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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะพยาบาลศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

6013910 วิทยาการระบาด (Epidemiology)

2. จํานวนหนวยกิต

2 (2-0-4)

3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ประเภทรายวิชา
กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หมวดวิชาเฉพาะ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อ. ณัฐรพี ใจงาม
อาจารยผูสอน อ. ศรีสุดา วงศวิเศษกุล
อ. นงลักษณ เชษฐภักดีจิต
อ. อารยา เชียงของ
อ. จิราภรณ ชนมาสุข
อ. อรนุช ชูศรี
อ. ณัฐรพี ใจงาม
วิทยากรภายนอก:
คุณสมจิตร พยอมยงค พยาบาลวิชาชีพ ศูนยบริการสาธารณสุข 31
สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
คุณดุษฎี ดวงมณี พยาบาลวิชาชีพ คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน

ภาคฤดูรอน/ ชั้นปที่ 2

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) ไมมี
8. สถานที่เรียน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 204/3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม.10700
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด

มกราคม 2555

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
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เพื่อใหนักศึกษามีความเขาใจ แนวคิด หลักการที่เกี่ยวของกับวิทยาการระบาด รวมถึงธรรมชาติของ
การเกิดโรค การกระจายโรคในชุมชน การคํานวณและวิเคราะห สถิติชีพ ดัชนีชี้วัดภาวะสุขภาพของชุมชน
บทบาทของพยาบาลในการคัดกรอง การเฝาระวัง การปองกัน การควบคุมโรคและความพิการในชุมชน
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อใหมีความเชื่อมโยงกับวิชาการพยาบาลชุมชน และ สถิติมากขึ้น
2.2 เพื่อใหสาระการเรียนรูทันสมัยและสอดคลองกับสมรรถนะการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ
ของสภาการพยาบาล
2.3 เพื่อปรับกระบวนรายวิชาใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา (TQF) ระดับปริญญาตรี
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
แนวคิด และหลักการทางวิทยาการระบาด ธรรมชาติของการเกิดโรค และการกระจายโรคในชุมชน
สถิติชีพ และดัชนีชี้วัดภาวะสุขภาพของชุมชนบ ทบาทของพยาบาลในการคัดกรอง การเฝาระวัง การปองกัน
การควบคุมโรค และความพิการในชุมชน
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
32 ชั่วโมง
ไมมี

การฝกทดลอง
ไมมี

การศึกษาดวยตนเอง
4 ชั่วโมง/สัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
3.1 นักศึกษาจองวันเวลาลวงหนา หรือมาพบตามเวลา
3.2 อาจารยประจําวิชาประกาศเวลาใหคําปรึกษาใน Website ของมหาวิทยาลัย
3.3 อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล/กลุมตามความตองการ 2 ชั่วโมงตอสัปดาห (เฉพาะรายที่
ตองการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนรูในกลุมมาตรฐานผลการเรียนรูที่มุงหวังตามหลักสูตร เมื่อสิ้นสุดรายวิชานี้
นักศึกษาจะมีคุณลักษณะ หรือมีความสามารถดังนี้
ผลการเรียนรู

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล
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ผลการเรียนรู
1. คุณธรรม จริยธรรม
4.1.2 สามารถควบคุมตนเอง
แยกแยะความดีความถูกตอง
ความดี และความชั่วได
4.1.4 มีความรับผิดชอบตอการ
กระทําของ ตนเอง ซื่อสัตย
4.1.5 มีระเบียบวินัย และตรงตอ
เวลาเรียนในวิชาวิทยาการระบาด

2. ความรู
4.2.1 มีความรูความเขาใจแนวคิด
หลักการที่เกี่ยวของกับวิทยาการ
ระบาด
4.2.4 มีความรูความเขาใจใน
กระบวนการสืบสวนโรคและการ
กระจายของโรคทางระบาดวิทยา
โดยใชงานวิจัยและหลักฐานเชิง
ประจักษ
4.2.5 มีความรูในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.2.6 มีความรูความเขาใจ ใน
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงของ
ประเทศและสังคมโลกในดาน
วิทยาการระบาดที่สงผลกระทบตอ
สุขภาพประชาชน

