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มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา สส 324 วิทยาการระบาด
สาขาการสงเสริมสุขภาพ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจําปการศึกษา 2562
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
สส 324 วิทยาการระบาด
HPX 324 Epidemiology
2. จํานวนหนวยกิต
3(2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การสงเสริมสุขภาพ)
ประเภทรายวิชา กลุมวิชาชีพสาธารณสุข
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูประสานงานรายวิชา :
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล อาจารยผูประสานงานคนที่ 1
อาจารย ดร.รัตนติพร โกสุวินทร
อาจารยผูประสานงานคนที่ 2
อาจารยผูสอน:
ลําดับที่
รายชื่อ
สังกัด
1.
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2.
อาจารย ดร.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 306 คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
2 กรกฎาคม 2562

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาใจอุบัติการณของโรค ธรรมชาติของการเกิดโรคทางวิทยาการระบาด การ
กระจายของโรค การเฝาระวังโรค การคัดกรองโรค การวัดในทางวิทยาการระบาด การปรับอัตรา รูปแบบ
การศึกษาทางวิทยาการระบาด การวินิจฉัยชุมชน และการประยุกตหลักวิทยาการระบาดในการวิจัย เมื่อสิ้นสุด
การเรียนการสอนแลว นิสิตสามารถ
1.1 อธิบายหลักวิทยาการระบาดที่สําคัญในงานดานสุขภาพ
1.2 ใชหลักวิทยาการระบาดในการวิจัย
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
3. ผลการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชา
CLO
รายละเอียด
PLO
CLO1 อธิบายหลักวิทยาการระบาดที่สําคัญในงานดานสุขภาพ
PLO 1,4
CLO2 ใชหลักวิทยาการระบาดในการวิจัย
PLO 1,4
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
อุบั ติการณ ของโรค ธรรมชาติของการเกิดโรคทางวิทยาการระบาด การกระจายของโรค การเฝา
ระวังโรค การคัดกรองโรค การวัดในทางวิทยาการระบาด การปรับอัตรา รูปแบบการศึกษาทางวิทยาการ
ระบาด การวินิจฉัยชุมชน และการประยุกตหลักวิทยาการระบาดในการวิจัย
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
การฝกปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
30
22

การสัมมนา/
กรณีศึกษา
8

การศึกษาดวย
ตนเอง (SDL)
75

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

ดานที่ 1
คุณธรรม
และ
จริยธรรม

ดานที่ 2
ความรู

ดานที่ 3
ทักษะทาง
ปญญา

ด้านที่ 4
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

รายวิชา
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1
ส ส 3 2 4 วิ ท ย า ก า ร 
 


ระบาด

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดานที่ 5
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

2

3 4 1
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4. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
2 ชั่วโมง/สัปดาห
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1) มีความซื่อสัตย มีวินัย ตรงเวลา

2) มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อสวนรวม
3) ตระหนักในคุณคาของศิลปะและ
วัฒนธรรม

1.2 วิธีการสอน
1.3 วิธีการประเมินผล
1) อาจารยผูสอน
1) แบบบันทึกการตรงตอ
สอดแทรกความรับผิดชอบ
เวลา การเขาหองเรียน
ตอตนเองและสังคม
และหองสอบ
กฎระเบียบและขอบังคับ 2) ประเมินจากการสังเกต
ในการเรียนการสอน
พฤติกรรมความ
รับผิดชอบระหวางการฝก
ปฏิบัติ
3)รายงานการปฏิบัติและ
สัมนา
-

2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
1) มีความรูพื้นฐานศึกษาทั่วไป
2) มีความรูและความเขาใจในศาสตรดานการ
สงเสริมสุขภาพ
3) มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของ
ศาสตร ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การส ง เสริ ม สุ ข ภาพ
สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

-

2.2 วิธีการสอน
-

1) บรรยาย
2)ฝ ก ปฎิ บั ติ ก ารทาง
วิทยาการระบาด
3) ป อ นคํ า ถาม หา
คํ า ตอบ จากผู เ รี ย น
แ ล ะ เ พื่ อ น แ ล ะ
สะทอนขอมูลกลับโดย
อาจารยผูสอน
4) สามารถพั ฒ นาความรู แ ละทั ก ษะปฏิ บั ติ 1) ฝกปฎิบัติการทาง
ทางดานการสงเสริมสุ ขภาพ รวมทั้ งตอยอด วิทยาการระบาด
องคความรูไดอยางตอเนื่อง

