
  
 

รายละเอียดรายละเอียดผลผลการด าเนินงานของการด าเนินงานของรายวิชารายวิชา   

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาวิทยาการค านวณและเทคโนโลยีดิจิทัล 
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

                        

หมวด หมวด 11  ข้อมูลทั่วไปข้อมูลทั่วไป  

1. รหัสและชื่อวิชา: AI 1433 คณิตศาสตร์และสถิตสิ าหรับปัญญาประดิษฐ์ 1  (Mathematics and Statistics for 
Artificial Intelligence I) 

2. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite):  ไม่มี 
รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน(Co-requisite): ไม่มี 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน และกลุ่มเรียน (Section): 
ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: อาจารย์ ดร.นพมาศ อคัรจันทโชติ   
    อาจารย์ผู้สอนร่วม :           รศ.ดร.ประยูรศักดิ์ เปลื้องผล   

         อาจารย์ตติภรณ์ ภัทรานุรักษ์โยธิน   

4. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน: ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปทีี ่1 

5. สถานที่เรียน: อาคาร 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
    

หมวดที่ หมวดที่ 22  การจัดกการจัดกาารเรียนการสอนที่เปรเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอนรียบเทียบกับแผนการสอน  

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน   

สัปดาห์ หัวข้อการสอน 

จ านวนชั่วโมงตาม
แผน 

จ านวนชั่วโมงสอน
จริง 

เหตุผล 
หากมี
ความ

แตกต่าง
เกิน 25 % 

บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัตกิาร 

1 บรรยาย 
สถิติเบื้องต้น 
-ความหมายของสถิต ิ
-ความหมายและประเภทของข้อมูล 
-ประเภทของสถิต ิ
-การสุ่มตัวอย่าง 

2 2 2 2  

 ปฏิบัติการ 
-การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูป 
-การจัดการข้อมลูในโปรแกรมส าเร็จรูป 

     



  
 

สัปดาห์ หัวข้อการสอน 

จ านวนชั่วโมงตาม
แผน 

จ านวนชั่วโมงสอน
จริง 

เหตุผล 
หากมี
ความ

แตกต่าง
เกิน 25 % 

บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัตกิาร 

2 บรรยาย 
สถิติพรรณนา 
-การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 
-การน าเสนอด้วยกราฟ ตาราง 
-ค่าสถิติต่าง ๆ 

2 2 2 2  

 ปฏิบัติการ 
-การหาค่าสถติิต่าง ๆ ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป และ
แปลความหมายของผลลัพธ์ที่ได ้

     

3 สถิติ 
บรรยาย 
ความน่าจะเป็น 
-การทดลองเชิงสุ่ม 
-การหาความน่าจะเป็น 
-ความน่าจะเป็นแบบมีเง่ือนไข 
-กฏของเบส ์

2 2 2 2  

 ปฏิบัติการ 
-กาหาค่าความน่าจะเป็นด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 

     

4 บรรยาย 
-เวกเตอร ์
-การด าเนินการของเวกเตอร์ (Dot product, 
Cross product) 

2 2 2 2  

 ปฏิบัติการ 
-การหาขนาดของเวกเตอร์ด้วยโปรแกรมค านวณ 
-การหาผลลัพธ์จากการด าเนินการระหว่าง
เวกเตอรด์้วยโปรแกรมค านวณ 

     

5 บรรยาย 
-เมทริกซ์และการด าเนินการของเมทริกซ ์
-นิยามของเมทริกซ์และแนวทางการประยุกต์ใช้
งานจริง 
-การด าเนินการของเมทริกซ ์
-ดีเทอร์มิแนนท ์
-อินเวอร์ส 

2 2 2 2  



  
 

สัปดาห์ หัวข้อการสอน 

จ านวนชั่วโมงตาม
แผน 

จ านวนชั่วโมงสอน
จริง 

เหตุผล 
หากมี
ความ

แตกต่าง
เกิน 25 % 

บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัตกิาร 

 ปฏิบัติการ 
-การหาค่าต่างๆ จากเมทริกซ์ด้วยโปรแกรม
ค านวณ 
-การหาผลลัพธ์จากการด าเนินการระหว่างเมท
ริกซ์ด้วยโปรแกรมค านวณ 

