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มคอ.3 
รายวิชา สส 222 การปองกันและควบคุมโรค 

สาขาการสงเสริมสุขภาพ 
คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนท่ี 2 ประจําปการศึกษา 2561 
 

 
หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 
          สส   222  การปองกันและควบคุมโรค 
 HPX 222 Prevention and Control of Disease 

   

2. จํานวนหนวยกิต 
 3 (2-2-5)  

 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การสงเสริมสุขภาพ) 
ประเภทวิชา วิชาเฉพาะสาขา 
 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

อาจารย ดร. อภิสรา  โสมทัศน  อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนท่ี 1 
อาจารย รัตนติพร โกสุวินทร     อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนท่ี 2 

อาจารยผูสอน 

ลําดับท่ี รายชื่อ สังกัด 

1 อ. ดร.อภิสรา โสมทัศน คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2 อ. รัตนติพร โกสุวินทร   คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
5. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน :   

ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปท่ี 2 
 

 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite)   
ไมมี 
 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)  
ไมมี 
 

8. สถานท่ีเรียน 
ภาคทฤษฎี หอง 307  คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ภาคปฏิบัติ หอง 307  คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
มิถุนายน 2561 
 

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา  
สามารถอธิบายและปฏิบัติการตามหลักและวิธีการปองกันและควบคุมโรคติดตอ โรคไมติดตอ 

อุบัติเหตุ และการบาดเจ็บ การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค พระราชบัญญัติโรคติดตอ การประยุกตหลักและ
วิธีการปองกันและควบคุมโรคตามบริบทสังคมและสิ่งแวดลอม  

 
เม่ือเรียนจบวิชานี้แลว นิสิตสามารถ          
1. มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 
2. มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรท่ีเก่ียวของกับการปองกันและควบคุมโรค 
3. แสดงการประยุกตความรูภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ เพ่ือนําไปใชประโยชนในการปองกันและควบคุมโรคได
อยางเหมาะสม 
4. มีปฏิสัมพันธ และมีสวนรวมในการแกปญหาเก่ียวกับการปองกันและควบคุมโรคอยางสรางสรรค
ระหวางบุคคลและหรือกลุมคน รวมท้ังปรับตัวไดตามสถานการณ 
5. สามารถทํางานเปนทีมท้ังบทบาทผูนําและผูตามในระบบการปองกันและควบคุมโรค ท่ีมีความ
หลากหลายของสถานการณ 
6. สามารถศึกษาวิเคราะหและประยุกตทําความเขาใจในประเด็นปญหาเก่ียวกับการปองกันและควบคุม
โรค โดยเลือกและสามารถแสดงการศึกษาคนควาประเมินจากการอางอิงแหลงขอมูลอยางถูกตองตามหลัก
และจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 
สามารถศึกษา คน้ควา้ และประเมินขอ้มูล แนวคิด หรือหลกัฐานใหม่ๆ จากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย 

  
 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
ปรับปรุงรายวิชาใหมีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเปนปจจุบันตามความตองการของผูใชบัณฑิต การเปลี่ยนแปลงของสังคมท่ี
เก่ียวของกับภาวะสุขภาพ และความกาวหนาทางวิชาชีพ 

 
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 
CLO 3 ประยุกตความรูและแสดงข้ันตอนการปองกันและควบคุมโรค PLO 7 
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แสดงข้ันตอนการดูแลสุขภาพประชาชนในทุกระดับโดยประยุกตความรูท่ีเกี่ยวของ 
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
 

1. คําอธิบายรายวิชา  
 หลักและวิธีการปองกันและควบคุมโรคติดตอ โรคไมติดตอ อุบัติเหตุ และการบาดเจ็บ การสรางเสริม

ภูมิคุมกันโรค พระราชบัญญัติโรคติดตอ การประยุกตหลักและวิธีการปองกันและควบคุมโรคตามบริบท
สังคมและสิ่งแวดลอม  
 

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา   
 

บรรยาย 
การฝกปฏิบัต/ิ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 
ทักษะทางปญญา 

ดานท่ี 4 
ทักษะความสมัพันธ

ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ดานท่ี 5 
การวิเคราะห

เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ดานท่ี 6
ทักษะการ 

ปฏิบัติ
ทาง

วิชาชีพ 

สส 210
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารดาน

สุขภาพ 1 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 

  -  - -   -  -   -  -    -  -  -   -  - - 

 
 

4. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
    2 ชั่วโมง/สัปดาห 

 
หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศกึษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม  

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 1.2 วิธีการสอน 1.3 วิธีการประเมินผล 

1.1 มีความซื่อสตัย์ มีวินยั ตรงเวลา  

 

