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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 
รายวิชา FNS ๒๑๑๐ รายวิชา ระบาดวิทยา 

สาขาวิชา การพยาบาล คณะ/วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ภาคการศึกษา ฤดูรอ้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 

 
๑. รหัสและชื่อรายวิชา       

รหสัวิชา   FNS ๒๑๑๐  
ช่ือรายวิชาภาษาไทย ระบาดวิทยา                      

 ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ Epidemiology                      
๒. จ านวนหน่วยกิต             ๒ หน่วยกิต   (๒ - o – ๔) 
๓. หลักสูตรและประเภทรายวิชา 

๓.๑ หลักสูตร       พยาบาลศาสตรบัณฑิต   
        ๓.๒ ประเภทรายวิชา   วิชาบังคับในหมวดวิชาเฉพาะ : วิชาชีพ 
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
         ๔.๑ อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชา   

อาจารย ์วิภากร สอนสนาม     
๔.๒  อาจารย์ผูส้อน 

                     ๑. ผศ.ดร.สุคนธา   ศิริ   จ านวน  6   ช่ัวโมง 
  ๒. อาจารยน์ันท์นภัส    ภัคะมาน  จ านวน  8   ช่ัวโมง 

๓. อาจารย์วิภากร  สอนสนาม  จ านวน  8   ช่ัวโมง 
๔. อาจารยร์ังสิมา  พัสระ   จ านวน              
 

๕. สถานที่ติดต่อ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ / E – Mail: wipakon.so@ssru.ac.th 
 

mailto:wipakon.so@ssru.ac.th


มคอ. ๓ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญา   ตร ี  โท  เอก 
 

หน้า | 2 
รายวิชา .................. สาขาวิชา .................................. คณะ/วิทยาลัย................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
 

๖. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
    ๖.๑ ภาคการศึกษาฤดูร้อน / ช้ันปีที่ ๒      

๖.๓ จ านวนผู้เรียนทีร่ับได้ ประมาณ 120 คน 
๗. รายวิชาท่ีเรียนมาก่อน  (Pre-requisite) (ถ้ามี)            ไม่มี  
๘. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)    ไม่มี  
๙. สถานท่ีเรียน     วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  
๑o. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  วันที่ ... เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

หมวดท่ี ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

๑.๑ อธิบายหลกัการทางระบาดวิทยาเบื้องต้น 
๑.๒ เลือกใช้ชีวะสถิติ ค านวณ และอธิบายผล 
๑.๔ น าเสนอข้อมูลข่าวสารทางระบาดวิทยาในรูปแบบของ ตาราง, กราฟ, และแผนภูม ิ
๑.๕ อธิบายกลไกการเกิดโรค และการกระจายของโรค 
๑.๖ อธิบายตัวบ่งช้ีภาวะสุขภาพ หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มประชากร 
๑.๗ ประยุกต์ใช้ระบาดวิทยาในการป้องกันและควบคุมปญัหาสุขภาพ  

 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 ๒.๑ เพื่อปรับปรงุเนื้อหาใหท้ันสมัยและสอดคลอ้งกบัค าอธิบายรายวิชาของหลักสูตรปรบัปรุง 
 ๒.๒ เพื่อปรับวิธีการสอนให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 

 
หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

 
๑. ค าอธิบายรายวิชา 

(ภาษาไทย) หลักการทางระบาดวิทยาและชีวสถิติ กลไกการเกิดโรค การแพร่กระจายโรค ตัวบ่งช้ี
ภาวะสุขภาพ หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มประชากร และการน าระบาดวิทยามาประยุกต์ใช้ควบคุมปญัหา
สุขภาพ   
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(ภาษาอังกฤษ) Epidemiological and bio-statistical principles, mechanism of diseases, 
the distribution and determinant of health-related states or event in specified population, 
and the application of epidemiology to the control of health problems 

๒. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/ 

งานภาคสนาม/ 
การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

     ๓๐ 
 

1.ตามความต้องการของนักศึกษาเฉพาะ
ราย 
2. สอนเสริมในกรณีที่นกัศึกษามีศักยภาพ
ไม่เป็นไปตามจุดมุง่หมายของรายวิชา 

ไม่มี  ๔ ช่ัวโมง /สัปดาห ์

 
๓. จ านวนช่ัวโมงต่อสปัดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรกึษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

