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รายละเอียดของรายวิชา   
Course Specification 

 
 

ช่ือสถาบันอุดมศกึษา    :  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร? 
คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา   :  วิทยาศาสตร?และเทคโนโลยี 
 

หมวดที ่1 ขBอมูลทั่วไป 
1.  รหัสและช่ือรายวิชา  :   10-034-108   ชีวสถิติ (Biostatistics) 
 
2.  จํานวนหน3วยกิต  :   3(3-0- 6) 
  
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  : 

เป�นรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป กลุ$มวิชาคณิตศาสตร( ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาแพทยศาสตร( 

 
4.  อาจารย?ผูBรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย?ผูBสอน :  
 4.1  อาจารย?ผูBรับผิดชอบรายวิชา 
  1)  อาจารย(ชื่นใจ  สุกป1าน 

สถานท่ีติดต$ออาจารย(  : ห5องสํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยี       
  โทร.  086-4884388   
 4.2  อาจารย?ผูBสอนรายวิชา 
  1)  อาจารย(ชื่นใจ  สุกป1าน 

สถานท่ีติดต$ออาจารย(  : ห5องสํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยี       
  โทร.  086-4884388   
  2)  อาจารย(จิตติมา  ชอบเอียด 

สถานท่ีติดต$ออาจารย(  : ห5องสํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยี       
  โทร.  086-4884388  
   3) อาจารย(สาธินี  มะลี 

สถานท่ีติดต$ออาจารย(  : ห5องสํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยี       
  โทร.  086-4884388  
   
5.  ภาคการศึกษา/ช้ันปSท่ีเรยีน  :  ภาคการศึกษาท่ี 2 ช้ันปSท่ี 1   
6.  รายวิชาท่ีตBองเรียนมาก3อน  :  ไม3มี 
7.  รายวิชาท่ีตBองเรียนควบคู3กัน  :  ไม3มี 
8.  สถานท่ีเรียน   :  คณะวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยี 
9.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล3าสุด  :   30 ตุลาคม 2556 
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    หมวดที ่2 จุดมุ3งหมายและวัตถุประสงค? 
1.   วัตถุประสงค?ของรายวิชา  

1) เพ่ือให�ผู�เรียนมีความรู�และเข�าใจแนวคิดในเรื่องความรู�พ้ืนฐานเก่ียวกับสถิติ ความหมายของสถิติ 
ความสําคัญและประโยชน+ของสถิติ ระเบียบวิธีการทางสถิติ ประเภทของสถิติ ระดับการวัดข�อมูล และ
ข้ันตอนการใช�สถิติกับงานทางด�านการแพทย+และสาธารณสุขได�อย2างถูกต�อง 

2) เพ่ือให�ผู�เรียนเกิดทักษะ/กระบวนการเรื่องความรู�พ้ืนฐานเก่ียวกับสถิติ การคํานวณและการปรับ
สู2มาตรฐานของอัตราสถิติชีพ ตัวแปรสุ2มและการแจกแจงความน2าจะเป6น การแจกแจงการสุ2มตัวอย2าง                 
การประมาณค2าพารามิเตอร+และการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การวิเคราะห+การถดถอยและสหสัมพันธ+ 
การวิเคราะห+ความแปรปรวนทางเดียว และสถิติท่ีไม2ใช�พารามิเตอร+ได�อย2างถูกต�อง 

3) เพ่ือให�ผู�เรียนตระหนักถึงความสําคัญในการนําความรู�ทางชีวสถิติท่ีได�ไปประยุกต+ใช�ในงานด�าน
การแพทย+ได�อย2างถูกต�อง 
 
2.  วัตถุประสงค?ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  :  เพ่ือนักศึกษาจะได�มีความรู� ความเข�าใจ เกิดทักษะ
ในการท่ีจะนําไปประยุกต+ใช�ได�มากข้ึน 

 
หมวดที ่3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1.  คําอธิบายรายวิชา   
ความรู� พ้ืนฐานเก่ียวกับสถิติ วิธีการทางสถิติในการเก็บรวบรวมข�อมูล การนําเสนอและ                     

