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รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   สาขาวิชาคณิตสาสตร์และสถติิ 

ภาคการศึกษาท่ี 1   ปีการศึกษา 2564 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

                        

หมวด หมวด 11  ข้อมูลทั่วไปข้อมูลทั่วไป  

1. รหัสและชื่อวิชา    MA1003  คณิตศาสตร์ (Mathematics ) 

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

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และกลุม่เรียน (Section)   อ.ตติภรณ์ภัทรานรุักษ์โยธิน   กลุ่ม 01 
                  อ.อลิศรา  พรายแก้ว กลุ่ม 02 
  

4. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน :  ภาคการศึกษา 1 ช้ันปีท่ี   1 

5. สถานที่เรียน   อาคารเรียน  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 

หมวดที่ หมวดที่ 22  การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอนการจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน  

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

คร้ังท่ี หัวข้อการสอน 

จ านวนชั่วโมง
ตามแผน 

จ านวนชั่วโมง
สอนจริง 

เหตุผล 
หากมีความ
แตกต่าง

เกิน 25 % 
บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

1 เมทริกซ์  พีชคณิตของเมทริกซ ์ 1.5  1.5   

2 การด าเนินการตามแถว 1.5  1.5   
3 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นด้วยวธิีของเกาส์ – จอร์แดน 1.5  1.5   
4 ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ขนาด 1x1  2x2  และ 3x3 1.5  1.5   
5 ไมเนอร์  โคแฟกเตอร ์ 1.5  1.5   

6 ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ขนาด n x n 1.5  1.5   
7 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นด้วยดีเทอร์มิแนนต์ 1.5  1.5   
8 เวกเตอร์ในปรภิูม ิ3  มิต ิ 1.5  1.5   

9 พีชคณิตของเวกเตอร ์ 1.5  1.5   
10 ผลคณูเชิงสเกลาร์ของ 2   เวกเตอร์ 

ผลคณูเชิงเวกเตอร์ของ 2  เวกเตอร์ 
1.5  1.5   

11 ผลคณูเชิงสเกลาร์ของ 3   เวกเตอร์ 1.5  1.5   
12 การหาลมิิตของฟังก์ชันอย่างง่าย 1.5  1.5   
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คร้ังท่ี หัวข้อการสอน 

จ านวนชั่วโมง
ตามแผน 

จ านวนชั่วโมง
สอนจริง 

เหตุผล 
หากมีความ
แตกต่าง

เกิน 25 % 
บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

13 การหาลมิิตของฟังก์ชันอย่างยาก 1.5  1.5   

14 ลิมิต ณ อนันต์ 1.5  1.5   
15 ลิมิตอนันต ์ 1.5  1.5   

16 เส้นก ากับแนวราบและเส้นก ากับแนวดิ่ง 1.5  1.5   
17 ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 1.5  1.5   

18 อัตราการเปลี่ยนแปลง 1.5  1.5   
19 การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตร 1.5  1.5   

20 อนุพันธ์อันดับสูง   กฎลูกโซ ่ 1.5  1.5   
21 อนุพันธ์ของฟังก์ชันท่ีนิยามโดยปรยิาย 1.5  1.5   

22 อัตราสมัพัทธ ์ 1.5  1.5   
23 อัตราสมัพัทธ ์(ต่อ) 1.5  1.5   
24 ทฤษฏีค่าสุดขดี 1.5  1.5   

25 โจทย์ปัญหาค่าสดุขีด 1.5  1.5   
26 การอินทิเกรตฟังก์ชัน 1.5  1.5   

27 การอินทิเกรตโดยการเปลี่ยนตัวแปร 1.5  1.5   
28 อินทิกรัลจ ากัดเขต 1.5  1.5   
29 การหาพื้นท่ีใต้โค้ง 1.5  1.5   
30 การหาพื้นท่ีระหวา่งโค้ง 1.5  1.5   

รวมจ านวนชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา 45  45   

 

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลมุตามแผน 
สัปดาห ์ หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลมุตามแผน นัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา 

แนวทางการชดเชย 
 ไม่ม ี - 
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3. ประสิทธิผลของวิธสีอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

มาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ 

วิธีการสอนที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ประสิทธ ิ
ภาพ 

ปัญหาของวิธี
สอนที่ใช(้ถ้า
มี) พร้อม

ข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

1. คุณธรรม จริยธรรม 1. อาจารย์ปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการมีวินัยตรงต่อเวลารักษาความ
สะอาดในห้องเรยีน  ขยันอดทนและมเีมตตาต่อนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ อีกท้ัง
อาจารย์ต้องมีความรับผิดชอบ เสยีสละ และเป็นแบบอย่างท่ีดีและเคารพ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของห้องเรียน องค์กรและสังคม 
2. (เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้าน 
collaboration / communication ) โดยอาจารย์และนักศึกษาร่วมกัน
ออกแบบข้อตกลงในห้องเรียนกับนักศึกษาในเรื่องดังต่อไปนี ้

-  ความมีวินัย เข้าเรียนตรงเวลาครบตามเกณฑ์ 
-  ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายโดยส่งงานให้ครบถ้วนและตรงต่อ
เวลา 
-  รูปแบบพฤติกรรมที่เหมาะสมในห้องเรียนและการเรียนแบบออนไลน์  เช่น 

ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น  ปิดเครื่องมือสื่อสาร ไม่น าอาหารและน้ าเข้ามาใน
ห้องเรียนและรักษาความสะอาดของห้องเรียนทุกครั้ง  เข้าเรียนออนไลน์ในทุก
ครั้งทีผู่้สอนก าหนด และให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างซื่อสัตย์ไม่ว่าจะ
เป็นการถาม-ตอบ การส่งงานหรือการสอบ 
3.  ท าความเข้าใจกับนักศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัตติามกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลยั  

-  การแต่งกายท่ีถูกกฎระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
-  การไม่เข้าไปในแหล่งอบายมุข  
-  การไม่ทุจรติในการสอบ ทั้งการสอบแบบปกติและการสอบออนไลน ์
-  การรูคุ้ณค่าและดูแลรักษาทรัพย์สินของส่วนรวม เช่น จักรยานสขีาว  

ไฟฟ้า  น้ าประปา ความสะอาดของห้องเรียน เป็นต้น 
4.  การให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
ของผู้อื่น 
5.  สอดแทรกคุณธรรม  6 ประการในการเรียนการสอน 

   

2. ความรู ้ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้นการเรียนรู้ในศตวรรษที่  ด้าน 21critical 
thinking / collaboration / communication / computing โดย 
การสอนในคาบบรรยาย ( Face to Face ) 
1. ผู้สอนใช้ตัวอย่างในการทบทวนเนือ้หาการเรยีนจาก Online lecture  
2. เมื่อศึกษาจบในแตล่ะบท ให้นักศกึษาฝึกท าโจทย์ท่ีต้องใช้กระบวนการ

วิเคราะห์และแก้ปญัหาตามขั้นตอนท่ีถูกต้องเหมาะสมตามหลักคณติศาสตร์ 
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มาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ 

วิธีการสอนที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ประสิทธ ิ
ภาพ 

ปัญหาของวิธี
สอนที่ใช(้ถ้า
มี) พร้อม

ข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

อาจท าเป็นรายบคุคล/รายกลุ่ม  
3. สุ่มผูเ้รียนออกมาน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาในช้ันเรียน จากนั้นผู้สอนให้ข้อมูล

สะท้อนกลับชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของงาน  
4. หลังจากจบคาบบรรยาย ผูเ้รียนท าการบ้าน/งานท่ีมอบหมาย/quiz และส่ง

งานตามที่ผูส้อนก าหนด 
บรรยายออนไลน์ (Online Lectures) 
1.   ผู้สอนอัพโหลดเอกสารการเรียนรวมถึงบทเรียนออนไลน์ท้ังหมดใน e-

learning ก่อนเริ่มภาคการศึกษา 
2.   สื่อการสอนประกอบด้วย สไลดป์ระกอบการสอน (Power Point) เอกสาร

ในรูปแบบไฟล์ PDF  คลิปเสียง ประกอบการบรรยาย  การบ้านที่เกีย่วข้อง
กับเนื้อหา 

3.   บรรยายออนไลน์ ผ่าน MS-team  
4.   หลังจากบรรยายออนไลน์ ผู้เรียนท าการบ้าน/งานท่ีมอบหมาย/quiz และส่ง

งานตามที่ผูส้อนก าหนด 
5.   ช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านกลุ่ม line 
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม ได้แก ่
-    การถาม-ตอบ สุ่มตัวอย่างนักศกึษามาท าแบบฝึกหดั เพื่อฝึกทักษะในการ

วิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอข้อมูล รวมทั้งฝึกให้นักศึกษาสามารถสื่อสารภาษา
คณิตศาสตร์กับผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง แล้วอภิปรายสรุปความรูร้่วมกัน 

-    ก าหนดปญัหาให้นักศึกษาท าท้ังแบบบุคคลและแบบกลุ่ม ฝึกการวเิคราะห์
พร้อมหาค าตอบ และผู้สอนให้ข้อมูลสะท้อนกลับช้ีให้เห็นข้อบกพรอ่งของงาน 

-    ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนการสอนเป็นแบบเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญใน
รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) โดยใช้เทคนิคเพื่อน
คู่คิด (Think pair share) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยฝึกทักษะการคดิ สง่เสริม
ความคิดสร้างสรรคม์ีขั้นตอนดังนี ้

 ขั้นที ่1 ผู้สอนตั้งปัญหาหรือข้อค าถาม  

 ขั้นที ่2 ผู้เรียนทุกคนคิดหาค าตอบตามเวลาที่ผู้สอนก าหนดไว ้ 

 ขั้นที ่3 ผู้เรียนจับคู่ปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดกันเกี่ยวกับค าตอบ  

 ขั้นที ่4 ผู้สอนสุ่มเรียกผู้เรียนให้ตอบปัญหาให้ฟังทั้งห้องเรียน 

-    ดูการสอนออนไลน์และท าการบ้าน/งานท่ีมอบหมายทีเ่กี่ยวข้องกับการ
เรียนการสอนคาบบรรยาย 
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มาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ 

วิธีการสอนที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ประสิทธ ิ
ภาพ 

ปัญหาของวิธี
สอนที่ใช(้ถ้า
มี) พร้อม

ข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

-    การแสดงความคดิเห็นร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผูส้อน  เน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูส้อนกับผูเ้รียน และผูเ้รียนกับผู้เรียน  

   Online Quiz เพื่อความเข้าใจของเนื้อหาและสนับสนุนให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้
ความรู้ความเข้าใจแก้ปัญหา 

3. ทักษะทางปัญญา เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้นการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ด้าน 21 critical 
thinking /creativity & innovation  /computing /collaboration โดย  

การสอนในคาบบรรยาย ( Face to Face ) 
1. ผู้สอนใช้ตัวอย่างในการทบทวนเนือ้หาการเรยีนจาก Online lecture  
2. เมื่อศึกษาจบในแตล่ะบท ให้นักศกึษาฝึกท าโจทย์ท่ีต้องใช้กระบวนการ

วิเคราะห์และแก้ปญัหาตามขั้นตอนท่ีถูกต้องเหมาะสมตามหลักคณติศาสตร์ 
อาจท าเป็นรายบคุคล/รายกลุ่ม  

3. สุ่มผูเ้รียนออกมาน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาในช้ันเรียน จากนั้นผู้สอนให้
ข้อมูลสะท้อนกลับชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของงาน  

4. หลังจากจบคาบบรรยาย ผูเ้รียนท าการบ้าน/งานท่ีมอบหมาย/quiz และ
ส่งงานตามที่ผูส้อนก าหนด 

บรรยายออนไลน์ (Online Lectures) 
1. ผู้สอนอัพโหลดเอกสารการเรียนรวมถึงบทเรียนออนไลน์ท้ังหมดใน e-

learning ก่อนเริ่มภาคการศึกษา 
2. สื่อการสอนประกอบด้วย สไลด์ประกอบการสอน (Power Point) 

เอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF  คลิปเสียง ประกอบการบรรยาย  การบ้านท่ี
เกี่ยวข้องกับเนื้อหา 

3. บรรยายออนไลน์ ผ่าน MS-team  
4. หลังจากบรรยายออนไลน์ ผูเ้รียนท าการบ้าน/งานท่ีมอบหมาย/quiz และ

ส่งงานตามที่ผูส้อนก าหนด 
5. ช่องทางการติดต่อสื่อสารผา่นกลุ่ม line 
กิจกรรมการเรียนการสอนทีผู้่เรียนมีส่วนร่วม ได้แก ่
-    การถาม-ตอบ สุ่มตัวอยา่งนักศึกษามาท าแบบฝึกหดั เพื่อฝึกทักษะใน

การวเิคราะห์ข้อมลู น าเสนอข้อมลู รวมทั้งฝึกให้นักศึกษาสามารถสือ่สารภาษา
คณิตศาสตร์กับผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง แล้วอภิปรายสรุปความรูร้่วมกัน 

