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รายละเอียดของรายวิชา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   สาขาวิชาคณิตสาสตร์และสถิติ 

ภาคการศึกษาที่   1  ปีการศึกษา 2565 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

หมวดที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและชื่อรายวิชา MA1073 คณิตศาสตร์และสถิติ  

(Mathematics and Statistics) 
2.  จำนวนหน่วยกิต 3(3/3-0-0) 

3.  หลักสูตร และประเภทรายวิชา หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต  ประเภทหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
4.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน ภาคการศึกษาที่ 1  ระดับปรญิญาตรีช้ันปีท่ี 1 
5.  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) ไม่ม ี
6.  รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) ไม่ม ี
7.  ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ                                            อ.ตติภรณ์ ภัทรานุรักษ์โยธิน   กลุม่ 01 
8.  สถานที่เรียน อาคาร 2  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

9.  วันที่จัดทำรายละเอียดของรายวิชา 29 กรกฎาคม 2565 
 

 
 

หมวดที่  2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา  

 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจแนวคิด ขั้นตอน และวธิีการแก้โจทยป์ัญหาทางคณิตศาสตร์ สามารถแก้ปัญหาได้อยา่งมี
เหตุผล มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานทางสถิติ สามารถใช้เป็นความรู้เป็นพืน้ฐานเพื่อการเรียนสถิติในระดับต่อไป
และนำไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยได้ พร้อมกันนี้นักศึกษาสามารถนำความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติไปประยุกต์ใช้กับ
วิชาชีพ หรือนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ 
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2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 
วัตถุประสงคข์องรายวชิา (Course Objectives) ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดบัรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เพื่อให้นักศึกษา  เมื่อเรียนจบในรายวิชาแล้ว นักศึกษาสามารถจะ 

1.  มีส่วนร่วมในกจิกรรมด้านคุณธรรม 6 ประการ (ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซ่ือสัตย์ กตัญญู) และนำปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียน 

1.  อธิบายหลักการของระบบจำนวนจริงได้อย่างถูกต้อง    

2.  มีวินัย มีความรับผิดชอบ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  2.  อธิบายหลักการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรตัวได้อย่างถูกต้อง 

3.  มีความรู้และทกัษะในการคำนวณเกีย่วกบัเนื้อหาวิชาที่เรียนได้อยา่งถูกต้อง 3.  อธิบายหลักการหาระบบพิกัดฉากและเส้นตรงไดอ้ย่างถูกต้อง 

4.  สามารถระบขุั้นตอนทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 4.  อธิบายหลักการแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้กฎเครเมอร์ได้อย่างถูกต้อง 

5.  สามารถเลือกใชว้ิธกีารทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างถูกตอ้งเหมาะสม 5.  แก้ปัญหาต่าง ๆ โดยนำความรู้ทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง 

6.  สามารถปรับตวัทำงานร่วมกันในการทำงานกลุ่มทั้งในฐานะผู้นำและสมาชกิกลุ่ม 6.  อธบิายหลกัการทางสถติไิดอ้ย่างถูกตอ้ง 
7.  สามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห ์คำนวณ และนำเสนอไดอ้ย่างเหมาะสม 7.  เลอืกใชส้ถติพิรรณนาในการวเิคราะหข์อ้มลูไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
 8.  เลอืกการน าเสนอขอ้มลูโดยใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ย่างถูกตอ้ง 
 9.  ใชเ้ทคโนโลยใีนการวเิคราะหข์อ้มลูไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

 
หมวดที่  3  ลักษณะและการดำเนินการ 

1.  คำอธิบายรายวิชา 

ระบบจำนวนจริง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระบบพิกัดฉากและเส้นตรง การแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้กฎเครเมอร์ แหล่งที่มาของข้อมูล ประเภทของข้อมูล ระดับการวัด 

วิธีการทางสถิติ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติเชิงพรรณนา  ความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่อง การแจกแจงความน่าจะเป็นของค่าจาก

ตัวอย่างสุ่ม 

2.  จำนวนชั่วโมงที่ใช้ในการเรียนการสอน/ภาคการศึกษา   บรรยาย  45  ช่ัวโมง 
3.  จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
  อาจารย์ตติภรณ์  ภัทรานุรักษ์โยธิน   วันอังคาร  เวลา 13.00 - 16.00 น.           E-mail : cnpopys@gmail.com 

        สถานท่ีติดต่อ ห้อง 2-327    อาคารเรียน 2    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยโีทร. 02-3126300 ต่อ 1487  
   ช่องทางการติดต่อผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ :   Line Group วิชา MA1073 

mailto:cnpopys@gmail.com
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศกึษา 
รายวิชา MA1073 คณิตศาสตร์และสถิติ  มีการพัฒนาผลการเรียนรูข้องรายวิชาที่สอดคล้องกับท่ีระบุไว้ในแผนที่แสดงการ

กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้ (Curriculum Mapping) ของรายวิชาดังนี ้
คุณธรรม จรยิธรรม ที่ต้องพัฒนา 

 
1.1)   มีคุณธรรม 6 ประการได้แก่ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา 
ซ่ือสัตย์ กตัญญู และดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

 
1.2)  แสดงออกถึงความมวีินัย กล้าหาญ ความรับผิดชอบ เสียสละ มี
สํานึกสาธารณะและจิตอาสา เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม 

⚫ 1.3)  เคารพกฎระเบียบและขอ้บังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

 
1.4)  เห็นคุณค่าตนเอง เข้าใจ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น 

ความรู ้ ⚫ 2.1)  อธิบายความรู้หลักการและทฤษฎใีนรายวิชาที่เรียน 

ทักษะทางปญัญาที่ต้องพัฒนา  3.2)  สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

4.4)  มีความคิดสร้างสรรค์ในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาบนพื้นฐานของ
ตนเองและของกลุ่ม 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
5.4)  สามารถใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อเป็นเครื่องมือในการ
สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่น 

 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้ข้อมูลในแต่ละด้าน ดังนี้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

(1)    คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนาเพื่อให้ผู้เรียน 
 1.3   เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม  

  1.1   มีคุณธรรม 6  ประการ ได้แก่ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู และดำเนินตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

  1.2   แสดงออกถึงความมีวินัยและความรับผิดชอบ เสียสละ และเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อสังคม  
 1.4   เห็นคุณค่าตนเอง เข้าใจ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

(2)     วิธีการสอน   
1)  อาจารย์ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างในเรื่องการมีวินัยตรงต่อเวลา รักษาความสะอาดในห้องเรียน  ขยันอดทนและมี

เมตตาต่อนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งอาจารย์ต้องมีความรับผิดชอบ เสียสละ และเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ 
ของห้องเรียน องค์กรและสังคม  

2) เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้าน collaboration / communication โดย
อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันออกแบบข้อตกลงในห้องเรียนกับนักศึกษาในเรื่องดังต่อไปนี้ 

-  ความมีวินัย เข้าเรียนตรงเวลาครบตามเกณฑ์ 
-  ความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมายโดยส่งงานให้ครบถ้วนและตรงต่อเวลา 
-  พฤติกรรมที่เหมาะสมในห้องเรียน  เช่น ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น  ปิดเครื่องมือสื่อสารรักษาความสะอาดใน

ห้องเรียนโดยไม่นำอาหารและน้ำเข้ามาในห้องเรียนและดูแล พร้อมทั้งรักษาความสะอาดของห้องเรียนทุก
ครั้ง 

3) ทำความเข้าใจกับนักศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัตติามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย  
-  การแต่งกายท่ีถูกกฎระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
-  การไม่เข้าไปในแหล่งอบายมุข  
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-  การไม่ทุจรติในการสอบ 
-  การรู้คุณค่าและดูแลรักษาทรัพยสินของส่วนรวม เช่น จักรยานสขีาว  ไฟฟ้า  น้ำประปา ความสะอาดของ

ห้องเรียน  
4) การให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้อื่น 

(3) วิธีการประเมินผล  
1)  สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การรักษาและการคงไว้ซึ่งข้อตกลง

ร่วมกันในห้องเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
2) ตรวจสอบการมีวินัยในการเรียน การตรงต่อเวลาทั้งในด้านการเข้าช้ันเรียนและการส่งงานท่ีมอบหมาย การแต่ง

กายที่ถูกต้องตามกฎระเบยีบ การรักษาความสะอาด 
3) นักศึกษาทุกคนต้องไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน 20 คะแนนตลอดภาคการศึกษา 
4) ไม่มีนักศึกษาท่ีทุจริตในการสอบตลอดภาคการศึกษา 

 

2. ความรู้ 
(1) ความรู้ที่ต้องได้รับ 

  2.1   อธิบายความรู้หลักการและทฤษฎีในรายวิชาที่เรียน  
(2) วิธีการสอน  

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้าน critical thinking / collaboration / 
communication / computing 

ใช้การบรรยายร่วมกับการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้แก่ การถามตอบผู้เรียนเป็นรายบคุคลและเนน้คำถามท่ีให้
ผู้เรยีนแสดงความคิดเห็นเชิงสรา้งสรรค์อย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง การให้นักศึกษาทำแบบฝึกหดัด้วยตนเองเป็นรายบุคคล 
และแบบกลุ่มโดยให้เพื่อนช่วยเพื่อน นอกจากน้ีใช้การสอนที่เน้นการเรียนรูท้ี่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ (Active 
Learning)  เพื่อให้นักศึกษาได้เรยีนรู้ผ่านการปฏิบตั ิ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม ได้แก ่
- การถาม-ตอบ สุม่ตัวอย่างนักศึกษามาทำแบบฝึกหดั เพื่อฝึกทักษะในการวิเคราะห์ข้อมลู นำเสนอข้อมูล รวมทั้งฝึก

