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รายละเอียดของรายวิชา 
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชา  วิทยาการค านวณและเทคโนโลยีดิจิทัล  

ภาคการศึกษาที่     1   ปีการศึกษา 2565  
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

              
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

1.  รหัสและชื่อรายวิชา  AI 2433 คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับปัญญาประดิษฐ์ 2  (Mathematics and Statistics 
for Artificial Intelligence II) 

2.  จ านวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
3.  หลักสูตร และประเภทรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ปัญญาประดิษฐ์) ประเภทรายวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
4.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/ชั้นปีที่ 2 
5.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) AI 1433 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) ไม่มี 
7.  ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ ดร.นพมาศ อัครจันทโชติ 
     อาจารย์ผู้สอนร่วม อาจารย์ตติภรณ์ ภัทรานุรักษ์โยธิน 
                             ผศ.ดร.พีระศักดิ์ อินทรไพบูลย์                    

8.  สถานที่เรียน อาคารเรียน 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินที่ไม่เอื้ออ านวยต่อ 

     การสอนแบบ on-site ผูส้อนจะใช้การเรียน-การสอนแบบออนไลน์ 

  ภาคบรรยาย 

 กลุ่ม 01 วันพุธ เวลา  13.30 – 15.30 น.  ห้อง 2-402 

  ภาคปฏิบัติการ 
 กลุ่ม 01 วันพุธ เวลา  15.30 – 17.30 น.  ห้อง 2-427 

9.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด   25 กรกฎาคม 2565 
 

หมวดที่  2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา เพ่ือให้นักศึกษา 
▪ มีความรู้ความเข้าใจตามรายละเอียดเนื้อหาวิชาที่ก าหนด และสามารถน าไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ได้ 

▪ มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา
ในชีวิตประจ าวันได้ 

▪ สามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ ไปเป็นพื้นฐานในการประยุกตใช้กับวิชาในหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ได้ 
▪ มีทักษะในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อหาค าตอบทางคณิตศาสตร์ได้ 
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▪ มีทักษะในการวิเคราะห์และแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้น 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course-Level Learning Outcomes : CLOs) 
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชานี้ สามารถ 

1. อธิบายลักษณะล าดับและอนุกรม อนุกรมเทเลอร์ แมคคอลีน และค่าคลาดเคลื่อน  
2. ประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในการหารากของระบบสมการ โดยใช้ระเบียบวิธีก าจัดแบบเกาส์        
3. ระเบียบวิธีการลดลงตามความชัน และการประมาณค่าในช่วงและนอกช่วง 
4. วิเคราะห์ข้อมูลโดยการถดถอยแบบตัวแปรเดียวและหลายตัวแปร   
5. อธิบายหลักการของ พีชคณิตเชิงเส้น ความน่าจะเป็นและการแจกแจงของตัวแปรสุ่ม 
6. ประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปหรือภาษาโปรแกรม ในการแก้ปัญหาเชิงตัวเลข 

 
2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

จากผลการประเมินในปีการศึกษาที่ผ่านมา จากข้อวิพากษ์ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา และจาก
ข้อวิพากษ์ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน ซึ่งได้จากการสอบถามและการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาระหว่างที่
เรียน น าผลการประเมินดังกล่าวในปีการศึกษาที่ผ่านมาน ามาร่วมออกแบบการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

▪ เพื ่อให้การเรียนการสอนของรายวิชานี้มีคุณภาพและมาตรฐานที่ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ในปีการศึกษา 2565 

▪ ปรับปรุงเนื้อหาตลอดจนรูปแบบการสอนให้เหมาะสมกับพ้ืนฐานของนักศึกษาที่เข้าเรียน 
▪ ปรับปรุงเอกสารเพ่ือเป็นการทบทวนความรู้ให้แก่นักศึกษาโดยมีการยกตัวอย่าง และมีโจทย์ให้ฝึกท า 
▪ ปรับปรุงรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Active Learning)  ซึ่งเป็น

รูปแบบหนึ่งในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
▪ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะด้านการร่วมมือร่วมใจ (Collaboration) การคิดสร้างสรรค์ 

(Creativity) การติดต่อสื่อสาร (Communication) และการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) 
▪ ปรับรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาให้มีลักษณะเป็นการเรียนรู้ที่ผสมผสาน (Blended 

Learning) รูปแบบการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ในสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

▪ ปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
(Active Learning)  และพัฒนากิจกรรมรูปแบบการเรียนรู้ด้วยโครงการ (Project-based Learning) ซึ่งเป็นรูปแบบ
หนึ่งในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

▪ เพิ ่มรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped 
Classroom) เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาเนื้อหาผ่านสื่อเทคโนโลยีที่ผู้สอนเตรียมไว้ให้ก่อนเข้าชั้นเรียน แล้วมาท ากิจกรรม 
และถามตอบปัญหาในชั้นเรียน  ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ สนใจใฝ่รู้ ประยุกต์ความรู้ การลงมือ
ปฏิบัติจริง และสร้างทักษะการเรียนรู้เพ่ือการด ารงชีวิตส าหรับศตวรรษที่ 21 

▪ ปรับล าดับเนื้อหาของรายวิชาให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
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หมวดที ่3  ส่วนประกอบของรายวิชา 

