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  รายละเอียดรายละเอียดของรายวิชาของรายวิชา    

คณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติคณิตศาสตร์และสถิติ  

ภาคการศึกษาที่ ภาคการศึกษาที่ 33    ปีการศึกษา ปีการศึกษา 22556644  

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
              

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  ST2143 สถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ (Statistics for Decision in Business) 

2. จำนวนหน่วยกิต  3(3/3-0-0) 

3. หลักสูตร และประเภทรายวิชา  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
  ประเภทหมวดวิชาเฉพาะ 

4. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   ภาคการศึกษาท่ี 3 / ช้ันปีท่ี 2  

5. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) ไม่มี   

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) ไม่มี 

7. ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา     อาจารย์ ดร.นพมาศ อัครจันทโชติ  

8. สถานที่เรียน   อาคาร 2 มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ  

9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด  21 พฤษภาคม  2565 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถปุระสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
เพื่อให้นักศึกษา 

1) สามารถเลือกใช้สถิติพรรณนาในการอธิบายลักษณะข้อมลู 

2) สามารถเลือกและประยุกต์ใช้การประมาณค่า และการทดสอบสมมติฐานได้อยา่งเหมาะสมกับข้อมูล 

3) สามารถวิเคราะห์ข้อมลูด้วยวิธีการทางสถิติที่เหมาะสม 

4) แสดงออกถึงความมีวินัย เสียสละ และความรับผดิชอบต่อการทำงานกลุ่ม และการส่งงานตามกำหนด 

5) แสดงออกถึงการปรับตัวทำงานร่วมกันในการทำงานกลุ่มทั้งในฐานะผู้นำและสมาชิกกลุ่ม 

6) มีพฤติกรรมที่ดีในด้านขยัน อดทน ซื่อสัตย์ การรักษาความสะอาดในห้องเรียน เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ

ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อสังคม 

ผลลัพธ์การเรียนรูร้ะดับรายวิชา  (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาท่ีสำเรจ็การศึกษาในรายวิชา สามารถ (CLOs) 

1) วิเคราะห์ข้อมูลโดยเลือกใช้สถิติพรรณนาที่เหมาะสม 
2) วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลโดยใช้สถิติอนุมานในเรื่องการประมาณค่าได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
3) วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลโดยใช้สถิติอนุมานในเรื่องการทดสอบสมมติฐานได้อยา่งถูกต้องและ

เหมาะสม 
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4) เลือกใช้เทคนิคทางสถิติที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค ์
5) เคารพกฎระเบยีบของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อืน่ได้อย่างสงบสุข 
6) มีความรับผิดชอบในการทำงานท้ังในส่วนบุคคล และส่วนรวมจนงานเสร็จสิ้นทันตามกำหนดเวลา 
7) ปรับตัวทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานนะผู้นำและสมาชิกกลุม่ โดยทกุคนมีส่วนร่วมในการทำงานตั้งแตต่้นจนจบ 

ทั้งในด้านการแสดงความคิดเห็นและการรับฟังความคดิเห็นของผู้อืน่ จนงานเสร็จสิ้นด้วยดี ปราศจากความ
ขัดแย้งซึ่งกันและกัน 

8) วิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลโดยใช้เทคโนโลย ี
 

2. วัตถุประสงคใ์นการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
- จัดเตรียมเนื้อหาตลอดจนรูปแบบการสอนให้เหมาะสมกับพื้นฐานของนักศึกษาท่ีเข้าเรียน 

- จัดเตรียมเอกสารเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ให้แก่นักศึกษาโดยมีการยกตัวอย่าง และมีโจทย์ให้ฝึกทำ 

- ออกแบบรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Active Learning)  ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งใน

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะด้านการร่วมมือร่วมใจ (Collaboration) การคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 

การติดต่อสื่อสาร (Communication) และการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) 

- ออกแบบรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาให้มีลักษณะเป็นการเรียนรู้ที่ผสมผสาน (Blended Learning) 

รูปแบบการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงใน

ปัจจุบัน 

 

 
หมวดที่ 3 ส่วนประกอบของรายวิชา 

1. คำอธิบายรายวิชา  

 การใช้หลักสถิตมิาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูทางธุรกิจ การจดัเตรียมข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสินใจทาง

ธุรกิจ การวิเคราะหส์ถิติเชิงพรรณนา ทฤษฎีสุ่มตัวอย่างและการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิตเิชิงอนุมาน เช่น การวิเคราะห์ความ

แปรปรวน การหาค่าสหสัมพันธ์ และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคณู การฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรปูทางสถิติในการ

วิเคราะห์ข้อมูล 

2. จำนวนชั่วโมงที่ใชใ้นการเรียนการสอน/ภาคการศกึษา   บรรยาย 45 ช่ัวโมง 

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการเป็นรายบุคคล 
อาจารยผ์ู้สอน วัน / เวลา ที่นักศึกษาสามารถขอคำปรึกษาได ้

อาจารย์ ดร.นพมาศ อัครจันทโชต ิ วันศุกร์       9.00 – 16.00 น. 
E – mail: a_noppamas@yahoo.com 

สถานท่ีติดต่อ ห้อง 2-327    อาคารเรียน 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   โทร. 02-3126300 ต่อ 1487  

