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มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา สส110 สถิติพืน้ฐาน 

สาขาการส่งเสริมสขุภาพ 
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศกึษา 2564 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
         สส110 สถิติพ้ืนฐาน 
         HPX110 Basic Statistics 
2. จำนวนหน่วยกิต 

 2(2-0-4) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การส่งเสริมสขุภาพ)  
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา 

อาจารย์ ดร. อ้อมใจ แต้เจริญวิริยะกุล       อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา คนที่ 1 
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล            อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา คนที่ 2 

อาจารย์ผู้สอน 
ลำดับที ่ รายชื่อ สังกัดภาควิชา 

1 ผู้ช่วยศาตราจารย ์ดร. ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล สาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2 อาจารย์ ดร. อ้อมใจ แต้เจริญวิริยะกุล สาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  
ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปีที่ 1 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่ม ี

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่ม ี

8. สถานทีเ่รียน 
 ภาคทฤษฎี ห้อง 306 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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9. วันที่จัดทำหรอืปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
15 กันยายน 2564 

 
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

 
1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา 

เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการเบ้ืองต้นเก่ียวกับสถิติ ความหมายและประโยชน์ของ
สถิติ  การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น การแจกแจงความถ่ี การวัด
แนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลาง การวัดการกระจาย คะแนนมาตรฐาน ความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่าง ตัวแปรสุ่มและ
การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม โดยยึดหลักจริยธรรม มีทักษะทางปัญญาการวิเคราะห์ปัญหา การ
ทำงานเป็นทีม และการใช้ทักษะการสื่อสารด้านสุขภาพ เมื่อเรียนจบวิชาน้ีแล้ว นิสิตสามารถ        

1. อธิบายหลักการเบ้ืองต้นเก่ียวกับสถิติ ความหมายและประโยชน์ของสถิติ  
2. แสดงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น การแจกแจง

ความถี่ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลาง การวัดการกระจาย คะแนนมาตรฐาน ความน่าจะเป็น 
การสุ่มตัวอย่าง ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม 

2. วัตถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 
ปรับปรุงรายวิชาให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเป็นปัจจบัุนตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต การเปลี่ยนแปลงของ
สังคมที่เก่ียวขอ้งกับภาวะสุขภาพ และความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

3. ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังรายวิชา 
CLO รายละเอียด PLO วิธีการประเมิน 
CLO1 อธิบายสถิติ ความหมายและประโยชน์

ของสถิติ   
PLO 4   สอบภาคทฤษฎี  

CLO2 แสดงวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  PLO 4 สอบภาคทฤษฎี  
แบบฝึกปฏิบัติ และรายงานหัวข้อการ
ประมาณค่า การทดสอบสมติฐาน 
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนนิการ 

 
1. คำอธบิายรายวิชา 

หลักการเบ้ืองต้นเก่ียวกับสถิติ ความหมายและประโยชน์ของสถิติ  การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
นำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น การแจกแจงความถ่ี การวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลาง การวัดการ
กระจาย คะแนนมาตรฐาน ความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่าง ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัว
แปรสุ่ม 
2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
การฝึกภาคสนาม/
งานภาคสนาม/

การฝึกงาน 
กรณีศึกษาสัมมนา 

การเรียนโดยใช้
ปัญหาเปน็ฐาน 

การศึกษาด้วย
ตนเอง (SDL) 

24 - 6 - 60 
 
3. ความรับผดิชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง   

 
4. จำนวนช่ัวโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเปน็รายบคุคล 
 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

รายวิชา 

1. ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การส่ือสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ด้าน
ทักษะ
การ

ปฏิบัติ
ทาง

วิชาชีพ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 
สส 110  สถิติพ้ืนฐาน                       
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 1.2  วิธีการสอน 1.3  วิธีการประเมินผล 

1.มีความซ่ือสตัย์ มีวินัย ตรงเวลา     1.สอดแทรกเนื้อหาเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรมใน
การสอน 

1.แบบบนัทึกการตรงต่อ
เวลา การเข้าห้องเรียนและ
ห้องสอบ   

2.มีจิตสาธารณะ เสียสละเพ่ือส่วนรวม - - 
3.ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม - - 

