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รายละเอียดของรายวิชา สภ352 ชีวสถิติสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ
สาขาการสงเสริมสุขภาพ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1ประจําปการศึกษา 2561
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
สภ352 ชีวสถิติสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ
HP 352 Biostatistics for Health Science
2. จํานวนหนวยกิต
2(1-2-3)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การสงเสริมสุขภาพ)
ประเภทรายวิชา วิชาเฉพาะสาขา
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา:
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล อาจารยผูประสานงานคนที่ 1
อาจารย รัตนติพร โกสุวินทร
อาจารยผูประสานงานคนที่ 2
อาจารยผูสอน
ลําดับที่
รายชื่อ
สังกัด
1 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3 อาจารย ดร. รัตนติพร โกสุวนิ ทร
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
ภาคปฎิบัติ หองคอมพิวเตอร ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
มิถุนายน 2561

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. วัตถุประสงคของรายวิชา
เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาใจหลักชีวสถิติการใชประโยชนของสถิติในการวิจัยดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
ฝกทักษะการเลือกใชวิธีการทางสถิติใหสอดคลองกับสมมติฐานและรูปแบบงานวิจัยการวิเคราะหและแปลผล
ทางสถิติรวมถึงการออกแบบงานวิจัย โดยนิสิตยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม การมีสวนรวมในการทํางานกลุม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทํางาน
1.1 เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาใจในหลักชีวสถิติ
1.2 เพื่อใหนิสิตมีการฝกปฏิบัติการเลือกใชวิธีทางสถิติ การวิเคราะหและแปลผลทางสถิติ และการ
ออกแบบงานวิจัย ใหสอดคลองกับสมมติฐานและรูปแบบงานวิจัยได
1.3 เพื่อใหนิสิตสามารถใชประโยชนของสถิติในการวิจัยดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อปรับปรุงเนื้อหาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
CLO
รายละเอียด
PLO
CLO1

วิเคราะหและอธิบายขอมูลโดยใชหลักชีวสถิติพื้นฐาน

PLO 2,4

CLO2

เลื อ กใช วิ ธี ก ารทางสถิ ติ แ ละการใช โ ปรแกรมทางสถิ ติ ใ ห ส อดคล อ งกั บ
สมมติฐาน

PLO 4

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักชีวสถิติการใชประโยชนของสถิติในการวิจัยดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ฝกทักษะการเลือกใช
วิธีการทางสถิติใหสอดคลองกับสมมติฐานและรูปแบบงานวิจัยการวิเคราะหและแปลผลทางสถิติรวมถึงการ
ออกแบบงานวิจัย
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
การฝกภาคสนาม/ กรณีศึกษา
การเรียนโดยใช
การศึกษาดวย
งานภาคสนาม/การ
ปญหาเปนฐาน
ตนเอง (SDL)
ฝกงาน
15
30
45
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3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

สภ352 ชีวสถิติสําหรับ
วิทยาศาสตรสุขภาพ

ดานที่ 4
ดานที่ 5
ทักษะ
การวิเคราะหเชิง
ดานที่ 1
ดานที่ 3 ความสัมพัน
ตัวเลข การ
ดานที่ 2
คุณธรรมและ
ทักษะทาง ธระหวาง
สื่อสารและการ
ความรู
บุคคลและ
จริยธรรม
ปญญา
ใชเทคโนโลยี
ความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4








4. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาในครั้งแรกที่ปฐมนิเทศนิสิต ตารางนัดหมายหนา
หองทํางาน และผานเวบไซต
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลและรายกลุม 2 ชั่วโมงตอสัปดาห
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1) มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ
2) มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ของ
องคกรและสังคม

1.2 วิธีการสอน
2) กําหนดระเบียบการ
เขาหองเรียน การเขาหอง
สอบ การใชสถานที่และ
อุปกรณสําหรับการเรียน
การสอนและการศึกษา
ดวยตนเอง
-

3) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่น
4) เปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นทั้งในการดํารง
ตนและในการปฏิบัติงาน
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.2 วิธีการสอน
1) มีความรูความเขาใจในศาสตรดาน
การสงเสริมสุขภาพ
2) มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของ 1) บรรยาย
ศาสตรที่เกี่ยวของกับการสงเสริมสุขภาพ
2)ถาม-ตอบ รวมกัน
ในชั้นเรียน
3) ฝกปฏิบัติ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1.3 วิธีการประเมินผล
1) แบบประเมินจากการตรง
ตอเวลา การเขาหองเรียน
และหองสอบ
2) การสงงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย
2.3 วิธีการประเมินผล
1) สอบภาคทฤษฏี
2) สอบภาคปฏิบัติ
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3) มีความรูและความเขาใจถึงงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการแกปญหาที่เกี่ยวของกับการ
สงเสริมสุขภาพ
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา

-

3.2 วิธีการสอน

-

3.3 วิธีการประเมินผล

1) สามารถศึกษาขอมูลแนวคิดหรือ
หลั กฐานใหม ๆ จากแหล งข อมู ลที่ ห ลากหลาย
เปนพื้นฐานในการเรียนรูตลอดชีวิต
2) สามารถประยุกตความรูภาคทฤษฏี
1) มอบหมายใหนิสิต 1) รายงานการฝกปฏิบัติ
ภาคปฏิบัติ เพื่อนําไปใชประโยชนไดอยาง
คนควาการใช
2) สอบภาคปฏิบัติ
เหมาะสม
ประโยชนของสถิติใน
การวิจัยดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพ
2) ฝกปฎิบัติ
3) สามารถศึกษาปญหาที่คอนขางซับซอนดาน
ส งเสริ ม สุ ขภาพอย า งมี วิ จ ารณญาณ คิ ดวิเคร
อย างเป น ระบบและเสนอแนวทางในการแก ไ
อยางสรางสรรค
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
4.2 วิธีการสอน
4.3 วิธีการประเมินผล
และความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
1) มีปฏิสัมพันธ และมีสวนรวมในการ
แกปญหาอยางสรางสรรคระหวางบุคคลและ/
หรือกลุมคน และสามารถปรับตัวไดตาม
สถานการณ
2) สามารถทํางานเปนทีมในบทบาทผูนําและ
ผูตามไดอยางเหมาะสมในสถานการณที่
หลากหลาย
3) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู รวมทั้งการ
พัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาวิชาชีพอยาง
เหมาะสม

-

-

-

-

-

-

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
5.2 วิธีการสอน
5.3 วิธีการประเมินผล
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถศึกษาวิเคราะหและทําความ
1) ศึกษาคนควาดวย 1)ประเมินคุณภาพของเนื้อหาใน
เขาใจในประเด็นปญหาทางสุขภาพโดยเลือก ตนเอง จากเอกสาร รายงาน
และประยุกตเทคนิคทางคณิตศาสตรหรือสถิติ หรือตําราเกี่ยวกับ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ที่เกี่ยวของอยางเหมาะสมในการศึกษา
รายวิชา
คนควาและเสนอแนะ
แนวทางในการแกปญหา
2) สามารถแปลงขอมูลเปนขาวสารที่มี
คุณภาพและเหมาะสมตอการสื่อสารทั้งกับ
บุคคลและกลุมคนในสถานการณที่
หลากหลายและนําไปใชในการสงเสริม
สุขภาพไดอยางเหมาะสม
3) สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ บุคคลและกลุมคน
4) สามารถเลือกและมีทักษะในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวม
ขอมูลประมวลผล แปลความหมายและ
นําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม

-

-

6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (ไมประเมินผล)

1

2

วันที่สอน

หัวขอ / รายละเอียด

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา
สอบบรรยาย
สอบปฏิบัติ

สัปดาหที่

1. แผนการสอน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

ศ 17 สค
2561

1. แนะนํ า รายวิ ช า แนะนํ า แหล ง เรี ย นรู 3
เพิ่ ม เติ ม และบทนํ าสู ก ระบวนวิ ช าชี ว สถิ ติ
สําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ
2. สถิติเชิงพรรณนากับงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตรสุขภาพ
-ชนิดของขอมูล
-ชนิดของตัวแปร
-มาตรวัดตัวแปร
- ประโยชนของสถิติกับงาน
วิทยาศาสตรสุขภาพ
-ประเภทของสถิติที่ใชในงานวิจัยเชิง
พรรณนา