วิธีการติดต่อสื่อสารกับผูส้อน โดยอาจารยผ์ู้สอนแจ้งเวลาสำหรับการให้คำปรึกษาตามวันเวลาข้างต้นให้แก่นักศึกษาทราบใน
วันแรกของการเรียนการสอน ซึ่งนกัศึกษาสามารถพบอาจารยไ์ด้ที่หอ้งพักอาจารย์ หรือติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่  
MS-Team, Line หรือทางอีเมล  
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 

การพัฒนาผลการเรียนรูใ้นมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้ข้อมูลในแต่ละด้าน ดังนี้ 
1.  คณุธรรม จริยธรรม 
 (1)  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา เพื่อให้ผู้เรียน 

1.3  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม (บริหารธรุกิจบัณฑิต - 1.3) 
1.1  มีคุณธรรม 6 ประการ ได้แก ่ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตญัญู และดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน (บริหารธรุกิจบัณฑิต - 1.1) 
1.2  แสดงออกถึงความมีวินยั กล้าหาญ ความรับผดิชอบ เสียสละ มีสำนึกสาธารณะและจติอาสา เปน็แบบอย่างที่

ดีต่อสังคม (บรหิารธรุกิจบัณฑิต - 1.2) 
1.4  เห็นคุณค่าตนเอง เข้าใจ เคารพสิทธิและรับฟังความคดิเห็นของผู้อื่น (บริหารธุรกิจบัณฑติ - 1.4) 
 

(2)  วิธีการสอน 
1.  อาจารย์ปฏิบัตตินเป็นตัวอยา่งในเรื่องของคุณธรรม 6 ประการ ได้แก่ ความขยัน อดทน ประหยัด เมตตา 

ซือ่สัตย์ กตญัญู และดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
วิชาชีพ สังคม และสิ่งแวดล้อม ความมีวินัยในการเรียน และมีวินัยในการใช้จักรยานของมหาวิทยาลัย การไม่
ทิ้งขยะและรักษาความสะอาดในห้องเรียน 

2.  อาจารย์สรา้งข้อตกลงร่วมกับนกัศึกษาในเรื่องดังต่อไปนี ้
-  เข้าเรียนตรงเวลา การเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ  
-  การรับผิดชอบส่งงานครบถ้วนและตรงต่อเวลา 
-  พฤติกรรมที่เหมาะสมในห้องเรยีน  เช่น ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น ปิดเครื่องมือสื่อสาร การยอมรบัฟังความ

คิดเห็นของผู้อื่นในการทำงานกลุม่ 
-  นักศกึษาต้องไม่ทุจริตในการสอบ 
 

(3)  วิธีการประเมินผล 
1.   พฤติกรรมการเข้าห้องเรียน การตรงต่อเวลาในการเข้าช้ันเรยีน การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน และการ

เคารพกฎระเบยีบข้อบังคับต่าง ๆ 
2.  การส่งงานท่ีมอบหมายในเวลาที่กำหนด 

 
2.  ความรู้ 

(1)  ความรู้ที่ต้องได้รับ 
2.1  อธิบายความรู้หลักการและทฤษฎีในรายวิชาทีเ่รียน (บรหิารธรุกิจบัณฑิต – 2.1) 
2.2  สามารถนำความรู้ปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรืองานท่ีรับผิดชอบ (บริหารธุรกิจบณัฑติ – 2.2) 
 

(2)  วิธีการสอน 
1.  ใช้การบรรยายร่วมกับการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไดแ้ก่ การถามตอบผู้เรียนเป็นรายบุคคลและเน้นคำถาม

ที่ให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์อยา่งสม่ำเสมอและทั่วถึง การให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดด้วยตนเอง
เป็นรายบุคคล โดยประยุกต์กับวิชาชีพของนักศึกษา นอกจากน้ีใช้การสอนที่เน้นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือ
กระทำ (Active Learning)  เพือ่ให้นักศึกษาได้เรียนรูผ้่านการปฏบิัติ 
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(3)  วิธีการประเมินผล 

1.  ความถูกต้องของการทำแบบฝึกหัด 
2.  ประเมินความกา้วหน้า (Formative) จากการทำการบ้าน การรายงานความก้าวหน้าในการทำโครงงานเป็น

ระยะ   
3.  ประเมินผลสัมฤทธ์ิ (Summative) จากการสอบย่อย และสอบปลายภาค 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

(1)  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
3.2 สามารถแสวงหาความรูด้้วยตนเอง (บริหารธุรกิจบณัฑติ – 3.2) 
3.3 มีทักษะในการคิดเชิงเหตผุลและการคิดแบบองค์รวม (บริหารธรุกิจบัณฑิต – 3.3) 
 

(2)  วิธีการสอน 
1.  การทำกิจกรรมกลุ่มในห้องเรยีนโดยให้นักศึกษาไดร้่วมอภิปรายภายในกลุ่มย่อย ซึ่งจัดกลุ่มให้มีนกัศึกษาที่ผล

การเรยีนหลากหลาย เพื่อหาข้อสรุปจากโจทย์ปญัหาทีไ่ด้รับโดยเลือกวิธีการทางสถิติที่เหมาะสม และนำ
ข้อสรุปจากการอภิปรายกลุม่ย่อย มาอภิปรายหน้าช้ันเรยีนแล้วเปดิโอกาสให้เพื่อนแสดงความคิดเห็น และถาม
ตอบได้ (ทักษะศตวรรษที่ 21 ด้าน collaboration/critical thinking/creativity/communication) 