- สอดแทรกเน้ือหาดานคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการใน
ทุกรายวิชา  
- ฝกปฏิบัต ิทํากิจกรรม สงเสรมิใหเกิด
ความซื่อสัตย มีวินัย และตรงตอเวลา  

- กําหนดเกณฑ์มาตรฐานใน การ

ประเมินพฤตกิรรมด้านคณุธรรม

จริยธรรมของทกุรายวิชา  

- สงัเกตพฤตกิรรมความซื่อสตัย์และ การ
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1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 1.2 วิธีการสอน 1.3 วิธีการประเมินผล 

- สอดแทรกวัฒนธรรมองคกร เพ่ือใหนิสิต
มีคานิยมพ้ืนฐานท่ีถูกตอง  
- ช้ีแจงกฎระเบียบและแนวปฏิบัตใินการ
เรียนการสอนใหชัดเจนใน ทุกรายวิชา  

ตรงตอ่เวลาในการเข้าชัน้เรียน การทํา

รายงาน การอ้างอิงผลงาน และการสอบ  

- สงัเกตพฤตกิรรมการมีวินยั การปฏิบตัิ

ตนตามระเบียบของมหาวิทยาลยัและ

ข้อตกลงในชัน้เรียน เช่น การแตง่กาย  

- ประเมินการตรงตอ่เวลาในเร่ือง การ

เข้าห้องเรียน ห้องสอบ การสง่งานท่ี

ไดรับมอบหมาย การทํากิจกรรม  
- ประเมินจากการสังเกตและ/หรอืจด
บันทึกการเขารวมกิจกรรมท่ีเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรม  

 

2. ความรู 

2.1  ความรูท่ีตองไดรับ 2.2 วิธีการสอน 2.3 วิธีการประเมินผล 

2.2 มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์

ด้านการสง่เสริมสขุภาพ  

- การค้นคว้า การวิเคราะห์ หรือ การ

จดัทําโครงการวิจยัเพ่ือนําไปสู ่การ

แก้ปัญหาและตอ่ยอดองค์ความรู้ด้าน

การสง่เสริมสขุภาพ  

- จดัการเรียนการสอนในรูปแบบท่ี

หลากหลาย เช่น การบรรยาย การฝึก

ปฏิบตัิ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การจดั

กิจกรรมกลุม่ การนําเสนอและอภิปราย 

การทํารายงาน การศกึษา ดงูาน การ

สมัมนา การเรียนรู้จากกรณีปัญหา 

(Problem–Based Learning, PBL) การฝึก

ปฏิบตัิในห้องปฏิบตัิการและสถานท่ีจริง  

 

- การสอบภาคทฤษฎ ี 
- การสอบภาคปฏิบัต ิ 
- ประเมินผลจากงานท่ีไดรบัมอบหมาย 
ไดแก รายงาน โครงการ และการวิจัย  
- ประเมินผลจากการสัมมนากลุมยอยและ
การนําเสนอในช้ันเรียน  
- ประเมินผลจากการสังเกตการตอบ
คําถามและการอภิปรายในช้ันเรยีน  
 

 

2.3 มีความรู้และความเข้าใจใน

สาระสาํคญัของศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกบัการ

สง่เสริมสขุภาพ  

 

3. ทักษะทางปญญา 
3.1  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 3.2 วิธีการสอน 3.3 วิธีการประเมินผล 

3.2 สามารถคิดอยา่งเป็นระบบและแก้ไข

ปัญหาได้  

- ใช้ตวัอยา่งท่ีดีเป็นกรณีศกึษาเพ่ือให้

นิสติได้เรียนรู้วิธีวิเคราะห์ปัญหาและฝึก

บรูณาการความรู้เพ่ือใช้ในการแก้ไข

ปัญหาอยา่งเป็นระบบ  

- กําหนดมาตรฐานการประเมินผลการ

เรียนรู้ โดยใช้เกณฑ์ Rubrics ทกุรายวชิา  

- สงัเกตพฤตกิรรมการมสีว่นร่วมในการ

อภิปรายและการสะท้อนคดิกิจกรรมใน

ชัน้เรียน  

- ประเมินจากคณุภาพของรายงาน ท่ี

แสดงถงึการค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติม การ
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3.1  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 3.2 วิธีการสอน 3.3 วิธีการประเมินผล 

เลือกรับข้อมลูข่าวสารโดยใช้หลกักาลาม

สตูร และการคิดอย่าง มีเหตผุลและเป็น

ระบบ  

- ประเมินจากการอ้างอิงแหลง่ข้อมลู

อยา่งถกูต้องตามหลกัและจรรยาบรรณ

ทางวชิาการ  

- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/

ปฏิบตัิ  

3.5 สามารถศกึษา ค้นคว้า และประเมิน

ข้อมลู แนวคิด หรือหลกัฐานใหม่ๆ  จาก

แหลง่ข้อมลูท่ีหลากหลาย  

 

