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รายวชิา ชีวสถติสิาธารณสุข 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา คณิตศาสตร์และสถิติ     
 

หมวดที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 
 
1. รหัสและช่ือรายวชิา 
        รหสัวิชา (ช่ือวิชาภาษาไทย)   4113310  ชีวสถิติสาธารณสุข 
                     (ช่ือวิชาภาษาองักฤษ)  4113310  Biostatistics for Health 
2. จํานวนหน่วยกติ 
 3 หน่วยกิต (2-2-5) 
3.  หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
 3.1  หลกัสูตร  
  วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 
 3.2  ประเภทของรายวิชา  
  วิชาเฉพาะดา้น บงัคบัเลือก 
4.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
  4.1  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวิชา 
  อาจารยรั์ตติกาล  ทาโบราณ 
 4.2  อาจารยผ์ูส้อน  
  อาจารยรั์ตติกาล  ทาโบราณ 
5.  ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 
 ภาคการศึกษาท่ี  1 ชั้นปีท่ี  4 
6.  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
7.  รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisite)  (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน 
 มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
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9.  วนัทีจั่ดทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
     วนัท่ี................... เดือน .......................................... พ.ศ.  ................................... 
 

หมวดที ่2  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 
1.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา    เพื่อใหผู้เ้รียน 

เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัชีวสถิติซ่ึงเป็นการประยกุตศ์าสตร์ทางสถิติเพื่อ
การใชง้านทางดา้นวิทยาศาสตร์การแพทยแ์ละสาธารณสุข และสามารถประยกุตใ์ชว้ิธีวิเคราะห์ทาง
สถิติเพื่อจดัการขอ้มูลทางสุขภาพได ้ 

 
2.  วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

 2.1  เพิ่มความเขา้ใจและเช่ือมโยงหลกัการคิดวิเคราะห์ทางสถิติกบังานทางดา้นวิทยาศาสตร์
สุขภาพใหแ้ก่นกัศึกษา 

 2.2 เพื่อให้นกัศึกษาไดพ้ฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ และเช่ือมโยงการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อ
จดัการขอ้มูลมากยิง่ข้ึน 
 

หมวดที ่3  ลกัษณะและการดําเนินการ 
 
1.  คาํอธิบายรายวชิา 

หลกัการและความสําคญัทางชีวสถิติ สถิติเชิงพรรณนา ดัชนีช้ีวดัสุขภาพ ทฤษฎีความ 
น่าจะเป็น สถิติเชิงอนุมานท่ีใช้ในงานวิจัยด้านสาธารณสุข และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาํเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 
2.  จํานวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏบิัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  30 ชัว่โมงต่อ
ภาคการศึกษา   
 

สอนเสริมตามความ
ตอ้งการของนกัศึกษา
เฉพาะราย   

มีการฝึกปฏิบติั 30 
ชัว่โมงต่อภาค
การศึกษา   

การศึกษาดว้ยตนเอง   
5 ชัว่โมงต่อสปัดาห์   
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3.  จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็น 
     รายบุคคล 
     -  อาจารยจ์ดัเวลาใหค้าํปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ  
 

หมวดที ่4  การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1  คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา  
  พฒันาผูเ้รียนให้มีความซ่ือสัตย ์มีความรับผดิชอบ มีวินยั มีจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมี
คุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบติัหลกัสูตร คือ การแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีคุณธรรมท่ีเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยนื มีความกลา้หาญทางจริยธรรม 
มีความเขา้ใจผูอ่ื้น เขา้ใจโลกมีจิตสาธารณะ เสียสละ และเป็นแบบอยา่งท่ีดี   
 
