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มคอ.3
รายวิชา สส 222 การปองกันและควบคุมโรค
สาขาการสงเสริมสุขภาพ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจําปการศึกษา 2562
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
สส 222 การปองกันและควบคุมโรค
HPX 222 Prevention and Control of Disease
2. จํานวนหนวยกิต
3 (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การสงเสริมสุขภาพ)
ประเภทวิชา วิชาชีพสาธารณสุข
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
อาจารย ดร.อภิสรา โสมทัศน
อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนที่ 1
อาจารย ดร.รัตนติพร โกสุวินทร
อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนที่ 2
อาจารยผูสอน
ลําดับที่
รายชื่อ
สังกัด
1

อาจารย ดร.อภิสรา โสมทัศน

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2
อาจารย ดร.รัตนติพร โกสุวินทร คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน :
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
ภาคทฤษฎี หอง 307 คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคปฏิบัติ หอง 307 คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
2 กรกฏาคม 2562

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา

สามารถอธิบายและปฏิบัติการตามหลักและวิธีการปองกันและควบคุมโรคติดตอ โรคไมติดตอ
อุบัติเหตุ และการบาดเจ็บ การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค พระราชบัญญัติโรคติดตอ การประยุกตหลักและ
วิธีการปองกันและควบคุมโรคตามบริบทสังคมและสิ่งแวดลอม
เมื่อเรียนจบวิชานี้แลว นิสิตสามารถ
1. มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
2. มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรที่เกี่ยวของกับการปองกันและควบคุมโรค
3. แสดงการประยุกตความรูภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ เพื่อนําไปใชประโยชนในการปองกันและควบคุมโรคได
อยางเหมาะสม
4. มีปฏิสัมพันธ และมีสวนรวมในการแกปญหาเกี่ยวกับการปองกันและควบคุมโรคอยางสรางสรรค
ระหวางบุคคลและหรือกลุมคน รวมทั้งปรับตัวไดตามสถานการณ
5. สามารถทํางานเปนทีมทั้งบทบาทผูนําและผูตามในระบบการปองกันและควบคุมโรค ที่มีความ
หลากหลายของสถานการณ
6. สามารถศึกษาวิเคราะหและประยุกตทําความเขาใจในประเด็นปญหาเกี่ยวกับการปองกันและควบคุม
โรค โดยเลือกและสามารถแสดงการศึกษาคนควาประเมินจากการอางอิงแหลงขอมูลอยางถูกตองตามหลัก
และจรรยาบรรณทางวิชาการสามารถศึกษา คนควา และประเมินขอมูล แนวคิด หรือหลักฐานใหมๆ จาก
แหลงขอมูลที่หลากหลาย
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงรายวิชาใหมีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเปนปจจุบันตามความตองการของผูใชบัณฑิต การเปลี่ยนแปลงของสังคมที่
เกี่ยวของกับภาวะสุขภาพ และความกาวหนาทางวิชาชีพ
3. ผลการเรียนที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcome)
CLO
รายละเอียด
PLO
CLO 1 อธิบายการกลไกการเกิดโรคติดตอ โรคไมติดตอ ธรรมชาติของการเกิดโรค
PLO 1
ขบวนการเกิ ด โรคติ ด ต อ และไม ติ ด ต อ โรคที่ ยั งไม ท ราบสาเหตุ แ ละโรค
ประจํ า ถิ่ น หลั ก การของภู มิ คุ ม กั น โรค การสร างเสริ ม ภู มิ คุ ม กั น ได แ ละ
พระราชบัญญัติโรคติดตอได
CLO 2 เลือกใชวิธีการในการปองกันและควบคุมโรคตามสถานการณที่กําหนด
PLO 1 6
CLO 3 ประยุกตความรูและแสดงขั้นตอนการปองกันและควบคุมโรค
PLO 7
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

หลักและวิธีการปองกันและควบคุมโรคติดตอ โรคไมติดตอ อุบัติเหตุ และการบาดเจ็บ การสรางเสริม
ภูมิคุมกันโรค พระราชบัญญัติโรคติดตอ การประยุกตหลักและวิธีการปองกันและควบคุมโรคตามบริบท
สังคมและสิ่งแวดลอม
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2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
30

