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มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชาสภ352ชีวสถิติสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ภาควิชาสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1ประจาปีการศึกษา2558
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
สภ352 ชีวสถิติสำหรับวิทยำศำสตร์สุขภำพ
HP 352 Biostatistics for Health Science
2. จานวนหน่วยกิต
2(1-2-3)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรส่งเสริมสุขภำพ
ประเภทของรายวิชาวิชำเฉพำะสำขำ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา:
1. อำจำรย์ ดร. ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล อำจำรย์ผู้ประสำนงำนคนที่ 1
2. อำจำรย์ ดร. ปะกำรัง คำไกร
อำจำรย์ผู้ประสำนงำนคนที่ 2
อาจารย์ผู้สอน
ลำดับที่
รำยชื่อ
สังกัดภำควิชำ
1 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สิริมำ มงคลสัมฤทธิ์ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ศูนย์รังสิต
2 อำจำรย์ ดร. ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล
คณะสหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3 อำจำรย์ ดร. อภิสรำ โสมทัศน์
คณะสหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภำคกำรศึกษำที่ 1ชั้นปีที่3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
ภำคทฤษฎี ณ ห้องบรรยำย 306 ชั้น 3 อำคำร คณะสหเวชศำสตร์มศว องครักษ์
ภำคปฎิบัติ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อำคำรเรียนรวม มศว องครักษ์
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
มิถุนำยน 2558

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา
เพื่อให้นิสิตมีควำมรู้ควำมเข้ำใจหลักชีวสถิติกำรใช้ประโยชน์ของสถิติในกำรวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ
ฝึกทักษะกำรเลือกใช้วิธีกำรทำงสถิติให้สอดคล้องกับสมมติ ฐำนและรูปแบบงำนวิจัยกำรวิเครำะห์และแปลผล
ทำงสถิติรวมถึงกำรออกแบบงำนวิจัย โดยนิสิตยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม กำรมีส่วนร่วมในกำรทำงำนกลุ่ม
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นในกำรทำงำน เมื่อสิ้นสุดกำรเรียนกำรสอนแล้ว นิสิตสำมำรถ
1.1 นิสิตมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักชีวสถิติ
1.2 นิสิตมีกำรฝึกปฏิบัติกำรเลือกใช้วิธีทำงสถิติ กำรวิเครำะห์และแปลผลทำงสถิติ และกำรออกแบบ
งำนวิจัย ให้สอดคล้องกับสมมติฐำนและรูปแบบงำนวิจัยได้
1.3 นิสิตสำมำรถใช้ประโยชน์ของสถิติในกำรวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อปรับปรุงเนื้อหำตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรีของสำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ

1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษำหลักชีวสถิติกำรใช้ประโยชน์ของสถิติในกำรวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ ฝึกทักษะกำรเลือกใช้
วิธีกำรทำงสถิติให้สอดคล้องกับสมมติฐำนและรูปแบบงำนวิจัยกำรวิเครำะห์และแปลผลทำงสถิติรวมถึงกำร
ออกแบบงำนวิจัย
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยำย
กำรฝึกภำคสนำม/ กรณีศึกษำ
กำรเรียนโดยใช้
กำรศึกษำด้วย
งำนภำคสนำม/กำร
ปัญหำเป็นฐำน
ตนเอง (SDL)
ฝึกงำน
15
30
45
3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
ด้านที่ 4
ด้านที่ 5
ทักษะ
การวิเคราะห์เชิง
ด้านที่ 1
ด้านที่ 3 ความสัมพัน
ด้านที่ 2
ตัวเลข การ
คุณธรรมและ
ทักษะทาง ธ์ระหว่าง
ความรู้
สื่อสารและการ
รายวิชา
จริยธรรม
ปัญญา
บุคคลและ
ใช้เทคโนโลยี
ความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4

               
สภ352ชีวสถิติสำหรับ
          
   
วิทยำศำสตร์สุขภำพ
4. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
2 ชั่วโมง/สัปดำห์
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 2