 
(3)  วิธีการประเมินผล 

1.  ประเมินจากการทำกิจกรรมกลุ่มในห้องเรียน 
 
4. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1)  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 
4.3  สามารถปรับตัวทำงานร่วมกบัผู้อื่นท้ังในฐานะผู้นำและสมาชิกกลุ่ม (บริหารธุรกิจบณัฑติ – 4.3) 
4.4  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการวิเคราะห์แกไ้ขปัญหาบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุ่ม (บริหารธุรกิจ

บัณฑิต – 4.4) 
 

(2)  วิธีการสอน 
1.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทำใหน้ักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ

ของผูอ้ื่น ได้แก่ การทำกิจกรรมกลุ่มในห้องเรียนโดยการอภิปรายภายในกลุ่ม แล้วนำเสนอหน้าช้ันเรยีน 
โดยให้นักศึกษาในกลุม่มสี่วนร่วมในการวางแผนการแก้ปญัหาในงานทีไ่ด้รับมอบหมายร่วมกัน วางเป้าหมาย
ร่วมกัน (ทักษะศตวรรษที่ 21 ด้าน collaboration/critical thinking/ creativity/communication) 

 
(3)  วิธีการประเมินผล 

1.  ประเมินจากการทำกิจกรรมกลุ่มในห้องเรียน 
 
5. ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา 
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มคอ.3 

5.6  สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติและคณติศาสตรใ์นการศึกษาค้นคว้า วิเคราะหส์ถานการณ์ 
นำเสนอข้อมูลแนวทางแก้ปญัหา (บริหารธรุกิจบัณฑิต – 5.5) 

5.1  มีสามารถเลือกและประยุกตใ์ช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการศึกษาค้นคว้า และมีวิจารณญาณในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูลประมวลผล แปลความหมายให้สอดคล้องกับวัตถุประสงคก์ารใช้
งาน (บริหารธุรกิจบณัฑิต – 5.1, 5.2) 

5.3  สามารถสรุปประเด็น และสือ่สาร ท้ังการพูดและการเขียนและเลือกใช้รูปแบบการนำเสนอได้ถกูต้อง
เหมาะสม (บริหารธุรกจิบัณฑติ – 5.3) 

5.4  สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ (บริหารธรุกิจบณัฑิต – 5.4) 
 

(2)  วิธีการสอน 
1.  การบรรยายการใช้โปรแกรมสำเร็จรปู และอธิบายผลที่ได้จากโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อให้ไดส้ารสนเทศท่ีสามารถ

นำมาวิเคราะห์ สรุปผล แปลความหมาย และนำเสนอสารสนเทศโดยใช้ภาษาและวธีิการได้อย่างเหมาะสมซึ่งมี
การฝึกทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ด้านคอมพิวเตอร์ โดยให้นักศึกษาใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและวิเคราะห์
เพื่อเลือกวิธีการทางสถติิที่เหมาะสมในการไดส้ารสนเทศท่ีสามารถนำมาสรุปผลได้ และเลือกใช้วิธีการนำเสนอ
ที่เหมาะสมเพื่อสื่อสารให้เข้าใจ 

2.  การมอบหมายงานให้นักศึกษาเลือกสถิติทีเ่หมาะสมในการแก้ปญัหา  
 

(3)  วิธีการประเมินผล 
1.  ประเมินจากความถูกต้องและเหมาะสมของโครงงานกลุม่  

 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ / รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 

1 
(17 กค 65) 

 
 

- คำอธิบายรายวิชา จุดมุ่งหมายรายวิชา  
กิจกรรมประกอบการเรยีนการสอน และ 
เกณฑ์การวัด ประเมินผล 
- ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมในช้ัน
เรียน  ได้แก่ ขยัน อดทน ความซือ่สัตย์  
การตรงต่อเวลา การรับฟังและเคารพใน
สิทธิของผู้อื่น  การเคารพกฎระเบยีบ
และข้อบังคับต่างๆของห้องเรียน องค์กร 
และสังคม การมีจติสำนึกรักษาความ
สะอาดในหอ้งเรยีน และการใช้จักรยานสี
ขาวอย่างรู้ค่า      
 
 

1.5 ▪ ช้ีแจงรายละเอียดตา่ง ๆ ของรายวิชา 
และทำความเข้าใจให้ตรงกันระหวา่งผู้เรียน
และผูส้อน 
▪ ร่วมอภิปรายแสดงความคดิเห็นและหา
ข้อสรุปด้วยกัน ในการวางกฎระเบยีบและ
ข้อตกลงเกี่ยวกับกจิกรรมในการเรยีนและ
การปฏิบัตตินในเวลาเรียน 
▪ TQF LO ข้อ 1.3, 2.1 
 

- เอกสารประกอบ 
การสอน 
- Power point 
- กระดานดำ 
 
 
 
 

อ.ดร.นพมาศ 
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มคอ.3 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ / รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 

 บทท่ี 1 สถิติและการเก็บรวบรวมข้อมลู 
- ที่มาและประเภทของข้อมูล 
- ความหมายและประเภทของสถติิ 
 
 
 

