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  รายละเอียดรายละเอียดของรายวิชาของรายวิชา    

คณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชสาขาวิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัลาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล  

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
              

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  ST2043 สถิติธุรกิจและคณิตศาสตร์เบื้องต้น  

2. จำนวนหน่วยกิต  3(3/3-0-0) 

3. หลักสูตร และประเภทรายวิชา  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด /การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่) 
  ประเภทหมวดวิชาบังคับ 

4. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   ภาคการศึกษาท่ี 1 / ช้ันปีท่ี 2 

5. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) ไม่มี    

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) ไม่มี 

7. ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา     อ.อลิศรา  พรายแก้ว 

8. สถานที่เรียน   อาคาร 2   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ  

9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด  1 สิงหาคม  2564 
 

 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา เพื่อให้ผูเ้รียน 
รายวิชา ST2043 สถิตธุรกิจและคณิตศาสตร์เบื้องต้น มีจดุมุ่งหมายเพื่อที่จะให้นักศึกษาได้มีความรู้พื้นฐานทาง

คณิตศาสตร์และสถติิ ทั้งในด้านสถิติพรรณนาและสถิติอนุมานที่เปน็พ้ืนฐานในการเรียนในรายวิชาดา้นสถิติขั้นสูงและ/รายวิชาวิจัย 

ตามที่หลักสูตรต่าง ๆ กำหนดไว้ และมีทักษะในการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถติิด้วยโปรแกรมสำเรจ็รูปตา่ง ๆ นอกจากนี้

ภายหลังจากการเรียนในรายวิชานี้นักศึกษาสามารถนำองค์ความรู้ทั้งหมดไปประยุกต์ใช้ในการทำงานวิจัยด้านต่าง ๆ อีกด้วย 
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

วัตถุประสงคข์องรายวชิา (Course Objectives) และ ผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 
วัตถุประสงคข์องรายวชิา ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดบัรายวิชา CLOs 

เพื่อให้นักศึกษา  เมื่อเรียนจบในรายวิชาแล้ว นักศึกษาสามารถจะ 
1. มคีวามรู้และทักษะในการคำนวณเกี่ยวกับระบบจำนวนจริง 1.1 อธิบายโครงสร้างของระบบจำนวนจริงได้อย่างถูกต้อง 

1.2 เลือกใชก้ฎการบวน การลบ การคูณ และการหารจำนวนจริงได้ถูกต้อง 
1.3 บวก ลบ คูณ หาร จำนวนจริงได้อย่างถูกต้อง 

2. มคีวามรู้และทักษะในการคำนวณเกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส้น 2.1 หาค่าของตัวแปรในสมการเชิงเส้นหนึ่งตัวแปรได้อย่างถูกตอ้ง 
2.2 หาค่าของตัวแปรในระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรได้อย่างถูกตอ้ง 

3. สามารถรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลดว้ยสถิติพรรณนา 3.1 ระบุความแตกตา่งของข้อมูลแต่ละประเภทได้ถูกต้อง 
3.2 อธิบายถึงเหตุผลของการเลือกใชว้ิธกีารเก็บรวบรวมขอ้มูลทางสถิติกับกรณีศึกษาได้ถูกต้อง 
3.3 คำนวณค่าการวัดแนวโน้มสู่สว่นกลาง การวัดการกระจาย การวัดตำแหน่งข้อมลูได้ถูกต้อง 
3.4 เลือกวิธกีารวัดแนวโน้มสู่สว่นกลาง การวัดการกระจาย การวัดตำแหน่งกับกรณีศึกษาได้อย่างถกูต้อง

เหมาะสม 
3.5 นำเสนอข้อมูลในรูปแบบกราฟเส้น กราฟแท่ง ตาราง แผนภาพวงกลม ได้เหมาะสมกับประเภทขอ้มูล 
3.6 อธิบายถึงเหตุผลของการเลือกวิธกีารนำเสนอข้อมูลได้ถูกต้อง 

4. มคีวามรู้และทักษะในการคำนวณเกี่ยวกับความนา่จะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุม่ 4.1 อธิบายทฤษฎี กฎความน่าจะเป็นต่าง ๆ ได้ถูกต้อง 
4.2 คำนวณค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่สนใจได้อย่างถูกต้อง 
4.3 บอกความแตกต่างระหว่างตัวแปรสุม่ไม่ต่อเนื่องและตัวแปรสุ่มต่อเนื่องได้ถูกต้อง 
4.4 คำนวณค่าความน่าจะเป็นของตัวแปรสุม่ไม่ต่อเนื่องและตัวแปรสุ่มต่อเนือ่งโดยการใช้ตารางสถิติได้ถูกต้อง 

5. สามารถประยกุต์ใช้การประมาณค่าทางสถิติกับข้อมูลตัวอยา่ง 5.1 ระบุขั้นตอนและวิธกีารประมาณค่าได้อย่างถูกต้อง 
5.2 คำนวณการประมาณค่าพารามิเตอร์แบบช่วงของข้อมูลตัวอย่างได้ถูกต้อง 

6. สามารถประยกุต์ใช้การทดสอบสมมติฐานทางสถิติกับข้อมูลดตวัอยา่ง 6.1 ระบุขั้นตอนและวิธกีารทดสอบสมมิฐานได้ถูกต้อง 
6.2 ทดสอบสมมติฐานของประชากร 1 กลุ่มกับข้อมูลตัวอยา่งได้ถูกต้อง 
6.3 ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งประชากร 2 กลุ่มได้ถกูต้อง 
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วัตถุประสงคข์องรายวชิา ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดบัรายวิชา CLOs 
6.4 ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของประชากรมากว่า 2 กลุ่มได้ถูกต้อง 

7. สามารถวิเคราะหข์้อมูลจัดกลุ่มดว้ยเทคนิคทางสถิติ 7.1 อธิบายลักษณะของข้อมูลจัดกลุ่มได้ถูกต้อง 
7.2 ทดสอบสมมติฐานของข้อมูลจัดกลุ่มได้ถกูต้อง 

8. สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมลูปริมาณ 8.1 ระบุขั้นตอนการวิเคราะห์ความสัมพันธข์องข้อมูลปริมาณได้ถูกต้อง 
8.2 ทดสอบความสัมพันธ์ของข้อมูลปริมาณได้ถูกต้อง 

 

 

หมวดที่ 3 ส่วนประกอบของรายวิชา 

1. คำอธิบายรายวิชา  

 พีชคณิตของจำนวนจริง การแก้ระบบสมการเชิงเส้น การรวบรวมข้อมูล เทคนิคการสุม่ตัวอย่าง สถิติพรรณนา ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็น การประมาณค่าและการ

ทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ข้อมลูจัดกลุ่มและการวเิคราะห์สหสัมพันธ์ 

2. จำนวนชั่วโมงทีใ่ช้ในการเรียนการสอน/ภาคการศึกษา   บรรยาย 45 ช่ัวโมง  

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการเป็นรายบุคคล 
 

อาจารยผ์ู้สอน วัน / เวลา ที่นักศึกษาสามารถขอคำปรึกษาได ้

อาจารย์อลศิรา พรายแก้ว วันพุธ - วันศุกร์  เวลา 13.00 -16.00 น.  
E-mail : alissara.hcu@gmail.com 

สถานท่ีติดต่อ ห้อง 2-327    อาคารเรียน 2    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยโีทร. 02-3126300 ต่อ 1487 
ช่องทางการติดต่อผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ :   Line Group วิชา ST2043 

 

 

 

mailto:alissara.hcu@gmail.com
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้ข้อมูลในแต่ละด้าน ดังนี้ 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
 (1)  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา เพื่อให้ผู้เรียน 

⚫ 1.3 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคบัต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
 1.1 มีคุณธรรม 6 ประการ ได้แก่ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตญัญู และดำเนินชีวิตตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.2 แสดงออกถึงความมีวินัย กล้าหาญ ความรับผดิชอบ เสียสละ และเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อสังคม 
 1.4 เห็นคุณค่าตนเอง เข้าใจ เคารพสิทธิและรบัฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

 

(2)  วิธีการสอน 
1)  อาจารย์ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการมีวินัยตรงต่อเวลารักษาความสะอาดในห้องเรียน ขยันอดทนและมีเมตตา

ต่อนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ อีกท้ังอาจารย์ต้องมีความรับผิดชอบ เสียสละ และเป็นแบบอย่างท่ีดีและเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 
ของห้องเรียน องค์กรและสังคม  

2) เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้าน collaboration / communication โดยอาจารย์
และนักศึกษาร่วมกันออกแบบข้อตกลงในห้องเรียนกับนักศึกษาในเรื่องดังต่อไปน้ี 

-  ความมีวินัย เข้าเรียนตรงเวลาครบตามเกณฑ์ 
-  ความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมายโดยส่งงานให้ครบถ้วนและตรงต่อเวลา 

  -  รูปแบบพฤติกรรมการเรียนท่ีเหมาะสม เช่น ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น  ปิดเครื่องมือสื่อสาร ไม่นำอาหารและน้ำเข้า
มาในห้องเรียนและรักษาความสะอาดของห้องเรียนทุกครั้ง  เข้าเรียนออนไลน์ทุกครั้งตามกำหนด ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ อย่าง
ซ่ือสัตย์ไม่ว่าจะเป็นการถาม-ตอบ การส่งงานหรือการสอบ 

3) ทำความเข้าใจกับนักศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย  
-  การแต่งกายท่ีถูกกฎระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
-  การไม่เข้าไปในแหล่งอบายมุข  
-  การไม่ทุจริตในการสอบ ท้ังการสอบแบบปกติและการสอบออนไลน์ 
-  การรู้คุณค่าและดูแลรักษาทรัพยสินของส่วนรวม เช่น จักรยานสีขาว  ไฟฟ้า  น้ำประปา ความสะอาดของห้องเรียน 

เป็นต้น 
4) การให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้อื่น 
5) สอดแทรกคุณธรรม  6 ประการในการเรียนการสอน 

(3) วิธีการประเมินผล  
1)  สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาเกี่ยวกับ 

   - ความสนใจและแสดงออกถึงความมีคุณธรรม 
   - การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
   - การรักษาและการคงไว้ซ่ึงข้อตกลงร่วมกันในห้องเรียน 
   - การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

2) ตรวจสอบการมีวินัยในการเรียน การตรงต่อเวลาท้ังในด้านการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานท่ีมอบหมาย การแต่งกายท่ี
ถูกต้องตามกฎระเบียบ การรักษาความสะอาด 

3) นักศึกษาทุกคนต้องไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน 20 คะแนนตลอดภาคการศึกษา 
4) ไม่มีนักศึกษาท่ีทุจริตในการสอบตลอดภาคการศึกษา 
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2.  ความรู้ 

(1)  ความรู้ที่ต้องได้รับ 
⚫ 2.1 อธิบายความรู้หลักการและทฤษฎีในรายวิชาที่เรียน 
 2.2 สามารถนำความรู้ปรบัใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรืองานท่ีรับผิดชอบ 

 
(2)  วิธีการสอน 

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้าน critical thinking / collaboration / 
communication / computing 

การสอนในคาบบรรยาย (Onsite Lectures) 
1) 30 นาทีแรก ผู้สอนอธิบายขั้นตอน วิธีการ โดยผูส้อนใช้ตัวอย่างในการทบทวนเนื้อหาการเรียนจาก Online lecture  
2) เมื่อศึกษาจบในแตล่ะบท ให้นักศกึษาฝึกทำโจทย์ที่ต้องใช้กระบวนการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามขั้นตอนท่ีถูกต้อง

เหมาะสมตามหลักคณิตศาสตร์ อาจทำเป็นรายบุคคล/รายกลุม่  
3) สุ่มผูเ้รียนออกมานำเสนอวิธีการแก้ปัญหาในช้ันเรียน จากนั้นผู้สอนให้ข้อมูลสะท้อนกลับช้ีให้เห็นข้อบกพร่องของงาน  
4) หลังจากจบคาบบรรยาย ผูเ้รียนทำการบ้าน/งานท่ีมอบหมาย/quiz และส่งงานตามที่ผูส้อนกำหนด 
บรรยายออนไลน์ (Online Lectures) 
1) ผู้สอนอัพโหลดเอกสารการเรียนรวมถึงบทเรียนออนไลน์ท้ังหมดใน e-learning ก่อนเริ่มภาคการศึกษา 
2) สื่อการสอนประกอบด้วย สไลด์ประกอบการสอน (Power Point) เอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF  คลิปเสียง

ประกอบการบรรยาย  การบ้าน/แบบฝึกหัดที่เกีย่วข้องกับเนื้อหา 
3) บรรยายออนไลน์ ผ่านระบบ MS-team  
4) หลังจากบรรยายออนไลน์ ผูเ้รียนทำการบ้าน/งานท่ีมอบหมาย/quiz และส่งงานตามทีผู่้สอนกำหนด 
5) ช่องทางการติดต่อสื่อสารผา่นกลุ่ม line / MS-team 
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม ได้แก ่
- การถาม-ตอบ สุ่มตัวอย่างนักศึกษามาทำแบบฝึกหัด เพื่อฝึกทักษะในการวิเคราะห์ข้อมลู นำเสนอข้อมูล รวมทั้ง