การวิเคราะห+ข�อมูลทางด�านการแพทย+และสาธารณสุข การคํานวณอัตราสถิติชีพ การปรับสู2มาตรฐานของ
อัตราสถิติชีพ การประมาณประชากร ตารางชีพและการประยุกต+ใช�ในงานด�านการแพทย+และสาธารณสุข 
การแจกแจงความน2าจะเป6น เทคนิคการสุ2มตัวอย2าง การแจกแจงการสุ2มตัวอย2าง การประมาณค2าและ   
การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห+การถดถอยและสหสัมพันธ+ การวิเคราะห+ความแปรปรวนทางเดียว และ
สถิติท่ีไม2ใช�พารามิเตอร+ 

 
2.  จํานวนช่ัวโมงท่ีใชBต3อภาคการศึกษา  :    
    จํานวนชั่วโมงบรรยาย          48  ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
  
3.  จํานวนช่ัวโมงต3อสัปดาห?ท่ีอาจารย?ใหBคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก3นักศึกษาเป2นรายบุคคล    

จัดให5นักศึกษาพบอาจารย(เพ่ือขอคําปรึกษาและแนะนําสัปดาห(ละ 2 ชั่วโมง  
 ทุกวันศุกร( เวลา 14.00 - 16.00 น. ห5องสํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร(และเทคโนโลย ี
 โทร  086-4884388 
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หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรูBของนักศึกษา 
 

การพัฒนาผลการเรียนรูB 
  

วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.  ดBานคุณธรรม จริยธรรม 
1.1  มีวินัย ตรงต$อเวลา รู5จัก
กาลเทศะ มีสัมมาคารวะ (หลัก) 
1.2 มีความซ่ือสัตย(สุจริต  
มีจรรยาบรรณ (รอง) 
 

1. มีการชี้แจงรายละเอียดของ
วิชา กฎเกณฑ(ต$างๆ และทํา
ข5อตกลงร$วมกัน เพ่ือให5การ
เรียนการสอนดําเนินไปด5วย
ความมีระเบียบเรียบร5อย รวมถึง
การสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
2. ให5ความสําคัญในเรื่องวินัย 
การตรงต$อเวลา การส$งงาน
ภายในเวลาท่ีกําหนด รู5จัก
กาลเทศะและการมีสัมมาคารวะ 

1. ประเมินจากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข5าชั้นเรียน การส$ง
งานตามกําหนดระยะเวลาท่ี
มอบหมาย และการทํากิจกรรมกลุ$ม 
2. ประเมินจากงานท่ีมอบหมายให5
นักศึกษา เช$น การทํารายงาน การ
อ5างอิงแหล$งท่ีมาของข5อมูล 
3. ไม$ลอกข5อสอบหรือแบบฝGกหัด
รวมถึงงานท่ีได5รับมอบหมาย 

2.  ดBานความรูB 
2.1 มีความรู5และความเข5าใจ
เก่ียวกับหลักการและทฤษฎีด5าน
วิทยาศาสตร(และเทคโนโลยีท่ี
เก่ียวข5อง (หลัก) 
2.2 สามารถนําความรู5ด5าน
วิทยาศาสตร(ท่ีเก่ียวข5องไป
ประยุกต(ได5อย$างเหมาะสม (รอง) 
 

1. สอนแบบบรรยายและเปIด
โอกาสให5ผู5เรียนได5แสดงความ
คิดเห็น 
2. สอนแบบการอภิปรายกลุ$ม 
3. ให5ทําแบบฝGกหัดเพ่ือเพ่ิม
ความเข5าใจ  
4. ศึกษาค5นคว5าเพ่ิมเติมจาก
เอกสารประกอบการเรียนการ
สอน ตํารา และเว็บไซต( 
5. มอบหมายให5นักศึกษาทํา
รายงานเก่ียวกับการนําความรู5ท่ี
ได5ไปประยุกต(ใช5ในสาขาและ
วิชาชีพของตนได5อย$างถูกต5อง
และเหมาะสม พร5อมการ
นําเสนอหน5าชั้นเรียน 

 

1. ประเมินจากการตอบข5อซักถาม 
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
2. ประเมินจากการทําแบบฝGกหัด 
3. ประเมินจากรายงานและการ
นําเสนอหน5าชั้นเรียน  
4. ประเมินจากการสอบกลางภาค 
สอบปลายภาค และการทดสอบหลัง
เรียน 

3.  ดBานทักษะทางปVญญา  
3.1 สามารถค5นคว5าหาความรู5
ด5านวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยี
เพ่ิมเติมจากแหล$งเรียนรู5ใน
ท5องถ่ินหรือแหล$งข5อมูลท่ี

