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มคอ.3 
 รายละเอียดของรายวิชา  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

ภาคการศึกษาท่ี   1  ปีการศึกษา 2564 

มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

              

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา    MA1073 คณิตศาสตร์และสถิติ (Mathematics and Statistics)                   

2. จ านวนหน่วยกิต    3(3/3-0-0)        

3. หลักสูตร และประเภทรายวิชา      หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  ประเภทหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   

4. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน  ภาคการศึกษาที่ 1  ระดับปริญญาตรีช้ันปีที่ 1    

5. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  ไม่มี      

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) ไม่มี      

7. ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  อาจารย์ตติภรณ์ ภัทรานรักษ์โยธิน   กลุ่ม 01 

 

8. สถานท่ีเรียน    อาคารเรียน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ   

9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลา่สดุ  1 สิงหาคม 2564       

  

หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

  เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจแนวคิด ข้ันตอน และวิธีการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สามารถแก้ปัญหาได้

อย่างมีเหตุผล มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานทางสถิติ สามารถใช้เป็นความรู้เป็นพื้นฐานเพื่อการเรียนสถิติใน

ระดับต่อไปและน าไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยได้ พร้อมกันน้ีนักศึกษาสามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติไป

ประยุกต์ใช้กับวิชาชีพ หรือน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้  
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2.1 วัตถุประสงค์ของรายวิชา (Course Objectives) 

 เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงหลักสูตรของสาขาวิชา และเป็นการปรับเนื้อหาวิชาให้เหมาะสม ไม่

ซ้ าซ้อน และเพื่อการศึกษาต่อในรายวิชาอื่นๆ อีกทั้งมีการปรับเปลี่ยนตามวิทยาการและเทคโนโลยีซึ่งท าให้ผู้เรียน

สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของรายวิชาได้ดังนี ้

2.1.1 มีความรู้และทักษะในการค านวณเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาที่เรียนได้อย่างถูกต้อง (ด้านความรู้) 

2.1.2 สามารถระบุข้ันตอนกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ตา่ง 
ๆ ได้ (ด้านความรู้) 

2.1.3 สามารถเลือกใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาต่าง ๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับข้อมูล 
(ด้านทักษะทางปัญญา) 

2.1.4 มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านคุณธรรม 6 ประการ (ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู) และ
น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียน (ด้านคุณธรรม) 

2.1.5 แสดงออกถึงความเข้าใจผู้อื่น เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น (ด้านคุณธรรม) 

2.1.6 แสดงออกถึงการปรับตัวท างานร่วมกันในการท างานกลุ่มทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม (ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ) 

2.1.7 สามารถน าเสนอผลงานกลุ่มโดยการใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม (ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

  

2.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา  (Course-level Learning Outcomes: CLOs) เมื่อสิ้นสุดการเรียน
การสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ 

2.1.1 ใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหา 
2.1.2 ใช้ความรู้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ     

ได้อย่าง เหมาะสม 
2.1.3 ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
2.1.4 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมาย และการน าเสนอได้อย่าง

ถูกต้องและชัดเจน 
2.1.5 เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆทางคณิตศาสตร์และน าความรู้ หลักการกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไป

เช่ือมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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มคอ.3 
หมวดท่ี 3 ส่วนประกอบของรายวิชา 

1. ค าอธิบายรายวิชา  

ระบบจ านวนจริง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระบบพิกัดฉากและเส้นตรง การแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้

กฎเครเมอร์ แหล่งที่มาของข้อมูล ประเภทของข้อมูล ระดับการวัด วิธีการทางสถิติ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ

เชิงพรรณนา  ความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่อง การแจกแจงความ

น่าจะเป็นของค่าจากตัวอย่างสุ่ม 

2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ในการเรียนการสอน/ภาคการศึกษา  บรรยาย 45 ช่ัวโมง  

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการเป็นรายบุคคล 

อาจารยผ์ู้สอน วัน / เวลา ที่นักศึกษาสามารถขอค าปรึกษาได้ 
อาจารย์ตติภรณ์  ภัทรานุรักษ์โยธิน  วันอังคาร เวลา  13.00 – 16.00  น.   

E–mail: cnpopys@gmail.com 
สถานที่ติดต่อ ห้อง 2-327    อาคารเรียน 2    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโทร. 02-3126300 ต่อ 1487 

ช่องทางการติดต่อผ่านทางเครือข่ายสงัคมออนไลน์ :   Line Group วิชา MA1003 แต่ละกลุ่ม 
   

  

mailto:cnpopys@gmail.com
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มคอ.3 
หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรยีนรู้ของนักศึกษา 

รายวิชา MA1073 คณิตศาสตร์และสถิต ิมีการพัฒนาผลการเรียนรู้ของรายวิชาที่สอดคล้องกับทีร่ะบุไว้ในแผนที่
แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ของรายวิชาดังนี ้
 

 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรยีนรู้แต่ละดา้น ให้ข้อมูลในแตล่ะด้าน ดังนี้ 

1. คุณธรรม จรยิธรรม 
(1) คุณธรรม จรยิธรรมท่ีต้องพัฒนา 

1.4   เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม  
  1.2   มีคุณธรรม 6  ประการ ได้แก่ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู และด าเนินตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  1.3   แสดงออกถึงความมีวินัยและความรับผิดชอบ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม  

 1.5   มีความเข้าใจผู้อื่น เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
(2) วิธีการสอน  

1. อาจารย์ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการมีวินัยตรงต่อเวลารกัษาความสะอาดในหอ้งเรียน  
ขยันอดทนและมเีมตตาต่อนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ อีกทั้งอาจารย์ต้องมีความรบัผิดชอบ เสียสละ และเป็น
แบบอย่างที่ดีและเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของห้องเรียน องค์กรและสงัคม 

คุณธรรม จรยิธรรม ทีต่้องพฒันา ความรู ้
 

ทักษะทางปัญญา 
ที่ต้องพฒันา 

ทักษะ
ความสัมพนัธ์
ระหว่างบคุคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1) 
 มีคุณธรรม 
6 ประการ
ได้แก่ ขยัน 
อดทน 
ประหยัด 
เมตตา 
ซ่ือสัตย์ 
กตัญญู และ
ด าเนินชีวิต
ตามแนว
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.2)  
แสดงออกถึง
ความมีวินัย
และความ
รับผิดชอบ
เสียสละและ
เป็น
แบบอย่างที่
ดีต่อสังคม 

1.4)  
มีความเข้าใจ
ผู้อ่ืน เคารพ
สิทธิและรับ
ฟังความ
คิดเห็นของ
ผู้อ่ืน 

1. 5)  
เคารพ
กฎระเบียบ
และข้อบังคับ
ต่างๆ ของ
องค์กรและ
สังคม 

2.1)  
 อธิบาย
ความรู้
หลักการและ
ทฤษฎีใน
รายวิชาที่
เรียน 

3.1)  
 สามารถศึกษา
วิเคราะห์
ปัญหาที่
ซับซ้อนและ
เสนอแนว
ทางแก้ไขที่
สร้างสรรค์ 

3.3)  
สามารถค้นหา
ข้อเท็จจริง ท า
ความเข้าใจ
ประเมินข้อมูล
แนวคิดและ
หลักฐานใหม่
จาก
แหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย
แล้วน ามาสรุป
ใช้แก้ไขปัญหา
ด้วยตนเอง 

4.4) 
 สามารถปรับตัว
เข้าท างานรว่มกับ
ผู้อ่ืนทั้งในฐานะ
ผู้น าและสมาชิก
กลุ่ม 

5.3)  
สามารถสรุป
ประเด็น และ
สื่อสาร ทั้งการ
พูดและการเขียน
และเลือกใช้
รูปแบบการ
น าเสนอได้
ถูกต้องเหมาะสม 
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มคอ.3 
 2. (เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ด้าน collaboration / 

communication ) โดยอาจารย์และนกัศึกษาร่วมกันออกแบบข้อตกลงในห้องเรียนกบันักศึกษาในเรื่อง
ดังต่อไปนี ้