ให้นักศึกษาสามารถสื่อสารภาษาคณิตศาสตร์กับผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง แล้วอภิปรายสรุปความรูร้่วมกัน 
- กำหนดปัญหาให้นักศึกษาทำท้ังแบบบุคคลและแบบกลุ่ม และผูส้อนให้ข้อมูลสะท้อนกลับช้ีให้เห็นข้อบกพร่องของงาน 
- มอบหมายการบ้าน/งานท่ีเกีย่วข้อง 
- มอบหมายให้ผู้เรียนเรียนรู้บทเรียนจากวิดีโอการสอนและศึกษา คิด วิเคราะห์ ด้วยตนเองจากที่บ้าน จากนัน้

นักศึกษาลองทำแบบทดสอบก่อนมาเรียนในห้องเรียน (Flipped Classroom) ครเูปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วม
พูดคุย แลกเปลี่ยนและซักถามเนื้อหาที่ได้ศึกษามาจากในวิดีโอ เพื่อให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์และการสื่อสาร 

- Online Quiz เพื่อความเข้าใจของเนื้อหาและสนับสนุนใหผู้้เรยีนประยุกต์ใช้ความรู้ความเข้าใจแก้ปญัหา 
  (3)   วิธีการประเมินผล 

1. ประเมินความถูกต้องในการตอบคำถามและสรุปผลความรู้จากการถามตอบและงานท่ีมอบหมาย 
2. ประเมินผลความถูกต้อง ความเหมาะสม และแนวคดิวิเคราะห์ของนักศึกษาจากแบบฝึกหดัและงานท่ีมอบหมาย 
3. สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่มและภาวะผู้นำกลุ่ม 
4. ผลสอบย่อย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
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3. ทักษะทางปัญญา  
(1)   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา  

   3.2   สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
(2)   วิธีการสอน   

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านcritical thinking /creativity & innovation / 
computing /collaboration โดย 

ใช้การบรรยายร่วมกับการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้แก่ การถามตอบผู้เรียนเป็นรายบคุคลและเนน้คำถามท่ีให้
ผู้เรยีนแสดงความคิดเห็นเชิงสรา้งสรรค์อย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง การให้นักศึกษาทำแบบฝึกหดัด้วยตนเองเป็นรายบุคคล 
และแบบกลุ่มโดยให้เพื่อนช่วยเพื่อน นอกจากน้ีใช้การสอนที่เน้นการเรียนรูท้ี่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ (Active 
Learning)  เพื่อให้นักศึกษาได้เรยีนรู้ผ่านการปฏิบตั ิ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม ได้แก ่
- การถาม-ตอบ สุม่ตัวอย่างนักศึกษามาทำแบบฝึกหดั เพื่อฝึกทักษะในการวิเคราะห์ข้อมลู นำเสนอข้อมูล รวมทั้งฝึก

ให้นักศึกษาสามารถสื่อสารภาษาคณิตศาสตร์กับผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง แล้วอภิปรายสรุปความรูร้่วมกัน 
- กำหนดปัญหาให้นักศึกษาทำท้ังแบบบุคคลและแบบกลุ่ม และผูส้อนให้ข้อมูลสะท้อนกลับช้ีให้เห็นข้อบกพร่องของงาน 
- มอบหมายการบ้าน/งานท่ีเกีย่วข้อง 
- มอบหมายให้ผู้เรียนเรียนรู้บทเรียนจากวิดีโอการสอนและศึกษา คิด วิเคราะห์ ด้วยตนเองจากที่บ้าน จากนัน้

นักศึกษาลองทำแบบทดสอบก่อนมาเรียนในห้องเรียน (Flipped Classroom) ครเูปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วม
พูดคุย แลกเปลี่ยนและซักถามเนื้อหาที่ได้ศึกษามาจากในวิดีโอ เพื่อให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์และการสื่อสาร 

- Online Quiz เพื่อความเข้าใจของเนื้อหาและสนับสนุนใหผู้้เรยีนประยุกต์ใช้ความรู้ความเข้าใจแก้ปญัหา 
 (3) วิธีการประเมินผล 

1. ประเมินความถูกต้องในการตอบคำถามและสรุปผลความรู้จากการถามตอบและงานท่ีมอบหมาย 
2. ประเมินผลความถูกต้อง ความเหมาะสม และแนวคดิวิเคราะห์ของนักศึกษาจากแบบฝึกหดัและงานท่ีมอบหมาย 
3. สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่มและภาวะผู้นำกลุ่ม 
4. ผลสอบย่อย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
 

4. ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 
       4.4   มีความคิดริเริม่สรา้งสรรค์ในการวิเคราะห์แกไ้ขปัญหาบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุ่ม  
(2) วิธีการสอน  