1. สอนแบบบรรยายและเปIด
โอกาสให5ผู5เรียนได5แสดงความ
คิดเห็น 
2. ให5นักศึกษาทําแบบฝGกหัด 
และมอบหมายงานให5ทําเป�น 
 

1. ประเมินจากการตอบข5อซักถาม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
2. ประเมินจากแบบฝGกหัด รายงาน
และการนําเสนอหน5าชั้นเรียน 
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การพัฒนาผลการเรียนรูB 
  

วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

หลากหลายได5ด5วยตนเอง (หลัก) 

3.2 คิดวิเคราะห( และแปล
ความหมายของข5อมูลท่ีได5จาก
การศึกษาค5นคว5าอย$างเป�นระบบ  
(รอง)     

กลุ$มและมีการนําเสนอหน5าชั้น
เรียน 
3. ให5งานในลักษณะท่ีนักศึกษา
ต5องค5นคว5าหาความรู5เพ่ิมเติม 
จากสื่อต$างๆ รวมท้ังจาก
แหล$งข5อมูลท5องถ่ิน เพ่ือ
ประกอบการเรียนในชั้นเรียน
และนําเสนอ 

3. ประเมินจากการสอบกลางภาค 
สอบปลายภาค และการทดสอบหลัง
เรียน 
 

4.  ดBานทักษะความสัมพันธ?
ระหว3างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
4.1  สามารถเสนอแนะแนวทาง
เพ่ือการแก5ปLญหาท้ังส$วนตัวและ
ส$วนรวม (หลัก) 
4.2  มีความรับผิดชอบในการ
กระทําของตัวเองและของกลุ$ม   
(หลัก) 

1. มอบหมายงานให5ทํางานเป�น
รายบุคคลและกลุ$มแล5วจัดให5มี
การนําเสนอและอภิปรายกลุ$ม 

1. ประเมินจากงานท่ีได5รับมอบหมาย 
2. ประเมินจากการนําเสนอและ
อภิปรายกลุ$ม การตอบข5อซักถาม 

5.  ดBานทักษะการวิเคราะห?เชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และการใชB
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.1 มีความสามารถในการ
วิเคราะห( แปลความหมายข5อมูล
เชิงตัวเลข (หลัก) 
5.2 สามารถใช5เครื่องคํานวณ 
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร(และ
เทคโนโลยีท่ีเก่ียวข5องได5   (รอง) 
 

1. ให5นักศึกษาทําแบบฝGกหัด
เพ่ิมเติม และฝGกใช5เครื่อง
คํานวณ 
2. มอบหมายงานรายกลุ$ม แล5ว
ให5มีการนําเสนอหน5าชั้นเรียน 

1. ประเมินจากแบบฝGกหัด  
2. ประเมินจากรายงาน และการ
นําเสนอหน5าชั้นเรียน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูB  (Curriculum Mapping)   
 

�  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก    �  หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง   - หมายถึงไม$กําหนดผลการเรียนรู5 
 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรูB 3. ทักษะทางปVญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ?
ระหว3างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการวิเคราะห?เชงิ
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชBเทคโนโลยี 

 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
10-034-108 ชีวสถิติ  
(Biostatistics) 

�  � � �  � � � �      � �  � �  � 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน   

 

สัปดาห?
ที่ 

เนื้อหา 
ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติ 

วิธีสอน/กิจกรรม วิธีวัดและประเมินผล ชื่อผูBสอน 

1 ปฐมนิเทศ แนะแนวประมวลรายวิชาและ
เกณฑ(การวัดและประเมินผล 

 

3 - 1. การทดสอบก$อนเรียน 
(pretest) หัวข5อความรู5เบื้องต5น
เกี่ยวกับชีวสถิติ 

2. บรรยายประกอบการสอน  

คะแนนทดสอบก$อนเรียน 
(pretest) 

อ.ชื่นใจ 

2 บทที่ 1  ความรู5พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติ 
           1.1 ความหมายของสถิติและชีวสถิติ 
           1.2 ประชากรและตัวอย$าง 
           1.3 ประเภทของข5อมูล 
           1.4 ระดับการวัด 
           1.5 การวัดแนวโน5มเข5าสู$ส$วนกลาง 
                 - ค$าเฉลี่ย 
                 - มัธยฐาน 
                 - ฐานนิยม 
           1.6 การวัดค$าตําแหน$ง 
                 - ควอไทล( 
                 - เดไซล( 
                 - เปอร(เซ็นต(ไทล( 

