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  รายละเอียดรายละเอียดของรายวิชาของรายวิชา    

คณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติคณิตศาสตร์และสถิติ  

ภาคการศึกษาที่ ภาคการศึกษาที่ 22    ปีการศึกษา ปีการศึกษา 22556644  

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
              

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  ST2003 ชีวสถิติ (Biostatistics) 

2. จำนวนหน่วยกิต  3(3/3-0-0) 
3.  หลักสูตร และประเภทรายวิชา        หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

                                               ประเภทหมวดวิชาเฉพาะ 

4. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   ภาคการศึกษาท่ี 2 / ช้ันปีท่ี 2 

5. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) MA1003 or MA1013 or MA1043 or MA1103    

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) ไม่มี 

7.  ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา     ผู้รับผิดชอบหลัก อาจารย์ภัททิตา เลิศจริยพร (01) 
     

8. สถานที่เรียน   อาคาร 2   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ  

9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด  24 ธันวาคม  2564 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพ การวิเคราะห์

ข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล และสามารถเลือกใช้วิเคราะห์ข้อมลูดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพด้วยเทคนคิทางสถิติที่เหมาะสม 

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

2.1 วัตถุประสงค์ของรายวิชา (Course Objectives) 

1) มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับประเภทของข้อมูล และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ด้าน
ความรู้) 

2) สามารถวิเคราะห์ข้อมลูด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพด้วยเทคนิคทางสถติิที่เหมาะสม (ดา้นทักษะทางปัญญา) 
3) สามารถอยู่ในสังคมได้โดยเคารพกฎระเบียบ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านคณุธรรม มีความเข้าใจผู้อืน่ (ด้าน

คุณธรรม) 
4) สามารถปรับตัวในการทำงานร่วมกบัผู้อื่นได้ทัง้ในฐานะผู้นำ และสมาชิก (ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผดิชอบ) 
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5) สามารถใช้เทคโนโลยีในการเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอได้อย่างเหมาะสม (ด้านทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

 

2.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา  (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาท่ีสำเรจ็การศึกษาในรายวิชา สามารถ (CLOs) 

1) จำแนกประเภทของข้อมูลได้ถูกตอ้ง 
2) เลือกใช้วิธีการเก็บข้อมูลได้อยา่งถูกต้อง 
3) เลือกใช้เทคนิคทางสถิติในการวเิคราะห์ข้อมลูได้อย่างถูกต้อง 
4) อยูใ่นสังคมไดโ้ดยเคารพกฏระเบียบ 
5) ปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่น 
6) ใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมลู 
7) นำเสนอข้อมูลโดยใช้เทคโนโลย ี

2.3 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงหลักสตูรของสาขาวิชา และเป็นการปรับเนื้อหาวิชาให้เหมาะสม ไมซ่้ำซ้อน 

และเพื่อการศึกษาต่อในรายวิชาอืน่ ๆ พัฒนา e-Learning ให้ทันสมัย อีกทั้งมีการปรับเปลี่ยนตามวิทยาการและ
เทคโนโลยี ท่ีเน้นผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ซึ่งทำให้ผู้เรยีนสามารถบรรลวุัตถุประสงค์ของรายวิชาได ้

 

 

หมวดที่ 3 ส่วนประกอบของรายวิชา 

1. คำอธิบายรายวิชา  

 ความหมายของชีวสถิติ ประโยชน์และบทบาทของชีวสถิติ การจดัการข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

ประเภทของข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวเิคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็น  

การวิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติอนุมาน  สถิติชีพ การสรุปและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมสำเร็จรปูทางสถิต ิ

2. จำนวนชัว่โมงที่ใชใ้นการเรียนการสอน/ภาคการศกึษา   บรรยาย 45 ช่ัวโมง 

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารยใ์ห้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการเป็นรายบุคคล 

อาจารยผ์ู้สอน วัน / เวลา ที่นักศึกษาสามารถขอคำปรึกษาได ้
อาจารย์ภัททิตา เลิศจริยพร วันศุกร์       13.00 – 16.00 น. 

E – mail: patlurd@gmail.com 
สถานท่ีติดต่อ ห้อง 2-327    อาคารเรียน 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   โทร. 02-3126300 ต่อ 1180  

วิธีการติดต่อสื่อสารกับผูส้อน โดยอาจารยผ์ู้สอนแจ้งเวลาสำหรับการให้คำปรึกษาตามวันเวลาข้างต้นให้แก่นักศึกษาทราบใน
วันแรกของการเรียนการสอน ซึ่งนักศกึษาสามารถพบอาจารยไ์ด้ที่หอ้งพักอาจารย์ MS-Team Line หรือทางอีเมล 

 

หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 

การพัฒนาผลการเรียนรูใ้นมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้ข้อมูลในแต่ละด้าน ดังนี้ 
1.  คณุธรรม จริยธรรม 
 (1)  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา เพื่อให้ผู้เรียน 
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1.3  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
1.1  มีคุณธรรม 6 ประการ ได้แก ่ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตญัญู และดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
1.2  แสดงออกถึงความมีวินัย กล้าหาญ ความรับผดิชอบ เสียสละ และเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อสังคม 
1.4  เห็นคุณค่าตนเอง เข้าใจ เคารพสิทธิและรับฟังความคดิเห็นของผู้อื่น 
 

(2)  วิธีการสอน 
1.  อาจารย์ปฏิบัตตินเป็นตัวอยา่งในเรื่องของคุณธรรม 6 ประการ ได้แก่ ความขยัน อดทน ประหยัด เมตตา 

ซือ่สตัย์ กตญัญู และดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
วิชาชีพ สังคม และสิ่งแวดล้อม ความมีวินัยในการเรียน และมีวินัยในการใช้จักรยานของมหาวิทยาลัย การไม่
ทิ้งขยะและรักษาความสะอาดในห้องเรียน 