1.  ค าอธิบายรายวิชา 
ล าดับและอนุกรม อนุกรมเทเลอร์และแมคคอลีน ค่าคลาดเคลื่อน ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในการหารากของ 

ระบบสมการได้แก่ ระเบียบวิธีก าจัดแบบเกาส์ และระเบียบวิธีการลดลงตามความชัน การประมาณค่าในช่วงและนอก 
ช่วง การวิเคราะห์การถดถอยแบบตัวแปรเดียวและหลายตัวแปร  พีชคณิตเชิงเส้น  ความน่าจะเป็นและการแจกแจง 
ของตัวแปรสุ่ม และการฝึกปฏิบัติการด้วยซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปหรือภาษาโปรแกรมที่เก่ียวข้อง 

Sequences and Series, Taylor and Maclaurin series, Error, Numerical method for finding 
the roots of systems of equationsincluding Gaussian Elimination method and Gradient descent 
method, Extrapolationand Interpolation, Linear and Multiple regression analysis, Linear algebra, 
Probability and distribution of random variables, and practicing with software packageor related 
programming language. 
 

2.  จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ในการเรียนการสอน/ภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึกปฏิบัติการ 
บรรยาย 30 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษา การฝึกปฏิบัติการ 30 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษา 

 
3.  วันเวลาให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการเป็นรายบุคคล 

วันศุกร์ เวลา 13.00 – 16.00 น. (เฉพาะบุคคลที่ต้องการ) โดยประกาศเวลาให้ค าปรึกษาที่หน้าบูธท างาน 
นอกจากนี้ยังสามารถปรึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ได้ เช่น ไลน์ และ MS Team 

 
หมวดที่ 4  การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้ข้อมูลในแต่ละด้าน ดังนี้ 
1) เขียนผลการเรียนรู ้ในแต่ละด้านซึ ่งต้องสอดคล้องกับที ่ระบุในแผนที่แสดงการกระจายความ

รับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
2) ระบุวิธีการสอนที่ใช้ในการพัฒนาความรู้/หรือทักษะใน ข้อ 1 
3) ระบุวิธีวัดและประเมินผลรายวิชาที่สอดคล้องกับประเมินผลการเรียนรู้ในมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละ

ด้าน 
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1.  คุณธรรม จริยธรรม 
 (1)  คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนาเพื่อให้ผู้เรียน 

 1.4  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
 1.1  มีคุณธรรม 6 ประการ ได้แก่ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู และด าเนินชีวิตตามแนว

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(2)  วิธีการสอน 

     - ผู้สอนได้ท าความเข้าใจกับนักศึกษาให้ตรงกัน ในเรื่องการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ให้
ตรงตามก าหนด การแต่งกายที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการสอดแทรกอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (เศรษฐกิจพอเพียง 
คุณธรรม 6 ประการ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู) และได้ย ้าเตือนให้นักศึกษาด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้เพื ่อรับใช้สังคม โดยแสดงไว้ใน PowerPoint และหน้าจอคอมพิวเตอร์ใน
ห้องปฏิบัติการกิจกรรมนี้ถือเป็นการเสริมสร้างการเป็นผู้ที่มีจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามอยู่ในพ้ืนฐานของจิตใจซึ่งเป็น
คุณสมบัติของบัณฑิตไทยในศตวรรษท่ี 21 
     - ลักษณะงานที่มอบหมายมีทั้งที่เป็นรายบุคคล รายกลุ่ม เพ่ือฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม เป็นการฝึกให้นักศึกษาท างานเป็นทีม ซึ่งต้องมีการฝึกภาวะความเป็นผู้น าและการรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น กิจกรรมนี้ถือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการคิดการแก้ปัญหา และการท างานร่วมกับผู้อื่นตาม
คุณสมบัติของบัณฑิตไทยในศตวรรษท่ี 21  

(3)  วิธีการประเมินผล 
     -  ประเมินจากการเข้าชั้นเรียน และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การส่งงานตามที่ได้รับมอบหมายและการ
จัดท ารายงานของรายวิชา 
 
2.  ความรู้ 
 (1)  ความรู้ที่ต้องได้รับ 

 2.1  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาหลักสูตรที่ศึกษา  
 
   (2)  วิธีการสอน 

 -  สอนโดยใช้วิธีการบรรยายเนื้อหาภาคทฤษฎี โดยยกตัวอย่างการประยุกต ์
 -  จัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นลักษณะของ Blended Learning โดยมีการจัดการเรียน

การสอนภายในห้องเรียน และจัดท าสื่อวีดิทัศน์ประกอบการบรรยายและการฝึกปฏิบัติเพื่อน าขึ้น e-learning ส าหรับ
ให้นักศึกษาสามารถน าไปทบทวนความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาและตลอดเวลา นอกจากนี้ในบางประเด็นได้ก าหนดให้
นักศึกษาท าการเรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยีที่ผู้สอนได้เตรียมไว้ให้ก่อนเข้าชั้นเรียน แล้วน ามาท ากิจกรรม และถามตอบ
ปัญหาในชั้นเรียน (Flipped Classroom) เพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพ่ือการด ารงชีวิตส าหรับศตวรรษที่ 21 
รวมถึงจัดกิจกรรมให้นักศึกษาท าการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม และน ามาแลกเปลี่ยนความรู้โดยการน าเสนอหน้าชั้น
เรียน 
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 -  ให้นักศึกษาได้ฝึกวิเคราะห์การแก้ปัญหาจากโจทย์ตัวอย่างที่ให้ และใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการ
ค านวณ และวิเคราะห์ผล 