จดัการเรียนการสอนโดยมอบหมายให้

ผู้ เรียนศกึษาค้นคว้าข้อมลูจาก

แหลง่ข้อมลูท่ีหลากหลาย เช่น หนงัสอื 

ตํารา บทความวชิาการ งานวจิยั 

การศกึษาดงูาน การทํากิจกรรม/

โครงการ  

- ประเมินจากการอ้างอิงแหลง่ข้อมลู

อยา่งถกูต้องตามหลกัและจรรยาบรรณ

ทางวชิาการ  

 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบท่ีตอง

พัฒนา 

4.2 วิธีการสอน 4.3 วิธีการประเมินผล 

4.1 สามารถทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนทัง้ ใน

ฐานะผู้ นําและผู้ ร่วมงานได้  

- จดักิจกรรมเพ่ือให้นิสติฝึก การปรับตวั 

การทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน รับฟังความ

คิดเห็นของเพ่ือนร่วมกลุม่ สามารถแสดง

จดุยืนของตนเอง และค้นหาทางออก

ร่วมกนัได้  

- กําหนดมาตรฐานการประเมินผลการ
เรียนรู โดยใชเกณฑ Rubrics   
- สังเกตพฤติกรรม ท่ีแสดงถึงความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม การมี
สวนรวมในการอภิปรายและ การสะทอน
คิดกิจกรรมในช้ันเรียน  
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ท่ี
แสดงถึงความรวมมือใน การวางแผน การ
ปฏิบัต ิและ การแกปญหา  
- ประเมินจากการอางอิงแหลงขอมูลอยาง
ถูกตองตามหลักและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ  
- สังเกตจากพัฒนาการดานความคิดและ
พฤติกรรมการเรียนรูในช้ันเรยีน  
- ใหนิสิตประเมินเพ่ือนในช้ันเรียน และ
นํามาใชเปนขอมูลสําหรับ การประเมินผล
การเรยีนรู 

4.2 มีความรับผิดชอบตอ่ตนเอง สงัคม 

และสิง่แวดล้อม  

- เลอืกประเด็นท่ีเป็นปัญหาสงัคมและ

สิง่แวดล้อมให้นิสติเรียนรู้ และตระหนกั

ถึงผลกระทบท่ีเกิดขึน้ พร้อมทัง้กระตุ้นให้

คิดหาวิธีท่ีจะมีสว่นร่วมรับผิดชอบใน 

การแก้ปัญหาโดยเร่ิมต้นจาก ตวันิสติเอง  

 
 
 
 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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มคอ. 3 

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีตองการพัฒนา 

5.2 วิธีการสอน 5.3 วิธีการประเมินผล 

5.2 สามารถสือ่สารได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  

 

- ฝึกการใช้ทกัษะสือ่สารใน ทกุรายวชิา  - ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/

ปฏิบตัิ  

- ประเมินจากคณุภาพจากรายงาน ท่ี

แสดงถงึความสามารถใน การสือ่สาร  

- ประเมินจากการอ้างอิงแหลง่ข้อมลู

อยา่งถกูต้องตามหลกัและจรรยาบรรณ

ทางวชิาการ  

 

6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (ไมประเมินผล) 
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มคอ. 3 

 
หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน  

สัป
ดา

หที่
 

วันที่สอน 

หัวขอ/รายละเอียด 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัติ

 

สัม
มน

า 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อท่ีใช ผูสอน 

1 อ. 8 ม.ค. 62 
บทนํา 

1. ความหมาย การปองกัน
และควบคุมโรค ภยัสุขภาพ  
2. ความสัมพันธระหวางมนุษย
และส่ิงแวดลอมในการเกิดโรค 

2 
  

- บรรยายเน้ือหา ถาม-ตอบในระหวางสอน 
และอภิปรายกรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน 
- การมีสวนรวมและการเขาเรียน 

- ส่ือ PowerPoint อ.รัตนติพร 

พฤ. 10 ม.ค. 62 

ปฏิบัติ : รูปแบบการ
ปองกันและควบคุมโรค   

2 

- การปฏิบัติในหวัขอรูปแบบการปองกนัและ
ควบคุมโรค (ใบงานที่ 1) 
- การนําเสนอขอมูลจากการอภิปราย 
 

- ส่ือ PowerPoint 
- ใบงานท่ี 1 

อ.รัตนติพร 
อ.ดร.
อภิสรา  

 