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การ
ฝกงาน
30

กรณีศึกษา

การเรียนโดยใช
ปญหาเปนฐาน

การศึกษาดวย
ตนเอง (SDL)

-

-

75

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

สส 210
ภาษาอังกฤษเพือ่
การสื่อสารดาน
สุขภาพ 1

ดานที่ 1
คุณธรรมและ
จริยธรรม

ดานที่ 2
ความรู

ดานที่ 3
ทักษะทางปญญา

ดานที่ 5
ดานที่ 6
ดานที่ 4
การวิเคราะห ทักษะการ
ทักษะความสัมพันธ
เชิงตัวเลข การ ปฏิบัติ
ระหวางบุคคลและความ สื่อสารและการ
ทาง
รับผิดชอบ
ใชเทคโนโลยี วิชาชีพ
สารสนเทศ

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

2





 



 

3 4

1

2 3 1


4. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
2 ชั่วโมง/สัปดาห
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.2 วิธีการสอน
1.1 มีความซื่อสัตย มีวินัย ตรงเวลา - สอดแทรกเนื้อหาดานคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณทาง
วิชาการ
- ฝกปฏิบัติ ทํากิจกรรม สงเสริมให
เกิดความซื่อสัตย มีวินัย และตรงตอ
เวลา
- สอดแทรกวัฒนธรรมองคกร เพื่อให
นิสิตมีคานิยมพื้นฐานที่ถูกตอง
- ชี้แจงกฎระเบียบและแนวปฏิบัติใน
การเรียนการสอนใหชัดเจนใน
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1.3 วิธีการประเมินผล
- กําหนดเกณฑมาตรฐานใน การ
ประเมินพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมของทุกรายวิชา
- สังเกตพฤติกรรมความซื่อสัตยและ
การตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียน
การทํารายงาน การอางอิงผลงาน
และการสอบ
- สังเกตพฤติกรรมการมีวินัย การ
ปฏิบัติตนตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยและขอตกลงในชั้น
เรียน เชน การแตงกาย
- ประเมินการตรงตอเวลาในเรื่อง
การเขาหองเรียน หองสอบ การสง
งานที่ไดรับมอบหมาย การทํา
กิจกรรม
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1.2 มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อ
สวนรวม
1.3 ตระหนักในคุณคาของศิลปะและ
วัฒนธรรม

-

- ประเมินจากการสังเกตและ/หรือ
จดบันทึกการเขารวมกิจกรรมที่
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
-

-

-

2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.2 วิธีการสอน
2.1 มีความรูพื้นฐานศึกษาทั่วไป
2.2 มีความรูและความเขาใจใน
ศาสตรดานการสงเสริมสุขภาพ
2.3 มีความรูและความเขาใจใน
- การคนควา การวิเคราะห หรือ
สาระสําคัญของศาสตรที่เกี่ยวของกับ การจัดทําโครงการวิจัยเพื่อนําไปสู
การสงเสริมสุขภาพ
การแกปญหาและตอยอดองคความรู
ดานการสงเสริมสุขภาพ
- จัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่
หลากหลาย เชน การบรรยาย การ
ฝกปฏิบัติ การเรียนรูดวยตนเอง การ
จัดกิจกรรมกลุม การนําเสนอและ
อภิปราย การทํารายงาน การศึกษา
ดูงาน การสัมมนา การเรียนรูจาก
กรณีปญหา (Problem–Based
Learning, PBL) การฝกปฏิบัติใน
หองปฏิบัติการและสถานที่จริง
2.4 สามารถพัฒนาความรูและทักษะ - การคนควา การวิเคราะห หรือ
ปฏิบัติทางดานการสงเสริมสุขภาพ การจัดทําโครงการวิจัยเพื่อนําไปสู
รวมทั้งตอยอดองคความรูไดอยาง การแกปญหาและตอยอดองคความรู
ตอเนื่อง
ดานการสงเสริมสุขภาพ
- จัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่
หลากหลาย เชน การบรรยาย การ
ฝกปฏิบัติ การเรียนรูดวยตนเอง การ
จัดกิจกรรมกลุม การนําเสนอและ
อภิปราย การทํารายงาน การศึกษา
ดูงาน การสัมมนา การเรียนรูจาก
กรณีปญหา (Problem–Based
Learning, PBL) การฝกปฏิบัติใน
หองปฏิบัติการและสถานที่จริง
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2.3 วิธีการประเมินผล
- การสอบภาคทฤษฎี
- การสอบภาคปฏิบัติ
- ประเมินผลจากงานที่ไดรับ
มอบหมาย ไดแก รายงาน โครงการ
และการวิจัย
- ประเมินผลจากการสัมมนากลุม
ยอยและการนําเสนอในชั้นเรียน
- ประเมินผลจากการสังเกตการตอบ
คําถามและการอภิปรายในชั้นเรียน