ฝึกให้นักศึกษาสามารถสื่อสารภาษาคณิตศาสตร์กับผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง แล้วอภิปรายสรุปความรู้ร่วมกัน 
- กำหนดปัญหาให้นักศึกษาทำท้ังแบบบุคคลและแบบกลุ่ม ฝึกการวิเคราะห์พร้อมหาคำตอบ และผู้สอนให้ข้อมูล

สะท้อนกลับช้ีให้เห็นข้อบกพร่องของงาน 
- ผู้สอนนัดนักศึกษามาทำกิจกรรมกลุ่ม โดยจัดการเรยีนการสอนในรูปแบบการเรยีนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค

เพื่อนคู่คิด (Think pair share) ซึง่เป็นกิจกรรมที่ช่วยฝึกทักษะการคิด ส่งเสรมิความคิดสร้างสรรค ์
- กำหนดให้ผู้เรียนดูคลิปเสียง และมอบหมายการบ้าน/งานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนคาบบรรยาย 
- การแสดงความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน  เน้นการมีปฏิสมัพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรยีน และผูเ้รียนกบั

ผู้เรยีน  
- Online Quiz เพื่อความเข้าใจของเนื้อหาและสนับสนุนใหผู้้เรยีนประยุกต์ใช้ความรู้ความเข้าใจแก้ปญัหา 
  

(3) วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินความถูกต้องในการตอบคำถามและสรุปผลความรู้จากการถามตอบหน้าช้ันและงานท่ีมอบหมาย 
2. ประเมินผลความถูกต้อง ความเหมาะสม และแนวคดิวิเคราะห์ของนักศึกษาจากการทำแบบฝึกหัดหน้าช้ันและจาก

งานท่ีมอบหมาย 
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3. ประเมินผลระหว่างเรียน โดยการทำกิจกรรมกลุ่ม จากการให้ผลสะท้อนกลับของผู้สอนและผู้เรียนด้วยกัน 
4. Online Quiz  
5. สอบกลางภาคและ/หรือสอบปลายภาค 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

(1)  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
 3.2 สามารถแสวงหาความรูด้้วยตนเอง 
 3.3 มีทักษะในการคิดเชิงเหตผุลและการคิดแบบองค์รวม 
 

(2)  วิธีการสอน 
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านcritical thinking /creativity & innovation / 
computing /collaboration โดย 

การสอนในคาบบรรยาย (Onsite Lectures) 
1) 30 นาทีแรก ผู้สอนอธิบายขัน้ตอน วิธีการ โดยผูส้อนใช้ตัวอย่างในการทบทวนเนื้อหาการเรียนจาก Online lecture  
2) เมื่อศึกษาจบในแตล่ะบท ให้นักศกึษาฝึกทำโจทย์ท่ีต้องใช้กระบวนการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามขั้นตอนท่ีถูกต้อง

เหมาะสมตามหลักคณิตศาสตร์ อาจทำเป็นรายบุคคล/รายกลุม่  
3) สุ่มผูเ้รียนออกมานำเสนอวิธีการแก้ปัญหาในช้ันเรียน จากนั้นผู้สอนให้ข้อมูลสะท้อนกลับช้ีให้เห็นข้อบกพร่องของงาน  
4) หลังจากจบคาบบรรยาย ผูเ้รียนทำการบ้าน/งานท่ีมอบหมาย/quiz และส่งงานตามที่ผูส้อนกำหนด 
บรรยายออนไลน์ (Online Lectures) 
1) ผู้สอนอัพโหลดเอกสารการเรียนรวมถึงบทเรียนออนไลน์ท้ังหมดใน e-learning ก่อนเริ่มภาคการศึกษา 
2) สื่อการสอนประกอบด้วย สไลด์ประกอบการสอน (Power Point) เอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF  คลิปเสียง

ประกอบการบรรยาย  การบ้าน/แบบฝึกหัดที่เกีย่วข้องกับเนื้อหา 
3) บรรยายออนไลน์ ผ่านระบบ MS-team  
4) หลังจากบรรยายออนไลน์ ผูเ้รียนทำการบ้าน/งานท่ีมอบหมาย/quiz และส่งงานตามทีผู่้สอนกำหนด 
5) ช่องทางการติดต่อสื่อสารผา่นกลุ่ม line / MS-team 
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม ได้แก ่
- การถาม-ตอบ สุ่มตัวอย่างนักศึกษามาทำแบบฝึกหัด เพ่ือฝึกทักษะในการวิเคราะห์ข้อมลู นำเสนอข้อมูล รวมทั้ง

ฝึกให้นักศึกษาสามารถสื่อสารภาษาคณิตศาสตร์กับผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง แล้วอภิปรายสรุปความรู้ร่วมกัน 
- กำหนดปัญหาให้นักศึกษาทำท้ังแบบบุคคลและแบบกลุ่ม ฝึกการวิเคราะห์พร้อมหาคำตอบ และผู้สอนให้ข้อมูล

สะท้อนกลับช้ีให้เห็นข้อบกพร่องของงาน 
- ผู้สอนนัดนักศึกษามาทำกิจกรรมกลุ่ม โดยจัดการเรยีนการสอนในรูปแบบการเรยีนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค

เพื่อนคู่คิด (Think pair share) ซึง่เป็นกิจกรรมที่ช่วยฝึกทักษะการคิด ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์
- กำหนดให้ผู้เรียนดูคลิปเสียง และมอบหมายการบ้าน/งานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนคาบบรรยาย 
- การแสดงความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน  เน้นการมีปฏิสมัพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรยีน และผูเ้รียนกบั

ผู้เรยีน  
- Online Quiz เพือ่ความเข้าใจของเนื้อหาและสนับสนุนใหผู้้เรยีนประยุกต์ใช้ความรู้ความเข้าใจแก้ปญัหา 
 

(3) วิธีการประเมินผล 
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1. ประเมินความถูกต้องในการตอบคำถามและสรุปผลความรูจ้ากการถามตอบหน้าช้ันและงานท่ีมอบหมาย 
2. ประเมินผลความถูกต้อง ความเหมาะสม และแนวคดิวิเคราะห์ของนักศึกษาจากการทำแบบฝึกหัดหน้าช้ันและจาก

งานท่ีมอบหมาย 
3. ประเมินผลระหว่างเรียน โดยการทำกิจกรรมกลุ่ม จากการให้ผลสะท้อนกลับของผู้สอนและผู้เรียนด้วยกัน 
4. Online Quiz  
5. สอบกลางภาคและ/หรือสอบปลายภาค 

