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รายวิชา สภ 224  การปองกันและควบคุมโรค 

สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ 
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนท่ี 2  ประจาํปการศึกษา 2560 
 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
          สภ 224  การปองกันและควบคุมโรค 
 HP 224 Prevention and Control of Disease 
2. จํานวนหนวยกิต 

 3 (2-2-5)  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ)  
ประเภทรายวิชา วิชาเฉพาะสาขา 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
อาจารยผูประสานงานรายวิชา :   

อาจารย ดร.อภิสรา โสมทัศน      อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนท่ี  1 
 อาจารย ดร.ออมใจ          อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนท่ี  2 

อาจารยผูสอน  
 

ลําดับท่ี รายชื่อ สังกัด 
1. อาจารย ดร.อภิสรา โสมทัศน  คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
2. อาจารย ดร.ออมใจ    คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 
5. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน  

     ภาคการศึกษาท่ี 2  ชั้นปท่ี 2 
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 

- 
7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี) 

- 
8. สถานท่ีเรียน 

หอง 307 ชั้น 3 อาคาร คณะกายภาพบําบัด มศว องครักษ 
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

พฤศจิกายน 2560 
 
 

คณะกายภาพบาํบดั    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 1 
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หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

1. วัตถุประสงคของรายวิชา 
1) เพ่ือใหนิสิตมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกร

และสังคม 
2) เพ่ือใหนิสิตมีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรท่ีเก่ียวของกับการปองกันและควบคุม

โรค 
3) เพ่ือใหนิสิตสามารถประยุกตความรูภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ เพ่ือนําไปใชประโยชนในการปองกันและ

ควบคุมโรคไดอยางเหมาะสม 
4) เพ่ือใหนิสิตมีปฏิสัมพันธ และมีสวนรวมในการแกปญหาเก่ียวกับการปองกันและควบคุมโรคอยาง

สรางสรรคระหวางบุคคลและหรือกลุมคน รวท้ังปรับตัวไดตามสถานการณ 
5) เพ่ือใหนิสิตสามารถทํางานเปนทีมท้ังบทบาทผูนําและผูตามในระบบการปองกันและควบคุมโรค ท่ีมี

ความหลากหลายของสถานการณ 
6) สามารถศึกษาวิเคราะหและทําความเขาใจในประเด็นปญหาเก่ียวกับการปองกันและควบคุมโรค โดย

เลือกและประยุกตใชเทคนิคทางคณิตศาสตรหรือสถิติท่ีเก่ียวของอยางเหมาะสมในการศึกษาคนควา
และสามารถเสนอแนะแนวทางในการแกปญหา 
 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
        เพ่ือปรับปรุงรายวิชาใหมีความสอดคลองและทันสมัยตามความตองการของผูใชบัณฑิต การเปลี่ยนแปลง
ของสังคมท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมสุขภาพและความกาวหนาทางวิชาชีพ 
 
3.   ผลการเรียนท่ีคาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcome) 
 

CLO รายละเอียด PLO 
CLO 1 อธิบายการกลไกการเกิดโรคติดตอ โรคไมติดตอ ธรรมชาติของการเกิดโรค 

ขบวนการเกิดโรคติดตอและไมติดตอ โรคท่ียังไมทราบสาเหตุและโรค
ประจําถ่ิน หลักการของภูมิคุมกันโรค การสรางเสริมภูมิคุมกันไดและ
พระราชบัญญัติโรคติดตอได 