- การสอบภาคทฤษฎี
- การสอบภาคปฏิบัติ
- ประเมินผลจากงานที่ไดรับ
มอบหมาย ไดแก รายงาน โครงการ
และการวิจัย
- ประเมินผลจากการสัมมนากลุม
ยอยและการนําเสนอในชั้นเรียน
- ประเมินผลจากการสังเกตการตอบ
คําถามและการอภิปรายในชั้นเรียน
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3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.2 วิธีการสอน
3.1 สามารถประยุกตความรูใหเกิด
ประโยชน
3.2 สามารถคิดอยางเปนระบบและ
แกไขปญหาได
3.3 สามารถคิดอยางเปนระบบและ - ใชตัวอยางที่ดีเปนกรณีศึกษา
เพือ่ ใหนิสิตไดเรียนรูวิธีวิเคราะห
แกไขปญหาได
ปญหาและฝกบูรณาการความรูเพื่อ
ใชในการแกไขปญหาอยางเปนระบบ

3.4 เปนผูมีความคิดริเริ่ม สรางสรรค
นวัตกรรม
3.5 สามารถศึกษา คนควา และ
ประเมินขอมูล แนวคิด หรือหลักฐาน
ใหมๆ จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย

-

3.3 วิธีการประเมินผล
- กําหนดมาตรฐานการประเมินผล
การเรียนรู โดยใชเกณฑ Rubrics
ทุกรายวิชา
- สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมใน
การอภิปรายและการสะทอนคิด
กิจกรรมในชั้นเรียน
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน
ที่แสดงถึงการคนควาความรูเพิ่มเติม
การเลือกรับขอมูลขาวสารโดยใช
หลักกาลามสูตร และการคิดอยาง มี
เหตุผลและเปนระบบ
- ประเมินจากการอางอิงแหลงขอมูล
อยางถูกตองตามหลักและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/
ปฏิบัติ
-

จัดการเรียนการสอนโดยมอบหมาย - ประเมินจากการอางอิงแหลงขอมูล
ใหผูเรียนศึกษาคนควาขอมูลจาก อยางถูกตองตามหลักและ
แหลงขอมูลที่หลากหลาย เชน
จรรยาบรรณทางวิชาการ
หนังสือ ตํารา บทความวิชาการ
งานวิจัย การศึกษาดูงาน การทํา
กิจกรรม/โครงการ

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวาง
4.2 วิธีการสอน
บุคคลและความรับผิดชอบที่ตอง
พัฒนา
4.1 สามารถทํางานรวมกับผูอื่นทั้ง ใน - จัดกิจกรรมเพื่อใหนิสิตฝก การ
ฐานะผูนําและผูรวมงานได
ปรับตัว การทํางานรวมกับผูอื่น รับ
ฟงความคิดเห็นของเพื่อนรวมกลุม
สามารถแสดงจุดยืนของตนเอง และ
คนหาทางออกรวมกันได
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4.3 วิธีการประเมินผล
- กําหนดมาตรฐานการประเมินผล
การเรียนรู โดยใชเกณฑ Rubrics
- สังเกตพฤติกรรม ที่แสดงถึงความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
การมีสวนรวมในการอภิปรายและ
หน้า 5

มคอ. 3

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวาง
4.2 วิธีการสอน
บุคคลและความรับผิดชอบที่ตอง
พัฒนา
4.2 มีความรับผิดชอบตอตนเอง
- เลือกประเด็นที่เปนปญหาสังคม
สังคม และสิ่งแวดลอม
และสิ่งแวดลอมใหนิสิตเรียนรู และ
ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
พรอมทั้งกระตุนใหคิดหาวิธีที่จะมี
สวนรวมรับผิดชอบใน การแกปญหา
โดยเริ่มตนจาก ตัวนิสิตเอง

