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มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา สภ 351  ระบาดวิทยา 

สาขาการสงเสริมสุขภาพ 
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนท่ี 2  ประจาํปการศึกษา 2561 
 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 

สภ 351  ระบาดวิทยา 
HP 351  Epidemiology  

2. จํานวนหนวยกิต 
3(2-2-5)     

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การสงเสริมสุขภาพ)  
ประเภทรายวิชา  วิชาเฉพาะสาขา 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
อาจารยผูประสานงานรายวิชา :   
      ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล      อาจารยผูประสานงานคนท่ี 1 
      อาจารย รัตนติพร โกสุวินทร                 อาจารยผูประสานงานคนท่ี 2 
อาจารยผูสอน: 
ลําดับท่ี รายชื่อ สังกัด 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล     คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2. อาจารย รัตนติพร โกสุวินทร                         คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน :  
ภาคการศึกษา 2 ชั้นปท่ี 3 

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

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี) 
ไมมี 

8. สถานท่ีเรียน 
ภาคทฏษฏ ีหอง 140 คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
มิถุนายน 2561 
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หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 
        เพ่ือใหนิสิตมีความรูความเขาใจหลักการและวิธีการเบื้องตนทางระบาดวทิยา เก่ียวกับอุบัติการณของโรค 
การกระจายของการสอบสวน การเฝาระวัง ปจจัยท่ีกําหนดภาวะสุขภาพหรือการเกิดโรคของประชากร รวมท้ัง
หลักการเบื้องตนในการประเมินสภาวะสุขภาพของประชากรโดยประยุกตใชหลักการสอบสวนโรคทางระบาด
วิทยา โดยนิสิตยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  การมีสวนรวมในการทํางานกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ
ทํางาน เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นิสิตสามารถ 
 1.1 นิสิตมีความรูความเขาใจหลักการและวิธีการเบื้องตนทางระบาดวิทยา อุบัติการณของโรค การ
กระจายของโรค การสอบสวน การเฝาระวัง ปจจัยท่ีกําหนดภาวะสุขภาพหรือการเกิดโรคของประชากร 
และหลักการเบื้องตนในการประเมินสภาวะสุขภาพของประชากรโดยประยุกตใชหลักการสอบสวนโรคทาง
ระบาดวิทยา 
 1.2 นิสิตสามารถศึกษาวิเคราะหและทําความเขาใจในประเด็นปญหาทางสุขภาพ โดยเลือก และประยุกต
เทคนิคทางคณิตศาสตรหรือสถิติใหเหมาะสมได 
 1.3 นิสิตสามารถคนควาขอมูลงานวิจัยใหมๆ  
 1.4 นิสิตมีทักษะการทํางานเปนกลุม เพ่ือการเรียนรู แกไขปญหา และใชภาษาสื่อสารไดอยางเหมาะสม 
 1.5 นิสิตสามารถแปลงขอมูลเปนขาวสารท่ีมีคุณภาพและเหมาะสมตอการสื่อสารท้ังกับบุคคลและกลุม
คนในสถานการณท่ีหลากหลายได 
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
3. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของรายวิชา 
CLO รายละเอียด PLO 

CLO1 อธิบายหลักวิทยาการระบาดท่ีสําคัญในงานดานสุขภาพ     PLO 1,4 

CLO2 ใชหลักวิทยาการระบาดในการวิจัย PLO 1,4 

 
หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 
            ศึกษาหลักการและวิธีการเบื้องตนทางระบาดวิทยา เก่ียวกับอุบัติการณของโรค การกระจายของ
การสอบสวน การเฝาระวัง ปจจัยท่ีกําหนดภาวะสุขภาพหรือการเกิดโรคของประชากร รวมท้ังหลักการ
เบื้องตนในการประเมินสภาวะสุขภาพของประชากรโดยประยุกตใชหลักการสอบสวนโรคทางระบาดวิทยา 

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การสัมมนา/
กรณีศึกษา 

การศึกษาดวย
ตนเอง (SDL) 

30 12 18 75 
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3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง   
     

รายวิชา 

1. ดาน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ดาน
ความรู 

3. ดาน
ทักษะทาง
ปญญา 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ดานทักษะ
การปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ 

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

สภ 351  
ระบาด
วิทยา 

                 

   

4. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
                 2 ชั่วโมง/สัปดาห 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอง
พัฒนา 

1.2  วิธีการสอน 1.3  วิธีการประเมินผล 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวชิาการและ
วิชาชีพ  

- - 

2. มีความรับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม เคารพกฎระเบียบและ
ขอบังคับตางๆขององคกรและสังคม 

