
  
 

รายละเอียดผลการด าเนินงานของรายวิชารายละเอียดผลการด าเนินงานของรายวิชา   

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาวิทยาการค านวณและเทคโนโลยีดิจิทัล 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

                        

หมวด หมวด 11 ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทั่วไป  

1. รหัสและชื่อวิชา: AI 2433 คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับปัญญาประดิษฐ์ 2  (Mathematics and Statistics for 
Artificial Intelligence I) 

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

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน และกลุ่มเรียน (Section): 
ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: อาจารย์ภัททิตา เลิศจริยพร  
    อาจารย์ผู้สอนร่วม :           อาจารย์ ดร.นพมาศ อัครจันทโชติ 
                                       รศ.ดร.ประยูรศักดิ์ เปลื้องผล 
                                       อ.อลิศรา พรายแก้ว 
                                       ผศ.ดร.พีระศักดิ์ อินทรไพบูลย์                      

4. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน: ภาคการศึกษาที่ 1 ช้ันปีท่ี 2 

5. สถานที่เรียน: อาคาร 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีไม่เอื้ออ านวยต่อ 
      การสอนแบบ on-site ผู้สอนจะใช้การเรียน-การสอนแบบออนไลน์ 
    

หมวดที่ หมวดที่ 22 การจัดการเรยีนการสอนที่เปรยีบเทยีบกับแผนการสอน การจัดการเรยีนการสอนที่เปรยีบเทยีบกับแผนการสอน   

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน   

สัปดาห์ หัวข้อการสอน 

จ านวนชั่วโมงตาม
แผน 

จ านวนชั่วโมงสอน
จริง 

เหตุผล 
หากมี
ความ

แตกต่าง
เกิน 25 % 

บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

1 บรรยาย 
บทท่ี1 ความน่าจะเป็นและการแจกแจงของตัว
แปรสุ่ม   
- ความหมายของตัวแปรสุ่ม 
- การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง 

2 2 2 2  



  
 

สัปดาห์ หัวข้อการสอน 

จ านวนชั่วโมงตาม
แผน 

จ านวนชั่วโมงสอน
จริง 

เหตุผล 
หากมี
ความ

แตกต่าง
เกิน 25 % 

บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

ปฏิบัติการ 
หาค่าความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบไม่
ต่อเนื่องด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 

2 บรรยาย 

- คุณสมบัติของตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่อง 
- การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่อง 

ปฏิบัติการ 
หาค่าความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่อง
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 

2 2 2 2  

3 บรรยาย 
บทท่ี2 การวิเคราะห์การถดถอยแบบตัวแปร
เดียวและหลายตัวแปร   
- การวิเคราะห์การถดถอยแบบตัวแปรเดียว 
- เป้าหมายของการวิเคราะห ์
-การประมาณค่าพารามิเตอร ์
-การประมาณค่าตัวแปรตาม 
-การทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรตามและตัว
แปรอิสระ 
-การวัดประสิทธิภาพของตัวแบบ 
ปฏิบัติการ 
การวิเคราะห์การถดถอยด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 

2 2 2 2  

4 บรรยาย 
-การวิเคราะห์การถดถอยแบบหลายตัวแปร 
-การประมาณค่าพารามิเตอร ์
-การประมาณค่าตัวแปรตาม 
-การทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรตามและตัว
แปรอิสระ 
-การวัดประสิทธิภาพของตัวแบบ 

ปฏิบัติการ 
การวิเคราะห์การถดถอยด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
 

2 2 2 2  



  
 

สัปดาห์ หัวข้อการสอน 

จ านวนชั่วโมงตาม
แผน 

จ านวนชั่วโมงสอน
จริง 

เหตุผล 
หากมี
ความ

แตกต่าง
เกิน 25 % 

บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

5 บรรยาย 

บทท่ี3 พีชคณิตเชิงเส้น 
-   ปริภูมิยูคลิด n มิต ิ
- ปริภูมิเวกเตอร์  
- ผลบวกเชิงเส้น   
- ความเป็นอิสระเชิงเส้น  
-   มูลฐาน – มิติ 
ปฏิบัติการ 
ฝึกปฏิบัติหาปริภูมิยูคลิด n มิต ิปริภูมิเวกเตอร์
ผลบวกเชิงเส้น  ความเป็นอิสระเชิงเส้น และ 
มูลฐาน - มิต ิ

2 2 2 2  

6 บรรยาย 
-  ปริภูมิเวกเตอร์แถว – หลัก 

-  พิกัดและเมทริกซ์เปลี่ยนฐาน 
ปฏิบัติการ 
ฝึกปฏิบัติหาปริภูมิเวกเตอร์แถว – หลัก  พิกัดและ 
เมทริกซ์เปลี่ยนฐาน 

2 2 2 2  

7 บรรยาย 
- เซตเชิงตั้งฉาก 
- เซตเชิงตั้งฉากปกต ิ
-  กระบวนการแกรมชมิดต ์
ปฏิบัติการ 
ฝึกปฏิบัติหาเซตเชิงตั้งฉาก เซตเชิงตั้งฉากปกต ิ 
และกระบวนการแกรมชมิดต ์

2 2 2 2  

8 ทดสอบย่อย คร้ังท่ี 3  มีทั้งบรรยายและปฏิบัติ      

9 บรรยาย 

บทท่ี4 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในการหารากของ

ระบบสมการได้แก่ ระเบียบวิธีก าจัดแบบเกาส์ 

และระเบียบวิธีการลดลงตามความชัน 

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส้น 

- การแก้ปัญหาระบบสมการโดยระเบียบวิธกี าจัด

2 2 2 2  



  
 