(ผู้รับผิดชอบรายวชิาโปรดระบุข้อมูล   ตัวอยา่ง เช่น  ๑ ชั่วโมง / สัปดาห์) 
 ๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผู้สอน  ห้องท างานอาจารย์ ๑ ชั้น ๓  อาคาร ๓๗ คณะ/วิทยาลยั
พยาบาลและสุขภาพ 
 ๓.๒ ปรึกษาผา่นโทรศัพท์ที่ท างาน / มือถือ  หมายเลข ๐๘๑๕๖๓๕๑๔๐ 
 ๓.๓ ปรึกษาผา่นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)  wipakon.so@ssru.ac.th 
 ๓.๔ ปรึกษาผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line) ...........................-.............................. 
 ๓.๕ ปรึกษาผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard)....................................-................................ 
 

หมวดที่ ๔ การพฒันาผลการเรียนรู้ของนกัศกึษา 
๑. คุณธรรม  จริยธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  มีความรู้ความเขา้ใจในหลักศาสนา และจรรยาบรรณวิชาชพี ตลอดจนสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก 
สิทธิผู้บริโภค สทิธิผู้ป่วย ตลอดจนสทิธิของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลที่มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติการ
พยาบาล 
 (๒)  สามารถแยกแยะความถูกต้อง ความดีและความชั่วได้   
 (๓)  เคารพในคุณค่าและศักดิศ์รีของความเป็นมนุษย ์  
 (๔)  มีความรับผดิชอบต่อการกระท าของตนเอง 

 (๕)  มีระเบยีบวินัย และซ่ือสัตย ์
  (๖)  ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณวชิาชีพและมีความสามารถจดัการกับปัญหาจริยธรรมในการด ารงชีพ    
และการปฏิบตัิงานในวิชาชีพพยาบาล 
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 (๗) เป็นแบบอยา่งทีด่ตี่อผู้อ่ืนทั้งในการด ารงตนและการปฏิบตังิาน 
 (๘) สง่เสริมให้ผูป้่วย/ผู้ใช้บริการได้รับรู้และเข้าใจสิทธิของตนเองเพื่อปกป้องสิทธิของตนเองที่จะถูก
ละเมิด 
๑.๒   วธิีการสอน 

Reflection เหตุการณ์ (ระบุประเด็นความรู้เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ) 
๑.๓    วธิีการประเมินผล 

การแสดงความคดิเห็นของนักศึกษา 
๒. ความรู้ 

๒.๑   ความรูท้ี่ต้องพัฒนา 
 (๑)  มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิตและพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่

ครอบคลุมทัง้วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ กฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 (๒)  มีความรู้ความเขา้ใจในสาระส าคญัของศาสตร์ทางวิชาชีพการพยาบาล ระบบสขุภาพและ

ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสงัคมและต่อระบบสุขภาพ 

 (๓)  มีความรู้ความเขา้ใจในสาระส าคญัของกระบวนพยาบาลและการน าไปใช้ 
  (๔)  มีความรู้และความเข้าใจการจัดการความรู้  กระบวนการวจิัย กระบวนการบริหารและการ

จัดการองค์กร 
 (๕)  มีความรู้ความเขา้ใจในสาระส าคญัเก่ียวกับเทคโนโลยสีารสนเทศทางการพยาบาล และระบบ

จ าแนกข้อมูลทางการพยาบาล 
  (๖)  ความรู้ความเข้าใจในวฒันธรรม สถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงของประเทศ และสงัคมโลกที่มี

ผลกระทบต่อภาวะสขุภาพและประชาชน 
 
๒.๒   วธิีการสอน 

(๑)  บรรยายแบบมีส่วนร่วม 
(๒)  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(๓)  ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา 
(๔)  การมอบหมายงานรายบุคคล/รายกลุ่ม 

๒.๓    วธิีการประเมินผล 
(๑)  สอบกลางภาค/ปลายภาค 
(๒)  ประเมินตามแบบประเมินรายงานการศึกษาค้นคว้า/วิเคราะห์กรณีศึกษา 
(๓)  การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

๓. ทักษะทางปัญญา 
๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  ตระหนักรู้ในศักยภาพที่เป็นจดุอ่อนของตนเพื่อให้มปีระสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น สามารถน าไปสู่