2. ความรู ้
2.1  ความรู้ทีต้่องได้รับ 2.2  วิธีการสอน 2.3  วิธีการประเมินผล 

1.มีความรู้พ้ืนฐานศึกษาทั่วไป  - - 
2.มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

- - 

3.มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญ
ของศาสตร์ที่ เ ก่ียวข้องกับการส่ งเสริม
สุ ขภาพ  สามารถนำไปประยุก ต์ ใช้ ใน
ชีวิตประจำวัน 

1.บรรยาย  
2.ถาม-ตอบ ร่วมกัน
ในชัน้เรยีน 

1.สอบภาคทฤษฏี  
2.สอบภาคปฏิบัติ 
 

4.สามารถพัฒนาความรู้และทักษะปฏิบัติ
ทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งต่อยอด
องค์ความรู้ได้อย่างต่อเน่ือง 

- - 

3. ทักษะทางปัญญา 

3.1  ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 3.2  วิธีการสอน 3.3 วิธีการประเมินผล 

1.สามารถประยุกต์ความรู้ให้เกิดประโยชน ์ 1.มอบหมายให้นิสิต
วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ  

1.รายงานการฝึกปฏิบัติ 

2.สามารถคิดอย่างเป็นระบบและแก้ไขปัญหา
ได้  

- - 

3.สามารถประเมิน วิพากษ์ สถานการณ์ต่างๆ 
โดยใช้ความรู้เป็นฐาน 

- - 

4.เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรม  - - 
5.สามารถศึกษา ค้นคว้า และประเมินข้อมูล 
แนวคิด หรือหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูล
ที่หลากหลาย 

1.มอบหมายให้นิสิต
วิเคราะห์อภิปราย
ร่วมกัน 

1.ประเมินโดยการสังเกต
พฤติกรรมระหว่างถาม ตอบ 
ระหว่างการอภิปราย 
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4. ทักษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1  ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคล 
และความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

4.2  วิธีการสอน 4.3  วิธีการประเมินผล 

1 .ส า ม า ร ถ ท ำ ง า น ร่ ว ม กั บ ผู้ อ่ื น ทั้ ง  
ในฐานะผู้นำและผู้ร่วมงานได้ 

- - 

2.มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้อม  

1.มอบหมายงานกลุ่ม 
เพ่ือรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล 

1.สังเกตพฤติกรรมการทำงาน 
 

3.สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ  - - 
4.สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง 

- - 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1  ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.2  วิธีการสอน 5.3  วิธีการประเมินผล 

1.สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข เพื่อให้
เข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหา 

1.ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง จากเอกสาร
หรือตำราเก่ียวกับ
รายวิชา 

1.ประเมินคุณภาพของเน้ือหาใน
รายงาน 
 

2.สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ - - 
3.สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น เก็บ
รวบรวมข้อมูล และเลือกใช้ได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ 

- - 

 
6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (ไม่ประเมินผล) 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัป
ดา

ห์ท
ี ่

วันที ่ เวลา หัวข้อ / รายละเอียด 

บร
รย

าย
 

ปฏิ
บัติ

 
สัม

มน
า 

สอ
บบ

รร
ยา

ย 
สอ

บป
ฏิบ

ัติ 

กิจกรรม
การเรียน
การสอน 
/ สื่อที่ใช ้

สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

1 อ. 11 ม.ค. 65 08.30-10.30 บรรยาย:   
แนะนำรายวิชาเรียน ช่อง
ทางการสื่อสารระหว่าง
อาจารย์กับนิสิต 
1. ความรู้เบ้ืองต้นทางสถิติ 
- ความหมายของสถิติ 
-ประโยชน์ของสถิติ 
-ความหมายของคำ 
-ประเภทของข้อมูล   

2     -บรรยาย
เน้ือหา
แบบ
ออนไลน์  

 

-PowerPoint 
-เอกสาร
ประกอบคำ
สอน 
-moodle 
-VDO 

อ.ศิริกุล 
 

2 อ. 18 ม.ค. 65 08.30-10.30 บรรยาย:  
2.   การนำเสนอข้อมูล  

- การนำเสนอข้อมูลเชิง
คุณภาพ 
การนำเสนอในรูปบทความ 
การนำเสนอเป็นตาราง 
การนำเสนอด้วยแผนภูมิ
และรูปภาพ 

