
มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑ 
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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 
รหัสวิชา STA ๓๑๔๕ สถิติและวิธีวิจัยทางการแพทย์ 
 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

หมวดที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชื่อรายวิชา   

รหัสวิชา    STA ๓๑๔๕   
 ชื่อรายวิชาภาษาไทย  สถิติและวิธีวิจัยทางการแพทย์    
 ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ  Statistics and Research Methodology in Medicine 

 
๒. จำนวนหน่วยกิต   ๓ (๓-๐-๖) 
       
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

๓.๑  หลักสูตร      วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข 
๓.๒ ประเภทของรายวิชา   หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 

๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    
๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 1. อ.รอ.นพ.พงษ์ศักดิ์  เจริญงามเสมอ  

2. อ.ดร.พรรณี    โรจนเบญจกุล   
3. อ.จตุพร   อุ่นประเสริฐสุข 
4. อ.ดร.ทิพย์วารินทร์  เบ็ญจนิรัตน์ 
5. อ.ศศิเพ็ญ          ครุธชั่งทอง 
6. อ.สุณัฐชา          เชาว์ไว                                       
 

๔.๒  อาจารย์ผู้สอน 1. อ.รอ.นพ.พงษ์ศักดิ์  เจริญงามเสมอ  
2. อ.ดร.พรรณี    โรจนเบญจกุล   
3. อ.จตุพร   อุ่นประเสริฐสุข 
4. อ.ดร.ทิพย์วารินทร์  เบ็ญจนิรัตน์ 
5. อ.ศศิเพ็ญ          ครุธชั่งทอง 
6. อ.สุณัฐชา          เชาว์ไว                                       

๕.  สถานที่ติดต่อ  วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
     E – Mail : tipvarin.be@ssru.ac.th 
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๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   
๖.๑ ภาคการศึกษาที่    ๑ / ๒๕๖๔ 
๖.๒ จำนวนผู้เรียนที่รับได้ ประมาณ  ๒๘ คน 

 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถ้ามี)  ไม่มี 
 
๘. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)  ไม่มี 
 
๙. สถานที่เรียน วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศนูย์การศึกษาจังหวัด

สมุทรสงคราม 
 
๑๐.วันที่จัดทำหรือปรับปรุง   วันที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ ๒๕๖๔ 
 

หมวดที่ ๒  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 
เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัย กระบวนการการทำวิจัย ความสำคัญของ

การวิจัยต่อการพัฒนางานด้านเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข จริยธรรมในการวิจัย การเขียนโครงร่างและรายงานการ
วิจัย การนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ 

 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

วัตถุประสงค์เฉพาะ : เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาวิชานี้แล้วสามารถ 
1.1 มีทักษะและแนวคิดและทฤษฎีทางพ้ืนฐานสถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัย กระบวนการการทำวิจัย  
1.2 เข้าใจความสำคัญของการวิจัยต่อการพัฒนางานด้านเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข จริยธรรมในการวิจัย 

มีทักษะการเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย การนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ 
 

หมวดที่ ๓  ลักษณะและการดำเนินการ 
 

๑. คำอธิบายรายวิชา STA 3145 สถิติและวิธีวิจัยทางการแพทย์ 
 สถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัย กระบวนการการทำวิจัย ความสำคัญของการวิจัยต่อการพัฒนางานด้าน

เลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข จริยธรรมในการวิจัย การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย การนำเสนอ
ผลงานวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ 

Statistics for basic research. Process for research, The important of research to develop Public 
Health and Medical Secretary’s job, Ethics of research. Reporting, writing and research presentation. 

 
๒. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
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บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

15 - - 30 
 
๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 (ผู้รับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุข้อมูล   ตัวอย่างเช่น  ๑ ชั่วโมง / สัปดาห์) 
 ๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองท่ีห้องพักอาจารย์ผู้สอน  ห้อง – ชั้น 1 และ ชั้น 5 อาคาร วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 
 ๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ที่ทำงาน / มือถือ  หมายเลข 098-416-9656 
 ๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)  tipvarin.be@ssru.ac.th 
 ๓.๔ ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์  ID Line tipvarin12  
 ๓.๕ ปรึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/web bord) www.teacher.ssru.ac.th/ tipvarin_be 
  

หมวดที่ ๔  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
๑.คุณธรรม  จริยธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
    ๑) ใช้ดุลยพินิจ ค่านิยม ความมีเหตุผลและกฎเกณฑ์ทางสังคม 
    ๒) มีวินัย ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ 
๑.๒   วิธีการสอน 