มคอ. 3

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนำ
1) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ
ทำงวิชำกำรและวิชำชีพ
2) มีควำมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
เคำรพกฎระเบียบและข้อบังคับต่ำงๆ ของ
องค์กรและสังคม

3) เคำรพสิทธิและรับฟังควำมคิดเห็นของ
ผู้อื่น
4) เป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อผู้อื่นทั้งในกำรดำรง
ตนและในกำรปฏิบัติงำน
2. ความรู้
2.1 ควำมรู้ที่ต้องได้รับ
1) มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในศำสตร์ด้ำน
กำรส่งเสริมสุขภำพ

1.2 วิธีกำรสอน
1) สอดแทรกเนื้อหำเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรมในกำร
สอน
2) กำหนดระเบียบกำร
เข้ำห้องเรียน กำรเข้ำห้อง
สอบ กำรใช้สถำนที่และ
อุปกรณ์สำหรับกำรเรียน
กำรสอนและกำรศึกษำ
ด้วยตนเอง
1) ถำม ตอบ

1) ประเมินโดยกำรสังเกต
พฤติกรรม กำรถำม ตอบ
ระหว่ำงผู้เรียนและผู้สอน

2) สอดแทรกแบบอย่ำงที่ 1) ประเมินโดยกำรสังเกต
ดีต่อผู้อื่นทั้งในกำรดำรงตน กำรถำม ตอบ
และในกำรปฏิบัติงำน
2.2 วิธีกำรสอน
2.3 วิธีกำรประเมินผล
1) บรรยำย
1) สอบภำคทฤษฏี
2) ถำม-ตอบ ร่วมกัน 2) สอบภำคปฏิบัติ
ในชั้นเรียน

2) มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในสำระสำคัญของ 1) บรรยำย
ศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริมสุขภำพ
2)ถำม-ตอบ ร่วมกัน
ในชั้นเรียน
3) ฝึกปฏิบัติ
3) มีควำมรู้และควำมเข้ำใจถึงงำนวิจัยที่
1) สอดแทรกข้อมูล
เกี่ยวข้องกับกำรแก้ปัญหำที่เกี่ยวข้องกับกำร งำนวิจัยทำงชีวสถิติที่
ส่งเสริมสุขภำพ
เกี่ยวข้องกับงำน
ส่งเสริมสุขภำพ
3. ทักษะทางปัญญา
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1.3 วิธีกำรประเมินผล
1)แบบบันทึกกำรตรงต่อ
เวลำ กำรเข้ำห้องเรียนและ
ห้องสอบ
1) แบบประเมินจำกกำรตรง
ต่อเวลำ กำรเข้ำห้องเรียน
และห้องสอบ
2) กำรส่งงำนตำมที่ได้รับ
มอบหมำย

1) สอบภำคทฤษฏี
2) สอบภำคปฏิบัติ
1) ประเมินโดยกำรสังเกต
พฤติกรรมระหว่ำงถำม ตอบ
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3.1 ทักษะทำงปัญญำที่ต้องพัฒนำ