1. การกําหนดระเบียบการเขา
หองเรียน การเขาหองสอบ  การสง
งานท่ีไดรับมอบหมาย  

1. การใชแบบบันทึกการเขา
หองเรียน หองสอบ และการสง
งานตามท่ีมอบหมายโดยอาจารย 

3. เคารพสิทธิและรับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืน 

- - 

4. เปนแบบอยางท่ีดีตอผูอ่ืนท้ังใน
การดํารงตนและในการปฏิบัติงาน 

- - 

 

2. ความรู 

2.1  ความรูท่ีตองไดรับ 2.2  วิธีการสอน 2.3  วิธีการประเมินผล 
1. มีความรูความเขาใจในศาสตร      
ดานการสงเสริมสุขภาพ 

- - 

2. มีความรูและความเขาใจใน
สาระสําคัญของศาสตรท่ีเก่ียวของกับ
การสงเสริมสุขภาพ  

1. การบรรยายเนือ้หา ถาม-ตอบ 
ในระหวางสอน พรอมยกตัวอยาง
ประกอบ 

1.การสอบภาคทฤษฎี 
 

3. มีความรูและความเขาใจถึง
งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการแกปญหา

1. การมอบหมายใหปฏิบัติการท่ี
เก่ียวของกับการประยุกตหลัก

1.การประเมินจากรายงานกลุม 
2.การใชแบบประเมินการสัมมนา
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ท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมสุขภาพ 
 

ระบาดวิทยาในการวิจัย 
2.มอบหมายงานสัมมนาในชั้น
เรียน 

โดยอาจารย 

3. ทักษะทางปญญา 
 
3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 3.2 วิธีการสอน 

 
3.3 วิธีการประเมินผล 

 
1.สามารถศึกษาขอมูล แนวคิดหรือ
หลักฐานใหมๆ จากแหลง ขอมูลท่ี
หลากหลายเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการ
เรียนรูตลอดชีวติ 

1. การมอบหมายใหปฏิบัติการท่ี
เก่ียวของกับการประยุกตหลัก
ระบาดวิทยาในการวิจัย 
2.มอบหมายงานสัมมนาในชั้นเรียน 

1.การประเมินจากรายงานกลุม 
2. การใชแบบประเมินการ
สัมมนาโดยอาจารย 

2.สามารถประยุกตความรูภาค
ทฤษฏี ภาคปฏิบัติ เพ่ือนําไปใช
ประโยชนไดอยางเหมาะสม 
 

1. การมอบหมายใหปฏิบัติการท่ี
เก่ียวของกับการประยุกตหลัก
ระบาดวิทยาในการวิจัย 
 2. การมอบหมายงานสัมมนาใน
ชั้นเรียน 

1.การประเมินจากรายงานกลุม 
2.การใชแบบประเมินการสัมมนา
โดยอาจารย 

3.สามารถศึกษาปญหาท่ีคอนขาง
ซับซอนดานการสงเสริมสุขภาพ
อยางมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห
อยางเปนระบบและเสนอแนวทางใน
การแกไขไดอยางสรางสรรค 

- - 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบท่ี

ตองพัฒนา 

4.2  วิธีการสอน 4.3  วิธีการประเมินผล 

 

1.มีปฏิสัมพันธ และมีสวนรวมใน
การแกปญหาอยางสรางสรรค
ระหวางบุคคลและ/หรือกลุมคน 
และสามารถปรับตัวไดตาม
สถานการณ 

- - 

2.สามารถทํางานเปนทีมใน
บทบาทผูนําและผูตามไดอยาง
เหมาะสมในสถานการณท่ี 
หลากหลาย 

- - 

3.มีความรับผิดชอบในการเรียนรู 
รวมท้ังการพัฒนาตนเองเพ่ือ
พัฒนาวิชาชีพอยาง เหมาะสม 

- - 
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองการ

พัฒนา 

5.2 วิธีการสอน 

 

5.3  วิธีการประเมินผล 

 

1.สามารถศึกษาวิเคราะหและทํา
ความเขาใจในประเด็นปญหาทาง
สุขภาพ โดยเลือก และประยุกต
เทคนิคทางคณิตศาสตรหรือสถิติ
ท่ี เก่ียวของอย างเหมาะสมใน
การศึกษาคนควาและเสนอแนะ
แนวทางในการแกปญหา 

1. การมอบหมายใหปฏิบัติการท่ี
เก่ียวของกับการประยุกตหลัก
ระบาดวิทยาในการวิจัย 
2. การมอบหมายงานสัมมนาใน
ชั้นเรียน 

