รายละเอียดของรายวิชา

รายวิชา การปองกันและควบคุมโรค
(Disease Prevention and Controls)
รหัสวิชา 4072329

ภาคเรียนที่ 1/2562

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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สารบัญ
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6
หมวดที่ 7

ขอมูลทั่วไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

2

หนา
3
4
4
5
8
14
15
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1. รหัสและชื่อรายวิชา
4072329

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป

การปองกันและควบคุมโรค
(Disease Prevention and Controls)

2. จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3.2 ประเภทของรายวิชา ความรูหมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพสาธารณสุข

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
อ. สุวิทย นําภาว
กลุมเรียน A4

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 2

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี

8. สถานที่เรียน

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ศูนยวิทยาศาสตร ถนนสิรินธร

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
10 มิถุนายน 2562
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1. จุดมุงหมายของรายวิชา

หมวดที่ 2 จุดมุง หมายและวัตถุประสงค

1.1 เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ แนวคิดและหลักการการปองกัน
และควบคุมโรค

1.2 เพื่อใหนักศึกษาสามารถระบุสาเหตุของการเกิดโรคติดตอ โรคไมติดตอและโรคที่ถายทอดทางพันธุกรรม
ที่สําคัญและพบบอยในประเทศไทย
1.3 เพื่อใหนักศึกษาทราบกระบวนการติดตอหรือการแพรกระจายของโรครวมทั้งแนวทางในการบําบัดรักษา
การปองกันและควบคุมโรคเบื้องตนได
1.4 เพื่อใหนักศึกษาทราบระบบและการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคที่จําเปนมาประยุกตใชในสถานประกอบการ
ไดอยางถูกตองและเหมาะสม

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อใหเนื้อหาสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน เพื่อเปนทักษะและองคความรูในการประกอบอาชีพ
ของนักศึกษา และสามารถนําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพไดอยางเหมาะสม และเกิดประโยชนสูงสุด
2.2 มีการปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวของกับอาชีวอนามัยที่เกี่ยวของในวิชาชีพ เพื่อแสดง
ใหเห็นแนวโนม ทิศทางและการพัฒนานวัตกรรมจากการเรียนการสอนที่สอดคลองกับวิชาชีพในปจจุบัน
2.3 มีการเพิ่มเติมวิธีการจัดการเรียนการสอนจากการศึกษาดูงานจากสถานประกอบการจริง เพื่อใหเห็นการ
จัดการดานอาชีวอนามัยอยางเปนรูปธรรม

1. คําอธิบายรายวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

ศึกษาความหมาย ความสําคัญ แนวคิดและหลักการการปองกันและควบคุมโรค สาเหตุของการเกิดโรคติดตอ
โรคไมติดตอและโรคที่ถายทอดทางพันธุกรรมที่สําคัญและพบบอยในประเทศไทย การติดตอหรือการแพรกระจายของ
โรครวมทั้งแนวทางในการบําบัดรักษา การปองกันและควบคุมโรค รวมทั้งการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคที่จําเปน

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

45 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา

ไมมี

การฝกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การฝกงาน
-
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3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล

ใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษานอกชั้นเรียน โดยการสื่อสารกับนักศึกษาผาน Social Media,
E – Mail, การพบเปนรายบุคคล โดยไมนับรวมจํานวนชั่วโมงที่นักศึกษามาปรึกษางานตามที่ไดรับมอบหมาย จํานวน
1 ชั่วโมงตอสัปดาห

