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 มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา  

 
หมวดที ่๑ ขอมูลทั่วไป
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๑.  รหัสและช่ือรายวิชา    

ภาษาไทย         สพวค ๕๖๕ ระบาดวิทยาทางการสัตวแพทย 
ภาษาอังกฤษ VSCL 565  Veterinary Epidemiology 

 
๒.  จํานวนหนวยกิต      ๒ (๒-๐-๔)       
  (ทฤษฎี ๒ ชม.   ปฏิบัติ ๐ ชม.  เรียนรู-คนควาดวยตนเอง ๔ ชม. /สัปดาห) 
   
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑ หลักสูตร      สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา   หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพบังคับ 
 
๔.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  และอาจารยผูสอน 

๔.๑  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา   
 ๔.๑.๑  อ.ดร.สพ.ญ. สินีนาถ เจียมทวีบุญ ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกและการสาธารณสุข 
  โทรศัพท ๐๒-๔๔๑-๕๒๔๒ ตอ ๒๒๑๕ E-mail: sineenard.jie@mahidol.edu 

๔.๑.๒  อ.ดร.สพ.ญ. มุกมนี ตันสกุล ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกและการสาธารณสุข 
  โทรศัพท ๐๒-๔๔๑-๕๒๔๒ ตอ ๒๒๑๒ E-mail: mookmanee.tan@mahidol.edu 
๔.๒  อาจารยผูสอน        รศ.ดร.น.สพ. อนุวัตน วิรัชสุดากุล 
    ผศ.ดร.สพ.ญ. ศรินทร สุวรรณภักดี 
    อ.ดร.สพ.ญ. มุกมนี ตันสกุล 
    อ.ดร.สพ.ญ. สินีนาถ เจียมทวีบุญ 
     

๕.  ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน   
๕.๑ ภาคการศึกษาท่ี   ๒ /  ชั้นปท่ี ๕ 
๕.๒ จํานวนผูเรียนท่ีรับได   ประมาณ ๘๐ คน 

 
๖.  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite)   
 วทศท ๑๓๒ 
 
๗.  รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)  

ไมมี    
 

๘.  สถานท่ีเรียน      คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
 
 
๙.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
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วันท่ี ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

หมวดที ่๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

๑. จุดมุงหมายของรายวิชา (Course Goals)   
จัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือใหนักศึกษาสามารถ 

๑.๑  อธิบายแนวคิดของวิทยาการระบาดของโรคท่ีเกิดข้ึนในสัตวและแนวทางการควบคุมโรค 
๑.๒  อธิบายความหมายของรูปแบบและกลวิธีการศึกษาทางวิทยาการระบาดแตละวิธี รวมท้ังสามารถนําไป
ประยุกตใชไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
๑.๓  อธิบายวิธีดําเนินการสอบสวนโรคและเฝาระวังทางการระบาดวิทยาได 
๑.๔  อธิบายเครื่องมือทางวิทยาการระบาดวิทยาท่ีนิยมใชในทางสัตวแพทย และในทางสาธารณสุขได 

 
๒.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

๒.๑ วัตถุประสงคของรายวชิา (Course Objectives) 
เพ่ือใหนักศึกษามีความรูและความเขาใจเก่ียวกับวิทยาการระบาดของโรคท่ีเกิดข้ึนในสัตวและแนวทางการ

ควบคุมโรค   รูปแบบและกลวิธีการศึกษาทางวิทยาการระบาดแตละวิธี  วิธีดําเนินการสอบสวนโรคและเฝาระวังทางการ
ระบาดวิทยาได เครื่องมือทางวิทยาการระบาดวิทยาท่ีนิยมใชในทางสัตวแพทย และทางสาธารณสุข  รวมท้ังสามารถ
นําไปประยุกตใชไดอยางถูกตองและเหมาะสม อันจะเปนการกระตุนใหเกิดการเรียนรูและกาวทันความเปลี่ยนแปลง
ทางดานเทคโนโลยี   