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านcritical thinking /creativity & innovation / 
computing /collaboration โดย 

ใช้การบรรยายร่วมกับการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้แก่ การถามตอบผู้เรียนเป็นรายบคุคลและเนน้คำถามท่ีให้
ผู้เรยีนแสดงความคิดเห็นเชิงสรา้งสรรค์อย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง การให้นักศึกษาทำแบบฝึกหดัด้วยตนเองเป็นรายบุคคล 
และแบบกลุ่มโดยให้เพื่อนช่วยเพื่อน นอกจากน้ีใช้การสอนที่เน้นการเรียนรูท้ี่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ (Active 
Learning)  เพื่อให้นักศึกษาได้เรยีนรู้ผ่านการปฏิบตั ิ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม ได้แก ่
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- การถาม-ตอบ สุม่ตัวอย่างนักศึกษามาทำแบบฝึกหดั เพื่อฝึกทักษะในการวิเคราะห์ข้อมลู นำเสนอข้อมูล รวมทั้งฝึก
ให้นักศึกษาสามารถสื่อสารภาษาคณิตศาสตร์กับผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง แล้วอภิปรายสรุปความรูร้่วมกัน 

- กำหนดปัญหาให้นักศึกษาทำท้ังแบบบุคคลและแบบกลุ่ม และผูส้อนให้ข้อมูลสะท้อนกลับช้ีให้เห็นข้อบกพร่องของงาน 
- มอบหมายการบ้าน/งานท่ีเกีย่วข้อง 
- มอบหมายให้ผู้เรียนเรียนรู้บทเรียนจากวิดีโอการสอนและศึกษา คิด วิเคราะห์ ด้วยตนเองจากที่บ้าน จากนัน้

นักศึกษาลองทำแบบทดสอบก่อนมาเรียนในห้องเรียน (Flipped Classroom) ครเูปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วม
พูดคุย แลกเปลี่ยนและซักถามเนื้อหาที่ได้ศึกษามาจากในวิดีโอ เพื่อให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์และการสื่อสาร 

- Online Quiz เพื่อความเข้าใจของเนื้อหาและสนับสนุนใหผู้้เรยีนประยุกต์ใช้ความรู้ความเข้าใจแก้ปญัหา 
 (3) วิธีการประเมินผล 

1. ประเมินความถูกต้องในการตอบคำถามและสรุปผลความรู้จากการถามตอบและงานท่ีมอบหมาย 
2. ประเมินผลความถูกต้อง ความเหมาะสม และแนวคดิวิเคราะห์ของนักศึกษาจากแบบฝึกหดัและงานท่ีมอบหมาย 
3. สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่มและภาวะผู้นำกลุ่ม 
4. ผลสอบย่อย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 

 
5.    ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา  
  5.3   สามารถสรุปประเด็น และสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียนและเลือกใช้รูปแบบการนําเสนอได้ถูกต้องเหมาะสม 
  5.4   สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 

 (2) วิธีการสอน   
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้าน computing / communication โดย 
1) บรรยาย อธิบายขั้นตอน วิธีการ ประกอบการยกตัวอย่าง 
2) เมื่อศึกษาจบในแตล่ะบท ให้นักศกึษาฝึกหัดทำโจทย์ท่ีต้องใช้กระบวนการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามขั้นตอนท่ีถูกต้อง

เหมาะสมตามหลักคณิตศาสตร์และผู้สอนให้ข้อมลูสะท้อนกลับดา้นการเรยีนแก่นักศึกษา  
3) ใช้การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้แก่  มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูล และโจทย์ทางคณิตศาสตร์ที่

น่าสนใจ  พร้อมการแก้ปญัหาได้อย่างถูกต้องทั้งในตำราภาษาไทยและตำราภาษาอังกฤษ รวมทั้งการค้นคว้าโจทย์จาก
อินเทอร์เน็ตที่นักศึกษาสนใจ  นอกจากน้ียังให้นักศึกษาใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e- learning)  ที่ผู้สอนไดผ้ลิตขึ้นใน 
http://online.hcu.ac.th  เพื่อทบทวนเนื้อหา และประเมินตนเอง 

 (3) วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินความถูกต้องในการตอบคำถามและสรุปผลความรู้จากการถามตอบและงานท่ีมอบหมาย 
2. ประเมินผลความถูกต้อง ความเหมาะสม และแนวคดิวิเคราะห์ของนักศึกษาจากแบบฝึกหดัและงานท่ีมอบหมาย 
3. สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่มและภาวะผู้นำกลุ่ม 
4. ผลสอบย่อย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน  

คร้ังท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน 
สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 

1 • คำอธิบายรายวิชา กิจกรรม
ประกอบการเรียนการสอน และ
เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

• ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม  
 

0.5 เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในด้าน communication  การ
สื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ 