 -  ฝึกให้นักศึกษามีหลักคิดทางวิชาการในศาสตร์ที่ตนศึกษา และสามารถเชื่อมโยงกับศาสตร์อื ่นที่
เกี ่ยวข้อง ได้คิดปัญหา และหาวิธีแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล การน าเสนอข้อมูล และการ
วิเคราะห์ข้อมูล พร้อมฝึกฝนการใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับงานด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพิ่มความสามารถในการหาความรู้เพิ่มเติม และมีนิสัยใฝ่รู้  ซึ่งเป็นการส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ด้วยตนเองและเป็นการจัดการเรียนรู้แบบ Project-based Learning นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมทักษะ
ด ้านการส ื ่อสารและความร ่วมม ือร ่วมใจ (Communication and Collaboration) การค ิดสร ้างสรรค์ 
(Creativity) และการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) อีกด้วย  
    
 (3)  วิธีการประเมินผล 
  -  การประเมินผลจากรายงานการบูรณาการการเรียนการสอนกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
  -  การสอบย่อย 
  -  การสอบปลายภาค 
  -  การสอบปฏิบัติ 
  -  การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 

 

3.  ทักษะทางปัญญา 
 (1)  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
 3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
 3.2 สืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
 (2)  วิธีการสอน 

 -  ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหาโจทย์ปัญหาต่าง ๆ  

 -  ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงอย่างมีกระบวนการ โดยเริ่มจากการคิดปัญหา การรวบรวมข้อมูล การ
น าเสนอและการวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมตีความ และสรุปผลจากสารสนเทศที่ได้  โดยน าเสนอในรูปแบบแบบของ
โครงงาน เพ่ือส่งเสริมทักษะด้านการรู้สารสนเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตไทยในศตวรรษ
ที่ 21 เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและเป็นการจัดการเรียนรู้แบบ Project-based Learning  
นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมทักษะด้านการร่วมมือร่วมใจ (Collaboration) จากการท างานร่วมกันเป็นทีม เพ่ือท าการ
คิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) ในการเลือกวิธีการที่เหมาะสมส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล และใช้วิธีการน าเสนอ
ข้อมูลซึ่งเป็นการฝึกทักษะการติดต่อสื่อสาร (Communication) และมีการสร้างสรรค์การเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งเป็น
การฝึกทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์ (Creativity)  

 (3)  วิธีการประเมินผล 
-  การประเมินผลจากโครงงาน  
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-  การฝึกฏิบัติในชั้นเรียน 

   

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (1)  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

 4.3  มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุ่ม  
 (2)  วิธีการสอน 
 -  มีการมอบหมายการท าโครงงานกลุ่มโดยให้นักศึกษาจับกลุ่มและตั้งโจทย์ปัญหา เพื่อใช้กระบวนการ
เก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูล ตามหัวข้อที่เลือกเองโดยมีการก าหนดความรับผิดชอบให้สมาชิกในทีม
ตามความสามารถ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21   โดยสมาชิกแต่ละคน
ต้องน าหลักการความรู้ที่ได้เรียนและศึกษาจากแหล่งอื่นมาประยุกต์  เป็นการจัดการเรียนรู้แบบ Project-based 
Learning นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมทักษะด้านการสื่อสารและความร่วมมือร่วมใจ (Communication and 
Collaboration) การคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การติดต่อสื่อสาร (Communication) และการคิดวิเคราะห์ 
(Critical Thinking) และได ้ฝ ึกความร ับผ ิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน (Accountability and 
productivity) อีกด้วย  
 (3)  วิธีการประเมินผล 
  -  การประเมินผลจากโครงงาน 

 
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1)  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

5.3  แนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์
ต่อปัญหา 

    5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างาน 
5.2  สร้างสรรค์และมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล 

แปลความหมาย และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้องและรู้เท่าทัน โดยตระหนักถึงประเด็น
เรื่องลิขสิทธิ์และ การคัดลอกผลงาน 

 (2)  วิธีการสอน 
   -  ให้นักศึกษาแก้ปัญหาโจทย์โดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป และเลือกใช้ค าสั่งที่เหมาะสมแก่ปัญหา 
   -  ให้นักศึกษาท าโครงงาน โดยมีการเขียนรายงาน ซึ่งเป็นฝึกให้ใช้กระบวนการเก็บข้อมูล และการ
วิเคราะห์ข้อมูลในการตอบวัตถุประสงค์ของงาน เพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองซ่ึงเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้
ผู ้เร ียนได้เรียนรู ้ด ้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) และเป็นการเรียนรู ้ในรูปแบบ Project-based 
Learning  

 -  ให้นักศึกษาสามารถเลือกใช้เทคนิคทางสถิติในการพัฒนาผลงานและน าเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม
เพ่ือเป็นการส่งเสริมทักษะการรู้ ICT ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 
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 (3)  วิธีการประเมินผล 
   -  การประเมินผลจากโครงงาน  
   - ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย 
   -  การฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน 

 
หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน   โปรดระบุในช่องกิจกรรมการเรียนการสอนของสัปดาห์ท่ีมีการ 
1.  ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
2.  บูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการเรียนการสอน 
3.  บูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
4.  บูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน  
5.  สอดแทรกจริยธรรมและคุณธรรม 

 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ / รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอน  

และสื่อที่ใช้ 
จ านวนชั่วโมง 

ชื่อผู้สอน 
(บ/ป/ฝ) 

1 
(10 ส.ค. 