2.  อาจารย์สรา้งข้อตกลงร่วมกับนกัศึกษาในเรื่องดังต่อไปนี ้
-  เข้าเรียนตรงเวลา การเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ  
-  การรับผิดชอบส่งงานครบถ้วนและตรงต่อเวลา 
-  พฤติกรรมที่เหมาะสมในห้องเรยีน  เช่น ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น ปิดเครื่องมือสื่อสาร การยอมรบัฟังความ

คิดเห็นของผู้อื่นในการทำงานกลุม่ 
-  นักศกึษาต้องไม่ทุจริตในการสอบ 
 

(3)  วิธีการประเมินผล 
1.  พฤติกรรมการเข้าห้องเรียน การตรงต่อเวลาในการเข้าช้ันเรยีน การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน และการ

เคารพกฎระเบยีบข้อบังคับต่าง ๆ 
2.  การส่งงานท่ีมอบหมายในเวลาที่กำหนด 

 
2.  ความรู้ 

(1)  ความรู้ที่ต้องได้รับ 
2.1  อธิบายความรู้หลักการและทฤษฎีในรายวิชาที่เรียน 
 

(2)  วิธีการสอน 
1.  ใช้การบรรยายร่วมกับการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไดแ้ก่ การถามตอบผู้เรียนเป็นรายบุคคลและเน้นคำถาม

ที่ให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์อยา่งสม่ำเสมอและทั่วถึง การให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดด้วยตนเอง
เป็นรายบุคคล และแบบกลุม่โดยให้เพื่อนช่วยเพื่อน โดยประยุกต์กับวิชาชีพของนักศึกษา นอกจากนี้ใช้การ
สอนทีเ่น้นการเรียนรูท้ี่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ (Active Learning)  เพื่อให้นักศึกษาได้เรยีนรูผ้่านการปฏิบัต ิ

 
(3)  วิธีการประเมินผล 

1.  ความถกูต้องของการทำแบบฝึกหัด 
2.  ประเมินผลสัมฤทธ์ิ (Summative) จากการสอบย่อย การสอบกลางภาค และสอบปลายภาค 
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3. ทักษะทางปัญญา 
(1)  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

3.3  มีทักษะในการคิดเชิงเหตผุลและการคิดแบบองค์รวม 
 

(2)  วิธีการสอน 
1.  การให้นักศึกษาทำงานโครงงานพิเศษ “การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสุขภาพ” โดยให้นักศึกษานำข้อมูลมา

วิเคราะห์และคิดแบบองค์รวมเพื่อสรุปและตอบปญัหาตามวัตถุประสงค์อย่างมีเหตุมีผล (ทักษะศตวรรษที่ 21 
ด้าน collaboration/critical thinking) โดยนักศึกษาได้ออกแบบวิธีการวิเคราะห์ข้อมลู และการนำเสนอ
ผลสรุปของการวิเคราะห์เพื่อสื่อสารให้สามารถนำผลการวิเคราะหไ์ปใช้ในการตัดสินใจ (ทักษะศตวรรษที่ 21 
ด้าน creativity/communication) 

2.  การทำกิจกรรมกลุ่มในห้องเรยีนโดยการอภิปรายภายในกลุ่มเพือ่หาข้อสรุปจากโจทย์ปัญหาที่ได้รับ แล้ว
นำเสนอหน้าช้ันเรียน (ทักษะศตวรรษที่ 21 ด้าน collaboration/critical 
thinking/creativity/communication) 

 
(3)  วิธีการประเมินผล 

1.  ประเมินผลสัมฤทธ์ิของรายงานการวเิคราะห์ข้อมลูทางด้านสุขภาพ  
2.  ประเมินผลสัมฤทธ์ิของการทำกิจกรรมกลุ่มในห้องเรยีน 
 

 
4. ความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 

(1)  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 
4.3  สามารถปรับตัวทำงานร่วมกบัผู้อื่นท้ังในฐานะผู้นำและสมาชิกกลุ่ม 
4.4  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการวิเคราะห์แกไ้ขปัญหาบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุ่ม 
 

(2)  วิธีการสอน 
1.  จดักิจกรรมการเรียนการสอนที่ทำให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ

ของผูอ้ืน่ ได้แก่  
-  การทำรายงานกลุ่มการวิเคราะห์ขอ้มูลทางด้านสุขภาพ  
-  การทำกิจกรรมกลุ่มในห้องเรยีนโดยการอภิปรายภายในกลุ่ม แลว้นำเสนอหน้าช้ันเรยีน 
โดยให้นักศึกษาในกลุม่มสี่วนร่วมในการวางแผนการแก้ปญัหาในงานทีไ่ด้รับมอบหมายร่วมกัน วางเป้าหมาย
ร่วมกัน (ทักษะศตวรรษที่ 21 ด้าน collaboration/critical thinking/ creativity/communication) 

 
(3)  วิธีการประเมินผล 

1.  ประเมินผลสัมฤทธ์ิของการทำโครงงานพิเศษ “การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสุขภาพ” 
2.  ประเมินผลสัมฤทธ์ิของการทำกิจกรรมกลุ่มในห้องเรยีน 

 
5. ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา 
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มคอ.3 

5.1  สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าให้สอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์การใช้
งาน 

5.2  มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการรวมรวมขอ้มูล ประมวลผล แปลความหมายและนำเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้องและรู้เท่าทัน 

5.3  สามารถสรุปประเด็น และสือ่สารทั้งการพูดและการเขียนและเลือกใช้รูปแบบการนำเสนอได้ ถูกต้อง
เหมาะสม 

5.4  สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค ์
 

(2)  วิธีการสอน 
1.  การบรรยายการใช้โปรแกรมสำเร็จรปู และอธิบายผลที่ได้จากโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อให้ไดส้ารสนเทศท่ีสามารถ