PLO 1 

CLO 2 เลือกใชวิธีการในการปองกันและควบคุมโรคตามสถานการณท่ีกําหนด PLO 1  6 
 

 
หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

 
1. คําอธิบายรายวิชา 
           ศึกษาธรรมชาติการเกิดโรคและภัย ความสัมพันธระหวางมนุษยและสิ่งแวดลอมนาในการเกิดโรค
สถานการณการปองกันและควบคุมโรคในปจจุบัน ปญหาสาธารณสุขเก่ียวกับโรคติดตอและโรคไมติดตอดัชนี
อนามัย หลักการปองกันและควบคุมโรคการปองกันและควบคุมโรคติดตอ ระบบการควบคุมและปองกัน
โรคติดตอ การกระจายของโรคและการวินิจฉัยชมุชน การเฝาระวังโรคและภัย แนวคิดระบาดวิทยาเบื้องตนใน
การปองกันและควบคุมโรค รูปแบบการดําเนินงานอําเภอควบคุมโรคแขมแข็ง การบริหารจัดการระบบ
สาธารณสุขของไทยและแนวทางการใหความรูแกชุมชนในการปองกันและควบคุมโรค 
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2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย 
การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การ

ฝกงาน 
กรณีศึกษา 

การเรียนโดยใช
ปญหาเปนฐาน 

การศึกษาดวย
ตนเอง (SDL) 

30 30 - - 75 
 
3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 

ดานท่ี 1 
คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ดานท่ี 2 
ความรู 

ดานท่ี 3 
ทักษะทาง
ปญญา 

ดานท่ี 4 
ทักษะ

ความสัมพัน
ธระหวาง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ดานท่ี 5 
การวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ
ส่ือสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
สภ 224  การปองกันและ
ควบคุมโรค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
           - อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาในครั้งแรกท่ีปฐมนิเทศนิสิต ตารางนัดหมายหนา
หองทํางาน และผานเวบไซต  
          -อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลและรายกลุม (เฉพาะกลุมท่ีตองการ) 
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรมจริยธรรม   

1.1 คุณธรรมท่ีตองพัฒนา 1.2 วิธีการสอน 1.3 วิธีประเมินผล 

2.  มีความรบัผดิชอบตอตนเองและ    
    สังคม เคารพกฎระเบียบและ     
    ขอบังคับตางๆขององคกรและสังคม 

1. กําหนดระเบียบการเขาหองเรยีน 
การเขาหองสอบ  การสงงานท่ี
ไดรับมอบหมายใหตรงตามเวลา 

1. ประเมินจากบันทึกการเขา
หองเรียนและหองสอบ การสงงาน
ท่ีไดรับมอบหมาย 
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2. ความรู  

2.1 ความรูท่ีตองพัฒนา 2.2 วิธีการสอน 2.3 วิธีประเมินผล 

2.   มีความรูและความเขาใจในสาระ 
สําคัญของศาสตรท่ีเก่ียวของกับการ
สงเสริมสุขภาพ  
 

1. บรรยายเน้ือหา ถาม-ตอบใน
ระหวางสอน และอภิปราย
กรณีศึกษารวมกันในช้ันเรียน 

2. ฝกปฏิบัติในหัวขอท่ีเก่ียวกับการ
ปองกันและควบคุมโรค 

3. มอบหมายใบงานรายบุคคลและ
รายกลุม  

4. มอบหมายงานอภิปรายกลุมยอย 
จากน้ันจึงนําเสนอขอมลูหรือ
ผลงาน และรวมสัมมนาในช้ันเรียน 

1. ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัต ิ

2. ประเมินจากผลงานรายบุคคล 
(เอกสาร /รายงาน/ใบงาน/แบบ
ปฏิบัติการ) 

3. ประเมินจากผลงานกลุม (เอกสาร 
/รายงาน/ใบงาน/แบบปฏิบัติการ) 

4. ประเมินจากแบบประเมินการ
นําเสนอผลงาน โดยตนเอง เพ่ือน
นิสิต และอาจารย 

 
3. ทักษะทางปญญา 

3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 3.2 วิธีการสอน 1.3 วิธีประเมินผล 

2.  สามารถประยุกตความรูภาคทฤษฏี  
    ภาคปฏิบัติ เพ่ือนําไปใชประโยชนได   
    อยางเหมาะสม 

 

