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  รายละเอียดรายละเอียดของรายวิชาของรายวิชา    

คณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาสาขาวิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัลวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล  

ภาคการศึกษาที่ ภาคการศึกษาที่ 22    ปีการศึกษา ปีการศึกษา 22556655  

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 1 / ช้ันปีท่ี 2  

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

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) ไม่มี 

7. ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา     ผู้รับผิดชอบหลัก อาจารย์ ดร.นพมาศ อัครจันทโชติ  
                                                                                              

8. สถานที่เรียน   ห้อง 2-202 อาคารเรียน มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลมิพระเกียรต ิ

    วันอังคาร เวลา 8.30-11.30 น.  

9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด  26 ธันวาคม  2565 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
เพื่อให้นักศึกษา 

1) สามารถเลือกใช้สถิติพรรณนาในการอธิบายลักษณะข้อมลู 

2) สามารถเลือกและประยุกต์ใช้การประมาณค่า และการทดสอบสมมติฐานได้อยา่งเหมาะสมกับข้อมูล 

3) สามารถวิเคราะห์ข้อมลูด้วยวิธีการทางสถิติที่เหมาะสม 

4) แสดงออกถึงความมีวินัย เสียสละ และความรับผดิชอบต่อการทำงานกลุ่ม และการส่งงานตามกำหนด 

5) แสดงออกถึงการปรับตัวทำงานร่วมกันในการทำงานกลุ่มทั้งในฐานะผู้นำและสมาชิกกลุ่ม 

6) มีพฤติกรรมที่ดีในด้านขยัน อดทน ซื่อสัตย์ การรักษาความสะอาดในห้องเรียน เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ

ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อสังคม 

 

ผลลัพธ์การเรียนรูร้ะดับรายวิชา  (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาท่ีสำเรจ็การศึกษาในรายวิชา สามารถ  
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CLO1 อธิบายหลักการทางสถิตไิดอ้ย่างถูกต้อง 

CLO2 เลือกใช้สถิติพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมลูได้อย่างถูกต้อง 

CLO3 เลือกใช้สถิติอนุมานในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 

CLO4 เลือกการนำเสนอข้อมลูโดยใช้เทคโนโลยไีด้อยา่งถูกต้อง 

CLO5 ใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

- จัดเตรียมเนื้อหาตลอดจนรูปแบบการสอนให้เหมาะสมกับพื้นฐานของนักศึกษาท่ีเข้าเรียน 

- ปรับปรุงเอกสารเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ให้แก่นักศึกษาโดยมีการยกตัวอย่าง และมีโจทย์ให้ฝึกทำ 

- ออกแบบรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติจริ ง (Active Learning) และ Flipped 

classroom  ซึ่งเป็นรูปแบบหน่ึงในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะด้านการร่วมมือร่วมใจ (Collaboration) การคิดสร้างสรรค์ 

(Creativity) การติดต่อสื่อสาร (Communication) และการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) 

- ออกแบบรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาให้มีลักษณะเป็นการเรียนรู้ที่ผสมผสาน (Blended Learning) 

รูปแบบการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ในสถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

 

 

หมวดที่ 3 ส่วนประกอบของรายวิชา 

1. คำอธิบายรายวิชา  

 ความหมายของชีวสถิติ ประโยชน์และบทบาทของชีวสถิติ การจดัการข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

ประเภทของข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวเิคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็น  

การวิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติอนุมาน  สถิติชีพ การสรุปและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมสำเร็จรปูทางสถิต ิ

2. จำนวนชั่วโมงที่ใชใ้นการเรียนการสอน/ภาคการศกึษา   บรรยาย 45 ช่ัวโมง 

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารยใ์ห้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการเป็นรายบุคคล 
อาจารยผ์ู้สอน วัน / เวลา ที่นักศึกษาสามารถขอคำปรึกษาได ้

อาจารย์ ดร.นพมาศ อัครจันทโชต ิ วันศุกร์       9.00 – 16.00 น. 
E – mail: a_noppamas@yahoo.com 

สถานท่ีติดต่อ ห้อง 2-327    อาคารเรียน 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   โทร. 02-7138100 ต่อ 1487  
วิธีการติดต่อสื่อสารกับผูส้อน โดยอาจารยผ์ู้สอนแจ้งเวลาสำหรับการให้คำปรึกษาตามวันเวลาข้างต้นให้แก่นักศึกษาทราบใน
วันแรกของการเรียนการสอน ซึ่งนกัศกึษาสามารถพบอาจารยไ์ด้ที่หอ้งพักอาจารย์ หรือผ่านทางออนไลน์ ได้แก่ MS-Team 
Line หรือทางอีเมล 
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หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 