ศ 24 สค
2561

3. การใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเบื้องตน
- การสรางชุดขอมูล

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3

กิจกรรม
การเรียน
การสอน /
สื่อที่ใช
บรรยาย
สอดแทรก
เนื้อหา
เรื่อง
คุณธรรม
จริยธรรม
ดานความ
ซื่อสัตย
และการมี
วินัย
และ
แลกเปลี่
ยนความ
คิดเห็น
ฝกปฎิบัติ
สืบคน

สื่อที่ใช
ผูสอน
ผศ. ดร. ศิริกุล
สื่อ
PowerP
oint

โปรแกร
มสถิติ

ผศ. ดร. ศิริกุล
อ.ดร.รัตนติพร
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3

4

5

6

- การกําหนด coding
- การเปลี่ยนคาตัวแปร
- การนําเขาขอมูลเพื่อการวิเคราะห
- การบันทึกไฟลชุดขอมูล
- เมนูตางๆที่จําเปน
4. ฝกปฏิบัติการสรางตารางแจกแจง
ความถี่ การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง
และ Histogram ดวยโปรแกรมโปรแกรม
พฤ 30 สค
สถิติสําเร็จรูป
2561
5.ฝกปฏิบัติการวิเคราะหขอมูลวิจัยเชิง
สํารวจและการแปลผล

ขอมูลและ
แลกเปลี่ย
นความ
คิดเห็น
3

6. สถิติอนุมานกับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร
3
สุขภาพ
- แนวคิดเกี่ยวกับการทดสอบสมมุติฐาน
- ระดับความเชื่อมั่น /นัยสําคัญทางสถิติ
ศ 7 กย
และกําลังการทดสอบ [type I / II error]
2561
- การหาคาความนาจะเปนคะแนน
มาตรฐาน หรือ z score / การหาคา
Continuous probability/ การหาคา
Binomial distribution
7. การทดสอบสมมุติฐานและประมาณคา: 3
คาเฉลี่ย/คาสัดสวนของประชากร 1 กลุม
พฤ 13 กย
และการแปลผล
2561
One sample t-test
One sample z test
8. การทดสอบสมมติฐานและประมาณคา:
3
เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของประชากรสอง
กลุมที่เปนอิสระตอกัน และการแปลผล
ศ 21 กย
(Both parametric and non2561
parametric)

7
ศ 28 กย
2561

9. การทดสอบสมมติฐานและประมาณคา:
เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลีย่ ของประชากรสอง
กลุมที่ไมเปนอิสระตอกันและการแปลผล
(Both parametric and nonparametric)
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3

สําเร็จรูป
เชน
excel
และ
PSPP
ฝกปฎิบัติ โปรแกร
มสถิติ
สืบคน
ขอมูลและ สําเร็จรูป
แลกเปลี่ย เชน
excel
นความ
และ
คิดเห็น
PSPP
ฝกปฎิบัติ โปรแกร
สืบคน
มสถิติ
ขอมูลและ สําเร็จรูป
แลกเปลี่ย เชน
นความ
excel
คิดเห็น
และ
PSPP
บรรยาย
และ
แลกเปลี่ย
นความ
คิดเห็น
ฝกปฎิบัติ
สืบคน
ขอมูลและ
แลกเปลี่ย
นความ
คิดเห็น

ผศ. ดร. ศิริกุล
อ.ดร.รัตนติพร

ผศ. ดร. ศิริกุล
อ.ดร.รัตนติพร

ผศ. ดร. ศิริกุล
สื่อ
PowerP
oint

โปรแกร
มสถิติ
สําเร็จรูป
เชน
excel
และ
PSPP
ฝกปฎิบัติ โปรแกร
มสถิติ
สืบคน
ขอมูลและ สําเร็จรูป
แลกเปลี่ย เชน
excel
นความ
และ
คิดเห็น
PSPP

ผศ. ดร. ศิริกุล
อ.ดร.รัตนติพร

ผศ. ดร. ศิริกุล
อ.ดร.รัตนติพร
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8