1.5 ▪ บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง 
▪ เน้นการเรียนรูท้ี่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ 
(Active Learning)  โดยการใหน้ักศึกษา
ได้มสี่วนร่วมในการตอบคำถาม การแสดง
ความคิดเห็น และการทำแบบฝึกหัด 
▪ TQF LO ข้อ 1.3, 2.1 
 

- เอกสารประกอบ 
การสอน 
- Power point 
- กระดานดำ 
 

อ.ดร.นพมาศ 
 
 
 
 

 - การเก็บรวมรวมข้อมูล และการสุ่ม
ตัวอย่าง 
- สรุปทบทวน 
 

1.5 ▪ บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง 
▪ บรรยายสรุปบทที่ 1 
▪ TQF LO ข้อ 1.3, 2.1 
 

- เอกสารประกอบ 
การสอน 
- Power point 
- กระดานดำ 

อ.ดร.นพมาศ 
 
 

 บทท่ี 2 การนำเสนอข้อมูล 
- การนำเสนอข้อมลูปริมาณและคณุภาพ 
 

1.5 ▪ บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง 
▪ ฝึกทักษะทีจ่ำเปน็ในศตวรรษที่ 21 
ด้านคอมพิวเตอร์ โดยให้นกัศึกษาใช้
โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล 
▪ TQF LO ข้อ 1.3, 2.1 
 

- เอกสารประกอบ 
การสอน 
- Power point 
- กระดานดำ 
- โปรแกรม
สำเรจ็รูป 
- คลิปวิดีโอ 

อ.ดร.นพมาศ 
 
 
 

 บทท่ี 3 สถิติพรรณนา 
- การวัดตำแหน่งข้อมูล 
- การวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง 
- การวัดการกระจาย 

1.5 ▪ บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง 
▪ แสดงวิธีการคำนวณจากข้อมลูตัวอย่าง 
▪ ฝกึทำโจทย์จากแบบฝึกหดัเพิม่เตมิ 
▪ TQF LO ข้อ 1.3, 2.1 
 

- เอกสารประกอบ 
การสอน 
- Power point 
- กระดานดำ 

อ.ดร.นพมาศ 
 
 
 

 - การแจกแจงของข้อมูล 
- สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 
- การหาค่าสดัส่วนและร้อยละ 
 

1.5 ▪ บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
▪ แสดงวธิีการคำนวณ พร้อมฝึกทำโจทย์
ในห้องเรียน 
▪ ยกตัวอย่างบทความวิจัยที่เกีย่วข้องกับ
วิชาชีพของนักศึกษาท่ีมีความทันสมัยและมี
การนำสถติิพรรณนามาใช้  
▪ ฝึกทักษะทีจ่ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
ด้านคอมพิวเตอร์ โดยสอนให้นักศึกษาใช้
โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล 
และเสนอแหล่งเรียนรูด้้วยตนเอง 
▪ TQF LO ข้อ 1.3, 2.1 
 
 

- เอกสารประกอบ 
การสอน 
- Power point 
- โปรแกรม
สำเรจ็รูป 
- กระดานดำ 
- คลิปวิดีโอ 
 

อ.ดร.นพมาศ 
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มคอ.3 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ / รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 

2 
(24 กค 65) 

- สรุปภาพรวมของสถิติพรรณนา และ
การประยุกต์ในงานวิจัย 

1.5 ▪ บรรยายสรุปภาพรวมของสถิติพรรณนา  
▪ TQF LO ข้อ 1.3, 2.1 
 

- เอกสารประกอบ 
การสอน 
- Power point 
- ใบงานทำ
กิจกรรม 

อ.ดร.นพมาศ 
 
 
 
 

 บทท่ี 4 การประมาณค่า 
- ความหมายของการประมาณค่า 
- ประเภทของการประมาณค่า 
- ขั้นตอนการประมาณค่า 

1.5 ▪ บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง 
▪ เน้นการเรียนรูท้ี่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ 
(Active Learning)  โดยการใหน้ักศกึษา
ได้มสี่วนร่วมในการตอบคำถาม การแสดง
ความคิดเห็น และการทำแบบฝึกหัด 
▪ TQF LO ข้อ 1.3, 2.1 
 

- เอกสารประกอบ 
การสอน 
- Power point 
- กระดานดำ 
 

อ.ดร.นพมาศ 
 
 
 

 -  การประมาณค่าเฉลี่ยประชากร  
- การประมาณค่าสัดส่วนประชากรที่
สนใจ  
 

1.5 ▪ บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง 
▪ เน้นการเรียนรูท้ี่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ 
(Active Learning)  โดยการใหน้ักศึกษา
ได้มสี่วนร่วมในการตอบคำถาม การแสดง
ความคิดเห็น และการทำแบบฝึกหัด 
▪ TQF LO ข้อ 1.3, 2.1 

- เอกสารประกอบ 
การสอน 
- Power point 
- กระดานดำ 
 

อ.ดร.นพมาศ 
 
 

 บทท่ี 5 การทดสอบสมมติฐาน 
- การตั้งสมมติฐานและขั้นตอนการ
ทดสอบสมมติฐาน 

1.5 ▪ บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง 
▪ เน้นการเรียนรูท้ี่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ 
(Active Learning)  โดยการใหน้ักศึกษา
ได้มสี่วนร่วมในการตอบคำถาม การแสดง
ความคิดเห็น และการทำแบบฝึกหัด 
▪ TQF LO ข้อ 1.3, 2.1 

