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รายละเอียดรายละเอียดผลผลการดำเนินงานของการดำเนินงานของรายวิชารายวิชา   

คณะ     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชา วิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล  
ภาคการศึกษาที ่  1  ปีการศึกษา          2564   

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

                        

หมวด หมวด 11  ข้อมูลทั่วไปข้อมูลทั่วไป  

1. รหัสและชื่อวิชา :  ST2053  สถิติธุรกิจ       

2. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite):  MA1073  คณิตศาสตร์และสถิต ิ   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน(Co-requisite) :   -     

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน และกลุ่มเรียน (Section): 
     ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา :  อาจารย์ภัททิตา   เลิศจริยพร     กลุ่มเรียน : 01 

4. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน  :  ภาคการศึกษาที ่  1    ชั้นปีที ่ 2  

5. สถานที่เรียน: อาคารเรียน 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หรือ หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินที่
ไม่เอ้ืออำนวยต่อการสอนแบบ on-site ผู้สอนจะใช้การเรียน-การสอนแบบออนไลน์ 

หมวดที่ หมวดที่ 22  การการจัดจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอนการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน  

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน  (ดูข้อมูลจาก มคอ.3 หมวดที่ 5 ข้อ 1 แผนการสอน) 

สัปดาห์ หัวข้อการสอน 

จำนวนชั่วโมงตามแผน จำนวนชั่วโมงสอนจริง เหตุผล 
หากมีความ
แตกต่างเกิน 

25 % 
บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

1 
(10, 12 
ส.ค.64) 

 

▪ คำอธิบายรายวิชา      
จุดมุ่งหมายรายวิชา  
กิจกรรมประกอบการ เรียน
การสอน และ เกณฑ์การวัด 
ประเมินผล 
▪ ปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมในชั้นเรียน  ได้แก่  
การแต่งกายท่ีถูกระเบียบ    

1.0 
 
 
 
 
 
 
 

 1.0 
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สัปดาห์ หัวข้อการสอน 

จำนวนชั่วโมงตามแผน จำนวนชั่วโมงสอนจริง เหตุผล 
หากมีความ
แตกต่างเกิน 

25 % 
บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

การตรงต่อเวลา  การใช้
คำพูด กิริยาที่สุภาพ และ 
ความซื่อสัตย์ในการส่งงาน  

 
 

 
 

 บทที่ 1  การประมาณค่า 
- การประมาณค่าแบบจุด

สำหรับพารามิเตอร์         

, p , 2, 1-2   , p1-p2   
- การประมาณค่าแบบช่วง

สำหรับ  

2.0  2.0 
 
 
 
 
 
 
 

  

2 
(17, 19 
ส.ค.64) 

 

-การประมาณค่าแบบช่วง
สำหรับพารามิเตอร์      

1- 2 กรณีสุ่มตัวอย่าง
เป็นอิสระกัน 
-  การประมาณค่าแบบช่วง
สำหรับพารามิเตอร์      

1- 2 กรณีสุ่มตัวอย่างไม่
เป็นอิสระกัน 

3.0  3.0   

3 
(24, 26 
ส.ค.64) 

 

- การประมาณค่าแบบช่วง
สำหรับ p 
- การประมาณค่าแบบช่วง
สำหรับ p1- p2 
- การประมาณค่าแบบช่วง

สำหรับ 2 
 
 

3.0  3.0   
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สัปดาห์ หัวข้อการสอน 

จำนวนชั่วโมงตามแผน จำนวนชั่วโมงสอนจริง เหตุผล 
หากมีความ
แตกต่างเกิน 

25 % 
บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

4 
(31 ส.ค. 
64, 2 

ก.ย. 64) 
 