การพัฒนาผลการเรียนรูใ้นมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้ข้อมูลในแต่ละด้าน ดังนี้ 
1.  คณุธรรม จริยธรรม 
 (1)  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา เพื่อให้ผู้เรียน 

1.3  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม (093-1.4) 
1.1  มีคุณธรรม 6 ประการ ได้แก ่ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตญัญู และดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง (093-1.1) 
1.2  แสดงออกถึงความมีวินัย กล้าหาญ ความรับผดิชอบ เสียสละ และเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อสังคม (093-1.2) 
1.4  เห็นคุณค่าตนเอง เข้าใจ เคารพสิทธิและรับฟังความคดิเห็นของผู้อื่น (093-1.3) 
 

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

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

2.  อาจารย์สรา้งข้อตกลงร่วมกับนักศึกษาในเรื่องดังต่อไปนี ้
-  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 (093-2.1) 
 

(2)  วิธีการสอน 
1.  ใช้การบรรยายร่วมกับการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้แก่ การถามตอบผู้เรียนเป็นรายบุคคลและเน้นคำถาม

ที่ให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์อยา่งสม่ำเสมอและทั่วถึง การให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดด้วยตนเอง
เป็นรายบุคคล และแบบกลุม่โดยให้เพื่อนช่วยเพื่อน โดยประยุกต์กับวิชาชีพของนักศึกษา นอกจากนี้ใช้การ
สอนทีเ่น้นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ (Active Learning)  เพื่อให้นักศึกษาได้เรยีนรูผ้่านการปฏิบัติ 
นอกจากนีย้ังใช้รูปแบบการสอนแบบ Flipped classroom โดยอาจารย์จดัเตรียมคลิปวิดโีอให้นักศกึษา และ
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มอบหมายให้นักศึกษาเรียนรู้คลิปวิดีโอด้วยตนเองจากท่ีบ้าน แล้วอาจารยส์รุปความรู้พร้อมมอบหมายงานกลุ่ม
ให้นักศึกษาร่วมทำพร้อมกับเพื่อน ๆ  

 
(3)  วิธีการประเมินผล 

1.  ความถกูต้องของการทำแบบฝึกหัด 
2.  ประเมินความกา้วหน้า (Formative) จากการทำการบ้าน การรายงานความก้าวหน้าในการทำรายงานกลุ่มเป็น

ระยะ   
3.  ประเมินผลสัมฤทธ์ิ (Summative) จากการสอบย่อย และสอบปลายภาค 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

(1)  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
3.3  มีทักษะในการคิดเชิงเหตผุลและการคิดแบบองค์รวม (093-3.3) 
 

(2)  วิธีการสอน 
1.  การให้นักศึกษาทำงานกลุ่มรายงานการวิเคราะห์ข้อมลูทางด้านสุขภาพ โดยให้นักศึกษานำข้อมูลมาวิเคราะห์

และคิดแบบองค์รวมเพื่อสรุปและตอบปัญหาตามวัตถุประสงค์อย่างมีเหตมุีผล (ทักษะศตวรรษที่ 21 ด้าน 
collaboration/critical thinking) โดยนักศึกษาได้ออกแบบวิธีการวิเคราะห์ข้อมลู และการนำเสนอผลสรุป
ของการวิเคราะหเ์พื่อสื่อสารให้สามารถนำผลการวิเคราะหไ์ปใช้ในการตัดสินใจ (ทักษะศตวรรษที่ 21 ด้าน 
creativity/communication) 

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

 
(3)  วิธีการประเมินผล 

1.  ประเมินจากการทำรายงานการวเิคราะห์ข้อมลูทางดา้นสขุภาพ 
2.  ประเมินจากการทำกิจกรรมกลุ่มในห้องเรียน 
 

 
4. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1)  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 
4.3  สามารถปรับตัวทำงานร่วมกบัผู้อื่นท้ังในฐานะผู้นำและสมาชิกกลุ่ม (093-4.3) 
4.4  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการวิเคราะห์แกไ้ขปัญหาบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุ่ม (093-4.5) 
 

(2)  วิธีการสอน 
1.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทำให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ

ของผูอ้ืน่ ได้แก่  
-  การทำรายงานกลุ่มการวิเคราะห์ขอ้มูลทางด้านสุขภาพ  
-  การทำกิจกรรมกลุ่มในห้องเรยีนโดยการอภิปรายภายในกลุ่ม แลว้นำเสนอหน้าช้ันเรยีน 
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มคอ.3 