-

2.3 วิธีการประเมินผล
-

1) การสอบภาคทฎษฎี
2) สอบภาคปฏิบัติ
3)รายงานปฏิบัติการและสัมมนา

1) รายงานปฏิบัติการ

3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.2 วิธีการสอน
3.3 วิธีการประเมินผล
1) สามารถประยุกตความรูใหเกิดประโยชน
2) สามารถคิ ด อย า งเป น ระบบและแก ไ ข 1) มอบหมายงานกลุม 1) แบบประเมินการฝกปฏิบัติและ
ปญหาได
และเดี่ยวใหนิสิตฝก สัมมนาโดยอาจารย
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ปฏิบัติการทาง
2) รายงานปฏิบัติการและสัมมนา
วิทยาการระบาด
2) มอบหมายใหนิสิต
สัมมนาการศึกษา
ทางระบาด
3) สามารถประเมิน วิพากษ สถานการณตางๆ
โดยใชความรูเปนฐาน
4) เปนผูมีความคิดริเริ่ม สรางสรรคนวัตกรรม
5) สามารถศึกษา คนควา และประเมินขอมูล 1) มอบหมายใหนิสิต 1) รายงานปฏิบัติการและสัมมนา
แนวคิด หรือหลักฐานใหมๆ จากแหลงขอมูล ศึกษา คนควา และ
ที่หลากหลาย
ประเมินขอมูลจาก
แหลงขอมูลที่
หลากหลาย
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
4.2 วิธีการสอน
และความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
1 ) ส า ม า ร ถ ทํ า ง า น ร ว ม กั บ ผู อื่ น ทั้ ง
ในฐานะผูนําและผูรวมงานได
2) มี ความรั บ ผิ ดชอบต อตนเอง สั งคม และ 1) มอบหมายงานกลุม
สิ่งแวดลอม
ใหนิสิตฝกปฏิบัติการ
และสัมมนาทาง
วิทยาการระบาด
3) สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณตางๆ
4) สามารถพัฒนาการเรียนรูของตนเองอยาง 1) มอบหมายงาน
ตอเนื่อง
กลุม ใหนิสิตฝก
ปฏิบัติการและ
สัมมนาทางวิทยาการ
ระบาด

4.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากแบบประเมิน
พฤติกรรมการทํางาน
1) ประเมินจากแบบประเมิน
พฤติกรรมการทํางาน

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
5.2 วิธีการสอน
5.3 วิธีการประเมินผล
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข เพื่อให 1)ฝ ก ป ฎิ บั ติ ก า ร 1)รายงานปฏิบัติการ
เขาใจองคความรู หรือประเด็นปญหา
วิ เ คราะห ข อ มู ล ทาง
สถิ ติ แ ละการวั ด ทาง
ระบาด
2) สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) สามารถใชเทคโนโลยีในการสืบคน เก็บ
1)ฝ ก ปฎิ บั ติ ก ารและ 1) รายงานสัมมนาและปฏิบัติการ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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รวบรวมขอมูล และเลือกใชไดเหมาะสมกับ
สถานการณอยางมีประสิทธิภาพ

สัมมนาทางวิทยาการ 2) แบบประเมินการปฏิบัติและ
ร ะ บ า ด แ ล ะ สัมมนาโดยอาจารย
แ ล ก เป ลี่ ย น ค ว า ม
คิดเห็น

6.ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (ไมประเมิน)
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

วันที่สอน

1

2

3

หัวขอ

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาหที่

1. แผนการสอน

1. แนะนํารายวิชา
กฎระเบียบในการเรียน
2. แนวความคิดพื้นฐานทาง
ระบาดวิทยา
- นิยาม และความเปนมา
ของงานระบาดวิทยา
จ. 6 ม.ค. 63
4
- จุดมุงหมาย ขอบเขต และ
ประโยชนของวิทยาการ
ระบาด
- ปจจัยที่กําหนดภาวะ
สุขภาพหรือการเกิดโรคของ
ประชากร
1. ธรรมชาติการเกิดโรค
และแนวทางการปองกัน
การควบคุมโรคพื้นฐาน
พฤ. 9 ม.ค. 63
4
2. การกระจายของโรคใน
ชุมชนตามลักษณะ บุคคล
สถานที่ และเวลา
1.รูปแบบการศึกษาทาง
ระบาดวิทยา
2.วิธีการทางระบาดวิทยา
จ. 13 ม.ค. 63 และการเลือกวิธีการระบาด 2
2.1 วิทยาการระบาดเชิง
พรรณา
- รูปแบบการศึกษาเชิง
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กิจกรรมการ
เรียนการสอน