บทที่ 2 การทดสอบ
สมมติฐาน  

- การทดสอบสมมติฐาน  
และข้ันตอนการทดสอบ 
สมมติฐาน 
 -การทดสอบสมมติฐาน

เกี่ยวกับ  
- การทดสอบสมมติฐาน

เกี่ยวกับ 1-2  
กรณีสุ่มตวัอย่างเป็นอิสระ
กัน 

3.0  3.0   

5-6 
(7, 9, 
14, 16 
ก.ย. 64) 

 

- การทดสอบสมมติฐาน

เกีย่วกับ 1-2 กรณีสุ่ม
ตัวอย่างไม่เป็นอิสระกัน 
- การทดสอบสมมติฐาน
เกี่ยวกับ p 
- การทดสอบสมมติฐาน
เกี่ยวกับ p1-p2 
- การทดสอบสมมติฐาน

เกี่ยวกับ 2 
- การทดสอบสมมติฐาน

เกี่ยวกับ 1
2/2

2 

- สรุปภาพรวมของสถิติ
อนุมาน โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม 
- โครงงานพิเศษ 
“การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติสถิติอนุมาน” 

6.0  6.0   
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สัปดาห์ หัวข้อการสอน 

จำนวนชั่วโมงตามแผน จำนวนชั่วโมงสอนจริง เหตุผล 
หากมีความ
แตกต่างเกิน 

25 % 
บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

7 
(21, 23 
ก.ย. 64) 

 

บทที่3การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน   
-ประโยชน์และประเภทของ
การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน 
-การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนจำแนกทางเดียว 
(One Way Analysis of 
Variance) 
-การประมาณค่าแบบช่วง
ของค่าเฉลี่ยของประชากร1
กลุ่มและผลต่างค่าเฉลี่ย
ระหว่างประชากร 2 กลุ่ม 
- โครงงานพิเศษ 
“การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติสถิติอนุมาน” 

3.0  3.0   

8 
(5, 7 

ต.ค. 64) 
 

บทที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล
จำแนกประเภท 
- ประโยชน์และลักษณะของ
ข้อมลูที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมลูจำแนกประเภท 
- การทดสอบสารูปสนิทดี 
(Goodness of Fit Test) 
- ข้อจำกัดของการวิเคราะห์
ข้อมูลจำแนกประเภททาง
เดียว 
 

3.0  3.0   

9 การวิเคราะห่ข้อมูลจำแนก 3.0  3.0   
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สัปดาห์ หัวข้อการสอน 

จำนวนชั่วโมงตามแผน จำนวนชั่วโมงสอนจริง เหตุผล 
หากมีความ
แตกต่างเกิน 

25 % 
บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

(12, 14 
ต.ค. 64) 

 

ประเภทสองทาง 
-การทดสอบความเป็นอิสระ 
(Test of Independence) 
-ข้อจำกัดของการวิเคราะห์
ข้อมูลจำแนกประเภทสอง
ทาง 
-โครงงานพิเศษ 
“การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติสถิติอนุมาน” 

10 
(19, 21 
ต.ค. 64) 

 

บทที ่5 สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์และการ
วิเคราะห์การถดถอย   
- สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  
(Correlation   
Coefficient)   
การคำนวณค่า และการ
ทดสอบสมมติฐาน 
- การวิเคราะห์การถดถอย  
(Regression  Analysis) 
     -ประโยชน์และ
จุดมุ่งหมาย 
ลักษณะข้อมูลที่ใช้ 
     -ประเภทของการ
วิเคราะหก์ารถดถอย 
     -การวิเคราะห์การ
ถดถอยอย่างง่าย   
     -การสร้างสมการถดถอย
เชิงเส้นอย่างง่ายโดยใช้วิธี

3.0  3.0   
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สัปดาห์ หัวข้อการสอน 

จำนวนชั่วโมงตามแผน จำนวนชั่วโมงสอนจริง เหตุผล 
หากมีความ
แตกต่างเกิน 

25 % 
บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

กำลังสองน้อยที่สุด 
 

11 
(26, 28 
ต.ค. 64) 

 