4.3 สามารถปรับตัวใหเขากับ
สถานการณตางๆ
4.4 สามารถพัฒนาการเรียนรูของ
ตนเองอยางตอเนื่อง

4.3 วิธีการประเมินผล

-

การสะทอนคิดกิจกรรมในชั้นเรียน
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน
ที่แสดงถึงความรวมมือใน การ
วางแผน การปฏิบัติ และ การ
แกปญหา
- ประเมินจากการอางอิงแหลงขอมูล
อยางถูกตองตามหลักและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ
- สังเกตจากพัฒนาการดานความคิด
และพฤติกรรมการเรียนรูในชั้นเรียน
- ใหนิสิตประเมินเพื่อนในชั้นเรียน
และนํามาใชเปนขอมูลสําหรับ การ
ประเมินผลการเรียนรู
-

-

-

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
5.2 วิธีการสอน
5.3 วิธีการประเมินผล
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ตองการพัฒนา
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ตองการพัฒนา
5.2 สามารถสื่อสารไดอยางมี
- ฝกการใชทักษะสื่อสารใน ทุก
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/
รายวิชา
ปฏิบัติ
ประสิทธิภาพ
- ประเมินจากคุณภาพจากรายงาน
ที่แสดงถึงความสามารถใน การ
สื่อสาร
- ประเมินจากการอางอิงแหลงขอมูล
อยางถูกตองตามหลักและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ
5.3 สามารถใชเทคโนโลยีในการสืบคน
เก็บรวบรวมขอมูล และเลือกใชได
เหมาะสมกับสถานการณอยางมี
ประสิทธิภาพ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (ไมประเมินผล)

1. แผนการสอน
วันที่สอน
หัวขอ/รายละเอียด

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาหที่

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

พ. 8 ม.ค. 63

1

ความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับโรคและภัย
-ความหมายของโรค
และภัย
-การจําแนกกลุมของ
โรคและภัย
ความสัมพันธระหวาง
มนุษยและสิ่งแวดลอม
2
ในการเกิดโรค
-มนุษยและปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการเกิดโรค
-สิ่งแวดลอมและปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอการเกิด
โรค
-ตัวกอโรคหรือสิ่งที่ทํา
ใหเกิดโรค
จ. 13 ม.ค. 63
แนวคิดเกี่ยวกับ
ธรรมชาติของการเกิด
โรค
-วิธีการที่เชื้อเขาสู
รางกาย
-การตานทานและการ
2
ตอบสนองตอสิ่งที่ทํา
ใหเกิดโรค
-กลไกการเกิดโรคติด
เชื้อ
-กลไกการเกิดโรคไร
เชื้อและภัย

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช

ผูสอน

- บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบ - สื่อ PowerPoint
ในระหวางสอน และ
อภิปรายกรณีศึกษารวมกัน
ในชั้นเรียน
- การมีสวนรวมและการเขา
เรียน

อ.ดร.รัตนติพร

- บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบ - สื่อ PowerPoint
ในระหวางสอน และ
อภิปรายกรณีศึกษารวมกัน
ในชั้นเรียน
- การมีสวนรวมและการเขา
เรียน

อ.ดร.รัตนติพร
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วันที่สอน
หัวขอ/รายละเอียด
พ. 15 ม.ค.
63

2
จ. 20 ม.ค. 63

พ. 22 ม.ค.
63

3

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาหที่

มคอ. 3

สัมมนา: ศึกษา
กรณีตัวอยางโรคที่เปน
ปญหาทางสาธารณสุข
ในปจจุบัน:
ความสัมพันธของสิ่งที่
ทําใหเกิดโรคและ
ธรรมชาติของการเกิด
โรค
หลักการ
แพรกระจายเชื้อ การ
ทําลายเชื้อและการทํา
ใหปราศจากเชื้อ

2

หลักการปองกัน
และควบคุมโรค
-ความรูพื้นฐานในการ
ปองกันควบคุมโรคและ
ภัย
-แนวทางการ
ดําเนินงานปองกันและ
ควบคุมโรค
-แนวทางการ
ดําเนินงานปองกันและ
ควบคุมภัย