- เอกสารประกอบ 
การสอน 
- Power point 
- กระดานดำ 
 

อ.ดร.นพมาศ 
 
 

 - การทดสอบค่าเฉลี่ยประชากรหนึ่งกลุ่ม 1.5 ▪ บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง 
▪ มอบหมายการทำโครงงานเป็นงานกลุ่ม 
โดยให้นักศึกษาในแตล่ะกลุ่มอภิปราย
ร่วมกันเพือ่เลือกหัวข้อปัญหาที่สนใจ 
ออกแบบกลุ่มประชากรเป้าหมาย การเก็บ
รวบรวมข้อมลู เลือกสถิติที่เหมาะสมกับ
ปัญหาที่สนใจ วิเคราะห์ข้อมลูเพื่อหา
ข้อสรุปโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป และ
นำเสนอผลสรุป โดยใหน้ักศึกษาฝกึการ
เรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีมยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อืน่ เพื่อให้งานเสร็จสิ้น
ตามเวลาที่กำหนด (ทักษะศตวรรษที่ 21 

- เอกสารประกอบ 
การสอน 
- Power point 
- ใบงานทำ
โครงงานพิเศษ 

อ.ดร.นพมาศ 
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มคอ.3 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ / รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 

ด้าน collaboration/critical 
thinking/creativity/communication
) 
▪ TQF LO ข้อ 1.3, 2.1, 3.2, 3.3, 4.3, 
4.4, 5.1, 5.3, 5.4, 5.6 

 - ทดสอบค่าสัดส่วนประชากรที่สนใจ
หนึ่งกลุ่ม 
- ทดสอบค่าเฉลีย่ประชากรสองกลุ่มที่
เป็นอิสระ 

1.5 ▪ บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง 
▪ เน้นการเรียนรูท้ี่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ 
(Active Learning)  โดยการใหน้ักศึกษา
ได้มสี่วนร่วมในการตอบคำถาม การแสดง
ความคิดเห็น และการทำแบบฝึกหัด 
▪ TQF LO ข้อ 1.3, 2.1 

- เอกสารประกอบ 
การสอน 
- Power point 
- กระดานดำ 

อ.ดร.นพมาศ 
 
 
 
 

3 
(31 กค 65) 

- ทดสอบค่าเฉลีย่ประชากรสองกลุ่มที่
เป็นอิสระ  (ต่อ) 
- ทดสอบค่าเฉลีย่ประชากรสองกลุ่มที่ไม่
เป็นอิสระ 

1.5 ▪ บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง 
▪ เน้นการเรียนรูท้ีผู้่เรียนได้ลงมือกระทำ 
(Active Learning)  โดยการใหน้ักศึกษา
ได้มสี่วนร่วมในการตอบคำถาม การแสดง
ความคิดเห็น และการทำแบบฝึกหัด 
▪ TQF LO ข้อ 1.3, 2.1 

- เอกสารประกอบ 
การสอน 
- Power point 
- กระดานดำ 

อ.ดร.นพมาศ 
 
 
 
 

 - ทดสอบความแตกต่างของความ
แปรปรวนประชากร 
- ทดสอบความแตกต่างของสัดส่วน
ประชากรที่สนใจ 
- การแปลผลลัพธ์จากโปรแกรมสำเร็จรปู
ทางสถิติ 

1.5 ▪ บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง 
▪ เน้นการเรียนรูท้ี่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ 
(Active Learning)  โดยการใหน้ักศึกษา
ได้มสี่วนร่วมในการตอบคำถาม การแสดง
ความคิดเห็น และการทำแบบฝึกหัด 
▪ ฝึกทักษะทีจ่ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
ด้านคอมพิวเตอร์ โดยให้นักศึกษาใช้
โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล
และแปลผลลัพธ์จากโปรแกรม 
▪ TQF LO ข้อ 1.3, 2.1 

- เอกสารประกอบ 
การสอน 
- Power point 
- กระดานดำ 

อ.ดร.นพมาศ 
 
 
 
 

 การเตรียมความพร้อมก่อนเรียนหลัง
กลางภาค/กำกับติดตามผลการเรียนรู ้
 
บทท่ี 6 การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
- วัตถุประสงคข์องการวเิคราะหค์วาม
แปรปรวน 
- ประเภทของการวิเคราะหค์วาม
แปรปรวน 
- การวิเคราะห์ความแปรปรวนจำแนก

1.5 ▪ จัดกลุ่มผู้เรียนโดยในแตล่ะกลุม่ใหม้ีทั้งผู้
ที่มีความรู้ความสามารถ สงู ปานกลาง 
และต่ำ เพื่อจัดเตรียมสำหรับการทำ
กิจกรรมกลุ่มในห้องเรยีนต่อไป โดยใช้ผล
การสอบกลางภาค 
▪ วิเคราะหป์ัญหาร่วมกันกับผู้เรยีนทีม่ี
คะแนนน้อยและหาแนวทางแก้ปัญหา 
▪ บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง 
▪ เน้นการเรียนรูท้ี่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ 

- เอกสารประกอบ 
การสอน 
- Power point 
- กระดานดำ 

อ.ดร.นพมาศ 
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มคอ.3 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ / รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 