     

6 บรรยาย 
ระเบียบวิธเีชิงตัวเลขในการหาผลเฉลยของสมการ
เชิงเส้น 
 - การแก้ระบบสมการโดยเครเมอร์ 
- การแก้ระบบสมการโดยเกาส ์

2 2 2 2  

 ปฏิบัติการ 
  - การประมาณค่าผลเฉลยของสมการไม่เชิงเส้น
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
 - การประมาณค่าผลเฉลยของระบบสมการเชิง

เส้นด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูป 

     

7 บรรยาย 
ฟังก์ชันและกราฟ 
-ฟังก์ชันแบบต่าง ๆ 
-โดเมน และเรนจ ์
-ความสัมพันธ์ 
-คอมโพสิทฟังก์ชัน 
-ฟังก์ชันหลายตัวแปร 

2 2 2 2  

 ปฏิบัติการ 
การสร้างกราฟของฟังก์ชันแบบต่าง ๆ ด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป 

     

8 สอบกลางภาค      

9 บรรยาย 
ลิมิตและความต่อเนื่อง 
  - ความหมายของลิมิต 
  - การหาลิมิตของฟังก์ชันแบบต่าง ๆ 

2 2 2 2  

 ปฏิบัติการ 

  - การหาลิมิตของฟังก์ชันแบบต่าง ๆ ด้วย

     



  
 

สัปดาห์ หัวข้อการสอน 

จ านวนชั่วโมงตาม
แผน 

จ านวนชั่วโมงสอน
จริง 

เหตุผล 
หากมี
ความ

แตกต่าง
เกิน 25 % 

บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัตกิาร 

โปรแกรมส าเร็จรูป 
10 บรรยาย 

ลิมิตและความต่อเนื่อง 
 - ลิมิต ณ อนันต์ และลมิิตอนันต ์
  - ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 

2 2 2 2  

 ปฏิบัติการ 
  - การหาลิมิต ณ อนันต์ และลิมติอนันต์ด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป 

     

11 บรรยาย 
- นิยามของอนุพันธ์ 
- อัตราการเปลี่ยนแปลง 
- เทคนิคการหาอนุพันธ ์

2 2 2 2  

 ปฏิบัติการ 
-การหาอนุพันธด์้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 

     

12 บรรยาย 
- การหาอนุพันธ์ย่อย 
- โจทย์ประยุกต์เกี่ยวกับอนุพันธ ์

2 2 2 2  

 ปฏิบัติการ 

-การหาอนุพันธด์้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 

     

13 บรรยาย 
- โจทย์ประยุกต์เกี่ยวกับอนุพันธ ์

2 2 2 2  

 ปฏิบัติการ      

14 บรรยาย 
-อินทิกรัลไม่จ ากัดเขต 

2 2 2 2  

 ปฏิบัติการ 

-การหาปริพันธด์้วยโปรแกรมส าเรจ็รูป 

     

15 บรรยาย 
- เทคนิคการอินทิเกรท 

2 2 2 2  

 ปฏิบัติการ 
-การหาปริพันธด์้วยโปรแกรมส าเรจ็รูป 
 

     



  
 

สัปดาห์ หัวข้อการสอน 

จ านวนชั่วโมงตาม
แผน 

จ านวนชั่วโมงสอน
จริง 

เหตุผล 
หากมี
ความ

แตกต่าง
เกิน 25 % 

บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัตกิาร 

16 บรรยาย 
- อินทิกรัลจ ากัดเขต 

2 2 2 2  

 ปฏิบัติการ 
 - การหาอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตวัเลขด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป 
 - การประมาณค่าผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 

     

17 สอบปลายภาค      
รวมจ านวนชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา 30 30 30 30  

 

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลมุตามแผน  

ไม่ม ี

 

3. ประสิทธิผลของวิธสีอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

มาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ 

  

วิธีการสอนที่ระบุในรายละเอียด 
ของรายวิชา 

 

ประสิทธผิล ปัญหาของวิธีสอนที่ใช้  
(ถ้าม)ี พร้อมข้อเสนอแนะ 

ในการแก้ไข มี ไม่มี 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

(1.1, 1.4) 