นำมาวิเคราะห์ สรุปผล แปลความหมาย และนำเสนอสารสนเทศโดยใช้ภาษาและวิธีการได้อย่างเหมาะสม 
2.  การมอบหมายให้นักศกึษาทำโครงงานพิเศษ “การวิเคราะห์ข้อมลูทางด้านสุขภาพ” ซ่ึงเป็นการเน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญ โดยให้นักศึกษาในกลุม่มีส่วนร่วมในการวางแผนการแกป้ัญหางานที่ไดร้ับมอบหมายร่วมกนั 
วางเป้าหมายร่วมกัน และเลือกเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิตเิพือ่ตอบปัญหาตามหัวข้อของงาน 
นอกจากนี้ มีการฝึกทกัษะที่จำเปน็ในศตวรรษที่ 21 ด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งใหน้ักศึกษาใช้โปรแกรมสำเร็จรปู
และวิเคราะหเ์พื่อเลือกวิธีการทางสถิติที่เหมาะสมในการไดส้ารสนเทศท่ีสามารถนำมาสรุปผลได้ และเลือกใช้
วิธีการนำเสนอท่ีเหมาะสมเพื่อสื่อสารให้เข้าใจ 

 
(3)  วิธีการประเมินผล 

1.  ประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงงานพิเศษ “การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสุขภาพ” 
2.  ประเมินผลสัมฤทธ์ิของการสอบย่อย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 
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มคอ.3 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน  
   ภาคปกติ 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ / รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 

1 
(4 มค 65) 

- คำอธิบายรายวิชา จุดมุ่งหมายรายวิชา  
กิจกรรมประกอบการเรยีนการสอน 
และ เกณฑ์การวดั ประเมินผล 
- ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมในช้ัน
เรียน  ได้แก่ ขยัน อดทน ความซือ่สัตย์  
การตรงต่อเวลา การรับฟังและเคารพใน
สทิธิของผู้อื่น  การเคารพกฎระเบยีบ
และข้อบังคับต่างๆของห้องเรียน องค์กร 
และสังคม การมีจติสำนึกรักษาความ
สะอาดในห้องเรยีน และการใช้จักรยาน
สีขาวอย่างรู้ค่า      

1.5 ▪ ช้ีแจงรายละเอียดตา่ง ๆ ของรายวิชา 
และทำความเข้าใจให้ตรงกันระหวา่ง
ผู้เรยีนและผูส้อน 
▪ ร่วมอภิปรายแสดงความคดิเห็นและหา
ข้อสรุปด้วยกัน ในการวางกฎระเบยีบและ
ข้อตกลงเกี่ยวกับกิจกรรมในการเรยีนและ
การปฏิบัตตินในเวลาเรียน 
▪ จัดกลุ่มผู้เรียนโดยในแตล่ะกลุม่ใหม้ีทั้งผู้
ทีม่ีความรู้ความสามารถ สูง ปานกลาง 
และต่ำ เพื่อจัดเตรียมสำหรับการทำ
กิจกรรมกลุ่มในห้องเรยีนต่อไป 
▪ TQF LO ข้อ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 
▪ CLOs ข้อ 4 

- เอกสารประกอบ 
การสอน 
- Power point 
- กระดานดำ 
 
 
 
 

อ.ภัททิตา 
 
 
 
 

(6 มค 65) 
 

บทท่ี 1 สถิติและการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 
- ทีม่าและประเภทของข้อมูล 
- ความหมายและประเภทของสถติิ 

1.5 ▪ บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง 
▪ เน้นการเรียนรูท้ี่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ 
(Active Learning)  โดยการใหน้ักศึกษา
ได้มสี่วนร่วมในการตอบคำถาม หรือการ
แสดงความคดิเห็น 
▪ TQF LO ข้อ 1.3, 1.4, 2.1 
▪ CLOs ข้อ 1, 4 

- เอกสารประกอบ 
การสอน 
- Power point 
- กระดานดำ 
 

อ.ภัททิตา 
 
 
 
 

2 
(11 มค 65) 

 

- การเก็บรวมรวมข้อมูล และการสุ่ม
ตัวอยา่ง 
- สรุปทบทวน 
 

1.5 ▪ บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง 
▪ บรรยายสรุปบทที่ 1 
▪ TQF LO ข้อ 1.3, 2.1, 3.3 
▪ CLOs ข้อ 1, 2, 4 

- เอกสารประกอบ 
การสอน 
- Power point 
- กระดานดำ 

อ.ภัททิตา 
 
 

(13 มค 65) 
 

บทท่ี 2 การนำเสนอข้อมูล 
- การนำเสนอข้อมลูปริมาณและ
คุณภาพ 
 

1.5 ▪ บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง 
▪ ฝึกทักษะทีจ่ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
ด้านคอมพิวเตอร์ โดยให้นักศึกษาใช้
โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล 
▪ TQF LO ข้อ 1.3, 1.4, 2.1, 5.1, 5.2, 
5.3, 5.4 
▪ CLOs ข้อ 1, 4, 6, 7 

- เอกสารประกอบ 
การสอน 
- Power point 
- กระดานดำ 
- โปรแกรม
สำเรจ็รูป 
- คลิปวิดีโอ 

อ.ภัททิตา 
 
 
 
 

3 
(18 มค 65) 

บทท่ี 3 สถิติพรรณนา 
- การวัดตำแหน่งข้อมูล 

1.5 ▪ บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง 
▪ แสดงวิธีการคำนวณจากข้อมลูตัวอย่าง 

- เอกสารประกอบ 
การสอน 

อ.ภัททิตา 
 



 

                        7  
มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิ          

มคอ.3 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ / รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 