1. คุณธรรม จริยธรรม

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
 1.5 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สภาพแวดลอมในการทํางานและดานสาธารณสุข
1.2 วิธีการสอน
1) ใชการสอนแบบสื่อสารสองทาง เปดโอกาสใหนักศึกษามีการตั้งคําถามหรือตอบคําถาม หรือแสดง
ความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับคุณธรรม จริยธรรม ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพในโอกาสตางๆ
2) ยกตัวอยางกรณีศึกษา ตัวอยางที่ขาดความรับผิดชอบตอหนาที่และการประพฤติที่ผิดตอ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
3) แบงกลุมใหนักศึกษาทํางานในเวลา และสงใบงานตามเวลาที่กําหนด ใหคะแนนตามเกณฑ ภายใต
การควบคุมดูแลของอาจารยผูสอน
4) อาจารยปฏิบัติตนเปนตัวอยาง ใหความสําคัญตอจรรยาบรรณวิชาชีพ การมีวินัยเรื่องเวลา การเปด
โอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา การเคารพและใหเกียรติ
แกอาจารยอาวุโส แตงกายถูกตองตามสมรรถนะของอาจารยหลักสูตรอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียน ในดานคุณธรรม จริยธรรม การมีสัมมาคารวะตอผู
อาวุโสและอาจารย
2) ไมคัดลอกผลงานของบุคคลอื่นโดยไมอางอิง ไมกระทําการทุจริตในการสอบ
3) การตรวจสอบความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย การสงงานที่ไดรับมอบหมายตามเวลาที่
กําหนด การมีสวนรวมกิจกรรมในชั้นเรียน การตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียน

2. ความรู

2.1 ความรูที่ตองไดรับ
 2.3 ค น คว า หากลยุ ท ธ แ ละกลวิ ธี ท างด า นอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย เพื่ อ สุ ข ภาพและความ
ปลอดภัยของผูประกอบอาชีพในชุมชน สถานประกอบการ
2.2 วิธีการสอน
1) อธิบายทฤษฎีและหลักการที่สําคัญ ใชการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ไดแก การสอนบรรยาย
รวมกับการสื่อสารสองทาง โดยเนนใหนักศึกษาหาทางคนควาหาขอมูลเพิ่มเติม การสอนแบบรวมมือ
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กันเรียนรู) Co-Operative Learning) การสอนแบบศึกษาดวยตนเอง การคนควาทางอินเตอรเน็ต
การสอนแบบ e-Learning เปนตน
2) ใชกรณีศึกษาประกอบการสอน ใหนักศึกษาเลือกคนควางานวิจัยที่เกี่ยวของที่สนใจ แปลความหมาย
จากภาษาอังกฤษ จัดทําเปนรายงาน และสงตัวแทนเพื่อนําเสนอหนาชั้นเรียน
2.3 วิธีการประเมินผล
1) การสอบกลางภาค
2) การสอบปลายภาค
3) การทดสอบยอย
4) การทํารายงานกลุมและรายบุคคล และนําเสนอหนาชั้นเรียน

3. ทักษะทางปญญา

3.1 ทักษะทางปญญา ที่ตองพัฒนา
 3.4 ใหบริการวิชาการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการสาธารณสุขที่มุงเนนการสงเสริม
สุขภาพแกพนักงานในสถานประกอบการ ประชาชนไดอยางเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
1) อธิบายทฤษฎีและหลักการที่สําคัญการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน )Problem Based Learning:
PBL)
2) การศึกษาคนควาดวยตนเองจากแหลงความรูตางๆ ในประเด็นที่มอบหมาย โดยนําขอมูลที่ไดมา
วิเคราะห สรุปผล และมีการนําเสนอผลงานอยางถูกตอง เหมาะสม และมีความสรางสรรค
3) ฝกตอบปญหาในชั้นเรียนและการแสดงความคิดเห็นตอปญหา และระดมสมองในการแกไขปญหา
จากกรณีศึกษาตามประเด็นปญหาที่กําหนดไวแลว โดยแบงนักศึกษาเปนกลุม ภายในกลุมจะตอง
กําหนดแนวทางไปสูการแกปญหาหรือเสนอแนวทางปฏิบัติที่มีความนาเชื่อถือและความเปนไปได
3.3 วิธีการประเมินผล
1) การมอบหมายงาน และสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
2) รายงานกลุม และนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน
3) ความนาเชื่อถือของขอมูล ความถูกตองสมบูรณของงานที่ไดรับมอบหมาย
4) การสอบยอย การสอบขอเขียนกลางภาคและปลายภาค