 
4. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1)  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 
 4.3 สามารถปรับตัวทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและสมาชิกกลุ่ม 
 4.4 มีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ ในการวิเคราะห์แกไ้ขปัญหาบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุ่ม 
 

(2)  วิธีการสอน 
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านcritical thinking /creativity & innovation / 
computing /collaboration โดย 

การสอนในคาบบรรยาย (Onsite Lectures) 
1) 30 นาทีแรก ผู้สอนอธิบายขั้นตอน วิธีการ โดยผูส้อนใช้ตัวอย่างในการทบทวนเนื้อหาการเรียนจาก Online lecture  
2) เมื่อศึกษาจบในแตล่ะบท ให้นักศกึษาฝึกทำโจทย์ท่ีต้องใช้กระบวนการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามขั้นตอนท่ีถูกต้อง

เหมาะสมตามหลักคณิตศาสตร์ อาจทำเป็นรายบุคคล/รายกลุม่  
3) สุ่มผูเ้รียนออกมานำเสนอวิธีการแก้ปัญหาในช้ันเรียน จากนั้นผู้สอนให้ข้อมูลสะท้อนกลับช้ีให้เห็นข้อบกพร่องของงาน  
4) หลังจากจบคาบบรรยาย ผูเ้รียนทำการบ้าน/งานท่ีมอบหมาย/quiz และส่งงานตามที่ผูส้อนกำหนด 
บรรยายออนไลน์ (Online Lectures) 
1) ผู้สอนอัพโหลดเอกสารการเรียนรวมถึงบทเรียนออนไลน์ท้ังหมดใน e-learning ก่อนเริ่มภาคการศึกษา 
2) สื่อการสอนประกอบด้วย สไลด์ประกอบการสอน (Power Point) เอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF  คลิปเสียง

ประกอบการบรรยาย  การบ้าน/แบบฝึกหัดที่เกีย่วข้องกับเนื้อหา 
3) บรรยายออนไลน์ ผ่านระบบ MS-team  
4) หลังจากบรรยายออนไลน์ ผูเ้รียนทำการบ้าน/งานท่ีมอบหมาย/quiz และส่งงานตามทีผู่้สอนกำหนด 
5) ช่องทางการติดต่อสื่อสารผา่นกลุ่ม line / MS-team 
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม ได้แก ่
- การถาม-ตอบ สุ่มตัวอย่างนักศึกษามาทำแบบฝึกหัด เพ่ือฝึกทักษะในการวิเคราะห์ข้อมลู นำเสนอข้อมูล รวมทั้ง

ฝึกให้นักศึกษาสามารถสื่อสารภาษาคณิตศาสตร์กับผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง แล้วอภิปรายสรุปความรู้ร่วมกัน 
- กำหนดปัญหาให้นักศึกษาทำท้ังแบบบุคคลและแบบกลุ่ม ฝึกการวิเคราะห์พร้อมหาคำตอบ และผู้สอนให้ข้อมูล

สะท้อนกลับช้ีให้เห็นข้อบกพร่องของงาน 
- ผู้สอนนัดนักศึกษามาทำกิจกรรมกลุ่ม โดยจัดการเรยีนการสอนในรูปแบบการเรยีนรู้แบบโดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด 

(Think pair share) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยฝึกทักษะการคิด ส่งเสรมิความคิดสร้างสรรค ์
- กำหนดให้ผู้เรียนดูคลิปเสียง และมอบหมายการบ้าน/งานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนคาบบรรยาย 
- การแสดงความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน  เน้นการมีปฏิสมัพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรยีน และผูเ้รียนกบั

ผู้เรยีน  
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- Online Quiz เพื่อความเข้าใจของเนื้อหาและสนับสนุนใหผู้้เรยีนประยุกต์ใช้ความรู้ความเข้าใจแก้ปญัหา 
(3) วิธีการประเมินผล 

1. ประเมินความถูกต้องในการตอบคำถามและสรุปผลความรู้จากการถามตอบหน้าช้ันและงานท่ีมอบหมาย 
2. ประเมินผลความถูกต้อง ความเหมาะสม และแนวคดิวิเคราะห์ของนักศึกษาจากการทำแบบฝึกหัดหน้าช้ันและจาก

งานท่ีมอบหมาย 
3. ประเมินผลระหว่างเรียน โดยการทำกิจกรรมกลุ่ม จากการให้ผลสะท้อนกลับของผู้สอนและผู้เรียนด้วยกัน 
4. Online Quiz  
5. สอบกลางภาคและ/หรือสอบปลายภาค 

 
5. ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา 
⚫ 5.5 สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติและคณติศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางการ

แก้ปัญหา 
 5.1 สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้งาน 
 5.2 มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการรวมรวมข้อมลู ประมวลผล แปลความหมายและนำเสนอ

ข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้องและรู้เท่าทัน 
 5.3 สามารถสรุปประเด็น และสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนและเลือกใช้รูปแบบการนำเสนอได้ ถูกต้องเหมาะสม 
 5.4 สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 

 
(2)  วิธีการสอน 
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้าน computing / communication โดย 
การสอนในคาบบรรยาย (Onsite Lectures) 
1) 30 นาทีแรก ผู้สอนอธิบายขั้นตอน วิธีการ โดยผูส้อนใช้ตัวอย่างในการทบทวนเนื้อหาการเรียนจาก Online lecture  
2) เมื่อศึกษาจบในแตล่ะบท ให้นักศกึษาฝึกทำโจทย์ท่ีต้องใช้กระบวนการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามขั้นตอนท่ีถูกต้อง

เหมาะสมตามหลักคณิตศาสตร์ อาจทำเป็นรายบุคคล/รายกลุม่  
3) สุ่มผูเ้รียนออกมานำเสนอวิธีการแก้ปัญหาในช้ันเรียน จากนั้นผู้สอนให้ข้อมูลสะท้อนกลับช้ีให้เห็นข้อบกพร่องของงาน  
4) หลังจากจบคาบบรรยาย ผูเ้รียนทำการบ้าน/งานท่ีมอบหมาย/quiz และส่งงานตามที่ผูส้อนกำหนด 
บรรยายออนไลน์ (Online Lectures) 
1) ผู้สอนอัพโหลดเอกสารการเรียนรวมถึงบทเรียนออนไลน์ท้ังหมดใน e-learning ก่อนเริ่มภาคการศึกษา 
2) สื่อการสอนประกอบด้วย สไลด์ประกอบการสอน (Power Point) เอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF  คลิปเสียง