1. การสัมมนา อภิปรายกลุม และ
การนําเสนอในชั้นเรียน 

1.  ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎีท่ี
เนนการประยุกตความรู 
2. ประเมินจากผลงานรายบุคคล 
(เอกสาร /รายงาน/ใบงาน/แบบ
ปฏิบัติการ) 
3.  ประเมินจากผลงานกลุม (เอกสาร /
รายงาน/ใบงาน/แบบปฏิบัติการ) 
 

 
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

4.2 วิธีการสอน 4.3 วิธีประเมินผล 

1. มีปฏิสัมพันธ และมีสวนรวมใน
การแกปญหาอยางสรางสรรค
ระหวางบุคคลและ/หรือกลุมคน 
และสามารถปรับตัวไดตาม
สถานการณ 

 
 

2. สามารถทํางานเปนทีมใน
บทบาทผูนําและผูตามไดอยาง
เหมาะสมในสถานการณท่ี 
หลากหลาย 
 

1. จัดกิจกรรมกลุมในการปฏิบัติ 
2. การจัดสัมมนากลุม 

 
 
 
 
 

1. การสัมมนา และอภิปรายกลุม
ยอย เพ่ือเปดโอกาสใหนิสิตมี
บทบาทผูนําและผูตาม 

1. ประเมินโดยใชแบบประเมิน
การสัมมนา (พฤติกรรมการ
ทํางานเปนทีมและความ
รับผิดชอบ) โดยตนเอง เพ่ือน
นิสิตและอาจารย 

 
 

1. ประเมินจากแบบประเมินการ
มีสวนรวมในการทํากิจกรรมกลุม 
การสัมมนา โดยเพ่ือนนิสิต 
อาจารย 
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

ตองพัฒนา 
5.2 วิธีการสอน 5.3 วิธีประเมินผล 

1. สามารถศึกษาวิเคราะหและทํา
ความเขาใจในประเด็นปญหาทาง
สุขภาพ โดยเลือก และประยุกต
เทคนิคทางคณิตศาสตรหรือสถิติท่ี
เ ก่ี ย ว ข อ งอ ย า ง เห ม าะส ม ใน
การศึกษาคนควาและเสนอแนะ
แนวทางในการแกปญหา 
  

1. อาจารยผูสอนสอดแทรกการ
ใชคณิตศาสตรหรือสถิติ
ระหวางการสอน 

1. ประเมินจากการสังเกตการณ
ใชคณิตศาสตรหรือสถิติในการ
ตอบคําถาม หรืออภิปรายใน
ชั้นเรียน 

 

 
หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัป
ดา

หที่
 วันท่ีสอน 

หัวขอ/รายละเอียด 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัติ

 

สัม
มน

า 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อท่ีใช ผูสอน 

1 ศ. 12 ม.ค. 61 แนะนํารายวิชา และช้ีแจงหัวขอ
การสัมมนา 
บทนํา  
1. ธรรมชาติการเกิดโรคและภยั 
2. ความสัมพันธระหวางมนุษย
และสิ่งแวดลอมนาในการเกิดโรค 

2 
  

- บรรยายเน้ือหา ถาม-ตอบ
ในระหวางสอน และ
อภิปรายกรณีศึกษารวมกัน
ในช้ันเรียน 
- การมีสวนรวมและการเขา
เรียน 

- สื่อ 
PowerPoint 

อ.ดร.อภสิรา 

 Seminar : รูปแบบการปองกัน
และควบคมุโรคจากอดีตถึง
ปจจุบัน 

  
2 

- การอภิปรายกลุมในหัวขอ
การพัฒนาระบบควบคุมโรค
จากอดีตถึงปจจุบัน (ใบงาน
ท่ี 1) 
- การนําเสนอขอมลูจากการ
อภิปราย 
- การสัมมนาตามหัวขอท่ี
กําหนดในช้ันเรียน 

