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มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา สภ 351 ระบาดวิทยา
สาขาการสงเสริมสุขภาพ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจําปการศึกษา 2561
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
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 อาจารยผูประสานงานคนที่ 1
อาจารย รัตนติพร โกสุวินทร
อาจารยผปู ระสานงานคนที่ 2
อาจารยผูสอน:
ลําดับที่
รายชื่อ
สังกัด
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. อาจารย รัตนติพร โกสุวินทร
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน :
ภาคการศึกษา 2 ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
ภาคทฏษฏี หอง 140 คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
มิถุนายน 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาใจหลักการและวิธีการเบื้องตนทางระบาดวิทยา เกี่ยวกับอุบัติการณของโรค
การกระจายของการสอบสวน การเฝาระวัง ปจจัยที่กําหนดภาวะสุขภาพหรือการเกิดโรคของประชากร รวมทั้ง
หลักการเบื้องตนในการประเมินสภาวะสุขภาพของประชากรโดยประยุกตใชหลักการสอบสวนโรคทางระบาด
วิทยา โดยนิสิตยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม การมีสว นรวมในการทํางานกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ
ทํางาน เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นิสิตสามารถ
1.1 นิ สิ ต มี ความรูความเขา ใจหลั กการและวิธีการเบื้องตน ทางระบาดวิทยา อุบัติการณ ของโรค การ
กระจายของโรค การสอบสวน การเฝาระวัง ปจจัยที่กําหนดภาวะสุขภาพหรือการเกิดโรคของประชากร
และหลักการเบื้องตนในการประเมินสภาวะสุขภาพของประชากรโดยประยุกตใชหลักการสอบสวนโรคทาง
ระบาดวิทยา
1.2 นิสิตสามารถศึกษาวิเคราะหและทําความเขาใจในประเด็นปญหาทางสุขภาพ โดยเลือก และประยุกต
เทคนิคทางคณิตศาสตรหรือสถิติใหเหมาะสมได
1.3 นิสิตสามารถคนควาขอมูลงานวิจัยใหมๆ
1.4 นิสิตมีทักษะการทํางานเปนกลุม เพื่อการเรียนรู แกไขปญหา และใชภาษาสื่อสารไดอยางเหมาะสม
1.5 นิสิตสามารถแปลงขอมูลเปนขาวสารที่มีคุณภาพและเหมาะสมตอการสื่อสารทั้งกับบุคคลและกลุม
คนในสถานการณที่หลากหลายได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
3. ผลการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชา
CLO
รายละเอียด
PLO
CLO1

อธิบายหลักวิทยาการระบาดที่สําคัญในงานดานสุขภาพ

PLO 1,4

CLO2

ใชหลักวิทยาการระบาดในการวิจัย

PLO 1,4

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและวิธีการเบื้องตนทางระบาดวิทยา เกี่ยวกับอุบัติการณของโรค การกระจายของ
การสอบสวน การเฝ าระวัง ป จจั ยที่ กําหนดภาวะสุขภาพหรือการเกิดโรคของประชากร รวมทั้งหลักการ
เบื้องตนในการประเมินสภาวะสุขภาพของประชากรโดยประยุกตใชหลักการสอบสวนโรคทางระบาดวิทยา
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน

การสัมมนา/
กรณีศึกษา

การศึกษาดวย
ตนเอง (SDL)

30

12

18

75
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3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
4. ดานทักษะ
1. ดาน
3. ดาน
ความสัมพันธ
2. ดาน
คุณธรรม
ทักษะทาง ระหวางบุคคล
ความรู
รายวิชา
จริยธรรม
ปญญา
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3
สภ 351

   
ระบาด
วิทยา

5. ดานทักษะการ
6.ดานทักษะ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การปฏิบัติ
การสื่อสารและการ ทางวิชาชีพ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3


4. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
2 ชั่วโมง/สัปดาห
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตอง

พัฒนา
1. มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ
2. มีความรับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม เคารพกฎระเบียบและ
ขอบังคับตางๆขององคกรและสังคม
3. เคารพสิทธิและรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น
4. เปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นทั้งใน
การดํารงตนและในการปฏิบัติงาน