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบตอสังคม

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ตองพัฒนา
 4.2 สามารถทํางานเปนทีมและมีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่นใน หนวยงานและงานที่ไดรับ
มอบหมาย
4.2 วิธีการสอน
1) มอบหมายงานกลุมและมีการเปลี่ยนกลุมทํางานตามกิจกรรมที่มอบหมาย เพื่อใหนักศึกษาไดทํางาน
รวมกับผูอื่น โดยไมยึดติดกับเฉพาะเพื่อนที่คุนเคยหรือใกลชิด
2) กําหนดบทบาทความรับผิดชอบของนักศึกษาแตละคนในการทํางานกลุมอยางชัดเจน และมีการ
ปรับเปลี่ยนบทบาทหมุนเวียนตามความ
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3) เปดโอกาสใหซักถาม อภิปรายรวมกัน การศึกษาคนควาดวยตนเองจากแหลงความรูตางๆ จาก
บุคลากรอื่นที่เกี่ยวของ
4.3 วิธีการประเมินผล
1) สังเกตกระบวนการทํางานและกระบวนการกลุม
2) พฤติกรรมการเรียนและการปฏิบัติงานของนักศึกษาในการมีสวนรวมแสดงความคิดในชั้นเรียน
3) ประเมินความรับผิดชอบจากรายงานกลุมของนักศึกษา
4) ใหนักศึกษาประเมินสมาชิกในกลุม ทั้งดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและดานความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ตองพัฒนา
 5.1 สามารถใชเทคนิคทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและดานสาธารณสุขในการวิเคราะห
ขอมูลและแปลความหมายขอมูลทั้ง เชิงปริมาณและคุณภาพ
5.2 วิธีการสอน
1) ใช PowerPoint ที่นาสนใจ ชัดเจน งายตอการติดตามทําความเขาใจ ประกอบการสอนในชั้นเรียน
2) การสอนโดยมีการนําเสนอขอมูลจากการคนควาทางอินเตอรเน็ต เพื่อเปนตัวอยางกระตุนใหนักศึกษา
เห็นประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอและสืบคนขอมูล
3) การแนะนําเทคนิคการสืบคนขอมูลและแหลงขอมูล
4) การมอบหมายงานที่ตองมีการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5) การมอบหมายงานที่ตองมีการนําเสนอทั้งในรูปเอกสารและดวยวาจาประกอบสื่อเทคโนโลยี
5.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินทักษะการใชภาษาเขียนจากเอกสารรายงาน
2) ประเมินทักษะการใชสื่อ เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตางๆ และการใชภาษาพูดจากการนําเสนอ
รายงานหนาชั้นเรียน
3) ประเมินรายงานการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ

6 ดานทักษะการฝกปฏิบตั ิ

6.1 ทักษะการฝกปฏิบัติ ที่ตองพัฒนา
 6.4 สามารถใหคําแนะนําใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพการปองกันโรค การควบคุมโรค
การบําบัดโรคเบื้องตนและการฟนฟูสุขภาพตาม พรบ.วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน มาตรา 3
6.2 วิธีการสอน
1) ใช PowerPoint ที่นาสนใจ ชัดเจน งายตอการติดตามทําความเขาใจ ประกอบการสอนในชั้นเรียน
2) การสอนโดยมีการนําเสนอขอมูลตัวอยางการประเมินสถานการณ การวินิจฉัยการวางแผนงาน
โครงการสุขภาพของผูประกอบอาชีพ และการปฏิบัติตามแผนการติดตาม ประเมินผล
6.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินทักษะในการปองกันและควบคุมโรคเบื้องตนไดอยางเหมาะสม
7

มคอ. 3
2) ประเมินทักษะ การวินิจฉัยการวางแผนงานโครงการสุขภาพของผูประกอบอาชีพ
และการปฏิบัติตามแผนการติดตาม ประเมินผลไดอยางถูกตองเหมาะสม

1. แผนการสอน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
1
แนะนําการเรียนการสอนในรายวิชา
-ความหมาย ประเภท ความสําคัญ แนวคิด
และหลักการการปองกันและควบคุมโรค

จํานวน
ชั่วโมง
3

2

โรคติดตอที่สามารถปองกันไดดวยการ
สรางเสริมภูมิคุมกันโรค
-โรคที่สามารถปองกันไดดวยการสราง
เสริมภูมิคุมกันโรค
-การดําเนินงานปองกันโรคดวยการสราง
เสริมภูมิคุมกันโรคในประเทศไทย
-หลักการใหวัคซีน