-  ความมีวินัย เข้าเรียนตรงเวลาครบตามเกณฑ์ 
-  ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายโดยส่งงานให้ครบถ้วนและตรงต่อเวลา 

-  รูปแบบพฤติกรรมที่เหมาะสมในห้องเรียนและการเรียนแบบออนไลน์  เช่น ไม่ส่งเสียงดัง
รบกวนผู้อื่น  ปิดเครื่องมือสื่อสาร ไม่น าอาหารและน้ าเข้ามาในห้องเรียนและรักษาความสะอาดของห้องเรียนทุก
ครั้ง  เข้าเรียนออนไลน์ในทุกครั้งที่ผู้สอนก าหนด และให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างซื่อสัตย์ไม่ว่าจะเป็น
การถาม-ตอบ การส่งงานหรือการสอบ 

3.  ท าความเข้าใจกบันักศึกษาเกี่ยวกบัการปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย  
-  การแต่งกายที่ถูกกฎระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

-  การไม่เข้าไปในแหลง่อบายมุข  
-  การไม่ทจุริตในการสอบ ทั้งการสอบแบบปกติและการสอบออนไลน ์
-  การรู้คุณค่าและดูแลรกัษาทรพัย์สินของส่วนรวม เช่น จกัรยานสีขาว  ไฟฟ้า  น้ าประปา 

ความสะอาดของห้องเรียน เป็นต้น 

4.  การให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้อื่น 
5.  สอดแทรกคุณธรรม  6 ประการในการเรียนการสอน 

 (3) วิธีการประเมินผล  

1.  สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาเกี่ยวกับ 

-  ความสนใจและแสดงออกถึงความมีคุณธรรม 

- การยอมรับฟงัความคิดเห็นของผู้อื่น 

- การรักษาและการคงไว้ซึ่งข้อตกลงร่วมกันในหอ้งเรียน 

- การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.  ตรวจสอบการมีวินัยในการเรียน การตรงต่อเวลาทั้งในด้านการเข้าช้ันเรียนและการส่งงานที่

มอบหมาย การแต่งกายที่ถูกต้องตามกฎระเบียบ การรักษาความสะอาด 

3.  นักศึกษาทุกคนต้องไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน 20 คะแนนตลอดภาคการศึกษา 

4.  ไม่มีนักศึกษาทีทุ่จริตในการสอบตลอดภาคการศึกษา 
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2. ความรู ้

(1) ความรู้ท่ีต้องได้รับ 
  2.1   อธิบายความรู้หลักการและทฤษฎีในรายวิชาที่เรียน  
  2.2   บูรณาการความรู้ในรายวิชาที่เรียนกับการเรียนในสาขาวิชาชีพ 

(2) วิธีการสอน  
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้นการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  ด้าน 21critical thinking / collaboration / 

communication / computing โดย 
การสอนในคาบบรรยาย ( Face to Face ) 

1. 30 นาทีแรก ผู้สอนอธิบายขั้นตอน วิธีการ โดยผู้สอนใช้ตัวอย่างในการทบทวนเน้ือหาการเรียนจาก Online 
lecture  

2. เม่ือศึกษาจบในแต่ละบท ให้นักศึกษาฝึกท าโจทย์ที่ต้องใช้กระบวนการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามขั้นตอนที่
ถูกต้องเหมาะสมตามหลักคณิตศาสตร์ อาจท าเป็นรายบุคคล/รายกลุ่ม  

3. สุ่มผู้เรียนออกมาน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาในชั้นเรียน จากน้ันผู้สอนให้ข้อมูลสะท้อนกลับชี้ให้เห็นข้อบกพร่อง
ของงาน  

4. หลังจากจบคาบบรรยาย ผู้เรียนท าการบ้าน/งานที่มอบหมาย/quiz และส่งงานตามที่ผู้สอนก าหนด 
บรรยายออนไลน์ (Online Lectures) 

1.   ผู้สอนอัพโหลดเอกสารการเรียนรวมถึงบทเรียนออนไลน์ทั้งหมดใน e-learning ก่อนเริ่มภาคการศึกษา 
2.   สื่อการสอนประกอบด้วย สไลด์ประกอบการสอน (Power Point) เอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF  คลิปเสียง 

ประกอบการบรรยาย  การบ้านที่เก่ียวข้องกับเน้ือหา 
3.   บรรยายออนไลน์ ผ่าน MS-team  
4.   หลังจากบรรยายออนไลน์ ผู้เรียนท าการบ้าน/งานที่มอบหมาย/quiz และส่งงานตามที่ผู้สอนก าหนด 
5.   ช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านกลุ่ม line 

กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผู้เรียนมีส่วนร่วม ได้แก่ 

-    การถาม-ตอบ สุ่มตัวอย่างนักศึกษามาท าแบบฝึกหัด เพื่อฝึกทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอข้อมูล 
รวมทั้งฝึกให้นักศึกษาสามารถสื่อสารภาษาคณิตศาสตร์กับผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้อง แล้วอภิปรายสรุปความรู้ร่วมกัน 

-    ก าหนดปัญหาให้นักศึกษาท าทั้งแบบบุคคลและแบบกลุ่ม ฝึกการวิเคราะห์พร้อมหาค าตอบ และผู้สอนให้
ข้อมูลสะท้อนกลับช้ีให้เห็นข้อบกพร่องของงาน 

-    ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนการสอนเป็นแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think pair share) ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่ช่วยฝึกทักษะการคิด 
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์มีขั้นตอนดังน้ี 

  ข้ันที่ 1 ผู้สอนตั้งปัญหาหรือข้อค าถาม  

  ข้ันที่ 2 ผู้เรียนทุกคนคิดหาค าตอบตามเวลาที่ผู้สอนก าหนดไว้  

  ข้ันที่ 3 ผู้เรียนจับคู่ปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดกันเกี่ยวกับค าตอบ  

  ข้ันที่ 4 ผู้สอนสุ่มเรียกผู้เรียนให้ตอบปัญหาให้ฟังทั้งห้องเรียน 
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-    ดูการสอนออนไลน์และท าการบ้าน/งานที่มอบหมายที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนคาบบรรยาย 
-    การแสดงความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน  เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และ

ผู้เรียนกับผู้เรียน  
-    Online Quiz เพื่อความเข้าใจของเน้ือหาและสนับสนุนให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ความรู้ความเข้าใจแก้ปัญหา 

 (3) วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินความถูกต้องในการตอบค าถามและสรุปผลความรู้จากการถามตอบหน้าชั้นและงานที่มอบหมาย 
2.    ประเมินผลความถูกต้อง ความเหมาะสม และแนวคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาจากการท าแบบฝึกหัดหน้าชั้น
และจากงานที่มอบหมาย 
3.    ประเมินผลระหว่างเรียน โดยการท ากิจกรรมกลุ่ม จากการให้ผลสะท้อนกลับของผู้สอนและผู้เรียนด้วยกัน 
4.    Online Quiz  
5.    สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 

 
3. ทักษะทางปญัญา 

(1)  ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 
  3.1  สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานใหม่จากแหล่งข้อมูล

ที่หลากหลายแล้วน าข้อสรุปมาใช้ แก้ปัญหาด้วยตัวเอง 
  3.2   สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนวทางแก้ไขที่สร้างสรรค์  

(2) วิธีการสอน 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้นการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ด้าน 21 critical thinking /creativity & innovation 

 /computing /collaboration โดย  
การสอนในคาบบรรยาย ( Face to Face ) 

1. 30 นาทีแรก ผู้สอนอธิบายขั้นตอน วิธีการ โดยผู้สอนใช้ตัวอย่างในการทบทวนเน้ือหาการเรียนจาก Online 
lecture  

