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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะพยาบาลศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

4112108 สถิติ (Statistics)

2. จํานวนหนวยกิต

2 (2-0-4)

3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ประเภทรายวิชา
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ดร.พรทิพย เดชพิชัย
อาจารยผูสอน จากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ดร.พรทิพย เดชพิชัย
5. ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) ไมมี
8. สถานที่เรียน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 204/3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม.10700
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด

ธันวาคม 2554

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในวิชาสถิติ
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1.2 เมื่ อ กํา หนดโจทย ปญ หาให ผูเ รี ยนสามารถนํ า วิธี ก ารทางสถิติ ไ ปใช ใ นการแก โ จทยป ญ หาทาง
วิทยาศาสตรสุขภาพไดอยางถูกตองเหมาะสม
1.3 ผูเ รียนสามารถนําความรู ความเขาใจที่ไดรับ จากการเรียนวิชาสถิติไปใชในวิชาที่เ กี่ยวของ เชน
วิทยาการระบาด วิจัยทางการพยาบาลได
1.4 เพื่อใหผูเรียนเห็นความสําคัญ และมีเจตคติที่ดีตอวิชาสถิติ
1.5 เพื่อใหผูเรียนไดใชเปนพื้นฐานในการศึกษาในระดับสูงขึ้นไป
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อปรับกระบวนรายวิชาใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา (TQF) ระดับปริญญาตรี
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ความรูทางสถิติเกี่ยวกับระเบียบวิธีทางสถิติ การเก็บรวบรวมขอมูล การนําเสนอขมูล การวิเคราะห
ขอมูล ตลอดจนการแปลความหมาย การประมาณคาประชากร การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความ
แปรปรวน การหาความสัม พันธและการพยากรณ รวมทั้ง การนําความรูทางสถิ ติไปประยุกตใชในการวิจัย
ทางดานสุขภาพ
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
30 ชั่วโมง
-

การฝกทดลอง
-

การศึกษาดวยตนเอง
4 ชั่วโมง/สัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
1 ชั่วโมงตอสัปดาห

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
ผลการเรียนรู
1. คุณธรรม จริยธรรม
4.1.4 ความรับผิดชอบ
4.1.5 การตรงตอเวลา

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. ผูสอนบรรยายพรอมยกตัวอยาง 1. ใชวิธีการประเมินผลโดยการ
ประกอบโดยเปดโอกาสใหผูเรียน สังเกตความสนใจ การแสดงความ
รวมแสดงความคิดเห็น
คิดเห็นของผูเรียน การมาเขาชั้น
เรียนอยางสม่ําเสมอและตรงตาม
เวลาเรียน
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ผลการเรียนรู
2. ความรู
4.2.1 ผูเรียนสามารถให
ความหมายของสถิติ สามารถบอก
ขอบเขตและประโยชนของสถิติ
สถิติที่ใชในการวิจัยทาง
วิทยาศาสตรสุขภาพ
4.2.1 ผูเรียนสามารถตอบปญหา
โจทยเกี่ยวกับการสุมตัวอยางได
อยางถูกตอง
4.2.1 ผูเรียนสามารถตอบปญหา
โจทยเกี่ยวกับหลักการประมาณคา
ไดอยางถูกตอง
4.2.1 ผูเรียนสามารถตอบปญหา
โจทยเกี่ยวกับการทดสอบ
สมมติฐานไดอยางถูกตอง
4.2.1 ผูเรียนสามารถตอบปญหา
โจทยเกี่ยวกับการหาความสัมพันธ
ระหวางตัวแปร และการพยากรณ
ไดอยางถูกตอง
3. ทักษะทางปญญา
4.3.3 การนําสิ่งที่ไดเรียนในวิชา
สถิติไปใชประโยชนในทางที่ถูกตอง
4.3.4 ความสามารถในการสังเกต
การใชเหตุผล ความละเอียด
รอบคอบ
4.3.5 ความสามารถในการจํา
การทําความเขาใจ การนําไปใช
และการวิเคราะห
4.3.6 ความสามารถในการคิด
คํานวณ
4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.4.1 ความสัมพันธระหวางผูเรียน
กับผูเรียน ผูเรียนกับผูสอน และ
ผูสอนกับผูเรียน
4.4.4 ความรับผิดชอบรวมกัน
ระหวางผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับ

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. ผูสอนบรรยายพรอมยกตัวอยาง 1. ใชวิธีการประเมินผลโดยการ
ประกอบโดยเปดโอกาสใหผูเรียน สังเกตความสนใจ การแสดงความ
รวมแสดงความคิดเห็น
คิดเห็นของผูเรียน การเขามาชั้น
เรียนอยางสม่ําเสมอและตรงตาม
เวลาเรียน และการตัดเกรด