1.2 วิธีการสอน

1.3 วิธีการประเมินผล

-

-

1. การกําหนดระเบียบการเขา
หองเรียน การเขาหองสอบ การสง
งานที่ไดรับมอบหมาย
-

1. การใชแบบบันทึกการเขา
หองเรียน หองสอบ และการสง
งานตามที่มอบหมายโดยอาจารย
-

-

-

2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
1. มีความรูความเขาใจในศาสตร
ดานการสงเสริมสุขภาพ
2. มีความรูและความเขาใจใน
สาระสําคัญของศาสตรที่เกี่ยวของกับ
การสงเสริมสุขภาพ
3. มีความรูและความเขาใจถึง
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการแกปญหา

-

2.2 วิธีการสอน

1. การบรรยายเนือ้ หา ถาม-ตอบ
ในระหวางสอน พรอมยกตัวอยาง
ประกอบ
1. การมอบหมายใหปฏิบัติการที่
เกี่ยวของกับการประยุกตหลัก
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-

2.3 วิธีการประเมินผล

1.การสอบภาคทฤษฎี
1.การประเมินจากรายงานกลุม
2.การใชแบบประเมินการสัมมนา
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ที่เกี่ยวของกับการสงเสริมสุขภาพ

ระบาดวิทยาในการวิจัย
2.มอบหมายงานสัมมนาในชั้น
เรียน

โดยอาจารย

3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา

3.2 วิธีการสอน

1.สามารถศึกษาขอมูล แนวคิดหรือ
หลักฐานใหมๆ จากแหลง ขอมูลที่
หลากหลายเพื่อเปนพื้นฐานในการ
เรียนรูตลอดชีวติ
2.สามารถประยุกตความรูภาค
ทฤษฏี ภาคปฏิบัติ เพื่อนําไปใช
ประโยชนไดอยางเหมาะสม

1. การมอบหมายใหปฏิบัติการที่
เกี่ยวของกับการประยุกตหลัก
ระบาดวิทยาในการวิจัย
2.มอบหมายงานสัมมนาในชั้นเรียน
1. การมอบหมายใหปฏิบัติการที่
เกี่ยวของกับการประยุกตหลัก
ระบาดวิทยาในการวิจัย
2. การมอบหมายงานสัมมนาใน
ชั้นเรียน
-

3.สามารถศึกษาปญหาที่คอนขาง
ซับซอนดานการสงเสริมสุขภาพ
อยางมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห
อยางเปนระบบและเสนอแนวทางใน
การแกไขไดอยางสรางสรรค

3.3 วิธีการประเมินผล
1.การประเมินจากรายงานกลุม
2. การใชแบบประเมินการ
สัมมนาโดยอาจารย
1.การประเมินจากรายงานกลุม
2.การใชแบบประเมินการสัมมนา
โดยอาจารย
-

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบที่
ตองพัฒนา
1.มีปฏิสัมพันธ และมีสวนรวมใน การแกปญหาอยางสรางสรรค
ระหวางบุคคลและ/หรือกลุมคน
และสามารถปรับตัวไดตาม
สถานการณ
2.สามารถทํางานเปนทีมใน
บทบาทผูนําและผูตามไดอยาง
เหมาะสมในสถานการณที่
หลากหลาย
3.มีความรับผิดชอบในการเรียนรู รวมทั้งการพัฒนาตนเองเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพอยาง เหมาะสม

4.2 วิธีการสอน
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4.3 วิธีการประเมินผล
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองการ
พัฒนา
1.สามารถศึกษาวิเคราะหและทํา
ความเขาใจในประเด็นปญหาทาง
สุขภาพ โดยเลือก และประยุกต
เทคนิคทางคณิตศาสตรหรือสถิติ
ที่ เ กี่ ย วข อ งอย า งเหมาะสมใน
การศึกษาค น ควาและเสนอแนะ
แนวทางในการแกปญหา
2.ส า ม าร ถ แ ป ล งข อ มู ล เป น
ข า ว ส า ร ที่ มี คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
เหมาะสมต อ การสื่ อ สารทั้ ง กั บ
บุคคลและกลุมคนในสถานการณ
ที่หลากหลาย และนําไปใชในการ
สงเสริมสุขภาพไดอยางเหมาะสม
3.ส าม ารถ สื่ อ ส ารได อ ย างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและเหมาะสมกั บ
สถานการณ บุคคลและกลุมคน
4.สามารถเลื อ กและมี ทั ก ษะใน
การใช เทคโนโลยี ส ารสนเทศใน
ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข อ มู ล
ประมวลผล แปลความหมายและ
นําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยาง
เหมาะสม