3

3

โรคติดตอจากการสัมผัส
- ความรูทั่วไปเกี่ยวกับโรคติดตอจากการ
สัมผัส
-โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
-โรคเอดส
-โรคเรื้อน
-โรคติดตอจากการสัมผัสประเภทอื่น ๆ

3

8

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช (ถามี)
- บรรยายนํา ยกตัวอยาง ซักถาม
อภิปราย
- สไลดประกอบการสอนและเอกสาร
ประกอบการสอน
- ชี้แจงการเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน
(Problem base learning) มอบหมาย
โจทยปญหา แนะนําวิธีการและแหลง
สืบคนขอมูล นักศึกษาสืบคนขอมูล
และสรุปรายงานการศึกษาตามโจทย
ปญหา อาจารยใหขอมูลยอนกลับราย
กลุมและบรรยายเพิ่มเติม
- บรรยายนํา ยกตัวอยาง ซักถาม
อภิปราย
- สไลดประกอบการสอนและเอกสาร
ประกอบการสอน
- นักศึกษาสืบคนขอมูล สรุปรายงาน
การศึกษาตามโจทยปญหาที่ไดรับ
มอบหมายและนําเสนอหนาชั้นเรียน
เรื่อง โรคติดตอที่สามารถปองกันไดดวย
การสรางเสริมภูมิคุมกันโรคอาจารยให
ขอมูลยอนกลับและสรุปเพิ่มเติม
- บรรยายนํา ยกตัวอยาง ซักถาม
อภิปราย
- สไลดประกอบการสอนและเอกสาร
ประกอบการสอน
- นักศึกษาสืบคนขอมูล สรุปรายงาน
การศึกษาตามโจทยปญหาที่ไดรับ
มอบหมายและนําเสนอหนาชั้นเรียน

ผูสอน
อ.สุวทิ ย
นําภาว

อ.สุวทิ ย
นําภาว

อ.สุวทิ ย
นําภาว

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

4

โรคติดตอของระบบทางเดินหายใจ
-ความรูทั่วไปเกี่ยวกับโรคติดตอระบบ
ทางเดินหายใจ
-แนวทางการรักษา การปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอระบบทางเดินหายใจ
-โรคติดตอระบบทางเดินหายใจที่สําคัญ

3

5

โรคติดตอจากอาหารและน้ํา
-ความรูทั่วไปเกี่ยวกับโรคติดตอจาก
อาหารและน้ํา
-โรคอุจจาระรวง
-โรคติดเชื้อโดยทางอาหารและน้ําซึ่งมี
ไวรัสเปนสาเหตุ
-โรคหนอนพยาธิที่ติดตอผานทางอาหาร
และน้ํา

3

6

โรคติดตอที่นําโดยแมลง
-ความรูทั่วไปเกี่ยวกับโรคติดตอที่นําโดย
แมลง
-โรคจากเชื้อโปรโตซัวที่นําโดยแมลง
-โรคจากเชื้อไวรัสที่นําโดยแมลง
-โรคจากเชื้อหนอนพยาธิ