• ช้ีแจงรายละเอียดต่าง ๆ ของรายวิชา ทำความเข้าใจร่วมกันระหว่าง  ผู้เรียนและผู้สอน 

• ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบของคณะและมหาวิทยาลัย เช่น การแต่งกาย การไม่ทุจริตในการ
สอน  การไม่เข้าไปในแหล่งอบายมุข พร้อมท้ังกฎการปฏิบัติตนในช้ันเรียน/ออนไลน์ 

- TQF LO ข้อ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 

 

- เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

- Power Point 

- E-learning 

- MS-team 

- Line กลุม่ 

L
i
n
e 
ก
ลุ่
ม 

อ. ผู้รับผดิชอบ 

 • ทบทวนเรื่องลำดับการคำนวณ
ทางคณิตศาสตร์  
 

1.0 • อธิบายความหมาย สัญลักษณ์ และชนิดของเมทริกซ ์
- TQF LO ข้อ 2.1, 3.2, 4.4, 5.3, 5.4 

2 • ระบบจำนวนจริง 

• การใช้สัญลักษณ์   

1.5 • อธิบายให้นักศึกษารู้จักและเข้าใจความหมายของระบบจำนวนจริงและวิธีการหาค่าพีชคณติของ
ระบบจำนวนจริง 

• อธิบายขั้นตอนของการคำนวณ พร้อมทั้งวิธีการใช้เครื่องคำนวณ 

• ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดในช้ันเรยีนโดยการอธิบายความหมายสัญลักษณ์  และให้นักศึกษา
คำนวณค่าจากปญัหาที่กำหนดให ้
- TQF LO ข้อ 2.1, 3.2, 4.4, 5.3, 5.4 
- CLOS ข้อ 1, 5 

 



มคอ.3 

มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรต ิ    8 

คร้ังท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน 
สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 

3 • สมการเชิงเส้นตัวแปรเดยีว 

• การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว 

• การแก้ปัญหาโจทย์ประยุกต์
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดยีว 

1.5 • อธิบายให้นักศึกษารู้จักและเข้าใจความหมายของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวพร้อมวิธีการแก้
สมการ 
- TQF LO ข้อ 2.1, 3.2, 4.4, 5.3, 5.4 
- CLOS ข้อ 2, 5 

 

- เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

- Power Point 

- E-learning 

- MS-team 

- Line กลุม่ 

อ. ผู้รับผดิชอบ 
 

4 • ความชันของเส้นตรง 

• สมการเส้นตรง 

• การแก้ปัญหาโจทย์ประยุกต์
สมการเส้นตรง 

 

1.5 • ขั้นตอนในการหาความชันของเส้นตรงและการหาสมการเส้นตรงภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดให้ 
ยกตัวอย่างประกอบ  
- TQF LO ข้อ 2.1, 3.2, 4.4, 5.3, 5.4 
- CLOS ข้อ 3, 5 

5 • การหาผลเฉลยของระบบ
สมการเชิง 

• เมทริกซ์และดเีทอร์มิแนนต์ข
องเมทริกซ ์

1.5 • อธิบายความหมายของระบบสมการเชิงเส้นและผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น 

• วิธีการหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นแบบตา่งๆ  

• อธิบายความหมาย สัญลักษณ์ และชนิดของเมทริกซ ์
- TQF LO ข้อ 2.1, 3.2, 4.4, 5.3, 5.4 
- CLOS ข้อ 4, 5 

 

6 • การแก้ระบบสมการโดยใช้กฎ
เครเมอร ์

1.5 • หาผลเฉลยของระบบสมการโดยใช้กฎของเครเมอร์  
- TQF LO ข้อ 2.1, 3.2, 4.4, 5.3, 5.4 
- CLOS ข้อ 4, 5 
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คร้ังท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน 
สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 

7 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถติ ิ

• การเก็บรวมรวมข้อมลู 

1.5 • อธิบายความหมายของสถิติ ลักษณะของสถิติ ชนิดตา่งๆ และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
- TQF LO ข้อ 2.1, 3.2, 4.4, 5.3, 5.4 
- CLOS ข้อ 6,7, 8, 9 

- เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

- Power Point 

- E-learning 

- MS-team 

- Line กลุม่ 

อ. ผู้รับผดิชอบ 

8 • การนำเสนอข้อมูล 

• ตารางแจกแจงความถี ่

• ความถี่สะสม 

• ความถี่สัมพัทธ ์

1.5 • อธิบายให้นักศึกษารู้จักและเข้าใจวิธีการนำเสนอข้อมลูอย่างถูกต้องและเหมาะสม  
การอ่านข้อมูลจากตารางแจกแจงความถี่ การหาค่าความถี่สะสม ความถี่สัมพัทธ์จาก 
ตารางแจกแจงความถี่ท่ีกำหนดให ้ยกตัวอย่างประกอบ ร่วมกันวเิคราะห์ และให้นักศึกษาแสดง
วิธีหาค่าความถี่แบบต่างๆ  
- TQF LO ข้อ 2.1, 3.2, 4.4, 5.3, 5.4 
- CLOS ข้อ 6,7, 8, 9 