- สื่อ 
PowerPoint 
- ใบงานท่ี 1 

อ.ดร.อภสิรา 
อ.ออมใจ 

2 

ศ. 19 ม.ค. 61 สถานการณการปองกันและ
ควบคุมโรคในปจจุบัน 
1. ปญหาสาธารณสุขเก่ียวกับ
โรคตดิตอแลโรคไมติดตอ 
2. ดัชนีอนามัย 

2 
  

- บรรยายเน้ือหา ถาม-ตอบ
ในระหวางสอน และ
อภิปรายกรณีศึกษารวมกัน
ในช้ันเรียน 
- การมีสวนรวมและการเขา
เรียน 

- สื่อ 
PowerPoint 

อ.ดร.ออมใจ 

คณะกายภาพบาํบดั    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 5 
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กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อท่ีใช ผูสอน 

 Seminar : สถานการณการ
ปองกันและควบคุมโรคในปจจุบัน  

  
2 

- การอภิปรายกลุมจาก
กรณีศึกษาจากขาวเก่ียวกับ
สถานการณการระบาดของ
โรคในแตละพ้ืนท่ี (ใบงานท่ี 
2) 
- การนําเสนอขอมลูจากการ
อภิปราย 
- การสัมมนาตามหัวขอท่ี
กําหนดในช้ันเรียน 

- สื่อ 
PowerPoint 
- ใบงานท่ี 2 

อ.ออมใจ 
อ.ดร.อภสิรา 

 

3 

ศ. 26 ม.ค. 61 หลักการปองกันและควบคุมโรค 2     - บรรยายเน้ือหา ถาม-ตอบ
ในระหวางสอน และ
อภิปรายกรณีศึกษารวมกัน
ในช้ันเรียน 
- การมีสวนรวมและการเขา
เรียน 

- สื่อ 
PowerPoint 

อ.ดร.อภสิรา 

 Seminar : วิเคราะหรูปแบบการ
ปองกันและควบคุมโรคของ
ประเทศในกลุมอาเซียน 

    2 - การอภิปรายกลุมจาก
กรณีศึกษาของรูปแบบการ
ปองกันและควบคุมโรคของ
ประเทศในกลุมอาเซียน (ใบ
งานท่ี 3) 
- การนําเสนอขอมลูจากการ
อภิปราย 
- การสัมมนาตามหัวขอท่ี
กําหนดในช้ันเรียน 

- สื่อ 
PowerPoint 
- ใบงานท่ี 3 

อ.ดร.อภสิรา 

 
อ.ออมใจ 

4 ศ. 2 ก.พ. 61 การปองกันและควบคมุโรคติดตอ  
1. โรคติดตอจากนํ้าและอาหาร 
2. โรคติดตอจาการหายใจ 
3. โรคติดตอจากการสัมผัส 
4. โรคติดตอจากสตัวและแมลง 

4     - บรรยายเน้ือหา ถาม-ตอบ
ในระหวางสอน และ
อภิปรายกรณีศึกษารวมกัน
ในช้ันเรียน 
- การมีสวนรวมและการเขา
เรียน 

- สื่อ 
PowerPoint 

อ.ดร.อภสิรา 

5 

ศ. 9 ก.พ. 61 การปองกันและควบคมุโรคติดตอ 
(ตอ) 
1. โรคติดตอจากนํ้าและอาหาร 
2. โรคติดตอจาการหายใจ 
3. โรคติดตอจากการสัมผัส 
4. โรคติดตอจากสตัวและแมลง 

2 
  

- บรรยายเน้ือหา ถาม-ตอบ
ในระหวางสอน และ
อภิปรายกรณีศึกษารวมกัน
ในช้ันเรียน 
- การมีสวนรวมและการเขา
เรียน 

- สื่อ 
PowerPoint 

อ.ดร.อภสิรา 
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 Seminar : ศึกษากรณตีัวอยาง
ของการปองกันและควบคุม
โรคตดิตอ  และประยุกตดานการ
สงเสริมสุขภาพมาวางแผนปองกัน
และควบคมุโรคติดตอ  