2. เม่ือศึกษาจบในแต่ละบท ให้นักศึกษาฝึกท าโจทย์ที่ต้องใช้กระบวนการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามขั้นตอนที่
ถูกต้องเหมาะสมตามหลักคณิตศาสตร์ อาจท าเป็นรายบุคคล/รายกลุ่ม  

3. สุ่มผู้เรียนออกมาน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาในชั้นเรียน จากน้ันผู้สอนให้ข้อมูลสะท้อนกลับชี้ให้เห็น
ข้อบกพร่องของงาน  

4. หลังจากจบคาบบรรยาย ผู้เรียนท าการบ้าน/งานที่มอบหมาย/quiz และส่งงานตามที่ผู้สอนก าหนด 
บรรยายออนไลน์ (Online Lectures) 

1. ผู้สอนอัพโหลดเอกสารการเรียนรวมถึงบทเรียนออนไลน์ทั้งหมดใน e-learning ก่อนเริ่มภาคการศึกษา 
2. สื่อการสอนประกอบด้วย สไลด์ประกอบการสอน (Power Point) เอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF  คลิปเสียง 

ประกอบการบรรยาย  การบ้านที่เก่ียวข้องกับเน้ือหา 
3. บรรยายออนไลน์ ผ่าน MS-team  
4. หลังจากบรรยายออนไลน์ ผู้เรียนท าการบ้าน/งานที่มอบหมาย/quiz และส่งงานตามที่ผู้สอนก าหนด 
5. ช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านกลุ่ม line 
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กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผู้เรียนมีส่วนร่วม ได้แก่ 

-    การถาม-ตอบ สุ่มตัวอย่างนักศึกษามาท าแบบฝึกหัด เพื่อฝึกทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอข้อมูล 
รวมทั้งฝึกให้นักศึกษาสามารถสื่อสารภาษาคณิตศาสตร์กับผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้อง แล้วอภิปรายสรุปความรู้ร่วมกัน 

-    ก าหนดปัญหาให้นักศึกษาท าทั้งแบบบุคคลและแบบกลุ่ม ฝึกการวิเคราะห์พร้อมหาค าตอบ และผู้สอนให้
ข้อมูลสะท้อนกลับช้ีให้เห็นข้อบกพร่องของงาน 

-    ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนการสอนเป็นแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think pair share) ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่ช่วยฝึกทักษะการคิด 
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์มีขั้นตอนดังน้ี 

  ข้ันที่ 1 ผู้สอนตั้งปัญหาหรือข้อค าถาม  

  ข้ันที่ 2 ผู้เรียนทุกคนคิดหาค าตอบตามเวลาที่ผู้สอนก าหนดไว้  

  ข้ันที่ 3 ผู้เรียนจับคู่ปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดกันเกี่ยวกับค าตอบ  

  ข้ันที่ 4 ผู้สอนสุ่มเรียกผู้เรียนให้ตอบปัญหาให้ฟังทั้งห้องเรียน 

-    ดูการสอนออนไลน์และท าการบ้าน/งานที่มอบหมายที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนคาบบรรยาย 
-    การแสดงความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน  เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และ

ผู้เรียนกับผู้เรียน  
-    Online Quiz เพื่อความเข้าใจของเน้ือหาและสนับสนุนให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ความรู้ความเข้าใจแก้ปัญหา 

 (3) วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินความถูกต้องในการตอบค าถามและสรุปผลความรู้จากการถามตอบหน้าชั้นและงานที่มอบหมาย 
2. ประเมินผลความถูกต้อง ความเหมาะสม และแนวคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาจากการท าแบบฝึกหัดหน้าชั้นและ
จากงานที่มอบหมาย 

3. ประเมินผลระหว่างเรียน โดยการท ากิจกรรมกลุ่ม จากการให้ผลสะท้อนกลับของผู้สอนและผู้เรียนด้วยกัน 
4. Online Quiz  

สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
 
4. ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

(1) ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบทีต่้องพัฒนา  
  4.3   มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม  

(2) วิธีการสอน 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้นการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ด้าน 21 critical thinking /creativity & innovation  /

computing /collaboration โดย 
การสอนในคาบบรรยาย ( Face to Face ) 

1. 30 นาทีแรก ผู้สอนอธิบายขั้นตอน วิธีการ โดยผู้สอนใช้ตัวอย่างในการทบทวนเน้ือหาการเรียนจาก Online 
lecture  
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2. เม่ือศึกษาจบในแต่ละบท ให้นักศึกษาฝึกท าโจทย์ที่ต้องใช้กระบวนการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามขั้นตอนที่

ถูกต้องเหมาะสมตามหลักคณิตศาสตร์ อาจท าเป็นรายบุคคล/รายกลุ่ม  
3. สุ่มผู้เรียนออกมาน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาในชั้นเรียน จากน้ันผู้สอนให้ข้อมูลสะท้อนกลับชี้ให้เห็น

ข้อบกพร่องของงาน  
4. หลังจากจบคาบบรรยาย ผู้เรียนท าการบ้าน/งานที่มอบหมาย/quiz และส่งงานตามที่ผู้สอนก าหนด 

บรรยายออนไลน์ (Online Lectures) 

1. ผู้สอนอัพโหลดเอกสารการเรียนรวมถึงบทเรียนออนไลน์ทั้งหมดใน e-learning ก่อนเริ่มภาคการศึกษา 
2. สื่อการสอนประกอบด้วย สไลด์ประกอบการสอน (Power Point) เอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF  คลิปเสียง 

ประกอบการบรรยาย  การบ้านที่เก่ียวข้องกับเน้ือหา 
3. บรรยายออนไลน์ ผ่าน MS-team  
4. หลังจากบรรยายออนไลน์ ผู้เรียนท าการบ้าน/งานที่มอบหมาย/quiz และส่งงานตามที่ผู้สอนก าหนด 
5. ช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านกลุ่ม line 

กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผู้เรียนมีส่วนร่วม ได้แก่ 

- การถาม-ตอบ สุ่มตัวอย่างนักศึกษามาท าแบบฝึกหัด เพื่อฝึกทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอ
ข้อมูล รวมทั้งฝึกให้นักศึกษาสามารถสื่อสารภาษาคณิตศาสตร์กับผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้อง แล้วอภิปรายสรุปความรู้
ร่วมกัน 

- ก าหนดปัญหาให้นักศึกษาท าทั้งแบบบุคคลและแบบกลุ่ม ฝึกการวิเคราะห์พร้อมหาค าตอบ และ
ผู้สอนให้ข้อมูลสะท้อนกลับชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของงาน 

-  ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนการสอนเป็นแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think pair share) ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่ช่วยฝึกทักษะการคิด 
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์มีขั้นตอนดังน้ี 

  ข้ันที่ 1 ผู้สอนตั้งปัญหาหรือข้อค าถาม  

  ข้ันที่ 2 ผู้เรียนทุกคนคิดหาค าตอบตามเวลาที่ผู้สอนก าหนดไว้  

  ข้ันที่ 3 ผู้เรียนจับคู่ปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดกันเกี่ยวกับค าตอบ  

  ข้ันที่ 4 ผู้สอนสุ่มเรียกผู้เรียนให้ตอบปัญหาให้ฟังทั้งห้องเรียน 

- ดูการสอนออนไลน์และท าการบ้าน/งานที่มอบหมายที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนคาบบรรยาย 
- การแสดงความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน  เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับ

ผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียน  

-     Online Quiz เพื่อความเข้าใจของเนื้อหาและสนับสนุนให้ผูเ้รียนประยกุต์ใช้ความรู้ความ
เข้าใจแก้ปญัหา 

 (3) วิธีการประเมินผล 

1. ประเมินความถูกต้องในการตอบค าถามและสรุปผลความรู้จากการถามตอบหน้าชั้นและงานที่มอบหมาย 
2. ประเมินผลความถูกต้อง ความเหมาะสม และแนวคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาจากการท าแบบฝึกหัดหน้าชั้นและ
จากงานที่มอบหมาย 
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3. ประเมินผลระหว่างเรียน โดยการท ากิจกรรมกลุ่ม จากการให้ผลสะท้อนกลับของผู้สอนและผู้เรียนด้วยกัน 
4. Online Quiz  
5. สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 