- ผู้สอนได้ท าความเข้าใจกับนักศึกษาให้ตรงกัน ในเรื่องการเข้าช้ัน
เรียน การส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย ให้ตรงตามก าหนด การแต่งกาย
ที่ เหมาะสม  นอกจากนี้ ยั งมี ก ารสอดแทรกอัตลั กษณ์ ของ
มหาวิทยาลัย (เศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม 6 ประการ ขยัน อดทน 
ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู) และได้ย ้าเตือนให้นักศึกษาด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม 
โดยแสด งไว้ ใน  PowerPoint และห น้ าจอค อมพิ ว เต อร์ ใน
ห้องปฏิบัติการกิจกรรมนี้ถือเป็นการเสริมสร้างการเป็นผู้ที่มี
จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามอยู่ในพื้นฐานของจิตใจซึ่งเป็นคุณสมบัติ
ของบัณฑิตไทยในศตวรรษท่ี 21 
- ลักษณะงานที่มอบหมายมีทั้งที่เป็นรายบุคคล รายกลุ่ม เพื่อฝึกให้
นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เป็นการฝึกให้
นักศึกษาท างานเป็นทีม ซึ่งต้องมีการฝึกภาวะความเป็นผู้น าและการ

✓   

 



  
 

มาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ 

  

วิธีการสอนที่ระบุในรายละเอียด 
ของรายวิชา 

 

ประสิทธผิล ปัญหาของวิธีสอนที่ใช้  
(ถ้าม)ี พร้อมข้อเสนอแนะ 

ในการแก้ไข มี ไม่มี 

รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น กิจกรรมนี้ถือเป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะกระบวนการคิดการแก้ปัญหา และการท างานร่วมกับ
ผู้อื่นตามคุณสมบัติของบัณฑิตไทยในศตวรรษท่ี 21  

2. ความรู ้
(2.1) 

-  สอนโดยใช้วิธีการบรรยายเนื้อหาภาคทฤษฎี โดยยกตัวอย่างการ
ประยุกต์ 

-  จัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้ เป็นลักษณะของ 
Blended Learning โดยมีการจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรยีน 
และจัดท าสื่อวีดิทัศน์ประกอบการบรรยายและการฝึกปฏิบัติเพื่อน า
ขึ้น e-learning ส าหรับให้นักศึกษาสามารถน าไปทบทวนความรู้ได้
ทุกที่ทุกเวลาและตลอดเวลา  

-  ให้นักศึกษาได้ฝึกวิเคราะห์การแก้ปัญหาจากโจทย์ตัวอย่างที่ให้ 
และใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการค านวณ และวิเคราะห์ผล 

-  ฝึกให้นักศึกษามีหลักคิดทางวิชาการในศาสตร์ที่ตนศึกษา และ
สามารถเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง ได้คิดปัญหา และหาวิธี
แก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล การน าเสนอข้อมูล 
และการวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมฝึกฝนการใช้โปรแกรมในการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับงานด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ด้ วยตน เองและเป็ นการจั ดการเรี ยนรู้ แบบ  Project-based 
Learning นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมทักษะด้านการสื่อสารและ
ความร่วมมือร่วมใจ (Communication and Collaboration) การ
คิ ด ส ร้ างส รรค์  (Creativity) และการคิ ด วิ เค ราะห์  (Critical 
Thinking) อีกด้วย 

✓   
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 
(3.1, 3.2) 

-  ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหาโจทย์ปัญหาต่าง ๆ  
-  ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงอย่างมีกระบวนการ โดยเริ่มจากการ
คิดปัญหา การรวบรวมข้อมูล การน าเสนอและการวิเคราะห์ข้อมูล 
พร้อมตีความ และสรุปผลจากสารสนเทศที่ได้  โดยน าเสนอใน
รูปแบบแบบของรายงาน เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการรู้สารสนเทศ ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 
21 เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและเป็นการ
จัดการเรียนรู้แบบ Project-based Learning  นอกจากนี้ยังเป็น
การส่งเสริมทักษะด้านการร่วมมือร่วมใจ (Collaboration) จากการ
ท างานร่วมกันเป็นทีม เพื่อท าการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) 