 - การวดัแนวโน้มสู่ส่วนกลาง 
- การวัดการกระจาย 

▪ ฝึกทำโจทย์จากแบบฝึกหดัเพิม่เตมิ 
▪ TQF LO ข้อ 1.3, 2.1 
▪ CLOs ข้อ 1, 3, 4 

- Power point 
- กระดานดำ 

 
 

(20 มค 65) 
 

- การแจกแจงของข้อมูล 
- สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 
- การหาค่าสดัส่วนและร้อยละ 
 

1.5 ▪ บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
▪ แสดงวธิีการคำนวณ พร้อมฝึกทำโจทย์
ในห้องเรียน 
▪ ยกตวัอย่างบทความวิจัยที่เกีย่วข้องกับ
วิชาชีพของนักศกึษาที่มีความทันสมัยและ
มีการนำสถิติพรรณนามาใช้  
▪ ฝึกทักษะทีจ่ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
ด้านคอมพิวเตอร์ โดยสอนให้นักศึกษาใช้
โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล 
และเสนอแหล่งเรียนรูด้้วยตนเอง 
▪ TQF LO ข้อ 1.3, 2.1, 3.3, 5.3, 5.4 
▪ CLOs ข้อ 1, 2, 3, 4 

- เอกสารประกอบ 
การสอน 
- Power point 
- โปรแกรม
สำเรจ็รูป 
- กระดานดำ 
- คลิปวิดีโอ 
 

อ.ภัททิตา 
 
 
 
 

4 
(25 มค 65) 

 
 

- สรุปภาพรวมของสถิติพรรณนา และ
การประยุกต์ในงานวิจัย 

1.5 ▪ บรรยายสรุปภาพรวมของสถิติพรรณนา  
▪ มอบหมายการทำงานโครงงานพิเศษ 
“วิเคราะห์ข้อมลูด้านสุขภาพ” (ทกัษะ
ศตวรรษที่ 21 ด้าน 
collaboration/critical 
thinking/creativity/communication) 
▪ TQF LO ข้อ 1.3, 1.4, 2.1, 3.3, 4.3, 
4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 
▪ CLOs ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

- เอกสารประกอบ 
การสอน 
- Power point 
- ใบงานทำ
กิจกรรม 

อ.ภัททิตา 
 
 
 
 

(27 มค 65) บทท่ี 4 ความน่าจะเป็น 
- การทดลองสุ่ม ปริภูมติัวอย่าง และ
เหตุการณ ์
- ประเภทของความน่าจะเป็น 
- คุณสมบตัิและกฎตา่ง ๆ ของความ
น่าจะเป็น 

1.5 ▪ บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
▪ แสดงวิธีการคำนวณ พร้อมฝึกทำโจทย์
ในห้องเรียน 
▪ TQF LO ข้อ 1.3, 2.1 
▪ CLOs ข้อ 3, 4 

- เอกสารประกอบ 
การสอน 
- Power point 
- กระดานดำ 

อ.ภัททิตา 
 
 
 
 

5 
(1 กพ 65) 

 

- เหตุการณ์ที่เกิดร่วมกันไม่ได ้
- เหตุการณ์ที่เป็นอิสระ 
- เหตุการณ์ที่มีเงื่อนไข 

1.5 ▪ อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
▪ แสดงวิธีการคำนวณ 
▪ TQF LO ข้อ 1.3, 2.1 
▪ CLOs ข้อ 3, 4 

- เอกสารประกอบ 
การสอน 
- Power point 
- กระดานดำ 

อ.ภัททิตา 
 
 

(3 กพ 65) 
 

- ทบ.เบส ์
 

1.5 ▪ อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
▪ แสดงวิธีการคำนวณ 

- เอกสารประกอบ 
การสอน 

อ.ภัททิตา 
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มคอ.3 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ / รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 

▪ TQF LO ข้อ 1.3, 2.1 
▪ CLOs ข้อ 3, 4 

- Power point 
- กระดานดำ 

 

6 
(8 กพ 65) 

 

บทท่ี 5 ตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง 
- ตัวแปรสุ่ม 
- การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่
ต่อเนื่อง 

1.5 ▪ อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
▪ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยสุ่มเลือก
นักศึกษาเพือ่เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทบาง
ข้อ ท่ีหน้าช้ันเรียน แล้วให้เพื่อนรว่มช้ัน
แสดงความคดิเห็น 
▪ TQF LO ข้อ 1.3, 1.4, 2.1 
▪ CLOs ข้อ 3, 4 

- เอกสารประกอบ 
การสอน 
- Power point 
- กระดานดำ 
 

อ.ภัททิตา 
 
 
 

(10 กพ 65) 
 

-การแจกแจงทวินาม 
- การแจกแจงปัวส์ซอง 

1.5 ▪ อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
▪ แสดงวิธีการคำนวณจากขอ้มลูตัวอย่าง 
▪ ฝึกทำโจทย์จากแบบฝึกหดัเพิม่เตมิ 
▪ TQF LO ข้อ 1.3, 2.1 
▪ CLOs ข้อ 3, 4 

- เอกสารประกอบ 
การสอน 
- Power point 
- กระดานดำ 

อ.ภัททิตา 
 
 

7 
(15 กพ 65) 

 

บทท่ี 6 ตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่อง 
- คุณสมบตัิของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง 
- การแจกแจงปกติมาตรฐาน 
- การแจกแจงปกต ิ
 

1.5 ▪ บรรยายพร้อมยกตวัอย่างประกอบ 
▪ แสดงวิธีการคำนวณ พร้อมฝึกทำโจทย์
ในห้องเรียน 
▪ เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นสำคัญ
โดยสุ่มเลือกนักศึกษาเพื่อเฉลยแบบฝึกหัด
ท้ายบทบางข้อ ท่ีหน้าช้ันเรียน แลว้ให้
เพื่อนแสดงความคดิเห็น 
▪ TQF LO ข้อ 1.3, 1.4, 2.1 
▪ CLOs ข้อ 3, 4 