ประกอบการบรรยาย  การบ้าน/แบบฝึกหัดที่เกีย่วข้องกับเนื้อหา 
3) บรรยายออนไลน์ ผ่านระบบ MS-team  
4) หลังจากบรรยายออนไลน์ ผูเ้รียนทำการบ้าน/งานท่ีมอบหมาย/quiz และส่งงานตามทีผู่้สอนกำหนด 
5) ช่องทางการติดต่อสื่อสารผา่นกลุ่ม line / MS-team 
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม ได้แก ่
- การถาม-ตอบ สุ่มตัวอย่างนักศึกษามาทำแบบฝึกหัด เพ่ือฝึกทักษะในการวิเคราะห์ข้อมลู นำเสนอข้อมูล รวมทั้ง

ฝึกให้นักศึกษาสามารถสื่อสารภาษาคณิตศาสตร์กับผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง แล้วอภิปรายสรุปความรู้ร่วมกัน 
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มคอ.3 

- กำหนดปัญหาให้นักศึกษาทำท้ังแบบบุคคลและแบบกลุ่ม ฝึกการวิเคราะห์พร้อมหาคำตอบ และผู้สอนให้ข้อมูล
สะท้อนกลับช้ีให้เห็นข้อบกพร่องของงาน 

- ผู้สอนนัดนักศึกษามาทำกิจกรรมกลุ่ม โดยจัดการเรยีนการสอนในรูปแบบการเรยีนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค
เพื่อนคู่คิด (Think pair share) ซึง่เป็นกิจกรรมที่ช่วยฝึกทักษะการคิด  ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์

- กำหนดให้ผู้เรียนดูคลิปเสียง และมอบหมายการบ้าน/งานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนคาบบรรยาย 
- การแสดงความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน  เน้นการมีปฏิสมัพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรยีน และผูเ้รียนกบั

ผู้เรยีน  
- Online Quiz เพื่อความเข้าใจของเนื้อหาและสนับสนุนใหผู้้เรยีนประยุกต์ใช้ความรู้ความเข้าใจแก้ปญัหา 
 

(3) วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินความถูกต้องในการตอบคำถามและสรุปผลความรู้จากการถามตอบหน้าช้ันและงานท่ีมอบหมาย 
2. ประเมินผลความถูกต้อง ความเหมาะสม และแนวคดิวิเคราะห์ของนักศึกษาจากการทำแบบฝึกหัดหน้าช้ันและจาก

งานท่ีมอบหมาย 
3. ประเมินผลระหว่างเรียน โดยการทำกิจกรรมกลุ่ม จากการให้ผลสะท้อนกลับของผู้สอนและผู้เรียนด้วยกัน 
4. Online Quiz  
5. สอบกลางภาคและ/หรือสอบปลายภาค 
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มคอ.3 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

 
วันที ่ หัวข้อ/ รายละเอียด จำนวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ผู้สอน 

 10 ส.ค. 64 - คำอธิบายรายวิชา  จุดมุ่งหมายรายวิชา  กิจกรรม
ประกอบการเรียนการสอน และ เกณฑก์ารวัดประเมินผล 
- ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมในชั้นเรียนได้แก่  ขยัน 
อดทน ซ่ือสัตย์ การรักษาความสะอาดในห้องเรียน การมีวินัย 
และการรับผิดชอบ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม 
เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของห้องเรียน องค์กร
และสังคม  

0.5 เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในดา้น 
communication การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ 
- ชี้แจงรายละเอียดตา่ง ๆ ของรายวิชา และทำความเขา้ใจร่วมกันระหวา่งผู้เรียน
และผู้สอน 
-  ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบยีบของคณะและมหาวิทยาลัย เช่น การแต่ง
กาย การไม่ทุจริตในการสอน การไม่เข้าไปในแหล่งอบายมุข พร้อมทั้งกฏการ
ปฏิบัติตนในชั้นเรียน 

• เอกสาร

ประกอบการสอน 

• Power Point 

• E-learning 

• MS-team 

• Line กลุ่ม 

• E-mail 

อ.อลิศรา 

บทที่ 1 ระบบจำนวนจริง 
- โครงสร้างของจำนวนจริง 
- พีชคณิตของจำนวนจริง 

1 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 ด้าน critical thinking /collaboration 
- บรรยาย ถามตอบ ยกตัวอย่างประกอบ 
- ร่วมกันวิเคราะหโ์จทยจ์ำนวนจริง โดยใช้เครื่องคำนวณ 

 12 ส.ค. 64 บทที่ 2 การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
- สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

- การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

1.5 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 ด้าน critical thinking /collaboration 
- บรรยาย ถามตอบ ยกตัวอย่างประกอบ 
- ร่วมกันวิเคราะหแ์ละแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

 17 ส.ค. 64 บทที่ 3 การเกบ็รวบรวมข้อมูลและการสุ่มตัวอย่าง 
- ความสำคัญและความหมายของสถิต ิ

- ที่มาและประเภทของข้อมูล 

- การเก็บรวบรวมข้อมูล 

.51  ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 ด้าน critical thinking /collaboration 
- บรรยาย ถามตอบ ยกตัวอย่างประกอบ 
- ร่วมกันวิเคราะหอ์อกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกรณีศึกษา 

 19 ส.ค. 64 - การสุ่มตัวอย่าง 

บทที่ 4 สถิติพรรณนา 

- การนำเสนอข้อมูลปริมาณและคุณภาพ 

.51  ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 ด้าน critical thinking /collaboration 
- บรรยาย ถามตอบ ยกตัวอย่างประกอบ 
- ร่วมกันวิเคราะห์เพือ่เลือกวธิีการสุม่ตัวอย่างที่เหมาะสมจากกรณีศึกษา 
- แบ่งกลุ่มฝึกวิเคราะหแ์ละนำเสนอขอ้มูลจากกรณีศึกษา ด้วยเครื่องคำนวณ 
-  



 

                        11  
มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิ          

มคอ.3 

วันที ่ หัวข้อ/ รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ผู้สอน 

 24 ส.ค. 64 - การวัดแนวโน้มเข้าสว่นกลาง 

• ค่าเฉลี่ย 

• ค่ามัธยฐาน 

• ค่าฐานนิยม 

1.5 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 ด้าน critical thinking /collaboration 
- บรรยาย ถามตอบ ยกตัวอย่างประกอบ 
- แบ่งกลุ่มฝึกวิเคราะหแ์ละคำนวณการหาค่าแนวโน้มสู่สว่นกลางจาก