 1.2  วิธีการสอน  
  ในการพฒันาผูเ้รียนในดา้นคุณธรรม จริยธรรมนั้น ผูส้อนไดมี้การกาํหนดกฎเกณฑใ์น
การเขา้ชั้นเรียนเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นกัศึกษามีระเบียบวินยั   ตรงต่อเวลา  รับผิดชอบต่อตนเอง 
วิชาชีพและสังคม  เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ   นอกจากน้ีมีการฝึกการทาํงานเป็นกลุ่ม
เพื่อรู้หนา้ท่ีของการเป็นผูน้าํกลุ่ม และการเป็นสมาชิกกลุ่ม  มีความรับผดิชอบ เคารพสิทธิและรับฟัง
ความคิดเห็นของผูอ่ื้น เสียสละ และซ่ือสตัยสุ์จริต 
 
 1.3  วิธีการประเมินผล 
  1.3.1 ประเมินการมีระเบียบวินยั   ตรงต่อเวลา  รับผดิชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ จากการปฏิบติัตนในการเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษา 
  1.3.2 ประเมินการทาํงานเป็นกลุ่มโดยใชแ้บบบนัทึกหลงัการสอน   
       
2.  ความรู้  
 2.1  ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ  
  2.1.1 มีความรอบรู้ในดา้นความรู้ทัว่ไป วชิาชีพครู และวิชาคณิตศาสตร์ อยา่ง
กวา้งขวางลึกซ้ึงและเป็นระบบ 
  2.1.2 มีความตระหนกัรู้หลกัการและทฤษฎีในองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งบูรณาการ  
ทั้งการบูรณาการขา้มศาสตร์และบูรณาการกบัโลกแห่งความเป็นจริง 
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  2.1.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และประเมินค่าองคค์วามรู้และ
สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานวิชาชีพครูคณิตศาสตร์อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 2.2  วิธีการสอน 
  ใชก้ารเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ  โดยเนน้หลกัการทางทฤษฎี และประยกุต์
ทางปฏิบติัในสภาพแวดลอ้มจริงโดยทนัต่อการเปล่ียนแปลง ซ่ึงประกอบดว้ยการสอนแบบบรรยาย 
อภิปราย การทาํงานกลุ่ม การนาํเสนอรายงาน  และมอบหมายให้คน้ควา้หา ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เน้ือหาวิชาในการนาํไปประยกุตใ์ช ้
 
 2.3  วิธีการประเมินผล 
  2.3.1 การทดสอบยอ่ย 
  2.3.2 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
  2.3.3 ประเมินจากรายงานที่นกัศึกษาจดัทาํ 
  2.3.4 ประเมินจากการนาํเสนอรายงานในชั้นเรียน 
 
3.  ทกัษะทางปัญญา 
 3.1  ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 
  การพฒันาผูเ้รียนในดา้นทกัษะทางปัญญาตามคุณสมบติัของหลกัสูตร ดงัน้ี  
  3.1.1 สามารถคิดแกปั้ญหาท่ีมีความสลบัซบัซอ้น เสนอทางออก และนาํไปสู่การแกไ้ข
ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์โดยคาํนึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎีและประสบการณ์ภาคปฏิบติั และผลกระทบ
จากการตดัสินใจ 
  3.1.2 มีความเป็นผูน้าํทางปัญญาในการคิดพฒันางานอยา่งสร้างสรรคมี์วิสัยทศัน์ และ
การพฒันาศาสตร์ทางคณิตศาสตร์ศึกษารวมทั้งการพฒันาวิชาชีพอยา่งมีนวตักรรม 

 
 3.2  วิธีการสอน 
  การมอบหมายใหผู้เ้รียนคน้หา รวบรวมขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแหล่งขอ้มลู
ต่าง ๆ  หรือใชก้รณีศึกษาทางการประยุกต ์เพื่อให้ไดแ้นวทางในการแกปั้ญหา และนาํเสนอผล
การศึกษาโดยการอภิปรายกลุ่ม  ซ่ึงนกัศึกษาจะไดมี้โอกาสในการปฏิบติัจริง  
   
 
  



มคอ.3 

 5 

 3.3  วิธีการประเมินผล 
  ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบติัของนกัศึกษา เช่น ประเมินจากการ
นาํเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบหรือสมัภาษณ์ เป็นตน้ 
 