- การนำเสนอข้อมูลเชิง
ปริมาณ 
การแจกแจงความถ่ีโดยไม่
จัดข้อมูลเป็นหมวดหมู่ 
การแจกแจงความถ่ีโดยจัด
ข้อมูลเป็นหมวดหมู่ 
การแสดงการแจกแจง
ความถี่ด้วยภาพ 

2     -บรรยาย
เน้ือหา
แบบ
ออนไลน์  
Active 
learning 
 

-PowerPoint 
-เอกสาร
ประกอบคำ
สอน 
-moodle 
-VDO 

อ.ศิริกุล 
 

3 อ. 25 ม.ค. 65 08.30-10.30  บรรยาย:  
3. การสรุปลกัษณะของ

2     -บรรยาย
เน้ือหา

-PowerPoint 
-เอกสาร

อ.อ้อมใจ 
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สัป
ดา

ห์ท
ี ่

วันที ่ เวลา หัวข้อ / รายละเอียด 

บร
รย

าย
 

ปฏิ
บัติ

 
สัม

มน
า 

สอ
บบ

รร
ยา

ย 
สอ

บป
ฏิบ

ัติ 

กิจกรรม
การเรียน
การสอน 
/ สื่อที่ใช ้

สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

ข้อมูล 
-วิธีการวัดแนวโน้มเข้าสู่
ส่วนกลาง 
ค่าเฉล่ีย 
ค่ามัธยฐาน 
ค่าฐานนิยม 
เปอร์เซนไทล์และควอไทล ์

- การหาตัวแทนสำหรับสรุป
ลักษณะของขอ้มูลจาก
มาตรการวัด 

- แบบแบ่งกลุ่ม 
สัดส่วนหรือสัดส่วนร้อยละ 
อัตราส่วนและอัตรา            

แบบ
ออนไลน์  
 

ประกอบคำ
สอน 
-moodle 
-VDO 

13.30-15.30 - การวัดการกระจาย 
พิสัย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
พิสัยระหว่างควอไทล์ 

- การเปรียบเทียบข้อมูล 
สัมประสิทธ์ิการแปรผัน 

2     -บรรยาย
เน้ือหา
แบบ
ออนไลน์  
 

-PowerPoint 
-เอกสาร
ประกอบคำ
สอน 
-moodle 
-VDO 

อ.อ้อมใจ 

4 อ. 1 ก.พ. 65 08.30-10.30 บรรยาย:  
4. แนวคิดเก่ียวกับความ
น่าจะเป็น 
- วิธีการในการกำหนดค่า
ความน่าจะเป็น 
- คุณสมบัติที่สำคัญของ
ความน่าจะเป็น 
 - กฎต่างๆ ทีค่วรทราบ
เก่ียวกับความน่าจะเป็น 
กฎการบวก 

- ความน่าจะเป็นแบบมี

2     -บรรยาย
เน้ือหา
แบบ
ออนไลน์  
Active 
learning 
 

-PowerPoint 
-เอกสาร
ประกอบคำ
สอน 
-moodle 
-VDO 

อ.ศิริกุล 
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สัป
ดา

ห์ท
ี ่

วันที ่ เวลา หัวข้อ / รายละเอียด 

บร
รย

าย
 

ปฏิ
บัติ

 
สัม

มน
า 

สอ
บบ

รร
ยา

ย 
สอ

บป
ฏิบ

ัติ 

กิจกรรม
การเรียน
การสอน 
/ สื่อที่ใช ้

สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

เง่ือนไข 
การหาค่าความน่าจะเป็น
แบบมีเง่ือนไขสูตรทั่วไปใน
การหาค่าความน่าจะเป็น
แบบมีเง่ือนไข 
กฎเกณฑ์การคูณ 

5 อ. 8 ก.พ. 65 08.30-10.30 บรรยาย:  
4. แนวคิดเก่ียวกับความ
น่าจะเป็น (ต่อ) 
- เหตุการณ์ที่เป็นอิสระต่อ
กัน 
- ทฤษฎีบทของเบส์ 
-หลักการของการนับ 
กฎเกณฑ์ของการคูณ 
กฎเกณฑ์ของการบวก 
กฎเกณฑ์ของการเรียงลำดับ 
กฎเกณฑ์ของการจัดหมู่ 