 
๒.๒ ผลลัพธการเรยีนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  (CLOs)   
๑.  CLO1 อธิบายแนวคิดของวิทยาการระบาดของโรคท่ีเกิดข้ึนในสัตวและแนวทางการควบคุมโรคไดอยาง
ถูกตอง 
๒.  CLO2 อธิบายความหมายและรูปแบบการศึกษาทางวิทยาการระบาดไดอยางถูกตอง 
๓.  CLO3 อธิบายวิธีการสอบสวนโรคและการเฝาระวังทางวิทยาการระบาดไดอยางถูกตอง 
๔.  CLO4 อธิบายเครื่องมือทางวิทยาการระบาดท่ีนิยมใชในทางการสัตวแพทยและการสาธารณสุขไดอยาง
ถูกตอง 

 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการดําเนินการ 
 

๑. คําอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
 หลักการพ้ืนฐานวิทยาการระบาดทางการสัตวแพทย แนวคิดของการเกิดโรคและตัวกําหนด การวัดการ

เกิดโรคและความถ่ีของการเกิดโรค รูปแบบของการศึกษาทางวิทยาการระบาด  การตรวจวินิจฉัยและคัดกรองโรค การ
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    ๔  
 
 

เก็บตัวอยางและการคํานวนจํานวนตัวอยางทางวิทยาการระบาด การรวบรวมและการเฝาระวังโรค  การเฝาระวังและ
ควบคุมโรค การนําเสนอขอมูลทางวิทยาการระบาด และการประยุกตใชวิทยาการระบาดในทางสาธารณสุข 

 Principles of veterinary epidemiology, concepts of disease occurrence and determinants; 
the measurement of disease occurrence and frequency; types of epidemiological studies, screening 
and diagnostic test, epidemiological samplings and sample size determinations; outbreak investiga-
tion and disease surveillance; disease prevention and control, epidemiological data presentation and 
the application of epidemiology to public health 

 

๒. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

 

ทฤษฎี 

(ชั่วโมง) 

การฝกปฏิบัติ 

(ชั่วโมง) 

การศึกษาดวยตนเอง 

(ชั่วโมง) 

 ๓๐ - ๖๐ 

  

๓.  จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล  
๑ ชั่วโมง / สัปดาห 
 

 
หมวดที ่๔  การพัฒนาผลการเรียนรูที่คาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 

 
๑.  สรุปส้ันๆ เกี่ยวกับความรู หรือทักษะท่ีรายวิชามุงหวังท่ีจะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  

เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     
๑.  CLO1 อธิบายแนวคิดของวิทยาการระบาดของโรคท่ีเกิดข้ึนในสัตวและแนวทางการควบคุมโรคไดอยาง
ถูกตอง 
๒.  CLO2 อธิบายความหมายและรูปแบบการศึกษาทางวิทยาการระบาดไดอยางถูกตอง 
๓.  CLO3 อธิบายวิธีการสอบสวนโรคและการเฝาระวังทางวิทยาการระบาดไดอยางถูกตอง 
๔.  CLO4 อธิบายเครื่องมือทางวิทยาการระบาดท่ีนิยมใชในทางการสัตวแพทยและการสาธารณสุขไดอยาง
ถูกตอง 
 

๒.  วิธีการจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความรู หรือ ทักษะ ในขอ ๑   และการวัดผลลัพธการเรียนรูของ

รายวิชา   

 วิธีการจัดการสอน/ประสบการณการเรียนรู วิธีการวัดผลลัพธการเรียนรู 
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    ๕  
 
 

 CLO1 บรรยายและมอบหมายงานกลุม ผลงานกลุมและสอบขอเขียน 

 CLO2 บรรยายและมอบหมายงานกลุม ผลงานกลุมและสอบขอเขียน 

 CLO3 บรรยาย มอบหมายงานกลุมและใหนําเสนอ ผลงานกลุม นําเสนอและสอบขอเขียน 

CLO4 บรรยาย สอบขอเขียน 

 

 

หมวดที ่๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
๑. แผนการสอน  

สัปดาหท่ี หัวขอเรื่อง/รายละเอียด 
จํานวน ชม. 