3 - 1. บรรยายประกอบการสอน 
2. ฝGกฝนการแก5ปLญหาจาก
แบบฝGกหัดและค5นคว5าเพิ่มเติม 

 

ทําแบบฝGกหัดถูกต5องไม$ต่ํา
กว$า 60% 

อ.สาธินี 



 7 มคอ.3  
 

สัปดาห?
ที่ 

เนื้อหา 
ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติ 

วิธีสอน/กิจกรรม วิธีวัดและประเมินผล ชื่อผูBสอน 

3 บทที่ 1  ความรู5พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติ 
(ต$อ) 
           1.7 การวัดการกระจาย 
                 - พิสัย 
                 - ส$วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย 
                 - ความแปรปรวน 
                 - ค$าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
                 - พิสัยควอไทล( 
                 - สัมประสิทธิ์ความแปรผัน 
                 - Boxplot 
           1.8 สรุป 
 

3 - 1. บรรยายประกอบการสอน 

2. ฝGกฝนการแก5ปLญหาจาก
แบบฝGกหัดและค5นคว5าเพิ่มเติม 

ทําแบบฝGกหัดถูกต5องไม$ต่ํา
กว$า 60% 

 

อ.สาธินี 

4 บทที่ 2  สถิติชีพ 
           2.1 การวัดการป1วยและการตาย 
           2.2 การสร5างตารางชีพ 
           2.3 สรุป 
 
 
 
 

3 - 1. บรรยายประกอบการสอน 
2. ฝGกฝนการแก5ปLญหาจาก
แบบฝGกหัดและค5นคว5าเพิ่มเติม 
 

ทําแบบฝGกหัดถูกต5องไม$ต่ํา
กว$า 60% 

 

อ.ชื่นใจ  



 8 มคอ.3  
 

สัปดาห?
ที่ 

เนื้อหา 
ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติ 

วิธีสอน/กิจกรรม วิธีวัดและประเมินผล ชื่อผูBสอน 

5 บทที่ 3  ตัวแปรสุ$มและการแจกแจงความ
น$าจะเป�น 
           3.1 ตัวแปรสุ$ม 
           3.2 การแจกแจงความน$าจะเป�นของ
ตัวแปรสุ$มแบบต$อเนื่องและไม$ต$อเนื่อง 
           3.3 ฟLงก(ชันการแจกแจงความน$าจะ
เป�นสะสม 
            

3 - 1. บรรยายประกอบการสอน 
2. ฝGกฝนการแก5ปLญหาจาก
แบบฝGกหัดและค5นคว5าเพิ่มเติม 
 

ทําแบบฝGกหัดถูกต5องไม$ต่ํา
กว$า 60% 

 

 

อ.จิตติมา 

6 บทที่ 3  ตัวแปรสุ$มและการแจกแจงความ
น$าจะเป�น (ต$อ) 
           3.4 ค$าคาดหวังของตัวแปรสุ$มและ
ฟLงก(ชันของตัวแปรสุ$ม 
           3.5 กฎของค$าคาดหวัง 
           3.6 ค$าความแปรปรวนของตัวแปร
สุ$มและฟLงก(ชันของตัวแปรสุ$ม 
           3.7 กฎของค$าความแปรปรวน 
           3.8 สรุป 
 
 
 

3 - 1. บรรยายประกอบการสอน 
2. ฝGกฝนการแก5ปLญหาจาก
แบบฝGกหัดและค5นคว5าเพิ่มเติม 

ทําแบบฝGกหัดถูกต5องไม$ต่ํา
กว$า 60% 

 

อ.จิตติมา 



 9 มคอ.3  
 

สัปดาห?
ที่ 

เนื้อหา 
ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติ 

วิธีสอน/กิจกรรม วิธีวัดและประเมินผล ชื่อผูBสอน 

7 บทที่ 4  การแจกแจงความน$าจะเป�น 
           4.1 การแจกแจงความน$าจะเป�น
แบบไม$ต$อเนื่อง 
                 - การแจกแจงความน$าจะเป�น
แบบทวินาม 
                 - การแจกแจงความน$าจะเป�น
แบบปLวซอง 
           4.2 การแจกแจงความน$าจะเป�น
แบบต$อเนื่อง 
                 - การแจกแจงความน$าจะเป�น
แบบปกติ 
           4.3 สรุป 
 