 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 
  5.1   สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตร์ ในการค้นคว้าและเสนอแนะแนว

ทางการแก้ปัญหา 
  5.4   สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) วิธีการสอน 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  ด้าน 21computing / communication โดย 

การสอนในคาบบรรยาย ( Face to Face ) 

1. 30 นาทีแรก ผู้สอนอธิบายขั้นตอน วิธีการ โดยผู้สอนใช้ตัวอย่างในการทบทวนเน้ือหาการเรียนจาก Online 
lecture  

2. เม่ือศึกษาจบในแต่ละบท ให้นักศึกษาฝึกท าโจทย์ที่ต้องใช้กระบวนการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามขั้นตอนที่
ถูกต้องเหมาะสมตามหลักคณิตศาสตร์ อาจท าเป็นรายบุคคล/รายกลุ่ม  

3. สุ่มผู้เรียนออกมาน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาในชั้นเรียน จากน้ันผู้สอนให้ข้อมูลสะท้อนกลับชี้ให้เห็นข้อบกพร่อง
ของงาน  

4. หลังจากจบคาบบรรยาย ผู้เรียนท าการบ้าน/งานที่มอบหมาย/quiz และส่งงานตามที่ผู้สอนก าหนด 
 

บรรยายออนไลน์ (Online Lectures) 

1. ผู้สอนอัพโหลดเอกสารการเรียนรวมถึงบทเรียนออนไลน์ทั้งหมดใน e-learning ก่อนเริ่มภาคการศึกษา 
2. สื่อการสอนประกอบด้วย สไลด์ประกอบการสอน (Power Point) เอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF  คลิปเสียง
ประกอบการบรรยาย  การบ้านที่เก่ียวข้องกับเน้ือหา 

3. บรรยายออนไลน์ ผ่าน MS-team  
4. หลังจากบรรยายออนไลน์ ผู้เรียนท าการบ้าน/งานที่มอบหมาย/quiz และสง่งานตามที่ผู้สอนก าหนด 
5. ช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านกลุ่ม line 

 

กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผู้เรียนมีส่วนร่วม ได้แก่ 

- การถาม-ตอบ สุ่มตัวอย่างนักศึกษามาท าแบบฝึกหัด เพื่อฝึกทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอข้อมูล รวมทั้งฝึก
ให้นักศึกษาสามารถสื่อสารภาษาคณิตศาสตร์กับผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้อง แล้วอภิปรายสรุปความรู้ร่วมกัน 

- ก าหนดปัญหาให้นักศึกษาท าทั้งแบบบุคคลและแบบกลุ่ม ฝึกการวิเคราะห์พร้อมหาค าตอบ และผู้สอนให้ข้อมูล
สะท้อนกลับชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของงาน 
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- ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนการสอนเป็นแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ(Cooperative 

Learning) โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think pair share) ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่ช่วยฝึกทักษะการคิด ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์มีขั้นตอนดังน้ี 

 ข้ันที่ 1 ผู้สอนตั้งปัญหาหรือข้อค าถาม  

 ข้ันที่ 2 ผู้เรียนทุกคนคิดหาค าตอบตามเวลาที่ผู้สอนก าหนดไว้  

 ข้ันที่ 3 ผู้เรียนจับคู่ปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดกันเกี่ยวกับค าตอบ  

 ข้ันที่ 4 ผู้สอนสุ่มเรียกผู้เรียนให้ตอบปัญหาให้ฟังทั้งห้องเรียน 

- ดูการสอนออนไลน์และท าการบ้าน/งานที่มอบหมายที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนคาบบรรยาย 
- การแสดงความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน  เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และผู้เรียน

กับผู้เรียน  

Online Quiz เพื่อความเข้าใจของเนื้อหาและสนบัสนุนให้ผูเ้รยีนประยุกต์ใช้ความรู้ความเข้าใจแก้ปญัหา 
(3) วิธีการประเมินผล 

1. ประเมินความถูกต้องในการตอบค าถามและสรุปผลความรู้จากการถามตอบหน้าชั้นและงานที่มอบหมาย 
2. ประเมินผลความถูกต้อง ความเหมาะสม และแนวคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาจากการท าแบบฝึกหัดหน้าชั้นและจาก

งานที่มอบหมาย 
3. ประเมินผลระหว่างเรียน โดยการท ากิจกรรมกลุ่ม จากการให้ผลสะท้อนกลับของผู้สอนและผู้เรียนด้วยกัน 
4. Online Quiz  
5. สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมนิผล 

1. แผนการสอน  

ครั้งท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน 
สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 

1  ค าอธิบายรายวิชา กิจกรรมประกอบการเรียนการ
สอน และเกณฑ์การวัดและประเมินผล 

 ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม  
 

0.5  ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ของรายวิชา ท าความเข้าใจร่วมกันระหว่าง                      ผู้เรียนและ
ผู้สอน 

 ท าความเข้าใจเก่ียวกับกฎระเบียบของคณะและมหาวิทยาลัย เช่น       การแต่งกาย การไม่ทุจริตใน
การสอน  การไม่เข้าไปในแหล่งอบายมุข พร้อมทั้งกฎการปฏิบัติตนในชั้นเรียน/ออนไลน์ 

 เอกสารประกอบการสอน 

 Power Point 

 กระดานด า    

 E-learning 

 MS-team 

 Line กลุ่ม 

 E-mail 

 

อ. ผู้รับผิดชอบ 

  ทบทวนเรื่องล าดับการค านวณทาง
คณิตศาสตร์  
 

1.0  อธิบายความหมาย สัญลักษณ์ และชนดิของเมทริกซ์ 

 ในกรณีฉุกเฉินได้เตรียมการสอนในรูปแบบออนไลน์ผ่าน MS-team         โดยมคีลิปเสียง/สื่อการ
เรียนแบบออนไลน์ใน e-learning  มอบหมาย  ให้นักศึกษาท าการบ้าน/แบบฝึกหัด แล้วส่งกลับ
ผู้สอนทาง                                      e-mail/MS-team 

2  ระบบจ านวนจริง 

 การใช้สัญลักษณ์   

1.5  อธิบายให้นักศึกษารู้จักและเข้าใจความหมายของระบบจ านวนจริงและวิธีการหาค่าพีชคณิตของ
ระบบจ านวนจริง 

 อธิบายขั้นตอนของการค านวณ พร้อมทั้งวิธีการใช้เครื่องค านวณ 

 ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในชั้นเรียนโดยการอธิบายความหมายสัญลักษณ์  และให้นักศึกษา
ค านวณค่าจากปัญหาที่ก าหนดให้ 

เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส าคัญ :  

 สุ่มเลือกนักศึกษามาท าแบบฝึกหัดแล้วอภิปรายสรุปความรู้ร่วมกัน 

 ในกรณีฉุกเฉินได้เตรียมการสอนในรูปแบบออนไลน์ผ่าน MS-team โดยมีคลิปเสียง/สื่อการเรียนแบบ
ออนไลน์ใน e-learning  มอบหมายให้นักศึกษาท าการบ้าน/แบบฝึกหัด แล้วส่งกลับผู้สอนทาง e-
mail/MS-team  
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ครั้งท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน 
สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 

3  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

 การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

 การแก้ปัญหาโจทย์ประยุกต์สมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว 

1.5  อธิบายให้นักศึกษารู้จักและเข้าใจความหมายของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวพร้อมวิธีการแก้
สมการ 

เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส าคัญ :  