โดยให้นักศึกษาในกลุม่มสี่วนร่วมในการวางแผนการแก้ปญัหาในงานทีไ่ด้รับมอบหมายร่วมกัน วางเป้าหมาย
ร่วมกัน (ทักษะศตวรรษที่ 21 ด้าน collaboration/critical thinking/ creativity/communication) 

 
(3)  วิธีการประเมินผล 

1.  ประเมินจากการทำรายงานการวเิคราะห์ข้อมลูทางด้านสุขภาพ  
2.  ประเมินจากการทำกิจกรรมกลุ่มในห้องเรียน 

 
5. ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา 
5.1  สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้

งาน (093-5.1) 
5.2  มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการรวมรวมขอ้มูล ประมวลผล แปลความหมายและนำเสนอ

ข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้องและรู้เท่าทัน (093-5.3) 
 

(2)  วิธีการสอน 
1.  การมอบหมายให้นักศึกษาเรียนรู้คลิปวิดโีอด้วยตนเองเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป โดยผูส้อนอธิบาย

สรุปผลที่ได้จากโปรแกรมสำเร็จรปูเพื่อใหไ้ด้สารสนเทศท่ีสามารถนำมาวิเคราะห์ สรุปผล แปลความหมาย และ
นำเสนอสารสนเทศโดยใช้ภาษาและวิธกีารได้อยา่งเหมาะสม 

2.  การมอบหมายใหนั้กศึกษาทำรายงานกลุ่มการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสุขภาพ ซ่ึงเป็นการเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ โดยให้นักศึกษาในกลุม่มสีว่นร่วมในการวางแผนการแก้ปัญหางานที่ได้รับมอบหมายร่วมกัน 
วางเป้าหมายร่วมกัน และเลือกเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิตเิพื่อตอบปัญหาตามหัวข้อของงาน 
นอกจากนี้ มีการฝึกทกัษะที่จำเปน็ในศตวรรษที่ 21 ด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งให้นักศึกษาใช้โปรแกรมสำเร็จรปู
และวิเคราะหเ์พื่อเลือกวิธีการทางสถิติที่เหมาะสมในการไดส้ารสนเทศท่ีสามารถนำมาสรุปผลได้ และเลือกใช้
วิธีการนำเสนอที่เหมาะสมเพื่อสื่อสารให้เข้าใจ 

 
(3)  วิธีการประเมินผล 

1.  ประเมินจากความถูกต้องและเหมาะสมของรายงานการวเิคราะหข์้อมูลทางด้านสุขภาพ  
2.  การสอบย่อย และการสอบปลายภาค 
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มคอ.3 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน  
   1.1 ภาคปกติ 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ / รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 

1 
(3 มค 66) 

 

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

3 ▪ ช้ีแจงรายละเอียดตา่ง ๆ ของรายวิชา 
และทำความเข้าใจให้ตรงกันระหวา่ง
ผู้เรยีนและผูส้อน 
▪ ร่วมอภิปรายแสดงความคดิเห็นและหา
ข้อสรุปด้วยกัน ในการวางกฎระเบยีบและ
ข้อตกลงเกี่ยวกับกิจกรรมในการเรยีนและ
การปฏิบัตตินในเวลาเรียน 
▪ จัดกลุ่มผู้เรียนโดยในแตล่ะกลุม่ใหม้ีทั้งผู้
ที่มีความรู้ความสามารถ สูง ปานกลาง 
และต่ำ เพื่อจัดเตรียมสำหรับการทำ
กิจกรรมกลุ่มในห้องเรยีนต่อไป 

- เอกสารประกอบ 
การสอน 
- Power point 
- กระดานดำ 
 
 
 
 

อ.ดร.นพมาศ 
 
 
 
 

 บทท่ี 1 สถิติและการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 
- ทีม่าและประเภทของข้อมูล 
- ความหมายและประเภทของสถติิ 

 ▪ บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง 
▪ เน้นการเรียนรูท้ี่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ 
(Active Learning)  โดยการใหน้ักศึกษา
ได้มสี่วนร่วมในการตอบคำถาม หรือการ
แสดงความคดิเห็น 
▪ TQF LO ข้อ 1.3, 2.1 
▪ CLO ขอ้ 1 

  

2 
(10 มค 66) 

 

- การเก็บรวมรวมข้อมูล และการสุ่ม
ตัวอย่าง 
- สรุปทบทวน 
 

3 ▪ บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง 
▪ บรรยายสรุปบทที่ 1 
 

- เอกสารประกอบ 
การสอน 
- Power point 
- กระดานดำ 

อ.ดร.นพมาศ 
 
 