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. ปฐมนิเทศรายวิชาและ ระเบียบ
วินัย คุณธรรม ที่พงึ ปฏิบัติ
2. เปนแบบอยางตอผูเรียน (Role
model) ในดานการตรงตอเวลา การ
เคารพในสิทธิของผูใชบริการ และ
การแสดงพฤติกรรมจริยธรรมที่
เหมาะสม
3. บรรยายสอดแทรกบทบาท
พยาบาลที่เกี่ยวของในงานวิทยาการ
ระบาด ยกตัวอยางพฤติกรรม
พยาบาลที่เกี่ยวของในงานวิทยาการ
ระบาดเหมาะสมและไมเหมาะสม
4. ฝกการมีวินัย (Discipline) ใน
การเรียนและการสอบ เชน การ
มอบหมายงาน การสงงานการเขา
เรียน

1. ประเมินจากการแสดง
ทัศนคติ ความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับความสําคัญ บทบาท
หนาที่และความรับผิดชอบ
ของพยาบาลที่เกี่ยวของใน
เรื่องวิทยาการระบาด
2. จากการอภิปราย แสดง
ความคิดเห็นหนาชั้นเรียน
เกี่ยวของกับกรณีศึกษาใน
ดานบทบาทหนาที่ความ
รับผิดชอบของพยาบาลใน
เรื่องวิทยาการระบาด
3. การเขาชั้นเรียน การสง
งานตรงเวลา

1. กิจกรรมกลุมในชั้นเรียน
2. งานกลุม : มอบหมายงานคนควา
ลวงหนา และ กิจกรรมในชั้นเรียน
3. บรรยาย
4. อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
5. ใหนักศึกษารูจักเลือก และใช
รูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสมกับ
สถานการณ และกลุมบุคคล ใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ที่เหมาะสม

1. การประเมินความรูทาง
วิชาการ (การสอบกลางภาค,
ปลายภาค)
2. การประเมินผลงานที่ได
มอบหมาย
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ผลการเรียนรู
3. ทักษะทางปญญา
4.3.2 สามารถสืบคนแหลงขอมูลได
หลากหลาย นําขอมูลที่สืบคนทาง
วิทยาการระบาดมาใช
4.3.3 สามารถนําขอมูล และ
หลักฐานไปใชในการอางอิง และ
แกไขปญหา
4.3.4 สามารถวิเคราะห
สถานการณทางวิทยาการระบาด
เชน การระบาดของโรค โดยใชองค
ความรูทางวิชาชีพ
4.3.5 สามารถใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ดานการวิจัยทาง
วิทยาการระบาด
4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.4.2 สามารถทํางานเปนทีมใน
บทบาทผูนําและผูตามในงานที่
หมอบหมาย
4.4.4 มีความรับผิดชอบในการ
เรียนรูและพัฒนาตนเอง
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร
4.5.1 สามารถคํานวณและ
วิเคราะห สถิติชีพ ดัชนีชี้วัดภาวะ
สุขภาพของชุมชน และการวัด
อัตราเสี่ยงของการเกิดโรค โดยใช
คณิตศาสตรหรือสถิติ
4.5.2 ทักษะการนําเสนอความ
คิดเห็น การอภิปราย และการ
นําเสนอผลงาน
4.5.4 สามารถใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรพื้นฐานที่จําเปนในการ
จัดทําเอกสาร จัดระบบขอมูล และ
การนําเสนองาน
4.5.5 รูจักเลือกใชเทคโนโลยี