✓   



  
 

มาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ 

  

วิธีการสอนที่ระบุในรายละเอียด 
ของรายวิชา 

 

ประสิทธผิล ปัญหาของวิธีสอนที่ใช้  
(ถ้าม)ี พร้อมข้อเสนอแนะ 

ในการแก้ไข มี ไม่มี 

ในการเลือกวิธีการที่เหมาะสมส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล และใช้
วิธีการน าเสนอข้อมูลซึ่ งเป็นการฝึกทั กษะการติดต่อสื่อสาร 
(Communication) และมีการสร้างสรรค์การเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ง
เป็นการฝึกทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 

4. 
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

(4.3) 

-  มีการมอบหมายให้นักศึกษาจับกลุ่มและตั้งโจทย์ปัญหา เพื่อใช้
กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมท้ังวิเคราะห์ข้อมูล ตามหัวข้อ
ที่เลือกเองโดยมีการก าหนดความรับผิดชอบให้สมาชิกในทีมตาม
ความสามารถ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคุณลักษณะของบัณฑิต
ไทยในศตวรรษท่ี 21  โดยสมาชิกแต่ละคนต้องน าหลักการความรู้ที่
ได้เรียนและศึกษาจากแหล่งอื่นมาประยุกต์ และมีบูรณาการงาน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนโดยก าหนด
แนวทางการตั้งโจทย์ปัญหาให้เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมเพื่อเป็น
การปลูกฝังและสร้างจิตส านึกให้กับนักศึกษาและเป็นการจัดการ
เรียนรู้ แบบ  Project-based Learning นอกจากนี้ ยั งเป็นการ
ส่ ง เส ริ ม ทั ก ษ ะด้ าน การสื่ อ ส ารแล ะค วาม ร่ วม มื อ ร่ วม ใจ 
(Communication and Collaboration) ก า รคิ ด ส ร้ า งส ร รค์  
(Creativity) การติดต่อสื่อสาร (Communication) และการคิด
วิเคราะห์  (Critical Thinking) และได้ฝึกความรับผิดชอบและ
ความสามารถผลิตผลงาน (Accountability and productivity) 
อีกด้วย 

✓   

5. ทักษะ
วิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(5.1, 5.2, 5.3) 

-  ให้นักศึกษาแก้ปัญหาโจทย์โดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป และ
เลือกใช้ค าสั่งที่เหมาะสมกับปัญหา 

-  ให้นักศึกษาท าท าโครงงาน โดยมีการเขียนรายงาน ซึ่งเป็นฝึกให้
ใช้กระบวนการเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลในการตอบ
วัตถุประสงค์ของงาน เพื่อส่งเสริมทักษะการเรยีนรู้ดว้ยตนเองซึ่งเป็น
การจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง 
(Active Learning) และเป็นการเรียนรู้ในรูปแบบ Project-based 
Learning 

-  ให้นักศึกษาสามารถเลือกใช้เทคนิคทางสถิติในการพัฒนาผลงาน
และน าเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสมเพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการ
รู้ ICT ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตไทยใน
ศตวรรษที่ 21 

✓   

 



  
 

4. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 
จัดท าสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบคลปิวิดีโอเพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรูเ้พิ่มเตมิดว้ยตนเองได้ จัดหาแหล่งสืบค้นความรู้

เพิม่เติมให้มีความทันสมัย 

หมวดที่ หมวดที่ 33  สสรุปผลการจัดการรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาเรียนการสอนของรายวิชา  

สรุปผลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา จ านวนนักศึกษา 
1. จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน (ณ วันหมดก าหนดการเพิ่มถอน) 10 
2. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 10 

3. จ านวนนักศึกษาท่ีถอน (W) 0 
4. จ านวนนักศึกษาขาดสอบ 0 

 

1. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) : จ านวนและร้อยละของนักศึกษาในแต่ละระดับคะแนน 

หลักสูตรปัญญาประดิษฐ ์

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน   N = 10 ร้อยละ 
A 3 30.00 
B+ 1 10.00 