การทดสอบสมมติฐาน
เกี่ยวกับความชันโดยใช้ตัว
สถิติ F  
- การทดสอบสมมติฐาน
เกีย่วกบัความชันโดยใช้ตัว
สถิติ t 
- การคำนวณค่าสัมประสิทธิ์
เพ่ือการพิจารณา 
(Coefficient of  Multiple 
Determination) 

3.0  3.0   

12 
(2, 4 
พ.ย. 
64) 

 

- การหาค่าประมาณความ
แปรปรวนของ  Y  รอบเส้น
ถดถอย    
- การหาความแปรปรวนของ  
ˆ
o  , 1̂  ,  Y  และค่า

พยากรณ์ Y 
- การหาช่วงความเชื่อมั่น
ของค่า o   และ 1      
- การหาช่วงความเชื่อมั่น
สำหรับค่าเฉลี่ยของ  Y และ  
ค่าพยากรณ์  Y 
- โครงงานพิเศษ 
“การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติสถิติอนุมาน” 

3.0  3.0   

13 
(9, 11 

บทที่ 6 การวิเคราะห์
อนุกรมเวลา  

3.0  3.0   
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สัปดาห์ หัวข้อการสอน 

จำนวนชั่วโมงตามแผน จำนวนชั่วโมงสอนจริง เหตุผล 
หากมีความ
แตกต่างเกิน 

25 % 
บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

พ.ย. 
64) 

 

- ความหมายของอนุกรม
เวลา   
- ส่วนประกอบของข้อมูล
อนุกรมเวลา   
- วิธีการหาแนวโน้มระยะ
ยาวโดยวิธีกำลังสองน้อย
ที่สุด 
- การเปลี่ยนค่า X 
- การเปลี่ยนหน่วยของ X 
และ Y 
- การเปลี่ยนจุดเริ่มต้น 
- การสร้างสมการแนวโน้ม
เส้นโค้ง 

14 
(16, 18 

พ.ย. 
64) 

 

- การปรับข้อมูลให้เรียบโดย
วิธีเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving 
Average)   
- การหาการแปรผันตาม
ฤดูกาล (Sesonal 
Variation)  จากดัชนีฤดูกาล  
- การหาดัชนีฤดูกาลโดยวิธี
อัตราส่วนต่อค่าเฉลี่ย
เคลื่อนที่  
- การหาวัฏจักรสัมพัทธ์โดย
วิธีเศษที่เหลือ 
- การหาข้อมูลที่ปราศจาก
การแปรผันตามฤดูกาล  
- การพยากรณ์ระยะยาว
และระยะสั้น 

3.0  3.0   
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สัปดาห์ หัวข้อการสอน 

จำนวนชั่วโมงตามแผน จำนวนชั่วโมงสอนจริง เหตุผล 
หากมีความ
แตกต่างเกิน 

25 % 
บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

15 
(23, 25 

พ.ย. 
64) 

 

บทที่ 7 เลขดัชนี 
- ดัชนีราคาอย่างง่าย   
- ดัชนีราคาร่วม   
- ดัชนีราคาร่วมแบบถ่วง
น้ำหนัก   
- การเปลี่ยนปีฐาน   
- การหาอัตราเงินเฟ้อ   
- อำนาจการซื้อของเงิน 1 
หน่วย   
- รายได้ที่แท้จริง 
- สรุปจริยธรรมและ
คุณธรรมสำหรับนักศึกษา 

3.0  3.0   

รวมจำนวนชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา 45  45   

 

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน  

ไม่มี             

 

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทำให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

 

มาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ 

 (จากมคอ.3 หมวดที่4) 

วิธีการสอนทีร่ะบุในรายละเอียด 
ของรายวิชา 

(จากมคอ.3 หมวดที่ 4) 

ประสิทธิภ
าพ 

ปัญหาของวิธีสอนที่ใช้  
(ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ 

ในการแก้ไข 

มี ไม่มี  

1. คุณธรรม จริยธรรม 
    (1.2, 1.3, 1.4, 1.5) 