2     -บรรยาย
เน้ือหา
แบบ
ออนไลน์  
Active 
learning 
 

-PowerPoint 
-เอกสาร
ประกอบคำ
สอน 
-moodle 
-VDO 

อ.ศิริกุล 

6 อ. 15 ก.พ. 65 08.30-10.30 สอบคร้ังที่ 1    2    อ.อ้อมใจ 
7 อ. 22 ก.พ. 65 08.30-10.30 บรรยาย:  

5. การแจกแจงความน่าจะ
เป็นของตัวแปรสุ่มชนิดไม่
ต่อเน่ือง 
- ชนิดของตัวแปรสุ่ม 
- การแจกแจงความน่าจะ
เป็นของตัวแปรสุ่ม 
- ค่าเฉลี่ย ความแปรปรวน
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ของตัวแปรสุ่ม 
-การแจกแจงทวินาม 
-ฟังก์ชันความน่าจะเป็นของ

2     -บรรยาย
เน้ือหา
แบบ
ออนไลน์  
Active 
learning 
 

-PowerPoint 
-เอกสาร
ประกอบคำ
สอน 
-moodle 
-VDO 

อ.ศิริกุล 
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สัป
ดา

ห์ท
ี ่

วันที ่ เวลา หัวข้อ / รายละเอียด 

บร
รย

าย
 

ปฏิ
บัติ

 
สัม

มน
า 

สอ
บบ

รร
ยา

ย 
สอ

บป
ฏิบ

ัติ 

กิจกรรม
การเรียน
การสอน 
/ สื่อที่ใช ้

สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

การแจกแจงทวินาม 
 -ค่าเฉลี่ยและความ
แปรปรวนของการแจกแจง
ทวินาม 
-การแจกแจงปัวส์ซอง 
-ค่าเฉล่ียและความ
แปรปรวนของการแจก
แจงปัวส์ซอง 
-การประมาณค่าการแจก
แจงทวินามด้วยการแจก
แจงปัวส์ซอง   

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ. 1 มี.ค. 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08.30-10.30 บรรยาย:  
6. การสุ่มตัวอย่างและการ
แจกแจงของกลุ่มตัวอย่าง 
-วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
การสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้
ความน่าจะเป็น 
การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความ
น่าจะเป็น 
แบบสุ่มเชิงเด่ียว 
แบบเป็นระบบ 
แบบเป็นช้ัน 
แบบเกาะกลุ่ม 
การสุ่มตัวอย่างแบบคืนที่
และแบบไม่คืนที่ 

2     -บรรยาย
เน้ือหา
แบบ
ออนไลน์  
Active 
learning 
 

-PowerPoint 
-เอกสาร
ประกอบคำ
สอน 
-moodle 

-VDO 

อ.ศิริกุล 

9 
 

อ. 8 มี.ค. 65 08.30-10.30 บรรยาย:  
6. การสุ่มตัวอย่างและการ
แจกแจงของกลุ่มตัวอย่าง 
(ต่อ) 
การแจกแจงของกลุ่ม

2     -บรรยาย
เน้ือหา
แบบ
ออนไลน์  
Active 

-PowerPoint 
-เอกสาร
ประกอบคำ
สอน 
-moodle 

อ.ศิริกุล 
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สัป
ดา

ห์ท
ี ่

วันที ่ เวลา หัวข้อ / รายละเอียด 

บร
รย

าย
 

ปฏิ
บัติ

 
สัม

มน
า 

สอ
บบ

รร
ยา

ย 
สอ

บป
ฏิบ

ัติ 

กิจกรรม
การเรียน
การสอน 
/ สื่อที่ใช ้

สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

ตัวอย่าง 
การแจกแจงคา่เฉล่ียของ
กลุ่มตัวอย่าง 
การแจกแจงคา่สัดส่วน 
การแจกแจงความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉล่ีย 
การแจกแจงความแตกต่าง
ระหว่างค่าสัดส่วน 

learning 
 

-VDO 

10 
 

อ. 15 มี.ค. 65 08.30-10.30 บรรยาย:  
7. การประมาณค่า 
- Standard error 
- การประมาณค่าแบบช่วง
ของค่ากลาง 
- การประมาณค่าแบบช่วง
สำหรับค่าเฉล่ีย 
- การประมาณค่าแบบช่วง
สำหรับค่ามัธยฐาน 
-การประมาณค่าแบบช่วง
สำหรับค่าสัดสว่น 
-การประมาณค่าแบบช่วง
ของค่าความแปรปรวน 
-การประมาณค่าในการวิจัย
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 