B 2 20.00 
C+ 4 40.00 

C 0 0.00 
D+ 0 0.00 

D 0 0.00 
F 0 0.00 

F (ขาดสอบ) 0  
W 0  

2. ปัจจัยท่ีท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ  ไม่มี  

3. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา  ไม่มี 

3.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน:   ไม่มี 
3.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้:   ไม่มี 
 
 
 
 
 



  
 

4. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อ 

พิจารณาการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  

ผลการทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ในแตล่ะ
ด้านโดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยจากคะแนนเต็ม 5 เป็นดังนี ้

 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม   

1.1  มีคุณธรรม 6 ประการ ได้แก ่ขยัน อดทน 
ประหยดั เมตตา ซื่อสตัย์ กตญัญู และดำเนินชีวิตตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.88  

1.4  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร
และสังคม 

มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.75 

 2. ด้านความรู้   

2.1  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาหลักสูตรที่ศึกษา 

มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.63 

 3. ด้านทักษะทางปัญญา   

3.1  คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ  
มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.75 
3.2 สืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ใน
การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค ์
มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.50 

 4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ   

4.3  มีความรับผดิชอบในการกระท าของตนเอง และ
รับผิดชอบงานในกลุ่ม 

มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.63 

 5. ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือท่ีจ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ต่อการท างาน  



  
 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.75 

5.2 สร้างสรรค์และมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการรวบรวมข้อมลู ประมวลผล แปล
ความหมาย และน าเสนอข้อมลูสารสนเทศอย่างถูกต้อง
และรูเ้ท่าทัน โดยตระหนักถึงประเด็นเรื่องลิขสทิธ์ิและ 
การคัดลอกผลงาน 
มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.75 
5.3 แนะน าประเด็นการแก้ไขปญัหาโดยใช้สารสนเทศ
ทางคณิตศาสตรห์รือการแสดงสถติิประยุกต์ต่อปัญหาที่
เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค ์
มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.75 

  

หมหมวดที่ วดที่ 44  ปัญหาและผลกระทปัญหาและผลกระทบต่บต่อการด าเอการด าเนินการนินการ  

1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและสิ่งอ านวยความสะดวก (ถ้าม)ี 

ปัญหา ผลกระทบต่อการเรียนรู้ 
ไม่ม ี ไม่ม ี

 
 

2. ประเด็นดา้นการบริหารและองค์กร (ถ้ามี) 

ปัญหา ผลกระทบต่อการเรียนรู้ 

ไม่ม ี ไม่ม ี

  

  

หมวด หมวด 55  การประเมิการประเมินรานรายวิชายวิชา  

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

1.1 ข้อวิพากษ์ส าคญัจากผลการประเมินโดยนักศึกษา  
ไม่ม ี

1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1   
ไม่ม ี
 



  
 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 

2.1 ข้อวิพากษส์ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น  
-จากการประเมินหารอืในกลุม่ทีมผู้รว่มสอน พบว่า ควรมกีารพัฒนาสื่อการสอนในช่องทางออนไลน ์

 
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อขอ้วิพากษ์ตามข้อ 2.1 
 -ปรับแผนการสอนในภาคการศึกษาต่อไป โดยพัฒนาสื่อการสอนในช่องทางออนไลน ์

เหมาะสม 
 

หมวดที่ หมวดที่ 66  แผนการปรับแผนการปรับปรุงปรุง  

1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงานของรายวิชาคร้ังท่ีผ่านมา 

แผนการปรับปรุง ผลการด าเนินการ 

พัฒนาสื่อการสอน e-learning ใหม้ีความทนัสมัย และ
สะดวกต่อนักศึกษาในการศึกษาดว้ยตนเอง 

-จัดท าสื่อการสอนในรูปแบบคลิปวิดีโอในบางหัวข้อ เพื่อให้
นักศึกษาสามารถเรยีนรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียนได้ โดย
น าไปให้นักศึกษาเรียนรูผ้่านทาง MS Team 