1)  อาจารย์ปฏิบัติตนเป็น
ตัวอย่างในเรื่องการตรงต่อเวลา  
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มาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ 

 (จากมคอ.3 หมวดที่4) 

วิธีการสอนทีร่ะบุในรายละเอียด 
ของรายวิชา 

(จากมคอ.3 หมวดที่ 4) 

ประสิทธิภ
าพ 

ปัญหาของวิธีสอนที่ใช้  
(ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ 

ในการแก้ไข 

มี ไม่มี  

การแต่งกาย  การใช้คำพูดและ
กิริยาท่าทางทีสุ่ภาพเหมาะสม
กับกาลเทศะ 

2 )  อ าจ ารย์ ส ร้ า งข้ อ ต กล ง
ร่ ว ม กั บ นั ก ศึ ก ษ า ใน เรื่ อ ง
ดังตอ่ไปนี้ 
-   นักศึกษาต้องมีวินัย เข้าเรียน
ตรงเวลาและครบตามเกณฑ์  ถ้า
มีความจำเป็นต้องขาดเรียน 
ควรแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบ
ล่วงหน้า หรือส่งใบลากิจ ลาป่วย
ทุกครั้ง  นักศึกษาต้องแต่งกายให้ 
ถูกระเบียบ   มีความขยันและมี
ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบ ห มาย โดยส่ ง งาน อย่ า ง
ครบถ้วนและตรงต่อเวลา 
-   มีพฤติกรรมที่เหมาะสมใน
ห้องเรียน  เช่น  ไม่รับประทาน
อาหารในห้องเรียน  ไม่ทิ้งขยะใน 
ห้องเรียน  ไม่ส่งเสียงดังรบกวน
ผู้อื่น  ใช้คำพูด รวมทั้งกิริยา
ท่าทางที่สุภาพ เหมาะสมกับ
กาลเทศะ  และปิดเครื่องมือ
สื่อสารทุกครั้ง 
 -  ในการทำงานกลุ่มที่ได้รับ
มอบหมาย  นักศึกษาต้องร่วม
แลกเปลี่ยนและรับฟังความ
คิดเห็นซึ่งกัน และกัน  จนทำให้
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มาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ 

 (จากมคอ.3 หมวดที่4) 

วิธีการสอนทีร่ะบุในรายละเอียด 
ของรายวิชา 

(จากมคอ.3 หมวดที่ 4) 

ประสิทธิภ
าพ 

ปัญหาของวิธีสอนที่ใช้  
(ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ 

ในการแก้ไข 

มี ไม่มี  

งานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จลุล่วง
ลงได้ด้วยดีทุกครั้ง 
- ให้นั กศึกษานำคุณธรรม  6 
ประการ ไปปฏิบัติในการดำเนิน
ชีวิต ( มีการสอดแทรกคุณธรรม  
6 ประการ ในสื่อการสอน )  เช่น 
การใช้กระดาษ reused ในการ
ทำการบ้านและรายงาน 
-  ขอความร่วมมือให้นักศึกษาใช้
จักรยานของมหาวิทยาลัยอย่างมี
วินัย รู้คุณค่า และรับผิดชอบต่อ 
สังคม 

2. ความรู้ 
    (2.1, 2.2) 

1)  บรรยาย อธิบายขั้นตอน 
วิธีการ ประกอบการยกตัวอย่าง 
2)  เมื่อศึกษาจบในแต่ละบท 
กำหนดให้นักศึกษาทำ
แบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความรู้ 
และผู้สอนให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
ด้านการเรียนแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล ภายหลังการสอบ 
 3)  ฝึกทักษะในการวิเคราะห์
ข้อมูล นำเสนอข้อมูล โดยใฃ้
โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ทั้ง
แบบกลุ่มและแบบรายบุคคล 
4)  กำหนดโจทย์ปัญหาเพ่ือให้
นักศึกษาแบ่งกลุ่มร่วมกันฝึก
วิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วยเครื่อง
คิดเลขและคอมพิวเตอร์ และ
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มาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ 