ศ 5 ตค61

9
ศ12 ตค
2561

10
ศ19ตค
2561

11
ศ26 ตค
2561
12
ศ 2 พย
2561

13
ศ 9 พย
2561

14

ศ 16 พย
2561

สอบกลางภาค

1 2

10. การทดสอบสมมุติฐานและประมาณคา:
เพื่ อ เปรี ย บเที ย บค า เฉลี่ ย ของประชากร
มากกวาสองกลุมที่เปนอิสระตอกันและการ
แ ป ล ผ ล (Both parametric and nonparametric)

3

11. การหาความสัมพันธระหวางตัวแปรที่มี
มาตรวัดชนิดตอเนื่องโดยใชสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบเพียรสัน
- การสรางกราฟการแปลผล

3

12. การทดสอบสมมุติฐานและประมาณคา: 3
เพื่อเปรียบเทียบคาสัดสวนของประชากร
สองกลุมและมากกวาสองกลุมที่เปนอิสระ
ตอกัน
13. การทดสอบสมมุติฐานและประมาณคา:
เพื่ อ เปรี ย บเที ย บค าสั ด ส ว นของประชากร
สองกลุมและมากกวาสองกลุมที่ไมเปนอิสระ
ตอกัน

3

14 ทฤษฎีและแนวคิดการวิเคราะห simple 3
linear regression, logistic regression
และ survival analysis

15. ฝกปฏิบัติการวิเคราะห simple linear
regression และlogistic regression
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ฝก
ปฎิบัติ
สืบคน
ขอมูล
และ
แลกเปลี่
ยนความ
คิดเห็น
ฝกปฎิบัติ
สืบคน
ขอมูลและ
แลกเปลี่ย
นความ
คิดเห็น
บรรยาย
และ
แลกเปลี่ย
นความ
คิดเห็น
ฝกปฎิบัติ
สืบคน
ขอมูลและ
แลกเปลี่ย
นความ
คิดเห็น

ผศ. ดร. ศิริกุล
อ.รัตนติพร
สื่อ
ผศ. ดร. ศิริกุล
PowerP อ.ดร.รัตนติพร
oint

โปรแกร ผศ. ดร. ศิริกุล
มสถิติ
อ.ดร.รัตนติพร
สําเร็จรูป
เชน
excel
และ
PSPP
สื่อ
ผศ. ดร. ศิริกุล
PowerP
oint

โปรแกร
มสถิติ
สําเร็จรูป
เชน
excel
และ
PSPP
บรรยาย โปรแกร
มสถิติ
และ
แลกเปลี่ย สําเร็จรูป
เชน
นความ
excel
คิดเห็น
และ
PSPP
ฝกปฎิบัติ โปรแกร
สืบคน
มสถิติ
ขอมูลและ สําเร็จรูป
แลกเปลี่ย เชน

ผศ. ดร. ศิริกุล
อ.ดร.รัตนติพร

ผศ. ดร. ศิริกุล

ผศ. ดร. ศิริกุล
อ.ดร.รัตนติพร
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นความ
คิดเห็น

15

16. ฝกปฏิบัติการวิเคราะห Survival
analysis อยางงาย และการแปลผล

excel
และ
PSPP
ฝกปฎิบัติ โปรแกร ผศ. ดร. ศิริกุล
มสถิติ
สืบคน
อ.ดร.รัตนติพร
ขอมูลและ สําเร็จรูป
แลกเปลี่ย เชน
excel
นความ
และ
คิดเห็น
PSPP
บรรยาย สื่อ
ผศ. ดร. ศิริกุล
และ
PowerP
แลกเปลี่ย oint
นความ
คิดเห็น

3

ศ 16 พย
2561

16

17

17. การออกแบบแบบสอบถาม
3
18. ก ารท ด ส อ บ ค าค ว าม เชื่ อ มั่ น ข อ ง
ศ 23 พย แบบสอบถาม ในการทํ า งานวิ จั ย ทางด าน
2561 สุขภาพและการแปลผล
19. การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางและ
การสุมตัวอยาง
ศ 30 พย
สอบปลายภาค
2561
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการ
เรียนรู
1
2.2 3.2 5.1 (1.2)

2

2.2 3.2 5.1 (1.2)