จ. 27 ม.ค. 63

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช

ผูสอน

- สัมมนา : กรณีตัวอยางโรค - สื่อ PowerPoint
ที่เปนปญหาทางสาธารณสุข
ในปจจุบัน: ความสัมพันธ
ของสิ่งที่ทําใหเกิดโรคและ
3
ธรรมชาติของการเกิดโรค
หนาชั้นเรียน ถาม-ตอบ
อภิปราย รวมกันในชั้นเรียน

อ.ดร.รัตนติพร
อ.ดร.อภิสรา

- บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบ - สื่อ PowerPoint
ในระหวางสอน และ
อภิปรายกรณีศึกษารวมกัน
ในชั้นเรียน
- การมีสวนรวมและการเขา
เรียน
3 - การอภิปรายกลุมในหัวขอ - สื่อ PowerPoint
รูปแบบ: หลักการปองกัน
และควบคุมโรค
-ความรูพื้นฐานในการ
ปองกันควบคุมโรคและภัย
-แนวทางการดําเนินงาน
ปองกันและควบคุมโรค
-แนวทางการดําเนินงาน
ปองกันและควบคุมภัย

อ.ดร.รัตนติพร

2
การปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอ (1)

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- การนําเสนอขอมูลจากการ
อภิปราย
- การสัมมนาตามหัวขอที่
กําหนดในชั้นเรียน
- บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบ - สื่อ PowerPoint
ในระหวางสอน และ
อภิปรายกรณีศึกษารวมกัน
ในชั้นเรียน
- การมีสวนรวมและการเขา
เรียน

อ.ดร.รัตนติพร

อ.ดร.อภิสรา
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วันที่สอน
หัวขอ/รายละเอียด
พ. 29 ม.ค.
63

4

5

6

การปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอ (1)
(เตรียมปฏิบัติ)

การประยุกตใช
ความรูดานการปองกัน
และควบคุมโรคติดตอ
มาดําเนิน “โครงการ
Save Drug Save
Sex” ณ โรงเรียนคริ
สตสงเคราะห อ.
องครักษ จ. นครนายก
พ. 5 ก.พ. 63 สอบบรรยายครั้งที่ 1 2
พ. 12 ก.พ.
63
การเสริมสราง
ภูมิคุมกันโรคดวย
2
วัคซีน

พ. 19 ก.พ.
63

จ. 24 ก.พ.
63
9

2

จ. 3 ก.พ. 63

จ. 17 ก.พ.
63

8

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาหที่

มคอ. 3

3

ปฏิบัติการ: การ
จําลองสถานการณการ
ดําเนินงานปองกัน
ควบคุมโรคและภัย
สัมมนา:
สถานการณการ
ปองกันโรคและควบคุม
โรคในปจจุบัน: ศึกษา
จากขาว

2

การตอบโตภัยพิบัติ
ทางสาธารณสุขของ
2
หนวยงานหรือ
เครือขาย ระบบการ

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช

ผูสอน

- บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบ - สื่อ PowerPoint
ในระหวางสอน และ
อภิปรายกรณีศึกษารวมกัน
ในชั้นเรียน
- การมีสวนรวมและการเขา
เรียน
ปฏิบัติการในพื้นทีโ่ รงเรียนค - สื่อ PowerPoint
ริสตสงเคราะห อ.องครักษ
จ. นครนายก
(Active learning)

อ.ดร.อภิสรา

- สอบบรรยาย
ขอสอบ
- บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบ
ในระหวางสอน และ
อภิปรายกรณีศึกษารวมกัน
ในชั้นเรียน
- การมีสวนรวมและการเขา
เรียน
- การปฏิบัติในหัวขอ: การ
จําลองสถานการณการ
ดําเนินงานปองกันควบคุม
โรคและภัย
- การนําเสนอขอมูลจากการ
อภิปราย
- มอบหมายใบงานตามกลุม - สื่อ PowerPoint
ใหนิสิต สถานการณการ
- ใบงานที่ 1
ปองกันโรคและควบคุมโรค
ในปจจุบัน: ศึกษาจากขาว
- นําเสนอ อภิปรายหนาชั้น
เรียน
- บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบ - สื่อ PowerPoint
ในระหวางสอน และ
อภิปรายกรณีศึกษารวมกัน
ในชั้นเรียน