 (จากมคอ.3 หมวดที่4) 

วิธีการสอนทีร่ะบุในรายละเอียด 
ของรายวิชา 

(จากมคอ.3 หมวดที่ 4) 

ประสิทธิภ
าพ 

ปัญหาของวิธีสอนที่ใช้  
(ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ 

ในการแก้ไข 

มี ไม่มี  

ผู้สอนให้ข้อมูลสะท้อนกลับด้าน
ความถูกต้องและความเหมาะสม
ในการคำนวณและการวิเคราะห์ 
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเนน้
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ด้าน critical thinking 
/creativity & innovation / 
computing /collaboration 
โดย 
1)  สัมมนาสังเคราะห์ความรู้ทุก
บท โดยกำหนดโจทย์กรณีศึกษา 
และมอบหมายให้ทำงานกลุ่ม
เพ่ือค้นหาข้อเท็จจริง ประเมิน
ความถูกต้องของการใช้สถิติ 
และเสนอแนวทางการวิเคราะห์
ด้วยสถิติท่ีถูกต้อง และ จัดทำ
รายงานพร้อมนำเสนอในชั้น
เรียน  
2)  การถามตอบผู้เรียนเป็น
รายบุคคลและเน้นคำถามท่ีให้
ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นเชิง
สร้างสรรค์อย่างสม่ำเสมอและ
ทั่วถึง   การสุ่มตัวอย่างนักศึกษา
มาทำแบบฝึกหัดบนกระดานแล้ว
อภิปรายความรู้ร่วมกัน   
3)  การทำรายงานกลุ่ม โดยใช้
วิธีระดมสมองเพ่ือฝึกปฏิบัติการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติอนุมาน 
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มาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ 

 (จากมคอ.3 หมวดที่4) 

วิธีการสอนทีร่ะบุในรายละเอียด 
ของรายวิชา 

(จากมคอ.3 หมวดที่ 4) 

ประสิทธิภ
าพ 

ปัญหาของวิธีสอนที่ใช้  
(ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ 

ในการแก้ไข 

มี ไม่มี  

ที่ต้องมกีารคำนวณด้วยเครื่องคิด
เลข และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
คอมพิวเตอร์ โดยแบ่งนักศึกษา
เป็นกลุ่ม    
4)  ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21  โดยให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม 
กลุ่มละ 3-4 คน  เพ่ือฝึก
ปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติอนุมาน  
5)  มอบหมายให้ค้นคว้าความรู้
ทางสถิติจากเว็บไซต์ต่าง ๆ 

3. ทักษะทางปัญญา 
    (3.1, 3.2)  

1)  การสอบย่อย สอบกลางภาค 
และสอบปลายภาค 
2)  ความถูกต้องในการตอบ
คำถาม และสรุปผลความรู้ 
 3)  ความถูกต้องและการมี
ความคิดสร้างสรรค์ในการทำ
รายงานกลุ่ม 

 

 

  

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ (4.2, 4.3) 

1)  อาจารย์สร้างข้อตกลง
ร่วมกับนักศึกษาในเรื่อง
ดังต่อไปนี้ 
-    นักศึกษาต้องมีความ

รับผิดชอบ  ร่วมแสดงความ
คิดเห็นและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน  รวมทั้งช่วยเหลือเพ่ือน
ในงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย 
-   นักศึกษาต้องมีพฤติกรรมที่

เหมาะสมในห้องเรียน  เช่น ไม่
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มาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ 

 (จากมคอ.3 หมวดที่4) 

วิธีการสอนทีร่ะบุในรายละเอียด 
ของรายวิชา 

(จากมคอ.3 หมวดที่ 4) 