 สุ่มเลือกนักศึกษามาท าแบบฝึกหัดแล้วอภิปรายสรุปความรู้ร่วมกัน 

 ในกรณีฉุกเฉินได้เตรียมการสอนในรูปแบบออนไลน์ผ่าน MS-team โดยมีคลิปเสียง/สื่อการเรียนแบบ
ออนไลน์ใน e-learning  มอบหมายให้นักศึกษาท าการบ้าน/แบบฝึกหัด แล้วส่งกลับผู้สอนทาง e-
mail/MS-team 

 เอกสารประกอบการสอน 

 Power Point 

 กระดานด า    

 E-learning 

 MS-team 

 Line กลุ่ม 

 E-mail 
 

อ. ผู้รับผิดชอบ 

4  ความชันของเส้นตรง 

 สมการเส้นตรง 

 การแก้ปัญหาโจทย์ประยุกต์สมการเส้นตรง 
 

1.5  ขั้นตอนในการหาความชันของเส้นตรงและการหาสมการเส้นตรงภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนดให้ 
ยกตัวอย่างประกอบ  

เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส าคัญ :  

 สุ่มเลือกนักศึกษามาท าแบบฝึกหัดแล้วอภิปรายสรุปความรู้ร่วมกัน 

 ในกรณีฉุกเฉินได้เตรียมการสอนในรูปแบบออนไลน์ผ่าน MS-team โดยมีคลิปเสียง/สื่อการเรียนแบบ
ออนไลน์ใน e-learning  มอบหมายให้นักศึกษาท าการบ้าน/แบบฝึกหัด แล้วส่งกลับผู้สอนทาง e-
mail/MS-team 

5  การหาผลเฉลยของระบบสมการเชิง 

 เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ 

1.5  อธิบายความหมายของระบบสมการเชิงเส้นและผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น 

 วิธีการหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นแบบต่างๆ  

 อธิบายความหมาย สัญลักษณ์ และชนดิของเมทริกซ์ 
เน้นการเรียนรูด้้วยตนเองเปน็ส าคัญ :  

 สุ่มเลือกนักศึกษามาท าแบบฝึกหัดแล้วอภิปรายสรุปความรู้ร่วมกัน 

 ในกรณีฉุกเฉินได้เตรียมการสอนในรูปแบบออนไลน์ผ่าน MS-team โดยมีคลิปเสียง/สื่อการเรียนแบบ
ออนไลน์ใน e-learning  มอบหมายให้นักศึกษาท าการบ้าน/แบบฝึกหัด แล้วส่งกลับผู้สอนทาง e-
mail/MS-team 



มคอ.3 

            14 
มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิ          

มคอ.3 

ครั้งท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน 
สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 

6  การแก้ระบบสมการโดยใช้กฎเครเมอร์ 1.5  หาผลเฉลยของระบบสมการโดยใช้กฎของเครเมอร์  
เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส าคัญ :  

 สุ่มเลือกนักศึกษามาท าแบบฝึกหัดแล้วอภิปรายสรุปความรู้ร่วมกัน 

 ในกรณีฉุกเฉินได้เตรียมการสอนในรูปแบบออนไลน์ผ่าน MS-team โดยมีคลิปเสียง/สื่อการเรียนแบบ
ออนไลน์ใน e-learning  มอบหมายให้นักศึกษาท าการบ้าน/แบบฝึกหัด แล้วส่งกลับผู้สอนทาง e-
mail/MS-team 

 

 เอกสารประกอบการสอน 

 Power Point 

 กระดานด า    

 E-learning 

 MS-team 

 Line กลุ่ม 

 E-mail 
 

อ. ผู้รับผิดชอบ 

7  ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับสถิติ 

 การเก็บรวมรวมข้อมูล 

1.5  อธิบายความหมายของสถิต ิลักษณะของสถิติ ชนดิต่างๆ และวธิีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส าคัญ :  

 สุ่มเลือกนักศึกษามาท าแบบฝึกหัดแล้วอภิปรายสรุปความรู้ร่วมกัน 

 ในกรณีฉุกเฉินได้เตรียมการสอนในรูปแบบออนไลน์ผ่าน MS-team โดยมีคลิปเสียง/สื่อการเรียนแบบ
ออนไลน์ใน e-learning  มอบหมายให้นักศึกษาท าการบ้าน/แบบฝึกหัด แล้วส่งกลับผู้สอนทาง e-
mail/MS-team 

8  การน าเสนอข้อมูล 

 ตารางแจกแจงความถี ่

 ความถี่สะสม 

 ความถี่สัมพัทธ ์

1.5  อธิบายให้นักศึกษารู้จักและเข้าใจวิธีการน าเสนอข้อมูลอย่างถูกต้องและเหมาะสม  
การอ่านข้อมูลจากตารางแจกแจงความถี่ การหาค่าความถี่สะสม ความถี่สัมพัทธจ์าก 
ตารางแจกแจงความถี่ที่ก าหนดให้ ยกตวัอย่างประกอบ ร่วมกันวิเคราะห์ และให้นักศึกษาแสดงวิธี
หาค่าความถี่แบบต่างๆ  

เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส าคัญ :  

 สุ่มเลือกนักศึกษามาท าแบบฝึกหัดแล้วอภิปรายสรุปความรู้ร่วมกัน 

 ในกรณีฉุกเฉินได้เตรียมการสอนในรูปแบบออนไลน์ผ่าน MS-team โดยมีคลิปเสียง/สื่อการเรียนแบบ
ออนไลน์ใน e-learning  มอบหมายให้นักศึกษาท าการบ้าน/แบบฝึกหัด แล้วส่งกลับผู้สอนทาง e-
mail/MS-team 



มคอ.3 

            15 
มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิ          

มคอ.3 

ครั้งท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน 
สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 

9  การหาค่ามัชฌิมเลขคณิต (Mean) 1.5  อธิบายความหมายของ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลในลักษณะต่างๆ ได้ 
ยกตัวอย่างประกอบ ร่วมกันวิเคราะห์และท าโจทย์บนกระดาน  

เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส าคัญ :  

 สุ่มเลือกนักศึกษามาท าแบบฝึกหัดแล้วอภิปรายสรุปความรู้ร่วมกัน 

 ในกรณีฉุกเฉินได้เตรียมการสอนในรูปแบบออนไลน์ผ่าน MS-team โดยมีคลิปเสียง/สื่อการเรียนแบบ
ออนไลน์ใน e-learning  มอบหมายให้นักศึกษาท าการบ้าน/แบบฝึกหัด แล้วส่งกลับผู้สอนทาง e-
mail/MS-team 

 เอกสารประกอบการสอน 

 Power Point 

 กระดานด า    

 E-learning 

 MS-team 

 Line กลุ่ม 

 E-mail 
 

อ. ผู้รับผิดชอบ 

10  การหาค่ามัธยฐาน (Median) 

 การหาค่าฐานนิยม (Mode) 

 การวัดการกระจาย 

1.5  อธิบายความหมายของ มัธยฐานและฐานนิยม 

 แสดงขั้นตอนวธิีการหาค่ามัธยฐานและฐานนิยมของข้อมูลในลักษณะต่างๆ  

 ความหมายของการวดัการกระจาย และวิธีการหาค่าการวดัการกระจายชนิดตา่ง ๆ  การ
ค านวณหาค่าพิสัย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของข้อมูลที่ก าหนดให้ ยกตัวอย่างประกอบ  

เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส าคัญ :  

 สุ่มเลือกนักศึกษามาท าแบบฝึกหัดแล้วอภิปรายสรุปความรู้ร่วมกัน 

 ในกรณีฉุกเฉินได้เตรียมการสอนในรูปแบบออนไลน์ผ่าน MS-team โดยมีคลิปเสียง/สื่อการเรียนแบบ
ออนไลน์ใน e-learning  มอบหมายให้นักศึกษาท าการบ้าน/แบบฝึกหัด แล้วส่งกลับผู้สอนทาง e-
mail/MS-team 

11  ความน่าจะเป็น 1.5  อธิบายความหมายและวธิีการหาค่าของความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่างๆ  ยกตัวอย่างประกอบ 
เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส าคัญ :  