(๑)  ตั้งคำถามในระหว่างการสอน 
(๒)  แนะนำการอภิปรายหน้าชั้นเรียน 

๑.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  การสอบ การตอบคำถามในชั้นเรียน 
(๓)  การอภิปรายหน้าชั้นเรียน 

 
๒. ความรู้ 

๒.๑   ความรู้ที่ได้รับและพัฒนา 
     ๑) มีความรู้ต่อการดำเนินชีวิต 

       ๒) มีความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในปัจจุบัน 
        ๓) ตระหนักในกฎระเบียบและข้อบังคับ 

๒.๒   วิธีการสอน 
(๑) สอนโดยการเน้นปัญหาของผู้เรียนเป็นหลัก 
(๒) สร้างองค์ความรู้ให้เป็นรูปธรรม 
(๓) การฝึกปฏิบัติจริง 

 
๒.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) การสอบและการตอบคำถามในชั้นเรียน 
(๒) แสดงผลงาน 
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(๓) ผลการสอบปฏิบัติ 
 
๓.ทักษะทางปัญญา 

๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
   ๑) มีทักษะการแก้ปัญหา 
    ๒) มีการคิดเชิงสร้างสรรค์ 
    ๓) ใช้ทักษะทางวิชาการอย่างถ่องแท้ 

๓.๒   วิธีการสอน 
(๑) สอนการอภิปราย การนำเสนองาน 
(๒)  สืบค้นข้อมูลเพื่อการนำเสนองาน 

๓.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ความสามารถในการอภิปราย 
(๒)  สิ่งที่สืบค้นและวิธีการนำเสนอ 

 
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
     ๑) มีบทบาทเหมาะสมในการทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์และมีภาวะผู้นำ โดยสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนทั้ง
ในบทบาทของผู้นำ และในบทบาทของสมาชิกกลุ่มที่ดีได้ สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ และวัฒนธรรมขององค์กรที่ไป
ปฏิบัติงานได ้
            ๒) มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุ่มรวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและองค์กร 
       ๓) ใช้ทักษะทางวิชาการอย่างถ่องแท้ มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ 
 ๔.๒   วิธีการสอน 

(๑) สอนการทำงานร่วมกัน 
(๒) สอนการทำงานเป็นกลุ่ม 
(๓) สอนความรับผิดชอบในหน้าที่ต่างๆของวิชา 

 
๔.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) การเสนอผลงานการสืบค้น 
(๒) รายชื่อกลุ่มในการนำเสนอ 

 
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
             ๑) เลือกและประยุกต์เทคนิคทางสถิติ ทางตัวเลขเพ่ือการตัดสินใจ 
    ๒) มีการนำเสนอข้อมูล ข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ 
    ๓) ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๕.๒   วิธีการสอน 

(๑)  สอนการนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียน 
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(๒)  สอนการนำทฤษฏีไปประยุกต์ใช้ในบริบทต่างๆ ในระบบการแพทย์ 
(๓)  สอนทักษะในการปฏิบัติงานจริงในระบบการแพทย์ 
 

๕.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  การสอบและการอภิปราย 
(๒)  สอบการนำข้อมูลสืบค้นวิทยานิพนธ์ 

หมายเหตุ 
สัญลักษณ ์ หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  
เว้นว่าง หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฏอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 
 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จำนวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อท่ีใช้  

ผู้สอน 

๑ 
พุธที่14
ก.ค.64 

- ช้ีแจงเนื้อหา วัตถุประสงค์ และข้อตกลง
ร่วมกันในการเรียนการสอน  
- อธิบายสังเขปวิชาสถิติและวิธีวิจัยทางการ
แพทย ์ 
- บรรยายการเขียนโครงร่างวิจัย 3 บท 
แนวทางและ กระบวนการ ขั้นตอนการวิจัย
ทางการแพทย์และสาธารณสุข 