ทางเดียว (Active Learning)  โดยการใหน้ักศึกษา
ได้มสี่วนร่วมในการตอบคำถาม หรือการ
แสดงความคดิเห็น 
▪ TQF LO ข้อ 1.3, 2.1 

 - การวิเคราะห์ความแปรปรวนจำแนก
ทางเดียว (ต่อ) 

1.5 ▪ บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง 
▪ เน้นการเรียนรูท้ี่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ 
(Active Learning)  โดยการใหน้ักศึกษา
ได้มสี่วนร่วมในการตอบคำถาม หรือการ
แสดงความคดิเห็น 
▪ TQF LO ข้อ 1.3, 2.1 

 อ.ดร.นพมาศ 
 
 
 

 - การเปรียบเทียบเชิงซ้อน 
 

1.5 ▪ บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง 
▪ เน้นการเรียนรูท้ี่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ 
(Active Learning)  โดยการใหน้ักศึกษา
ได้มสี่วนร่วมในการตอบคำถาม การแสดง
ความคิดเห็น และการทำแบบฝึกหัด 
▪ TQF LO ข้อ 1.3, 2.1 

 อ.ดร.นพมาศ 
 
 

 - ตัวอย่างบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพของนักศึกษาท่ีมีความทันสมัย
และมีการนำการวเิคราะห์ความ
แปรปรวนมาใช้  
 

1.5 ▪ บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง 
▪ เน้นการเรียนรูท้ี่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ 
(Active Learning)  โดยการใหน้ักศึกษา
ได้มสี่วนร่วมในการตอบคำถาม การแสดง
ความคิดเห็น และการทำแบบฝึกหัด 
▪ TQF LO ข้อ 1.3, 2.1 

- เอกสารประกอบ 
การสอน 
- Power point 
- กระดานดำ 
 
 

อ.ดร.นพมาศ 
 
 
 

4 
(7 สค 65) 

- การแปลผลลัพธ์จากโปรแกรมสำเร็จรปู
ทางสถิติ 

1.5 ▪ ฝึกทักษะทีจ่ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
ด้านคอมพิวเตอร์ โดยให้นักศึกษาใช้
โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล
และแปลผลลัพธ์จากโปรแกรม 
▪ TQF LO ข้อ 1.3, 2.1 

- เอกสารประกอบ 
การสอน 
- Power point 
- กระดานดำ 
- โปรแกรม
สำเรจ็รูป 

อ.ดร.นพมาศ 
 
 

 บทท่ี 7 การวิเคราะห์ข้อมูลจำแนก
ประเภท 
 - วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ขอ้มูล
จำแนกประเภท 
- การวเิคราะห์ข้อมูลจำแนกประเภท
แบบต่าง ๆ 

1.5 ▪ บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง 
▪ เน้นการเรียนรูท้ี่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ 
(Active Learning)  โดยการใหน้ักศึกษา
ได้มสี่วนร่วมในการตอบคำถาม การแสดง
ความคิดเห็น และการทำแบบฝึกหัด 
▪ TQF LO ข้อ 1.3, 2.1 

- เอกสารประกอบ 
การสอน 
- Power point 
- กระดานดำ 
 
 

อ.ดร.นพมาศ 
 
 

 - การทดสอบความเป็นอิสระ 
- ข้อจำกัดของการวิเคราะห์ข้อมูลจำแนก

1.5 ▪ บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง 
▪ เน้นการเรียนรูท้ี่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ 

- เอกสารประกอบ 
การสอน 

อ.ดร.นพมาศ 
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มคอ.3 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ / รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 

ประเภทสองทาง 
- ตัวอย่างบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพของนักศึกษาท่ีมีความทันสมัย
และมีการนำการวเิคราะห์ข้อมลูจำแนก
ประเภทมาใช้  

(Active Learning)  โดยการใหน้ักศึกษา
ไดม้สี่วนร่วมในการตอบคำถาม การแสดง
ความคิดเห็น และการทำแบบฝึกหัด 
▪ TQF LO ข้อ 1.3, 2.1 
 

- Power point 
- กระดานดำ 

 

 บทท่ี 8 การวิเคราะหก์ารถดถอยและ
สหสัมพันธ ์
-การวิเคราะหส์หสัมพันธ ์
 

1.5 ▪ บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง 
▪ เน้นการเรียนรูท้ีผู้่เรียนได้ลงมือกระทำ 
(Active Learning)  โดยการใหน้ักศึกษา
ได้มสี่วนร่วมในการตอบคำถาม การแสดง
ความคิดเห็น และการทำแบบฝึกหัด 
▪ TQF LO ข้อ 1.3, 2.1 

- เอกสารประกอบ 
การสอน 
- Power point 
- กระดานดำ 

อ.ดร.นพมาศ 
 
 

 การวิเคราะห์การถดถอย 
-การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย 
-การถดถอยพหุคูณ 
-การสร้างสมการถดถอย 
 

1.5 ▪ บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง 
▪ เน้นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ 
(Active Learning)  โดยการใหน้ักศึกษา
ได้มสี่วนร่วมในการตอบคำถาม การแสดง
ความคิดเห็น และการทำแบบฝึกหัด 
▪ TQF LO ข้อ 1.3, 2.1 

- เอกสารประกอบ 
การสอน 
- Power point 
- กระดานดำ 

อ.ดร.นพมาศ 
 
 