5.2 วิธีการสอน

5.3 วิธีการประเมินผล

1. การมอบหมายใหปฏิบัติการที่
เกี่ยวของกับการประยุกตหลัก
ระบาดวิทยาในการวิจัย
2. การมอบหมายงานสัมมนาใน
ชั้นเรียน

1.การประเมินจากรายงานกลุม
2.การใชแบบประเมินการสัมมนา
โดยอาจารย

-

-

-

-

-

-

6.ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (ไมประเมิน)
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1

2

3

4

หัวขอ

1. แนะนํารายวิชา
กฎระเบียบในการเรียน
2. แนวความคิดพื้นฐาน
ทางระบาดวิทยา
- นิยาม และความ
เปนมาของงานระบาด
พ. 9 ม.ค. 62 วิทยา
- จุดมุงหมาย ขอบเขต
และประโยชนของ
วิทยาการระบาด
- ปจจัยที่กําหนดภาวะ
สุขภาพหรือการเกิดโรค
ของประชากร
1. ธรรมชาติการเกิดโรค
และแนวทางการปองกัน
พ. 16 ม.ค. การควบคุมโรคพื้นฐาน
2. การกระจายของโรค
62
ในชุมชนตามลักษณะ
บุคคล สถานที่ และเวลา
การวัดการปวยการตาย
และดัชนีชี้วัดทางสุขภาพ
- ความหมาย ลักษณะ
และประโยชนของดัชนีชี้
วัด
พ. 23 ม.ค. - ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ
อัตรา อัตราสวน สัดสวน
62
อุบัติการณ และความชุก
ของโรค
- การวัดการปวย การ
ตาย อัตราอุบัติการณ
อัตราความชุก
พ. 30 ม.ค.
1.รูปแบบการศึกษา

4

สัมมนา

สัปดาหที่

วันที่สอน

บรรยาย
ปฏิบัติ

1. แผนการสอน
กิจกรรมการเรียน
การสอน
บรรยาย
และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น

สื่อที่ใช

ผูสอน

สื่อ
PowerPoint
visualizer

ผศ. ดร.ศิริกุล

4

4

บรรยาย
และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น

สื่อ
PowerPoint
visualizer

บรรยาย
และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น

สื่อ
PowerPoint
visualizer

ผศ. ดร.ศิริกุล

ผศ. ดร.ศิริกุล

2
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บรรยาย

สื่อ

ผศ. ดร.ศิริกุล
หน้า 6

62

หัวขอ

ทางระบาดวิทยา
2.วิธีการทางระบาด
วิทยาและการเลือก
วิธีการระบาด
2.1 วิทยาการระบาดเชิง
พรรณา
- รูปแบบการศึกษาเชิง
พรรณา
- ขั้นตอนการศึกษาเชิง
พรรณา

2

สัมมนาวิธีการทาง
ระบาดในรูปแบบ
วิทยาการระบาดเชิง
พรรณา
5

พ. 6 ก.พ. 62 สอบยอยครั้งที่ 1

6
พ. 13 ก.พ.
62

2

2.2 วิทยาการระบาดเชิง 2
วิเคราะห
-การศึกษาแบบยอนหลัง
-การศึกษาแบบระยะสั้น
-การศึกษาแบบไป
ขางหนา

7

2

4
พ. 20 ก.พ.
62

ปฏิบัติการทํางานทาง
ระบาดวิทยา

พ. 27 ก.พ.
62

2.3 วิทยาการระบาดเชิง 2
ทดลอง
-การทดลองทางคลินิก
-การทดลองทางสนาม

กิจกรรมการเรียน
การสอน

สื่อที่ใช

และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น

PowerPoint
visualizer

สัมนา สืบคน
งานวิจัย และ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น

ใบงาน

ผูสอน

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

สัมมนาวิทยาการระบาด
เชิงวิเคราะห

8

สัมมนา

สัปดาหที่

วันที่สอน

บรรยาย
ปฏิบัติ

มคอ. 3
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บรรยาย
และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น