3.2 วิธีกำรสอน

1) สำมำรถศึกษำข้อมูลแนวคิดหรือ
1) มอบหมำยให้นิสิต
หลักฐำนใหม่ๆ จำกแหล่งข้อมู ลที่ห ลำกหลำยเพื
ค้น่อคว้ำกำรใช้
เป็นพื้นฐำนในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประโยชน์ของสถิติใน
กำรวิจัยด้ำน
วิทยำศำสตร์สุขภำพ
2) ฝึกปฎิบัติ
2) สำมำรถประยุกต์ควำมรู้ภำคทฤษฏี
1) มอบหมำยให้นิสิต
ภำคปฏิบัติ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำง
ค้นคว้ำกำรใช้
เหมำะสม
ประโยชน์ของสถิติใน
กำรวิจัยด้ำน
วิทยำศำสตร์สุขภำพ
2) ฝึกปฎิบัติ
3) สำมำรถศึกษำปัญหำที่ค่อนข้ำงซับซ้อนด้ำนกำร
1) มอบหมำยให้นิสิต
ส่ งเสริ ม สุ ขภำพอย่ ำงมีวิ จ ำรณญำณ คิดวิ เครำะห์
ฝึกปฏิบัติ
อย่ ำงเป็ น ระบบและเสนอแนวทำงในกำรแก้ไขได้
อย่ำงสร้ำงสรรค์
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล
4.2 วิธีกำรสอน
และควำมรับผิดชอบที่ต้องพัฒนำ
1) มีปฏิสัมพันธ์ และมีส่วนร่วมในกำร
1) มอบหมำยงำน
แก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ระหว่ำงบุคคลและ/ กลุม่ เพื่อรวบรวม
หรือกลุ่มคน และสำมำรถปรับตัวได้ตำม
และวิเครำะห์ข้อมูล
สถำนกำรณ์
2) สำมำรถทำงำนเป็นทีมในบทบำทผู้นำและ
ผู้ตำมได้อย่ำงเหมำะสมในสถำนกำรณ์ที่
หลำกหลำย

3.3 วิธีกำรประเมินผล
1) รำยงำนกำรฝึกปฏิบัติ

1) รำยงำนกำรฝึกปฏิบัติ
2) สอบภำคปฏิบัติ

1) ประเมินโดยกำรสังเกต
พฤติกรรมระหว่ำงถำม ตอบ

4.3 วิธีกำรประเมินผล
1) ประเมินจำกแบบประเมินกำร
สังเกตพฤติกรรมกำรทำงำน

3) มีควำมรับผิดชอบในกำรเรียนรู้ รวมทั้งกำร 1) มอบหมำยงำน
1) ประเมินจำกรำยงำน
พัฒนำตนเองเพื่อพัฒนำวิชำชีพอย่ำง
รำยบุคคล เพื่อ
เหมำะสม
รวบรวมและวิเครำะห์
ข้อมูล
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำร
5.2 วิธีกำรสอน
สื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
5.3 วิธีกำรประเมินผล
1) สำมำรถศึกษำวิเครำะห์และทำควำม
1) ศึกษำค้นคว้ำด้วย 1)ประเมินคุณภำพของเนื้อหำใน
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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เข้ำใจในประเด็นปัญหำทำงสุขภำพโดยเลือก
และประยุกต์เทคนิคทำงคณิตศำสตร์หรือสถิติ
ที่เกี่ยวข้องอย่ำงเหมำะสมในกำรศึกษำ
ค้นคว้ำและเสนอแนะ
แนวทำงในกำรแก้ปัญหำ
2) สำมำรถแปลงข้อมูลเป็นข่ำวสำรที่มี
คุณภำพและเหมำะสมต่อกำรสื่อสำรทั้งกับ
บุคคลและกลุ่มคนในสถำนกำรณ์ที่
หลำกหลำยและนำไปใช้ในกำรส่งเสริม
สุขภำพได้อย่ำงเหมำะสม
3) สำมำรถสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ บุคคลและกลุ่มคน

ตนเอง จำกเอกสำร
หรือตำรำเกี่ยวกับ
รำยวิชำ

รำยงำน

1) มอบหมำยงำนให้ 1)ประเมินคุณภำพของเนื้อหำใน
สื บ ค้ น จั ด กำร และ รำยงำน
วิ เ ครำะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ
จัดทำรำยงำน
1) เปิดโอกำสให้นิสิต 1) สังเกตพฤติกรรมกำรถำม ตอบ
ถำม ตอบ แลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็นระหว่ำง
ผู้สอนและผู้เรียน

4) สำมำรถเลือกและมีทักษะในกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูลประมวลผล แปลควำมหมำยและ
นำเสนอข้อมูลสำรสนเทศได้อย่ำงเหมำะสม