กรณีศึกษา ด้วยเครื่องคำนวณและ/หรือคอมพิวเตอร์ 

• เอกสาร

ประกอบการสอน 

• Power Point 

• E-learning 

• MS-team 

• Line กลุ่ม 

• E-mail 

อ.อลิศรา 

 26 ส.ค. 64 - การวัดการกระจาย 

• พิสัย 

• ความแปรปรวน 

• ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

• สัมประสิทธิ์ความแปรผัน 

1.5 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 ด้าน critical thinking /collaboration 
- บรรยาย ถามตอบ ยกตัวอย่างประกอบ 
- แบ่งกลุ่มฝึกวิเคราะหแ์ละคำนวณการหาค่าการวัดการกระจายจาก

กรณีศึกษา ด้วยเครื่องคำนวณและ/หรือคอมพิวเตอร์ 

 31 ส.ค. 64 บทที่ 5 ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็น 
- การทดลองสุ่ม ปริภูมิตัวอยา่ง และเหตกุารณ์ 

- การหาความน่าจะเป็น 

1.5 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 ด้าน critical thinking /collaboration 
- บรรยาย ถามตอบ ยกตัวอย่างประกอบ 
- ร่วมกันวิเคราะหแ์ละคำนวณหาค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่สนใจ 

2 ก.ย. 64 - คุณสมบัติและกฎต่างๆของความนา่จะเป็น 

- ความน่าจะเป็นแบบมีเง่ือนไข 

1.5 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 ด้าน critical thinking /collaboration 
- บรรยาย ถามตอบ ยกตัวอย่างประกอบ 
- ร่วมกันวิเคราะหแ์ละคำนวณหาค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่สนใจ 

 7 ก.ย. 64 - การแจกแจงความนา่จะเป็นของตัวแปรสุ่มไม่ตอ่เนื่อง 

- การแจกแจงทวินาม 

1.5 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 ด้าน critical thinking /collaboration 
- บรรยาย ถามตอบ ยกตัวอย่างประกอบ 
- ร่วมกันวิเคราะหแ์ละหาค่าความนา่จะเป็นจากตารางสถิติ 

 9 ก.ย. 64 - การแจกแจงความนา่จะเป็นของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง 

• การแจกแจงปัวซงส ์

1.5 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 ด้าน critical thinking /collaboration 
- บรรยาย ถามตอบ ยกตัวอย่างประกอบ 
- ร่วมกันวิเคราะหแ์ละหาค่าความนา่จะเป็นจากตารางสถิติ 
-  

 14 ก.ย. 64 - การแจกแจงความนา่จะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง 

• การแจกแจงปกต ิ

1.5 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 ด้าน critical thinking /collaboration 
- บรรยาย ถามตอบ ยกตัวอย่างประกอบ 
- ร่วมกันวิเคราะหแ์ละหาค่าความนา่จะเป็นจากตารางสถิติ 
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มคอ.3 

วันที ่ หัวข้อ/ รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ผู้สอน 

 16 ก.ย. 64 การแจกแจงของฟังก์ชันจากตวัอยา่งสุ่ม 1.5 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 ด้าน critical thinking /collaboration 
- บรรยาย ถามตอบ ยกตัวอย่างประกอบ 
ร่วมกันวิเคราะหแ์ละหาค่าความนา่จะเป็นจากตารางสถิติ 

• เอกสาร

ประกอบการสอน 

• Power Point 

• E-learning 

• MS-team 

• Line กลุ่ม 

• E-mail 

อ.อลิศรา 

 21 ก.ย. 64 บทที่ 6 การประมาณค่า 
- ความหมายของการประมาณค่า 

- การประมาณค่าเฉลี่ยประชากร 1 กลุ่ม 

1.5 ทักษะการเรียนรู้ดา้น critical thinking /collaboration / computer  
- บรรยาย ถามตอบ ยกตัวอย่างประกอบ 
- ฝึกวิเคราะห์การประมาณค่าด้วยเครื่องคำนวณและ/หรือคอมพวิเตอร ์

 23 ก.ย. 64 - การประมาณค่าสัดส่วนประชากร 1 กลุม่ 1.5 ทักษะการเรียนรู้ดา้น critical thinking /collaboration / computer  
- บรรยาย ถามตอบ ยกตัวอย่างประกอบ 
- ฝึกวิเคราะห์การประมาณค่าด้วยเครื่องคำนวณและ/หรือคอมพวิเตอร ์

5 ต.ค. 64 - การประมาณค่าเฉลี่ยประชากร 2 กลุ่มที่เป็นอิสระ 1.5 ทักษะการเรียนรู้ดา้น critical thinking /collaboration / computer  
- บรรยาย ถามตอบ ยกตัวอย่างประกอบ 
- ฝึกวิเคราะห์การประมาณค่าด้วยเครื่องคำนวณและ/หรือคอมพวิเตอร ์

7 ต.ค. 64 - การประมาณค่าเฉลี่ยประชากร 2 กลุ่มที่ไม่อิสระ 1.5 ทักษะการเรียนรู้ดา้น critical thinking /collaboration / computer  
- บรรยาย ถามตอบ ยกตัวอย่างประกอบ 
- ฝึกวิเคราะห์การประมาณค่าด้วยเครื่องคำนวณและ/หรือคอมพวิเตอร ์

12 ต.ค. 64 - การประมาณค่าสัดส่วนประชากร 2 กลุม่ 1.5 ทักษะการเรียนรู้ดา้น critical thinking /collaboration / computer  
- บรรยาย ถามตอบ ยกตัวอย่างประกอบ 
- ฝึกวิเคราะห์การประมาณค่าด้วยเครื่องคำนวณและ/หรือคอมพวิเตอร ์

14 ต.ค. 64 บทที่ 7 การทดสอบสมมติฐาน 
- ขั้นตอนและการตั้งสมมติฐานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

1.5 - บรรยาย ถามตอบ ยกตัวอย่างประกอบ 
- ฝึกวิเคราะห์การทดสอบค่าด้วยเครื่องคำนวณและ/หรือคอมพิวเตอร ์

19 ต.ค. 64 - การทดสอบค่าเฉลี่ยประชากร 1 กลุ่ม 1.5 ทักษะการเรียนรู้ดา้น critical thinking /collaboration / computer  
- บรรยาย ถามตอบ ยกตัวอย่างประกอบ 
- ฝึกวิเคราะห์การทดสอบค่าด้วยเครื่องคำนวณและ/หรือคอมพิวเตอร ์

21 ต.ค. 64 - ทดสอบค่าสัดส่วนประชากร 1 กลุ่ม 1.5 ทักษะการเรียนรู้ดา้น critical thinking /collaboration / computer  
- บรรยาย ถามตอบ ยกตัวอย่างประกอบ 
- ฝึกวิเคราะห์การทดสอบค่าด้วยเครื่องคำนวณและ/หรือคอมพิวเตอร ์
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มคอ.3 