กิจกรรมการเรยีน
การสอน/สื่อท่ีใช 

ผูสอน กิจกรรม  
ในชั้นเรียน 

ฝก
ปฏิบัต ิ

๑ Basic concepts of veterinary  

epidemiology 

๒ 
๐ 

บรรยาย 
AW 

๒ Concept of disease, association 

and causation 

๒ ๐ บรรยาย 
AW 

๓ Epidemiological measurements ๒ ๐ บรรยาย AW 

๔ Descriptive epidemiology ๒ ๐ บรรยาย AW 

      

สัปดาหท่ี หัวขอเรื่อง/รายละเอียด 
จํานวน ชม. 

กิจกรรมการเรยีน
การสอน/สื่อท่ีใช 

ผูสอน กิจกรรม  
ในชั้นเรียน 

ฝก
ปฏิบัต ิ

๕ Analytical study I: cohort studies  ๒ ๐ บรรยาย MT 

๖ Analytical study II:  

cross-sectional studies and case-

control studies 

๒ ๐ บรรยาย 

MT 

๗ Screening and diagnostic test  ๒ ๐ บรรยาย MT 

๘ Epidemiological experimental ๒ ๐ บรรยาย SS 
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    ๖  
 
 

studies 

๙ Epidemiological samplings  ๒ ๐ บรรยาย SJ 

๑๐ Sample size determinations  ๒ ๐ บรรยาย SS 

๑๑ Outbreak investigation  ๒ ๐ บรรยาย MT 

๑๒ Disease surveillance 

Implementation of disease  

prevention and control 

๒ ๐ บรรยาย 

SJ 

๑๓ Risk analysis in epidemiology ๒ ๐ บรรยาย SS 

๑๔ Epidemiological data  

presentation  

๒ ๐ บรรยาย 
SJ 

๑๕ Seminar in veterinary  

epidemiology 

๒ ๐ อภิปรายกลุม 
นําเสนอ AW/SS/MT/SJ 

                  รวม ๓๐ ๐   
 

AW  = รศ.ดร.น.สพ. อนุวัตน วริัชสุดากุล  

SS = ผศ.ดร.สพ.ญ. ศรินทร สุวรรณภักดี  

MT  = อ.ดร.สพ.ญ. มุกมนี ตันสกุล 

SJ = อ.ดร.สพ.ญ.สินีนาถ เจียมทวีบุญ 
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    ๗  
 
 

๒. แผนการประเมินผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดบัรายวิชา CLOs  

๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู 

ก.  การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู (Formative Assessment) 

      ประเมินระหวางการเรียนการสอน เพ่ือวัดความกาวหนาและพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา โดยการ

สังเกตพฤติกรรม ความเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาของพฤติกรรมและผลงานของนักศึกษา โดยแจงผลแกผูเรียน 

(feedback) เพ่ือใหนักศึกษาพัฒนาและปรับปรุงตนเองอยางสมํ่าเสมอ โดยไมนําผลการประเมินไปรวมกับคะแนนสอบเม่ือ

สิ้นสุดการเรียนการสอน 

ข.  การประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนรู (Summative Assessment) 

(๑) เครื่องมือและน้ําหนักในการวัดและประเมินผล 
 

ผลลัพธ 
การเรียนรูฯ 

วิธีการวัดผล 
น้ําหนักการประเมินผล 

(รอยละ) 
CLO1 อธิบายแนวคิดของวิทยาการ
ระบาดของโรคท่ีเกิดข้ึนในสัตวและ
แนวทางการควบคุมโรคไดอยาง
ถูกตอง 

สอบขอเขียน ๑๒ ๑๒ 

CLO2 อธิบายความหมายและรูปแบบ

การศึกษาทางวิทยาการระบาดไดอยาง

ถูกตอง 

สอบขอเขียน ๔๘ ๖๔ 

นําเสนอ ๑๖ 

CLO3 อธิบายวิธกีารสอบสวนโรคและ
การเฝาระวังทางวิทยาการระบาดได
อยางถูกตอง 

 

สอบขอเขียน ๑๘ ๑๘ 

CLO4 อธิบายเครื่องมือทางวิทยาการ
ระบาดท่ีนิยมใชในทางการสัตวแพทย
และการสาธารณสุขไดอยางถูกตอง 