65) 
 

บรรยาย 
บทที ่1 ความน่าจะเป็นและ
การแจกแจงของตัวแปรสุ่ม   
- ความหมายของตัวแปรสุ่ม 
- การแจกแจงความน่าจะเป็น
แบบไม่ต่อเนื่อง 
- การแจกแจงความน่าจะเป็น
แบบต่อเนื่อง 
 

 

- ผู้สอนท าความเข้าใจกับนักศึกษาให้
ตรงกัน ในเรื่องชี้แจงรายละเอียดวิชา 
การเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย ให้ตรงตามก าหนด การแต่ง
กายท่ีเหมาะสม การสอดแทรกอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (เศรษฐกิจ
พอเพียง คุณธรรม 6 ประการ ขยัน 
อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ 
กตัญญู) และให้นักศึกษาด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม การ
เสริมสร้างการเป็นผู้ที่มีจริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีดีงามอยู่ในพ้ืนฐานของจิตใจ
ซึ่งเป็นคุณสมบัติของบัณฑิตไทยใน
ศตวรรษท่ี 21 
- อธิบายพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบการบรรยาย 
- นักศึกษามีส่วนร่วมการตอบค าถาม 

2/2/0 อ.ดร.นพมาศ อัคร
จันทโชติ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ / รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอน  

และสื่อที่ใช้ 
จ านวนชั่วโมง 

ชื่อผู้สอน 
(บ/ป/ฝ) 

สื่อที่ใช้สอน 
-  Power Point 
-  e-learning 

 -  ใบงาน 

ปฏิบัติการ 
- หาค่าความน่าจะเป็นของตัว
แปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป 

- นักศึกษาลงมือท าปฏิบัติการควบคู่
กับการบรรยาย   
- ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง 
(Active Learning) ด้วยการฝึก
วิเคราะห์การแก้ปัญหาจากโจทย์ที่
มอบหมาย และใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ในการค านวณ และวิเคราะห์ผล 
 
สื่อที่ใช้สอน 
-  Power Point 
-  e-learning 

 -  ใบงาน 
-  Free Statistics Calculators 
(https://gallery.shinyapps.io/dist_
calc/) 
 

 อ.ดร.นพมาศ อัคร
จันทโชติ 

2 
(17 ส.ค. 

65) 
 

บรรยาย 
บทที ่2 การวิเคราะห์การ
ถดถอยแบบตัวแปรเดียวและ
หลายตัวแปร   
- ทบทวนการทดสอบสมมติฐาน
เชิงสถิติ 

- อธิบายพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบการบรรยาย 
- นักศึกษามีส่วนร่วมการตอบค าถาม 

- ให้นักศึกษาท าการศึกษาเนื้อหาจาก 
วีดิทัศน์ที่เตรียมไว้ให้ก่อนเข้าชั้นเรียน 
แล้วเข้ามาท ากิจกรรม และถามตอบ
ป ั ญ ห า ใ น ช ั ้ น เ ร ี ย น  (Flipped 
Classroom) 

2/2/0 อ.ดร.นพมาศ อัคร
จันทโชติ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ / รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอน  

และสื่อที่ใช้ 
จ านวนชั่วโมง 

ชื่อผู้สอน 
(บ/ป/ฝ) 

- สรุปประเด็นจากการที่นักศึกษาท า
กิจกรรม เพ่ือเป็นการทวนความรู้ใน
เนื้อหารายวิชา 
สื่อที่ใช้สอน 
-  เอกสารประกอบการสอน 
-  Power Point 
-  e-learning 

 -  ใบงาน 
 

ปฏิบัติการ 
- ทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป 

 

- นักศึกษาลงมือท าปฏิบัติการควบคู่
กับการบรรยาย   
- ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง 
(Active Learning) ด้วยการฝึก
วิเคราะห์การแก้ปัญหาจากโจทย์ที่
มอบหมาย และใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ในการค านวณ และวิเคราะห์ผล 
สื่อที่ใช้สอน 
-  Power Point 
-  e-learning 

 -  ใบงาน 
-  MS Excel/โปรแกรมภาษา Python 

 

 อ.ดร.นพมาศ อัคร
จันทโชติ 

3 
(24 ส.ค. 