2 

อ. 15 ม.ค. 62 

การสุขาภิบาล การปองกัน
การติดเชื้อ การควบคุมส่ิงที่
กอใหเกิดโรค 1 

2 
  

- บรรยายเน้ือหา ถาม-ตอบในระหวางสอน 
และอภิปรายกรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน 
- การมีสวนรวมและการเขาเรียน 

- ส่ือ PowerPoint อ.รัตนติพร 

พฤ. 17 ม.ค. 62 
การสุขาภิบาล การปองกัน

การติดเชื้อ การควบคุมส่ิงที่
กอใหเกิดโรค 2 

2 
  

- บรรยายเน้ือหา ถาม-ตอบในระหวางสอน 
และอภิปรายกรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน 
- การมีสวนรวมและการเขาเรียน 

- ส่ือ PowerPoint 
 

อ.รัตนติพร 

3 

อ. 22 ม.ค. 62 
สัมมนา  : สถานการณการ

ปองกันและควบคุมโรคใน
ปจจุบัน : ศึกษาจากขาว 

   2  - การอภิปรายกลุมในหวัขอรูปแบบ: สถานการณ
การปองกันและควบคุมโรคในปจจุบัน : ศึกษาจาก
ขาว (ใบงานที่ 2) 
- การนําเสนอขอมูลจากการอภิปราย 
- การสัมมนาตามหวัขอทีก่ําหนดในชั้นเรียน 

- ส่ือ PowerPoint 
- ใบงานท่ี 2 

อ.รัตนติพร 
อ.ดร.
อภิสรา 

พฤ. 24 ม.ค. 62 

การคัดกรองผูปวย การ
คนหาผูปวยในระยะแรก 

 2    - บรรยายเน้ือหา ถาม-ตอบในระหวางสอน 
และอภิปรายกรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน 
- การมีสวนรวมและการเขาเรียน 

- ส่ือ PowerPoint 
 

อ.รัตนติพร 

4 อ. 29 ม.ค. 62 

ปฏิบัติ: การจําลอง
สถานการณการคัดกรองผูปวย 
และการคนหาผูปวยใน
ระยะแรก 

  2  - การปฏิบัติในหวัขอรูปแบบการจําลองสถานการณ
การคัดกรองผูปวย และการคนหาผูปวยใน
ระยะแรก  (ใบงานที่ 3) 
- การนําเสนอขอมูลจากการอภิปราย 
 

- ส่ือ PowerPoint 
- ใบงานท่ี 3 

อ.รัตนติพร 
อ.ดร.
อภิสรา 
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มคอ. 3 
สัป

ดา
หที่

 

วันที่สอน 

หัวขอ/รายละเอียด 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัติ

 

สัม
มน

า 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อท่ีใช ผูสอน 

4 

พฤ. 31 ม.ค. 62 

หลักการการปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอ  อุบัติเหตุ
และการบาดเจ็บ 

2 
  

- บรรยายเน้ือหา ถาม-ตอบในระหวางสอน 
และอภิปรายกรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน 
- การมีสวนรวมและการเขาเรียน 

- ส่ือ PowerPoint 

อ.รัตนติพร 

5 

อ. 5 ก.พ. 62 
ปฏิบัติ: ศึกษากรณีตัวอยาง

ของการปองกันและควบคุม
โรคติดตอ  และประยุกตดาน
การสงเสริมสุขภาพมาวางแผน
ปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
1 

 
2 

 

- การปฏิบัติในหวัขอการปองกันและควบคุม
โรคติดตอ  และประยุกตดานการสงเสริมสุขภาพมา
วางแผนปองกันและควบคุมโรคติดตอ 1ระยะแรก   
- การนําเสนอขอมูลจากการอภิปราย 
 

- ส่ือ PowerPoint 
 

อ.รัตนติพร 

 5 พฤ. 7 ม.ค. 62 
 สัมมนา : ศึกษากรณี

ตัวอยางของการปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอ  และ
ประยุกตดานการสงเสริม
สุขภาพมาวางแผนปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอ  

  
2 

- การอภิปรายกลุมในศึกษากรณีตัวอยางของการ
ปองกนัและควบคุมโรคติดตอ  และประยุกตดาน
การสงเสริมสุขภาพมาวางแผนปองกันและควบคุม
โรคติดตอ (ใบงานที่ 4) 
- การนําเสนอขอมูลจากการอภิปราย 
- การสัมมนาตามหวัขอทีก่ําหนดในชั้นเรียน 