- เอกสารประกอบ 
การสอน 
- Power point 
- กระดานดำ 

อ.ภัททิตา 
 
 
 
 

(17 กพ 65) 
 

- การหาค่าความน่าจะเป็นของตัวแปร
สุ่มปกต ิ
- Sampling Distribution 

1.5 ▪ อธิบายดว้ยตัวอยา่ง 
▪ แสดงวิธีการคำนวณจากข้อมลูตัวอย่าง 
▪ ฝึกทำโจทย์จากแบบฝึกหดัเพิ่มเตมิ 
▪ นำเสนอเว็บไซต์ที่ช่วยในการสร้างความ
เข้าใจ และคำนวณหาความความน่าจะ
เป็นจากตัวแปรสุ่มแบบตา่ง ๆ  เพือ่ให้
นักศกึษาสามารถเรยีนรู้ด้วยตนเองได ้
▪ TQF LO ข้อ 1.3, 2.1 
▪ CLOs ข้อ 3, 4 

- เอกสารประกอบ 
การสอน 
- Power point 
- กระดานดำ 
- เว็บไซต ์

อ.ภัททิตา 
 
 
 
 

8 
(1 มีค 65)   

 

การเตรียมความพร้อมก่อนเรียนหลัง
กลางภาค/กำกับติดตามผลการเรียนรู ้
 
 

1.5 ▪ จัดกลุ่มผู้เรียนตามคะแนนสอบกลาง
ภาค 
▪ วิเคราะหป์ัญหาร่วมกันกับผู้เรยีนทีม่ี
คะแนนน้อย และแนะนำแนวทางในการ

- เอกสารประกอบ 
การสอน 
- Power point 
- กระดานดำ 

อ.ภัททิตา 
 
 
 



 

                        9  
มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิ          

มคอ.3 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ / รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 

 
บทท่ี 7 การประมาณค่า 
-  ความหมายของการประมาณค่า 
-  การประมาณค่าเฉลี่ยประชากร  

เรียนและการใช้ชีวิต 
▪ บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
▪ แสดงวิธีการคำนวณ พร้อมฝึกทำโจทย์
ในห้องเรียน 
▪ TQF LO ข้อ 1.3, 2.1 
▪ CLOs ข้อ 3, 4 

 
 

 

(3 มีค 65)   
 

- การประมาณค่าสัดส่วนประชากรที่
สนใจ  
- ประมาณผลต่างของค่าเฉลีย่ประชากร
สองกลุ่มที่เป็นอิสระ 

1.5 ▪ อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
▪ ฝึกทำโจทย์ในห้องเรยีน 
▪ TQF LO ข้อ 1.3, 2.1 
▪ CLOs ข้อ 3, 4 

- เอกสารประกอบ 
การสอน 
- Power point 
- กระดานดำ 

อ.ภัททิตา 
 
 
 

9 
(8 มีค 65)     

- การประมาณผลต่างของค่าเฉลี่ย
ประชากรสองกลุ่มที่เป็นอิสระ (ตอ่) 
 

1.5 ▪ บรรยาย พร้อมยกตัวอยา่งประกอบ 
▪ ฝึกทำโจทย์ในห้องเรยีน 
▪ TQF LO ข้อ 1.3, 2.1 
▪ CLOs ข้อ 3, 4 

- เอกสารประกอบ 
การสอน 
- Power point 
- กระดานดำ 

อ.ภัททิตา 
 
 

(10 มีค 65)     - การประมาณผลต่างของค่าเฉลี่ย
ประชากรสองกลุ่มที่ไม่อิสระ และผลตา่ง
ของคา่สัดส่วนประชากรทีส่นใจ 
- การแปลผลลัพธ์จากโปรแกรม
สำเรจ็รูปทางสถติ ิ

1.5 ▪ บรรยาย พร้อมยกตัวอยา่งประกอบ 
▪ เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นสำคัญ  
โดยให้นักศึกษาได้เลือกวิธีการวิเคราะห์
ทางสถิติด้วยตนเอง 
▪ TQF LO ข้อ 1.3, 2.1, 5.1, 5.2, 5.3, 
5.4 
▪ CLOs ข้อ 3, 4, 6, 7 

- เอกสารประกอบ 
การสอน 
- Power point 
- กระดานดำ 
- โปรแกรม
สำเรจ็รูป 

อ.ภัททิตา 
 
 
 

10 

(15 มีค 65) 
 

บทท่ี 8 การทดสอบสมมติฐาน 
- การตั้งสมมติฐานและขั้นตอนการ
ทดสอบสมมติฐาน 

1.5 ▪ บรรยาย พร้อมยกตัวอยา่งประกอบท่ี
สอดคล้องกับวิชาชีพของนักศึกษา 
▪ เสนอแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองและ
มอบหมายการเรยีนรู้ด้วยตนเอง 
▪ TQF LO ข้อ 1.3, 2.1 
▪ CLOs ข้อ 3, 4 

- เอกสารประกอบ 
การสอน 
- Power point 
- กระดานดำ 

อ.ภัททิตา 
 
 

(17 มีค 65) 
 

- การทดสอบค่าเฉลี่ยประชากรหนึ่งกลุ่ม 1.5 ▪ บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง 
▪ แสดงวิธีการคำนวณจากข้อมลูตัวอย่าง 
▪ ฝึกทำโจทย์จากแบบฝึกหดัเพิ่มเตมิ 
▪ TQF LO ข้อ 1.3, 2.1 
▪ CLOs ข้อ 3, 4 

- เอกสารประกอบ 
การสอน 
- Power point 
- กระดานดำ 

อ.ภัททิตา 
 
 

11 

(22 มีค 65) 
 

- ทดสอบค่าสัดส่วนประชากรที่สนใจ
หนึ่งกลุ่ม 
- ทดสอบค่าเฉลีย่ประชากรสองกลุ่มที่
เป็นอิสระ 