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

วันที่สอน

1

19สค58

2

หัวข้อ / รายละเอียด

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา
สอบบรรยาย
สอบปฏิบัติ

สัปดาห์ที่

1. แผนการสอน

1. แนะนำรำยวิชำและบทนำสู่กระบวนวิชำ 3
ชีวสถิติสำหรับวิทยำศำสตร์สุขภำพ
2. สถิติเชิงพรรณนำกับงำนวิจัยทำง
วิทยำศำสตร์สุขภำพ
-ชนิดของข้อมูล
-ชนิดของตัวแปร
-มำตรวัดตัวแปร
- ประโยชน์ของสถิติกับงำน
วิทยำศำสตร์สุขภำพ
-ประเภทของสถิติที่ใช้ในงำนวิจัยเชิง
พรรณนำ
26 สค 58 3. กำรใช้ SPSS เบื้องต้น
4
- กำรสร้ำงชุดข้อมูล
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กิจกรรม
การเรียน
การสอน /
สื่อที่ใช้
บรรยำย
และถำมตอบ

ฝึกปฎิบัติ

สื่อที่ใช้
ผู้สอน
สื่อ
อ. ดร. ศิริกุล
PowerP
oint

โปรมแก อ. ดร. ศิริกุล
รม SPSS อ.ดร. อภิสรำ
หน้า 5

มคอ. 3

3

4

5

6

7

8
9

- กำรกำหนด coding
- กำรเปลี่ยนค่ำตัวแปร
- กำรนำเข้ำข้อมูลเพื่อกำรวิเครำะห์
- กำรบันทึกไฟล์ชุดข้อมูล
- เมนูต่ำงๆที่จำเป็น
2 กย58 4. ฝึกปฏิบัติกำรสร้ำงตำรำงแจกแจง
4
ควำมถี่ กำรวัดแนวโน้มเข้ำสู่ส่วนกลำง
และ Histogram ด้วยโปรแกรม SPSS
5.ฝึกปฏิบัติกำรวิเครำะห์ข้อมูลวิจัยเชิง
สำรวจและกำรแปลผล
9 กย58 6. สถิติอนุมำนกับงำนวิจัยทำงวิทยำศำสตร์
4
สุขภำพ
- แนวคิดเกี่ยวกับกำรทดสอบ
สมมุติฐำน
- ระดับควำมเชื่อมั่น /นัยสำคัญทำง
สถิติ และกำลังกำรทดสอบ [type I / II
error]
- กำรหำค่ำควำมน่ำจะเป็นคะแนน
มำตรฐำน หรือ z score / กำรหำค่ำ
Continuous probability/ กำรหำค่ำ
Binomial distribution
16 กย58 7. กำรทดสอบสมมุติฐำนและประมำณค่ำ: 3
ค่ำเฉลี่ย/ค่ำสัดส่วนของประชำกร 1 กลุ่ม
และกำรแปลผล
One sample t-test
One sample z test
23 กย58 8. กำรทดสอบสมมติฐำนและประมำณค่ำ:
3
เพื่อเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยของประชำกรสอง
กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน และกำรแปลผล
(Both parametric and nonparametric)
30 กย58 9. กำรทดสอบสมมติฐำนและประมำณค่ำ:
3
เพื่อเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยของประชำกรสอง
กลุ่มที่ไม่เป็นอิสระต่อกันและกำรแปลผล
(Both parametric and nonparametric)
7 ตค58 สอบกลำงภำค
14 ตค58 10. กำรทดสอบสมมุติฐำนและประมำณค่ำ:
เพื่ อ เปรี ย บเที ย บค่ ำ เฉลี่ ย ของประชำกร
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3