 สุ่มเลือกนักศึกษามาท าแบบฝึกหัดแล้วอภิปรายสรุปความรู้ร่วมกัน 

 ในกรณีฉุกเฉินได้เตรียมการสอนในรูปแบบออนไลน์ผ่าน MS-team โดยมีคลิปเสียง/สื่อการเรียนแบบ
ออนไลน์ใน e-learning  มอบหมายให้นักศึกษาท าการบ้าน/แบบฝึกหัด แล้วส่งกลับผู้สอนทาง e-
mail/MS-team 



มคอ.3 

            16 
มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิ          

มคอ.3 

ครั้งท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน 
สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 

12  คุณสมบัติของความน่าจะเป็น 
 

1.5  อธิบายคุณสมบัติของความน่าจะเป็นและการน าคุณสมบัติของความน่าจะเป็นมาประยุกต์ใช้ 
เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส าคัญ :  

 สุ่มเลือกนักศึกษามาท าแบบฝึกหัดแล้วอภิปรายสรุปความรู้ร่วมกัน 

 ในกรณีฉุกเฉินได้เตรียมการสอนในรูปแบบออนไลน์ผ่าน MS-team โดยมีคลิปเสียง/สื่อการเรียนแบบ
ออนไลน์ใน e-learning  มอบหมายให้นักศึกษาท าการบ้าน/แบบฝึกหัด แล้วส่งกลับผู้สอนทาง e-
mail/MS-team 
 

 เอกสารประกอบการสอน 

 Power Point 

 กระดานด า    

 E-learning 

 MS-team 

 Line กลุ่ม 

 E-mail 
 

อ. ผู้รับผิดชอบ 

13  กฎการบวก   อธิบายคุณสมบัติของความน่าจะเป็นและการน าคุณสมบัติของความน่าจะเป็นมาประยุกต์ใช้ 
เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส าคัญ :  

 สุ่มเลือกนักศึกษามาท าแบบฝึกหัดแล้วอภิปรายสรุปความรู้ร่วมกัน 

 ในกรณีฉุกเฉินได้เตรียมการสอนในรูปแบบออนไลน์ผ่าน MS-team โดยมีคลิปเสียง/สื่อการเรียน
แบบออนไลน์ใน e-learning  มอบหมายให้นักศึกษาท าการบ้าน/แบบฝึกหัด แล้วส่งกลับผู้สอน
ทาง e-mail/MS-team 
 

14  ความน่าจะเป็นแบบมีแบบมีเงื่อนไข 
 

1.5  อธิบายความหมายและวธิีการหาค่าความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข  
เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส าคัญ :  

 สุ่มเลือกนักศึกษามาท าแบบฝึกหัดแล้วอภิปรายสรุปความรู้ร่วมกัน 

 ในกรณีฉุกเฉินได้เตรียมการสอนในรูปแบบออนไลน์ผ่าน MS-team โดยมีคลิปเสียง/สื่อการเรียนแบบ
ออนไลน์ใน e-learning  มอบหมายให้นักศึกษาท าการบ้าน/แบบฝึกหัด แล้วส่งกลับผู้สอนทาง e-
mail/MS-team 



มคอ.3 

            17 
มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิ          

มคอ.3 

ครั้งท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน 
สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 

15  กฎการคูณ 

 ความเป็นอิสระกัน 

  การใช้กฎการคูณในการหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่างๆ การแสดงว่าเหตกุารณ์ใดเป็นอิสระ
ต่อกันหรือไม่ ยกตัวอย่างประกอบ 

เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส าคัญ :  

 สุ่มเลือกนักศึกษามาท าแบบฝึกหัดแล้วอภิปรายสรุปความรู้ร่วมกัน 

 ในกรณีฉุกเฉินได้เตรียมการสอนในรูปแบบออนไลน์ผ่าน MS-team โดยมีคลิปเสียง/สื่อการเรียน
แบบออนไลน์ใน e-learning  มอบหมายให้นักศึกษาท าการบ้าน/แบบฝึกหัด แล้วส่งกลับผู้สอนทาง e-
mail/MS-team 

 เอกสารประกอบการสอน 

 Power Point 

 กระดานด า    

 E-learning 

 MS-team 

 Line กลุ่ม 

 E-mail 
 

อ. ผู้รับผิดชอบ 

16  ตัวแปรสุ่ม 1.5  อธิบายความหมายของตวัแปรสุ่ม การหาค่าความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม ยกตวัอย่างประกอบ  
เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส าคัญ :  

 สุ่มเลือกนักศึกษามาท าแบบฝึกหัดแล้วอภิปรายสรุปความรู้ร่วมกัน 
ในกรณีฉุกเฉินได้เตรียมการสอนในรูปแบบออนไลน์ผ่าน MS-team โดยมีคลิปเสียง/สื่อการเรียนแบบ
ออนไลน์ใน e-learning  มอบหมายให้นักศึกษาท าการบ้าน/แบบฝึกหัด แล้วส่งกลับผู้สอนทาง e-
mail/MS-team 

17  ค่าคาดหวัง 

 ความแปรปรวน 

1.5  อธิบาย ความหมายของค่าคาดหวัง และ ความแปรปรวน และวิธีการหาค่าดงักล่าว รวมทัง้การน า
ค่าทั้ง 2 มาประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง 

เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส าคัญ :  

 สุ่มเลือกนักศึกษามาท าแบบฝึกหัดแล้วอภิปรายสรุปความรู้ร่วมกัน 

 ในกรณีฉุกเฉินได้เตรียมการสอนในรูปแบบออนไลน์ผ่าน MS-team โดยมีคลิปเสียง/สื่อการเรียน
แบบออนไลน์ใน e-learning  มอบหมายให้นักศึกษาท าการบ้าน/แบบฝึกหัด แล้วส่งกลับผู้สอนทาง e-
mail/MS-team 



มคอ.3 

            18 
มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิ          

มคอ.3 

ครั้งท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน 
สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 

18  ตัวแปรสุ่มแบบทวินาม 1.5  อธิบายความหมายของตวัแปรสุ่มแบบทวินาม การหาค่าความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบทวิ
นาม  

เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส าคัญ :  

 สุ่มเลือกนักศึกษามาท าแบบฝึกหัดแล้วอภิปรายสรุปความรู้ร่วมกัน 

 ในกรณีฉุกเฉินได้เตรียมการสอนในรูปแบบออนไลน์ผ่าน MS-team โดยมีคลิปเสียง/สื่อการเรียน
แบบออนไลน์ใน e-learning  มอบหมายให้นักศึกษาท าการบ้าน/แบบฝึกหัด แล้วส่งกลับผู้สอนทาง e-
mail/MS-team 

 เอกสารประกอบการสอน 

 Power Point 

 กระดานด า    

 E-learning 

 MS-team 

 Line กลุ่ม 

 E-mail 
 

อ. ผู้รับผิดชอบ 

19  ตัวแปรสุ่มแบบทวินาม (ต่อ) 1.5  อธิบายความหมายของตวัแปรสุ่มแบบทวินาม การหาค่าความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบทวิ
นาม  

เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส าคัญ :  

 สุ่มเลือกนักศึกษามาท าแบบฝึกหัดแล้วอภิปรายสรุปความรู้ร่วมกัน 

 ในกรณีฉุกเฉินได้เตรียมการสอนในรูปแบบออนไลน์ผ่าน MS-team โดยมีคลิปเสียง/สื่อการเรียน
แบบออนไลน์ใน e-learning  มอบหมายให้นักศึกษาท าการบ้าน/แบบฝึกหัด แล้วส่งกลับผู้สอนทาง e-
mail/MS-team 

20  ตัวแปรสุ่มแบบปัวซงส์ 1.5  อธิบายความหมายของตวัแปรสุ่มแบบปัวซงส์ 

 การหาค่าความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบปัวซงส์  
เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส าคัญ :  