1.5 ▪ บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
▪ แสดงวิธีการคำนวณ พร้อมฝึกทำโจทย์
ในห้องเรียน  
▪ TQF LO ข้อ 1.3, 2.1 

- เอกสารประกอบ 
การสอน 
- Power point 
- กระดานดำ 

อ.ภัททิตา 
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มคอ.3 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ / รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 

▪ CLOs ข้อ 3, 4 

(24 มีค 65) 
 

- ทดสอบค่าเฉลีย่ประชากรสองกลุ่มที่
เป็นอิสระ  (ตอ่) 
- ทดสอบค่าเฉลีย่ประชากรสองกลุ่มที่ไม่
เป็นอิสระ 

1.5 ▪ อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
▪ แสดงวิธีการคำนวณ พร้อมฝึกทำโจทย์
ในห้องเรียน 
▪ มอบหมายการทำโครงงานพิเศษ “การ
วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสุขภาพ” (ทักษะ
ศตวรรษที่ 21 ด้าน
collaboration/critical 
thinking/creativity/communication) 
▪ TQF LO ข้อ 1.3, 1.4, 2.1, 3.3, 4.3, 
4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 
▪ CLOs ข้อ 1, 3, 4, 5, 6, 7 

- เอกสารประกอบ 
การสอน 
- Power point 
- กระดานดำ 

อ.ภัททิตา 
 
 
 
 

12 
(29 มีค 65) 

 

- ทดสอบความแตกต่างของความ
แปรปรวนประชากร 
- ทดสอบความแตกต่างของสัดส่วน
ประชากรที่สนใจ 
- การแปลผลลัพธ์จากโปรแกรม
สำเรจ็รูปทางสถติ ิ

1.5 ▪ อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
▪ แสดงวิธีการคำนวณ พร้อมฝึกทำโจทย์
ในห้องเรียน 
▪ ฝึกทักษะทีจ่ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
ด้านคอมพิวเตอร์ โดยให้นักศึกษาใช้
โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล 
▪ TQF LO ข้อ 1.3, 2.1, 5.1, 5.2, 5.3, 
5.4 
▪ CLOs ข้อ 1, 3, 4, 6, 7  

- เอกสารประกอบ 
การสอน 
- Power point 
- โปรแกรม
สำเรจ็รูป 
- กระดานดำ 
 

อ.ภัททิตา 
 
 
 
 

(31 มีค 65 สรุปภาพรวมการทดสอบสมมติฐาน 1.5 ▪ บรรยายสรุป 
▪ ยกตัวอย่างบทความที่ใช้การวิเคราะห์
ด้วยการทดสอบสมมติฐาน 
▪ TQF LO ข้อ 1.3, 2.1, 3.3,  5.1, 
5.2, 5.3, 5.4 
▪ CLOs ข้อ 1, 3, 4, 6, 7 
 

- เอกสารประกอบ 
การสอน 
- Power point 
- กระดานดำ 

อ.ภัททิตา 
 

13 
(5 มย 65)     

 

บทท่ี 9 การวิเคราะหค์วามแปรปรวน 
- การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
 

1.5 ▪ อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
▪ แสดงวิธีการคำนวณ พร้อมฝึกทำโจทย์
ในห้องเรียน 
▪ TQF LO ข้อ 1.3, 2.1 
▪ CLOs ข้อ 1, 3, 4 

- เอกสารประกอบ 
การสอน 
- Power point 
- กระดานดำ 

อ.ภัททิตา 
 
 

(7 มย 65)     
 

- การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(ต่อ) 

1.5 ▪ อธิบายพร้อมยกตัวอยา่งประกอบ 
▪ แสดงวิธีการคำนวณ พร้อมฝึกทำโจทย์
ในห้องเรียน 

- เอกสารประกอบ 
การสอน 
- Power point 

อ.ภัททิตา 
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มคอ.3 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ / รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 

▪ TQF LO ข้อ 1.3, 2.1 
▪ CLOs ข้อ 1, 3, 4 

- กระดานดำ 

14 
(19เมย 65) 

 

- การเปรียบเทียบเชิงซ้อน 1.5 ▪ อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
▪ แสดงวิธีการคำนวณ พร้อมฝึกทำโจทย์
ในห้องเรียน 
▪ TQF LO ข้อ 1.3, 2.1 
▪ CLOs ข้อ 3, 4 

- เอกสารประกอบ 
การสอน 
- Power point 
- กระดานดำ 

อ.ภัททิตา 
 

(21เมย 65) 
 

บทท่ี 10  การวิเคราะห์ข้อมูลจัดกลุ่ม 
- การทดสอบความเป็นอิสระ 

1.5 ▪ อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
▪ แสดงวิธีการคำนวณ พร้อมฝึกทำโจทย์
ในห้องเรียน 
▪ TQF LO ข้อ 1.3, 2.1 
▪ CLOs ข้อ 1, 3, 4 

- เอกสารประกอบ 
การสอน 
- Power point 
- กระดานดำ 

อ.ภัททิตา 
 
 

15 
(26เมย 65) 

- การวิเคราะห์เมื่อข้อมลูไม่เป็นไปตาม
ข้อจำกัด 
บทท่ี 11  สถิติชีพ 
- อัตราการเกดิ (Birth rate) 
- อัตราการตาย (Death rate) 
- อัตราการเจ็บป่วย (Morbidity rate) 

1.5 ▪ บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
▪ แสดงวธิีการคำนวณ 
▪ อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
แสดงวิธีการคำนวณ 
▪ TQF LO ข้อ 1.3, 2.1 
CLOs ข้อ 3, 4 

- เอกสารประกอบ 
การสอน 
- Power point 
- กระดานดำ 

อ.ภัททิตา 
 
 