สอบขอเขียน ๖ ๖ 

รวม   ๑๐๐ 
 

(๒) การใหเกรด และ การตัดสินผล 
ใชระบบอิงเกณฑหรืออิงกลุม ตามเง่ือนไขและวิธีตัดสินผลการเรียนของคณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยใหสัญลักษณเปน A, B+, B, C+, C, D+, D และ F โดยนักศึกษาจะตองไดรับสัญลักษณ D ข้ึนไป 
จึงจะผานเกณฑ  

(๓) การสอบแกตัว   
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    ๘  
 
 

  ในกรณีท่ีตัดสินระดับผลการเรียนแลวมีนักศึกษาไดรับผลการเรียนเปน F  ซ่ึงอาจารยผูประสานงาน

รายวิชาและคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนมีความเห็นวาสมควรใหมีการสอบแกตัวหรือปฏิบัติงานเพ่ิมเติมนั้น   

นักศึกษาผูนั้นจะตองมีคะแนนไมตํ่ากวา  ๔๗.๕๐  สําหรับชุดคะแนนท่ีมีคาเฉลี่ยมากกวา ๗๕.๐๐  และมีคะแนนไมต่ํากวา 

๔๕.๐๐  สําหรับชุดคะแนนท่ีมีคาเฉลี่ยระหวาง ๖๐.๐๐-๗๔.๙๙ ยกเวนในกรณีท่ีคาเฉลี่ยของชุดคะแนนต่ํากวา ๖๐.๐๐ 

นักศึกษาผูนั้นจะตองมีคะแนนไมต่ํากวา ๔๐.๐๐ จึงจะมีสิทธิ์สอบแกตัวหรือปฏิบัติงานเพ่ิมเติม  โดยหลังจากอาจารยผู

ประสานงานรายวิชาพิจารณาการสอบแกตัวหรือปฏิบัติงานวา “ผาน”  นักศึกษาผูนั้นจะไดรับผลการเรียนเปน D โดยใน

ระหวางท่ีอยูระหวางการประกาศผลสอบแกตัวหรือการปฏิบัติงานเพ่ิม  ใหประกาศผลการเรียนของนักศึกษาผูนั้นเปน

สัญลักษณ  I 
 

๓.  การอุทธรณของนักศึกษา 

 หากนักศึกษามีขอสงสัย  ของใจ  หรือตองการอุทธรณในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงการ 

ประเมินผลการเรียน สามารถแจงความประสงคการอุทธรณโดยการเขียนใบคํารองท่ีงานบริหารการศึกษาฯ คณะ         

สัตวแพทยศาสตร  โดยจะเสนอตออาจารยผูประสานงานรายวิชาเพ่ือพิจารณา หากไมสามารถชี้แจงหรือแกปญหาได จะ

เสนอเรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือพิจารณาตอไป และหากพบวาเปนเรื่องท่ีจําเปนตองมีการ

สืบขอเท็จจริง จะเสนอตอคณะกรรมการรับเรื่องรองเรียนดานการศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตรดําเนินการตอไป 

 

หมวดที ่๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑. ตําราและเอกสารหลัก (Required Texts) 

๑. Gordis L. Epidemiology. 5 ed. Philadelphia: Elsevier; 2014   
๒. Kramer, Alexander. Modern Infectious Disease Epidemiology: Concepts,  Methods, Mathe-

matical Models, and Public Health. New York: Springer New York; 2010.   
๓.  คํานวณ อ้ึงชูศักดิ์. พ้ืนฐานระบาดวิทยา. แคนนากราฟฟค: กรุงเทพมหานคร; 2557. 

๒. เอกสารและขอมูลแนะนํา (Suggested Materials) 
๓.๑  ไพบูลย   โลหสุนทร. ระบาดวิทยา  กรุงเทพมหานคร : ศูนยหนังสือจุฬาฯ, 2537. 
๓.๒  ภาวิน ผดุงทศ.  ระบาดวิทยาทางสัตวแพทย :  สํานักพิมพหมอชาวบาน, 2552. 