การปฏิบตัิการพยาบาล การสอน การแสวงหาความรู้ที่มีประสิทธิภาพและการเป็นผู้น าที่เข้มแขง็ 
 (๒)  สามารถสบืค้น และวิเคราะห์ข้อมูลจากแหลง่ข้อมูลทีห่ลากหลาย 
 (๓)  สามารถน าข้อมูล และหลักฐานไปใช้ในการอ้างอิง และแก้ไขปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 
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 (๔)  สามารถคิดวเิคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและที่เก่ียวข้อง รวมทั้งใช้
ประสบการณ์เป็นฐานเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการให้บริการการพยาบาล 

 (๕)  สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางการวิจัยและนวัตกรรมที่เหมาะสมในการแก้ไข
ปัญหา 

 (๖)  พฒันาวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพเสอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่
เปลี่ยนไป 

 
๓.๒   วธิีการสอน 

(๑)  การศึกษาค้นคว้า 
(๒)  การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
(๓) การน าเสนอปากเปล่า 
(๔)  Reflection 

๓.๓    วธิีการประเมินผล 
(๑)  ประเมินตามแบบประเมินรายงานการศึกษาค้นคว้า 
(๒)  ประเมินตามแบบประเมินการน าเสนอปากเปล่า 
(๓)  การแสดงความคดิเห็นของนักศึกษา 

 
 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  มีความรับผดิชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
 (๒)  ปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 (๓)  วางตัวและแสดงความคดิเห็นไดเ้หมาะสมกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ 
 (๔)  สามารถวางแผนและรับผดิชอบการเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
 
๔.๒   วธิีการสอน 

(๑)  การศึกษาค้นคว้ารายบคุคล/ รายกลุ่ม 
(๒)  การท ากิจกรรมกลุ่ม 

๔.๓    วธิีการประเมินผล 
(๑)  ประเมินตามแบบประเมินรายงานการศึกษาค้นคว้า(ระบุประเด็นความรับผดิชอบ 

ประสิทธิภาพและการสร้างสรรค์ผลงาน) 
(๒)  ประเมินตามแบบประเมินการน าเสนอปากเปล่า (ระบุทักษะที่แสดงออกถึงภาวะผู้น าและการ

ท างานร่วมกับกลุ่มเพื่อน) 
(๓)  สงัเกตพฤติกรรมขณะท ากิจกรรมกลุ่มของนักศึกษา 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
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 (๑)  สามารถประยุกต์ใช้หลักตรรกะ คณิตศาสตร์และสถติิ ในการพยาบาลอย่างเหมาะสม 

 (๒)  สามารถแปลงข้อมูลให้เป็นข่าวสารที่มีคุณภาพ รวมทัง้สามารถอ่านวิเคราะหแ์ละถ่ายทอด
ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้อ่ืนได้อย่างเข้าใจ 

 (๓)  สามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพทัง้การพูด การฟัง การอ่าน การเขยีน และ
การน าเสนอ รวมทั้งสามารถอ่านวารสาร และต าราภาษาอังกฤษอย่างเข้าใจ 

 (๔)  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานที่จ าเป็น 

 (๕)  สามารถเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ 

๕.๒   วธิีการสอน 
(๑)  มอบหมายงานให้สบืค้นข้อมูล 
(๒)  ให้นักศึกษาน าเสนอข้อมูลที่สืบค้นโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๓    วธิีการประเมินผล 
(๑)  ประเมินตามแบบประเมินรายงานการศึกษาค้นคว้า(ระบุประเด็นการสืบค้นข้อมูล 
(๒)  การน าเสนอข้อมูลที่สืบค้นโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีเหมาะสม 

๖. ดา้นอ่ืนๆ 
(๑) ……………………………………………………………………..… 
(๒)  ……………………………………………………………………..… 

 
หมายเหต ุ

สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  
เว้นว่าง หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซ่ึงจะปรากฏอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 
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หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 
สัปดาห์ท่ี หัวข้อการเรียนรู้ จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอน 

๑ – ๓ 
 

๑ พ.ค.
๖๓ 

 
เวลา 

๑๓-๑๖ 
น. 
 

วันที่  
๕ 

พค ๖๓ 
เวลา  

๙-๑๒ น. 
 