สื่อที่ใช

ผูสอน

บรรยาย
สื่อ
และแลกเปลี่ยน PowerPoint
ความคิดเห็น
visualizer

ผศ.ดร.ศิริกุล

สื่อ
บรรยาย
และแลกเปลี่ยน PowerPoint
visualizer
ความคิดเห็น

ผศ.ดร.ศิริกุล

บรรยาย
และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
สื่อ
และ Active
PowerPoint
learning แบบ visualizer
การวิเคราะห
วีดีโอ โดยการดู

ผศ.ดร.ศิริกุล
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หัวขอ

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาหที่
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พรรณา
- ขั้นตอนการศึกษาเชิง
พรรณา

4

2

ปฏิบัติการทํางานทาง
ระบาดวิทยา (คิดโครงการ
ขนาดเล็กเพื่อศึกษาทาง
ระบาด)

จ. 20 ม.ค. 63

6

พฤ. 23 ม.ค. 63 สอบยอยครั้งที่ 1

7

จ. 27 ม.ค. 63

2.3 วิทยาการระบาดเชิง
ทดลอง

ผูสอน

สัมนา สืบคน
2 งานวิจัย และ
แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
บรรยายและ
แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
และ Active
learning แบบ
การวิเคราะห
วีดีโอ โดยการดู
และสะทอน
ความคิด

ใบงาน

ผศ.ดร.ศิริกุล
อ.ดร.รัตนติพร

สื่อ
PowerPoint

ผศ.ดร.ศิริกุล

visualizer

สัมนา สืบคน
2 งานวิจัย และ ใบงาน
แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
ฝกปฎิบัติ
สืบคนขอมูล
4
ใบงาน
และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น

สัมมนาวิทยาการระบาดเชิง
วิเคราะห

5

สื่อที่ใช

และสะทอน
ความคิด

สัมมนาวิธีการทางระบาดใน
รูปแบบวิทยาการระบาดเชิง
พรรณา

2.2 วิทยาการระบาดเชิง
วิเคราะห
พฤ. 16 ม.ค. 63 การศึกษาแบบยอนหลัง
-การศึกษาแบบระยะสั้น
-การศึกษาแบบไปขางหนา

กิจกรรมการ
เรียนการสอน

สอบ

2
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บรรยายและ
แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น

สื่อ
PowerPoint

และ Active
learning แบบ visualizer
การวิเคราะห
วีดีโอ โดยการดู

ผศ.ดร.ศิริกุล
อ.ดร.รัตนติพร

ผศ.ดร.ศิริกุล
อ.ดร.รัตนติพร
ผศ.ดร.ศิริกุล

ผศ.ดร.ศิริกุล

หน้า 6

วันที่สอน

หัวขอ

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาหที่

มคอ. 3

กิจกรรมการ
เรียนการสอน

สื่อที่ใช

ผูสอน

ใบงาน

ผศ.ดร.ศิริกุล
อ.ดร.รัตนติพร

สื่อ
PowerPoint

อ.ดร.รัตนติพร

และสะทอน
ความคิด
สัมนา สืบคน
2 งานวิจัย และ
แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น

สัมมนาวิทยาการระบาดเชิง
ทดลอง

8

การเฝาระวังทางระบาด
วิทยา
-ความหมายและแนวคิด
พฤ. 30 ม.ค. 63 เกี่ยวกับการเฝาระวัง
-วิธีดําเนินงานเฝาระวังโรค
-งานการเฝาระวังโรคทาง
ระบาดวิทยา

บรรยายและ
แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น

2

ฝกปฏิบัติการเฝาระวังทาง
ระบาดวิทยา

9

จ. 3 ก.พ. 63

สถิติและการวัดในทาง
ระบาดวิทยา
- ลักษณะของดรรชนี
สุขภาพที่ดี
-รูปแบบพื้นฐานทาง
สถิติของดรรชนีสุขภาพ
- การปรับอัตราตางๆ
4
ในทางระบาด
-การวัดขนาดของโรค
-การวัดความสัมพันธ
ระหวาง ปจจัยที่ศึกษา และ
โรค
-การวัดผลกระทบของ
ปจจัยที่ศึกษาตอการเกิดโรค

10

พฤ. 6 ก.พ. 63

ฝกปฏิบัติสถิติและการวัด
ในทางระบาดวิทยา
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2