- ส่ือ PowerPoint 
- ใบงานท่ี 4 

อ.รัตนติพร 
อ.ดร.
อภิสรา 

6 

อ. 12 ก.พ. 62 การปองกันและควบคุมโรค
ไมติดตอ 1 

     การปองกันและควบคุม
โรคตามบริบทสังคมและ
ส่ิงแวดลอม  

 

2 
  

- บรรยายเน้ือหา ถาม-ตอบในระหวางสอน 
และอภิปรายกรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน 
- การมีสวนรวมและการเขาเรียน 

- ส่ือ PowerPoint 

อ.รัตนติพร 

6 

พฤ. 14 ก.พ. 62 

การปองกนัและควบคุมโรค
ไมติดตอ 2  

พระราชบัญญัติโรคติดตอ 
2 

  

- บรรยายเน้ือหา ถาม-ตอบในระหวางสอน 
และอภิปรายกรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน 
- การมีสวนรวมและการเขาเรียน 

- ส่ือ PowerPoint 
 

อ.รัตนติพร 

7 อ. 19 ก.พ. 62 ศึกษากรณีตัวอยางของ
การปองกันและควบคุม
โรคติดตอ  และประยุกตดาน
การสงเสริมสุขภาพมาวางแผน
ปองกันและควบคุมโรคไม
ติดตอ 1  

 
2 

  - บรรยายเน้ือหา ถาม-ตอบในระหวางสอน 
และอภิปรายกรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน 
- การมีสวนรวมและการเขาเรียน 

- ส่ือ PowerPoint 
 

อ.รัตนติพร 

7 

พฤ. 21 ก.พ. 62 ปฏิบัติ: ศึกษากรณีตัวอยาง
ของการปองกันและควบคุม
โรคติดตอ  และประยุกตดาน
การสงเสริมสุขภาพมาวางแผน
ปองกันและควบคุมโรคไม
ติดตอ 2 

  
2 

- การปฏิบัติการปองกันและควบคุมโรคติดตอ  
และประยกุตดานการสงเสริมสุขภาพมาวางแผน

ปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ (ใบงานท่ี 5) 
- การนําเสนอขอมูลจากการอภิปราย  
 

- ส่ือ PowerPoint 
- ใบงานท่ี 5 อ.รัตนติพร 

อ.ดร.
อภิสรา 
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มคอ. 3 
สัป

ดา
หที่

 

วันที่สอน 

หัวขอ/รายละเอียด 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัติ

 

สัม
มน

า 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อท่ีใช ผูสอน 

8 

อ. 26 ก.พ. 62 

สอบกลางภาค 
   

  อ.ดร.
อภิสรา 

 

8 

พฤ. 28 ก.พ. 62  การควบคุมและปองกัน
โรคติดตอ 1                 ของ
โรคไปยังชุมชนอื่น    - การให
คําปรึกษาและคําแนะนาํ
เกี่ยวกบัภยัสุขภาพ การ
ปองกันและการควบคุมโรค               
- การระงับกระบวนการดําเนิน
ของโรค การปองกันการ
แพรกระจายของเชื้อและการ
ระบาด 

2 
  

- บรรยายเน้ือหา ถาม-ตอบในระหวางสอน 
และอภิปรายกรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน 
- การมีสวนรวมและการเขาเรียน 

- ส่ือ PowerPoint 
 

อ.รัตนติพร 

9 

อ. 5 มี.ค. 62 ปฎิบัติการควบคุมและ
ปองกันโรคติดตอ 2                
ของโรคไปยังชุมชนอื่น    - 
การใหคําปรึกษาและ
คําแนะนําเกีย่วกับภยัสุขภาพ 
การปองกันและการควบคุม
โรค               - การระงับ
กระบวนการดําเนินของโรค 
การปองกันการแพรกระจาย
ของเชื้อและการระบาด 

 
2 

 

- การปฏิบัติเปนกลุมการควบคุมและปองกัน
โรคติดตอ 2                ของโรคไปยังชุมชนอื่น    
- การใหคําปรึกษาและคําแนะนําเกีย่วกบัภัย
สุขภาพ การปองกันและการควบคุมโรค               
- การระงับกระบวนการดําเนินของโรค การปองกัน

การแพรกระจายของเชื้อและการระบาด (ใบงานท่ี 
6) 
- การนําเสนอขอมูลจากการอภิปราย 
- การสัมมนาตามหัวขอท่ีกําหนดในชั้นเรียน 

- ส่ือ PowerPoint 
- ใบงานท่ี 6 

อ.รัตนติพร 
อ.ดร.
อภิสรา 

9 

พฤ. 7 มี.ค. 62 ศึกษากรณีตัวอยางของ
การปองกันและควบคุม
โรคติดตอ  และประยุกตดาน
การสงเสริมสุขภาพมาวางแผน
ปองกันและควบคุมโรคติดตอ 