บทน า 
 
บทท่ี 1 หลักระบาดวิทยา 
(Principles of Epidemiology) 
1.1 แนวคิดของระบาดวิทยา 
1.2 นิยามของระบาดวิทยา 
1.3 วิวัฒนาการของระบาดวิทยา 
1.4 ประโยชน์ของระบาดวิทยา 
1.5 บทบาทของระบาดวิทยา 
1.6 กลวิธีการศึกษาทางระบาด
วิทยา (Epidemiologic 
Approach) 
1.7 ระบาดวิทยาเชิงพรรณนา 
(Descriptive Epidemiology) 
1.8 ระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์ 
(Analytic Epidemiology) 
1.8 การศึกษาเชิงทดลอง 
 .             

 
 
๖ 
 

  
 
กิจกรรมการเรียน การสอน 
๑. บรรยายแบบมีส่วนร่วม 
๒. การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง 
๓. มอบหมายงาน 
 
สื่อท่ีใช้ 
๑. Power point 
๒. เอกสารประกอบการสอน 
เรื่อง “หลักระบาดวิทยา 
(Principles of 
Epidemiology)” 
 

  
 
ผศ.ดร.สุคนธา ศิริ 
 

๔-๖ 
วันที่ 
๑๒ 
พ.ค. 

๒๕๖๓ 
เวลา 
๙-๑๒ 

 
วันที่  

บทท่ี 2 ชีวสถิติ 
2.1 ชีวสถิติเชิงพรรณนา 
-สูตรพื้นฐานทั่วไปในการค านวณ 
-อัตราการป่วยและอัตราการ
ตาย 
-อัตราการป่วยอย่างหยาบ 
-อัตราการตายอย่างหยาบ 
-อัตราการตายเฉพาะ 
-อัตราอุบัติการณ์กับความชุก 

๖ 
 

กิจกรรมการเรียน การสอน 
๑. บรรยายแบบมีส่วนร่วม 
๒. ฝึกท าโจทยป์ัญหา 
๓. การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง 
 
สื่อท่ีใช้ 
๑. Power point 
๒. เอกสารประกอบการสอน  

อ.นันท์นภัส  
ภัคะมาน 
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อการเรียนรู้ จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอน 

๑๓ 
พ.ค. 
เวลา 

๑๓-๑๖ 
 

-อัตราอุบัติการณ์ 
-อัตราความชุก 
2.2 การวัดทางระบาดวิทยา 
(Measurement in Epidemiology) 
-วัตถุประสงค์ 
-เครื่องมอืพื้นฐานส าหรบัการวัด 
-     ั                     
-การวัดความสัมพันธ์ 
-                            
ชุมชน 
-ดัชนีทางระบาดวิทยาในงาน  
สาธารณสุข 
2.3 การน าเสนอข้อมูลข่าวสารทาง
ระบาดวิทยา                             
(Epidemiologic Information 
Presentation) 

๓. แบบฝกึหัด 
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อการเรียนรู้ จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอน 

๗ – ๘ 
วันที่ 

๑๔ พค 
๖๓ 
เวลา 

๑๓-๑๖ 
 
 
 
 

บทท่ี                  
3.1 ธรรมชาติและพสิัยของการ
เกิดโรค (Natural History and 
Spectrum of Disease) 
 .                         
 .                   
ไม่ติดต่อ 

๔ กิจกรรมการเรียนการสอน 
๑. บรรยายแบบมีส่วนร่วม 
๒. การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง 
๓. มอบหมายงาน 
 
สื่อท่ีใช้ 
๑. Power point 
๒. เอกสารประกอบการสอน  
๓. แบบฝกึหัด 

อ.วิภากร  
สอนสนาม 

๙ 
วันที่ 

๑๕ พ.ค. 
๖๓ 
เวลา 

๑๓-๑๕ 
  

บทท่ี 4 การกระจายของโรค 
การวิเคราะห์การกระจายตาม
ปัจจัยด้านบุคคล สถานที่ เวลา 

๒ กิจกรรมการเรียนการสอน 
๑. บรรยายแบบมีส่วนร่วม 
๒. การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง 
๓. มอบหมายงาน 
สื่อท่ีใช้ 
๑. Power point 
๒. เอกสารประกอบการสอน  
๓. โจทย์ปญัหา  

อ.นันท์นภัส  
ภัคะมาน 

 สอบกลางภาค  บทท่ี ๑ – ๓ อ.วิภากร / คณะ 
๑๐-๑๑ 
วันที่ 

๑๘ พ.ค.
๖๓ 
เวลา 

 ๘-๑๒ 
 

บทท่ี 5 ตั                  
5.1 ปัจจัยหกทางระบาดวิทยา 
(Double Epidemiological 
Triad) 
5.2 ปัจจัยก าหนดสภาวะปจัจบุัน 
5.3 สถานการณ์สภาวะสุขภาพ 
5.4                 