๓ ๑. การแนะนำตัว การกำหนดข้อตกลง
ร่วมในการเรียนการสอนและเกณฑ์
การให้คะแนน การประเมินผล ทำ
ความเข้าใจในการเรียนรู้วิชาสถิตแิละ
วิธีวิจัยทางการแพทย์ การเขียนโครง
ร่าง รูปแบบในการทำวิจัย และการ
เขียนรายงานการวิจัย 5 บท 
LO: ทำให้ผู้เรียนเข้าใจในกระบวนการ 
และมีทิศทางในด้านการเรยีนการสอน 
และได้นำข้อตกลงไปปฏิบตัิ  
๒. บรรยายเนื้อหาโดยใช้ Power 
point ประกอบ 
LO: ผู้เรยีนไดค้วามรูเ้ป็นแนวทางที่
ชัดเจนในการเรียนรู ้
๓. มอบหมายให้นักศึกษาคิดหัวขอ้ใน
การวิจัยที่สนใจ คนละไม่ต่ำกว่า 3 
หัวข้อ  
LO: ผู้เรยีนไดม้ีแนวทางในการ
ดำเนินการวิจยัในข้ันตอนต่อไป 
๔. ให้นักศึกษาเลือกอาจารย์ที่ปรกึษา
ในการวิจัย 
LO: ใหน้ักศึกษามทีี่ปรึกษาในการวิจัย 
 

อ.รอ.นพ.พงษ์ศักดิ์ เจริญงามเสมอ  
อ.ดร.พรรณี   โรจนเบญจกุล   
อ.จตุพร              อุ่นประเสริฐสุข 
อ.ดร.ทิพย์วารินทร์ เบ็ญจนิรัตน์ 
อ.ศศิเพ็ญ            ครุธชั่งทอง 
อ.สุณัฐชา            เชาว์ไว                                       



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๖ 
รายวิชา STA ๓๑๔๕ สถิติและวิธีวิจัยทางการแพทย์ 

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อท่ีใช้  

ผู้สอน 

๒ 
พุธที่21
ก.ค.64 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจยั 
1. ความหมายและความสำคญัของการวิจัย 
2. ประเภทของการวิจัย 
3. ประโยชน์ของการวิจัย 
4. ความสำคัญของการวจิัยต่อการพัฒนา
งานด้านเลขานุการการแพทย์และ
สาธารณสุข 

๓ ๑. นักศึกษาส่งช่ือเรื่องงานวิจัย 
LO: ตรวจสอบและแกไ้ข/คดัเลือก
เรื่องการวิจัยทีส่อดคล้องกับความ
ต้องการของนักศึกษา 
๒. บรรยายเนื้อหาโดยใช้ Power 
point ประกอบ 
LO: ผู้เรยีนไดค้วามรูเ้ป็นแนวทางที่
ชัดเจนในการเรียนรู ้

อ.รอ.นพ.พงษ์ศักดิ์ เจริญงามเสมอ 

๓ 
พุธที่ 4 
ส.ค.64 

การเขียนโครงร่าง ๓ บท และ การเขียน
รายงานการวิจัย ๕ บท 
บทที่ ๑ บทนำ 
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
คำถามการวิจยั 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
สมมตุิฐานการวิจยั 
ขอบเขตการวิจัย 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดร้ับ 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

๓ ๑. บรรยายเนื้อหาโดยใช้ Power 
point ประกอบ 
LO: ผู้เรยีนไดค้วามรูเ้ป็นแนวทางที่
ชัดเจนในการเรียนรู ้
๒. ยกตัวอย่างสถานการณ์การเขียน
รายงานในหัวข้อต่าง ๆ ตามการ
บรรยาย 
LO: ผู้เรยีนไดค้วามรูเ้ป็นแนวทางที่
ชัดเจนมากขึ้นในการเรียนรู ้
๓. มอบหมายให้นักศึกษาเขียนโครง
ร่างวิจัยบทที่ ๑ 
LO: ผู้เรยีนไดม้ีแนวทางในการ
ดำเนนิการวิจยัในข้ันตอนต่อไป 

อ.ศศิเพ็ญ            ครุธช่ังทอง 

๔ 
พุธที่ 11 
ส.ค.64 

การเขียนโครงร่าง ๓ บท และ การเขียน
รายงานการวิจยั ๕ บท (ต่อ) 
บทที่ ๒ การทบทวนวรรณกรรม 
- ทฤษฎีและแนวคิด 
- การเขียนรายการอ้างอิง ในเนื้อหา และ
ท้ายเล่ม 
- กรอบแนวคิดในการวิจัย 
บทที่ ๓ วิธีดำเนินการวิจัย 
- ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
- การสุ่มตัวอยา่ง  
- เครื่องมือในการวิจัย 
- การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจดัการ
ข้อมูลการวิจัย 
- การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