-  ก าหนดปัญหาให้นักศึกษาท าท้ังแบบบุคคลและแบบกลุ่ม ฝึกการ
วิเคราะห์พร้อมหาค าตอบ และผูส้อนให้ข้อมูลสะท้อนกลบัช้ีให้เห็นขอ้บกพร่อง
ของงาน 
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มาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ 

วิธีการสอนที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ประสิทธ ิ
ภาพ 

ปัญหาของวิธี
สอนที่ใช(้ถ้า
มี) พร้อม

ข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

-    ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนการสอนเป็นแบบเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญใน
รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) โดยใช้เทคนิคเพื่อน
คู่คิด (Think pair share) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยฝึกทักษะการคดิ สง่เสริม
ความคิดสร้างสรรคม์ีขั้นตอนดังนี ้

 ขั้นที ่1 ผู้สอนตั้งปัญหาหรือข้อค าถาม  

 ขั้นที ่2 ผู้เรียนทุกคนคิดหาค าตอบตามเวลาที่ผู้สอนก าหนดไว ้ 

 ขั้นที ่3 ผู้เรียนจับคู่ปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดกันเกี่ยวกับค าตอบ  

 ขั้นที ่4 ผู้สอนสุ่มเรียกผู้เรียนให้ตอบปัญหาให้ฟังทั้งห้องเรียน 

-    ดูการสอนออนไลน์และท าการบ้าน/งานท่ีมอบหมายทีเ่กี่ยวข้องกับการ
เรียนการสอนคาบบรรยาย 

-    การแสดงความคดิเห็นร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผูส้อน  เน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูส้อนกับผูเ้รียน และผูเ้รียนกับผู้เรียน  

   Online Quiz เพื่ อความ เข้ าใจของเนื้ อหาและสนับสนุน ให้ ผู้ เรียน
ประยุกต์ใช้ความรู้ความเข้าใจแก้ปัญหา 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1.ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนการสอนเป็นแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในรูปแบบ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด 
(Think pair share) เพื่อช่วยฝึกทักษะการคิด และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
2.มอบหมายงานให้นักศึกษาน าเสนอข้อมูลผ่านเว็บไซต์  Powtoon และ 
YouTube เพื่อเป็นการพัฒนาให้นักศึกษาสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้อย่าง
สร้างสรรค์ และเป็นการเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้กับนักศึกษา อีกทั้งยังเป็นการให้ผู้ เรียนได้ เรียนรู้การแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบ การมีวินัยในการท างาน และเรียนรู้ที่จะท างานร่วมกันกับบุคคลอื่น 
เพื่อสร้างสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นหลักการ
อันหนึ่งของ Active Learning 

   

5.  ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ผู้สอนน าโปรแกรมส าเร็จรูปที่ เหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน เช่น The 
Geometer’s Sketchpad  GeoGebra หรือ Microsoft Excelมาใช้เพื่อ
กระตุ้นความสนใจและปลูกฝังให้นักศึกษาคิดตามอย่างมีเหตุผล  อีกทั้งยัง
สามารถช่วยให้นักศึกษาสามารถตรวจค าตอบได้ด้วยตนเอง 

2. มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูล และหาโจทย์ทางคณิตศาสตร์ที่
ตนเองสนใจ  พร้อมเสนอแนวทางการแก้ปัญหาทั้งจากต าราภาษาไทยและ
ต าราภาษาอังกฤษ รวมทั้งการค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต 
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4. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 
ควรกระตุ้นให้นักศึกษารู้จักคิดวิเคราะห์หาเหตุผลในการแก้ปัญหาต่างๆให้มากข้ึน  อาจใช้วิธีการถามตอบหรือ

การอภิปรายทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม  ควรเน้นการท าแบบฝึกหัดเพื่อเป็นการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ อาจให้งาน
กลุ่มเพื่อส่งเสริมการท างานเป็นทีมและให้นักศึกษารู้จักค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม และเพิ่มคะแนนเก็บให้มากขึ้น 
 
 

หมวดที่ หมวดที่ 33  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาสรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  

สรุปผลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา จ านวนนักศึกษา 
1. จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน  (ณ วันหมดก าหนดการเพิ่มถอน) 241 

2. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 235 
3. จ านวนนักศึกษาท่ีถอน (W) - 
4. จ านวนนักศึกษาขาดสอบ 6 
5. จ านวนนักศึกษาลาออก - 

1. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) : จ านวนและร้อยละของนักศึกษาในแต่ละระดับคะแนน 

 A B+ B C+ C D+ D F ขส รวม 

071 - 01 4 3 11 34 40 14 5 8 1 120 

071 - 02 3 5 9 39 31 20 7 2 5 121 

รวม 7 8 20 73 71 34 12 10 6 241 

 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน N = 241 ร้อยละ 

A 7 2.98 
B+ 8 3.40 
B 20 8.51 
C+ 73 31.06 

C 71 30.21 
D+ 34 14.47 
D 12 5.11 

F 10 4.26 
F (ขาดสอบ) 6 - 

เกรด 
สาขา 
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2. ปัจจัยท่ีท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ: ไม่มี            

3. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา: ไม่มี 

3.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน:  ไม่มี 
3.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้:  ไม่มี 

 

4. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา :  

(ข้อมูลจาก มคอ.3 หมวดที่ 7 ข้อ 5 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา) 
วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

1. ทบทวนจากพฤติกรรมของผู้เรยีนเป็นรายบคุคล ได้แก ่
-  การเข้าห้องเรียนตรงเวลาและขาดเรยีนไมเ่กินร้อยละ 
20 ของเวลาเรยีนทั้งหมด 
-  มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การถาม
และตอบปญัหา การคดิแก้โจทยป์ญัหาต่าง  

 
- นักศึกษาขาดเรียนไม่เกินร้อยละ 20 ของเวลาเรียนทั้งหมด และ
นักศึกษาส่วนใหญ่เข้าเรียนตรงเวลา 
- นักศึกษาให้ความร่วมมือในกิจกรรมการเรยีนการสอนทั้ง ใน
ห้องเรียนและออนไลน์ มีการถาม-ตอบ และท า แบบฝึกหัดอย่าง
สม่ าเสมอ  

2.  ทวนสอบจากผลสัมฤทธ์ิการเรยีนในช้ันเรียน ได้แก ่ 
-  การตอบค าถาม  
 
-  การท าแบบฝึกหัด การบา้น และงานท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 
- นักศึกษาส่วนใหญ่สนใจในการเรยีนสามารถถามและตอบ ได้
ทันท ี 
- นักศึกษาส่วนใหญ่ส่งแบบฝึกหัด การบ้านและงานท่ีได้รับ
มอบหมายตรงเวลา 

3. ทวนสอบจากคะแนนในการสอบแต่ละครั้ง 
 

- กิจกรรมการวัดผลประเมินผลไม่ตรงตามด าเนินการจริง 
เนื่องจากสถานการณ์โควดิ ไมส่ามารถสอบ onsite ได้ท าให้
รวมการสอบย่อย 20% สอบกลางภาค 30% รวมเป็น 50% 
แบ่งเป็นสอบย่อย 6 ครั้ง 

4. มีการตั้งคณะกรรมการประจ ากลุ่มวิชาสถิติ ตรวจสอบ 
ผลการประเมินการเรยีนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ วิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนอ่ืน ๆ 

- คณะกรรมการบรหิารกลุ่มวิชามีการตรวจสอบผลการ 
ประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นระยะ ๆ 
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หมวดที่ หมวดที่ 44    ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ  

1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและสิ่งอ านวยความสะดวก 
  -  

2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร   ไม่ม ี

  

  

หมวด หมวด 55    การประเมินรายวิชาการประเมินรายวิชา  

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

1.1 ข้อวิพากษ์ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา: ไม่ม ี
 

1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อขอ้วิพากษ์ตามข้อ 1.1 :    ไม่ม ี

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 

2.1 ข้อวิพากษ์ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น  :      ไม่ม ี
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อขอ้วิพากษ์ตามข้อ 2.1 :      ไม่มี 

  

  

หมวดหมวดที่ ที่ 66  แผนการปรับปรุงแผนการปรับปรุง  

1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาคร้ังท่ีผ่านมา:  

แผนการปรับปรุง ผลการด าเนินการ 

  ปรับสื่อการสอน (e-learning) ให้อ่านง่ายสะดวกใน
การศึกษาด้วยตนเองมากขึ้น 

  ปรับสื่อการสอน (e-learning) ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น 

 

2. การด าเนินการด้านอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
พัฒนาสื่อการเรียน Online (E-Learning) อย่างต่อเนื่อง   

3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป ไม่ม ี

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่ม ี
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