1.การประเมินจากรายงานกลุม 
2.การใชแบบประเมินการสัมมนา
โดยอาจารย 
 

2.ส าม าร ถ แ ป ล งข อ มู ล เป น
ข า ว ส า ร ท่ี มี คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
เหมาะสมตอการสื่อสารท้ังกับ
บุคคลและกลุมคนในสถานการณ
ท่ีหลากหลาย และนําไปใชในการ
สงเสริมสุขภาพไดอยางเหมาะสม 

- - 

3.ส าม ารถ สื่ อ ส า ร ได อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ บุคคลและกลุมคน  

- - 

4.สามารถเลือกและมีทักษะใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข อ มู ล
ประมวลผล แปลความหมายและ
นําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยาง
เหมาะสม   

- - 

 
6.ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (ไมประเมิน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 5 

 



มคอ. 3 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
  

สัป
ดา

หที่
 วันท่ีสอน หัวขอ 

บร
รย

าย
 

ปฏ
บิัต

 ิ

สัม
มน

า 

กิจกรรมการเรียน
การสอน 

ส่ือท่ีใช ผูสอน 

1 พ. 9 ม.ค. 62 

1. แนะนํารายวิชา  
กฎระเบยีบในการเรยีน 
2. แนวความคิดพ้ืนฐาน
ทางระบาดวิทยา        
- นิยาม และความ
เปนมาของงานระบาด
วิทยา  
- จุดมุงหมาย ขอบเขต 
และประโยชนของ
วิทยาการระบาด       
- ปจจัยท่ีกําหนดภาวะ
สุขภาพหรือการเกิดโรค
ของประชากร    

4   บรรยาย 
และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

สื่อ 
PowerPoint 
visualizer 

ผศ. ดร.ศิริกุล 

2 
พ. 16  ม.ค. 
62 

1. ธรรมชาติการเกิดโรค 
และแนวทางการปองกัน 
การควบคุมโรคพ้ืนฐาน                   
2. การกระจายของโรค
ในชุมชนตามลักษณะ    
บุคคล สถานท่ี และเวลา        

4   บรรยาย 
และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

สื่อ 
PowerPoint 
visualizer 

ผศ. ดร.ศิริกุล 

3 
พ. 23  ม.ค. 
62 

การวัดการปวยการตาย 
และดัชนีชี้วัดทางสุขภาพ   
- ความหมาย ลักษณะ
และประโยชนของดัชนีชี้
วัด   
- ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับ 
อัตรา อัตราสวน สัดสวน 
อุบัติการณ และความชุก
ของโรค                                  
- การวัดการปวย การ
ตาย อัตราอุบัติการณ 
อัตราความชุก  

4   บรรยาย 
และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

สื่อ 
PowerPoint 
visualizer 

ผศ. ดร.ศิริกุล 

4 พ. 30  ม.ค.   1.รูปแบบการศึกษา 2   บรรยาย สื่อ ผศ. ดร.ศิริกุล 
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สัป

ดา
หที่

 วันท่ีสอน หัวขอ 

บร
รย

าย
 

ปฏ
บิัต

 ิ

สัม
มน

า 

กิจกรรมการเรียน
การสอน 

ส่ือท่ีใช ผูสอน 

62 ทางระบาดวิทยา               
2.วิธีการทางระบาด
วิทยาและการเลือก
วิธีการระบาด                                      
2.1 วิทยาการระบาดเชิง
พรรณา           
-   รูปแบบการศึกษาเชิง
พรรณา    
-   ข้ันตอนการศึกษาเชิง
พรรณา 

และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

PowerPoint 
visualizer 

   

สัมมนาวิธีการทาง
ระบาดในรูปแบบ
วิทยาการระบาดเชิง
พรรณา 

  2 
สัมนา สืบคน
งานวิจัย และ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

ใบงาน 

 

ผศ. ดร.ศิริกุล  
อ.ดร.รัตนติ
พร 

5 พ. 6 ก.พ. 62 สอบยอยครั้งท่ี 1 2   
  ผศ. ดร.ศิริกุล   

6 

พ. 13 ก.พ. 
62 

2.2 วิทยาการระบาดเชิง
วิเคราะห                   
-การศึกษาแบบยอนหลัง             
-การศึกษาแบบระยะสั้น                
 -การศึกษาแบบไป
ขางหนา 