  
2 

- การอภิปรายกลุมจาก
กรณีศึกษาตัวอยางของการ
ปองกันและควบคุม
โรคตดิตอ และวางแผนปรับ
ใชกับสถานการณปจจุบัน 
(ใบงานท่ี 4) 
- การนําเสนอขอมลูจากการ
อภิปราย 
- การสัมมนาตามหัวขอท่ี
กําหนดในช้ันเรียน 

- สื่อ 
PowerPoint 
- ใบงานท่ี 4 

อ.ดร.อภสิรา 
อ.ออมใจ 

6 ศ. 16 ก.พ. 61 การปองกันและควบคมุโรคไม
ติดตอตดิตอ  
1. โรคในกลุม Metabolic 
Syndrome 
2. โรคมะเร็ง  
3. โรคทางพันธุกรรม โรคคอพอก 
4. โรคจิตเภทและสารเสพติด 

4 
  

- บรรยายเน้ือหา ถาม-ตอบ
ในระหวางสอน และ
อภิปรายกรณีศึกษารวมกัน
ในช้ันเรียน 
- การมีสวนรวมและการเขา
เรียน 

- สื่อ 
PowerPoint 

อ.ดร.อภสิรา 

7 

 การปองกันและควบคมุโรคไม
ติดตอ (ตอ) 
1. โรคในกลุม Metabolic 
Syndrome 
2. โรคมะเร็ง  
3. โรคทางพันธุกรรม โรคคอพอก 
4. โรคจิตเภทและสารเสพติด 

2 
  

- บรรยายเน้ือหา ถาม-ตอบ
ในระหวางสอน และ
อภิปรายกรณีศึกษารวมกัน
ในช้ันเรียน 
- การมีสวนรวมและการเขา
เรียน 

- สื่อ 
PowerPoint 

อ.ดร.อภสิรา 

ศ. 23 ก.พ. 61 

Seminar : ศึกษากรณตีัวอยาง
ของการปองกันและควบคุมไม
โรคตดิตอ  และประยุกตดานการ
สงเสริมสุขภาพมาวางแผนปองกัน
และควบคมุโรคไมติดตอ 

  
2 

- การอภิปรายกลุมจาก
กรณีศึกษาตัวอยางของการ
ปองกันและควบคุมโรคไม
ติดตอ และวางแผนปรบัใช
กับสถานการณปจจุบัน (ใบ
งานท่ี 5) 
- การนําเสนอขอมลูจากการ
อภิปราย 
- การสัมมนาตามหัวขอท่ี
กําหนดในช้ันเรียน 

- สื่อ 
PowerPoint 
- ใบงานท่ี 5 

อ.ดร.อภสิรา 
อ.ออมใจ 

8 ศ. 2 มี.ค. 61  สอบกลางภาค อ.ออมใจ 

9 

ศ. 9 มี.ค. 61 

ระบบการควบคุมและปองกัน
โรคตดิตอ  

4 
 

- บรรยายถึงกรณีศึกษา
ระบบการควบคุมและ
ปองกันโรคติดตอของระบ
สาธารณสุขไทย 
- ฝกปฏิบัติการวางแผน
ปองกันและควบคุมโรค (ใบ

- สื่อ 
PowerPoint 
- ใบงานท่ี 6 

อ.ออมใจ 
อ.ดร.อภสิรา 
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งานท่ี 6) 
- มอบหมายใบงาน
รายบุคคล โดยใหนิสิตนํา
หลักการวางแผนปองกัน
และควบคมุโรค มาวิเคราะห
รูปแบบการดําเนินงานจาก
กรณีศึกษาการระบาดของ
โรค  

10 

ศ. 16 มี.ค. 61 

การกระจายของโรคและการ
วินิจฉัยชุมชน 

3 
  

- บรรยายเน้ือหา ถาม-ตอบ
ในระหวางสอน และ
อภิปรายกรณีศึกษารวมกัน
ในช้ันเรียน 
- การมีสวนรวมและการเขา
เรียน 