ฝึกปฎิบัติ

โปรมแก อ. ดร. ศิริกุล
รม SPSS อ.ดร. อภิสรำ

ฝึกปฎิบัติ

โปรมแก อ. ดร. ศิริกุล
รม SPSS อ.ดร. อภิสรำ

บรรยำย
และถำมตอบ

สื่อ
ผศ. ดร.สิริมำ
PowerP
oint

ฝึกปฎิบัติ

โปรมแก ผศ. ดร.สิริมำ
รม SPSS อ. ดร. ศิริกุล

ฝึกปฎิบัติ

โปรมแก ผศ.ดร.สิริมำ
รม SPSS อ. ดร. ศิริกุล

1 2
ฝึก
ปฎิบัติ

สื่อ
PowerP

อ. ดร. ศิริกุล
อ. ดร. อภิสรำ
ผศ. ดร.สิริมำ
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10

11

12

13

14

15

16

มำกกว่ำสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกันและกำร
แปลผล (Both parametric and nonparametric)
21 ตค58 11. กำรหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรที่มี
มำตรวัดชนิดต่อเนื่องโดยใช้สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
- กำรสร้ำงกรำฟกำรแปลผล

oint
3

ฝึกปฎิบัติ

โปรมแก ผศ. ดร.สิริมำ
รม SPSS อ. ดร. ศิริกุล

28 ตค58 12. กำรทดสอบสมมุติฐำนและประมำณค่ำ: 3
เพื่อเปรียบเทียบค่ำสัดส่วนของประชำกร
สองกลุ่มและมำกกว่ำสองกลุ่มที่เป็นอิสระ
ต่อกัน
4 พย58 13. กำรทดสอบสมมุติฐำนและประมำณค่ำ:
3
เพื่อเปรี ย บเทีย บค่ำ สั ดส่ ว นของประชำกร
สองกลุ่มและมำกกว่ำสองกลุ่มที่ไม่เป็นอิสระ
ต่อกัน
11 พย58 14 ทฤษฎีและแนวคิดกำรวิเครำะห์ simple 3
linear
regression
/logistic
regression/Survival analysis

บรรยำย
และถำมตอบ

สื่อ
ผศ. ดร.สิริมำ
PowerP
oint

ฝึกปฎิบัติ

โปรมแก ผศ. ดร.สิริมำ
รม SPSS อ. ดร. ศิริกุล

บรรยำย
และถำมตอบ

โปรมแก ผศ. ดร.สิริมำ
รม SPSS อ. ดร. ศิริกุล

18 พย58 15.
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ำรวิ เ ครำะห์ linear
3
regression /logistic regression และกำร
แปลผล
16. ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ำรวิ เ ครำะห์ Survival
analysis อย่ำงง่ำย และกำรแปลผล
25 พย58 17. กำรออกแบบแบบสอบถำม
3
18. กำรทดสอบค่ ำ ควำมเชื่ อ มั่ น ของ
แบบสอบถำม ในกำรทำงำนวิ จั ย ทำงด้ำ น
สุขภำพและกำรแปลผล
19. กำรกำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงและ
กำรสุ่มตัวอย่ำง
2ธค58
สอบปลำยภำค

ฝึกปฎิบัติ

โปรมแก ผศ.ดร.สิริมำ
รม SPSS อ. ดร. ศิริกุล

บรรยำย
และถำมตอบ

สื่อ
ผศ.ดร.สิริมำ
PowerP
oint
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1 2

อ. ดร. อภิสรำ
อ. ดร. ศิริกุล
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ผลการเรียนรู้
1
2
3

2.2 ( 2.1, 2.3)
3.1, 3.2 (3..3)
2.2 ( 2.1, 2.3)
3.1, 3.2 (3..3)
1.1 (1.2,1.3,1.4)
4.1(4.3)
5.1.1 (5.2,5.3)