4.  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 4.1  ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันา  
  การพฒันาผูเ้รียนในดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบตาม
คุณสมบติัของหลกัสูตร คือ มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอ้ือต่อการแกปั้ญหาในกลุ่มและระหวา่ง
กลุ่มไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์โดยมีความคาดหวงัในผลการเรียนรู้ ดงัน้ี 
  (1) สามารถทาํงานกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 
  (2) มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  (3) มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงาน 
  (4) มีภาวะผูน้าํ 
 
 4.2  วิธีการสอน 
  ใชก้ารสอนท่ีมีการกาํหนดกิจกรรมใหมี้การทาํงานเป็นกลุ่ม การทาํงานท่ีตอ้ง
ประสานงานกบัผูอ่ื้น หรือตอ้งคน้ควา้หาขอ้มูลจากการสมัภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผูมี้ประสบการณ์ 
     
 4.3  วิธีการประเมินผล 
  4.3.1 ใหน้กัศึกษาภายในกลุ่มร่วมกนัประเมินตนเอง และสมาชิกภายในกลุ่ม 
  4.3.2 ผูส้อนประเมินจากคาํตอบของนกัศึกษาเม่ือผูส้อนหรือเพื่อนนกัศึกษาเป็นคนตั้ง
คาํถาม 
  4.3.3 ผูส้อนประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนกัศึกษาในการนาํเสนอ
รายงานกลุ่มในชั้นเรียน และสงัเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความ
ครบถว้นชดัเจนตรงประเดน็ของขอ้มูล 
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5.  ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 5.1  ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ้ง
พฒันา    
  5.1.1 มีความไวในการวิเคราะห์ขอ้มูลข่าวสารทั้ งท่ีเป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือ
คณิตศาสตร์ ภาษาพูดและภาษาเขียน อนัมีผลให้สามารถเขา้ใจองคค์วามรู้หรือประเด็นปัญหาได้
อยา่งรวดเร็ว 
  5.1.2 มีความสามารถในการใชดุ้ลยพินิจท่ีดีในการประมวลผล แปลความหมาย และ
เลือกใชข้อ้มูลสารสนเทศ โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง    
  5.1.3 มีความสามารถในการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดการเขียนและ
นาํเสนอดว้ยรูปแบบท่ีเหมาะสมสาํหรับบุคคลและกลุ่มท่ีมีความแตกต่างกนั 
 
 5.2  วิธีการสอน  
   จดักิจกรรมการเรียนรู้  ให้นักศึกษาไดว้ิเคราะห์สถานการณ์จาํลอง และนาํเสนอการ
แกปั้ญหาท่ีเหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยกุตเ์ทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 
เช่น การมอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ขอ้มูลใหม่ๆ และการแกโ้จทยปั์ญหา โดยใช ้internet หรือ
โปรแกรมสาํเร็จรูปดา้นคณิตศาสตร์หรือสถิติ แลว้นาํเสนอผลการศึกษานั้นหนา้ชั้นเรียน  
 
 5.3  วิธีการประเมินผล 
  ประเมินจากเหตุผลในการเลือกใชเ้ทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์หรือสถิติ ควบคู่กบั
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  วิเคราะห์ขอ้มูล  การแปลความ 
และ นาํเสนอขอ้มูลจากการอภิปรายกรณีศึกษาต่าง ๆ  ท่ีมีการนาํเสนอต่อชั้นเรียน และมีการ
ทดสอบการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช้ขอ้สอบ การทาํรายงานกรณี และการวิเคราะห์ขอ้มูลผลการ
ศึกษาวิจยั การศึกษาอิสระ 
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หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1.  แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อรายละเอยีด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กจิกรรมการเรียน การสอน  สื่อทีใ่ช้ (ถ้ามี) 
ชิ้นงาน/วธิีการประเมิน 

สื่อทีใ่ช้ 
ชิ้นงาน/วธิีการประเมิน 

1-2 แนะนํารายละเอยีดวชิา 
บทที ่1 บทนําทางสถิติและชีวสถิติ 
1.1. สถิติและชีวสถิติ 
1.2. ขอ้มูลสถิติ 
1.3. การวดัขอ้มูล 
1.4. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
1.5. การแจกแจงความถี่ 
1.6. การหาค่ากลาง 
1.7. การวดัการกระจาย 
 