9 • การหาค่ามัชฌิมเลขคณติ 
(Mean) 

1.5 • อธิบายความหมายของ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลในลักษณะต่างๆ ได้ 
ยกตัวอย่างประกอบ ร่วมกันวิเคราะห์และทำโจทย์บนกระดาน  
- TQF LO ข้อ 2.1, 3.2, 4.4, 5.3, 5.4 
- CLOS ข้อ 6,7, 8, 9 

10 • การหาค่ามัธยฐาน (Median) 

• การหาค่าฐานนิยม (Mode) 

• การวัดการกระจาย 

1.5 • อธิบายความหมายของ มัธยฐานและฐานนิยม 

• แสดงขั้นตอนวิธีการหาค่ามัธยฐานและฐานนิยมของข้อมูลในลักษณะตา่งๆ  

• ความหมายของการวดัการกระจาย และวิธีการหาค่าการวดัการกระจายชนิดต่าง ๆ  การ
คำนวณหาค่าพสิัย และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของข้อมูลที่กำหนดให ้ยกตัวอย่างประกอบ  
- TQF LO ข้อ 2.1, 3.2, 4.4, 5.3, 5.4 
- CLOS ข้อ 6,7, 8, 9 
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คร้ังท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน 
สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 

11 • ความน่าจะเป็น 1.5 • อธิบายความหมายและวิธีการหาคา่ของความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่างๆ  ยกตัวอย่างประกอบ 
- TQF LO ข้อ 2.1, 3.2, 4.4, 5.3, 5.4 
- CLOS ข้อ 6,7, 8, 9 

- เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

- Power Point 

- E-learning 

- MS-team 

- Line กลุม่ 

อ. ผู้รับผดิชอบ 
 

12 • คุณสมบัติของความน่าจะเป็น 
 

1.5 • อธิบายคุณสมบัติของความน่าจะเป็นและการนำคุณสมบตัิของความน่าจะเป็นมาประยุกต์ใช้ 
- TQF LO ข้อ 2.1, 3.2, 4.4, 5.3, 5.4 
- CLOS ข้อ 6,7, 8, 9 

13 • กฎการบวก  • อธิบายคุณสมบัติของความน่าจะเป็นและการนำคุณสมบตัิของความน่าจะเป็นมาประยุกต์ใช้ 
- TQF LO ข้อ 2.1, 3.2, 4.4, 5.3, 5.4 
- CLOS ข้อ 6,7, 8, 9 

14 • ความน่าจะเป็นแบบมีแบบมี
เงื่อนไข 

 

1.5 • อธิบายความหมายและวิธีการหาคา่ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข  
- TQF LO ข้อ 2.1, 3.2, 4.4, 5.3, 5.4 
- CLOS ข้อ 6,7, 8, 9 

15 • กฎการคณู 

• ความเป็นอิสระกัน 

 • การใช้กฎการคณูในการหาความนา่จะเป็นของเหตุการณ์ต่างๆ การแสดงว่าเหตุการณ์ใดเป็นอสิระ
ต่อกันหรือไม่ ยกตัวอย่างประกอบ 

- TQF LO ข้อ 2.1, 3.2, 4.4, 5.3, 5.4 
- CLOS ข้อ 6,7, 8, 9 

16 • ตัวแปรสุม่ 1.5 • อธิบายความหมายของตัวแปรสุม่ การหาค่าความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม ยกตัวอย่างประกอบ  
- TQF LO ข้อ 2.1, 3.2, 4.4, 5.3, 5.4 
- CLOS ข้อ 6,7, 8, 9 
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คร้ังท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน 
สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 

17 • ค่าคาดหวัง 

• ความแปรปรวน 

1.5 • อธิบาย ความหมายของค่าคาดหวงั และ ความแปรปรวน และวิธีการหาค่าดังกล่าว รวมทั้งการนำ
ค่าทั้ง 2 มาประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง 
- TQF LO ข้อ 2.1, 3.2, 4.4, 5.3, 5.4 
- CLOS ข้อ 6,7, 8, 9 

- เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

- Power Point 

- E-learning 

- MS-team 

- Line กลุม่ 

อ. ผู้รับผดิชอบ 
 

18 • ตัวแปรสุม่แบบทวินาม 1.5 • อธิบายความหมายของตัวแปรสุม่แบบทวินาม การหาค่าความน่าจะเป็นของตัวแปรสุม่แบบทวิ
นาม  
- TQF LO ข้อ 2.1, 3.2, 4.4, 5.3, 5.4 
- CLOS ข้อ 6,7, 8, 9 