2     -บรรยาย
เน้ือหา
ภาษาอัง
กฤษ
แบบ
ออนไลน์  
Active 
learning 
 

-PowerPoint 
-เอกสาร
ประกอบคำ
สอน 
-moodle 
-VDO 

อ.อ้อมใจ 

11 อ. 22 มี.ค. 65 08.30-10.30 สอบคร้ังที่ 2    2    อ.อ้อมใจ 
12 อ. 29 มี.ค. 65 08.30-10.30 บรรยาย:  

8. การทดสอบสมมติฐาน    
-ระเบียบวิธีการทดสอบ
สมมติฐาน 
-วิธีการทดสอบสมมติฐาน 
-การใช้ p-value 

2     -บรรยาย
เน้ือหา
แบบ
ออนไลน์  
Active 
learning 

-PowerPoint 
-เอกสาร
ประกอบคำ
สอน 
-moodle 

-VDO 

อ.ศิริกุล 
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สัป
ดา

ห์ท
ี ่

วันที ่ เวลา หัวข้อ / รายละเอียด 

บร
รย

าย
 

ปฏิ
บัติ

 
สัม

มน
า 

สอ
บบ

รร
ยา

ย 
สอ

บป
ฏิบ

ัติ 

กิจกรรม
การเรียน
การสอน 
/ สื่อที่ใช ้

สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

13 อ. 5 เม.ย. 65 
 

08.30-10.30 บรรยาย:  
9. การทดสอบไคสแควร ์
-การทดสอบสมมุติฐาน
ครอบสนิท 
-Homogeneity test 
-Test for independent 

2     -บรรยาย
เน้ือหา
แบบ
ออนไลน์  
 

-PowerPoint 
-เอกสาร
ประกอบคำ
สอน 
-moodle 
-VDO 

อ.อ้อมใจ 

14 อ. 19 เม.ย. 65 08.30-10.30 บรรยาย:  
9. การทดสอบไคสแควร์ 
(ต่อ) 
-Index of association  
-Chi square test ในการ
วิจัยด้านการส่งเสริมสุขภาพ 

2     -บรรยาย
เน้ือหา
แบบ
ออนไลน์  
 

-PowerPoint 
-เอกสาร
ประกอบคำ
สอน 
-moodle 
-VDO 

อ.อ้อมใจ 

15 อ. 26 เม.ย. 65 
 

08.30-10.30 บรรยาย:  
10. การทดสอบสมมติฐาน
ของค่าเฉล่ียของประชากร 1 
กลุ่ม  และค่าเฉล่ียของ
ประชากร 2 กลุ่ม 

2     -บรรยาย
เน้ือหา
แบบ
ออนไลน์  
Active 
learning 

-PowerPoint 
-เอกสาร
ประกอบคำ
สอน 
-moodle 
-VDO 

อ.ศิริกุล 

16 อ. 3 พ.ค. 65 08.30-10.30 บรรยาย:  
11. การทดสอบค่าความ
แปรปรวนของประชากร 1 
กลุ่ม  และการทดสอบค่า
อัตราส่วนความแปรปรวน
ของประชากร 2 กลุม่ 

2     -บรรยาย
เน้ือหา
แบบ
ออนไลน์  
Active 
learning 

-PowerPoint 
-เอกสาร
ประกอบคำ
สอน 
-moodle 
-VDO 

อ.ศิริกุล 

17 อ. 10 พ.ค. 65 08.30-10.30 สอบคร้ังที่ 3    2    อ.อ้อมใจ 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรม ผลการเรียนรู ้ วิธีการ สัปดาห ์ สัดส่วน (%) รวม 

1 1.1, 2.3, 3.1, 5.1  สอบภาคทฎษฎี ครั้งที่ 1 6 30  
สอบภาคทฎษฎี ครั้งที่ 2 10 20 80 
สอบภาคทฎษฎี ครั้งที่ 3 14 30  