 
2. การด าเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

- 
 

3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

แผนการปรับปรุง เวลาทีแ่ล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

- พัฒนาสื่อการสอนในรูปแบบคลปิวิดีโอให้ครอบคลุม
เนื้อหาเพิ่มขึ้น 

ภาคการศึกษาที่ 1/2565 อาจารยผ์ู้สอน 

 

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ไม่มี 
 
 
 
 

 
 
 



  
 

 
                                                     สรุปผลการบูรณาการการเรียนการสอน กับ  
                                         การบริการวิชาการ   การวิจัย   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรม  
                                                           ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2564 

                    หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการค านวณและเทคโนโลยีดิจิทัล 
                                        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ 

 
รายละเอียดของการบูรณาการ 
1. รายวิชาท่ีบูรณาการ AI 1433 คณิตศาสตร์และสถิตสิ าหรับปัญญาประดิษฐ์ 1 

นักศึกษาหลักสตูรปญัญาประดิษฐ ์
2. อาจารย์ท่ีรับผิดชอบการบูรณาการ อาจารย์ ดร.นพมาศ อัครจันทโชติ  

3. ส าหรับการบูรณาการการเรียนการสอนที่ด าเนินงานร่วมกับการจดัโครงการ/งานวิจัย (ถ้าไม่มีไม่ต้องกรอกข้อนี้) 

ช่ือโครงการ/งานวิจัย ................-............................................................................................................................... 
วัน-เดือน-ปีท่ีจัดโครงการ/ช่วงระยะเวลาของการท าวิจัย.........................-................................................................. 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/การวิจัย ………………………………………………………-…………………………………………………………… 

4. หลักการและเหตุผล (ที่มาของการบูรณาการ) 

การศึกษาวิชาทางด้านสถิติ มีเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจข้อมูล สามารถจัดการข้อมูล และดึงสารสนเทศจาก
ข้อมูลเพื่อน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจ การเรียนการสอนที่อาศัยข้อมูลที่อยู่แตเ่พียงในต าราอาจท าให้นักศึกษาไมส่ามารถ
เห็นภาพ และน าไปใช้ปฏิบัติงานจริงได้ในอนาคต การให้นักศึกษามีส่วนร่วมทั้งการเก็บข้อมูล การฝึกบันทึกเพื่อเตรียม
ข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลในเบื้องต้นโดยใช้สถิติพรรณนาด้วยตนเอง จะท าให้นักศึกษาเห็น
ภาพและเข้าใจกระบวนการได้มากยิ่งขึ้น 

วันมาฆบูชาเป็นวันท่ีมีความส าคัญกับพุทธศาสนิกชน โดยเป็นวันที่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า จ านวน 1,250 
รูป มาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ โดยมิได้นัดหมายกัน ซึ่งพระสงฆ์ที่มาทั้งหมดนั้นเป็นพระ
อรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6 และเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบท โดยตรงจากพระพุทธเจ้า โดยในวันนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสด ง
โอวาทปาติโมกข์ ในที่ประชุมสงฆ์เหล่านั้น ซึ่งเป็นทั้งหลักการอุดมการณ์และวิธีการปฏิบัติที่ น าไปใช้ได้ทุกสังคม มีเนื้อหา 
โดยสรุปคือให้ละความช่ัวทุกชนิด ท าความดี ให้ถึงพร้อมและท าจิตใจให้ผ่องใส ซึ่งกิจกรรมที่ควรปฏิบัติในวันมาฆบูชาของ
ทุกปี คือ การท าบุญ ตักบาตรในตอนเช้า หรือไม่ก็จัดหาอาหารคาวหวานไปท าบุญฟังเทศน์ท่ีวัด ตอนบ่ายฟังพระแสดงพระ
ธรรมเทศนา ในตอนกลางคืน จะพากันน าดอกไม้ ธูปเทียน ไปที่วัดเพื่อชุมนุมกันท าพิธีเวียนเทียน รอบพระอุโบสถ พร้อม
กับพระภิกษุสงฆ์โดยเจ้าอาวาสจะน าว่า นะโม 3 จบ จากนั้นกล่าวค า ถวาย ดอกไม้ธูป เทียน ทุกคนว่าตาม จบแล้วเดิน 
เวียนขวา ตลอดเวลาให้ระลึกถึง พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ จนครบ 3 รอบ แล้วน าดอกไม้ ธูปเทียนไปปัก
บูชาตามที่ทางวัด เตรียมไว้ เป็นอันเสร็จพิธี  

การสืบสานวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับวันมาฆบูชา มักถูกละเลยจากคนรุ่นใหม่ ท่ีไม่เข้าใจที่มาของความส าคัญนี้ ดังนั้น 
เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีและที่มาของวันมาฆบูชา และสามารถสืบสานประเพณีอย่างเข้าใจ 
และน าความรู้ความเข้าใจจากการเรียนวิชา AI1433 ไปบูรณาการฝึกวิเคราะห์ข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวันมาฆบูชา 
จึงได้เกิดกิจกรรมบูรณาการนี้ขึ้น 

 

 

 เรียนรูเ้พือ่รบัใชส้งัคม 

 



  
 

5. ข้อเสนอแนะจากการบูรณาการของปีการศึกษาก่อนหน้า (ถ้ามี) 

-  เป็นกิจกรรมนอกเหนือจากโจทย์ในห้องเรียน นักศึกษาได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาประยุกต์เพื่อแก้ปญัหา และเป็นการ
ฝึกทักษะที่ด ี

- ควรปรับเปลี่ยนล าดับหัวข้อการเรียนการสอน เพื่อให้มีเวลาในการจัดท ารายงาน และมีการติดตามการด าเนินงาน
เป็นระยะ 

 
6. วัตถุประสงค์ของการบูรณาการ 

▪ เพือ่ให้นักศึกษามีความรูเ้กี่ยวกับวันมาฆบูชา 
▪ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจในกระบวนการเก็บข้อมูล การบนัทึกข้อมูล 
▪ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกใช้วธิีการน าเสนอที่เหมาะสมกับลักษณะข้อมลู 
▪ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกสถิตพิรรณนาท่ีเหมาะสมกับลักษณะขอ้มูล 
 

7. ตัวชี้วัดความส าเร็จของการบูรณาการและค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จและคา่เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนเฉลีย่ของนักศึกษาในการท ารายงานการบรูณา
การฯมีคา่อย่างน้อย 5.6 (จากคะแนนเต็ม 7) หรือร้อย
ละ 80 

5.75 (จากคะแนนเต็ม 7) 
หรือร้อยละ 82.14 

 
8. ขั้นตอนและวธิีการบูรณาการ (อธิบายโดยละเอียด) 

1) นักศึกษาแบ่งกลุ่ม โดยมีสมาชิก 3 – 4 คน เพื่อมอบหมายงานการส ารวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวนั

มาฆบูชาโดยให้นักศึกษาก าหนดเทคนิคการเลือกตัวอย่างด้วยตนเอง 
2) มอบหมายให้นักศึกษาหาความรูเ้กี่ยวกับวันมาฆบูชา จากน้ันออกแบบเครื่องมือการวัดความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับวันมาฆบูชา 
3) อาจารย์อธิบายวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การบันทึกข้อมลูเพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการวิเคราะห ์
4) นักศึกษาเก็บข้อมูลตามกลุม่เป้าหมายที่ก าหนด จ านวนตัวอย่างอย่างน้อย 50 
5) นักศึกษาฝึกปฏิบตัิการบันทึกข้อมลูลงไฟล์เพื่อการวิเคราะห ์
6) นักศกึษาเลือกใช้สถิติพรรณนาที่เหมาะสมส าหรับข้อมลูที่มี  
7) นักศึกษาส่งงานในรูปเลม่ของรายงาน ในรูปแบบไฟล์ pdf และไฟลข์้อมูลดิบในรูปแบบของไฟล์ Excel 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

8 สรุปผลที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการ 

ผลประเมินความพึงพอใจ 
จากจ านวนนักศึกษาลงทะเบยีน 10 คน ตอบแบบสอบถาม 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ไดผ้ลส ารวจจ านวนผู้ที่มีความ
พึงพอใจ (ร้อยละ) ในแต่ละหัวข้อ ดังนี ้

หัวข้อ ความคิดเห็น 
 มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อยที่สุด 