3

7

โรคติดตอระหวางสัตวและคน
-ความรูทั่วไปเกี่ยวกับโรคติดตอระหวาง
สัตวและคน

3

9

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช (ถามี)
โรคติดตอจากการสัมผัส อาจารยให
ขอมูลยอนกลับและสรุปเพิ่มเติม
- บรรยายนํา ยกตัวอยาง ซักถาม
อภิปราย
- สไลดประกอบการสอนและเอกสาร
ประกอบการสอน
- นักศึกษาสืบคนขอมูล สรุปรายงาน
การศึกษาตามโจทยปญหาที่ไดรับ
มอบหมายและนําเสนอหนาชั้นเรียน
โรคติดตอของระบบทางเดินหายใจ
อาจารยใหขอมูลยอนกลับและสรุป
เพิ่มเติม
- บรรยายนํา ยกตัวอยาง ซักถาม
อภิปราย
- สไลดประกอบการสอนและเอกสาร
ประกอบการสอน
- นักศึกษาสืบคนขอมูล สรุปรายงาน
การศึกษาตามโจทยปญหาที่ไดรับ
มอบหมายและนําเสนอหนาชั้นเรียน
โรคติดตอจากอาหารและน้ํา อาจารยให
ขอมูลยอนกลับและสรุปเพิ่มเติม
- บรรยายนํา ยกตัวอยาง ซักถาม
อภิปราย
- สไลดประกอบการสอนและเอกสาร
ประกอบการสอน
- นักศึกษาสืบคนขอมูล สรุปรายงาน
การศึกษาตามโจทยปญหาที่ไดรับ
มอบหมายและนําเสนอหนาชั้นเรียน
โรคติดตอที่นําโดยแมลง อาจารยให
ขอมูลยอนกลับและสรุปเพิ่มเติม
- บรรยายนํา ยกตัวอยาง ซักถาม
อภิปราย
- สไลดประกอบการสอนและเอกสาร
ประกอบการสอน

ผูสอน

อ.สุวทิ ย
นําภาว

อ.สุวทิ ย
นําภาว

อ.สุวทิ ย
นําภาว

อ.สุวทิ ย
นําภาว

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด
-โรคติดตอระหวางสัตวและคนจากการ
สัมผัส
-โรคติดตอระหวางสัตวและคนจากการ
สัมผัสและการบริโภค

จํานวน
ชั่วโมง

8

การนําเสนอรายงาน โรคกับการปองกัน
และควบคุมโรค ในหัวขอที่ไดรับ
มอบหมาย และสอบกลางภาค

3

9

โรคติดเชื้อที่พบบอยในโรงพยาบาล
-ความรูทั่วไปเกี่ยวกับโรคติดเชื้อใน
โรงพยาบาล
-หลักการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อที่
พบบอยในโรงพยาบาล

3

10

ปญหาสุขภาพจิต
-สุขภาพจิตและการดูแลผูมีปญหา
สุขภาพจิต
-โรคประสาทและโรคจิตสรีระแปรปรวน

3

11

โรคหัวใจ หลอดเลือดและเบาหวาน
-ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกลุมโรคหัวใจ หลอด
เลือดและเบาหวาน
-โรคความดันเลือดสูงและโรคหลอดเลือด
ในสมอง
-โรคหัวใจขาดเลือด

3

10

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช (ถามี)
- นักศึกษาสืบคนขอมูล สรุปรายงาน
การศึกษาตามโจทยปญหาที่ไดรับ
มอบหมายและนําเสนอหนาชั้นเรียน
โรคติดตอระหวางสัตวและคน อาจารย
ใหขอมูลยอนกลับและสรุปเพิ่มเติม
- บรรยายนํา ยกตัวอยาง ซักถาม
อภิปราย
- สไลดประกอบการสอนและเอกสาร
ประกอบการสอน
- บรรยายนํา ยกตัวอยาง ซักถาม
อภิปราย
- สไลดประกอบการสอนและเอกสาร
ประกอบการสอน
- นักศึกษาสืบคนขอมูล สรุปรายงาน
การศึกษาตามโจทยปญหาที่ไดรับ
มอบหมายและนําเสนอหนาชั้นเรียนโรค
ติดเชื้อที่พบบอยในโรงพยาบาล
อาจารยใหขอมูลยอนกลับและสรุป
เพิ่มเติม
- บรรยายนํา ยกตัวอยาง ซักถาม
อภิปราย
- สไลดประกอบการสอนและเอกสาร
ประกอบการสอน
- นักศึกษาสืบคนขอมูล สรุปรายงาน
การศึกษาตามโจทยปญหาที่ไดรับ
มอบหมายและนําเสนอหนาชั้นเรียน
ปญหาสุขภาพจิต อาจารยใหขอมูล
ยอนกลับและสรุปเพิ่มเติม
- บรรยายนํา ยกตัวอยาง ซักถาม
อภิปราย
- สไลดประกอบการสอนและเอกสาร
ประกอบการสอน
- นักศึกษาสืบคนขอมูล สรุปรายงาน
การศึกษาตามโจทยปญหาที่ไดรับ