1. ผูสอนบรรยายพรอมยกตัวอยาง
ประกอบโดยเปดโอกาสใหผูเรียน
รวมแสดงความคิดเห็นและตอบ
ปญหาโจทยในวิชาสถิติดวยตนเอง
โดยทํากิจกรรมกลุมและกิจกรรม
เดี่ยวตามความตองการของผูเรียน

1. ใชวิธีการประเมินผลโดยการ
สังเกตความสนใจ การแสดงความ
คิดเห็นของผูเรียน การมาเขาชั้น
เรียนอยางสม่ําเสมอและตรงตาม
เวลาเรียน และการตัดเกรด

1. ผูสอนบรรยายพรอมยกตัวอยาง
ประกอบโดยเปดโอกาสใหผูเรียน
รวมแสดงความคิดเห็นและตอบ
ปญหาโจทยในวิชาสถิติดวยตนเอง
โดยทํากิจกรรมกลุมและกิจกรรม

1. ใชวิธีการประเมินผลโดยการ
สังเกตความสนใจ การแสดงความ
คิดเห็นของผูเรียน การมาเขาชั้น
เรียนอยางสม่ําเสมอ และตรงตาม
เวลาเรียน และการตัดเกรด
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ผลการเรียนรู
ผูสอน และผูสอนกับผูเรียนในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียน
และนอกชั้นเรียน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.5.1 ผูเรียนสามารถนําระเบียบ
วิธีการทางสถิติไปใชในการวิจัยทาง
วิทยาศาสตรสุขภาพไดอยางถูกตอง
มีความสามารถในการใชสถิติเพื่อ
การตัดสินใจ
4.5.1 การคิดคํานวณดวยตนเอง
โดยไมใชเครื่องมือชวยคํานวณ
อยางถูกตองแมนยําในเวลารวดเร็ว
4.5.4 การใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิติเปนเครื่องมือชวยในการ
วิเคราะหขอมูลไดอยางถูกตอง

วิธีการสอน
เดี่ยวตามความตองการของผูเรียน

วิธีการประเมินผล

1. ใหผูเรียนฝกคิดคํานวณดวย
ตนเอง โดยไมใชเครื่องมือชวย
คํานวณโดยผูสอนคอยใหคําปรึกษา
2. ใหผูเรียนฝกใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติเปนเครื่องมือ
ชวยในการวิเคราะหขอมูลโดย
ผูสอนคอยใหคําปรึกษา

1. ใชวิธีการประเมินผลโดยการ
สังเกตความสนใจ การแสดงความ
คิดเห็นของผูเรียน การมาเขาชัน้
เรียนอยางสม่ําเสมอและตรงตาม
เวลาเรียน และการตัดเกรด

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
จํานวน
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง
1 ความรูพื้นฐานการวิจัยความ
2
หมาของสถิติ ประเภทของสถิติ
และขอมูล และโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติทาง
สังคมศาสตร

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูสอน
สื่อที่ใช (ถามี)
ผูสอนแนะตัวเองแลวทําการอภิปราย ดร.พรทิพย
รวมกันระหวางผูสอนกับผูเรียนในการ เดชพิชัย
จัดกิจกรรมการเรียนรู การวัดและ
ประเมินผล หลังจากนั้นผูสอนบรรยาย
เกี่ยวกับความรูพื้นฐานการวิจัย
ความหมายของสถิติ ประเภทของสถิติ
และขอมูล และโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิติทางสังคม ศาสตร พรอม
ยกตัวอยางประกอบโดยเปดโอกาสให
ผูเรียนรวมแสดงความคิดเห็นและตอบ
ปญหาโจทยในวิชาสถิติดวยตนเอง
โดยทํากิจกรรมกลุมและกิจกรรมเดี่ยว
ตามความตองการของผูเรียน
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สัปดาห
จํานวน
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง
2-4 การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน
6
สําหรับขอมูลเชิงปริมาณ เชน
การวัดคากลาง การวัดคา
เบี่ยงเบนมาตรฐานและสําหรับ
ขอมูลเชิงคุณภาพ เชน การ
สรางตารางแจกแจงความถี่
5