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. ใหนักศึกษาศึกษาบทความ
งานวิจัยที่เกี่ยวกับวิทยาการระบาด
2. มอบหมายศึกษาคนควาลวงหนา
เพื่ออภิปรายในชั้นเรียน
3. มอบหมายทํางานกลุมเพื่อนํา
ขอมูลมานําเสนอในชั้นเรียน
4. ใหนักศึกษาวิเคราะหบทความ
งานวิจัยทางดานวิทยาการระบาด

1. รายงานการวิเคราะห
ความรูทางวิทยาการระบาด

1. ใหนักศึกษาแบงกลุมในการคิด
1. กระบวนการในการทํา
วิเคราะหสถานการณ และกรณีศึกษา กิจกรรมกลุม
ในชั้นเรียน
2. ใหนักศึกษาสะทอนคิด
เกี่ยวกับบทบาทหนาที่
ความรับผิดชอบของตนเอง
และสมาชิกในกลุม
1. สอนเรื่องการคํานวณดัชนีอนามัย
และการวัดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรค
2. ใหนักศึกษาศึกษาบทความ
งานวิจัยที่เกี่ยวกับวิทยาการระบาด
3. มอบหมายศึกษาคนควาลวงหนา
เพื่ออภิปรายในชั้นเรียน
4. มอบหมายทํางานกลุมเพื่อนํา
ขอมูลมานําเสนอในชั้นเรียน

1. การประเมินความรูทาง
วิชาการ (การสอบกลางภาค,
ปลายภาค)
2. สังเกตการณนําเสนอ
ผลงาน
3. ประเมินผลงานที่
มอบหมาย การเลือกใชสื่อ
เทคโนโลยี
4. รายงานการศึกษาคนควา
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ผลการเรียนรู
สารสนเทศ คอมพิวเตอร
อินเตอรเน็ทในการสืบคนขอมูล
และจัดการขอมูล

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห จํานวน
หัวขอเรื่อง
ที่
ชั่วโมง
1
2
แนะนําการเรียนการสอนใน
รายวิชาและประเมินความรูทาง
วิทยาการระบาดเบื้องตนหนวย
ที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
วิทยาการระบาด
(Introduction to
Epidemiology)
1.1 นิยาม จุดมุงหมาย ประเภท
และประโยชน ของการศึกษา
วิทยาการระบาด การนําระบาด
วิทยามาประยุกตในงาน
สาธารณสุข 1.2 รูปแบบ
การศึกษาทางระบาดวิทยาและ
ระบาดวิทยาในคลินิกและใน
ชุมชน
1.3 ความสัมพันธระหวาง
ระบาดวิทยา กับวิทยาศาสตร
สุขภาพ
1.4 ความแตกตางระหวาง
ระบาดวิทยา กับเวชศาสตร
คลินิก
1.5 วิทยาการระบาดกับการ
พยาบาล

กิจกรรมการเรียนการสอน

อาจารยผูสอน

- อาจารยผูรับผิดชอบ แนะนํา อ.ณัฐรพี ใจงาม
ลักษณะวิชา วิธีการเรียน
การสอน และ การวัด
ประเมินผล
- แนะนําแหลงขอมูลสําหรับ
การศึกษาคนควา
- แบงกลุมวิเคราะหสถานการณ
ดานความรูระบาดวิทยาเบื้องตน
งานกลุม: กลุมละ 9-10 คน
(ใบงานที่ 1)
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สัปดาห จํานวน
หัวขอเรื่อง
ที่
ชัว่ โมง
2
2
หนวยที่ 2 ปจจัยสามทาง
ระบาดวิทยา
(Epidemiologic triad)
2.1 แนวคิดและหลักการ
เกี่ยวกับปจจัยสามทางระบาด
วิทยา (Epidemiologic triad)
2.2 คุณลักษณะของปจจัยสาม
ทางระบาดวิทยา
2.3 ปฏิกิริยาระหวางมนุษย สิ่ง
ที่ทําใหเกิดโรค และ
สิ่งแวดลอม