   8 1. แจกแนวการจดัการเรียนรู้ 
2. บรรยาย/ยกตวัอยา่ง 
3. มอบหมายแบบฝึกหดั 
4. มอบหมายหวัขอ้ทาํรายงาน 

1. แนวการจดัการเรียนรู้ 
2. เอกสารประกอบการสอน 
3. คอมพิวเตอร์ 

-สงัเกตพฤติกรรมการ
เขา้ชั้นเรียน การรับฟัง
บรรยายและการทาํงาน
กลุ่มของนกัศึกษา 
-สงัเกตการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อรายละเอยีด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กจิกรรมการเรียน การสอน  สื่อทีใ่ช้ (ถ้ามี) 
ชิ้นงาน/วธิีการประเมิน 

สื่อทีใ่ช้ 
ชิ้นงาน/วธิีการประเมิน 

3-4 บทที ่2 การวเิคราะห์ข้อมูลเบือ้งต้น 
2.1  ความรู้พื้นฐาน 
2.2  การสร้างตารางแจกแจงความถี่ 
2.3  การหาสดัส่วนและร้อยละ 
2.4  การวดัการกระจาย 

   8 1. บรรยาย/ยกตวัอยา่ง 
2. มอบหมายแบบฝึกหดั 

1. เอกสารประกอบการสอน 
2. คอมพิวเตอร์ 

-สงัเกตพฤติกรรมการ
เขา้ชั้นเรียน การรับฟัง
บรรยายและการทาํงาน
กลุ่มของนกัศึกษา 
-สงัเกตการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน 

5-6 บทที ่3 ตัวแปรสุ่มและการแจกแจง
ความน่าจะเป็น 
3.1  ความน่าจะเป็น 
3.2  ความหมายและชนิดของตวั
แปรสุ่ม 
3.3  การแจกแจงตวัแปรสุ่มแบบไม่
ต่อเนื่องและต่อเนื่อง 

   8 1. บรรยาย/ยกตวัอยา่ง 
2. มอบหมายแบบฝึกหดั 

1. เอกสารประกอบการสอน 
2. คอมพิวเตอร์ 

-สงัเกตพฤติกรรมการ
เขา้ชั้นเรียน การรับฟัง
บรรยายและการทาํงาน
กลุ่มของนกัศึกษา 
-สงัเกตการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อรายละเอยีด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กจิกรรมการเรียน การสอน  สื่อทีใ่ช้ (ถ้ามี) 
ชิ้นงาน/วธิีการประเมิน 

สื่อทีใ่ช้ 
ชิ้นงาน/วธิีการประเมิน 

7-8 บทที ่4 การสุ่มตัวอย่างและการแจก
แจงค่าทีไ่ด้จากตัวอย่าง 
4.1  วิธีการสุ่มตวัอยา่ง 
4.2  การแจกแจงของค่าเฉลี่ย
ตวัอยา่ง 
4.3  การแจกแจงของค่าเฉลี่ยของ
ผลต่างตวัอยา่ง 
4.4  การแจกแจงค่าสดัส่วนของ
ตวัอยา่ง 

   8 1. บรรยาย/ยกตวัอยา่ง 
2. มอบหมายแบบฝึกหดั 

1. เอกสารประกอบการสอน 
2. คอมพิวเตอร์ 

-สงัเกตพฤติกรรมการ
เขา้ชั้นเรียน การรับฟัง
บรรยายและการทาํงาน
กลุ่มของนกัศึกษา 
-สงัเกตการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน 

9 สอบกลางภาค     

10-12 บทที ่5 การทดสอบสมมติฐาน 
5.1  ความหมายของสมมติฐาน 
5.2  ประเภทของสมมติฐาน 
5.3  ขั้นตอนการทดสอบสมมติฐาน 
5.4   การทดสอบสมมติฐาน
ค่าเฉลี่ยของประชากร 1 กลุ่ม 