3 - 1. บรรยายประกอบการสอน 
2. ฝGกฝนการแก5ปLญหาจาก
แบบฝGกหัดและค5นคว5าเพิ่มเติม 

ทําแบบฝGกหัดถูกต5องไม$ต่ํา
กว$า 60% 

 

อ.จิตติมา 

8 บทที่ 5  การประมาณค$าและ 
การทดสอบสมมติฐาน 
           5.1 การประมาณค$าเฉลี่ยประชากร 
           5.2 การประมาณค$าสัดส$วน
ประชากร 
           5.3 การประมาณค$าความแปรปรวน
ประชากร 
            

3 - 1. บรรยายประกอบการสอน 
2. ฝGกฝนการแก5ปLญหาจาก
แบบฝGกหัดและค5นคว5าเพิ่มเติม 

ทําแบบฝGกหัดถูกต5องไม$ต่ํา
กว$า 60% 

 

อ.ชื่นใจ 



 10 มคอ.3  
 

สัปดาห?
ที่ 

เนื้อหา 
ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติ 

วิธีสอน/กิจกรรม วิธีวัดและประเมินผล ชื่อผูBสอน 

5.3 การประมาณค$าผลต$างระหว$างค$าเฉลี่ย
ของสองประชากร 
           5.4 การประมาณค$าผลต$างระหว$าง
ค$าเฉลี่ยของสองประชากรแบบจับคู$ 
           5.5 การประมาณค$าระหว$างสัดส$วน
สองประชากร 
            

9 สอบกลางภาค 

10 บทที่ 5  การประมาณค$าและ 
การทดสอบสมมติฐาน (ต$อ) 
           5.6 การประมาณอัตราส$วนระหว$าง
ค$าความแปรปรวนของสองประชากร 
           5.7 ความหมายของการทดสอบ
สมมติฐานทางสถิติ 
           5.8 การตั้งสมมติฐานทางสถิติ 
           5.9 ขั้นตอนของการทดสอบ
สมมติฐาน 
           5.10 การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ
ค$าเฉลี่ยประชากรเดียว 
 

3 - 1. บรรยายประกอบการสอน 
2. ฝGกฝนการแก5ปLญหาจาก
แบบฝGกหัดและค5นคว5าเพิ่มเติม 

ทําแบบฝGกหัดถูกต5องไม$ต่ํา
กว$า 60% 

 

อ.ชื่นใจ 



 11 มคอ.3  
 

สัปดาห?
ที่ 

เนื้อหา 
ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติ 

วิธีสอน/กิจกรรม วิธีวัดและประเมินผล ชื่อผูBสอน 

11 บทที่ 5  การประมาณค$าและ 
การทดสอบสมมติฐาน 
(ต$อ) 
5.11 การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค$า
สัดส$วนประชากร 
           5.12 การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ
ค$าความแปรปรวนประชากร 
           5.13 การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ
ผลต$างระหว$างค$าเฉลี่ยของสองประชากร 
           5.14 การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ
ผลต$างระหว$างค$าเฉลี่ยของสองประชากรแบบ
จับคู$ 
           5.15 การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ
ผลต$างระหว$างค$าสัดส$วนของสองประชากร 
           5.16 สรุปการประมาณค$าและการ
ทดสอบสมมติฐาน 
 
 
 
 
 

3 - 1. บรรยายประกอบการสอน 
2. ฝGกฝนการแก5ปLญหาจาก
แบบฝGกหัดและค5นคว5าเพิ่มเติม 

ทําแบบฝGกหัดถูกต5องไม$ต่ํา
กว$า 60% 

 

อ.ชื่นใจ 



 12 มคอ.3  
 

สัปดาห?
ที่ 

เนื้อหา 
ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติ 

วิธีสอน/กิจกรรม วิธีวัดและประเมินผล ชื่อผูBสอน 

12 บทที่ 6  การวิเคราะห(การถดถอยและ
สหสัมพันธ( 
           6.1 การวิเคราะห(ความถดถอยเชิง
เส5นอย$างง$าย 
           6.2 สมมติฐานของการวิเคราะห(
ความถดถอย 
           6.3 การประมาณค$าพารามิเตอร(ของ
สมการถดถอย 
           6.4 การประมาณค$าความแปรปรวน
ของความคลาดเคลื่อน 