3

2

4

2

หนวยที่ 3 ธรรมชาติของการ
เกิดโรค
3.1 ระยะมีความไวตอการเกิด
โรค
3.2 ระยะกอนมีอาการของโรค
3.3 ระยะมีอาการของโรค
3.4 ระยะมีความพิการของโรค

กิจกรรมการเรียนการสอน

อาจารยผูสอน

- สุมซักถามนักศึกษาเกี่ยวกับ อ. อารยา เชียงของ
ปจจัยสามทางระบาดวิทยา เพื่อ
นําเขาสูบทเรียน
- บรรยายประกอบใช power
point
- อาจารยและนักศึกษารวมสรุป
ประเด็นสําคัญ
- แบงกลุมระบุปจจัยสามทาง
ของโรคติดเชื้อและโรคไรเชื้อ
งานกลุม: กลุมละ 9-10 คน
(ใบงานที่ 2)

- บรรยายประกอบ
อ. ณัฐรพี ใจงาม
PowerPoint
- อาจารยและนักศึกษา
อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
- แบงกลุมวิเคราะหสถานการณ
ธรรมชาติการ เกิดโรค และ
การระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติ
ใหมอุบัติซ้ําที่พบในยุคปจจุบัน
(ใบงานที่ 3)
งานกลุม: กลุมละ 9-10 คน
- อาจารยสรุปประเด็นสําคัญ
หนวยที่ 4 ปจจัยดาน
- สุมซักถามนักศึกษาเกี่ยวกับ อ.ณัฐรพี ใจงาม
ประชากร สถานที่ และเวลา ปจจัยดานประชากร สถานที่
กับการเกิดและการกระจาย
และเวลา กับการเกิดและการ
โรคในชุมชน
กระจายโรคในชุมชน เพื่อนําเขา
4.1 คุณลักษณะของประชากร สูบทเรียน
สถานที่ เวลากับ การเกิดและ - บรรยายโดยใช PowerPoint
การกระจายโรค
- แบงกลุมวิเคราะหคุณลักษณะ
4.2 ความสัมพันธระหวาง
ของประชากร สถานที่ เวลากับ
ประชากร สถานที่ และเวลา การเกิดและการกระจายโรค
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5-6

4

หัวขอเรื่อง

กิจกรรมการเรียนการสอน

อาจารยผูสอน

กับปจจัยสามทางระบาดวิทยา
(Epidemiologic triads)

ความสัมพันธระหวาง
ประชากร สถานที่ และเวลา
กับปจจัยสามทางระบาดวิทยา
ของโรคติดเชื้อและโรคไรเชื้อที่
นักศึกษาไดคนความา
(ใบงานที่ 4)

หนวยที่ 5 ดัชนีอนามัย
5.1 อัตรา (Rate)
5.2 อัตราสวน (Ratio)
5.3 สัดสวน (Proportion)
5.4 อัตราปวย (Morbidity
rate)
- อัตราอุบัติการณ (Incidence
rate)
- อัตราปวยจับโจม (Attack
rate)
- อัตราความชุก (Prevalence
rate)
5.5 อัตราตาย (Mortality
rate)
- อัตราตายอยางหยาบ (Crude
death rate)
- อัตราตายเฉพาะ
(Specific death rate)
- อัตราผูปวยตาย (Case
fatality rate)
- อัตราทารกตาย
(Infant mortality rate)
5.6 อัตราการเกิด
- ดัชนีชีพ
(Vital index หรือ Birth rate
ratio)
- อัตราเกิดอยางหยาบ