12 1. บรรยาย/ยกตวัอยา่ง 
2. แบบฝึกหดัฝึกใชโ้ปรแกรมวเิคราะห์ผลเป็นกลุ่ม

และมอบหมายการนาํเสนอผล 
 

1. เอกสารประกอบการสอน 
2. คอมพิวเตอร์ 

-สงัเกตพฤติกรรมการ
เขา้ชั้นเรียน การรับฟัง
บรรยายและการทาํงาน
กลุ่มของนกัศึกษา 
-สงัเกตการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อรายละเอยีด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กจิกรรมการเรียน การสอน  สื่อทีใ่ช้ (ถ้ามี) 
ชิ้นงาน/วธิีการประเมิน 

สื่อทีใ่ช้ 
ชิ้นงาน/วธิีการประเมิน 

 5.5  การทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ย
ของประชากร 2 กลุ่ม 
5.6  การทดสอบสมมติฐานสดัส่วน
ของประชากร 
5.7  การทดสอบสมมติฐานความ
แปรปรวนของประชากร 

 1. บรรยาย/ยกตวัอยา่ง 
2. แบบฝึกหดัฝึกใชโ้ปรแกรมวเิคราะห์ผลเป็นกลุ่ม

และมอบหมายการนาํเสนอผล 
 

1. เอกสารประกอบการสอน 
2. คอมพิวเตอร์ 

-สงัเกตพฤติกรรมการ
เขา้ชั้นเรียน การรับฟัง
บรรยายและการทาํงาน
กลุ่มของนกัศึกษา 
-สงัเกตการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน 

13-15 บทที่ 6 การเลอืกใช้วิธีวิเคราะห์ทาง
สถิติ และทาํการวเิคราะห์ข้อมูล 
6.1  หลกัการเลือกใชว้ิธีวิเคราะห์
ทางสถิติ 
6.2  โปรแกรมประมวลผลขอ้มูลที่
ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
6.3  การกาํหนดและลงรหัสขอ้มูล
ในโปรแกรม SPSS/PC      
6.4  การใชค้าํสั่งโปรแกรมวิเคราะห์
ผลและแปลผลขอ้มูล 

12 - บรรยายโดยใช ้Power Point Presentation และ เครื่อง 
LCD 
- แบบฝึกหดัฝึกใชโ้ปรแกรมวิเคราะห์ผลเป็นกลุ่มและ
มอบหมายการนาํเสนอผล 
- สอบยอ่ย 

1. เอกสารประกอบการสอน 
2. คอมพิวเตอร์ 

-สงัเกตพฤติกรรมการ
เขา้ชั้นเรียน การรับฟัง
บรรยายและการทาํงาน
กลุ่มของนกัศึกษา 
-สงัเกตการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน 
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สัปดาห์

ที ่
หัวข้อรายละเอยีด 

จํานวน
ชั่วโมง 

กจิกรรมการเรียน การสอน  สื่อทีใ่ช้ (ถ้ามี) 
ชิ้นงาน/วธิีการประเมิน 

สื่อทีใ่ช้ 
ชิ้นงาน/วธิีการประเมิน 

16 นาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทาง
สถิติสรุปประเมินรายวิชา 

4 - นาํเสนอผลงานของกลุ่มโดยนกัศึกษา 
สะทอ้นคิด ใหข้อ้เสนอแนะ 

1. เอกสารประกอบการสอน 
2. คอมพิวเตอร์ 

-สงัเกตพฤติกรรมการ
เขา้ชั้นเรียน การรับฟัง
บรรยายและการทาํงาน
กลุ่มของนกัศึกษา 
-สงัเกตการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน 

17 สอบปลายภาค     
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

การ
ประเมิน 

งานทีจ่ะใช้ประเมินผลผู้เรียน สัปดาห์ 
ทีก่าํหนด 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

(1) สอบ   
     -  สอบกลางภาค 9             30 
  -  สอบปลายภาค 17             30 