๓ ๑. บรรยายเนื้อหาโดยใช้ Power 
point ประกอบ 
LO: ผู้เรยีนไดค้วามรูเ้ป็นแนวทางที่
ชัดเจนในการเรียนรู ้
๒. ยกตัวอย่างสถานการณ์การเขียน
รายงานในหัวข้อต่าง ๆ ตามการ
บรรยาย 
LO: ผู้เรยีนไดค้วามรูเ้ป็นแนวทางที่
ชัดเจนมากขึ้นในการเรียนรู ้
๓. มอบหมายให้นักศึกษาเขียนโครง
ร่างวิจัยบทที่ ๒ - ๓ 
LO: ผู้เรยีนไดม้ีแนวทางในการ
ดำเนินการวิจยัในข้ันตอนต่อไป 

อ.ดร.พรรณี   โรจนเบญจกุล 

๕ 
พุธที่ 18 
ส.ค.64 

 

การเขียนโครงร่าง ๓ บท และ การเขียน
รายงานการวิจยั ๕ บท (ต่อ) 
บทที่ ๔ การสรปุผลการวิจัย  
บทที่ ๕ สรุป การอภิปราย และ
ข้อเสนอแนะ 

 ๑. บรรยายเนื้อหาโดยใช้ Power 
point ประกอบ 
LO: ผู้เรยีนไดค้วามรูเ้ป็นแนวทางที่
ชัดเจนในการเรียนรู ้
๒. ยกตัวอย่างสถานการณ์การเขียน

อ.สุณัฐชา            เชาว์ไว                                       
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สัปดาห์
ที ่
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กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อท่ีใช้  

ผู้สอน 

การใช้คู่มือการทำวิจัย 
 

รายงานในหัวข้อต่าง ๆ ตามการ
บรรยาย 
LO: ผู้เรยีนไดค้วามรูเ้ป็นแนวทางที่
ชัดเจนมากขึ้นในการเรียนรู ้
๓. เรยีนรู้คู่มือในการทำวิจัย 
LO: นักศึกษาทราบการงานวิจัยตาม
กรอบคู่มือได้อย่างถูกต้อง 

๖ 
พุธที่ 25
ส.ค.64 

 

สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงเมื่อดำเนินการวิจัย 
- การพิทักษ์สิทธ์ิ  
- การขอจริยธรรมในการวิจัย 
- การเขียนรายงานวิจัย  
- การเผยแพร่ผลงานวิจัย การนำเสนอ
ผลงานวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ และการตีพิมพ์
ในวารสารต่าง ๆ 

๓ ๑ . บรรยาย เนื้ อหาโดยใช้  Power 
point ประกอบ  
LO: ผู้เรียนได้ความรู้ความเข้าใจในสิ่ง
สำคัญที่ต้องคำนึงถึงเมื่อดำเนินการ
วิจัย 
๒. กรณีศึกษาในเรื่องจรยิธรรมในการ
วิจัย  
LO: ผู้เรียนได้ความรู้ความเข้าใจใน
ความสำคัญของจริยธรรมในการวิจัย 
๓. การเผยแพรผ่ลงานวิจัย การ
นำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ 
และการตีพิมพ์ในวารสารต่าง ๆ 
LO: นักศึกษาเรียนรู้ ในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย 
 

อ.ดร.ทิพย์วารินทร์ เบ็ญจนิรัตน์ 

๗ 
พุธที่ 1 
ก.ย.64 

สถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัย 
 

๓ ๑. บรรยายเนื้อหาโดยใช้ Power 
point ประกอบ ในเรื่องของสถิติ
เบื้องต้นสำหรับการวิจยั 
LO: ผู้เรยีนไดค้วามรูค้วามเข้าใจใน
ด้านสถิตเิบื้องต้นสำหรับการวิจัย 
๒. กรณีศึกษาในเรื่องงานวิจัย และ 
ความสำคญัสถติิกับการทำงานวิจยั 
LO: ผู้เรยีนไดค้วามรูค้วามเข้าใจใน
ด้านสถิตเิบื้องต้นสำหรับการวิจัยจาก
กรณีศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
๓. ส่งช่ือเรื่องในการทำวิจัย 
LO: นักศึกษาส่งช่ือเรื่องที่จะทำวิจัยที่
ตนเองสนใจ 
 

อ.จตุพร        อุ่นประเสริฐสุข 
 

๘ สอบกลางภาค.....พุธที่ 8 ก.ย.64.... ๓ แบบทดสอบ อ.ดร.ทิพย์วารินทร์ เบ็ญจนิรัตน์ 
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วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อท่ีใช้  