 บทท่ี 2 การนำเสนอข้อมูล 
- การนำเสนอข้อมลูปริมาณและ
คุณภาพ 
 

 ▪ บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง 
▪ ฝึกทักษะทีจ่ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
ด้านคอมพิวเตอร์ โดยให้นักศึกษาใช้
โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมู 
▪ TQF LO ข้อ 1.3, 2.1 
▪ CLO ขอ้ 1, 2, 4, 5 

- โปรแกรม
สำเรจ็รูป 
- คลิปวิดีโอ 

 

3 
(17 มค 66) 

 

บทท่ี 3 สถิติพรรณนา 
- การวัดตำแหน่งข้อมูล 
- การวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง 
- การวัดการกระจาย 

3 ▪ บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง 
▪ แสดงวิธีการคำนวณจากข้อมลูตัวอย่าง 
▪ ฝกึทำโจทย์จากแบบฝึกหดัเพิม่เตมิ 
 

- เอกสารประกอบ 
การสอน 
- Power point 
- กระดานดำ 

อ.ดร.นพมาศ 
 
 
 

 - การแจกแจงของข้อมูล  ▪ ยกตวัอย่างบทความวิจัยที่เกีย่วข้องกับ - โปรแกรม  
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ / รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 

- สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ ์
- การหาค่าสดัส่วนและร้อยละ 
 

วิชาชีพของนักศึกษาท่ีมีความทันสมัยและ
มีการนำสถิติพรรณนามาใช้  
▪ ฝึกทักษะทีจ่ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
ด้านคอมพิวเตอร์ โดยสอนให้นักศึกษาใช้
โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล 
และเสนอแหล่งเรียนรูด้้วยตนเอง 
▪ TQF LO ข้อ 1.3, 2.1 
▪ CLO ขอ้ 2, 5 

สำเรจ็รูป 
- กระดานดำ 
- คลิปวิดีโอ 
 

4 
(24 มค 66) 

 
 

- สรุปภาพรวมของสถิติพรรณนา และ
การประยุกต์ในงานวิจัย 

3 ▪ บรรยายสรุปภาพรวมของสถิติพรรณนา  
▪ มอบหมายการทำงานกลุ่มรายงานการ
วิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ:สถติิพรรณนา โดย
ให้นักศึกษาเรียนรูค้ลิปวดิีโอการใช้
โปรแกรมสำเร็จรูป จากนั้นอาจารย์บรรยาย
สรุปพร้อมมอบหมายงาน โดยใช้รปูแบบ
การจัดการสอนแบบ Flipped 
classroom (ทักษะศตวรรษที่ 21 ด้าน 
collaboration/critical 
thinking/creativity/communication) 
▪ ฝึกทักษะทีจ่ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
(Collaboration/Critical 
Thinking/Creativity/Communication)  
โดยมอบหมายงานการทำกิจกรรมกลุ่มใน
ห้องเรียนโดยให้นักศึกษาได้ร่วมอภิปราย
ภายในกลุ่มย่อยในการเลือกวธิีการวิเคราะห์
ทางสถิติอนุมาน และนำข้อสรุปจากการ
อภิปรายกลุ่มย่อย มาอภิปรายหนา้ช้ันเรียน
แล้วเปิดโอกาสให้เพื่อนแสดงความคิดเห็น 
และถามตอบได ้

- เอกสารประกอบ 
การสอน 
- Power point 
- ใบงานทำ
กิจกรรม 

อ.ดร.นพมาศ 
 
 
 
 

 บทท่ี 4 ความน่าจะเป็น 
- การทดลองสุ่ม ปริภูมติัวอย่าง และ
เหตุการณ ์
- ประเภทของความน่าจะเป็น 
- คุณสมบตัิและกฎตา่ง ๆ ของความ
น่าจะเป็น 
 

 ▪ บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
▪ แสดงวิธีการคำนวณ พร้อมฝึกทำโจทย์
ในห้องเรียน 
▪ TQF LO ข้อ 1.3, 2.1, 3.3, 4.3, 4.4, 
5.1, 5.3, 5.4 
▪ CLO ขอ้ 2, 3 
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มคอ.3 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ / รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 

5 
(31 มค 66) 

 

- เหตุการณ์ที่เกิดร่วมกันไม่ได ้
- เหตุการณ์ที่เป็นอิสระ 
- เหตุการณ์ที่มีเงื่อนไข 

3 ▪ จัดกิจกรรมกลุม่ตามที่มอบหมายงาน 
▪ อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
▪ แสดงวิธีการคำนวณ 
▪ TQF LO ข้อ 1.3, 2.1 
▪ CLO ขอ้ 3 