(2) การเขา้ชั้นเรียน ตลอดเทอม             10 
(3) การทาํงานกลุ่มและการนาํเสนอ 5 30 

 
 
เกณฑ์การประเมินผล 
       80 % ข้ึนไป   ระดบัคะแนน   A  60  -  64   %  ระดบัคะแนน   C   
                      75  -  79  %  ระดบัคะแนน   B+  55  -  59   %  ระดบัคะแนน   D+ 
                      70  -  74  %  ระดบัคะแนน   B  50  -  54   %  ระดบัคะแนน   D 
                      65  -  69  %  ระดบัคะแนน   C+  ตํ่ากวา่ 50 %  ระดบัคะแนน   E 
 
 

หมวดที ่6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1.  เอกสารและตําราหลกั        

สุมาลี สิงหนิยม. (2552). เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาชีวสถิติ (BIOSTATISTICS). 
ภาควิชาชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์, มหาวิทยาลยัมหิดล. 

อรุณ จิรวฒันก์ลุ. (2542). ชีวสถิติ. ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร์  คณะสาธารณสุข
ศาสตร์,มหาวทิยาลยัขอนแก่น.  

ชชัวาลย ์ เรืองประพนัธ์ . (2543). สถิติพืน้ฐาน.  (พิมพค์ร้ังท่ี 5). ภาควิชาสถิติ  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 
 สายชล  สินสมบูรณ์ทอง.  (2546).  สถิติเบือ้งต้น.  (พิมพค์ร้ังท่ี 4).  กรุงเทพฯ  :  โครงการ
ตาํรา  คณะวิทยาศาสตร์  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั. 
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2.  เอกสารและข้อมูลสําคญั 
Daniel W.W., Biostatistics: A Foundation for Analysis in the Health Sciences, 8th ed., 

2005. 
Rosner B., Fundamentals of Biostatistics, 5th ed., 2000. 

 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะนํา 
 Pagano M., Principles of Biostatistics, 2th ed., 2000. 
  

หมวดที ่7  การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวชิา 
 
1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ท่ีจดัทาํโดยนกัศึกษา ไดจ้ดักิจกรรมในการนาํแนวคิด
และความเห็นจากนกัศึกษาไดด้งัน้ี 
 -  การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
 -  การสงัเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
 -  แบบประเมินการสอนของผูส้อน และแบบประเมินรายวิชา 
 - แบบการสาํรวจความตอ้งทางวิชาการและการปรับปรุงรายวิชา 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ในการเกบ็ขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ ดงัน้ี 
 -  ผลการสอบ  
 - ความสนใจและการใหค้วามร่วมมือในการทาํกิจกรรมต่างๆของผูเ้รียน 
 -  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3.  การปรับปรุงการสอน  
 หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมใน
การระดมสมอง และหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดงัน้ี 
 -  ผูส้อนทบทวนกลยทุธ์การสอนทุกภาคการศึกษา  
 -  ผูส้อนระชุมหารือปัญหาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข 
 - เรียกพบนกัศึกษาเป็นรายบุคคลเพื่อแกปั้ญหาเฉพาะจุด 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวขอ้ ตามท่ี
คาดหวงัจากการเรียนรู้ในวิชา ไดจ้าก การสอบถามนกัศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา 
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รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลงัการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบ
ผลสมัฤทธ์ิโดยรวมในวิชาไดด้งัน้ี 
 -  การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษาโดยอาจารยอ่ื์น หรือ
ผูท้รงคุณวฒิุ ท่ีไม่ใช่อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  
 -  มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
โดยตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน วิธีการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม 
 
 
5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ไดมี้การวางแผนการ
ปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากขึ้น ดงัน้ี 
 -  ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน 
ผลสมัฤทธ์ิตามขอ้ 4 
 -  เปล่ียนหรือเชิญอาจารยพ์ิเศษท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้นกัศึกษามี
มุมมองในเร่ืองการประยกุตใ์ชค้วามรู้ 
 
 
 
 

 