19 • ตัวแปรสุม่แบบทวินาม (ต่อ) 1.5 • อธิบายความหมายของตัวแปรสุม่แบบทวินาม การหาค่าความน่าจะเป็นของตัวแปรสุม่แบบทวิ
นาม  
- TQF LO ข้อ 2.1, 3.2, 4.4, 5.3, 5.4 
- CLOS ข้อ 6,7, 8, 9 

20 • ตัวแปรสุม่แบบปัวซงส ์ 1.5 • อธิบายความหมายของตัวแปรสุม่แบบปัวซงส ์

• การหาค่าความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบปัวซงส์  
- TQF LO ข้อ 2.1, 3.2, 4.4, 5.3, 5.4 
- CLOS ข้อ 6,7, 8, 9 

21 • การแจกแจงแบบปกติ  1.5 • อธิบายการนำการแจกแจงแบบปกติไป ประยุกต์ใช้ได้ ยกตัวอย่าง ให้นักศึกษาร่วมกันวิเคราะห์ 
แสดงวิธีหาคำตอบแล้วนำเสนอบนกระดาน  
- TQF LO ข้อ 2.1, 3.2, 4.4, 5.3, 5.4 
- CLOS ข้อ 6,7, 8, 9 
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คร้ังท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน 
สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 

22 • การแจกแจงแบบปกติ (ต่อ) 1.5 • อธิบายการนำการแจกแจงแบบปกติไป ประยุกต์ใช้ได้ ยกตัวอย่าง ให้นักศึกษาร่วมกันวิเคราะห์ 
แสดงวิธีหาคำตอบแล้วนำเสนอบนกระดาน  
- TQF LO ข้อ 2.1, 3.2, 4.4, 5.3, 5.4 
- CLOS ข้อ 6,7, 8, 9 

- เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

- Power Point 

- E-learning 

- MS-team 

- Line กลุม่ 

อ. ผู้รับผดิชอบ 

23 
• การแจกแจงแบบ 

2χ  
1.5 

• อธิบายความหมายของการแจกแจงแบบ 
2χ  

• การหาค่าและความน่าจะเป็นของตัวแปรสุม่ที่มีการแจกแจงแบบ 
2χ  

- TQF LO ข้อ 2.1, 3.2, 4.4, 5.3, 5.4 
- CLOS ข้อ 6,7, 8, 9 

24 • การแจกแจงแบบ T 
 

1.5 • อธิบายความหมายของการแจกแจงแบบ T  

• การหาค่าและความน่าจะเป็นของตัวแปรสุม่ที่มีการแจกแจงแบบ T  
- TQF LO ข้อ 2.1, 3.2, 4.4, 5.3, 5.4 
- CLOS ข้อ 6,7, 8, 9 

25 • การแจกแจงแบบ  F 1.5 • อธิบายความหมายของการแจกแจงแบบ F     

• การหาค่าและความน่าจะเป็นของตัวแปรสุม่ที่มีการแจกแจงแบบ F     
- TQF LO ข้อ 2.1, 3.2, 4.4, 5.3, 5.4 
- CLOS ข้อ 6,7, 8, 9 

26 • เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง 1.5 • อธิบายลักษณะของการสุ่มตัวอย่าง การเลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสมเมื่อกำหนดเหตุการณ์
มาให้  ให้นักศึกษาตอบคำถามโจทย์ โดยการสุ่มถามทีละคน 
- TQF LO ข้อ 2.1, 3.2, 4.4, 5.3, 5.4 
- CLOS ข้อ 6,7, 8, 9 
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คร้ังท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน 
สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 

27 • การแจกแจงของ x  1.5 • อธิบายความหมายของการแจกแจงของ  x และวิธีการแจกแจงของ x  
- TQF LO ข้อ 2.1, 3.2, 4.4, 5.3, 5.4 
- CLOS ข้อ 6,7, 8, 9 

- เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

- Power Point 

- E-learning 

- MS-team 

- Line กลุม่ 

อ. ผู้รับผดิชอบ 
 

28 • การแจกแจงของ p 
 

1.5 • อธิบายความหมายของการแจกแจงของ  p   

• การนำการแจกแจงของ p มาประยุกต์ใช้ ยกตัวอย่าง  
- TQF LO ข้อ 2.1, 3.2, 4.4, 5.3, 5.4 
- CLOS ข้อ 6,7, 8, 9 

29 • การแจกแจงของ 
2σ  1.5 • อธิบายความหมายของการแจกแจงของ  

2σ    

• การนำการแจกแจงของ 
2σ  มาประยกุต์ใช้ ยกตัวอย่าง  

- TQF LO ข้อ 2.1, 3.2, 4.4, 5.3, 5.4 
- CLOS ข้อ 6,7, 8, 9 

30 • ทบทวนเนื้อหาปลายภาค  1.5 • ทบทวนเนื้อหา   
- TQF LO ข้อ 2.1, 3.2, 4.4, 5.3, 5.4 
- CLOS ข้อ 6,7, 8, 9 