๓.  ทรัพยากรอ่ืนๆ (ถามี) 

- 
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    ๙  
 
 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

๑ กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอน กําหนดใหนักศึกษาประเมินการสอนของผูสอนรายบุคคล ในประเด็น ความตรงตอ

เวลา  การเปนแบบอยางท่ีดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหวางการสอน  ความสามารถในการถายทอดเนื้อหาให
เขาใจและกระตุนการเรียนรู เปดโอกาสใหผูเรียนไดซักถาม แสดงความคิดเห็นระหวางการเรียนการสอน  และประเมิน
ภาพรวมของวิชา ในประเด็น ความรูความสามารถโดยรวม และประโยชนท่ีไดรับจากการเรียนรายวิชานี้  ความพึงพอใจตอ
การเรียนรายวิชานี้  และขอเสนอแนะอ่ืนๆ  โดยใชแบบประเมินผลการเรียนการสอนแบบออนไลน 

๒. กลยุทธการประเมินการสอน  
ใหอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารยท่ีไดรับมอบหมาย ดําเนินการดังตอไปนี้ 
๒.๑ ใหนักศึกษาประเมินอาจารยผูสอนและภาพรวมของรายวิชาตามขอ ๑ 
๒.๒ ใหอาจารยผูสอนประเมินตนเองในประเด็นตอไปนี้ 

(๑) ความเหมาะสมของเวลาท่ีใชในการเตรียมสอน 
(๒) ความพึงพอใจของผูสอนตอผลการสอน 
(๓) ขอท่ีควรปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาตนเองในการสอนครั้งตอไป 

๓.  การปรับปรุงการสอน 
ประชุม/สัมมนาอาจารยผูสอนในแตละกลุมวิชาเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนสําหรับปการศึกษา

ตอไปโดยอาศัยขอมูลดังตอไปนี้ 
(๑) ผลการศึกษาของนักศึกษา 
(๒) ผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
(๓) ผลการประเมินการสอน 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
อาจารยผูประสานงานรายวิชามีการการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดยมีการประเมิน

ประเด็นดังตอไปนี้ 
(๑) เปาหมายท่ีกําหนดมีความชัดเจนและเปนไปได 
(๒) ประสบการณการเรียนรูเหมาะสมกับเปาหมาย 
(๓) ประสบการณการเรียนรูกระตุนใหนักศึกษาคนควาและฝกทักษะการเรียนรูดวยตนเอง 
(๔) การวัดผลประเมินผลเหมาะสมกับเปาหมายและการจัดประสบการณการเรียนรู 
(๕) นําทฤษฎีทางการศึกษา / ขอมูลจากการประเมินในครั้งกอนมาวางแผนปรับปรุง 

 
๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
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   ๑๐  
 
 

เม่ือสิ้นสุดปการศึกษา อาจารยผูประสานงานรายวิชา อาจารยประจํากลุมวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน  จะมีการพิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเพ่ือกําหนด
ประเด็นท่ีเห็นสมควรจัดใหมีการปรับปรุงในปการศึกษาตอไป 
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ภาคผนวก 

ความสอดคลองระหวางรายวิชากับหลักสูตร 

ตารางท่ี ๑  ความสัมพันธระหวางรายวิชา และ ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs)  

ชื่อรายวิชา โรคสัตวสูคน 
ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

(รหัสวิชา) สพวค ๕๖๕   R  R  R  

ตารางท่ี ๒  ความสัมพันธระหวาง CLOs และ PLOs   

(รหัสวิชา) สพวค ๕๖๕ 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
CLO1 อธิบายแนวคิดของวิทยาการ
ระบาดของโรคท่ีเกิดข้ึนในสัตวและ
แนวทางการควบคุมโรคไดอยาง
ถูกตอง 

 

      ๗.๓  

CLO2 อธิบายความหมายและ
รูปแบบการศึกษาทางวิทยาการ
ระบาดไดอยางถูกตอง 

      ๗.๓  

CLO3 อธิบายวิธีการสอบสวนโรค
และการเฝาระวังทางวิทยาการ
ระบาดไดอยางถูกตอง 

  ๓.๒      

CLO4 อธิบายเครื่องมือทาง

วิทยาการระบาดท่ีนิยมใชใน

ทางการสัตวแพทยและการ

สาธารณสุขไดอยางถูกตอง 

  ๓.๒      

 