65) 
 

บรรยาย 
- การวิเคราะห์การถดถอยแบบ
ตัวแปรเดียว 
- เป้าหมายของการวิเคราะห์ 
-การประมาณค่าพารามิเตอร์ 
-การประมาณค่าตัวแปรตาม 
-การทดสอบความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ 

- ยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย 
- นักศึกษามีส่วนร่วมการตอบค าถาม 
สื่อที่ใช้สอน 
- PPT  
- แสดงวิธีท าประกอบการบรรยาย 
- E-learning 
 

2/2/0 อ.ดร.นพมาศ อัคร
จันทโชติ 



มคอ. 3 

 10 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ / รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอน  

และสื่อที่ใช้ 
จ านวนชั่วโมง 

ชื่อผู้สอน 
(บ/ป/ฝ) 

-การวัดประสิทธิภาพของตัว
แบบ 

ปฏิบัติการ 
การวิเคราะห์การถดถอยด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป 

 

- นักศึกษาฝ ึกปฏิบ ัต ิควบคู ่ก ับการ
บรรยาย  
- มอบหมาย โครงงานกล ุ ่ ม ให ้ แก่
นักศึกษาโดยน าความรู้ในการเรียนการ
สอนมาใช้ในกระบวนการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งเป็น
การจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ด ้วยการลงม ือปฏ ิบ ัต ิจร ิ ง  (Active 
Learning) และเป ็นการ เร ี ยนร ู ้ ใ น
ร ู ป แ บ บ  Project-based Learning
นอกจากนี ้ย ังเป็นการส่งเสริมทักษะ
ด ้ า น ก า ร ร ่ ว ม ม ื อ ร ่ ว ม ใ จ 
(Collaboration) การค ิดสร ้างสรรค์ 
(Creativity) ก า ร ต ิ ด ต ่ อ ส ื ่ อ ส า ร 
(Communication) แ ล ะ ก า ร คิ ด
วิเคราะห์ (Critical Thinking) อีกด้วย 
สื่อที่ใช้สอน 
- PPT 
- MS Excel/โปรแกรมภาษา Python 

 

 อ.ดร.นพมาศ อัคร
จันทโชติ 

4 
(31 ส.ค. 

65) 
 

บรรยาย 
-การวิเคราะห์การถดถอยแบบ
หลายตัวแปร 
-การประมาณค่าพารามิเตอร์ 
-การประมาณค่าตัวแปรตาม 
-การทดสอบความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ 
-การวัดประสิทธิภาพของตัว
แบบ 

- ยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย 
- นักศึกษามีส่วนร่วมการตอบค าถาม 
สื่อที่ใช้สอน 
- PPT  
- แสดงวิธีท าประกอบการบรรยาย 
- E-learning 
 
 

2/2/0 อ.ดร.นพมาศ อัคร
จันทโชติ 



มคอ. 3 

 11 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ / รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอน  

และสื่อที่ใช้ 
จ านวนชั่วโมง 

ชื่อผู้สอน 
(บ/ป/ฝ) 

ปฏิบัติการ 
การวิเคราะห์การถดถอยด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป 

 

- นักศึกษาฝ ึกปฏิบ ัต ิควบคู ่ก ับการ
บรรยาย  
 
สื่อที่ใช้สอน 
- PPT 
- MS Excel/โปรแกรมภาษา Python 
 

 อ.ดร.นพมาศ อัคร
จันทโชติ 

5 
(7 ก.ย. 65) 

 

บรรยาย 
บทที ่3 พีชคณิตเชิงเส้น 
-   ปริภูมิเวกเตอร์ 
- ผลบวกเชิงเส้น   
- ความเป็นอิสระเชิงเส้น 

- มูลฐาน - มิต ิ

- อธิบายพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบการบรรยาย 
สื่อที่ใช้สอน 
-  เอกสารประกอบการสอน 
-  Power Point 
-  e-learning 
-  ใบงาน 

 

2/2/0 อ.ตติภรณ์ ภัทรานุ
รักษ์โยธิน 

ปฏิบัติการ 
ฝึกปฏิบัติหาปริภูมิยูคลิด n มิติ 
ปริภูมิเวกเตอร์ - ผลบวกเชิงเส้น   
ความเป็นอิสระเชิงเส้น และ 

มูลฐาน - มิต ิ

- นักศึกษาลงมือท าปฏิบัติการควบคู่
กับการบรรยาย   
สื่อที่ใช้สอน 
-  เอกสารประกอบการสอน 
-  Power Point 
-  e-learning 

 -  ใบงาน 
-  Microsoft Mathematics 
-  MS Excel 

 อ.ตติภรณ์ ภัทรานุ
รักษ์โยธิน 

6 
(14 ก.ย. 

65) 
 

บรรยาย 
-  ปริภูมิเวกเตอร์แถว – หลัก 

-  พิกัดและเมทริกซ์เปลี่ยนฐาน 

- อธิบายพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบการบรรยาย 
สื่อที่ใช้สอน 
-  เอกสารประกอบการสอน 
-  Power Point 
-  e-learning 
-  ใบงาน 
 

2/2/0 อ.ตติภรณ์ ภัทรานุ
รักษ์โยธิน 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ / รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอน  

และสื่อที่ใช้ 
จ านวนชั่วโมง 

ชื่อผู้สอน 
(บ/ป/ฝ) 

ปฏิบัติการ 
ฝึกปฏิบัติหาปริภูมิเวกเตอร์แถว 
– หลัก  พิกัดและเมทริกซ์
เปลี่ยนฐาน 

- นักศึกษาลงมือท าปฏิบัติการควบคู่
กับการบรรยาย   
สื่อที่ใช้สอน 
-  เอกสารประกอบการสอน 
-  Power Point 
-  e-learning 

 -  ใบงาน 
-  Microsoft Mathematics 
-  MS Excel 
 

 อ.ตติภรณ์ ภัทรานุ
รักษ์โยธิน 

7 
(21 ก.ย. 