2 
  

- บรรยายเน้ือหา ถาม-ตอบในระหวางสอน 
และอภิปรายกรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน 
- การมีสวนรวมและการเขาเรียน 

- ส่ือ PowerPoint 
 

อ.รัตนติพร 

10 

อ. 12 มี.ค. 62  สัมมนา : ศึกษากรณี
ตัวอยางของการปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอ  และ
ประยุกตดานการสงเสริม
สุขภาพมาวางแผนปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอ 

  
2 

- การอภิปรายกลุมจากกรณี ศึกษากรณีตัวอยาง
ของการปองกันและควบคุมโรคติดตอ  และ
ประยุกตดานการสงเสริมสุขภาพมาวางแผนปองกัน

และควบคุมโรคติดตอ(ใบงานท่ี 7) 
- การนําเสนอขอมูลจากการอภิปราย 
- การสัมมนาตามหัวขอท่ีกําหนดในชั้นเรียน 

- ส่ือ PowerPoint 
- ใบงานท่ี 7 อ.รัตนติพร 

อ.ดร.
อภิสรา 

10 

พฤ. 14 มี.ค. 62 
ปฏิบัติ : แบบฝกการคิด

วิเคราะหการกระจายของโรค
และการวินิจฉยัชุมชน 

 
2 

 

- มอบหมายใบงานรายบุคคลใหนิสิต ทําแบบฝก
การคิดวิเคราะหการกระจายของโรคและการ

วินิจฉยัชุมชน  (ใบงานท่ี 8) 

- ส่ือ PowerPoint 
- ใบงานท่ี 8 

อ.รัตนติพร 
อ.ดร.
อภิสรา 

 

11 

อ. 19 มี.ค. 62 การตอบโตภัยพบิัติทาง
สาธารณสุขของหนวยงานหรือ
เครือขาย ระบบการทํางาน
ของหนวยงานเคล่ือนที่เร็ว 

2 
  

- บรรยายเน้ือหา ถาม-ตอบในระหวางสอน 
และอภิปรายกรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน 
- การมีสวนรวมและการเขาเรียน 

- ส่ือ PowerPoint 
 

อ.รัตนติพร 

11 

พฤ. 21 มี.ค. 62 
ปฏิบัติ : กรณีศึกษาการ

เฝาระวังโรคและภัยในแตละ
พื้นที่ 1 

 
2 

 

- มอบหมายใบงานรายบุคคลใหนิสิต ฝกปฏิบัติ 
กรณีศึกษาการเฝาระวังโรคและภยัในแตละพื้นที่ 1 
(ใบงานท่ี 8) 

- ส่ือ PowerPoint 
- ใบงานท่ี 8 

อ.รัตนติพร 
อ.ดร.
อภิสรา 
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วันที่สอน 

หัวขอ/รายละเอียด 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัติ

 

สัม
มน

า 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อท่ีใช ผูสอน 

12 

อ. 26 มี.ค. 62 

ปฏิบัติ : กรณีศึกษาการ
เฝาระวังโรคและภัยในแตละ
พื้นที่ 2 

 
2 

 

- มอบหมายใบงานรายบุคคลใหนิสิต ฝกปฏิบัติ 
กรณีศึกษาการเฝาระวังโรคและภยัในแตละพื้นที่ 1 
(ใบงานท่ี 8) 

- ส่ือ PowerPoint 
- ใบงานท่ี 8 

อ.รัตนติพร 
อ.ดร.
อภิสรา 

 
 

12 พฤ. 28 มี.ค. 62 หลักการปองกันและ
ควบคุมโรค การปองกันและ
ควบคุมโรค โดยยึดหลัก
ธรรมชาติของการเกิดโรค 

2 
  

- บรรยายเน้ือหา ถาม-ตอบในระหวางสอน 
และอภิปรายกรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน 
- การมีสวนรวมและการเขาเรียน 

- ส่ือ PowerPoint 
 

อ.รัตนติพร 
 
 

13 อ. 2 เม.ย. 62 ปฏิบัติ : ศึกษากรณี
ตัวอยางหลักการปองกันและ
ควบคุมโรค การปองกันและ
ควบคุมโรค โดยยึดหลัก
ธรรมชาติของการเกิดโรค และ
นํามาอภิปราย 

  
2 

 - มอบหมายใบงานตามกลุมใหนิสิต ฝกปฏิบัติ 
ศึกษากรณีตัวอยางหลักการปองกันและควบคุมโรค 
การปองกันและควบคุมโรค โดยยึดหลักธรรมชาติ

ของการเกิดโรค และนาํมาอภปิราย  (ใบงานท่ี 9) 