1. (ก่อนเรียน) ผู้เรียนไดร้ับความรูด้้านศิลปะและ
วัฒนธรรมจากรายวิชานี้ ในระดบัใด 

 2 
(40) 

3 
(60) 

  

2. (หลังเรียน) ผู้เรียนได้รับความรูด้้านศิลปะและ
วัฒนธรรมจากรายวิชานี้ ในระดบัใด 

3 
(60) 

2 
(40) 

   

3. ผู้เรียนรู้สึกว่าเมื่อมีศลิปะและวฒันธรรมเข้ามา
ผนวกกับการเรียนการสอนท าให้เข้าใจในเนื้อหา
รายวิชาเรยีนได้ง่ายขึ้น 

1 
(20) 

3 
(60) 

 1  

4. ผู้เรียนไดร้ับประโยชน์จากการเรียนรู้ที่เกดิจากการ
น าองค์ความรู้ต่าง ๆ เชื่อมโยงกันมากกว่าท่ีจะเกิด
จากเนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่งเท่านั้น 

2 
(40) 

3 
(60) 

   

5. ผู้เรียนไดร้ับประสบการณเ์พิ่มขึน้จากการบูรณา
การศิลปะและวัฒนธรรมกบัการเรยีนการสอนใน
รายวิชานี ้

2 
(40) 

3 
(60) 

   

6. ผู้เรียนสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ไดร้ับ
ไปปรับใช้ในการเรียน 

2 
(40) 

3 
(60) 

   

7. นักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมของการบูรณา
การการเรียนการสอนกับการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

2 
(40) 

3 
(60) 

   

 
ประโยชน์ที่นักศกึษาได้รับ 

1) นักศึกษามีความรูเ้กี่ยวกับวันมาฆบูชา 
2) นักศึกษามีความรู้และเข้าใจในกระบวนการเก็บข้อมลู การบันทึกข้อมูล ผ่านการปฏิบตัิจริง 
3) นักศึกษาได้ทราบแนวทางและหลกัการในการน าสถติิพรรณนาไปใช้วิเคราะห์ข้อมูล 

 
9 ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการบูรณาการในการด าเนินงานครั้งต่อไป 

- 
 
 
 
 



  
 

 
 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชา/หลักสูตรส าหรับการปรับปรุงในคร้ังถัดไป 
นักศึกษาได้น าความรู้ในช้ันเรยีนมาผนวกกับข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมได้ดี และควรแนะน าให้นักศึกษาเน้นประโยชน์ของ
การวิเคราะห์ข้อมลูว่าสามารถน าไปต่อยอดด้านใดต่อไป 
         
ลงช่ือ.......วรนุช มีภูมริู้..........................(ประธานกลุ่มวิชา/ประธานหลักสูตร) 
 
 
ค าช้ีแจง 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบการบูรณาการระบุรายละเอียดทั้งหมดในแบบฟอร์ม 

2. เสนอรายละเอียดการบูรณาการต่อคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชา/หลักสูตร เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่บูรณาการ  

เพื่อประชุมพิจารณาให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการปรบัปรุง โดยน าเข้าพิจารณาในวันประชุมพิจารณาเกรด 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบการบูรณาการปรับแก้รายละเอียดการบูรณาการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบรหิารกลุม่

วิชา/หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่มีการบูรณาการ น าแบบฟอร์มนี้แนบท้ายไว้กับ มคอ.5 ของ

รายวิชาที่บูรณาการ 

หมายเหตุ :  
1. ระบุการบรูณาการได้ / หรือไม่ได้ ไว้ใน มคอ.5 

2. ส่ง มฉก.วท.032 มายังคณะ (ท้ังนี้ จะไดด้ าเนินการรวมรวบประชาสมัพันธ์ผ่าน website KM ของคณะ) 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารยป์ระจ าหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

 

อ.วรนุช  มีภูมิรู ้

 

 

อ.ดร.นพมาศ  อัครจันทโชติ 

 

 

รศ.ดร.ประยูรศักดิ์  เปลื้องผล 

 

 

อ.ดร.ศิลา  เต็มศิริฤกษ์กุล 

 

 

อ.ยุวธิดา  ชิวปรชีา 
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