65) 
 

บรรยาย 
- ไอเกนเวกเตอร์ 

- อธิบายพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบการบรรยาย 
สื่อที่ใช้สอน 
-  เอกสารประกอบการสอน 
-  Power Point 
-  e-learning 
-  ใบงาน 
 
 

2/2/0 อ.ตติภรณ์ ภัทรานุ
รักษ์โยธิน 

ปฏิบัติการ 
ฝึกปฏิบัติหาไอเกนเวกเตอร์ 

 

- นักศึกษาลงมือท าปฏิบัติการควบคู่
กับการบรรยาย   
สื่อที่ใช้สอน 
-  เอกสารประกอบการสอน 
-  Power Point 
-  e-learning 
 - ใบงาน 
-  Microsoft Mathematics 
-  MS Excel 

 

 อ.ตติภรณ์ ภัทรานุ
รักษ์โยธิน 

8 สอบกลางภาค 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ / รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอน  

และสื่อที่ใช้ 
จ านวนชั่วโมง 

ชื่อผู้สอน 
(บ/ป/ฝ) 

9 
(5 ต.ค. 65) 

 

บรรยาย 
บทที ่4 ล าดับและอนุกรม 
อนุกรมเทเลอร์และแมคคอลีน 
- อนุกรมก าลัง 
- ช่วงของการลู่เข้า 
- การหาอนุพันธ์และการหา
ปริพันธ์ของอนุกรมก าลัง   

- อธิบายพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบการบรรยาย 
สื่อที่ใช้สอน 
-  เอกสารประกอบการสอน 
-  Power Point 
-  e-learning 
-  ใบงาน 
 

2/2/0 อ.ตติภรณ์ ภัทรานุ
รักษ์โยธิน 

 ปฏิบัติการ 
การเขียนโปรแกรมส าหรับ
อนุกรมก าลัง 

- นักศึกษาลงมือท าปฏิบัติการควบคู่
กับการบรรยาย   
สื่อที่ใช้สอน 
-  เอกสารประกอบการสอน 
-  Power Point 
-  e-learning 
-  ใบงาน 

-  โปรแกรมภาษา Python 
 

 อ.ตติภรณ์ ภัทรานุ
รักษ์โยธิน 

10 
(12 ต.ค. 

65) 
 

บรรยาย 
  -อนุกรมเทย์เลอร์และอนุกรม 
 แมคอรีน 

 

- อธิบายพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบการบรรยาย 
สื่อที่ใช้สอน 
-  เอกสารประกอบการสอน 
-  Power Point 
-  e-learning 
-  ใบงาน 

2/2/0 อ.ตติภรณ์ ภัทรานุ
รักษ์โยธิน 

 ปฏิบัติการ 
การเขียนโปรแกรมส าหรับ
อนุกรมก าลัง 

- นักศึกษาลงมือท าปฏิบัติการควบคู่
กับการบรรยาย   
สื่อที่ใช้สอน 
-  Power Point 
-  e-learning 
-  ใบงาน 

-  โปรแกรมภาษา Python 
 

 อ.ตติภรณ์ ภัทรานุ
รักษ์โยธิน 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ / รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอน  

และสื่อที่ใช้ 
จ านวนชั่วโมง 

ชื่อผู้สอน 
(บ/ป/ฝ) 

11 
(19 ต.ค. 

65) 
 

บรรยาย 
บทที ่5 การประมาณค่าในช่วง
และนอกช่วง   
- การประมาณค่าในช่วงและ
นอกช่วงด้วย Polynomial 
- การประมาณค่าในช่วงและ
นอกช่วงด้วย rational 
function 
 

- อธิบายพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบการบรรยาย 
สื่อที่ใช้สอน 
-  เอกสารประกอบการสอน 
-  Power Point 
-  e-learning 
-  ใบงาน 

2/2/0 อ.ตติภรณ์ ภัทรานุ
รักษ์โยธิน 

 ปฏิบัติการ 
การเขียนโปรแกรมส าหรับการ
ประมาณค่าในช่วงและนอกช่วง 

- นักศึกษาลงมือท าปฏิบัติการควบคู่
กับการบรรยาย   
สื่อที่ใช้สอน 
-  Power Point 
-  e-learning 
-  ใบงาน 

-  โปรแกรมภาษา Python 
 

 อ.ตติภรณ์ ภัทรานุ
รักษ์โยธิน 

12 
(26 ต.ค. 

65) 

บรรยาย 
การประมาณค่าในช่วงด้วย 

Cubic spline 

- อธิบายพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบการบรรยาย 
สื่อที่ใช้สอน 
-  เอกสารประกอบการสอน 
-  Power Point 
-  e-learning 
-  ใบงาน 
 

2/2/0 อ.ตติภรณ์ ภัทรานุ
รักษ์โยธิน 

 ปฏิบัติการ 
การเขียนโปรแกรมส าหรับการ
ประมาณค่าในช่วงและนอกช่วง 

- นักศึกษาลงมือท าปฏิบัติการควบคู่
กับการบรรยาย   
สื่อที่ใช้สอน 
-  เอกสารประกอบการสอน 
-  Power Point 
-  e-learning 
-  ใบงาน 

 อ.ตติภรณ์ ภัทรานุ
รักษ์โยธิน 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ / รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอน  