๔ กิจกรรมการเรียนการสอน 
๑. บรรยายแบบมีส่วนร่วม 
๒. การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง 
๓. มอบหมายงาน 
 
สื่อท่ีใช้ 
๑. Power point 
๒. เอกสารประกอบการสอน  

อ.วิภากร 
สอนสนาม 
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อการเรียนรู้ จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอน 

๓. โจทย์ปญัหา  
 ๑๒-๑๕ 

วันที่ 
๑๙ 

พ.ค. ๖๓ 
เวลา  

๙-๑๑ น. 
วันที่ 

๒๐-๒๒ 
พ.ค. ๖๓ 

เวลา 
๑๓-๑๕ 

 

บทท่ี 6    ประยุกต์ใช้ระบาดวิทยา
ในการควบคุมปัญหาสุขภาพ 
6.1 การเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพ 
-นิยามและหลักการของการเฝ้าระวัง
ทางระบาดวิทยา 
-ประโยชน์ของการเฝ้าระวังทาง
ระบาดวิทยา 
-รูปแบบของการเฝ้าระวังทางระบาด
วิทยา 
-เครื่องมอืส าหรบัการเฝ้าระวังทาง
ระบาดวิทยา 
-ข้ันตอนการเฝ้าระวังทางระบาด
วิทยา  
-เครือข่ายงานเฝ้าระวังทางระบาด
วิทยา 
-ลักษณะข้อมูลข่าวสารทางระบาด
วิทยาเพื่อการบริหาร  
6.2 การสืบสวนปญัหาสุขภาพ 
-ความหมายและความส าคัญของการ
สอบสวนทางระบาดวิทยา 
-การสอบสวนการระบาด 
-โรคหรือภัยสุขภาพที่ควรได้รับการ
สอบสวนทางระบาดวิทยา 
-ทีมเฝ้าระวังสอบสวนทางระบาด
วิทยา (SRRT) 
-ลักษณะการสอบสวนทางระบาด
วิทยา 
-การสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะราย 

๘ กิจกรรมการเรียนการสอน 
๑. บรรยายแบบมีส่วนร่วม 
๒. การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง 
๓. มอบหมายงาน 
 
สื่อท่ีใช้ 
๑. Power point 
๒. เอกสารประกอบการสอน  
๓. วิดีโอ 
๔. แบบฝกึหัด 

อ.รังสิมา พัสระ 
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อการเรียนรู้ จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอน 

-การสอบสวนการระบาดโดยวิธีการ
ทางระบาดวิทยา 
-การเขียนรายงาน 
6.3 การควบคุมและป้องกันปัญหา
สุขภาพ 
-แนวคิดพื้นฐานของการป้องกัน 
-หลักการป้องกันและควบคุมโรค 
-กลยุทธ์การควบคุมโรค 
-ความส าเร็จในการควบคุมโรค 

๑๖ 
 

สรุปและทบทวน - กิจกรรมการเรียนการสอน 
-ศึกษาค้นด้วยตนเอง 
สื่อท่ีใช้ 
-แบบฝึกหัด 

 
 
 

๑๗ สอบปลายภาค  บทท่ี ๔ – ๖ อ.วิภากร / คณะ 
 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา  
(Curriculum Mapping) ตามที่ก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตรสัปดาห์ที่ประเมินและสัดส่วนของการประเมิน) 

ผลการเรียนรู ้ วิธกีารประเมินผลการเรียนรู ้ สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วน 

ของการประเมินผล 
๑.๑ -การแสดงความคิดเห็นต่อกรณีศึกษา  - 

๓.๑, ๓.๒, ๓.๓ ๑. การเข้าช้ันเรียน ขาดและสายไมเ่กินรอ้ยละ ๒๐ 
ของเวลาเรียนทัง้หมด 
๒. การสง่งานที่ได้รับมอบหมาย 
 
๓. รายงานการสบืค้น 
๔. การน าเสนองาน 

๑-๑๖ 
 

๑-๒, ๗, ๙,  
๑o-๑๒ 

๑๔  
๑๕-๑๖ 

๒๐:๑๐๐ 

๒.๑, ๒.๒, ๒.๓, 
๒.๖ 

๑. การสอบกลางภาค โดยนักศึกษาตอบค าถามได้
ถูกต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 