ผู้สอน 

๙ 
พุธที่ 15
ก.ย.64 

- นักศึกษาเรียนรู้การเขียนโครงร่างวิจัยบท
ที ่ ๑ ด้วยตนเอง 
- อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ/ให้คำแนะนำ
การแก้ไขโครงร่างวิจัยบทที่ ๑  

๓ ๑. นักศึกษาดำเนินการเขียนโครรา่ง
วิจัยบทที่ ๑ ตามหลักวิชาการ โดย
ศึกษารูปแบบการเขียนรายงานจาก
คู่มือการวิจัย 
LO: นักศึกษาเรียนรู้งานวิจัยและ
กลั่นกรองออกมาเป็นบทท่ี ๑ 
๒. นักศึกษาส่งโครงร่างวิจัยบทที่ ๑ 
LO: ตรวจสอบและแกไ้ข/คดัเลือก
เรื่องการวิจัยทีส่อดคล้องกับความ
ต้องการของนักศึกษาและถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

๑๐ 
พุธที่ 22 
ก.ย.64 

- นักศึกษาเรียนรู้การเขียนโครงร่างวิจัยบท
ที่  ๑ ด้วยตนเอง 
- อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ/ให้คำแนะนำ
การแก้ไขโครงร่างวิจัยบทที่ ๑  

๓ ๑. นักศึกษาดำเนินการเขียนโครรา่ง
วิจัยบทที่ ๑ ตามหลักวิชาการ โดย
ศึกษารูปแบบการเขียนรายงานจาก
คู่มือการวิจัย 
LO: นักศึกษาเรียนรู้งานวิจัยและ
กลั่นกรองออกมาเป็นบทท่ี ๑ 
๒. นักศึกษาส่งโครงร่างวิจัยบทที่ ๑ 
LO: ตรวจสอบและแกไ้ข/คดัเลือก
เรื่องการวิจัยทีส่อดคล้องกับความ
ต้องการของนักศึกษาและถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

๑๑ 
พุธที่ 29 
ก.ย.64 

- นักศึกษาเรียนรู้การเขียนโครงร่างวิจัยบท
ที่  ๒ ด้วยตนเอง 
- อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ/ใหค้ำแนะนำ
การแก้ไขโครงร่างวิจัยบทที่ ๒ 

๓ ๑. นักศึกษาดำเนินการเขียนโครรา่ง
วิจัยบทที่ ๒ ตามหลักวิชาการ มี
เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้องทั้งในเนื้อหา
และท้ายเล่มโดยศึกษารูปแบบการ
เขียนรายงานจากคู่มือการวิจยั 
LO: นักศึกษาเรียนรู้ งานวิจัยและ
กลั่นกรองวรรณ กรรมที่ เกี่ ยวข้อง 
ออกมาเป็นบทท่ี ๒ 
๒. นักศึกษาส่งโครงร่างวิจัยบทที่ ๒
และ เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้องท้ายเล่ม 
LO: ตรวจสอบและแกไ้ข/คดัเลือก
เรื่องการวิจัยทีส่อดคล้องกับความ
ต้องการของนักศึกษาและถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

๑๒ 
พุธที่ 6 
ต.ค. 64 

- นักศึกษาเรียนรู้การเขียนโครงร่างวิจัยบท
ที่  ๒ ด้วยตนเอง 
- อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ/ใหค้ำแนะนำ
การแก้ไขโครงร่างวิจัยบทที่ ๒ 

๓ ๑. นักศึกษาดำเนินการเขียนโครรา่ง
วิจัยบทที่ ๒ ตามหลักวิชาการ มี
เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้องทั้งในเนื้อหา
และท้ายเล่มโดยศึกษารูปแบบการ

อาจารย์ที่ปรึกษา 



มคอ. ๓ 
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สัปดาห์
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การสอน/สื่อท่ีใช้  

ผู้สอน 

เขียนรายงานจากคู่มือการวิจยั 
LO: นักศึกษาเรียนรู้ งานวิจัยและ
กลั่นกรองวรรณ กรรมที่ เกี่ ยวข้อง 
ออกมาเป็นบทท่ี ๒ 
๒. นักศึกษาส่งโครงร่างวิจัยบทที่ ๒
และ เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้องท้ายเล่ม 
LO: ตรวจสอบและแกไ้ข/คดัเลือก
เรื่องการวิจัยทีส่อดคล้องกับความ
ต้องการของนักศึกษาและถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 