ผูสอน

อ.สุวทิ ย
นําภาว
อ.สุวทิ ย
นําภาว

อ.สุวทิ ย
นําภาว

อ.สุวทิ ย
นําภาว

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด
-โรคเบาหวาน

จํานวน
ชั่วโมง

12

มะเร็งและปญหาโรคไมติดตอทั่วไป
-โรคมะเร็ง
-ผูพิการ
- ผูสูงอายุ

3

13

โรคที่เกี่ยวกับมลพิษสิ่งแวดลอม
-ความรูทั่วไปเกี่ยวกับมลพิษสิ่งแวดลอม
-การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
เนื่องจากมลพิษสิ่งแวดลอม
-โรคที่เนื่องมาจากมลพิษสิ่งแวดลอม

3

14

กลุมโรคพันธุกรรม
-ความรูทั่วไปเกี่ยวกับโรคพันธุกรรม
-แนวทางการวินิจฉัยโรคพันธุกรรม
-โรคพันธุกรรมที่พบบอยในประเทศไทย

3

15

อุบัติเหตุและการบาดเจ็บ
-ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการบาดเจ็บ

3
11

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช (ถามี)
มอบหมายและนําเสนอหนาชั้นเรียน
โรคหัวใจ หลอดเลือดและเบาหวาน
อาจารยใหขอมูลยอนกลับและสรุป
เพิ่มเติม
- บรรยายนํา ยกตัวอยาง ซักถาม
อภิปราย
- สไลดประกอบการสอนและเอกสาร
ประกอบการสอน
- นักศึกษาสืบคนขอมูล สรุปรายงาน
การศึกษาตามโจทยปญหาที่ไดรับ
มอบหมายและนําเสนอหนาชั้นเรียน
มะเร็งและปญหาโรคไมติดตอทั่วไป
อาจารยใหขอมูลยอนกลับและสรุป
เพิ่มเติม
- บรรยายนํา ยกตัวอยาง ซักถาม
อภิปราย
- สไลดประกอบการสอนและเอกสาร
ประกอบการสอน
- นักศึกษาสืบคนขอมูล สรุปรายงาน
การศึกษาตามโจทยปญหาที่ไดรับ
มอบหมายและนําเสนอหนาชั้นเรียนโรค
ที่เกี่ยวกับมลพิษสิ่งแวดลอม อาจารยให
ขอมูลยอนกลับและสรุปเพิ่มเติม
- บรรยายนํา ยกตัวอยาง ซักถาม
อภิปราย
- สไลดประกอบการสอนและเอกสาร
ประกอบการสอน
- นักศึกษาสืบคนขอมูล สรุปรายงาน
การศึกษาตามโจทยปญหาที่ไดรับ
มอบหมายและนําเสนอหนาชั้นเรียน
กลุมโรคพันธุกรรม อาจารยใหขอมูล
ยอนกลับและสรุปเพิ่มเติม
- บรรยายนํา ยกตัวอยาง ซักถาม
อภิปราย

ผูสอน

อ.สุวทิ ย
นําภาว

อ.สุวทิ ย
นําภาว

อ.สุวทิ ย
นําภาว

อ.สุวทิ ย
นําภาว

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด
-การช ว ยเหลื อผู บ าดเจ็ บ ที่ เ กิ ดจากการ
ทํางาน

16

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช (ถามี)
- สไลดประกอบการสอนและเอกสาร
ประกอบการสอน
- นักศึกษาสืบคนขอมูล สรุปรายงาน
การศึกษาตามโจทยปญหาที่ไดรับ
มอบหมายและนําเสนอหนาชั้นเรียน
อุบัติเหตุและการบาดเจ็บ อาจารยให
ขอมูลยอนกลับและสรุปเพิ่มเติม
สอบปลายภาค

ผูสอน

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการ
เรียนรู
คุณธรรม จริยธรรม
1.5

ความรู
2.3

ทักษะทางปญญา
3.4

วิธีการประเมิน
การเขาชั้นเรียน
การแตงกาย กริยามารยาท

สัปดาหที่
ประเมิน
ตลอดภาค
การศึกษา

การสอบกลางภาค
8
สอบปลายภาค
16
การทดสอบย อยเพื่ อทบทวน 2, 10, 13
ความรู
รายงานรายบุคคล และเลือก 1, 2, 3, 4, 5,
ตัวแทนนําเสนอหนาชั้นเรียน 6, 7, 9, 10,
11, 12 และ
13
12