วิธีการประเมิน
คะแนนสอภำคทฎษฎี
- กลำงภำค
- ปลำยภำค
คะแนนสอบภำคปฎิบัติ
- กลำงภำค
- ปลำยภำค
รำยงำนปฏิบัติกำร
-คะแนนควำมถูกต้องและ
เหมำะสมของเนื้อหำใน
รำยงำนรำยบุคคล
-คะแนนควำมถูกต้องและ
เหมำะสมของเนื้อหำใน
รำยงำนรำยกลุ่ม

สัดส่วนของ
การ
ประเมินผล
25 %
25 %
20 %
20 %
5%
5%

เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด :
1. ใช้กำรประเมินผลแบบอิงเกณฑ์
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+
น้อยกว่ำ 50 คะแนน = E
2. นิสิตต้องเข้ำเรียนครบร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์สอบ
3. นิสิตต้องได้คะแนนกำรสอบภำคทฤษฏีมำกกว่ำร้อยละ 50 และต้องได้คะแนนกำรสอบภำคปฏิบัติ ร้อย
ละ 60 จึงจะถือว่ำสอบผ่ำน
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
1. กัลยำ วำนิชย์บัญชำ.กำรใช้ SPSS for Windows ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล. กรุงเทพฯ : ซี เคแอนด์เอส
โฟโต้สตูดิโอ, 2543.
2. เติมศรี ชำนิจำรกิจ.สถิติประยุกต์ทำงกำรแพทย์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย,
2544.
3. ทัสสนี นุชประยูร, เติมศรี ชำนิจำรกิจ.สถิติในวิจัยทำงกำรแพทย์.กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่ง
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2541.
4. ประวิทย์ สุนทรสีมะ, สุทธิ อธิปัญญำคม. สถิติประยุกต์ทำงกำรสำธำรณสุขและชีววิทยำ : ฉบับ
ปรับปรุงและแก้ไข.กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2534
5. Beth Dawson, Robert G. Trapp.Basic & clinical biostatistics. Boston : McGraw-Hill,
c2004
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6. Wayne W. Daniel.Biostatistics : a foundation for analysis in the health sciences. New
York : John Wiley, 2005.
7. Sylvia Wassertheil-Smoller.Biostatistics and Epidemiology, 3rd ed., Springer-Verlag
New York, Inc. ISBN 0-387-40292-6.
8. Jan W. Kuzama and Stephen E. Bohnenblust. Basic Statistics For Health Science, 4rd
ed., Mayfield Pub Co. ISBN 0-767-41752-6
เอกสารและข้อมูลแนะนา
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
กำรตอบคำถำมของอำจำรย์และเพื่อนนิสิตในชั้นเรียน
สังเกตปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงผู้สอน กับ ผู้เรียน กำรมีส่วนร่วมในกำรซักถำม อภิปรำย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ผลกำรสอบ และผลงำนจำกกำรเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมำย
3. การปรับปรุงการสอน
-คณะกรรมกำรพิจำรณำเนื้อหำแล้ว มีควำมเหมำะสมและมีประโยชน์ในกำรเรียนกำรสอนและกำร
ปฏิบัติงำนในอนำคตจึงเห็นควรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมเดิม
-ประสำนงำนกับสำนักคอมพิวเตอร์ในกำรจองห้องเรียน และแจ้งเหตุผลให้นิสิตทรำบในกรณีที่ห้อง
คอมพิวเตอร์ไม่ว่ำงและต้องนำโน๊ตบุ๊คมำเรียนที่คณะ
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
กำรทวนสอบจำกกำรตรวจผลกำรประเมินกำรเรียนรู้ของนิสิต (กำรให้คะแนน/เกรด) กับข้อสอบ
รำยงำน ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมำย ทวนควำมรู้นิสิตโดยถำมปำกเปล่ำ
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรั บ ปรุ งรำยวิ ช ำทุ กปี ต ำมผลกำรประชุ มของคณะกรรมกำรบริ ห ำรหลั กสู ต รและอำจำรย์ ป ระจ ำ
หลักสูตร
ปรับปรุงรำยวิชำตำมรอบกำรปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี
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