- ส่ือ PowerPoint 
- ใบงานท่ี 9 

อ.รัตนติพร 
อ.ดร

อภิสรา 

13 พฤ. 7 เม.ย. 62 
 รูปแบบการดําเนินงาน

อําเภอควบคุมโรคแขมแข็ง  

 
2 

  - บรรยายเน้ือหา ถาม-ตอบในระหวางสอน 
และอภิปรายกรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน 
- การมีสวนรวมและการเขาเรียน 

- ส่ือ PowerPoint 
 

อ.สุนิสา 

14 อ. 9 เม.ย. 62 ปฏิบัติ : รูปแบบการ
ดําเนินงานอําเภอควบคุมโรค
แขมแข็ง  

  
2 

 - มอบหมายใบงานตามกลุมใหนิสิต ฝกปฏิบัติ : 
รูปแบบการดําเนินงานอําเภอควบคุมโรคแขมแข็ง 
(ใบงานท่ี 10) 

- ส่ือ PowerPoint 
- ใบงานท่ี 10 

อ.สุนิสา 
อ.รัตนติพร 

14 พฤ. 11 เม.ย. 62 

การบริหารจัดการระบบ
สาธารณสุขของไทยและแนว
ทางการใหความรูแกชุมชน ใน
การปองกันและควบคุมโรค 

 
 
2 

 
 
 
 
 
 

 - บรรยายเน้ือหา ถาม-ตอบในระหวางสอน 
และอภิปรายกรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน 
- การมีสวนรวมและการเขาเรยีน 

- ส่ือ PowerPoint 
 

อ.ดร
อภิสรา 

15 อ. 16 เม.ย. 62 สัมมนา  : แนวทางการให
ความรูแกชุมชนในการควบคุม
โรคติดเชื้อและแนวทางการ
วางแผนเพื่อปองกันโรคติดเชื้อ
ในชุมชน  

  
 
 

 

 
 
2 

- การอภิปรายกลุมแนวทางการใหความรูแกชุมชน
ในการควบคุมโรคติดเชื้อและแนวทางการวางแผน
เพื่อปองกันโรคติดเชื้อในชุมชน (ใบงานที่ 11) 
- การนําเสนอขอมูลจากการอภิปราย 
- การสัมมนาตามหวัขอทีก่ําหนดในชั้นเรียน 

- ส่ือ PowerPoint 
- ใบงานท่ี 11 

อ.ดร
อภิสรา 

อ.รัตนติพร 

15 พฤ. 18 เม.ย. 62 
สัมมนา  : การนําเสนอ

ขอมูลงานวิจยัที่เกี่ยวของกับ
การปองกันและควบคุม
โรคติดตอ  และโรคไมติดตอ 1 

  
 

 
 
2 

- การอภิปรายกลุมการนําเสนอขอมูลงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการปองกันและควบคุมโรคติดตอ  
และโรคไมติดตอ 1 (ใบงานที่ 12) 
- การนําเสนอขอมูลจากการอภิปราย 
- การสัมมนาตามหวัขอทีก่ําหนดในชั้นเรียน 

- ส่ือ PowerPoint 
- ใบงานท่ี 12 

อ.ดร
อภิสรา 

อ.รัตนติพร 

16 อ. 23 เม.ย. 62 
สัมมนา  : การนําเสนอ

ขอมูลงานวิจยัที่เกี่ยวของกับ
การปองกันและควบคุม
โรคติดตอ  และโรคไมติดตอ 2 

   
2 

- การอภิปรายกลุมการนําเสนอขอมูลงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการปองกันและควบคุมโรคติดตอ  
และโรคไมติดตอ 1  (ใบงานที่ 13) 
- การนําเสนอขอมูลจากการอภิปราย 
- การสัมมนาตามหวัขอทีก่ําหนดในชั้นเรียน 

- ส่ือ PowerPoint 
- ใบงานท่ี 13 

อ.ดร
อภิสรา 

อ.รัตนติพร 

16 พฤ. 25 เม.ย. 62 
สอบปลายภาค 

     อ.อภิสรา 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู   
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กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน 
สัปดาหท่ี
ประเมิน 

สัดสวนการ
ประเมิน 

1 1.1, 2.3,4.2,5.2 

สอบทฤษฎี 60% 

1) สอบกลางภาค 8 30% 

2) สอบปลายภาค 16 30% 

สอบภาคปฏิบัติ  10% 

3 
1.1, 2.2,2.3, 3.2, 
3.5, 4.1, 4.2, 5.2 

อภิปรายกลุมและสัมมนาวิเคราะหกรณีศึกษา
หรือปญหาตางๆดานการปองกันและควบคุมโรค 
-แบบประเมินการนําเสนอ 
-ผลงานกลุม/ผลงานรายบุคคล/ใบงาน 