- เอกสารประกอบ 
การสอน 
- Power point 
- กระดานดำ 

อ.ดร.นพมาศ 
 
 

 - ทบ.เบส ์     
6 

(7 กพ 66) 
 

บทท่ี 5 ตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง 
- ตัวแปรสุ่ม 
- การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่
ต่อเนื่อง 

3 ▪ อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
▪ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยสุ่มเลือก
นักศึกษาเพือ่เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทบาง
ข้อ ท่ีหน้าช้ันเรียน แล้วให้เพื่อนรว่มช้ัน
แสดงความคดิเห็น 

- เอกสารประกอบ 
การสอน 
- Power point 
- กระดานดำ 
 

อ.ดร.นพมาศ 
 
 

 - การแจกแจงทวินาม 
- การแจกแจงปัวส์ซอง 

 ▪ แสดงวิธีการคำนวณจากขอ้มลูตัวอย่าง 
▪ ฝึกทำโจทย์จากแบบฝึกหดัเพิม่เตมิ 
▪ TQF LO ข้อ 1.3, 2.1 
▪ CLO ขอ้ 3 

  

7 
(14 กพ 66) 

 

บทท่ี 6 ตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่อง 
- คุณสมบตัิของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง 
- การแจกแจงปกติมาตรฐาน 
- การแจกแจงปกต ิ
 

3 ▪ บรรยายพร้อมยกตวัอย่างประกอบ 
▪ แสดงวิธีการคำนวณ พร้อมฝึกทำโจทย์
ในห้องเรียน 
▪ เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นสำคัญ
โดยสุ่มเลือกนักศึกษาเพื่อเฉลยแบบฝึกหัด
ท้ายบทบางข้อ ท่ีหน้าช้ันเรียน แลว้ให้
เพื่อนแสดงความคดิเห็น 

- เอกสารประกอบ 
การสอน 
- Power point 
- กระดานดำ 

อ.ดร.นพมาศ 
 
 
 
 

 - การหาค่าความน่าจะเป็นของตัวแปร
สุ่มปกต ิ
- Sampling Distribution 

 ▪ นำเสนอเว็บไซต์ที่ช่วยในการสร้างความ
เข้าใจ และคำนวณหาความความน่าจะ
เป็นจากตัวแปรสุ่มแบบตา่ง ๆ  เพือ่ให้
นักศกึษาสามารถเรยีนรู้ด้วยตนเองได ้
▪ TQF LO ข้อ 1.3, 2.1 
▪ CLO ขอ้ 3 

- เว็บไซต ์  
 
 
 

8 
(21 กพ 66) 

 

การเตรียมความพร้อมก่อนเรียนหลัง
กลางภาค/กำกับติดตามผลการเรียนรู ้
 
 
บทท่ี 7 การประมาณค่า 
-  ความหมายของการประมาณค่า 
-  การประมาณค่าเฉลี่ยประชากร  

3 ▪ จัดกลุ่มผู้เรียนตามคะแนนสอบกลาง
ภาค 
▪ วิเคราะหป์ัญหาร่วมกันกับผู้เรยีนทีม่ี
คะแนนน้อย และแนะนำแนวทางในการ
เรียนและการใช้ชีวิต 
▪ บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
▪ แสดงวิธีการคำนวณ พร้อมฝึกทำโจทย์
ในห้องเรียน 

- เอกสารประกอบ 
การสอน 
- Power point 
- กระดานดำ 
 
 

อ.ดร.นพมาศ 
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มคอ.3 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ / รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 

 - การประมาณค่าสัดส่วนประชากรที่
สนใจ  
- ประมาณผลต่างของค่าเฉลีย่ประชากร
สองกลุ่มที่เป็นอิสระ 
 
 
 
 

 ▪ อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
▪ ฝกึทำโจทย์ในห้องเรยีน 
▪ TQF LO ข้อ 1.3, 2.1 
▪ CLO ขอ้ 3 

  
 
 

 สอบกลางภาค (วันเสาร์ที ่25 กพ 66 เวลา 8.30-11.30) 
9 

(7 มีค 66) 
- การประมาณผลต่างของค่าเฉลี่ย
ประชากรสองกลุ่มที่เป็นอิสระ (ตอ่) 
 

3 ▪ บรรยาย พร้อมยกตัวอยา่งประกอบ 
▪ ฝกึทำโจทย์ในห้องเรยีน 

- เอกสารประกอบ 
การสอน 
- Power point 
- กระดานดำ 

อ.ดร.นพมาศ 
 
 

 - การประมาณผลต่างของค่าเฉลี่ย
ประชากรสองกลุ่มที่ไม่อิสระ และผลตา่ง
ของคา่สัดส่วนประชากรทีส่นใจ 
- การแปลผลลัพธ์จากโปรแกรม
สำเรจ็รูปทางสถติ ิ