- สื่อ 
PowerPoint 

 
อ.ออมใจ 

 ปฏิบัติ : แบบฝกการคิดวิเคราะห
การกระจายของโรคและการ
วินิจฉัยชุมชน 

 
1 

 

- ฝกปฏิบัติการคิดวิเคราะห
การกระจายของโรคและการ
วินิจฉัยชุมชน (ใบงานท่ี 7) 

- สื่อ 
PowerPoint 
- ใบงานท่ี 7 

อ.ออมใจ 
อ.ดร.อภสิรา 

 

11 

ศ. 23 มี.ค. 61 

การเฝาระวังโรคและภัย 3 
  

- บรรยายเน้ือหา ถาม-ตอบ
ในระหวางสอน และ
อภิปรายกรณีศึกษารวมกัน
ในช้ันเรียน 
- การมีสวนรวมและการเขา
เรียน 

- สื่อ 
PowerPoint 

 
อ.ออมใจ 

 

ปฏิบัติ : กรณีศึกษาการเฝาระวัง
โรคและภัยในแตละพ้ืนท่ี   

1 

- มอบหมายใบงาน
รายบุคคลใหวิเคราะห
กรณีศึกษาการเฝาระวังโรค
และภยัในแตละพ้ืนท่ี (ใบ
งานท่ี 8) 

- สื่อ 
PowerPoint 
- ใบงานท่ี 8 

อ.ออมใจ 
อ.ดร.อภสิรา 

 

12 

ศ. 30 มี.ค. 61 

แนวคิดระบาดวิทยาเบ้ืองตนใน
การปองกันและควบคมุโรค   

3 
  

- บรรยายเน้ือหา ถาม-ตอบ
ในระหวางสอน และ
อภิปรายกรณีศึกษารวมกัน
ในช้ันเรียน 
- การมีสวนรวมและการเขา
เรียน 

- สื่อ 
PowerPoint 

 
อ.ออมใจ 

 

ปฏิบัติ : การประยุกตแนวคิด
ระบาดวิทยาเบ้ืองตนในการ
ปองกันและควบคุมโรค 

 
1 

 

- มอบหมายใบงาน
รายบุคคลใหนิสติวิเคราะห
กรณีศึกษาการประยุกต
แนวคิดระบาดวิทยาเบ้ืองตน
ในการปองกันและควบคุม
โรค (ใบงานท่ี 9) 

- สื่อ 
PowerPoint 
- ใบงานท่ี 9 

อ.ออมใจ 
อ.ดร.อภสิรา 
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13 

ศ. 20 เม.ย. 61 

รูปแบบการดําเนินงานอําเภอ
ควบคุมโรคแขมแข็ง 

3 
  

- บรรยายถึงรูปแบบการ
ดําเนินงานอําเภอควบคมุ
โรคแขมแข็ง 
- มอบหมายงานรายบุคคล 
ใหนิสิตจัดทํารายงาน
ตัวอยางการดําเนินงาน
อําเภอควบคุมโรคเขมแข็ง  

- 
อ.ออมใจ 

อ.ดร.อภสิรา 
 

 

ศ. 20 เม.ย. 61 

รูปแบบการดําเนินงานอําเภอ
ควบคุมโรคแขมแข็ง  

3 
 

- ลงพ้ืนท่ีเพ่ือศึกษารูปแบบ
การทํางานจริงของการ
ดําเนินงานอําเภอควบคมุ
โรคแขมแข็ง 
 

 
 

- 
อ.ออมใจ 

อ.ดร.อภสิรา 
 

14 

ศ. 27 เม.ย. 61 
การบริหารจัดการระบบ
สาธารณสุขของไทยและแนว
ทางการใหความรูแกชุมชน ในการ
ปองกันและควบคุมโรค  