เทคนิคการสุมตัวอยาง

2

6-8

หลักการประมาณคา

6

9-11 การทดสอบสมมติฐาน

6

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช (ถามี)
ผูสอนบรรยายพรอมยกตัวอยางขอมูล
งานวิจัยทางสุขภาพประกอบโดยเปด
โอกาสใหผูเรียนรวมแสดงความคิดเห็น
และตอบปญหาโจทยในวิชาสถิติดวย
ตนเอง โดยทํากิจกรรมกลุมและ
กิจกรรมเดี่ยวตามความตองการของ
ผูเรียน
ผูสอนบรรยายพรอมยกตัวอยาง
งานวิจัยทางสุขภาพประกอบโดยเปด
โอกาสใหผูเรียนรวมแสดงความคิดเห็น
และตอบปญหาโจทยในวิชาหลักดวย
ตนเอง โดยทํากิจกรรมกลุมและ
กิจกรรมเดี่ยวตามความตองการของ
ผูเรียน
ผูสอนบรรยายพรอมยกตัวอยาง
งานวิจัยทางสุขภาพประกอบโดยเปด
โอกาสใหผูเรียนรวมแสดงความคิดเห็น
และตอบปญหาโจทยในวิชาสถิติดวย
ตนเอง โดยทํากิจกรรมกลุมและ
กิจกรรมเดี่ยวตามความตองการของ
ผูเรียน
ผูสอนบรรยายพรอมยกตัวอยาง
งานวิจัยทางสุขภาพประกอบโดยเปด
โอกาสใหผูเรียนรวมแสดงความคิดเห็น
และตอบปญหาโจทยในวิชาสถิติดวย
ตนเองโดยทํากิจกรรมกลุมและ
กิจกรรมเดี่ยวตามความตองการของ
ผูเรียน

ผูสอน
ดร.พรทิพย
เดชพิชัย

ดร.พรทิพย
เดชพิชัย

ดร.พรทิพย
เดชพิชัย

ดร.พรทิพย
เดชพิชัย
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สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
12-13 การวิเคราะหความแปรปรวน

14-15 การวิเคราะหความสัมพันธและ
การพยากรณ

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช (ถามี)
2 ผูสอนบรรยายพรอมยกตัวอยาง
ดร.พรทิพย
งานวิจัยทางสุขภาพประกอบโดยเปด เดชพิชัย
โอกาสใหผูเรียนรวมแสดงความคิดเห็น
และตอบปญหาโจทยในวิชา
สถิติดวยตนเอง โดยทํากิจกรรมกลุม
และกิจกรรมเดี่ยวตามความตองการ
ของผูเรียน
2

ผูสอนบรรยายพรอมยกตัวอยาง
ดร.พรทิพย
งานวิจัยทางสุขภาพประกอบโดยเปด เดชพิชัย
โอกาสใหผูเรียนรวมแสดงความคิดเห็น
และตอบปญหาโจทยในวิชาสถิติดวย
ตนเองโดยทํากิจกรรมกลุมและ
กิจกรรมเดี่ยวตามความตองการของ
ผูเรียน

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

1

ความรูพื้นฐานการวิจัย
ความหมายของสถิติ ประเภท
ของสถิติและขอมูลและ
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
ทางสังคมศาสตร
การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน
สําหรับขอมูลเขิงปริมาณ
เชน การวัดคากลาง การวัด
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สําหรับขอมูลเชิงคุณภาพ
เชน การสรางตารางแจกแจง
ความถี่

ใชวิธีการประเมินผลโดยการสังเกต
ความสนใจ การแสดงความคิดเห็น
ของผูเรียน การมาเขาชั้นการเรียน
อยางสม่ําเสมอและตรงตามเวลา
เรียน และการตัดเกรด
ใชวิธีการประเมินผลโดยการสังเกต
ความสนใจ การแสดงความคิดเห็น
ของผูเรียน การมาเขา
ชั้นการเรียนอยางสม่ําเสมอและตรง
ตามเวลาเรียน และการตัดเกรด