๑๓ 
พุธที่ 20
ต.ค. 64 

- นักศึกษาเรียนรู้การเขียนโครงร่างวิจัยบท
ที่  ๒ ด้วยตนเอง 
- อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ/ใหค้ำแนะนำ
การแก้ไขโครงร่างวิจัยบทที่ ๒ 

๓ ๑. นักศึกษาดำเนินการเขียนโครรา่ง
วิจัยบทที่ ๒ ตามหลักวิชาการ มี
เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้องทั้งในเนื้อหา
และท้ายเล่มโดยศึกษารูปแบบการ
เขียนรายงานจากคู่มือการวิจยั 
LO: นักศึกษาเรียนรู้งานวิจัยและ
กลั่นกรองวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
ออกมาเป็นบทท่ี ๒ 
๓. นักศึกษาส่งโครงร่างวิจัยบทที่ ๒
และ เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้องท้ายเล่ม 
LO: ตรวจสอบและแกไ้ข/คดัเลือก
เรื่องการวิจัยทีส่อดคล้องกับความ
ต้องการของนักศึกษาและถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

๑๔ 
พุธที่ 27
ต.ค. 64 

- นักศึกษาเรียนรู้การเขียนโครงร่างวิจัยบท
ที่  ๓ ด้วยตนเอง 
- อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ/ใหค้ำแนะนำ
การแก้ไขโครงร่างวิจัยบทที่ ๓ 

 ๑. นักศึกษาดำเนินการเขียนโครรา่ง
วิจัยบทที่ ๓ ตามหลักวิชาการ  
LO: นักศึกษาเรียนรู้งานวิจัยและ
กลั่นกรองออกมาเป็นบทท่ี ๓ 
๓. นักศึกษาส่งโครงร่างวิจัยบทที่ ๓ 
LO: ตรวจสอบและแกไ้ข/คดัเลือก
เรื่องการวิจัยทีส่อดคล้องกับความ
ต้องการของนักศึกษาและถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

๑๕ 
พุธที่ 3
พ.ย. 64 

- นักศึกษาเรียนรู้การเขียนโครงร่างวิจัยบท
ที่  ๓ ด้วยตนเอง 
- อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ/ใหค้ำแนะนำ
การแก้ไขโครงร่างวิจัยบทที่ ๓ 

 ๑. นักศึกษาดำเนินการเขียนโครรา่ง
วิจัยบทที่ ๓ ตามหลักวิชาการ  
LO: นักศึกษาเรียนรู้งานวิจัยและ
กลั่นกรองออกมาเป็นบทท่ี ๓ 
๓. นักศึกษาส่งโครงร่างวิจัยบทที่ ๓ 
LO: ตรวจสอบและแกไ้ข/คดัเลือก
เรื่องการวิจัยทีส่อดคล้องกับความ

อาจารย์ที่ปรึกษา 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๐ 
รายวิชา STA ๓๑๔๕ สถิติและวิธีวิจัยทางการแพทย์ 

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อท่ีใช้  

ผู้สอน 

ต้องการของนักศึกษาและถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 

๑๖ 
พุธที่ 10
พ.ย. 64 

- นักศึกษาทบทวนแก้ไขโครงร่างวิจัยบทที่  
๑ - ๓  
- นักศึกษาเตรียมนำเสนอโครงร่างวิจัยบท
ที่  ๑ - ๓ 

- อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ/ใหค้ำแนะนำ
การแก้ไขโครงร่างวิจัยบทที่ ๑ – ๓ และ การ
เตรียมนำเสนอโครงร่างวิจัยของนักศึกษา 

๓ ๑. นักศึกษาดำเนินการเขียนโครรา่ง
วิจัยบทที่ ๑ ตามหลักวิชาการ โดย
ศึกษารูปแบบการเขียนรายงานจาก
คู่มือการวิจัย 
LO: นักศึกษาเรียนรู้งานวิจัยและ
กลั่นกรองออกมาเป็นบทท่ี ๑ - ๓ 
๒. นักศึกษาส่งโครงร่างวิจัยบทที่ ๑ -๓ 
LO: ตรวจสอบและแกไ้ข/คดัเลือก
เรื่องการวิจัยทีส่อดคล้องกับความ
ต้องการของนักศึกษาและถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ 
๓. นักศึกษาเตรียมนำเสนอโครงรา่ง
วิจัยบทที่  ๑ – ๓ 
LO: ตรวจสอบแกไ้ขและเตรียมความ
พร้อมในการนำเสนอ 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