 ▪ เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นสำคัญ  
โดยให้นักศึกษาได้เลือกวิธีการวิเคราะห์
ทางสถิติด้วยตนเอง 
▪ TQF LO ข้อ 1.3, 2.1 
▪ CLO ขอ้ 3 
 

  
 
 

10 
(14 มีค 66) 

บทท่ี 8 การทดสอบสมมติฐาน 
- การตั้งสมมติฐานและขั้นตอนการ
ทดสอบสมมติฐาน 

3 ▪ บรรยาย พร้อมยกตัวอยา่งประกอบท่ี
สอดคล้องกับวิชาชีพของนักศึกษา 
▪ เสนอแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองและ
มอบหมายการเรยีนรู้ด้วยตนเอง 

- เอกสารประกอบ 
การสอน 
- Power point 
- กระดานดำ 

อ.ดร.นพมาศ 
 
 

 - การทดสอบค่าเฉลี่ยประชากรหนึ่งกลุ่ม  ▪ บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง 
▪ แสดงวิธีการคำนวณจากข้อมลูตัวอย่าง 
▪ ฝึกทำโจทย์จากแบบฝึกหดัเพิ่มเตมิ  
▪ TQF LO ข้อ 1.3, 2.1 
▪ CLO ขอ้ 3 

  
 

11 
(21 มีค 66) 

- ทดสอบค่าสัดส่วนประชากรที่สนใจ
หนึ่งกลุ่ม 
- ทดสอบค่าเฉลีย่ประชากรสองกลุ่มที่
เป็นอิสระ 

3 ▪ บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอ 
▪ แสดงวิธีการคำนวณ พร้อมฝึกทำโจทย์
ในห้องเรียน 
 

- เอกสารประกอบ 
การสอน 
- Power point 
- กระดานดำ 

อ.ดร.นพมาศ 
 
 
 

 - ทดสอบค่าเฉลีย่ประชากรสองกลุ่มที่
เป็นอิสระ  (ต่อ) 
- ทดสอบค่าเฉลีย่ประชากรสองกลุ่มที่ไม่
เป็นอิสระ 

 ▪ มอบหมายการทำงานกลุ่มรายงานการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสุขภาพ:สถิติ
อนุมาน (ทักษะศตวรรษที่ 21 ด้าน 
collaboration/critical 
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มคอ.3 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ / รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 

thinking/creativity/communication) 
▪ TQF LO ข้อ 1.3, 2.1, 3.3, 4.3, 4.4, 
5.1, 5.3, 5.4 
▪ CLO ขอ้ 3, 5 

12 
(28 มีค 66) 

- ทดสอบความแตกต่างของความ
แปรปรวนประชากร 
- ทดสอบความแตกต่างของสัดส่วน
ประชากรที่สนใจ 
- การแปลผลลัพธ์จากโปรแกรม
สำเรจ็รูปทางสถติ ิ

3 ▪ อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
▪ แสดงวิธีการคำนวณ พร้อมฝึกทำโจทย์
ในห้องเรียน 
▪ ฝกึทักษะทีจ่ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
ด้านคอมพิวเตอร์ โดยให้นักศึกษาใช้
โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล  

- เอกสารประกอบ 
การสอน 
- Power point 
- โปรแกรม
สำเรจ็รูป 
- กระดานดำ 
 

อ.ดร.นพมาศ 
 
 
 
 

 สรุปภาพรวมการทดสอบสมมติฐาน  ▪ บรรยายสรุป 
▪ ยกตัวอย่างบทความที่ใช้การวิเคราะห์
ด้วยการทดสอบสมมติฐาน 
▪ TQF LO ข้อ 1.3, 2.1 
▪ CLO ขอ้ 3, 5 
 

  

13 
(4 เมย 66) 

บทท่ี 9 การวิเคราะหส์หสัมพันธ ์
 

3 ▪ อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
▪ แสดงวิธีการคำนวณ พร้อมฝึกทำโจทย์
ในห้องเรียน 

- เอกสารประกอบ 
การสอน 
- Power point 
- กระดานดำ 

อ.ดร.นพมาศ 
 
 

   ▪ อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
▪ แสดงวิธีการคำนวณ พร้อมฝึกทำโจทย์
ในห้องเรียน 
▪ TQF LO ข้อ 1.3, 2.1 
▪ CLO ขอ้ 3 

  

14 
(18 เมย 66) 