4

ฝกปฎิบัติ
จําลอง
สถานการณ
ตัวอยาง

visualizer

ใบงาน

อ.ดร.รัตนติพร
ผศ.ดร.ศิริกุล

บรรยาย
สื่อ
และแลกเปลี่ยน PowerPoint
ความคิดเห็น
visualizer

ผศ.ดร.ศิริกุล

ฝกปฏิบัติการ
วิเคราะหโจทย
ทางสถิติและ

ผศ.ดร.ศิริกุล
อ.ดร.รัตนติพร

ใบงาน

หน้า 7

วันที่สอน

หัวขอ

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาหที่

มคอ. 3

พฤ. 13 ก.พ. 63 สอบยอยครั้งที่ 2
การคัดกรองโรค
-การคัดกรองโรค
-การวินิจฉัย
-รูปแบบการตรวจคัด
12 จ. 17 ก.พ. 63
4
กรองโรค
- เกณฑในการประเมินผล
การทดสอบเพื่อตรวจคัด
กรองโรค
การสอบสวนทางระบาดของ
โรค
-ความหมายของการ
สอบสวนทางระบาด
ของโรค
13 พฤ. 20 ก.พ. 63
2
-วัตถุประสงค และ
ประโยชนของการสอบสวน
ทางระบาด
-ขั้นตอนการสอบสวนการ
ระบาดของโรค

14 จ. 24 ก.พ. 63

การประยุกตหลักระบาด
วิทยาในการวิจัย

สื่อ
บรรยาย
และแลกเปลี่ยน PowerPoint
visualizer
ความคิดเห็น

2

สัมนา สืบคน
2 งานวิจัย และ
แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น

สัมมนาการประยุกตหลัก
ระบาดวิทยา
ในการวิจัย
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ฝกปฎิบัติ
จําลอง
สถานการณ
ตัวอยาง
บรรยาย
และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น

4

ผูสอน

ผศ.ดร.ศิริกุล

สื่อ
บรรยาย
และแลกเปลี่ยน PowerPoint
visualizer
ความคิดเห็น

2

ปฏิบัติการทํางานทาง
15 พฤ. 27 ก.พ. 63 ระบาดวิทยา (วิเคราะห
ขอมูลสถิติและการวัดในทาง

สื่อที่ใช

การวัดทาง
ระบาด
สอบ

11

ฝกปฏิบัติการสอบสวนทาง
ระบาดของโรค

กิจกรรมการ
เรียนการสอน

ใบงาน
สื่อ
PowerPoint
visualizer

ผศ.ดร.ศิริกุล

อ.ดร.รัตนติพร

อ.ดร.รัตนติพร
ผศ.ดร.ศิริกุล

ผศ.ดร.ศิริกุล

ใบงาน

ผศ.ดร.ศิริกุล
อ.ดร.รัตนติพร

ฝกปฏิบัติ
ใบงาน
วิเคราะหขอมูล

ผศ.ดร.ศิริกุล
อ.ดร.รัตนติพร
หน้า 8

สัปดาหที่

มคอ. 3

หัวขอ

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

วันที่สอน

ระบาดวิทยาของโครงการ
การศึกษาทางระบาด)

16 จ. 2 มี.ค. 63

ปฏิบัติการทํางานทาง
ระบาดวิทยา
(นําเสนอ สรุป และ
ประมวลผลการศึกษาทาง
ระบาด)

17 พฤ. 5 มี.ค. 63

12. การประยุกตหลัก
ระบาดวิทยาในการวินิจฉัย
ชุมชน

4

2

2

นําเสนองาน
สรุป
ประมวลผล
การศึกษาทาง
ระบาด และ
แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
บรรยาย
และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น