วันที ่ หัวข้อ/ รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ผู้สอน 

26 ต.ค. 64 - ทดสอบค่าเฉลี่ยประชากร 2 กลุ่มที่เป็นอิสระ 1.5 ทักษะการเรียนรู้ดา้น critical thinking /collaboration / computer  
- บรรยาย ถามตอบ ยกตัวอย่างประกอบ 
- ฝึกวิเคราะห์การทดสอบค่าด้วยเครื่องคำนวณและ/หรือคอมพิวเตอร ์

• เอกสาร

ประกอบการสอน 

• Power Point 

• E-learning 

• MS-team 

• Line กลุ่ม 

• E-mail 

อ.อลิศรา 

28 ต.ค. 64 - การทดสอบค่าเฉลี่ยประชากร 2 กลุ่มที่ไม่เป็นอิสระ 1.5 ทักษะการเรียนรู้ดา้น critical thinking /collaboration / computer  
- บรรยาย ถามตอบ ยกตัวอย่างประกอบ 
- ฝึกวิเคราะห์การทดสอบค่าด้วยเครื่องคำนวณและ/หรือคอมพิวเตอร ์

2 พ.ย. 64 - การทดสอบค่าสัดส่วนประชากร 2 กลุม่ 1.5 ทักษะการเรียนรู้ดา้น critical thinking /collaboration / computer  
- บรรยาย ถามตอบ ยกตัวอย่างประกอบ 
- ฝึกวิเคราะห์การทดสอบค่าด้วยเครื่องคำนวณและ/หรือคอมพิวเตอร ์

4 พ.ย. 64 - การทดสอบผลต่างของค่าความแปรปรวนประชากร 1.5 ทักษะการเรียนรู้ดา้น critical thinking /collaboration / computer  
- บรรยาย ถามตอบ ยกตัวอย่างประกอบ 
ฝึกวิเคราะห์การทดสอบค่าด้วยเครื่องคำนวณและ/หรือคอมพิวเตอร ์

9 พ.ย. 64 บทที่ 8 การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
- การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

1.5 ทักษะการเรียนรู้ดา้น critical thinking /collaboration / computer  
- บรรยาย ถามตอบ ยกตัวอย่างประกอบ 
- ฝึกวิเคราะห์การทดสอบค่าด้วยเครื่องคำนวณและ/หรือคอมพิวเตอร ์

11 พ.ย. 64 - การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ต่อ) 1.5 ทักษะการเรียนรู้ดา้น critical thinking /collaboration / computer  
- บรรยาย ถามตอบ ยกตัวอย่างประกอบ 
- ฝึกวิเคราะห์การทดสอบค่าด้วยเครื่องคำนวณและ/หรือคอมพิวเตอร ์

16 พ.ย. 64 บทที่ 9 การวเิคราะห์ข้อมูลจดักลุ่ม 
- การทดสอบความเป็นอิสระ 

1.5 ทักษะการเรียนรู้ดา้น critical thinking /collaboration / computer  
- บรรยาย ถามตอบ ยกตัวอย่างประกอบ 
- ฝึกวิเคราะห์การทดสอบค่าด้วยเครื่องคำนวณและ/หรือคอมพิวเตอร ์

18 พ.ย. 64 - การวิเคราะห์เมื่อขอ้มูลไม่เป็นไปตามข้อจำกัด 1.5 - บรรยาย ถามตอบ ยกตัวอย่างประกอบ 
- ฝึกวิเคราะห์การทดสอบค่าด้วยเครื่องคำนวณและ/หรือคอมพิวเตอร ์

23 พ.ย. 64 บทที่ 10 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 
- สัมประสิทธ์สหสัมพันธเพยีรสัน 

1.5 ทักษะการเรียนรู้ดา้น critical thinking /collaboration / computer  
- บรรยาย ถามตอบ ยกตัวอย่างประกอบ 
- ฝึกวิเคราะห์การทดสอบค่าด้วยเครื่องคำนวณและ/หรือคอมพิวเตอร ์
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มคอ.3 

วันที ่ หัวข้อ/ รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ผู้สอน 

25 พ.ย. 64 - การทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์ 1.5 ทักษะการเรียนรู้ดา้น critical thinking /collaboration / computer  
- บรรยาย ถามตอบ ยกตัวอย่างประกอบ 
- ฝึกวิเคราะห์การทดสอบค่าด้วยเครื่องคำนวณและ/หรือคอมพิวเตอร ์

• เอกสาร

ประกอบการสอน 

• Power Point 

• E-learning 

• MS-team 

• Line กลุ่ม 

• E-mail 

อ.อลิศรา 

 รวม 45    

สอบปลายภาค วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.30 – 11.30 น. 

 
หมายเหตุ การจัดการเรียนการสอนในกรณีที่ไมส่ามารถบรรยายในห้องเรียน (Onsite) กำหนดใหม้ีการจัดการเรียนการสอนทางออนไลน ์(Online) โดยมีการดำเนินการ ดงันี ้

1. การบรรยายออนไลน์โดยผา่นระบบ MS-Team 
2. อับโหลดเอกสารประกอบการสอนหลัก สไลดส์ื่อการสอนบรรยาย นำขึ้นผ่าน e-learning 
3. เตรียมคลิปวดิีโอสำหรับนักศึกษาเรียนรู้ก่อนการเรียน หรือนักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองได ้
4. จัดเตรียมช่องทางสื่อสารสองทางกับนักศึกษาผ่านทาง Group Line และ MS-Team  
5. การจัดกิจกรรมกลุ่มในห้องเรยีน โดยให้นักศึกษาอภิปราย และนำเสนอผ่านทางออนไลน์ด้วย MS-Team 
6. การมอบหมายรายงาน หรือการบา้น โดยการอับโหลดใบงานเพื่อช้ีแจงลักษณะงานให้แก่นักศึกษาผ่าน e-learning นอกเหนือจากการชีแ้จงในการบรรยาย และให้นักศึกษาส่งผลงานผ่านทาง

ออนไลน ์
7. การจัดสอบทางออนไลน์ โดยใช้ช่องทาง  

- สำหรับการสอบปรนัย โดยใช้ google form / Microsoft office 365 

- สำหรับการสอบอตันัย กำหนดการส่งข้อสอบให้นักศึกษาตามเวลาทีก่ำหนด และให้นักศึกษาถ่ายรูปขอ้สอบท่ีทำกลับมาทางระบบออนไลน ์
 



 