สัดสวนของการ
วิธีการทวนสอบ
ประเมินผล
(10 %)
- มีการเขาเรียนในชั้นเรียน
3%
มากกวารอยละ 80 ของเวลา
เรียนทั้งหมด
2%
2%
- แตงกายถูกระเบียบ มารยาท
3%
ดี
- มีปฏิสัมพันธในชั้นเรียน
- ไมคัดลอกงานผูอื่น
(60%)
25%
คะแนนมากกวารอยละ 50
25%
คะแนนมากกวารอยละ 50
10%
คะแนนมากกวารอยละ 50
(10 %)

รายงานครบถวนและถูกตอง
ตามหลักการและทฤษฎี

มคอ. 3
ผลการ
เรียนรู
ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.2
ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1
ทักษะการฝกปฏิบัติ
6.4

วิธีการประเมิน
การทํ า รายงานกลุ ม และ
นําเสนอหนาชั้นเรียนรายกลุม

สัปดาหที่
ประเมิน
ตลอดภาค
การศึกษา

คุณธรรมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค

14-15

ทักษะ การวินิจฉัยการวางแผน
งานโครงการสุ ข ภาพของผู
ประกอบอาชีพ และการปฏิบัติ
ตามแผนการติดตาม ประเมินผล
ไดอยางถูกตองเหมาะสม

14-15

สัดสวนของการ
วิธีการทวนสอบ
ประเมินผล
(10%)
5%
- รายงานสมบูรณ ถูกตอง มี
การอางอิงที่มา
5%
- สื่อการนําเสนอนาสนใจ พูด
ชัดเจน ตอบคําถามได
(5%)
5%
- สืบคนขอมูลการวิจัยจาก
แหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ
(5%)
5%

3. การประเมินผลการศึกษา
เกณฑคะแนน
90–100
89-85
84-75
74-70
69-60
59-55
54-50
49-0
ถอนรายวิชา
ไมสมบูรณ

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
I
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- มีความเขาใจและเสนอ
แนวทางในการการปฏิบัติตาม
แผน และประเมินผลได

มคอ. 3
เกณฑการใหคะแนน
กิจกรรมวิชาการและกิจกรรมในชัน้ เรียน (สัดสวนการวัดผล 30 %) กําหนดใหงานแตล ะชิ้น มีคะแนนเต็ม
10 คะแนน แลวรวมคะแนนที่ไดจากทุกชิ้นงานมาคิดสัดสวนเปน 30 % โดยงานแตละชิ้นกําหนดการใหคะแนนดังนี้
เกณฑการใหคะแนน
1. การปฏิบัติครบตามขอกําหนด
2. ความถูกตองของงาน
3. คุณภาพของงาน
4. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
5. ความตั้งใจและความพยายาม
คุณธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค
เกณฑการใหคะแนน
1. การเขาเรียน
2. ความตั้งใจเรียน
3. การมีสวนรวมในการเรียน
4. ความรับผิดชอบและความซื่อสัตย
5. มารยาท

1. ตําราและเอกสารหลัก

2 คะแนน 1.5 คะแนน
1 คะแนน
0.5 คะแนน
ครบ
ขาด1ประเด็น ขาด 2 ประเด็น ขาดมากกวา 2 ประเด็น
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยมาก
ดี
คอนขางดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ดี
คอนขางดี
พอใช
ตองปรับปรุง
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยมากหรือลอกงาน
สัดสวนการวัดผล 10 %
2 คะแนน 1.5 คะแนน 1 คะแนน
ครบ
ขาด 1 ครั้ง ขาด 2 ครั้ง
มาก
ปานกลาง
นอย
มาก
ปานกลาง
นอย
มาก
ปานกลาง
นอย
มาก
ปานกลาง
นอย