3 - 1. บรรยายประกอบการสอน 
2. ฝGกฝนการแก5ปLญหาจาก
แบบฝGกหัดและค5นคว5าเพิ่มเติม 

ทําแบบฝGกหัดบทถูกต5องไม$
ต่ํากว$า 60% 

 

อ.ชื่นใจ 

13 บทที่ 6  การวิเคราะห(การถดถอยและ
สหสัมพันธ( (ต$อ) 
           6.5 การประมาณค$าแบบช$วงและ
การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับสัมประสิทธิ์
ความถดถอย 
           6.6 การทดสอบสัมประสิทธิ์ความ
ถดถอยโดยใช5การวิเคราะห(ความแปรปรวน 
           6.7 สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ 
           6.8 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ( 
           6.9 สรุปขั้นตอนการวิเคราะห(ความ
ถดถอยและสหสัมพันธ(อย$างง$าย 

3 - 1. บรรยายประกอบการสอน 
2. ฝGกฝนการแก5ปLญหาจาก
แบบฝGกหัดและค5นคว5าเพิ่มเติม 

ทําแบบฝGกหัดถูกต5องไม$ต่ํา
กว$า 60% 

 

อ.ชื่นใจ 



 13 มคอ.3  
 

สัปดาห?
ที่ 

เนื้อหา 
ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติ 

วิธีสอน/กิจกรรม วิธีวัดและประเมินผล ชื่อผูBสอน 

14 บทที่ 7  การวิเคราะห(ความแปรปรวน  
           7.1 วัตถุประสงค(ของการวิเคราะห(
ความแปรปรวน 
           7.2 หลักการของการวิเคราะห(ความ
แปรปรวน 
           7.3 การวิเคราะห(ความแปรปรวน
แบบมีปLจจัยเดียว 
           7.4 ความสัมพันธ(ระหว$างสถิติ
ทดสอบ "F" และ "t" 
            

3 - 1. บรรยายประกอบการสอน 
2. ฝGกฝนการแก5ปLญหาจาก
แบบฝGกหัดและค5นคว5าเพิ่มเติม 

ทําแบบฝGกหัดถูกต5องไม$ต่ํา
กว$า 60% 

 

อ.ชื่นใจ 

15 บทที่ 7  การวิเคราะห(ความแปรปรวน (ต$อ) 
           7.5 การวิเคราะห(ความแปรปรวน
ของการทดลองแบบสุ$มโดยสมบูรณ(ภายใน
กลุ$ม 
           7.6 การวิเคราะห(ความแปรปรวน
แบบจําแนก 2 ทาง 
           7.7 สรุปการวิเคราะห(ความ
แปรปรวน 
 
 
 

3 - 1. บรรยายประกอบการสอน 
2. ฝGกฝนการแก5ปLญหาจาก
แบบฝGกหัดและค5นคว5าเพิ่มเติม 

ทําแบบฝGกหัดถูกต5องไม$ต่ํา
กว$า 60% 

 

อ.ชื่นใจ 



 14 มคอ.3  
 

สัปดาห?
ที่ 

เนื้อหา 
ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติ 

วิธีสอน/กิจกรรม วิธีวัดและประเมินผล ชื่อผูBสอน 

16 บทที่ 8  สถิติที่ไม$ใช5พารามิเตอร( 
           8.1 ข5อดีและข5อควรระวังของสถิติ 
ที่ไม$ใช5พารามิเตอร( 
           8.2 การทดสอบภาวะสารูปสนิทดีโดย
สถิติไคสแควร+ 
           8.3 การทดสอบภาวะสารูปสนิทดีโดย
สถิติโคลโมโกรรอฟ - สไมร+นอฟ 

3 - 1. บรรยายประกอบการสอน 
2. ฝGกฝนการแก5ปLญหาจาก
แบบฝGกหัดและค5นคว5าเพิ่มเติม 

ทําแบบฝGกหัดถูกต5องไม$ต่ํา
กว$า 60% 

 

อ.ชื่นใจ 

17 นําเสนอรายงานกลุ$ม 
           ให5นักศึกษาแบ$งกลุ$ม กลุ$มละ 6 คน 
โดยกําหนดให5แต$ละกลุ$มเลือกข5อมูลสถิติ
เกี่ยวกับโรคต$างๆ มากลุ$มละ 1 ชุดข5อมูล แล5ว
จึงทําการวิเคราะห(ข5อมูลโดยอาศัยหัวข5อต$างๆ 
ที่ได5เรียนมา นําเสนอในรูปเล$มรายงาน พร5อม
นําเสนอหน5าชั้นเรียน 
            