ประสิทธิภ
าพ 

ปัญหาของวิธีสอนที่ใช้  
(ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ 

ในการแก้ไข 

มี ไม่มี  

รับประทานอาหารในห้องเรียน  
ไม่ทิ้งขยะในห้องเรียน ไม่ส่งเสียง
ดังรบกวนผู้อ่ืน  ใช้คำพูดและมี
กิริยาที่สุภาพ  และปิดเครื่องมือ
สื่อสาร 
-   นักศึกษาต้องมีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน  รู้จักวิธีการทำงาน
ร่วมกันเป็นทีม  ฝึกความ
ประนีประนอม ความรับผิดชอบ
ในหน้าที่  และการยอมรับความ
คิดเห็นที่แตกต่างจากผู้อ่ืน   
2)  การทำรายงานกลุ่ม โดยใช้

วิธีระดมสมองเพ่ือฝึกปฏิบัติการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติอนุมาน  
โดยแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่ม กลุ่ม
ละ 3-4 คน   
3)  ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ

ที ่21  โดยให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม 
กลุ่มละ 3-4 คน  เพ่ือฝึก
ปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติอนุมาน 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (5.1, 5.2, 5.3) 

- มีการฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ตัวเลข  
 - การมอบหมายให้นักศึกษาทำ
รายงานกลุ่มการวิเคราะห์ข้อมูล 
ใช้หลักการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยให้
นักศึกษาในกลุ่มมีส่วนร่วมในการ
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มาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ 

 (จากมคอ.3 หมวดที่4) 

วิธีการสอนทีร่ะบุในรายละเอียด 
ของรายวิชา 

(จากมคอ.3 หมวดที่ 4) 

ประสิทธิภ
าพ 

ปัญหาของวิธีสอนที่ใช้  
(ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ 

ในการแก้ไข 

มี ไม่มี  

วางแผนการแก้ปัญหางานที่ได้รับ
มอบหมายร่วมกัน วางเป้าหมาย
ร่วมกัน และเลือกเทคนิคการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพ่ือตอบ
ปัญหาตามหัวข้อของงาน 
นอกจากนี้ มีการฝึกทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยให้
นักศึกษาใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
เพ่ือให้ได้สารสนเทศท่ีสามารถ
นำมาวิเคราะห์ และสรุปผลได้ 

 

4. ข้อเสนอการดำเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 
ไม่มี             

หมวดที่หมวดที่  33  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาสรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  

สรุปผลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา จำนวนนักศึกษา 

1. จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน  (ณ วันหมดกำหนดการเพ่ิมถอน) 39 
2. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 39 

3. จำนวนนักศึกษาที่ถอน (W) - 

 

1. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) : จำนวนและร้อยละของนักศึกษาในแต่ละระดับคะแนน 

 

ระดับคะแนน (เกรด) จำนวน   N =…39….. ร้อยละ 

A 13 33.33 

B+ 17 43.59 
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ระดับคะแนน (เกรด) จำนวน   N =…39….. ร้อยละ 

B 1 2.56 

C+ 6 15.38 

C 2 5.13 

D+ 0 0.00 

D 0 0.00 

F  0 0.00 

F (ขส) 0             0.00 

W 0        0.00 

รวม 39 100 

2. ปัจจัยท่ีทำให้ระดับคะแนนผิดปกติ ไม่มี        

3. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กำหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา ไม่มี   

3.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกำหนดเวลาการประเมิน: 
ไม่มี            
            

3.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้: 
ไม่มี           
            

4. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

     วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

1. ทวนสอบจากพฤติกรรมของนักศึกษา 
ได้แก่ การเข้าห้องเรียนตรงเวลา มีการขอ
อนุญาตจากผู้สอนเมื่อจำเป็นต้องขาดเรียน  
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น 
การถามและตอบปัญหา การคิดแก้โจทย์
ปัญหาต่าง ๆ   