0.5 คะแนน
ขาดมากกวา 2 ครั้ง
นอยมาก
นอยมาก
นอยมาก/ตองปรับปรุง
นอยมาก/ตองปรับปรุง

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

สุรเกียรติ อาชานุภาพ ตําราการตรวจรักษาโรคทั่วไป.พิมพครั้งที่ 5 กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพหมอชาวบาน
, 2553
ไพบูลย โลหสุนทร (2556). ระบาดวิทยา. (พิมพครั้งที่10). กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. (2550). (พิมพครั้งที่ 1). เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาการระบาดและ
ควบคุมโรค. หนวยที่ 1-15. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สมาคมนักระบาดวิทยาภาคสนาม. (2557). พื้นฐานระบาดวิทยา. กรุงเทพฯ. โรงพิมพแคนนา กราฟฟค.
ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล, (2557). ตํารา เรื่อง หลักวิทยาการ
ระบาดพื้นฐาน.
ภาควิ ช าระบาดวิ ท ยา คณะสาธารณสุ ข ศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล, (2557). ชุ ด การเรี ย นการสอน หลั ก
วิทยาการระบาด เลม 1-2
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มคอ. 3
Department of Epidemiology Faculty of Public Health Mahidol University (2014). Learning
Module PHEP 602 Principle of Epidermiology Volume 1-2.
OSHA. Sampling for Industrial Hygiene. (2558). สืบคนจาก : http://www.osha.gov/
สุวิทย นําภาว.(2561). เอกสารประกอบการเรียน วิชาการปองกันและควบคุมโรค กราฟฟกสไซด มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต.

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ

สํานักระบาดวิทยา
สํานักโรคติดตอทั่วไป
สํานักโรคไมติดตอ
สํานักโรคติดตออุบัติใหม
องคการอนามัยโลก
U.S. CDC

http://www.boe.moph.go.th/
http://thaigcd.ddc.moph.go.th/
http://thaincd.com/index.html
http://beid.ddc.moph.go.th/th_2011/
www.who.int
http://www/cdc.gov

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
-

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

ให นั กศึ กษาทุ กคนประเมิ น ประสิ ทธิผ ลของรายวิช า ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจ กรรมในและนอก
หองเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบตอการเรียนรู และผลการเรียนรูที่ไดรับ และเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุงรายวิชา ผานแบบประเมินการสอน

2. กลยุทธการประเมินการสอน

การประเมินการสอน โดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แตงตั้งโดยหลักสูตร จากการสังเกตขณะสอน และ
การสัมภาษณตัวแทนนักศึกษา

3. การปรับปรุงการสอน

หลักสูตรกําหนดใหอาจารยผูสอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธและวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผล
ของรายวิชา แลวจัดทํารายงานรายวิช าตามรายละเอีย ดที่ สกอ.กําหนดทุกภาคการศึ กษา หลักสูตรกําหนดให
อาจารยผูสอนเขารับการฝกอบรมกลยุทธการสอน/การวิจัยในชั้นเรียน และมอบหมายใหอาจารยผูสอนรายวิชาทํา
วิ จั ย ในชั้ น เรี ย น มี การประชุ มอาจารย ทั้งหลั กสูตรเพื่ อหารื อปญ หาการเรีย นรู ข องนั กศึ กษาและรว มกัน หาแนว
ทางแกไข
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

หลักสูตรฯ มีคณะกรรมการประเมินการสอนทําหนาที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาโดยการสุม
ประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการให คะแนน ทั้งคะแนนดิบ และระดั บคะแนน ของรายวิชา 60% ของ
รายวิชาทั้งหมดในความรับผิดชอบของหลักสูตร ภายในรอบเวลาหลักสูตร

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

หลั กสู ตรฯ มี ร ะบบการทบทวนประสิทธิผ ลของรายวิช า โดนพิจ ารณาจากผลการประเมิน การสอนโดย
นักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร การรายงานรายวิชาโดยอาจารยผูสอน
หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธการสอนที่
ใช และนํ าเสนอแนวทางในการปรั บ ปรุ งและพัฒ นาในรายงานผลการดําเนิน การของรายวิชา เสนอตอประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อนําเขาที่ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรพิจารณาใหความคิดเห็นและสรุปวางแผน
พัฒนาปรับปรุงสําหรับใชในปการศึกษาถัดไป
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