1,5,7,15 15% 

2 
1.1, 2.2,2.3, 3.2, 
3.5, 4.1, 4.2, 5.2 

ปฏิบัติการปองกันและควบคุมโรค : 
-แบบปฏิบัติการ 
-แบบประเมินการปฏิบัติการ 
-ผลงานรายกลุม/ผลงานรายบคุคล 

9,10,11, 
12, 

15% 

 
 
การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู : 

มาตรฐานผลการเรียนรู วิธีการประเมิน รอยละ 
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 1) บันทึกการเขาหองเรียนและหองสอบ การสงงานท่ีได

มอบหมาย 
2) แบบประเมินสัมมนาหัวขอการตรงตอเวลา 
3) สังเกตพฤติกรรมการรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
4) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกในช้ันเรียนระหวางเรียน 
และการลงมือปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

10 

2. ดานความรู 1) สอบภาคทฤษฏีและปฏิบัติ  
2) รายงานท่ีไดรับมอบหมาย 
3) แบบประเมินสัมมนา 
4) การสังเกตการตอบคําถามและอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 

45 

3. ดานทักษะทางปญญา 1) การสอบภาคทฎษฎีและปฏิบัต ิ
2) รายงานท่ีไดรับมอบหมาย 
3) แบบประเมินสัมมนา 
4) สังเกตการณตอบคําถามในหองเรียน 
5) สังเกตการตอบคําถามแลกเปลีย่นความคิดเห็นในช้ัน
เรียน 

30 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

1) สังเกตพฤติกรรมการมสีวนรวมกิจกรรมท่ีจดัในช้ันเรียน
และการปฏบัิติงาน   
2) ความรับผิดชอบในการเรียนรู ประสบการณ การเรียนรู 
และความสนใจในการพัฒนาตนเองในดานวิชาชีพ โดยใช
แบบประเมินสมัมนาอาจารย 

10 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินความถูกตองและเหมาะสมของเน้ือหาในการ
นําเสนอผลงานในช้ันเรียน และรายงานโดยใชแบบประเมิน 

5 
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2) สังเกตรูปแบบหรือสื่อในการนําเสนอผลงานพฤตกิรรม
การสื่อสารระหวางเพ่ือน และอาจารยการแปลความหมาย
จากสื่อตางๆ เพ่ือนํามาใชในการนําเสนอผลงาน 

 
เกณฑการพิจารณาตัดเกรด : 

1. ใชการประเมินผลแบบอิงกลุม 
2. นิสิตตองเขาเรียนครบรอยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์การสอบ  
3. นิสิตตองไดคะแนนการสอบภาคทฤษฏีมากกวารอยละ 50 และมีคะแนนภาคปฏิบัติมากกวารอย

ละ 60 จึงจะถือวาสอบผาน 
 
 
 
 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลัก 
1) กนกรัตน ศิริพานิชกร.  โรคติดเชื้อ. พิมพครั้งท่ี 2.  กรงุเทพฯ: โรงพิมพโฮลิสติก พับลิชชิ่งจํากัด 

2) กองโรคติดตอท่ัวไป กระทรวงสาธารณสุข. คูมือการปฏิบัติงาน เรื่องการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค. 
กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด 

3) ประพาฬ ยงใจยุทธ. โรคระบบทางเดินหายใจ 1. พิมพครัง้ท่ี 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 
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2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 
   - 

คณะกายภาพบาํบดั   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 12 

 



มคอ. 3 

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

 

 
 
 
 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
1. การตอบคําถามของอาจารยและเพ่ือนนิสิตในชั้นเรียน 
2. สังเกตปฏิสัมพันธระหวางผูสอน กับ ผูเรียน การมีสวนรวมในการซักถาม อภิปราย 
3. ใหนิสิตแสดงความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในแบบประเมินท่ีสาขาวิชาจัดทํา
ข้ึน 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
1. การสังเกตการสอนของผูสอนโดยทีมผูรวมสอน  
2. ผลการสอบ และผลงานจากการเรียนรูท่ีไดรับมอบหมาย 
3. การทวนสอบและประเมินผลการเรยีนรู 

3. การปรับปรุงการสอน   
1. ปรับหัวขอใหสอดคลองกับ พรบ.วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน และตามผลการเรียนรูท่ีคาดหวังใน
รายวิชา 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
1. การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการใหคะแนน/เกรดกับขอสอบ  และรายงาน โดย

คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้ง 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

1. ปรับปรุงรายวิชาทุกปตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตร 

2. ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป 
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