1

2

ผูสอน

ใบงาน

ผศ.ดร.ศิริกุล
อ.ดร.รัตนติพร

สื่อ
PowerPoint
visualizer

ฝกปฏิบัติการ
วิเคราะหขอมูล ใบงาน
จากกรณี
ตัวอยางการ
วินิจฉัยชุมชน

ผลการเรียนรู
2.3

ผศ.ดร.ศิริกุล

ผศ.ดร.ศิริกุล
อ.ดร.รัตนติพร

สอบยอยครั้ง 3

อ.ดร.รัตนติพร

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่

สื่อที่ใช

สถิติและการวัด
ในทางระบาด
วิทยาของ
โครงการ
การศึกษาทาง
ระบาด

ฝกปฏิบัติการวิเคราะห
ขอมูลจากกรณีตัวอยางการ
วินิจฉัยชุมชน
18 จ. 9 มี.ค. 63

กิจกรรมการ
เรียนการสอน

วิธีการประเมิน
สอบกลางภาค ครั้งที่ 1 และ 2
สอบปลายภาค ครั้งที่ 3

สัปดาหที่
ประเมิน
6, 11
18

สัดสวนการ
ประเมิน
40
25

1.1 2.3 3.1 3.5
4.2 4.4 5.3

สอบทฤษฎี
สัมมนาการศึกษาทางระบาด
-แบบประเมินการสัมมนาและพฤติกรรมโดยอาจารย

3, 4,7,14

65
5

1.1 2.3 2.4 3.1,

1. การปฏิบัติการทางระบาดวิทยา (โครงการวิจัยขนาด

5,8,10,13,1

15
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มคอ. 3

กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู
3.5 4.2 4.4 5.1
5.3

วิธีการประเมิน
เล็กทางระบาดวิทยา)
-รายงานปฏิบัติการ
-แบบประเมินการปฏิบัติงานและพฤติกรรมโดยอาจารย
2. การปฎิบัติการจําลองสถานการณตัวอยางการเฝาระวัง
โรคและการสอบสวนทางระบาดวิทยา
-แบบประเมินการปฏิบัติงานและพฤติกรรมโดยอาจารย
3. การปฏิบัติการวิเคราะหขอมูลจากกรณีตัวอยางการ
วินิจฉัยชุมชน
-รายงานปฏิบัติการ
4. การปฏิบัติการวิเคราะหสถิติและการวัดในทางระบาด
วิทยา
--รายงานปฏิบัติการ
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สัปดาหที่
ประเมิน
5,16,17

สัดสวนการ
ประเมิน

5

5
5

หน้า 10

มคอ. 3

การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู :
มาตรฐานผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน
1.ดานคุณธรรม จริยธรรม
การสงงานตรงเวลาและการเขาเรียน ความ
รับผิดชอบ
2.ดานความรู
สอบทฤษฎี
สัมมนา
3.ดานทักษะทางปญญา
สอบทฤษฎี
การสัมมนา
การปฏิบัติการทางระบาดวิทยา
4.ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ
การสัมมนา
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
การปฏิบัติการทางระบาดวิทยา

รอยละ
5
40
40
15

เกณฑการพิจารณาตัดเกรด :
1.ใชการประเมินผลแบบอิงเกณฑดังนี้
80 – 100 คะแนน
=A
60 – 64คะแนน
=C
+
75 – 79 คะแนน
=B
55 – 59คะแนน
= D+
70 – 74 คะแนน
=B
50 – 54คะแนน
=D
+
65 – 69 คะแนน
=C
นอยกวา 50 คะแนน = E
2.นิสิตตองไดคะแนนการสอบภาคทฤษฏีมากกวารอยละ 50 และมีคะแนนภาคปฏิบัติมากกวารอยละ 60 จึงจะ
ถือวาสอบผาน
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
1) ไพบูลย โลหสุนทร ระบาดวิทยา กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2540.
2) ไพบูลย โลหสุนทร และบดี ธนะมั่น ระบาดวิทยาและการปองกันโรค กรุงเทพมหานคร:
ชมรมเวชศาสตรปองกันแหงประเทศไทย 2536.
3) ชยันตรธร ปทุมานนท. ระบาดวิทยาการแพทย. โรงพิมพสุขโสภา. พิมพครั้งที่ 1 . 2541.
4) สวณี เต็งรังสรรค. วิทยาการระบาด. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, พิมพครั้งที่ 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
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2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
-การตอบคําถามของอาจารยและเพื่อนนิสิตในชั้นเรียนกลยุทธการประเมินการสอน
-สังเกตปฏิสัมพันธระหวางผูสอน กับ ผูเรียน การมีสวนรวมในการซักถาม อภิปราย
-ใหนิสิตแสดงความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในแบบประเมินที่สาขาวิชาจัดทําขึ้น
2. กลยุทธการประเมินการสอน
1. การสังเกตการสอนของผูสอน โดย ทีมผูรวมสอน
2. ผลการสอบ และผลงานจากการเรียนรูที่ไดรับมอบหมาย
3. การทวนสอบและประเมินผลการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
- จัดรูปแบบการฝกปฏิบัติงานการเฝาระวังโรคและการสอบสวนทางระบาดวิทยา
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
-การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมิน การเรียนรูของนิสิต (การให คะแนน/เกรด)กับ ขอสอบ
สัมมนา และโครงงาน ที่ผูเรียนไดรับมอบหมาย
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
-ปรับปรุงรายวิชาทุกปตามผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตร
-ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป
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