 -การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความชัน
โดยสถิติ F  
 

1.5 ▪ บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง 
▪ เน้นการเรียนรูท้ี่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ 
(Active Learning)  โดยการใหน้ักศึกษา
ได้มสี่วนร่วมในการตอบคำถาม การแสดง
ความคิดเห็น และการทำแบบฝึกหัด 
▪ TQF LO ข้อ 1.3, 2.1 

- เอกสารประกอบ 
การสอน 
- Power point 
- กระดานดำ 

อ.ดร.นพมาศ 
 
 

5 
(14 สค 65) 

-การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความชัน
โดยสถิติ t 
- สัมประสิทธ์ิการกำหนด  
 

1.5 ▪ บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง 
▪ เน้นการเรียนรูท้ี่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ 
(Active Learning)  โดยการใหน้ักศึกษา
ได้มสี่วนร่วมในการตอบคำถาม การแสดง
ความคิดเห็น และการทำแบบฝึกหัด 
▪ TQF LO ข้อ 1.3, 2.1 

- เอกสารประกอบ 
การสอน 
- Power point 
- กระดานดำ 

อ.ดร.นพมาศ 
 
 

 การหาช่วงความเชื่อมั่น ของ 0 และ 

1  

1.5 ▪ บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง 
▪ เน้นการเรียนรูท้ี่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ 
(Active Learning)  โดยการใหน้ักศึกษา
ได้มสี่วนร่วมในการตอบคำถาม การแสดง
ความคิดเห็น และการทำแบบฝึกหัด 
▪ TQF LO ข้อ 1.3, 2.1 
▪  

- เอกสารประกอบ 
การสอน 
- Power point 
- กระดานดำ 
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มคอ.3 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ / รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 

 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
 

1.5 ▪ บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง 
▪ เน้นการเรียนรูท้ี่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ 
(Active Learning)  โดยการใหน้ักศึกษา
ได้มสี่วนร่วมในการตอบคำถาม การแสดง
ความคิดเห็น และการทำแบบฝึกหัด 
▪ TQF LO ข้อ 1.3, 2.1 

  

 - การแปลผลลัพธ์จากโปรแกรมสำเร็จรปู
ทางสถิติ 
- งานวิจัยท่ีนำการวิเคราะห์การถดถอย
และสหสมัพันธ์ไปใช้วิเคราะห์ข้อมลู 
 

1.5 ▪ บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง 
▪ เน้นการเรียนรูท้ี่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ 
(Active Learning)  โดยการใหน้ักศึกษา
ได้มสี่วนร่วมในการตอบคำถาม หรือการ
แสดงความคดิเห็น 
▪ ฝึกทักษะทีจ่ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
ด้านคอมพิวเตอร์ โดยให้นักศึกษาใช้
โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล
และแปลผลลัพธ์จากโปรแกรม 
▪ TQF LO ข้อ 1.3, 2.1 

- เอกสารประกอบ 
การสอน 
- Power point 
- โปรแกรม
สำเรจ็รูป 
- กระดานดำ 

 

 กิจกรรมกลุ่มในห้องเรยีน 1.5 ▪ เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ โดยจัดกิจกรรม
กลุ่มให้นักศึกษาอภิปรายร่วมกันในกลุ่ม
เพื่อวิเคราะห์การเลือกใช้สถิติ และการ
ตีความหมาย และนำเสนอหน้าช้ันเรียน
โดยเปดิโอกาสให้เพื่อนแสดงความคิดเห็น 
และถามตอบได้ (ทักษะศตวรรษที่ 21 
ด้าน collaboration/critical 
thinking/creativity/communication
) 

  

 ทบทวน 1.5 ▪ บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง 
▪ เน้นการเรียนรูท้ี่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ 
(Active Learning)  โดยการใหน้ักศึกษา
ได้มสี่วนร่วมในการตอบคำถาม หรือการ
แสดงความคดิเห็น 
TQF LO ข้อ 1.3, 2.1 

  

 สอบปลายภาค  
รวม 45    
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มคอ.3 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรยีนรู ้ กิจกรรมการประเมิน 

กำหนดการประเมินผล 
การเรยีนรู้  

(ระบุวัน – เวลา) 

ร้อยละของค่า
น้ำหนักในการ
ประเมินผลการ

เรียนรู ้
1.1, 1.2, 1.3, 
1.4 

- การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน (การ
เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ) 

ทุกครั้ง 
 

5 
 

2.1, 2.2, 3.2, 
3.3, 4.3, 4.4, 
5.1, 5.3, 5.4, 
5.6 

- การท ำกิ จ ก รรม ก ลุ่ ม ใน ห้ อ ง เรี ย น 
(อภิปรายกลุ่มร่วมหาข้อสรุปของปัญหา
และนำเสนอ) 

สปัดาห์ที่ 5 
 

5 

2.1 - การบ้าน (รายบุคคล) ส่งเมื่อเรยีนจบแตล่ะบท 10 

 - สอบย่อย 3 ครั้ง (บทที่ 1-3 / บทที่ 4–5 
/ บทที่ 6-7) 

สัปดาห์ที่ 2 / สัปดาห์ที่ 4 / สัปดาห์ที่ 5 18/18/18 

 - สอบปลายภาค (บทที่ 8) หลังสัปดาห์ที่ 5 26 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตำราและเอกสารหลักทีใ่ช้ในการเรียนการสอน 
เอกสารประกอบการสอนวิชาสถิตเิพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 