3

2.2 3.2 5.1 (1.2)

1 2

วิธีการ
คะแนนสอบ
ภาคทฎษฎี
- กลางภาค
- ปลายภาค
คะแนนสอบภาค
ปฎิบัติ
- กลางภาค
- ปลายภาค
รายงานปฏิบัติการ
-คะแนนความถูก
ตองและเหมาะสม
ของเนื้อหาใน
รายงานรายบุคคล
-คะแนนความถูก
ตองและเหมาะสม
ของเนื้อหาใน
รายงานรายกลุม
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อ.ดร.รัตนติพร
ผศ. ดร. ศิริกุล

สัปดาห
8,17

8,17

สัดสวน
(%)
25
25
20
20

7,14
5
5
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การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู :
มาตรฐานผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1. ประเมินจากรายงานการทุจริตในการสอบ
2. ประเมินจากบันทึกการเขาหองเรียนและหองสอบ
การสงงานที่ไดรับมอบหมาย ตรงเวลา
2. ดานความรู
1. การสอบ
2. ประเมินจากรายงานที่ไดรับมอบหมาย
3. สังเกตการตอบคําถามและอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในชั้นเรียนระหวางผูเรียนและผูสอน
3. ดานทักษะทางปญญา
1. การสอบ
2. ประเมินจากรายงานที่ไดรับมอบหมาย
3. สังเกตการตอบคําถามและอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในชั้นเรียนระหวางผูเรียนและผูสอน
4. ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
1. การสอบ
ตัวเลขการสื่อสารและการใช
2. ประเมินจากรายงานที่ไดรับมอบหมาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. สังเกตการตอบคําถามและอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในชั้นเรียนระหวางผูเรียนและผูสอน

รอยละ
10
60

20

10

เกณฑการพิจารณาตัดเกรด :
1. ใชการประเมินผลแบบอิงเกณฑดังนี้
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
นอยกวา 50 คะแนน = E
2. นิสิตตองเขาเรียนครบรอยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์การสอบ
3. นิสิตตองไดคะแนนการสอบภาคทฤษฏีมากกวารอยละ 50 และมีคะแนนภาคปฏิบัติมากกวารอย
ละ 60 จึงจะถือวาสอบผาน
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
1. กัลยา วานิชยบัญชา.การใช SPSS for Windows ในการวิเคราะหขอมูล. กรุงเทพฯ : ซี เคแอนดเอส
โฟโตสตูดิโอ, 2543.
2. เติมศรี ชํานิจารกิจ.สถิติประยุกตทางการแพทย. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2544.
3. ทัสสนี นุชประยูร, เติมศรี ชํานิจารกิจ.สถิติในวิจัยทางการแพทย.กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541.
4. ประวิทย สุนทรสีมะ, สุทธิ อธิปญญาคม. สถิติประยุกตทางการสาธารณสุขและชีววิทยา : ฉบับ
ปรับปรุงและแกไข.กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2534
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5. Beth Dawson, Robert G. Trapp.Basic & clinical biostatistics. Boston : McGraw-Hill,
c2004
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
9. http://bolt.mph.ufl.edu/software/spss/
เอกสารและขอมูลแนะนํา
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1. การตอบคําถามของอาจารยและเพื่อนนิสิตในชั้นเรียน
2. สังเกตปฏิสัมพันธระหวางผูสอน กับ ผูเรียน การมีสวนรวมในการซักถาม อภิปราย
3. ใหนิสิตแสดงความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในแบบประเมินที่สาขาวิชาจัดทํา
ขึ้น
2. กลยุทธการประเมินการสอน
1. การสังเกตการสอนของผูสอนโดยทีมผูรวมสอน
2. ผลการสอบ และผลงานจากการเรียนรูที่ไดรับมอบหมาย
3. การทวนสอบและประเมินผลการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
1. แนะนําแหลงเรียนรูเพิ่มเติม
2. เพิ่มโปรแกรมการวิเคราะหสถิติ เชน excel
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1. การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการให คะแนน/เกรดกั บขอสอบ และรายงาน โดย
คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. ปรับปรุงรายวิชาทุกปตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตร
2. ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป
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