๑๗ 
 

 นักศึกษานำเสนอโครงงานวิจัย ๓ บท และ 
สอบปลายภาค (พุธที่ 17พ.ย. 64) 

๓ นักศึกษานำเสนอโครงงานวิจัย 
LO: นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีทำงานวจิัย
ออกมาเป็นบทท่ี ๑-๓ 

อ.ทีม 

 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของ
รายวิชา  (Curriculum Mapping) ตามที่กำหนดในรายละเอยีดของหลักสูตรสัปดาห์ที่ประเมินและสดัส่วนของการประเมิน) 
 
 

กิจกรรมที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ีประเมิน สัดส่วนของการประเมิน 
๑ การเข้าช้ันเรยีนและการมสี่วนร่วมใน

กิจกรรม 
๑-๑๕ ๑๐ 

๒ การสอบกลางภาค ๘ ๓๐ 
๓ รายงานโครงร่างการวิจัย ๑๗ ๓๐ 
๔ การนำเสนอโครงรา่งการวิจัย ๑๗ ๓๐ 

 
 
 
 
 
 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๑ 
รายวิชา STA ๓๑๔๕ สถิติและวิธีวิจัยทางการแพทย์ 

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 

การตัดเกรดตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

อักษร ผลการศึกษา  ช่วงคะแนน  ค่าระดับคะแนน 
A ดียอดเยี่ยม  ๘๖.๐๐-๑๐๐   ๔.๐๐ 
A- ดีเยี่ยม   ๘๒.๐๐-๘๕.๐๐   ๓.๗๕ 
B+ ดีมาก   ๗๘.๐๐-๘๑.๐๐   ๓.๕๐ 
B ดี   ๗๔.๐๐-๗๗.๐๐   ๓.๐๐ 
B- ค่อนข้างดี  ๗๐.๐๐-๗๓.๐๐   ๒.๗๕ 
C+ ปานกลางค่อนข้างดี ๖๖.๐๐-๖๙.๐๐   ๒.๕๐ 
C ปานกลาง  ๖๒.๐๐-๖๕.๐๐   ๒.๐๐ 
C- ปานกลางค่อนข้างอ่อน ๕๘.๐๐-๖๑.๐๐   ๑.๗๕ 
D+ ค่อนข้างอ่อน  ๕๔.๐๐-๕๗.๐๐   ๑.๕๐ 
D อ่อน   ๕๐.๐๐-๕๓.๐๐   ๑.๐๐ 
D- อ่อนมาก  ๔๖.๐๐-๔๙.๐๐   ๐.๗๕ 
F ตก   ๐.๐๐-๔๕.๐๐   ๐.๐๐ 

 
 

หมวดที่ ๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑. ตำราและเอกสารหลัก 

๑. มัลลิกา บุนนาค. (2555). สถิติเพื่อการวิจัยและตัดสินใจ เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลและคำอธิบายผลลัพธ์ฯ 
(ฉบับปรับปรุง). พิมพ์ครั้งที่ 8. 

๒. ระพินทร์ โพธิ์ศรี. (2553). สถิติเพื่อการวิจัย (STATISTICS FOR RESEARCH) (1 BK./1 CD-ROM). พิมพ์
ครั้งที่ 3. 

๓. ชูศรี วงศ์รัตนะ. (2553). เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 12. กรุงเทพ ฯ :ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.  

 
๒. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
 ๑. สุวิมล ติรกานันท์. (2551). การสร้างเครื่องมือวัดตัวแปรในการวิจัยทางสังคมศาสตร์: แนวทางสู่การปฏิบัติ. 

กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
๒. กัลยา วานิชย์บัญชา. (2540). การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS for Windows. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย. 
๓. กัลยา วานิชย์บัญชา.(2542). การวิเคราะห์สถิติ : สถิติเพื่อการตัดสินใจ . พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย. 
๔. ชูศรี วงศ์รัตนะ. (2541). เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย . พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพ ฯ :ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย.  
 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๒ 
รายวิชา STA ๓๑๔๕ สถิติและวิธีวิจัยทางการแพทย์ 

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
๑. Bryman, A. and Cramer, D. (2001). Quantitative Data Analysis with SPSS Release 10 for 

Windows. London : Taylor&Francis Group. 
๒. Heiman,G.W. (1996). Basic Statistics for the Behavioral Sciences. 2 nd Edition. Boston : 

Houghton Mifflin Company. 
๓. Freund,J.E.and Simon,G.A. (1997). Modern Elementary Statistics. New Jersey : Prentice-

Hall,Inc. 
 