และสื่อที่ใช้ 
จ านวนชั่วโมง 

ชื่อผู้สอน 
(บ/ป/ฝ) 

-  โปรแกรมภาษา Python 
 

13 
(2 พ.ย. 65) 

บรรยาย 
บทที ่6 ค่าคลาดเคลื่อน   
- ค่าความคลาดเคลื่อน  
- เลขนัยส าคัญจากการวัด 

- อธิบายพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบการบรรยาย 
สื่อที่ใช้สอน 
-  เอกสารประกอบการสอน 
-  Power Point 
-  e-learning 

2/2/0 ผศ.ดร.พีระศักดิ์  
อินทรไพบูลย์ 

ปฏิบัติการ 
การเขียนโปรแกรมส าหรับการ
หาค่าความคลาดเคลื่อน 

- นักศึกษาลงมือท าปฏิบัติการควบคู่
กับการบรรยาย   
สื่อที่ใช้สอน 
- Power point 

- โปรแกรมภาษา Python 
  

 ผศ.ดร.พีระศักดิ์  
อินทรไพบูลย์ 

14 
(9 พ.ย. 65) 

 

บรรยาย 
บทที ่7 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
ในการหารากของระบบสมการ
ได้แก่ ระเบียบวิธีการลดลงตาม
ความชัน และการหาผลเฉลย
ของสมการไม่เชิงเส้น 
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ
สมการเชิงเส้น 
-  การแก้ปัญหาระบบสมการ 

- อธิบายพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบการบรรยาย 
สื่อที่ใช้สอน 
-  เอกสารประกอบการสอน 
-  Power Point 
-  e-learning 
-  ใบงาน 
 

2/2/0 ผศ.ดร.พีระศักดิ์  
อินทรไพบูลย์ 

ปฏิบัติการ 
- การเขียนโปรแกรมส าหรับแก้ 
ระบบสมการเชิงเส้น 

 

- นักศึกษาลงมือท าปฏิบัติการควบคู่
กับการบรรยาย   
สื่อที่ใช้สอน 
-  เอกสารประกอบการสอน 
-  Power Point 
-  e-learning 
-  ใบงาน 
-  โปรแกรมภาษา Python 
 

 ผศ.ดร.พีระศักดิ์  
อินทรไพบูลย์ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ / รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอน  

และสื่อที่ใช้ 
จ านวนชั่วโมง 

ชื่อผู้สอน 
(บ/ป/ฝ) 

15 
(16 พ.ย. 

65) 
 

บรรยาย 
แก้ปัญหาระบบสมการโดย
วิธีการลดลงตามความชัน 

- อธิบายพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบการบรรยาย 
สื่อที่ใช้สอน 
-  เอกสารประกอบการสอน 
-  Power Point 
-  e-learning 
-  ใบงาน 
 

2/2/0 ผศ.ดร.พีระศักดิ์  
อินทรไพบูลย์ 

 ปฏิบัติการ 
- การเขียนโปรแกรมส าหรับแก้ 
ระบบสมการเชิงเส้น 

 
 

- นักศึกษาลงมือท าปฏิบัติการควบคู่
กับการบรรยาย   
สื่อที่ใช้สอน 
-  เอกสารประกอบการสอน 
-  Power Point 
-  e-learning 
-  ใบงาน 

-  โปรแกรมภาษา Python 
 

 ผศ.ดร.พีระศักดิ์  
อินทรไพบูลย์ 

16 
(23 พ.ย. 

65) 
 

บรรยาย 
-  การหาผลเฉลยของสมการไม่
เชิงเส้น 

- อธิบายพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบการบรรยาย 
 
สื่อที่ใช้สอน 
-  เอกสารประกอบการสอน 
-  Power Point 
-  e-learning 
-  ใบงาน 

 

2/2/0 ผศ.ดร.พีระศักดิ์  
อินทรไพบูลย์ 

ปฏิบัติการ 
- การเขียนโปรแกรมส าหรับแก้ 

ระบบสมการไมเ่ชิงเส้น 

- นักศึกษาลงมือท าปฏิบัติการควบคู่
กับการบรรยาย   
สื่อที่ใช้สอน 
-  เอกสารประกอบการสอน 
-  Power Point 
-  e-learning 

 ผศ.ดร.พีระศักดิ์  
อินทรไพบูลย์ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ / รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอน  

และสื่อที่ใช้ 
จ านวนชั่วโมง 

ชื่อผู้สอน 
(บ/ป/ฝ) 

-  ใบงาน 
-  โปรแกรมภาษา Python 
 

17 สอบปลายภาค 

รวม  30/30/0  

หมายเหตุ การจัดการเรียนการสอนในกรณีที่ไมส่ามารถบรรยาย/ปฏิบัติการ ในห้องเรยีน/ห้องปฏิบตักิาร (Onsite) ก าหนดใหม้ีการ 
จัดการเรียนการสอนทางออนไลน ์(Online) โดยมีการด าเนินการ ดงันี้ 

การบรรยาย: การบรรยายออนไลน์โดยผ่านระบบ MS-Team 
1. อับโหลดเอกสารประกอบการสอนหลัก สไลดส์ื่อการสอนบรรยาย น าขึ้นผ่าน e-learning 
2. จัดเตรียมช่องทางสื่อสารสองทางกับนักศึกษาผ่านทาง Group Line และ MS-Team  
3. การมอบหมายงาน โดยการอับโหลดใบงานเพื่อช้ีแจงลักษณะงานให้แก่นักศึกษาผ่าน e-learning นอกเหนือจากการชี้แจงใน