สื่อ
PowerPoint
visualizer

สัมนา สืบคน
งานวิจัย และ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น

ใบงาน

ฝกปฎิบัติ สืบคน
ขอมูล และ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น

ใบงาน

ผศ. ดร.ศิริกุล

ผศ. ดร.ศิริกุล
อ.ดร.รัตนติ
พร

ผศ. ดร.ศิริกุล

ผศ. ดร.ศิริกุล
หน้า 7

หัวขอ

สัมมนา

สัปดาหที่

วันที่สอน

บรรยาย
ปฏิบัติ

มคอ. 3

2
สัมมนาวิทยาการระบาด
เชิงทดลอง
9

พ. 6 มี.ค. 62 สอบยอยครั้งที่ 2

10
พ. 13 มี.ค.
62

2

การเฝาระวังทางระบาด 2
วิทยา
-ความหมายและแนวคิด
เกี่ยวกับการเฝาระวัง
-วิธีดําเนินงานเฝาระวัง
โรค
-งานการเฝาระวังโรค
ทางระบาดวิทยา

12

13

สถิติทางระบาดวิทยา

2

4
4

พ. 27 มี.ค.
62

ปฏิบัติการทางสถิติทาง
ระบาดวิทยา

พ. 3 เม.ย.
62

การสอบสวนทางระบาด 2
ของโรค
-ความหมายของการ
สอบสวนทางระบาด
ของโรค
-วัตถุประสงค และ
ประโยชนของการ
สอบสวนทางระบาด

สัมนา สืบคน
งานวิจัย และ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น

สื่อที่ใช

ใบงาน

ผูสอน

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

สัมมนาการการเฝาระวัง
ทางระบาดวิทยา
พ. 20 มี.ค.
11
62

กิจกรรมการเรียน
การสอน
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บรรยาย
และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น

สื่อ
PowerPoint
visualizer

สัมนา สืบคน
งานวิจัย และ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
บรรยาย
และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น

ใบงาน

ฝกปฎิบัติ สืบคน
ขอมูล วิเคราะห
ขอมูลทางสถิติและ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
บรรยาย
และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น

ใบงาน

อ.ดร.รัตนติ
พร

อ.ดร.รัตนติ
พรผศ. ดร.ศิริ
กุล

สื่อ
PowerPoint ผศ. ดร.ศิริกุล
visualizer

สื่อ
PowerPoint
visualizer

ผศ. ดร.ศิริกุล
อ.ดร.รัตนติ
พร

อ.ดร.รัตนติ
พร

หน้า 8

หัวขอ

-ขั้นตอนการสอบสวน
การระบาดของโรค

สัมมนา

สัปดาหที่

วันที่สอน

บรรยาย
ปฏิบัติ

มคอ. 3

2

สัมมนาการสอบสวนทาง
ระบาดของโรค
พ. 10 เม.ย.
14
62

การประยุกตหลักระบาด
วิทยาในการวิจัย

2
2

สัมมนาการประยุกตหลัก
ระบาดวิทยา
ในการวิจัย
ศ. 24 เม.ย.
15
62
16

4

สัมมนารูปแบบ
การศึกษาทางระบาด
วิทยา

ปฏิบัติการทํางานทาง
ระบาดวิทยา
พ. 1 พ.ค. 62
(สรุป และประมวลผล
ทางระบาดวิทยา)

การประยุกตระบาด
17 พ. 8 พ.ค. 62
วิทยาเพื่อพัฒนาสุขภาพ

4

2
2

สัมมนาสรุปการประยุกต
ระบาดวิทยาเพื่อพัฒนา
สุขภาพ
18

พ. 15 พ.ค.
62

สอบยอยครั้งที่ 3

2
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กิจกรรมการเรียน
การสอน

สื่อที่ใช

ผูสอน

อ.ดร.รัตนติ
พรผศ. ดร.ศิริ
กุล

สัมนา สืบคน
งานวิจัย และ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
บรรยาย
และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น