- สุมซักถามนักศึกษาเกี่ยวกับ อ.นงลักษณ
ดัชนีอนามัยของชุมชน 10
เชษฐภักดีจิต
คําถามเพื่อนําเขาสูบทเรียน
- บรรยายโดยใช PowerPoint
- แบงกลุมวิเคราะหสถานการณ
จําลอง
(ใบงานที่ 5)
- แบงกลุมคํานวณวิเคราะหและ
แปลผลดัชดัชนีอนามัย ของโรค
ติดเชื้อและโรคไรเชื้อที่นักศึกษา
ไดคนความา (ใบงานที่ 6)
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หัวขอเรื่อง
(Crude birth rate)
5.7 ความรุนแรงของโรค
(Virulence)
5.8 อัตราพึ่งพิง
หนวยที่ 6 การศึกษาทาง
ระบาดวิทยา : นิยาม
วัตถุประสงค ประโยชนและ
การวัดอัตราเสี่ยงของการ
เกิดโรค
6.1 การศึกษาโดยการสังเกต
(Observational studies)
- เชิงพรรณนา
- เชิงวิเคราะห
6.2 การศึกษาเชิงทดลอง
(Experimental studies)
6.3 การวัดอัตราเสี่ยงของการ
เกิดโรค (Relative
Risk/Odds Ratio)

กิจกรรมการเรียนการสอน

อาจารยผูสอน

7-9

6

- สุมซักถามนักศึกษาเกี่ยวกับ
อ. อรนุช ชูศรี
การศึกษาทางระบาดวิทยาเชิง
วิเคราะห เพื่อนําเขาสูบทเรียน
- บรรยายโดยใช PowerPoint
- ตัวอยางงานวิจัยที่ใชวิธี
อ. ณัฐรพี ใจงาม
การศึกษาโดยการสังเกต
อ. อารยา เชียงของ
ทดลอง
- แบงกลุมวิเคราะหประเภทของ
การศึกษาทางระบาดวิทยา
-สุมมานําเสนอและแลกเปลี่ยน
เรียนรูในชั้นเรียน
(ใบงานที่ 7)
- แบงกลุมคํานวณหาอัตราเสี่ยง
การเกิดโรค (Relative Risk
/Odds Ratio)
(ใบงานที่ 8)
อ.ณัฐรพี ใจงาม
และคณะ

10

2

สอบกลางภาค

11-12

4

หนวยที่ 7 กลวิธีระบาดวิทยา
7.1 การเฝาระวังโรค
- ความหมาย
- วัตถุประสงคการเฝาระวังโรค
- ชนิดการเฝาระวังโรค
- ขัน้ ตอนการเฝาระวังโรค
- เครือขายการเฝาระวังโรค
- ตัวอยางการเฝาระวังโรค

- สุมซักถามนักศึกษาเกี่ยวกับ อ.ศรีสุดา วงศวิเศษ
กลวิธีระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห กุล
10 คําถามเพื่อนําเขาสูบทเรียน
- บรรยายโดยใช PowerPoint
- แบงกลุมวิเคราะหสถานการณ
จําลองโดยหลักการทางกลวิธี
ระบาดวิทยา
และสุมมานําเสนอ แลกเปลี่ยน
เรียนรูในชั้นเรียน
(ใบงานที่ 9)

7.2 การสอบสวนโรค

- ตัวอยางการสอบสวนโรค
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หัวขอเรื่อง
- ความหมาย
- ชนิดการสอบสวนโรค
- วัตถุประสงคการสอบสวนโรค
- ขั้นตอนการสอบสวนโรค
7.3 การปองกันและควบคุมโรค
- การปองกันและควบคุมโรค
- ความหมายการปองกันโรค
- ชนิดการปองกันโรค
- ความหมายการควบคุมโรค
-การเฝาระวังเหตุการณและ
ควบคุมโรคระบาดในชุมชน