 สุ่มเลือกนักศึกษามาท าแบบฝึกหัดแล้วอภิปรายสรุปความรู้ร่วมกัน 

 ในกรณีฉุกเฉินได้เตรียมการสอนในรูปแบบออนไลน์ผ่าน MS-team โดยมีคลิปเสียง/สื่อการเรียน
แบบออนไลน์ใน e-learning  มอบหมายให้นักศึกษาท าการบ้าน/แบบฝึกหัด แล้วส่งกลับผู้สอนทาง e-
mail/MS-team 
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มคอ.3 

ครั้งท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน 
สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 

21  การแจกแจงแบบปกติ  1.5  อธิบายการน าการแจกแจงแบบปกติไป ประยุกต์ใช้ได้ ยกตัวอย่าง ให้นักศึกษาร่วมกันวิเคราะห์ 
แสดงวิธีหาค าตอบแล้วน าเสนอบนกระดาน  

เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส าคัญ :  

 สุ่มเลือกนักศึกษามาท าแบบฝึกหัดแล้วอภิปรายสรุปความรู้ร่วมกัน 

 ในกรณีฉุกเฉินได้เตรียมการสอนในรูปแบบออนไลน์ผ่าน MS-team โดยมีคลิปเสียง/สื่อการเรียน
แบบออนไลน์ใน e-learning  มอบหมายให้นักศึกษาท าการบ้าน/แบบฝึกหัด แล้วส่งกลับผู้สอนทาง e-
mail/MS-team 

 เอกสารประกอบการสอน 

 Power Point 

 กระดานด า    

 E-learning 

 MS-team 

 Line กลุ่ม 

 E-mail 
 

อ. ผู้รับผิดชอบ 

22  การแจกแจงแบบปกติ (ต่อ) 1.5  อธิบายการน าการแจกแจงแบบปกติไป ประยุกต์ใช้ได้ ยกตัวอย่าง ให้นักศึกษาร่วมกันวิเคราะห์ 
แสดงวิธีหาค าตอบแล้วน าเสนอบนกระดาน  

เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส าคัญ :  

 สุ่มเลือกนักศึกษามาท าแบบฝึกหัดแล้วอภิปรายสรุปความรู้ร่วมกัน 

 ในกรณีฉุกเฉินได้เตรียมการสอนในรูปแบบออนไลน์ผ่าน MS-team โดยมีคลิปเสียง/สื่อการเรียน
แบบออนไลน์ใน e-learning  มอบหมายให้นักศึกษาท าการบ้าน/แบบฝึกหัด แล้วส่งกลับผู้สอนทาง e-
mail/MS-team 

23  การแจกแจงแบบ 
2χ  

1.5 
 อธิบายความหมายของการแจกแจงแบบ 

2χ  

 การหาค่าและความนา่จะเป็นของตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจงแบบ 
2χ  

เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส าคัญ :  

 สุ่มเลือกนักศึกษามาท าแบบฝึกหัดแล้วอภิปรายสรุปความรู้ร่วมกัน 

 ในกรณีฉุกเฉินได้เตรียมการสอนในรูปแบบออนไลน์ผ่าน MS-team โดยมีคลิปเสียง/สื่อการเรียน
แบบออนไลน์ใน e-learning  มอบหมายให้นักศึกษาท าการบ้าน/แบบฝึกหัด แล้วส่งกลับผู้สอนทาง e-
mail/MS-team 
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มคอ.3 

ครั้งท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน 
สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 

24  การแจกแจงแบบ T 
 

1.5  อธิบายความหมายของการแจกแจงแบบ T  

 การหาค่าและความนา่จะเป็นของตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจงแบบ T  
เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส าคัญ :  

 สุ่มเลือกนักศึกษามาท าแบบฝึกหัดแล้วอภิปรายสรุปความรู้ร่วมกัน 

 ในกรณีฉุกเฉินได้เตรียมการสอนในรูปแบบออนไลน์ผ่าน MS-team โดยมีคลิปเสียง/สื่อการเรียน
แบบออนไลน์ใน e-learning  มอบหมายให้นักศึกษาท าการบ้าน/แบบฝึกหัด แล้วส่งกลับผู้สอนทาง e-
mail/MS-team 

 เอกสารประกอบการสอน 

 Power Point 

 กระดานด า    

 E-learning 

 MS-team 

 Line กลุ่ม 

 E-mail 
 

อ. ผู้รับผิดชอบ 

25  การแจกแจงแบบ  F 1.5  อธิบายความหมายของการแจกแจงแบบ F     

 การหาค่าและความนา่จะเป็นของตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจงแบบ F     
เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส าคัญ :  

 สุ่มเลือกนักศึกษามาท าแบบฝึกหัดแล้วอภิปรายสรุปความรู้ร่วมกัน 

 ในกรณีฉุกเฉินได้เตรียมการสอนในรูปแบบออนไลน์ผ่าน MS-team โดยมีคลิปเสียง/สื่อการเรียน
แบบออนไลน์ใน e-learning  มอบหมายให้นักศึกษาท าการบ้าน/แบบฝึกหัด แล้วส่งกลับผู้สอนทาง e-
mail/MS-team 

26  เทคนิคการสุ่มตวัอย่าง 1.5  อธิบายลักษณะของการสุ่มตัวอย่าง การเลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมเมื่อก าหนดเหตุการณ์
มาให้  ให้นักศึกษาตอบค าถามโจทย์ โดยการสุ่มถามทีละคน 

เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส าคัญ :  

 สุ่มเลือกนักศึกษามาท าแบบฝึกหัดแล้วอภิปรายสรุปความรู้ร่วมกัน 

 ในกรณีฉุกเฉินได้เตรียมการสอนในรูปแบบออนไลน์ผ่าน MS-team โดยมีคลิปเสียง/สื่อการเรียน
แบบออนไลน์ใน e-learning  มอบหมายให้นักศึกษาท าการบ้าน/แบบฝึกหัด แล้วส่งกลับผู้สอนทาง e-
mail/MS-team 
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มคอ.3 

ครั้งท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน 
สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 

27  การแจกแจงของ x  1.5  อธิบายความหมายของการแจกแจงของ  x และวิธีการแจกแจงของ x  
เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส าคัญ :  

 สุ่มเลือกนักศึกษามาท าแบบฝึกหัดแล้วอภิปรายสรุปความรู้ร่วมกัน 

 ในกรณีฉุกเฉินได้เตรียมการสอนในรูปแบบออนไลน์ผ่าน MS-team โดยมีคลิปเสียง/สื่อการเรียน
แบบออนไลน์ใน e-learning  มอบหมายให้นักศึกษาท าการบ้าน/แบบฝึกหัด แล้วส่งกลับผู้สอนทาง e-
mail/MS-team 

 เอกสารประกอบการสอน 

 Power Point 

 กระดานด า    

 E-learning 

 MS-team 

 Line กลุ่ม 

 E-mail 
 

อ. ผู้รับผิดชอบ 

28  การแจกแจงของ p 
 

1.5  อธิบายความหมายของการแจกแจงของ  p   

 การน าการแจกแจงของ p มาประยุกต์ใช้ ยกตัวอย่าง  
เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส าคัญ :  

 สุ่มเลือกนักศึกษามาท าแบบฝึกหัดแล้วอภิปรายสรุปความรู้ร่วมกัน 

 ในกรณีฉุกเฉินได้เตรียมการสอนในรูปแบบออนไลน์ผ่าน MS-team โดยมีคลิปเสียง/สื่อการเรียน
แบบออนไลน์ใน e-learning  มอบหมายให้นักศึกษาท าการบ้าน/แบบฝึกหัด แล้วส่งกลับผู้สอนทาง e-
mail/MS-team 