หมวดที่ ๗  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

๑.๑ ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในประเด็นต่อไปนี้ 
• ความตรงต่อเวลา 
• การแต่งกาย บุคลิกภาพ 
• คำพูดและวาจาสุภาพ เหมาะสม  
• การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน 
• ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้เข้าใจและกระตุ้นการเรียนรู้ 
• แจ้งและสรุปวัตถุประสงค์การศึกษาหัวข้อที่สอน 
• จัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ตรงกับที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์การศึกษา 
• การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน 

 
๑.๒ ให้นักศึกษาประเมินภาพรวมของรายวิชาในประเด็นต่อไปนี้ 

• ความรู้ความสามารถโดยรวม และประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรายวิชานี้ 
• ความพึงพอใจต่อการเรียนรายวิชานี้ 
• ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
      (ระบุวิธีการประเมินที่จะได้ข้อมูลการสอน เช่น จากผู้สังเกตการณ์ หรือทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา เป็นต้น) 
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการดังต่อไปนี้ 

๒.๑ ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนและภาพรวมของรายวิชาตาม ข้อ ๑ 
๒.๒ ประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยการสุ่มสังเกตการสอน ในประเด็นต่อไปนี้ 

• ความตรงต่อเวลา 
• การแต่งกาย บุคลิกภาพ 
• คำพูดและวาจาสุภาพ เหมาะสม  
• การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน 
• ความรู้ความสามารถทางวิชาการในหัวข้อที่สอน 
• ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้เข้าใจและกระตุ้นการเรียนรู้ 
• แจ้งและสรุปวัตถุประสงค์การศึกษาหัวข้อที่สอน 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๓ 
รายวิชา STA ๓๑๔๕ สถิติและวิธีวิจัยทางการแพทย์ 

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 

• จัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ตรงกับที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์การศึกษา 
• การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน 

๒.๓ ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเองในประเด็นต่อไปนี้ 
• ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการเตรียมสอน 
• ความพึงพอใจของผู้สอนต่อผลการสอน 
• ข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาตนเองในการสอนครั้งต่อไป 

 
๓. การปรับปรุงการสอน 
      (อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เช่น คณะ/ภาควิชามีการกำหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว้อย่างไร
บ้าง  การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น) 

 สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข มีกลไกและวิธีการปรับปรุงการเรียนการสอนดังนี้ 
๓.๑ ให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละหัวข้อบันทึกเหตุการณ์ระหว่างการสอนที่สมควรนำเสนอให้พิจารณารวมทั้งสิ่งที่ควร

ปรับปรุงแก้ไขในแต่ละคาบการสอน  
๓.๒ ประชุม / สัมมนาอาจารย์ผู้สอนเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนสำหรับปีการศึกษาต่อไปโดยอาศัย

ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
• ผลการศึกษาของนักศึกษา 
• ผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
• ผลการประเมินการสอน 

 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
      (อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา เช่น 
       ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปสำหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน หรือ
สำหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน) 
 สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข มีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
โดยประเมินประเด็นต่อไปนี้ 

• เป้าหมายที่กำหนดมีความชัดเจนและเป็นไปได้ 
• ประสบการณ์การเรียนรู้เหมาะสมกับเป้าหมาย 
• ประสบการณ์การเรียนรู้กระตุ้นให้นักศึกษาค้นคว้าและฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
• การวัดผลประเมินผลเหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
• นำทฤษฎีทางการศึกษา / ข้อมูลจากการประเมินในครั้งก่อนมาวางแผนปรับปรุง 

 
๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
      (อธิบายกระบวนการในการนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ) 

 เมื่อสิ้นสุดทุกปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะจัดประชุม / ติดต่อขอความคิดเห็นจากอาจารย์ที่ร่วมสอน 
รวมทั้งพิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  เพ่ือกำหนดประเด็นที่เห็นสมควรจัดให้มีการ
ปรับปรุงในการศึกษาต่อไป ทั้งเนื้อหา ลำดับการสอน วิธีการสอนและการประเมินผล 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

หน้า | ๑๔ 

รายวิชา STA ๓๑๔๕ สถิติและวิธีวิจัยทางการแพทย์ 

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

 

 ความรับผิดชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจำนวนได้ตามความรับผิดชอบ 

 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความ สัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
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