(28เมย 65) - สรุปการเลือกใช้วิธีการทางสถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

1.5 ▪ ฝึกทักษะทีจ่ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
(Collaboration/Critical 
Thinking/Creativity/Communication)  
ผ่านการทำกิจกรรมกลุ่มในห้องเรยีนโดย
ให้นักศึกษาได้ร่วมอภิปรายภายในกลุ่ม
ย่อยในการเลือกวธิีการวิเคราะห์ทางสถิติ
อนุมาน และนำข้อสรุปจากการอภิปราย
กลุ่มย่อย มาอภิปรายหน้าช้ันเรยีนแล้วเปิด
โอกาสให้เพื่อนแสดงความคิดเห็น และ
ถามตอบได ้
▪ TQF LO ข้อ 1.3, 1.4, 2.1, 3.3, 4.3, 
4.4, 5.3, 5.4 
▪ CLOs ข้อ 1, 3, 4, 5 

- เอกสารประกอบ 
การสอน 
- Power point 
- กระดานดำ 
- ใบงานกิจกรรม
กลุ่ม 

อ.ภัททิตา 
 
 
 
 
 

รวม 45    
หมายเหตุ 1. เพื่อให้การจัดการเรยีนการสอนของมหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกยีรติ มปีระสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์
การป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรน่า จึงจัดการเรียนการสอนในแต่ละครั้งแบบจัดไปพร้อม ๆ กัน (Synchronous) ทั้ง
แบบ Onsite ผสมผสานกับการเรยีนรู้แบบออนไลน์ โดยแบ่งนักศึกษาเรียนแตล่ะแบบด้วยสัดส่วนท่ีเท่ากัน 
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มคอ.3 

2. การจัดการเรียนการสอนในกรณีที่ไมส่ามารถบรรยายในห้องเรียน (Onsite) กำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนทางออนไลน์ 
(Online) โดยมีการดำเนินการ ดังนี ้

2.3 การบรรยายออนไลน์โดยผา่นระบบ MS-Team 
2.2. อับโหลดเอกสารประกอบการสอนหลัก สไลดส์ื่อการสอนบรรยาย นำขึ้นผ่าน e-learning 
2.3 เตรียมคลิปวดิีโอสำหรับนักศึกษาเรียนรู้ก่อนการเรียน หรือนักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองได ้
2.4 จัดเตรียมช่องทางสื่อสารสองทางกับนักศึกษาผ่านทาง Group Line และ MS-Team  
2.5 การจัดกิจกรรมกลุ่มในห้องเรยีน โดยให้นักศึกษาอภิปราย และนำเสนอผ่านทางออนไลน์ด้วย MS-Team 
2.6 การมอบหมายรายงาน หรือการบา้น โดยการอับโหลดใบงานเพือ่ช้ีแจงลักษณะงานให้แก่นักศึกษาผ่าน e-learning 

นอกเหนือจากการชี้แจงในการบรรยาย และให้นักศึกษาส่งผลงานผา่นทางออนไลน ์
 

3 การจัดสอบทางออนไลน์ โดยใช้ช่องทาง  
3.1 สำหรับการสอบปรนัย โดยใช้ google form หรือ MS-form 
3.2 สำหรับการสอบอตันัย กำหนดการส่งข้อสอบให้นักศึกษาตามเวลาทีก่ำหนด และให้นักศึกษาถ่ายรูปขอ้สอบท่ีทำกลับมา

ทางระบบออนไลน ์
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มคอ.3 

 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

     ผลการ
เรียนรู ้

กิจกรรมการประเมิน 

กำหนดการประเมินผล 
การเรยีนรู้  

(ระบุวัน – เวลา) 

ร้อยละของค่า
น้ำหนักในการ
ประเมินผลการ

เรียนรู ้

1.1, 1.2, 1.3, 
1.4,  

- การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน (การ
เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ) 

ทุกครั้ง 
 

5 
 

3.3, 4.4 - กิจกรรมกลุ่มในห้องเรียน สัปดาห์ที่ 15 5 

2.1 -      สอบย่อย  สัปดาห์ที่ 6 
สัปดาห์ที่ 11 

20 

 - สอบกลางภาค 19ก.พ.65 เวลา 8.30-11.30น. 25 

 - สอบปลายภาค 2พ.ค.65 เวลา 8.30-11.30น. 30 

1.4, 3.3, 4.3, 
4.4, 5.1, 5.2, 
5.3, 5.4 

- โครงงานพิเศษ “การวิเคราะห์ข้อมูล
ทางด้านสุขภาพ” 

สัปดาห์ที ่15 
 

10 

2.1 - การบ้านรายบุคคล  สง่เมื่อเรยีนจบแตล่ะบท 5 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตำราและเอกสารหลักทีใ่ช้ในการเรียนการสอน 
เอกสารประกอบการสอนวิชาชีวสถิติ (ST2003) 

 
2. เอกสารอ่านประกอบ/สื่ออิเลก็ทรอนิกส์/แหล่งอ้างอิงอ่ืนๆ ท่ีนักศกึษาควรอ่านเพ่ิมเติม 

1) Elston, Robert C. and Johnson, William D. Essentials of Biostatistics.   
       Philadelphia : F.A. Davis Company,1987. 
2) GlantZ, Stanton A. Primer of Biostatistics. Second Edition. New York : McGrawHill Book Company, 

1987. 
3) Pagano, Marcello. and Gauvreau, Kimberlee. Principles of  Biostatistics.  United States of America, 

2000. 
4) Remington, R.D. and Schork, M.A. Statistics with Applications to Biological and Health Sciences.  