๙ 
 

๑๗ 

๓๐:๑๐๐ 
 

๕๐:๑๐๐ 
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ผลการเรียนรู ้ วิธกีารประเมินผลการเรียนรู ้ สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วน 

ของการประเมินผล 

๒. การสอบปลายภาค โดยนักศึกษาตอบค าถามได้
ถูกต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 

 
 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ต าราและเอกสารหลัก 
ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (2557).ชุดการเรียนการสอนหลัก
วิทยาการระบาด. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. 
สวุณี เต็งรังสรรค์. (2551). วิทยาการระบาด. กรุงเทพมหานคร: ส านักพมิพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.์ 
อาภาพร  เผ่าวัฒนา และคณะ.(2556)  การสร้างเสรมิสุขภาพและปอ้งกันโรคในชุมชน การประยุกต์
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๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
๑. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง หลักระบาดวิทยา (Principles of Epidemiology) 
๒. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง ชีวสถิติ  
๓. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง กลไกการเกิดโรค 
๔. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง ตัวบ่งช้ีภาวะสุขภาพ เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกลุม่ประชากร    
๕. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การกระจายของโรค   
๖. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (Epidemiological 
Surveillance) 
๗. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การคัดกรองโรค 
๘. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การสอบสวนทางระบาดวิทยา (Epidemiological 
Investigation) 
๙. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การป้องกันและควบคุมโรค (Diseases Prevention and 
Control) 
 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 ๑) วารสารพยาบาลสาธารณสุข/วารสารสุขศึกษา/วารสารทางการพยาบาล 
 ๒) ข้อมูลอเิลคโทรนิกส์และ Website ทางการแพทย์และสาธารณสุข 
 

หมวดท่ี๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

              ใช้การสนทนากลุม่ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และใช้การประเมินผลด้วยแบบประเมินการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
      (ระบุวิธีการประเมินที่จะได้ข้อมลูการสอน เช่น จากผูส้งัเกตการณ์ หรอืทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของ
นักศึกษา เป็นต้น) 
           ใช้การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน และการประเมินผลด้วยแบบประเมินการสอนของ
อาจารย์โดยนักศึกษา/เพื่อนอาจารย์/ผู้รับผิดชอบรายวิชา/หัวหน้ากลุ่มวิชา 
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๓. การปรับปรุงการสอน 
      (อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรงุการสอน เช่น คณะ/ภาควิชามีการก าหนดกลไกและวิธีการปรบัปรุงการ
สอนไว้อย่างไรบ้าง  
      การวิจัยในช้ันเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น) 
               ประชุมการจัดการเรียนการสอน เพื่อหาแนวทางหรอืวางแผนการปรับปรงุพฒันารายวิชา ผลการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาและผลประเมินการสอนของอาจารย์มาพจิารณาปรบัปรุง
กระบวนการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล  อาจารย์ผู้สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยพิจารณา
จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความต้องการของสังคม 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
      (อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของรายวิชา เช่น 
       ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปส าหรบัรายวิชาที่
แตกต่างกัน หรอืส าหรบั 
      มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน) 
                 มีผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูร้่วมทมีสอนตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของ
นักศึกษา(คะแนน/เกรด) กับข้อสอบ รายงานโครงการและการให้คะแนนพฤติกรรมของนักศึกษา รายงานผล
การตรวจสอบต่อคณะกรรมการพจิารณาการตัดเกรด ของวิทยาลัยด าเนินการพจิารณาตัดสิน 
 
๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
      (อธิบายกระบวนการในการน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุง
คุณภาพ) 
           ปรับปรงุรายละเอียดรายวิชาทุกปีตามผลการประชุมการจัดการเรียนการสอน และผลการประเมิน
การของนักศึกษาและอาจารย ์

*********************** 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ตามท่ีปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ

ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศเชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ความรับผิดชอบหลกั                                                        NUR๓๒๓๒ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
รหัสวิชา  
ชื่อรายวิชา  
การประเมินภาวะสุขภาพและ
การสร้างเสริมสุขภาพ 
Health Assessment and 
Health Promotion 
 

 x x x 

 

 

x x x x   x  x                 
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ความรับผิดชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจ านวนได้ตามความรับผิดชอบ 
 