                        15  
มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิ          

มคอ.3 

 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 

ผลการเรียนรู้ กิจกรรมการประเมิน สัปดาห์ท่ีประเมิน 

ร้อยละของ 

การประเมิน 

1.1 , 1.2 , 1.3 , 1.4 - การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ตลอดปีการศึกษา 5 

2.1 , 2.2 ,  

3.2 , 3.3 ,  

4.3 , 4.4 ,  

5.1 , 5.2 , 5.3 , 5.4 , 5.5 

- การบ้าน / งานท่ีมอบหมาย 

- รายงานกลุ่ม 

- การสอบย่อย (ออนไลน)์ 

(โดยแยกสอบท่ีละหัวข้อ/บท ประมาณ 5-8 ครั้ง) 

- การสอบปลายภาค 

ตลอดปีการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 

 

สปัดาหส์ุดท้าย 

10 

10 

50 

 

25 

 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตำราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน 
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ST2043 สถิติธุรกิจและคณติศาสตร์เบื้องต้น 

 
2. เอกสารอ่านประกอบ/สื่ออิเลก็ทรอนิกส์/แหล่งอ้างอิงอ่ืนๆ ท่ีนักศกึษาควรอ่านเพ่ิมเติม 

1) Bernard Rosner. Fundamental of Biostatistics. Wardsworth Cengage Learning,2010. 
2) Walpole, Ronald E., Myers, Raymond H. Probability and Statistics for Engineers and Scientists. 

Macmillan Publishing Company, 1993. 
3) William Navidi. Statistics for Engineers and Scientists. The McGraw-Hill Companies. 
4) กัลยา วานิชย์บัญชา. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย EXCEL. โรงพมิพ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2552. 
5) กัลยา วานิชย์บัญชา. หลกัสถิต.ิ โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540 
6) สุรินทร์ นิมมางกูร. เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ม, 2542. 
7) ศภุชัย นาทะพันธ์. ความน่าจะเป็นและสถิติ. บริษัทซีเอ็ดยูเคช่ัน จำกัด, 2548. 

 
3. เอกสารและข้อมูลแนะนำ ไม่มี 
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มคอ.3 

หมวดที่  7  การประเมินรายวิชาแลการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุงะกระบวนการปรับปรุง 

1.  กลยทุธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ตั้งแต่วิธีการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการ

เรียนการสอน และบรรยากาศภายในห้องเรียน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และ ผลการเรียนรู้ที่ได้รับ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ เพื่อ

การปรับปรุงรายวิชา ผ่านระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ 

 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน     ประเมินจาก 

1). การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 

2). การตอบคำถามหรือการทำแบบฝึกหัดในช่ัวโมง เพื่อวัดผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 

3). การบ้าน / งานท่ีมอบหมาย 

4). คะแนนเฉลี่ยในการสอบย่อย  สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 

 
3.  วิธกีารปรับปรุงการสอน 

จัดประชุมคณาจารย์ผู้สอน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยพิจารณาจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดย

นักศึกษา (ข้อ 1) และกลยุทธ์การประเมินการสอน (ข้อ 2) ทุกภาคการศึกษา นอกจากนี้มีการพัฒนาปรับปรุงสื่อการสอนต่างๆ เช่น 

เอกสารประกอบการสอน และ e-learning ทุกปีการศึกษา 

 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนักศกึษาในรายวิชา 

 จะดำเนินการทุกครั้งท่ีมีการเรียนการสอน เพื่อยืนยันว่า ผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา (ข้อ 1) และ

ผลการประเมินการสอน (ข้อ 2) น่าเชื่อถือ โดย 

1) จากพฤติกรรมของผู้เรียน ได้แก ่

- การเข้าห้องเรยีนตรงเวลา และขาดเรียนไมเ่กินร้อยละ 20 ของเวลาเรียนท้ังหมด 

- การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

- มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การถามและตอบปัญหา การคิดแก้โจทย์ปัญหาต่างๆ 
2) ทวนสอบจากผลสัมฤทธ์ิการเรียนในช้ันเรียน ได้แก่ 

- การวิเคราะห์แก้ปัญหาโจทยจ์ากแบบฝึกหัดท้ายบทได้อย่างถูกต้อง 

- การถามและตอบระหว่างผูเ้รียนดว้ยกันเกี่ยวกับการวิเคราะห์โจทยป์ัญหาต่าง ๆ 
3) ทวนสอบจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่มอบหมาย ได้แก ่

- การวิเคราะห์โจทย์การบ้านท่ีมอบหมายได้อย่างถูกต้องตามทฤษฎีและส่งตรงเวลา 

4) มีคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน 
วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

5.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จะดำเนินการทุกปกีารศึกษา โดยนำผลจากการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา (ข้อ 1) และผลการ
ประเมินการสอน (ข้อ 2) มาเป็นข้อมูล  โดยพิจารณาจาก 
 1.  ผลจากการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
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-  ผลการประเมินการสอนจากนักศกึษาโดยดจูากข้อเสนอแนะต่างๆ เพือ่นำมาปรับปรุงการเรยีนการสอนให้

สอดคล้องและตรงตามความต้องการของผู้เรยีนให้มากข้ึน 

 2.  ผลประเมินการสอน 

-  วิเคราะหจ์ากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

-  วิเคราะหผ์ลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เช่น การตอบคำถาม การทำแบบฝึกหัด  การบ้าน งานท่ีมอบหมาย เพื่อดู

ความเข้าใจในเนื้อหารายวิชา   

- วิเคราะหจ์ากคะแนนในการสอบแต่ละครั้ง เพื่อดูความสามารถในการเช่ือมโยงนิยามและทฤษฏีต่างๆ รวมถึง

การนำความรู้ไปใช้ในการแกป้ัญหาต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 3.  หลักสูตรของสาขาวิชา / คณะฯ / มหาวิทยาลัย 

-  ปรับเนื้อหาวิชาให้สอดคล้องกับการนำไปใช้ในการศึกษาต่อในรายวิชาอื่นๆ 

-  รับเนื้อหาวิชาให้สอดคล้องกับนโยบาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และการประกันคณุภาพของ สาขาวิชา / 

คณะฯ / มหาวิทยาลัย 

 
 

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

                   ลงชื่อ    

                         (อาจารย์อลิศรา  พรายแก้ว) 
                                                                  วันที่  1  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2564 

 

 

    ประธานกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

    ลงชื่อ   
      (อาจารย์ภัททิตา เลิศจริยพร) 

        วันที่  1  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2564 

   ชื่ออาจารย์หัวหน้าสาขาวิชา 
     ลงชื่อ        
                (อาจารย์ ดร.นพมาศ  อัครจันทโชต)ิ          
                วันที่  1 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2564 

 
 