29  การแจกแจงของ 
2σ  1.5  อธิบายความหมายของการแจกแจงของ  

2σ    

 การน าการแจกแจงของ 
2σ  มาประยุกต์ใช้ ยกตัวอย่าง  

เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส าคัญ :  

 สุ่มเลือกนักศึกษามาท าแบบฝึกหัดแล้วอภิปรายสรุปความรู้ร่วมกัน 

 ในกรณีฉุกเฉินได้เตรียมการสอนในรูปแบบออนไลน์ผ่าน MS-team โดยมีคลิปเสียง/สื่อการเรียน
แบบออนไลน์ใน e-learning  มอบหมายให้นักศึกษาท าการบ้าน/แบบฝึกหัด แล้วส่งกลับผู้สอนทาง e-
mail/MS-team 
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มคอ.3 

ครั้งท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน 
สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 

30  ทบทวนเน้ือหาปลายภาค  1.5  ทบทวนเน้ือหา   
เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส าคัญ :  

 สุ่มเลือกนักศึกษามาท าแบบฝึกหัดแล้วอภิปรายสรุปความรู้ร่วมกัน 

 ในกรณีฉุกเฉินได้เตรียมการสอนในรูปแบบออนไลน์ผ่าน MS-team โดยมีคลิปเสียง/สื่อการเรียน
แบบออนไลน์ใน e-learning  มอบหมายให้นักศึกษาท าการบ้าน/แบบฝึกหัด แล้วส่งกลับผู้สอนทาง e-
mail/MS-team 

 

 เอกสารประกอบการสอน 

 Power Point 

 กระดานด า    

 E-learning 

 MS-team 

 Line กลุ่ม 

 E-mail 
 

อ. ผู้รับผิดชอบ 

รวม 45    
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มคอ.3 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

ผลการเรียนรู ้

ท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมการประเมิน 

(เช่น การเขียนรายงาน โครงงาน การสอบย่อย 

การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค) 

สัปดาห์ท่ี

ประเมิน 

สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

1.2, 1.3, 1.4, 1.5 - การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 

- การบ้าน 

- รายงานกลุ่ม 

ตลอดการศึกษา 

ตลอดการศึกษา 

สัปดาหท์ี่ 10 

5 

20 

10 

2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.3, 

5.1, 5.4 

-  การสอบกลางภาค 

- การสอบปลายภาค   

สัปดาหท์ี่ 8 

สัปดาหท์ี่ 16 

30 

35 

 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลักท่ีใช้ในการเรียนการสอน 

 เอกสารประกอบการสอนวิชา MA1073        

               

2. เอกสารอ่านประกอบ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์/แหล่งอ้างอิงอ่ืนๆ ท่ีนักศึกษาควรอ่านเพ่ิมเติม 

1) รศ.วีนัส พีชวณิชย์,ร.ศ.สมจิต วัฒนาชยากูล. สถิติส าหรับนกัสังคมศาสตร.์ส านักพมิพ์ประกายพรึก,2532. 

2) ดร.กัลยา วานิชย์บัญชา.หลักสถิต.ิโรงพมิพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2540. 

3) Raymond A. Barnett , Michael R. Ziegler. College Mathematics for Management, Life and 

Social Sciences. 4th ed.  London : Collier McMillan Publishers,1987. 

4) Ronald E.Walpole , Raymond H. Myers. Probability and Statistics for Engineers and 

Scientists.MacMillan Publishing Company,1993. 

5) Warren Chase and Fred Bown, General Statistics . 4thed. New York : John Wiley &Sons,2000. 

6)   Richard A. Johnson and Gouri K. Bhattacharyya. Statistics Principles and Methods .4thed. New 

York : John Wiley &Sons,2001        
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มคอ.3 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

 -            

              

หมวดท่ี 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ตั้งแต่วิธีการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สิ่ง

สนับสนุนการเรียนการสอน และบรรยากาศภายในห้องเรียน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ 

พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงรายวิชา ผ่านระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ 

 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

จากการสังเกตการณ์ของผู้สอน ในระหว่างที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ทั้งการร่วมกิจกรรม

ในช้ันเรียน และผลสัมฤทธ์ิการเรียนในช้ันเรียน รวมถึงผลการสอบของนักศึกษาในแต่ละครั้ง 

          

3. วิธีการปรับปรุงการสอน 

จัดประชุมคณาจารย์ผู้สอน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยพิจารณาจากผลการประเมินประสิทธิผลของ

รายวิชาโดยนักศึกษา (ข้อ 1) และ กลยุทธ์การประเมินการสอน (ข้อ 2) ทุกภาคการศึกษา นอกจากนี้มีการพัฒนา

ปรับปรุงสื่อการสอนต่าง ๆ เช่น เอกสารประกอบการสอน และ e-learning ทุกปีการศึกษา 

 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

จะด าเนินการทุกภาคการศึกษา เพื่อประเมินประสิทธิผลของรายวิชา โดยนักศึกษา (ข้อ 1) และผลการประเมิน

การสอน (ข้อ 2) โดย 

1) ทบทวนจากพฤติกรรมของผู้เรียน ได้แก่ 

- การเข้าหอ้งเรียนตรงเวลา และขาดเรียนไม่เกินร้อยละ 20 ของเวลาเรียนทั้งหมด 

- การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

- การมสี่วนร่วมในกจิกรรมการเรียนการสอน เช่น การถามและตอบปญัหา การคิดแก้โจทยป์ัญหาต่าง ๆ 

- ไม่ลอกข้อสอบและทจุริตในการสอบ    

- การใช้วาจาสุภาพในการสื่อสาร 

- การมีความคิดด้านบวกในการใช้ชีวิต  
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2) ทวนสอบจากผลสัมฤทธ์ิการเรียนในช้ันเรียน ได้แก่ 

- การตอบค าถามปากเปล่าได้อย่างมีเหตุและผล 

- การวิเคราะห์แกป้ัญหาโจทยจ์ากแบบฝึกหัดท้ายบท และโจทย์เสริมได้อย่างถูกต้อง 

- การถามและตอบระหว่างผู้เรียนด้วยกันเกี่ยวกับการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาต่าง ๆ 

3) ทวนสอบจากงานที่มอบหมาย ได้แก่ 

- การวิเคราะห์งานที่มอบหมายได้ถูกต้องและส่งตรงเวลา 

4) ทวนสอบจากการสอบในแต่ละครั้ง 

 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จะด าเนินการทุกปีการศึกษา โดยน าผลจากการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา (ข้อ 1) และผล
การประเมินการสอน (ข้อ 2) มาเป็นข้อมลู  โดยพิจารณาจาก 

 1.  ผลจากการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

-  ผลการประเมินการสอนจากนกัศึกษาโดยดูจากข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อน ามาปรบัปรุงการเรียนการ

สอนใหส้อดคลอ้งและตรงตามความต้องการของผู้เรียนใหม้ากข้ึน 

 2.  ผลประเมินการสอน 

-  วิเคราะหจ์ากการสงัเกตพฤติกรรมของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

-  วิเคราะหผ์ลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เช่น การตอบค าถาม การท าแบบฝึกหัด  การบ้าน งานที่

มอบหมาย เพื่อดูความเข้าใจในเนื้อหารายวิชา   

- วิเคราะหจ์ากคะแนนในการสอบแต่ละครั้ง เพือ่ดูความสามารถในการเช่ือมโยงนิยามและทฤษฏีต่างๆ 

รวมถึงการน าความรู้ไปใช้ในการแกป้ัญหาต่างๆได้อย่างถูกตอ้งเหมาะสม 

 3.  หลักสูตรของสาขาวิชา / คณะฯ / มหาวิทยาลัย 

-  ปรับเนื้อหาวิชาให้สอดคลอ้งกบัการน าไปใช้ในการศึกษาต่อในรายวิชาอื่นๆ 

-  รับเนือ้หาวิชาให้สอดคล้องกับนโยบาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และการประกันคุณภาพของ 

สาขาวิชา / คณะฯ / มหาวิทยาลัย 
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