บทท่ี 10  การวิเคราะห์ข้อมูลจัดกลุ่ม 
- การทดสอบความเป็นอิสระ 
 

3 ▪ อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
▪ แสดงวิธีการคำนวณ พร้อมฝึกทำโจทย์
ในห้องเรียน 

- เอกสารประกอบ 
การสอน 
- Power point 
- กระดานดำ 

อ.ดร.นพมาศ 

 - การวิเคราะห์เมื่อข้อมลูไม่เป็นไปตาม
ข้อจำกัด 
 
 

 ▪ อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
▪ แสดงวิธีการคำนวณ พร้อมฝึกทำโจทย์
ในห้องเรียน 
▪ TQF LO ข้อ 1.3, 2.1 
▪ CLO ขอ้ 3 
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มคอ.3 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ / รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 

15 
(25 เมย 66) 

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

3 ▪ บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
▪ แสดงวธิีการคำนวณ 
 
▪ อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
แสดงวิธีการคำนวณ 

- เอกสารประกอบ 
การสอน 
- Power point 
- กระดานดำ 

อ.ดร.นพมาศ 
 
 

 สรุปการเลือกใช้วิธีการทางสถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

 ▪ ฝึกทักษะทีจ่ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
(Collaboration/Critical 
Thinking/Creativity/Communication)  
ผ่านการทำกิจกรรมกลุ่มในห้องเรยีนโดย
ให้นักศึกษาได้ร่วมอภิปรายภายในกลุ่ม
ย่อยในการเลือกวธิีการวิเคราะห์ทางสถิติ
อนุมาน และนำข้อสรุปจากการอภิปราย
กลุ่มย่อย มาอภิปรายหน้าช้ันเรยีนแล้วเปิด
โอกาสให้เพื่อนแสดงความคิดเห็น และ
ถามตอบได ้
▪ TQF LO ข้อ 1.3, 2.1, 3.3, 4.3, 4.4 
▪ CLO ขอ้ 3 

- ใบงานกิจกรรม
กลุ่ม 

 

 สอบปลายภาค (วันจันทร์ที่ 1 พค 66 เวลา 8.30 – 11.30 น) 
รวม 45    

หมายเหต ุการจัดการเรียนการสอนในกรณีที่ไม่สามารถบรรยายในห้องเรียน (Onsite) กำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนทางออนไลน์ (Online) โดย
มีการดำเนินการ ดังนี้ 

1. การบรรยายออนไลน์ผ่านระบบ MS-Team โดยดึงรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน เข้าห้องเรียนออนไลน ์
2. อับโหลดเอกสารประกอบการสอนหลัก สไลด์สื่อการสอนบรรยาย นำขึ้นผา่น e-learning 
3. เตรียมคลิปวิดีโอสำหรับนกัศึกษาเรียนรูก้่อนการเรียน หรือนักศึกษาสามารถเรียนรูด้้วยตนเองได้ ผ่าน e-learning/MS Team 
4. จัดเตรียมช่องทางสื่อสารสองทางกับนักศึกษาผ่านทาง Line Group และ MS-Team  
5. การจัดกิจกรรมกลุ่มในห้องเรียน โดยใหน้ักศึกษาอภิปราย และนำเสนอผ่านทางออนไลน์ด้วย MS-Team 
6. การมอบหมายรายงาน หรือการบ้าน โดยการอบัโหลดใบงานเพื่อชีแ้จงลักษณะงานให้แก่นกัศึกษาผา่น e-learning นอกเหนือจากการชี้แจง

ในการบรรยาย และให้นักศึกษาส่งผลงานผ่านทางออนไลน์ 
7. การจัดสอบทางออนไลน์ โดยใช้ช่องทาง  

- สำหรับการสอบปรนัย โดยใช ้MS Team 

- สำหรับการสอบอัตนัย กำหนดการส่งขอ้สอบให้นักศึกษาตามเวลาที่กำหนดผ่าน e-learning และให้นักศึกษาถ่ายรูปขอ้สอบที่ทำ 
หรืออาจเขยีนลงไฟล์ข้อสอบ และส่งกลบัผู้สอนทาง e-learning 
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มคอ.3 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ผลการเรยีนรู ้ 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 - การทำกิจกรรมกลุ่มในห้องเรียน สัปดาห์ที่ 5 
(วันท่ี 31 มค 66) 

5 

2.1 - การบ้าน (เดี่ยว) ส่งเมื่อเรยีนจบแตล่ะบท 5 

 - สอบย่อย (บทที่ 6-7) สัปดาห์ที่ 11 
(วันท่ี 20-24 มีค 66) 