13

2

14

2

15

2

กิจกรรมการเรียนการสอน

อาจารยผูสอน

ระบาด

-แบงกลุมคนควาการควบคุมโรค
ระบาดของโรคติดตอที่สําคัญ
โรคอุบัติใหม อุบัติซ้ํา โรคจาก
การประกอบอาชีพ และอนามัย
สิ่งแวดลอม เปนตน
- สรุปและทบทวนกลวิธีระบาด
วิทยา การเฝาระวังและสืบสวน
โรค
หนวยที่ 8 บทบาทของ
- สุมซักถามนักศึกษาเกี่ยวกับ
พยาบาลในการคัดกรอง
การคัดกรอง การเฝาระวัง
การเฝาระวัง การปองกัน
การปองกัน การควบคุมโรค
การควบคุมโรค และความ
และความพิการในชุมชน
พิการในชุมชน
- บรรยายโดยใช PowerPoint
8.1 บทบาทของพยาบาลใน - อาจารยและนักศึกษาอภิปราย
การคัดกรอง
เกี่ยวกับบทบาทของพยาบาลฯ
8.2 บทบาทของพยาบาลใน
รวมกัน
การเฝาระวังโรค
- แบงกลุมวิเคราะหบทบาทของ
8.3 บทบาทของพยาบาลใน พยาบาลในการคัดกรอง การ
การปองกันโรค
เฝาระวัง การปองกัน
8.4 บทบาทของพยาบาลใน การควบคุมโรค และความพิการ
การควบคุมโรค และความพิการ ในชุมชนของโรคติดเชื้อและโรค
ในชุมชน
ไรเชื้อ (ใบงานที่ 10)
- อาจารยสรุปประเด็นสําคัญ
หนวยที่ 9 วิทยาการระบาดกับ - บรรยายโดยใช PowerPoint
การบริการพยาบาลระดับ
- อาจารยและนักศึกษาอภิปราย
ปฐมภูมิ
เกี่ยวกับวิทยาการระบาดกับการ
บริการพยาบาลระดับปฐมภูมิ
รวมกัน
หนวยที่ 10 วิทยาการระบาด - บรรยายโดยใช PowerPoint
กับการบริการพยาบาลระดับ - อาจารยและนักศึกษาอภิปราย

อ. จิราภรณ ชนมา
สุข

อ. สมจิตร พยอม
ยงค

อ. ดุษฎี ดวงมณี
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ทุติยภูมิและตติยภูมิ

16

2

กิจกรรมการเรียนการสอน
เกี่ยวกับวิทยาการระบาดกับการ
บริการพยาบาลระดับทุติยภูมิ
และตติยภูมริ วมกัน

สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
การ
ผลการเรียนรูที่
งานที่จะใชประเมินผลผูเรียน
ประเมิน
คาดหวัง
1 4.1.2, 4.1.4, 4.1.5, - อภิปราย แสดงความคิดเห็นหนาชั้นเรียน
4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, - การวิเคราะหกรณีศึกษา
4.2.6
- กิจกรรมกลุม
4.3.2, 4.3.3,4.3.4, - การวิเ คราะห วิพากยและ สรุป ใจความ
4.3.5,
สําคัญ
4.4.2, 4.4.4,
- การเขาชั้นเรียนตรงตอเวลา,เขาเรียนครบ
4.5.1, 4.5.2, 4.5.4 ทุกครั้ง, มารยาทในชั้นเรียน
4.5.5
2