เทคนิคการสุมตัวอยาง

ใชวิธีการประเมินผลโดยการสังเกต
ความสนใจ การแสดงความคิดเห็น

2

3

สัปดาหที่ สัดสวนของ
ประเมิน การประเมินผล
1
.1

2-4

.2

5

.1
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กิจกรรมที่

4

5

6

7

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

ของผูเรียน การมาเขาชั้นการเรียน
อยางสม่ําเสมอและตรงตามเวลา
เรียน และการตัดเกรด
หลักการประมาณคา
ใชวิธีการประเมินผลโดยการสังเกต
ความสนใจ การแสดงความคิดเห็น
ของผูเรียน การมาเขาชั้นการเรียน
อยางสม่ําเสมอและตรงตามเวลา
เรียน และการตัดเกรด
การทดสอบสมมติฐาน
ใชวิธีการประเมินผลโดยการสังเกต
ความสนใจ การแสดงความคิดเห็น
ของผูเรียน การมาเขาชั้นการเรียน
อยางสม่ําเสมอและตรงตามเวลา
เรียน และการตัดเกรด
การวิเคราะหความแปรปรวน ใชวิธีการประเมินผลโดยการสังเกต
ความสนใจ การแสดงความคิดเห็น
ของผูเรียน การมาเขาชั้นการเรียน
อยางสม่ําเสมอและตรงตามเวลา
เรียน และการตัดเกรด
การวิเคราะหความสัมพันธ
ใชวิธีการประเมินผลโดยการสังเกต
และการพยากรณ
ความสนใจ การแสดงความคิดเห็น
ของผูเรียน การมาเขาชั้นการเรียน
อยางสม่ําเสมอและตรงตามเวลา
เรียน และการตัดเกรด

สัปดาหที่ สัดสวนของ
ประเมิน การประเมินผล

6-8

.2

9-11

.2

12-13

.1

14-15

.1

การประเมินผล อิงกลุม / อิงเกณฑ ใหระดับผลการเรียน ตามชวงคะแนน ดังนี้
ระดับผลการเรียน
อิงกลุม ใชชวงคะแนน T
อิงเกณฑ ชวงคะแนน
A
ประเมินตามคาคะแนน T ที่
90 – 100
คํานวณได โดยกําหนดใหผูที่ได
B+
85 – 89
ระดับคะแนน C มีคะแนนดิบ
B
75 – 84
ไม
ต
า
ํ
่
กว
า
ร
อ
ยละ
60
C+
70 – 74
C
60 – 69
D+
55 – 59
D
50 – 54
F
ต่ํากวา 50
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3. แนวทางการชวยเหลือผูเรียนที่เรียนออน
3.1 มอบหมายใหมีอาจารยจากคณะพยาบาลศาสตร เปนผูป ระสานรายวิชา ทําหนาที่ป ระสานงาน
ระหวาง อาจารยผูสอนและนักศึกษา
3.2 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาติดตามผลการเรียนและรับทราบปญหาและแนวทางแกไขรวมกัน
3.3 ใหนักศึกษาพบอาจารยผูสอนเพื่อใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนและงานที่ไดรับมอบหมาย
3.4 มีการทบทวน และสอนเสริมในแตละหัวขอใหแกนักศึกษากอนการเรียนปฏิบัติการ การสอบกลางภาค
และการสอบปลายภาค
3.5 มีการสอบซอมนักศึกษาในกรณีคะแนนสอบกลางภาคไมผานตามเกณฑ

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
หนังสือสถิติของ ดร.พรทิพย เดชพิชัย
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
หนังสือสถิติทั่วไป สถิติวิจัย สถิติสําหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ และเอกสารที่เกี่ยวของ เชน
งานวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
ทัสสนี นุขประยูร และ เติมศรี ชํานิจารกิจ. สถิติในวิจัยทางการแพทย. สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย. 2541.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุ ภาพ. เอกสารการสอนชุดวิชา 50103 สถิติ
และการวิจัยสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ หนวยที่ 1-8. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช. 2533.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ. เอกสารการสอนชุดวิชา 50103 สถิติ
และการวิจัยสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ หนวยที่ 9-15. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2532.
วัชราภรณ สุริยาภิวัฒน. สถิติสําหรับวิทยาศาสตรชีวภาพ. คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย. 2552.
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารยเปนรายบุคคลโดยนักศึกษาในระบบออนไลน และ
การประเมินการเรียนการสอนรายวิชาโดยแบบประเมินของคณะ
1.2 การสัมมนาปญหาการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา ระหวางอาจารยและนักศึกษา
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2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 สังเกตความรวมมือในการทํากิจกรรมการเรียนรูและการแสดงความเห็นของผูเรียน
2.2 ผลการสอบของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 ทําวิจัยในชั้นเรียน
3.2 นําผลจากการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยนักศึกษา การสัมมนาปญหาการเรียนการ
สอนประจําประหวางอาจารยและ นักศึกษา มาพิจารณาปรับปรุงการเรียนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรูในวิชา ไดจาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา
4.2 การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา
4.3 การวิพากษขอสอบ และ การวิเคราะหขอสอบ
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 ผูรับผิดชอบวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน
จากขอมูลที่ไดในขอ 1, 2
5.2 นําผลมาออกแบบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) สําหรับปการศึกษาตอไป