2. เอกสารอ่านประกอบ/สื่ออิเลก็ทรอนิกส์/แหล่งอ้างอิงอ่ืนๆ ท่ีนักศกึษาควรอ่านเพ่ิมเติม 
1) กัลยา วานิชย์บัญชา.หลกัสถิติ.โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2540. 
2) มัลลิกา บุนนาค. สถิตเิพื่อการตดัสินใจ. โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2544. 
3) Douglas A.Lind,William G. Marchal, Samuel A. Wathen . Statistical Techniques in 

 Business &Economics. Mcgraw-Hill,2005. 
4) Richard A.Johnson and Gouri K.Bhattacharyya. Statistics Principles and Methods, 

4thed. John Wiley &Sons,2001 
3. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 

ไม่มี 

หมวดที่ 7 การประเมินรายวชิาและกระบวนการปรับปรุง 
 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1) ประเมินประสิทธิผลจากแบบสำรวจออนไลน์ท่ีจัดทำโดยมหาวิทยาลัย ซึ่งแบบสำรวจครอบคลุมตั้งแต ่วิธีการสอน การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน และบรรยากาศภายในห้องเรียน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ 

2) กลยุทธ์การมีวิธีการสอนหลากหลาย การส่งงานและการประเมินผลรายงาน ทำให้การเรียนการสอนนา่สนใจ  
3) กลยุทธ์การให้นักศึกษามโีอกาสในการซักถาม อภิปราย นำแสดงความคิดเห็นทำใหเ้กิดความเข้าใจบทเรียนได้ด ี
4) กลยุทธ์การให้นักศึกษาได้รับข้อมลูย้อนกลับท่ีเป็นประโยชน์จากอาจารย์  



 

                        13  
มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิ          

มคอ.3 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

จากการสังเกตการณ์ของผู้สอน ในระหว่างที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดหลักสตูร การร่วมกิจกรรมในช้ันเรยีน การ
ทำแบบฝึกหัดรายบุคคล แบบฝึกหัด และรายงานกลุม่  รวมทั้งผลการสอบย่อย  การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 

3. วิธกีารปรับปรุงการสอน 
จัดประชุมคณาจารยผ์ู้สอน เพื่อพฒันาการเรยีนการสอน โดยพิจารณาจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยใน

ภาคการศึกษา 1/64 มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาสื่อการสอน e-learning ใหม้ีความทันสมัย และเพิ่มเติมตัวอย่างโจทย์ให้
ทันสมัย  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
คณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และสถติิจะตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ทุกภาคการศึกษา และทวนสอบ

ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา ดังนี ้

ผลการเรียนรู้ วิธีการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ ์

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย 

คุณธรรม จรยิธรรม ติดตามพฤติกรรมของ
นักศึกษาในการเข้าเรยีน การ
เคารพกฏระเบยีบและ
ข้อบังคับ 

จำนวนนักศึกษาท่ีขาดเรยีน
เกินเกณฑ์กำหนด 

ไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวน
นักศึกษาท้ังหมด 

 ติดตามการทุจริตการสอบของ
นักศึกษา 

จำนวนนักศกึษาทีทุ่จริตใน
การสอบ 

ไม่มีนักศึกษาท่ีทุจริต 

ความรู ้ - ทวนสอบจากคะแนนสอบ 
 
- ทวนสอบจากโครงงานกลุ่มที่
ได้รับมอบหมาย 

- จำนวนนักศึกษาท่ีสอบผ่าน 
(A-D) 
- คะแนนเฉลี่ยโครงงานกลุม่ 

- อย่างน้อยร้อยละ 80 
 
- อย่างน้อย 7 คะแนน (เต็ม 
10) 

ทักษะทางปัญญา 
ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตวัเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศ 
ความสัมพนัธ์ระหว่าง บุคคล
และความ รับผดิชอบ 

ติดตามพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมในการทำงานกลุม่ 

- จำนวนนักศึกษาท่ีมีส่วนร่วม
ในการทำงานกลุ่ม 

- อย่างน้อยร้อยละ 80 

 

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

สาขาวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา หลังการ
ทบทวนประสทิธิผลของรายวิชา อาจารยผ์ู้สอนรบัผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาท่ีสอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และนำเสนอแนว
ทางการปรับปรุงและพัฒนาต่อคณะกรรมการบริหารกลุม่วิชาคณติศาสตร์และสถิติ เพื่อพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผน
พัฒนาปรับปรุงสำหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป 

 

          ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
  
        
                                                                               ( อาจารย์ ดร.นพมาศ อัครจันทโชติ ) 
                                             ว/ด/ป ท่ีจัดทำรายงาน   21 พฤษภาคม  2565 
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ชื่อประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

  
        
                                                                                  ( อาจารย์ภัททติา เลิศจริยพร ) 
                                             ว/ด/ป ท่ีจัดทำรายงาน   21 พฤษภาคม  2565 
 
     ชื่ออาจารย์หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล 
                                                                                         
        
                                                                               ( อาจารย์ ดร.นพมาศ อัครจันทโชติ ) 
                                             ว/ด/ป ท่ีจัดทำรายงาน   21 พฤษภาคม  2565 