 

 

ตารางท่ี ๓  PLOs ท่ีรายวิชารับผิดชอบ 
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   ๑๒  
 
 

PLOs SubPLOs 
PLO3 วางแผนระบบการผลิตสัตว
ในกลุมสัตวเพ่ือการบริโภคใหได
มาตรฐานท่ีเปนท่ียอมรับของสากล 

๓.๒ วางแผนการปองกันโรคและสงเสริมสุขภาพสัตวภายในฟารมได
อยางถูกตองเพ่ือลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ 

PLO7 สื่อสารกับผูรวมงาน เจาของ
สัตว และชุมชนดวยรูปแบบและ
วิธีการท่ีเหมาะสมกับสถานการณ 
เพ่ือจัดการสุขภาพสัตวอยางมี
ประสิทธิภาพ 

๗.๓ ใหคําแนะนําหลักการปองกันโรค หลักโภชนาการ และสวัสดิภาพ
สัตวใหแกผูเลี้ยงไดอยางถูกตอง 
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   ๑๓  
 
 

 
ตารางการจัดการเรียนการสอน 

รายวิชา ระบาดวิทยาทางการสัตวแพทย รหัสวิชา สพวค  ๕๖๕ 
ประจําภาคปลาย ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 

ลําดับท่ี วันท่ี เวลา หัวขอ อาจารยผูสอน 

๑  ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๐.๔๐ – ๑๒.๓๐ น. Basic concepts of veterinary 

epidemiology 

AW 

๒ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๐.๔๐ – ๑๒.๓๐ น. Concept of disease, association 

and causation 

AW 

๓ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๐๘.๔๐ – ๑๐.๓๐ น. Epidemiological measurements AW 

๔ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๐.๔๐ – ๑๒.๓๐ น. Descriptive epidemiology AW 

๕ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ๑๐.๔๐ – ๑๒.๓๐ น. Analytical study I: cohort  

studies  

MT 

๖ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ๑๐.๔๐ – ๑๒.๓๐ น. Analytical study II:  

cross-sectional studies and 

case-control studies 

MT  

๗ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ๑๐.๔๐ – ๑๒.๓๐ น. Screening and diagnostic test  MT 

๘ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ๑๐.๔๐ – ๑๒.๓๐ น. Epidemiological experimental 

studies 

SS 

สอบกลางภาค ๑ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 
๙ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑๐.๔๐ - ๑๒.๓๐ น. Epidemiological samplings  SJ 

๑๐ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑๐.๔๐ - ๑๒.๓๐ น. Sample size determinations  SS 

๑๑ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑๐.๔๐ - ๑๒.๓๐ น. Outbreak investigation  MT 

๑๒ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑๐.๔๐ - ๑๒.๓๐ น. Disease surveillance 

Implementation of disease 

prevention and control 

SJ 

๑๓ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๐.๔๐ – ๑๒.๓๐ น. Risk analysis in epidemiology SS 



 
 

                                                                      
  
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                                                                    ระดับปริญญา     ตรี  ป.บัณฑิต   โท   ป.บัณฑิตชั้นสูง   เอก                      
ชื่อรายวิชา ระบาดวิทยาทางสัตวแพทย                                                    คณะ/วิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร 
รหัสวิชา สพวค  ๕๖๕                                                                         ภาควิชา เวชศาสตรคลินิกและการสาธารณสุข 
 

   ๑๔  
 
 

ลําดับท่ี วันท่ี เวลา หัวขอ อาจารยผูสอน 

๑๔ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๐.๔๐ - ๑๒.๓๐ น. Epidemiological data  

presentation  

SJ 

๑๕ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๐.๔๐ - ๑๒.๓๐ น. Seminar in veterinary  

epidemiology 

AW/SS/MT/SJ 

สอบปลายภาค ๓-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 

AW  = รศ.ดร.น.สพ. อนุวัตน วริัชสุดากุล  

SS = ผศ.ดร.สพ.ญ. ศรินทร สุวรรณภักดี  

MT  = อ.ดร.สพ.ญ. มุกมนี ตันสกุล 

SJ = อ.ดร.สพ.ญ.สินีนาถ เจียมทวีบุญ 

 