Englewood Cliffs, New Jersey, 1970. 
5) Hirsch, Robert P. Introduction to Biostatistical applications in Health Research with Microsoft 

Office Excel. New Jersey: John Wiley & Sons, 2016. 
6) นายแพทย ์สมชาย สุพันธุ์วนชิ  หลักชีวสถิติ.  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ,  2518.   
7) วีระศักดิ์  จงสู่วิวัฒน์วงศ์  กราฟ  ตารางและสมการ.  สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , กรุงเทพฯ 2550. 
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8) มานพ คณะโต  วิทยาการระบาดเชิงคลินกิและชีวสถิติ . เครือข่ายพัฒนาวชิาการและข้อมลูสารเสพติดภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนือ มหาวิทยาลยัขอนแก่น , ขอนแก่น 2552. 

9) อรุณ จิรวัฒน์กลุ สถิติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเพ่ือการวิจัย. วิทยพัฒน์, กรุงเทพฯ, 2552. 
 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
ไม่มี 
 

หมวดที ่7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 
 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศกึษา 

1) ประเมินประสิทธิผลจากแบบสำรวจออนไลน์ท่ีจัดทำโดยมหาวิทยาลัย ซึ่งแบบสำรวจครอบคลุมตั้งแต ่วิธีการสอน การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน และบรรยากาศภายในห้องเรียน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ 

2) กลยุทธ์การมีวิธีการสอนหลากหลาย การส่งงานและการประเมินผลรายงาน ทำให้การเรียนการสอนนา่สนใจ  
3) กลยุทธ์การให้นักศึกษามโีอกาสในการซักถาม อภิปราย นำแสดงความคิดเห็นทำใหเ้กิดความเข้าใจบทเรียนได้ด ี
4) กลยุทธ์การให้นักศึกษาได้รับข้อมลูย้อนกลับท่ีเป็นประโยชน์จากอาจารย์ (เฉลยการบ้าน) 

 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

จากการสังเกตการณ์ของผู้สอน ในระหว่างที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดหลักสตูร การร่วมกิจกรรมในช้ันเรยีน การ
ทำแบบฝึกหัดรายบุคคล แบบฝึกหัดแบบกลุม่ และรายงานกลุม่  รวมทั้งผลการสอบย่อย  การสอบกลางภาค และการสอบปลาย
ภาค 

3. วิธกีารปรับปรุงการสอน 
1) ประเมินการสอน online โดยนักศึกษาท่ีจัดทำโดยมหาวิทยาลัยมาทำการปรบัปรุงการเรียนการสอน 
2) นำผลจากการปฏิบัติการสอนจริงมาตรวจสอบกับแผนการสอนว่าสอดคล้องกันหรือไม่ 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
ผลการเรียนรู้ วิธีการทวนสอบมาตรฐาน

ผลสัมฤทธิ ์
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย 

คณุธรรม 
จริยธรรม  

- ติดตามพฤติกรรมของนักศกึษาใน
การเข้าเรียน การเคารพข้อตกลง
เกี่ยวกับกิจกรรมในการเรียนและการ
ปฏิบัติตนในเวลาเรียน 

- จำนวนนักศึกษาท่ีขาดเรียนเกิน
เกณฑ์กำหนด 
- จำนวนนักศึกษาทีป่ฏิบัติตาม
ข้อตกลงข้อตกลงเกี่ยวกับการปฏบิัติ
ตนในเวลาเรียน 
- จำนวนนักศึกษาทีส่่งงานท่ี
มอบหมายในเวลาที่กำหนด 

- ไม่เกินร้อยละ 10 ของ
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 
- อย่างน้อยร้อยละ 80 
ของจำนวนนักศึกษา
ทั้งหมด 
- อย่างน้อยร้อยละ 80 
ของจำนวนนักศึกษา
ทั้งหมด 

ความรู้ /ปญัญา/
การวิเคราะห์เชิง

- คะแนนสอบ 
 

- จำนวนนักศึกษาท่ีสอบไม่ตดิ F 
 

- อย่างน้อยร้อยละ 80 
ของจำนวนนักศึกษา
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ผลการเรียนรู้ วิธีการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ ์

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย 

ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
- งานที่มอบหมาย 
  

 
- จำนวนกลุ่มนักศึกษาท่ีได้คะแนน
รายงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
คะแนนท้ังหมด 
- จำนวนนักศึกษาท่ีได้คะแนนการบ้าน
รายบุคคลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
คะแนนท้ังหมด 

ทั้งหมด 
- อย่างน้อยร้อยละ 80 
ของจำนวนกลุ่ม
นักศึกษาทั้งหมด 
- อย่างน้อยร้อยละ 80 
ของจำนวนนักศึกษา
ทั้งหมด 

ความสัมพันธ์
ระหว่าง บุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ติดตามพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
การทำงานกลุ่ม 

- จำนวนนักศึกษาท่ีมีส่วนร่วมในการ
ทำงานกลุ่ม 

- อย่างนอ้ยร้อยละ 80 
ของจำนวนนักศึกษา
ทั้งหมด 

 
 

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

สาขาวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา หลังการ
ทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผ์ู้สอนรบัผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาท่ีสอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และนำเสนอแนว
ทางการปรับปรุงและพัฒนาต่อคณะกรรมการบริหารกลุม่วิชาคณติศาสตร์และสถิติ เพื่อพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผน
พัฒนาปรับปรุงสำหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป 

 
 
 

          ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
  
        
                                                                               ( อาจารย์ภัททิตา เลิศจริยพร ) 
                                             ว/ด/ป ท่ีจัดทำรายงาน   24 ธันวาคม 2565 
 

ชื่อประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
  
        
                                                                                  ( อาจารย์ภัททิตา เลิศจริยพร ) 
                                             ว/ด/ป ท่ีจัดทำรายงาน   24 ธันวาคม 2565 
 
     ชื่ออาจารย์หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล 
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                                                                               ( อาจารย์ ดร.นพมาศ อัครจันทโชติ ) 
                                             ว/ด/ป ท่ีจัดทำรายงาน   24 ธันวาคม 2565 
 