2 
  

- บรรยายเน้ือหา ถาม-ตอบ
ในระหวางสอน และ
อภิปรายกรณีศึกษารวมกัน
ในช้ันเรียน 
- การมีสวนรวมและการเขา
เรียน 

- สื่อ 
PowerPoint 

อ.ดร.อภสิรา 

ศ. 27 เม.ย. 61 

Seminar : แนวทางการใหความรู
แกชุมชนในการควบคุมโรคติดเช้ือ

และแนวทางการวางแผนเพ่ือ
ปองกันโรคติดเช้ือในชุมชน 

  
2 

- มอบหมายงานกลุมให
รวมกันวางแผนเพ่ือปองกัน
โรคในชุมชน ตามโรคท่ี
กําหนดให (ใหงานกอน
ลวงหนา 1 สัปดาห) 
- การนําเสนอขอมลูจากการ
อภิปราย 
- การสัมมนาตามหัวขอท่ี
กําหนดในช้ันเรียน 

- สื่อ 
PowerPoint 
 

อ.ดร.อภสิรา 

 
อ.ออมใจ 

15 ศ. 4พ.ค. 61 Seminar : การนําเสนอขอมูล
งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการปองกัน
และควบคมุโรคติดตอ  และโรคไม
ติดตอ  

  
4 

- การอภิปรายกลุมขอมลู
งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการ
ปองกันและควบคุม
โรคตดิตอ  และโรคไมติดตอ  
- การนําเสนอขอมลูจากการ
อภิปราย 
- การสัมมนาตามหัวขอท่ี
กําหนดในช้ันเรียน 

- สื่อ 
PowerPoint 
- วารสาร
งานวิจัย 

อ.ดร.อภสิรา 
 

อ.ออมใจ 

16 ศ. 11พ.ค. 61  สอบปลายภาค  
อ.ออมใจ 
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มคอ. 3 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน 
สัปดาหท่ี
ประเมิน 

สัดสวนการ
ประเมิน(%) 

1 2.2.2, 3.3.2 

สอบทฤษฎี 70 

1) สอบกลางภาค 8 35 

2) สอบปลายภาค 16 35 

2 
1.1.2, 2.2.2, 
3.3.2, 4.4.1 
(4.4.2, 5.5.1) 

อภิปรายกลุมและสัมมนาวิเคราะหกรณีศึกษา
หรือปญหาตางๆดานการปองกันและควบคุมโรค 
-แบบประเมินการนําเสนอ 
-ผลงานกลุม/ผลงานรายบุคคล/ใบงาน 

1,2,3,5,7,
14,15 

15 

3 
1.1.2, 2.2.2, 
3.3.2, 4.4.1 
(4.4.2, 5.5.1) 

ปฏิบัติการปองกันและควบคุมโรค : 
-แบบปฏิบัติการ 
-แบบประเมินการปฏิบัติการ 
-ผลงานรายกลุม/ผลงานรายบคุคล 

9,10,11, 
12,13 

15 

 
การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู : 

มาตรฐานผลการเรียนรู วิธีการประเมิน รอยละ 
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 1. ประเมินจากบันทึกการเขาหองเรียน

และหองสอบ การสงงานท่ีได
มอบหมาย 

10 

2. ดานความรู 1. ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัต ิ
2. ประเมินจากผลงานรายบุคคล และกลุม 
(เอกสาร /รายงาน/ใบงาน/แบบปฏิบัติการ) 

45 

3. ดานทักษะทางปญญา 1.  ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎีท่ีเนน
การประยุกตความรู 
2. ประเมินจากผลงานรายบุคคล (เอกสาร /
รายงาน/ใบงาน/แบบปฏิบัติการ) 

30 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 1. ประเมินโดยใชแบบประเมินการ
สัมมนา (พฤติกรรมการทํางานเปนทีม
และความรับผิดชอบ) โดยตนเอง 
เพ่ือนนิสิตและอาจารย 
2. ประเมินจากแบบประเมินการมีสวน
รวมในการทํากิจกรรมกลุม การ
สัมมนา โดยเพ่ือนนิสิต อาจารย 