2   บรรยาย 
และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

สื่อ 
PowerPoint 
visualizer 

ผศ. ดร.ศิริกุล 

  
สัมมนาวิทยาการระบาด
เชิงวิเคราะห 

  2 
สัมนา สืบคน
งานวิจัย และ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

ใบงาน ผศ. ดร.ศิริกุล  
อ.ดร.รัตนติ
พร 
 

7 

พ. 20 ก.พ. 
62 

ปฏิบัติการทํางานทาง
ระบาดวิทยา    

 4  
ฝกปฎิบัติ สืบคน
ขอมูล และ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

ใบงาน 

 
ผศ. ดร.ศิริกุล 

8 
พ. 27 ก.พ. 
62 

2.3 วิทยาการระบาดเชิง
ทดลอง              
-การทดลองทางคลินิก           
-การทดลองทางสนาม 

2   
  

ผศ. ดร.ศิริกุล 
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สัมมนาวิทยาการระบาด
เชิงทดลอง 

  2 
สัมนา สืบคน
งานวิจัย และ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

ใบงาน 

 

ผศ. ดร.ศิริกุล 
อ.ดร.รัตนติ
พร 

9 พ. 6 มี.ค. 62 สอบยอยครั้งท่ี 2 2   
  ผศ. ดร.ศิริกุล   

10 

พ. 13 มี.ค. 
62 

การเฝาระวังทางระบาด
วิทยา             
 -ความหมายและแนวคิด
เก่ียวกับการเฝาระวัง 
-วิธีดําเนินงานเฝาระวัง
โรค            
-งานการเฝาระวังโรค
ทางระบาดวิทยา 

2   บรรยาย 
และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

สื่อ 
PowerPoint 
visualizer 

อ.ดร.รัตนติ
พร 

   
สัมมนาการการเฝาระวัง
ทางระบาดวิทยา   

  2 
สัมนา สืบคน
งานวิจัย และ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

ใบงาน 

 

อ.ดร.รัตนติ
พรผศ. ดร.ศิริ
กุล   

11 
พ. 20 มี.ค. 
62 

สถิติทางระบาดวิทยา 
4   บรรยาย 

และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

สื่อ 
PowerPoint 
visualizer 

ผศ. ดร.ศิริกุล 

 
12 

พ. 27 มี.ค. 
62 

ปฏิบัติการทางสถิติทาง
ระบาดวิทยา  

 4  
ฝกปฎิบัติ สืบคน
ขอมูล วิเคราะห
ขอมูลทางสถิติและ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

ใบงาน 

 
ผศ. ดร.ศิริกุล 
อ.ดร.รัตนติ
พร 

13 
พ.  3 เม.ย. 
62 

การสอบสวนทางระบาด
ของโรค           
-ความหมายของการ
สอบสวนทางระบาด 
ของโรค                                                      
-วัตถุประสงค  และ
ประโยชนของการ
สอบสวนทางระบาด             

2   บรรยาย 
และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

สื่อ 
PowerPoint 
visualizer 

อ.ดร.รัตนติ
พร 
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-ข้ันตอนการสอบสวน
การระบาดของโรค           

 

  
สัมมนาการสอบสวนทาง
ระบาดของโรค        

  2 
สัมนา สืบคน
งานวิจัย และ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

ใบงาน 

 

อ.ดร.รัตนติ
พรผศ. ดร.ศิริ
กุล 
 

14 
พ.  10 เม.ย. 
62 

การประยุกตหลักระบาด
วิทยาในการวิจัย 

2   บรรยาย 
และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

สื่อ 
PowerPoint 
visualizer 

ผศ. ดร.ศิริกุล 

 

  
สัมมนาการประยุกตหลัก
ระบาดวิทยา 
ในการวิจัย 

  2 
สัมนา สืบคน
งานวิจัย และ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

ใบงาน 

 

ผศ. ดร.ศิริกุล 
อ.ดร.รัตนติ
พร 

15 
ศ.  24 เม.ย. 
62 

สัมมนารปูแบบ
การศึกษาทางระบาด
วิทยา 

  4 
สัมนา สืบคน
งานวิจัย และ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

ใบงาน ผศ. ดร.ศิริกุล 
อ.ดร.รัตนติ
พร 

16 

พ.  1 พ.ค. 62 

ปฏิบัติการทํางานทาง
ระบาดวิทยา                
(สรุป และประมวลผล
ทางระบาดวิทยา) 

 4  
ฝกปฎิบัติ นําเสนอ
งาน และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

ใบงาน 

 

ผศ. ดร.ศิริกุล 
อ.ดร.รัตนติ
พร 

17 พ.  8 พ.ค. 62 
การประยุกตระบาด
วิทยาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ       

2   บรรยาย 
และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

สื่อ 
PowerPoint 
visualizer 

ผศ. ดร.ศิริกุล 
อ.ดร.รัตนติ
พร 

 