ใบงาน

สัมนา สืบคน
งานวิจัย และ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น

ใบงาน

ผศ. ดร.ศิริกุล
อ.ดร.รัตนติ
พร

สัมนา สืบคน
งานวิจัย และ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น

ใบงาน

ผศ. ดร.ศิริกุล
อ.ดร.รัตนติ
พร

ฝกปฎิบัติ นําเสนอ ใบงาน
งาน และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น

ผศ. ดร.ศิริกุล
อ.ดร.รัตนติ
พร

สื่อ
PowerPoint ผศ. ดร.ศิริกุล
visualizer

บรรยาย
และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น

สื่อ
ผศ. ดร.ศิริกุล
PowerPoint อ.ดร.รัตนติ
visualizer
พร

สัมนา สืบคน
งานวิจัย และ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น

ใบงาน

ผศ. ดร.ศิริกุล
อ.ดร.รัตนติ
พร
อ.ดร.รัตนติ
พร
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ที่
1

ผลการเรียนรู
2.2,2.3

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

สอบกลางภาค ครั้งที่ 1 และ 2
สอบปลายภาค

สอบทฤษฎี
2.2, 2.3, 3.1, สัมมนาการศึกษาทางระบาดวิทยา การเฝา
3.2, 5.1(1.2) ระวังโรคและการสอบสวนโรค
-แบบประเมินการนําเสนอ
2
-ผลงานกลุม
2.2, 2.3, 3.1, 1. การปฏิบัติการทางระบาดวิทยา
3.2, 5.1 (1.2) 2. การประยุกตระบาดวิทยาเพื่อการพัฒนา
สุขภาพ
-แบบประเมินการปฏิบัติการ
-ผลงานกลุม
การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู :
มาตรฐานผลการเรียนรู

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
2. ดานความรู
3. ดานทักษะทางปญญา

4. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

5, 9
18
4,6,8,10,
13,14
7, 12,16

วิธีการประเมิน
การสงงานตรงเวลาและการเขาเรียน
สอบทฤษฎี
สัมมนา
สอบทฤษฎี
สัมมนา
การปฏิบัติการทางระบาดวิทยา
การปฏิบัติการทางระบาดวิทยา

สัดสวน
การ
ประเมิน
40
25
65
10

25

รอยละ
5
40
40
15

เกณฑการพิจารณาตัดเกรด :
1. ใชการประเมินผลแบบอิงกลุม
2. นิสิตตองเขาเรียนครบรอยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์สอบ
3. นิสิตตองไดคะแนนการสอบภาคทฤษฏีมากกวารอยละ 50 และมีคะแนนภาคปฏิบัติมากกวารอยละ 60
จึงจะถือวาสอบผาน
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
1) ไพบูลย โลหสุนทร ระบาดวิทยา กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2540.
2) ไพบูลย โลหสุนทร และบดี ธนะมั่น ระบาดวิทยาและการปองกันโรค กรุงเทพมหานคร:
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3)
4)
5)
6)

ชมรมเวชศาสตรปองกันแหงประเทศไทย 2536.
ชยันตรธร ปทุมานนท. ระบาดวิทยาการแพทย. โรงพิมพสุขโสภา. พิมพครั้งที่ 1 . 2541.
สวณี เต็งรังสรรค. วิทยาการระบาด. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, พิมพครั้งที่ 1. 2551.
สุริยะ คูหะรัตน. คูมือการดําเนินงานทางระบาดวิทยา. กองระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข.
2542.
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
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การตอบคําถามของอาจารยและเพื่อนนิสิตในชั้นเรียนกลยุทธการประเมินการสอน
- สังเกตปฏิสัมพันธระหวางผูสอน กับ ผูเรียน การมีสวนรวมในการซักถาม อภิปราย
- ใหนิสิตแสดงความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในแบบประเมินที่สาขาวิชา
จัดทําขึ้น
2. การปรับปรุงการสอน
- แนะนําเอกสารคนควาเพิ่มเติม
3. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการเรียนรูของนิสิต (การใหคะแนน/เกรด)กับขอสอบ
สัมมนา และโครงงาน ที่ผูเรียนไดรับมอบหมาย
4. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปตามผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตร
- ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป
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