อาจารยผูสอน

4.2.1, 4.2.4, 4.2.6
4.3.4, 4.3.5,
4.5.1, 4.5.2

1.1 สอบกลางภาค
1.2 สอบปลายภาค

อ. ณัฐรพี ใจงาม

สัปดาหที่
กําหนด
1-13
รวมทั้งหมด
10 ใบงาน
1 - 16

สัดสวนการ
ประเมินผล
25%

8
16

35%
35%

5%

การประเมินผล
การประเมินผลการเรียนใชแบบอิงกลุม และอิงเกณฑ โดยใชเกณฑ 60% ขึ้นไปสําหรับระดับคะแนน C
3. แนวทางการชวยเหลือผูเรียนที่เรียนออน
3.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาติดตามผลการเรียนและรับทราบปญหาและแนวทางแกไขรวมกัน
3.2 ใหนักศึกษาพบอาจารยผูสอนเพื่อใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนและงานที่ไดรับมอบหมาย
3.3 มีการเฉลยแนวคิดของขอสอบกลางภาคและการสอบยอยเพื่อใหนักศึกษาเกิดความกระจางวาตัวเลือก
ตัวนั้นๆถูกหรือผิดอยางไร
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
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ขอมูลอิเล็กทรอนิกสและเว็บไซด ไดแก Science Direct, Springer Link e Journal, E-learning
หมวดที่ 7 การประเมิน และการปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารยเปนรายบุคคลโดยนักศึกษาในระบบออนไลน และ
การประเมินการเรียนการสอนรายวิชาโดยแบบประเมินของคณะ
1.2 การสัมมนาปญหาการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา ระหวางอาจารยและนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 ผลจากการประเมินการเรียนการสอนของผูสอน
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2.2 การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน
2.3 การทวนสอบการเรียนรูของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 นําผลจากการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยนักศึกษา การสัมมนาปญหาการเรียนการ
สอนประจําประหวางอาจารยและ นักศึกษา มาพิจารณารวมกันในทีมผูสอนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
3.2 การทําวิจัยในชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 สอบทวนการกรอกผลคะแนนสอบ รายงาน ฯลฯ
4.2 สุมตรวจผลการประเมินรายงาน และการนําเสนอรายโดยอาจารยอื่นที่ไมใชผูใหคะแนน
4.3 มีคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) กับ
ขอสอบ รายงาน
4.4 การพิจารณาเกรดโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 ผูรับผิดชอบวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน
จากขอมูลที่ไดในขอ 1, 2
5.2 นําผลมาออกแบบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) สําหรับปการศึกษาตอไป
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เขาใจ

นําไปใช

วิเคราะห

สังเคราะห/ประเมินคา

รวม
(ขอ)

หนวยที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิทยาการ
ระบาด (Introduction to Epidemiology)
หนวยที่ 2 ปจจัยสามทางระบาดวิทยา
(Epidemiologic triad)
หนวยที่ 3 ธรรมชาติของการเกิดโรค
หนวยที่ 4 ปจจัยดานประชากร สถานที่
และเวลา กับการเกิดและการกระจายโรคใน
ชุมชน
หนวยที่ 5 ดัชนีอนามัย
หนวยที่ 6 การศึกษาทางระบาดวิทยา :
นิยาม วัตถุประสงค ประโยชนและการวัด
อัตราเสีย่ งของการเกิดโรค
หนวยที่ 7กลวิธีระบาดวิทยา
หนวยที่ 8 บทบาทของพยาบาลในการคัด
กรอง การเฝาระวัง การปองกัน การ
ควบคุมโรค และความพิการในชุมชน
หนวยที่ 9 ระบาดวิทยากับการบริการ

รู/ จํา

เนื้อหาวิชาที่สอน

จํานวนชั่วโมงที่สอน

แบบพิมพเขียวขอสอบ (Test Blueprint)
ประกอบการออกขอสอบ วิชาการวิทยาการระบาด

2

1

5

1

3

0

10

2

2

2

2

4

0

10

2

2
2

2
3

2
3

2

0
0

10
10

4
6

4
4

6
12

6
9

4
5

0
0

20
30

4
2

0
0

10
1

10
4

0
4

0
1

20
10

2

1

2

4

3

0

10

2

4

รู/ จํา

เขาใจ

นําไปใช

วิเคราะห

สังเคราะห/ประเมินคา

รวม
(ขอ)

เนื้อหาวิชาที่สอน

จํานวนชั่วโมงที่สอน
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2

1

2

4

3

0

10

28

13

42

45

29

1

140

พยาบาลระดับปฐมภูมิ
หนวยที่ 10 วิทยาการระบาดกับการบริการ
พยาบาลระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ
รวม