อ.ดร.อภิสรา

อ.ดร.อภิสรา
อ.ดร.รัตนติพร
อ.ดร.ปะการัง

อ.ดร.รัตนติพร

อ.ดร.รัตนติพร
อ.ดร.อภิสรา
อ.ดร.อภิสรา

หน้า 9

วันที่สอน
หัวขอ/รายละเอียด

พ. 26 ก.พ.
63

10

จ. 2 มี.ค. 63
พ. 4 มี.ค. 63
พ. 11 มี.ค.
63

11

ทํางานของทีมเฝาระวัง
สอบสวนเคลื่อนที่เร็ว
(Surveillance and
Rapid Response
Team SRRT)
พระราชบัญญัติ
โรคติดตอ พ.ศ. 2558
สอบบรรยายครั้งที่ 2
สอบปฏิบัติ

การปองกันและ
ควบคุมโรคไมติดตอ
(1)

จ. 16 มี.ค. 63

12

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาหที่

มคอ. 3

การปองกันและ
ควบคุมโรคไมติดตอ
(2)

จ. 23 มี.ค. 63 สัมมนา: กรณีตัวอยาง
ของการปองกันและ
13
ควบคุมโรคไมติดตอ
และประยุกตดานการ
สงเสริมสุขภาพมา
วางแผนปองกันและ

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช

ผูสอน

- การมีสวนรวมและการเขา
เรียน

2

2

2

- บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบ - สื่อ PowerPoint
ในระหวางสอน และ
อภิปรายกรณีศึกษารวมกัน
ในชั้นเรียน
- การมีสวนรวมและการเขา
เรียน
สอบบรรยาย
ขอสอบ
สอบปฏิบัติ
สอบปฏิบัติ

- บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบ
ในระหวางสอน และ
อภิปรายกรณีศึกษารวมกัน
2
ในชัน้ เรียน
- การมีสวนรวมและการเขา
เรียน
- การอภิปรายกลุมจากกรณี
ศึกษากรณีตัวอยางของการ
ปองกันและควบคุมโรคไม
ติดตอ และประยุกตดาน
การสงเสริมสุขภาพมา
3 วางแผนปองกันและควบคุม
โรคติดตอ(ใบงานที่ 7)
- การนําเสนอขอมูลจากการ
อภิปราย
- การสัมมนาตามหัวขอที่
กําหนดในชั้นเรียน
- มอบหมายใบงาน
รายบุคคลใหนิสิต ทําแบบ
ฝกสถานการณกรณีตัวอยาง
3
ของการปองกันและควบคุม
โรคไมติดตอ และประยุกต
ดานการสงเสริมสุขภาพมา

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- สื่อ PowerPoint

อ.กมลชนก

อ.ดร.อภิสรา
อ.ดร.อภิสรา
อ.ดร.รัตนติพร

อ.ดร.อภิสรา

- สื่อ PowerPoint

อ.ดร.อภิสรา

- สื่อ PowerPoint
- ใบงานที่ 2

อ.ดร.อภิสรา
อ.ดร.รัตนติพร
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วันที่สอน
หัวขอ/รายละเอียด

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาหที่

มคอ. 3

ควบคุมโรคไมติดตอ
พ. 25 มี.ค.
63

จ. 30 มี.ค. 63

พ. 1 เม.ย. 63
14

การบริหารจัดการ
ระบบสาธารณสุขของ
ไทยและแนวทางการ 2
ใหความรูแกชุมชน ใน
การปองกันควบคุมโรค
การประยุกตหลัก
และวิธีการปองกันและ
2
ควบคุมโรคตามบริบท
สังคมและสิ่งแวดลอม
ปฏิบัติ: การ
ประยุกตหลักและ
วิธีการปองกันและ
ควบคุมโรคตามบริบท
สังคมและสิ่งแวดลอม

2

พ. 8 เม.ย. 63
สถานการณ
ควบคุมโรคในปจจุบัน

15
จ. 20 เม.ย. 63
16

พ. 22 เม.ย. 63

ปฏิบัติ : ศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
การปองกันและ
ควบคุมสถานการณ
การปองกันควบคุมโรค
ติดเชื้อในปจจุบัน
สัมมนา : การ
นําเสนอขอมูลงานวิจัย
ที่เกี่ยวของกับการ