รวม 45    
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 ผลการเรียนรู ้ กิจกรรมการประเมิน 

กำหนดการประเมินผล
การเรยีนรู้  

(ระบุวัน – เวลา) 

ร้อยละของค่า 
น้ำหนักในการ
ประเมินผลการ

เรียนรู ้
1.1, 1.2, 1.3, 1.5 - การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 

- การบ้าน 

-  รายงานกลุ่ม 

ตลอดการศึกษา 

ตลอดการศึกษา 

สัปดาห์ที่ 10 

5 

20 

10 

2.1, 2.2, 3.1, 3.3, 4.4, 5.4 -  การสอบกลางภาค 

-  การสอบปลายภาค   

สัปดาห์ที่ 8 

สัปดาห์ที่ 16 

30 

35 

 
หมวดที่  6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตำราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน 

 เอกสารประกอบการสอนวิชา MA1073         

              

2. เอกสารอ่านประกอบ/สื่ออิเลก็ทรอนิกส์/แหล่งอ้างอิงอ่ืนๆ ท่ีนักศกึษาควรอ่านเพ่ิมเติม 

1) รศ.วีนัส พีชวณิชย,์ร.ศ.สมจิต วัฒนาชยากูล. สถิตสิำหรับนักสังคมศาสตร.์สำนักพิมพ์ประกายพรึก,2532. 

2) ดร.กัลยา วานิชย์บัญชา.หลักสถิต.ิโรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,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 
 
 
 

หมวดที่  7  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ตั้งแต่วิธีการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการ

เรียนการสอน และบรรยากาศภายในห้องเรียน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และ ผลการเรียนรู้ที่ได้รับ พร้อมท้ังข้อเสนอแนะ เพื่อ

การปรับปรุงรายวิชา ผ่านระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ 
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2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน      

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.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์รของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 จะดำเนินการทุกครั้งท่ีมีการเรียนการสอน เพื่อยืนยันว่า ผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา (ข้อ 1) และ

ผลการประเมินการสอน (ข้อ 2) น่าเชื่อถือ โดย 

 
มาตรฐานผลการเรียนรู ้ วิธีการทวนสอบ ดัชนีชี้วดัความสำเร็จ เป้าหมาย 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน จำนวนนกัศึกษาที่เขา้เรียนตรง
เวลา และขาดเรียนตามเกินเกณฑ์
ที่กำหนด 

ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวน
นักศึกษาทั้งหมด 

 ความมีวินยัในการเรียน จำนวนนกัศึกษาที่ส่งงานครบและ
ตรงเวลา 

อย่างน้อยร้อยละ 80 ของจำนวน
นักศึกษาทั้งหมด 

ด้านความรู ้ - ทวนสอบจากคะแนนสอบ - จำนวนนักศึกษาที่สอบผา่น  - อย่างน้อยร้อยละ 80 

ด้านทักษะทางปัญญา 

ด้านทักษะการวิเคราะห ์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศ 

ด้านความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคล
และความรับผิดชอบ 

สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
การเรียนการสอน 

- คะแนนพฤติกรรมการมีส่วนรว่ม
ในการเรียนการสอน 

- อย่างน้อยระดบัมาก ร้อยละ 80 

 
 
 
5.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จะดำเนินการทุกปีการศึกษา โดยนำผลจากการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา (ข้อ 1) และผลการ
ประเมินการสอน (ข้อ 2) มาเป็นข้อมูล  โดยพิจารณาจาก 

1) ทวนสอบการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ 

- ความเหมาะสมของแผนการสอน 
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    - เทคนิควิธีการสอน / กิจกรรมการเรยีนรู ้
    - วิธีการวัดและประเมินผล 
 2) ผลจากการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
    - ผลการประเมินการสอนจากนกัศึกษาโดยดจูากข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อน ามาปรับปรุงการเรียนการสอนให้ 
     สอดคล้องและตรงตามความตอ้งการของผู้เรียนให้มากข้ึน 
 3) ผลประเมินการสอน 
    - วิเคราะหจ์ากการสังเกตพฤตกิรรมของผู้เรียน 
    - วิเคราะหผ์ลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน เช่น การตอบค าถาม การท าแบบฝึกหัด การบ้าน งานท่ีมอบหมาย 
    - วิเคราะหจ์ากคะแนนสอบแตล่ะครั้ง เพื่อดคูวามสามารถในการเชื่อมโยงนิยามและทฤษฎีตา่งๆ รวมถึงการน า 
      ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาตา่งๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 4) หลักสูตรของสาขาวิชา / คณะฯ / มหาวิทยาลัย 
    - ปรับกลยุทธ์การสอนให้สอดคล้องกับการน าไปใช้ในการศึกษาตอ่ในรายวิชาอ่ืนๆ 