4 3.1, 5.1 (3.5,4.2) รายงานรายบุคคล 3,9 10 10 
5 3.1, 5.1 (3.5,4.2) รายงานกลุ่ม 5,13 10 10 

 
การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ : 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน ร้อยละ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1.สังเกตพฤติกรรมการรับฟังความคิดเห็นของ

ผู้อ่ืนโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรม 
2.บันทึกการขานช่ือ การเข้าห้องเรียน การเข้า
ห้องสอบและการส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ภายในเวลาที่กำหนด 
3.สังเกตพฤติกรรมการรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืนโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรม 

5 

2. ด้านความรู้ 1. การสอบภาคทฤษฎี 
2.ประเมินโดยใช้แบบประเมินการสัมมนา และ
การนำเสนอ โดยอาจารย์ 
3.ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงาน 

60 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 1. ประเมินโดยใช้แบบประเมินการสัมมนาและ
การนำเสนอโดยอาจารย์ 

20 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

1.ประเมินโดยใช้แบบประเมินพฤติกรรม
ภาวะการณ์เป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี 
2.ติดตามการทำงานร่วมกับสมาชิกกลุ่มของนิสิต
เป็นระยะๆพร้อมบันทึกพฤติกรรมเป็น
รายบุคคล/กลุม่ 
3.ประเมินจากคุณภาพของรายงานและแบบ
ประเมินสัมมนา 

10 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ประเมินความสามารถสื่อสารโดยและการ
นำเสนอหน้าช้ันเรียนโดยใช้แบบประเมิน 

5 
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เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด : 
1. ใช้การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ดังน้ี 

ระดับคะแนน ระดับเกรด ระดับคะแนน 
80.0 – 100 A 4 
75.0 – 79.9 B+ 3.5 
70.0 – 74.9 B 3 
65.0 – 69.9 C+ 2.5 
60.0 – 64.9 C 2 
55.0 – 59.9 D+ 1.5 
50.0 – 54.9 D 1 
0.0 – 49.9 E 0 

2. นิสิตต้องได้คะแนนการสอบภาคทฤษฏีมากกว่าร้อยละ 50 และมีคะแนนภาคปฏิบัติมากกว่าร้อยละ 60 จึง
จะถือว่าสอบผ่าน 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตำราและเอกสารหลัก 
1. เติมศรี ชำนิจารกิจ .สถิติประยุกต์ทางการแพทย์ . กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,2544. 
2. ทัสสนี นุชประยูร, เติมศรี ชำนิจารกิจ.สถิติในวิจัยทางการแพทย์.กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541 
3.  ประวิทย์ สุนทรสีมะ, สุทธิ อธิปัญญาคม. สถิติประยุกต์ทางการสาธารณสุขและชีววิทยา : ฉบับ
ปรับปรุงและแก้ไข.กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2534 
4.  Jan W. Kuzama and Stephen E. Bohnenblust. Basic Statistics For Health Science, 4rd 
ed., Mayfield Pub Co. ISBN 0-767-41752-6 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1. การตอบคำถามของอาจารย์และเพ่ือนนิสิตในช้ันเรียน 
2. สังเกตปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน กับ ผู้เรียน การมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปราย 
3. ให้นิสิตแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในแบบประเมินที่สาขาวิชาจัดทำขึ้น 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
1. การสังเกตการสอนของผู้สอนโดยทีมผู้ร่วมสอน  
2. ผลการสอบ และผลงานจากการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมาย 
3. การทวนสอบ และประเมินผลการเรียนรู ้

3. การปรับปรุงการสอน 
1. สอนโดยใช้ระบบออนไลน์ และพัฒนาคลิปวิดีโอประกอบการสอน 
2. ให้แบบฝึกหัดแก่นิสิตล่วงหน้าก่อนเรียน 
3. จัดช่องทางการติดต่อกับนิสิตทางไลน์  

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
1. การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการให้คะแนน/เกรดกับข้อสอบ  และรายงาน โดย

คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง 
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

1. ปรับปรุงรายวิชาทุกปีตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจำ
หลักสูตร 

2. ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 
 
 