3

2

2
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กิจกรรมการเรียนการสอน
วางแผนปองกันและควบคุม
โรคไมติดตอ
- บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบ
ในระหวางสอน และ
อภิปรายกรณีศึกษารวมกัน
ในชั้นเรียน
- การมีสวนรวมและการเขา
เรียน
- บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบ
ในระหวางสอน และ
อภิปรายกรณีศึกษารวมกัน
ในชั้นเรียน
- การมีสวนรวมและการเขา
เรียน
- มอบหมายใบงานตามกลุม
ใหนิสิต ฝกปฏิบัติ การ
ประยุกตหลักและวิธีการ
ปองกันและควบคุมโรคตาม
บริบทสังคมและสิ่งแวดลอม
- นําเสนอ และอภิปราย
หนาชั้นเรียน
- มอบหมายใบงานตามกลุม
ใหนิสิต ฝกปฏิบัติ เกี่ยวกับ
สถานการณควบคุมโรคใน
ปจจุบัน
- คนควาขอมูล ฝกคิด
วิเคราะหอางจากขอมูลจริง
- มอบหมายใบงานตามกลุม
ใหนิสิต ฝกปฏิบัติ เกี่ยวกับ
สถานการณควบคุมโรคใน
ปจจุบัน
- คนควาขอมูล ฝกคิด
วิเคราะหอางจากขอมูลจริง
(Active learning)
- นําเสนอ และอภิปราย
หนาชั้นเรียน : การนําเสนอ
ขอมูลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ

สื่อที่ใช

- สื่อ PowerPoint

ผูสอน

อ.ดร.อภิสรา
อ.ดร.รัตนติพร

- สื่อ PowerPoint
อ.ดร.อภิสรา

- สื่อ PowerPoint
- ใบงานที่ 3

- สื่อ PowerPoint
- ใบงานที่ 4

อ.ดร.อภิสรา

อ.ดร.อภิสรา
อ.ดร.รัตนติพร

- สื่อ PowerPoint

อ.ดร.รัตนติพร

- สื่อ PowerPoint

อ.ดร.รัตนติพร
อ.ดรอภิสรา
หน้า 11

วันที่สอน
หัวขอ/รายละเอียด

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาหที่

มคอ. 3

ปองกันและควบคุม
สถานการณการ
ปองกันควบคุมโรคติด
เชื้อในปจจุบัน
17 จ. 27 เม.ย. 63 สอบบรรยายครั้งที่ 3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช

ผูสอน

การปองกันและควบคุม
สถานการณการปองกัน
ควบคุมโรคติดเชื้อใน
ปจจุบัน
(Active learning)
สอบบรรยาย

ขอสอบ

อ.ดรอภิสรา

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่ สัดสวนการ
ประเมิน
ประเมิน

สอบทฤษฎี
1

1.1, 2.3,4.2,5.2

3

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

2

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

1) สอบบรรยายครั้งที่ 1
2) สอบบรรยายครั้งที่ 2
3) สอบบรรยายครั้งที่ 3
สอบภาคปฏิบัติ
อภิปรายกลุมและสัมมนาวิเคราะหกรณีศึกษา
หรือปญหาตางๆดานการปองกันและควบคุมโรค
-แบบประเมินการนําเสนอ
-ผลงานกลุม/ผลงานรายบุคคล/ใบงาน
ปฏิบัติการปองกันและควบคุมโรค :
-แบบปฏิบัติการ
-แบบประเมินการปฏิบัติการ
-ผลงานรายกลุม/ผลงานรายบุคคล

75%
5

20%

10
17
10

20%
25%
10%

2,3,4

10%

8,10,12

การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู :
มาตรฐานผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1) บันทึกการเขาหองเรียนและหองสอบ การสงงาน
ที่ไดมอบหมาย
2) แบบประเมินสัมมนาหัวขอการตรงตอเวลา
3) สังเกตพฤติกรรมการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
4) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกในชั้นเรียน
ระหวางเรียน และการลงมือปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย
2. ดานความรู
1) สอบภาคทฤษฏีและปฏิบัติ
2) รายงานที่ไดรับมอบหมาย
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