  
สัมมนาสรุปการประยุกต
ระบาดวิทยาเพ่ือพัฒนา
สุขภาพ 

  2 
สัมนา สืบคน
งานวิจัย และ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

ใบงาน 

 

ผศ. ดร.ศิริกุล 
อ.ดร.รัตนติ
พร 

18 
พ. 15 พ.ค. 
62 

สอบยอยครั้งท่ี 3 
2   

  
อ.ดร.รัตนติ
พร 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรม
ท่ี 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน 
สัปดาหท่ี
ประเมิน 

สัดสวน
การ

ประเมิน 

1 2.2,2.3  สอบกลางภาค ครั้งท่ี 1 และ 2   5, 9 40 

 สอบปลายภาค   18 25 
 สอบทฤษฎี     65 

2 

2.2, 2.3, 3.1,  
3.2, 5.1(1.2) 
 

สัมมนาการศึกษาทางระบาดวิทยา การเฝา
ระวังโรคและการสอบสวนโรค 
-แบบประเมินการนําเสนอ 
-ผลงานกลุม 

4,6,8,10, 
13,14 

10 

 

2.2, 2.3, 3.1,  
3.2, 5.1 (1.2) 
 

1. การปฏิบัติการทางระบาดวิทยา 
2. การประยุกตระบาดวิทยาเพ่ือการพัฒนา
สุขภาพ 
-แบบประเมินการปฏิบัติการ 
-ผลงานกลุม 

7, 12,16 25 
 

การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู : 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู วิธีการประเมิน รอยละ 
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม การสงงานตรงเวลาและการเขาเรียน 5 
2. ดานความรู สอบทฤษฎ ี

สัมมนา 
40 

3. ดานทักษะทางปญญา สอบทฤษฎ ี
สัมมนา 
การปฏิบัติการทางระบาดวิทยา 

40 

4. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การปฏิบัติการทางระบาดวิทยา 15 

 
เกณฑการพิจารณาตัดเกรด : 
1. ใชการประเมินผลแบบอิงกลุม 
2. นิสิตตองเขาเรียนครบรอยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์สอบ  
3. นิสิตตองไดคะแนนการสอบภาคทฤษฏีมากกวารอยละ 50 และมีคะแนนภาคปฏิบัติมากกวารอยละ 60 

จึงจะถือวาสอบผาน 
 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ตําราและเอกสารหลัก 
1)  ไพบูลย  โลหสุนทร  ระบาดวิทยา  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2540. 
2)    ไพบูลย  โลหสุนทร  และบดี ธนะม่ัน  ระบาดวิทยาและการปองกันโรค  กรุงเทพมหานคร:  
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      ชมรมเวชศาสตรปองกันแหงประเทศไทย 2536. 
3)  ชยันตรธร ปทุมานนท. ระบาดวิทยาการแพทย. โรงพิมพสุขโสภา. พิมพครั้งท่ี 1 . 2541. 

 4)   สวณี  เต็งรังสรรค. วิทยาการระบาด. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, พิมพครั้งท่ี 1. 2551. 
 5)   สุริยะ คูหะรัตน. คูมือการดําเนินงานทางระบาดวิทยา. กองระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข.  
       2542. 
 6)   Bonita R., Beaglehole R., Kjellström T.. Basic epidemiology. 2nd edition. 2006 

 7)   Principle of  Epidemiology. U.S. Department of Health and Human Services  

Public Health Service. 2nd edition. 

 8) Dean AG, Sullivan KM, Soe MM. OpenEpi: Open Source Epidemiologic Statistics for 
Public Health, Version. www.OpenEpi.com, updated 2015/05/04, accessed 2015/10/02. 
http://www.openepi.com/Menu/OE_Menu.htm 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 
- 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
- 

 
หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- การตอบคําถามของอาจารยและเพ่ือนนิสิตในชั้นเรียนกลยุทธการประเมินการสอน 

- สังเกตปฏิสัมพันธระหวางผูสอน กับ ผูเรียน การมีสวนรวมในการซักถาม อภิปราย 

- ใหนิสิตแสดงความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในแบบประเมินท่ีสาขาวิชา
จัดทําข้ึน 

2. การปรับปรุงการสอน 

-  แนะนําเอกสารคนควาเพ่ิมเติม 
3. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

- การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการเรียนรูของนิสิต (การใหคะแนน/เกรด)กับขอสอบ  
สัมมนา และโครงงาน ท่ีผูเรียนไดรับมอบหมาย 

4. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- ปรับปรุงรายวิชาทุกปตามผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตร 

- ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป 
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