10 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ประเมินจากการสังเกตการณใช
คณิตศาสตรหรือสถิติในการตอบ
คําถาม หรืออภิปรายในชั้นเรียน 

5 
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มคอ. 3 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. ตําราและเอกสารหลัก 

1) กนกรัตน ศิริพานิชกร.  โรคติดเชื้อ. พิมพครั้งท่ี 2.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพโฮลิสติก พับลิชชิ่งจํากัด 
2) กองโรคติดตอท่ัวไป กระทรวงสาธารณสุข. คูมือการปฏิบัติงาน เรื่องการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค. 

กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด 
3) ประพาฬ ยงใจยุทธ. โรคระบบทางเดินหายใจ 1. พิมพครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ: แอคกาอินเตอรเนชั่น

แนล จํากัด 
4) ผศ.ดร.ศรีเมือง พลังฤทธิ์. วิทยาการระบาดและสุขภาพประชากร 1. พิมพครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ: 

สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
5) ไพจิตร ปวะบุตร. เอกสารการสอน เรื่อง หลักการปองกันและควบคุมโรค.ภาควิชาเวชศาสตร

ชุมชน. คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2544 
6) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาการระบาดและการควบคุมโรค 

สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ หนวยท่ี 1-8. พิมพครั้งท่ี 6. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

7) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาการระบาดและการควบคุมโรค 
สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ หนวยท่ี 9-15. พิมพครั้งท่ี 6. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

8) ศ.นพ.ไพบูลย โลหสุนทร. ระบาดวิทยา. พิมพครั้งท่ี 6. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

9) ศ.นพ.สมชาย สุพันธุวณิช, รศ.แพทยหญิงกาญจนา สุพันธุวณิช.  การปองกันและการควบคุม   
โรคติดตอ. พิมพครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ ศูนยสงเสริมวิชาการ, 2532  

10) ศึกษา ภมรสถิตย.เอกสารการสอน เรื่อง หลักการปองกันและควบคุมโรค.จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย. 2539 

11) Bernard DD, Dulbeccor, Eisen NH, Ginsberg SH. Microbiology. 4th ed. Singapore: 
Harper & Row, 1990. 

12) Paul WE. Fundamental immunology. 3rd ed. New York: Raven Press, 1993 
 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 
   - 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
3.1 เวปไซดขอมูลดานการควบคุมโรค  http://www.ddc.moph.go.th/ 
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มคอ. 3 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การตอบคําถามของอาจารยและเพ่ือนนิสิตในชั้นเรียน 
สังเกตปฏิสัมพันธระหวางผูสอน กับ ผูเรียน การมีสวนรวมในการซักถาม อภิปราย 

      การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา (ปค 003) 
2. กลยุทธการประเมินการสอน 

      ผลการสอบ และผลงานจากการเรียนรูท่ีไดรับมอบหมาย 
3. การปรับปรุงการสอน 
          1. ตรวจทานเอกสารการสอนรวมกันระหวางผูสอน 

2. ชี้แจงหัวขอการสัมมนาของรายวิชากอนมีการเรียนการสอนทุกครั้ง 
3. มีการใหขอมูลปอนกลับระหวางการเรียนการสอนกับผูเรียนและตรวจสอบการบรรลุ 
    ผลการเรียน 
4. เตรียมเอกสารใบงานเก่ียวกับหัวขอสัมมนาตั้งแตเริ่มเปดภาคการศึกษา 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการเรยีนรูของนิสิต (การใหคะแนน/เกรด) กับขอสอบ  

รายงาน โครงงานและอ่ืนๆ ท่ีผูเรียนไดรับมอบหมายโดยคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้ง 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
          ปรับปรุงรายวิชาทุกปตามผลการสัมมนา 
          ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป 
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