15%

รอยละ
10

45
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มคอ. 3

3) แบบประเมินสัมมนา
4) การสังเกตการตอบคําถามและอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน
3. ดานทักษะทางปญญา
1) การสอบภาคทฎษฎีและปฏิบัติ
2) รายงานที่ไดรับมอบหมาย
3) แบบประเมินสัมมนา
4) สังเกตการณตอบคําถามในหองเรียน
5) สังเกตการตอบคําถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 1) สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมกิจกรรมที่จัดใน
และความรับผิดชอบ
ชั้นเรียนและการปฏิบัติงาน
2) ความรับผิดชอบในการเรียนรู ประสบการณ การ
เรียนรู และความสนใจในการพัฒนาตนเองในดาน
วิชาชีพ โดยใชแบบประเมินสัมมนาอาจารย
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ 1) ประเมินความถูกตองและเหมาะสมของเนื้อหาใน
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน และรายงานโดยใช
แบบประเมิน
2) สังเกตรูปแบบหรือสื่อในการนําเสนอผลงาน
พฤติกรรมการสื่อสารระหวางเพื่อน และอาจารยการ
แปลความหมายจากสื่อตางๆ เพื่อนํามาใชในการ
นําเสนอผลงาน

30

10

5

เกณฑการพิจารณาตัดเกรด :
1. ใชการประเมินผลแบบอิงเกณฑดังนี้
80 – 100 คะแนน
=A
60 – 64คะแนน
=C
+
75 – 79 คะแนน
=B
55 – 59คะแนน
= D+
70 – 74 คะแนน
=B
50 – 54คะแนน
=D
+
65 – 69 คะแนน
=C
นอยกวา 50 คะแนน = E
2. นิสิตตองไดคะแนนการสอบภาคทฤษฏีมากกวารอยละ 50 และมีคะแนนภาคปฏิบัติมากกวารอย
ละ 60 จึงจะถือวาสอบผาน
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
1) กนกรัตน ศิริพานิชกร. โรคติดเชื้อ. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพโฮลิสติก พับลิชชิ่งจํากัด
2) กองโรคติดตอทั่วไป กระทรวงสาธารณสุข. คูมือการปฏิบัติงาน เรื่องการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด
3) ประพาฬ ยงใจยุทธ. โรคระบบทางเดินหายใจ 1. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: แอคกาอินเตอรเนชั่น
แนล จํากัด
4) ผศ.ดร.ศรีเมือง พลังฤทธิ์. วิทยาการระบาดและสุขภาพประชากร 1. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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5) ไพจิตร ปวะบุตร. เอกสารการสอน เรื่อง หลักการปองกันและควบคุมโรค.ภาควิชาเวชศาสตร
ชุมชน. คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2544
6) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ หนวยที่ 1-8. พิมพครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ หนวยที่ 9-15. พิมพครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8) ศ.นพ.ไพบูลย โลหสุนทร. ระบาดวิทยา. พิมพครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
9) ศ.นพ.สมชาย สุพันธุวณิช, รศ.แพทยหญิงกาญจนา สุพันธุวณิช. การปองกันและการควบคุม
โรคติดตอ. พิมพครั้งที่ 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.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
3.1 เวปไซดขอมูลดานการควบคุมโรค http://www.ddc.moph.go.th/
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1. การตอบคําถามของอาจารยและเพื่อนนิสิตในชั้นเรียน
2. สังเกตปฏิสัมพันธระหวางผูสอน กับ ผูเรียน การมีสวนรวมในการซักถาม อภิปราย
3. ใหนิสิตแสดงความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในแบบประเมินที่สาขาวิชาจัดทําขึ้น
2. กลยุทธการประเมินการสอน
1. การสังเกตการสอนของผูสอนโดยทีมผูรวมสอน
2. ผลการสอบ และผลงานจากการเรียนรูที่ไดรับมอบหมาย
3. การทวนสอบและประเมินผลการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
1. แบงสอบยอยสามครั้ง
2. ปรับเนื้อหาใหมีความเมาะสม
3. ปรับหัวขอใหมีความเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1. การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการให คะแนน/เกรดกั บขอสอบ และรายงาน โดย
คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. ปรับปรุงรายวิชาทุกปตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตร
2. ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป
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