การบรรยาย และให้นักศึกษาส่งผลงานผ่านทางออนไลน ์
4. การจัดสอบทางออนไลน์ โดยใช้ช่องทาง  

- ส าหรับการสอบปรนัย โดยใช้ google form/ MS-Team 

- ส าหรับการสอบอตันัย ก าหนดการส่งข้อสอบให้นักศึกษาตามเวลาทีก่ าหนด และให้นักศึกษาถ่ายรูปขอ้สอบท่ีท า
กลับมาทางระบบออนไลน ์

การปฏิบัติการ: การสอนปฏิบัติการออนไลน์ โดยส ารวจการมีเครื่องคอมพิวเตอร์ในเบื้องต้น ทดสอบการลงโปรแกรมที่ใช้
งานก่อนจัดการเรยีนการสอน และจัดการเรียนการสอน โดยผ่านระบบ MS-Team 

 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

* ผลการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของ

การ
ประเมินผล 

1.1, 1.4 
การเข้าชั้นเรียน และการมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน การส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย
และการจัดท ารายงานของรายวิชา 

ทุกสัปดาห์ 3% 

2.1, 3.1, 3.2, 4.3, 5.1, 5.2, 
5.3 

โครงงาน สัปดาห์ที่ 13 - 14 7% 

2.1, 5.1, 5.2, 5.3 การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ทุกสัปดาห์ 10% 
2.1, 3.1, 3.2, 5.1, 5.2, 5.3 ฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน ทุกสัปดาห์   20% 

2.1 การสอบกลางภาค สัปดาห์ที่ 8 30% 
2.1 การสอบปลายภาค สัปดาห์ที่ 17 30% 

* ระบุผลการเรียนรูห้ัวข้อย่อยตามแผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) ที่
ก าหนดในหลักสูตร 
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หมวดที ่6  ทรัพยากรประกอบการเรียน 
1.  ต าราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน 
 กัลยา วานิชย์บัญชา. (2560). หลักสถิติ. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
 Calculus with Analytic Geometry, GEORGE F. SIMMONS, McGraw-Hill 
 
2.  เอกสารอ่านประกอบ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์/แหล่งอ้างอิงอ่ืน ๆ ท่ีนักศึกษาควรอ่านเพิ่มเติม 
 กมล  เอกไทยเจริญ. (2546). Linear Algebra พีชคณิตเชิงเส้นและเทคนิคการใช้ Graphing Calculator.  
  กรุงเทพฯ : บริษัท ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง จ ากัด. 
 ด ารงค์ ทิพย์โยธา และ เพ็ญพรรณ ยังคง. (2546). พีชคณิตเชิงเส้น.  กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ 
  มหาวิทยาลัย. 
 ด ารงค์ ทิพย์โยธา และคณะ (2564). แคลคูลัส2. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. 
  ธนาวุฒิ ประกอบผล. (2555). ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข. ท้อปพับลิชชิง. 

วิทยากร อัศดรวิเศษ และคณะ. (2555). การประยุกต์ใช้ MATLAB. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

ปริญญา สงวนสัตย์. (2553). คู่มือ MATLAB ฉบับสมบูรณ์. ไอดีซีฯ. 
ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ. (2547). MATLAB การประยุกต์ใช้งานทางวิศวกรรมไฟฟ้า. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
An Introduction to the Conjugate Gradient Method Without the Agonizing Pain, Shewchuk, 

Jonathan, http://www.cs.cmu.edu/~quake-papers/painless-conjugate-gradient.pdf 
Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie, Robert Tibshirani. (2017). Introduction to Statistical 

Learning. New York: Springer. 
Johnson, L.W., and Riess, R.D. (1982). Numerical Analysis,  Addison-Wesley. 
Richard O.Hill,Jr. (2014). Elementary Linear Algebra with Applications. United States of America : 

Harcourt  Brace  Jovanovich  International. 
 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
      - 

หมวดที่ 7  การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 
1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ที่จัดท าโดยนักศึกษาได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและ ความเห็นจาก
นักศึกษาได้ดังนี้ 

-  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
-  การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
-  แบบประเมินผู้สอนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย และ/หรือ สาขาวิชาฯ เป็นผู้ส ารวจ 

http://www.cs.cmu.edu/~quake-papers/painless-conjugate-gradient.pdf
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2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนได้มีกลยุทธ์ดังนี้ 
-  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
-  การสัมภาษณ์แนวคิดและทัศนคติของนักศึกษา 
-  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์ผู้สอนร่วม 

 
3.  วิธีการปรับปรุงการสอน 

-  การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
-  การประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ใน
รายวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย 
และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 

- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อตรวจสอบผลการประเมินการ
เรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ วิธีการให้คะแนนสอบ และพิจารณาผลสอบ รวมถึงการท าแบบรายงานผล
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยมีคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะฯ เป็นผู้
พิจารณา 
 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

       จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา จะมีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 

- ปรับปรุงรายวิชาทุกปี ตามผลการประเมินและจากการประชุมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
- ปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตรตามข้อก าหนดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2552 และตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ในปีการศึกษา 2565 
 

 
 