3 - 1. ประเมินจากเล$มรายงาน และ
การนําเสนอหน5าชั้นเรียน 

1. ความถูกต5องของเนื้อหา
และรูปเล$มรายงาน รวมถึง
การอ5างอิงแหล$งที่มาของ
ข5อมูล 3% 

2. ความพร5อมเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับสื่อในการนําเสนอ
และการนําเสนอ 5% 

3. การมีส$วนร$วมในการ
ตอบข5อซักถาม (รายบุคคล) 
2% 

อ.ชื่นใจ 
อ.จิตติมา 
อ.สาธินี 

18 สอบปลายภาค 

 



 15 มคอ.3  
 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรูB    
  

วิธีการประเมินผล สัปดาห?ท่ี
ประเมิน 

สัดส3วนของ
การประเมินผล 

สอบกลางภาคการศึกษา 
สอบปลายภาคการศึกษา 

9 
18 

40 % 
35 % 

การประเมินการทํางาน 
- แบบฝ>กหัด 
- รายงานและการนําเสนอ            

ทุกสัปดาห( 
 

10 % 
10 % 

ประเมินความรับผิดชอบ 
ประเมินความตรงต2อเวลา 
ประเมินความซ่ือสัตย+ 
ประเมินความร2วมมือในการปฏิบัติ 
ตามกฎ ระเบียบ  

ทุกสัปดาห( 5 % 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1.ตําราและเอกสารหลักท่ีใชBในการเรียนการสอน   

ไม$มี 
2.  เอกสารและขBอมูลสําคัญท่ีนักศึกษาจําเป2นตBองศึกษาเพ่ิมเติม   

ไม2มี 
3.  เอกสารและขBอมูลแนะนําท่ีนักศึกษาควรศึกษาเพ่ิมเติม 

กัลยา  วานิชย+บัญชา. (2551). หลักสถิติ.   พิมพ+ครั้งท่ี 10. กรุงเทพฯ: ธรรมสารจํากัด 
ม่ิงขวัญ  เหรียญประยูร. (2549). ความน�าจะเป�นและสถิติ   .กรุงเทพฯ : หน2วยงานส2งเสริม 

การสร�างตํารา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าธนบุรี 
วิไล  กุศลวิศิษฎ+กุล. (2537). ชีวสถิติเบ้ืองต�นสําหรับวิทยาศาสตร$สุขภาพ เล�ม 1. กรุงเทพฯ :  

ประกายพรึก  
วิญKู  เดชธราดล. เอกสารประกอบการสอนวิชา 347-213 ชีวสถิติ. ภาควิชาคณิตศาสตร+  

คณะวิทยาศาสตร+ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร+. 
สายชล  สินสมบูรณ+ทอง. (2550). สถิติเบ้ืองต�น.  พิมพ+ครั้งท่ี 6  .กรุงเทพฯ  : จามจุรีโปรดักท+ 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 
1.  กลยุทธ?การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  ให5นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผล
ของรายวิชา ท้ังด5านวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและห5องนอกเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน       
ท่ีส$งผลกระทบต$อการเรียนรู5 และผลการเรียนรู5ท่ีได5รับ ข5อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงรายวิชา ด5วยระบบ
เครือข$ายของมหาวิทยาลัย  

 
2.  กลยุทธ?การประเมินการสอน :  คณะกําหนดให5มีการประเมินการสอนโดยคณะกรรมการประเมินการ
สอนท่ีแต$งต้ังโดยคณะวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยี และผลการเรียนของนักศึกษา  
 
3.   การปรับปรุงการสอน  :  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  
 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา :  ทวนสอบจากคะแนนข5อสอบหรืองานท่ี
มอบหมาย  
 
 5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา :  ปรับปรุงรายละเอียด
สื่อการสอน เพ่ือให5ผู5เรียนทําความเข5าใจได5ง$ายข้ึน 
 
        
       

ลงช่ือ                                       อาจารย?ผูBรับผิดชอบรายวิชา 
   ( อาจารย(ชื่นใจ  สุกป1าน ) 

 
 

ลงช่ือ     อาจารย?ผูBรับผิดชอบหลักสูตร 
 
 
 
 