1. นักศึกษาส่วนใหญ่มาเข้าเรียนตรงเวลา มีการ
ขออนุญาตจากผู้สอนเมื่อจำเป็นต้องขาดเรียน มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนสม่ำเสมอ 
เช่น การถามและตอบปัญหา การคิดแก้โจทย์
ปัญหาต่าง ๆ    

2. ทวนสอบจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ชั้นเรียน ได้แก่ การตอบคำถามปากเปล่า ได้

2. นักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการตอบ
คำถาม  การวิเคราะห์แก้ปัญหาโจทย์จาก
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     วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

อย่างมีเหตุและผล  การวิเคราะห์แก้ปัญหา
โจทย์จากแบบฝึกหัดท้ายบท และโจทย์เสริม
ได้อย่างถูกต้อง  การถามและตอบระหว่าง
ผู้เรียนด้วยกันเก่ียวกับการวิเคราะห์โจทย์
ปัญหาต่าง ๆ 

แบบฝึกหัดท้ายบท และโจทย์เสริมได้อย่าง
ถูกต้อง  และเมื่อเกิดข้อผิดพลาด นักศึกษา
สามารถตอบคำถามได้ถูกต้องเมื่อได้รับการ
ชี้แนะจากผู้สอน 

3. ทวนสอบจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่
มอบหมาย ได้แก ่การทำการบ้านที่
มอบหมายให้ได้อย่างถูกต้องตามทฤษฎีและ
ส่งตรงเวลา  การทำรายงานกลุ่มได้อย่าง
ถูกต้องตามทฤษฎีและส่งตรงเวลา 

3. นักศึกษาส่วนใหญ่ทำงานที่ได้รับมอบหมาย
และทำรายงานกลุ่มได้อย่างครบถ้วน และตรง
เวลา  

 
4. ทวนสอบจากการสอบย่อย   

4. นักศึกษาส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50) 
สามารถทำคะแนนในการสอบย่อย ได้ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 50 

หมวดที่ หมวดที่ 44  ปัญหาแลปัญหาและะผลกระทบต่อการดำเนินการผลกระทบต่อการดำเนินการ  

1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวก (ถ้ามี) 

ปัญหา ผลกระทบต่อการเรียนรู้ 

ไม่มี ไม่มี 

 

2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี) 

ปัญหา ผลกระทบต่อการเรียนรู้ 

ไม่มี ไม่มี 
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หมวด หมวด 55  การประเมินรายวิชาการประเมินรายวิชา  

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

1.1 ข้อวิพากษ์สำคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา  
 
- ไม่มีข้อวิพากษ์จากนักศึกษา          
 

1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1   
ไม่มี          
                                                                                                            

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 

2.1 ข้อวิพากษส์ำคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน  
ไมมี่          
 

2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1 
ไม่มี          

หมวดที่ หมวดที่ 66  แผนการปรับปรุงแผนการปรับปรุง  

1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผ่านมา 

แผนการปรับปรุง ผลการดำเนินการ 
ไม่มี ไม่มี 

2. การดำเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
 การเพ่ิมเติมโจทย์ การปรับปรุงบทเรียนออนไลน์อย่างต่อเนื่อง      

3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

แผนการปรับปรุง เวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

การเพ่ิมเติมโจทย์ การปรับปรุง
บทเรียนออนไลน์อย่างต่อเนื่อง 

ภาค 2 / 2564 ผู้สอน 
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4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ไม่มี        
 
 

            ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  

         
( อาจารย์ภัททิตา  เลิศจริยพร ) 

       วันที่จัดทำรายงาน  24 ธันวาคม 2564 
       
           ชื่อประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
         

 
( อาจารย์ภัททิตา  เลิศจริยพร ) 

       วันที่จัดทำรายงาน  24 ธันวาคม 2564 

 
                                     ชื่ออาจารย์หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล 
                                                        

                                                                      ( อาจารย์ ดร.นพมาศ อัครจันทโชติ ) 
                                                                 วันที่จัดทำรายงาน  24 ธันวาคม 2564 
 