15 

 - สอบกลางภาค วันเสาร์ที ่25 กพ 66 เวลา 8.30–11.30 น 30 

 - สอบปลายภาค  วันจันทร์ที ่1 พค 66 เวลา 8.30–11.30 น 30 

3.3, 4.3, 4.4, 
5.1, 5.2 

- รายงานการวิเคราะห์ข้อมูล และการ
นำเสนอความคืบหน้า 

รายงานความคืบหน้าคร้ังท่ี 1 
สัปดาห์ที่ 7: 13 – 17 กพ 66 

รายงานความคืบหน้าคร้ังท่ี 2 
   สัปดาห์ที่ 14: 18 - 21 เม.ย. 66 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
      ส่งภายใน 27 เม.ย. 66 

10 
(เล่มรายงาน 6 
คะแนน การ
รายงานความ

คืบหน้า 4 คะแนน) 

 

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. 
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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. 
8) มานพ คณะโต  วิทยาการระบาดเชิงคลินกิและชีวสถิติ . เครือข่ายพัฒนาวชิาการและข้อมลูสารเสพติดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลยัขอนแก่น , ขอนแก่น 2552. 
9) อรุณ จิรวัฒน์กลุ สถิติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเพ่ือการวิจัย. วิทยพัฒน์, กรุงเทพฯ, 2552. 
10) https://www.socscistatistics.com/ 
11) https://www.mathsisfun.com/data//chi-square-calculator.html 

 
 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
ไม่มี 
 
 

หมวดที่ 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 
 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

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 การทำกจิกรรมกลุ่มในห้องเรยีน และรายงานกลุ่ม  รวมทั้งผลการสอบย่อย  การสอบกลางภาค และการ
สอบปลายภาค 

 
3. วิธกีารปรับปรุงการสอน 

จัดประชมุคณาจารยผ์ู้สอน เพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน โดยพิจารณาจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยใน
ภาคการศึกษา 1/65 มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาสื่อการสอน e-learning ให้มีความทันสมัย และสะดวกต่อนักศึกษาใน
การศึกษาด้วยตนเอง  
 

 

 

 

https://www.mathsisfun.com/data/chi-square-calculator.html
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
คณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และสถติิจะตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ทุกภาคการศึกษา และทวนสอบ

ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา ดังนี ้

ผลการเรียนรู้ วิธีการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ ์

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย 

คุณธรรม จรยิธรรม ติดตามพฤติกรรมของ
นักศกึษาในการเข้าเรยีน การ
เคารพกฏระเบยีบและ
ข้อบังคับ 

จำนวนนักศึกษาท่ีขาดเรยีน
เกินเกณฑ์กำหนด 

ไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวน
นักศึกษาท้ังหมด 

 ติดตามการทุจริตการสอบของ
นักศึกษา 

จำนวนนักศึกษาทีทุ่จริตใน
การสอบ 

ไม่มีนักศึกษาท่ีทุจริต 

ความรู ้ - ทวนสอบจากคะแนนสอบ 
 
- ทวนสอบจากงานกลุ่มที่
ได้รับมอบหมาย 

- จำนวนนักศึกษาท่ีสอบผ่าน 
(A-D) 
- คะแนนเฉลี่ยรายงานกลุม่ 

- อย่างน้อยร้อยละ 80 
 
- อยา่งน้อย 7 คะแนน (เต็ม 
10) 

ทักษะทางปัญญา 
ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศ 
ความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคล
และความ รับผดิชอบ 

ติดตามพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมในการทำงานกลุม่ 

- จำนวนนักศึกษาท่ีมีส่วนร่วม
ในการทำงานกลุ่ม 

- อย่างนอ้ยร้อยละ 80 

 
 
 
 

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

สาขาวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา หลังการ
ทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผ์ู้สอนรบัผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาท่ีสอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และนำเสนอแนว
ทางการปรับปรุงและพัฒนาต่อคณะกรรมการบริหารกลุม่วิชาสถิติ เพื่อพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุง
สำหรับใช้ในปีการศึกษาถดัไป 

 
 
 

          ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 
                                                                                อาจารย์ ดร.นพมาศ อัครจันทโชติ  
                                             ว/ด/ป ท่ีจัดทำรายงาน   26 ธันวาคม  2565 
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ชื่อประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

       
                                                                                   อาจารย์ภัททิตา เลิศจริยพร  
                                             ว/ด/ป ท่ีจัดทำรายงาน   26 ธันวาคม  2565 
 
     ชื่ออาจารย์หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล 
                                                                                              
                                                                                อาจารย์ ดร.นพมาศ อัครจันทโชติ  
                                             ว/ด/ป ท่ีจัดทำรายงาน   26 ธันวาคม  2565 
 