สัปดาห์ หัวข้อการสอน 

จ านวนชั่วโมงตาม
แผน 

จ านวนชั่วโมงสอน
จริง 

เหตุผล 
หากมี
ความ

แตกต่าง
เกิน 25 % 

บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

แบบเกาส ์

ปฏิบัติการ 
การเขียนโปรแกรมส าหรับแก้ระบบสมการเชิงเส้น 

10 บรรยาย 

การแก้ปัญหาระบบสมการโดยระเบียบวิธกีาร

ก าจัดเกาส์-จอร์แดน 

ปฏิบัติการ 

การเขียนโปรแกรมส าหรับแก้ระบบสมการเชิงเส้น 

2 2 2 2  

11 บรรยาย 

- แก้ปัญหาระบบสมการโดยวิธีการลดลงตามความ

ชัน 

ปฏิบัติการ 
การเขียนโปรแกรมส าหรับแก้ระบบสมการเชิงเส้น 

2 2 2 2  

12 บรรยาย 

บทท่ี5 ล าดับและอนุกรม อนุกรมเทเลอร์และ

แมคคอลีน 

- อนุกรมก าลัง 

- ช่วงของการลู่เข้า 

- การหาอนุพันธ์และการหาปริพันธ์ของอนุกรม

ก าลัง   

ปฏิบัติการ 

การเขียนโปรแกรมส าหรับอนุกรมก าลัง 

2 2 2 2  

13 บรรยาย 

- อนุกรมเทย์เลอร์และอนุกรมแมคอรีน 

ปฏิบัติการ 
การเขียนโปรแกรมส าหรับอนุกรมก าลัง 

2 2 2 2  

14 บรรยาย 

บทท่ี6 การประมาณค่าในช่วงและนอกช่วง   

- การประมาณค่าในช่วงและนอกช่วงด้วย 

Polynomial 

2 2 2 2  



  
 

สัปดาห์ หัวข้อการสอน 

จ านวนชั่วโมงตาม
แผน 

จ านวนชั่วโมงสอน
จริง 

เหตุผล 
หากมี
ความ

แตกต่าง
เกิน 25 % 

บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

- การประมาณค่าในช่วงและนอกช่วงด้วย 

rational function 

ปฏิบัติการ 

การเขียนโปรแกรมส าหรับการประมาณค่าในช่วง

และนอกช่วง 
15 บรรยาย 

การประมาณค่าในช่วงด้วย Cubic spline 

ปฏิบัติการ 
 การเขียนโปรแกรมส าหรับการประมาณค่าในช่วง
และนอกช่วง 

2 2 2 2  

16 บรรยาย 

บทท่ี7 ค่าคลาดเคลื่อน   

- ค่าความคลาดเคลื่อน  

- เลขนัยส าคัญจากการวัด 

ปฏิบัติการ 
ทดลองท าการวัดโดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ และ
ค านวณค่าคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากข้อมูลในการ
วัด 

2 2 2 2  

รวมจ านวนชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา 30 30 30 30  

 

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน  

ไม่ม ี

 

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

มาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ 

  

วิธีการสอนที่ระบุในรายละเอียด 
ของรายวิชา 

 

ประสิทธิผล ปัญหาของวิธีสอนที่ใช้  
(ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ 

ในการแก้ไข มี ไม่มี 

1. คุณธรรม - ผู้สอนได้ท าความเข้าใจกับนักศึกษาให้ตรงกัน ในเรื่องการเข้าช้ัน
เรียน การส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย ให้ตรงตามก าหนด การแต่งกาย

   



  
 

มาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ 

  

วิธีการสอนที่ระบุในรายละเอียด 
ของรายวิชา 

 

ประสิทธิผล ปัญหาของวิธีสอนที่ใช้  
(ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ 

ในการแก้ไข มี ไม่มี 

จริยธรรม 

(1.1, 1.4) 

ที่เหมาะสม  นอกจากน้ียังมีการสอดแทรกอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย (เศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม 6 ประการ ขยัน อดทน 
ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู) และได้ย้ าเตือนให้นักศึกษาด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม 
โดยแสดงไว้ใน PowerPoint และหน้าจอคอมพิวเตอร์ใน
ห้องปฏิบัติการ กิจกรรมนี้ถือเป็นการเสริมสร้างการเป็นผู้ที่มี
จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามอยู่ในพื้นฐานของจิตใจซึ่งเป็นคุณสมบัติ
ของบัณฑิตไทยในศตวรรษท่ี 21 
- ลักษณะงานท่ีมอบหมายมีทั้งที่เป็นรายบุคคล รายกลุ่ม เพื่อฝึกให้
นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เป็นการฝึกให้
นักศึกษาท างานเป็นทีม ซึ่งต้องมีการฝึกภาวะความเป็นผู้น าและการ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น กิจกรรมนี้ถือเป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะกระบวนการคิดการแก้ปัญหา และการท างานร่วมกับ
ผู้อื่นตามคุณสมบัติของบัณฑิตไทยในศตวรรษท่ี 21  

 

2. ความรู ้

(2.1) 

-  สอนโดยใช้วิธีการบรรยายเนื้อหาภาคทฤษฎี โดยยกตัวอย่างการ
ประยุกต์ 
-  จัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นลักษณะของ 
Blended Learning โดยมีการจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียน 
และจัดท าสื่อวีดิทัศน์ประกอบการบรรยายและการฝึกปฏิบัติเพื่อน า
ขึ้น e-learning ส าหรับให้นักศึกษาสามารถน าไปทบทวนความรู้ได้
ทุกที่ทุกเวลาและตลอดเวลา  
-  ให้นักศึกษาได้ฝึกวิเคราะห์การแก้ปัญหาจากโจทย์ตัวอย่างที่ให้ 
และใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการค านวณ และวิเคราะห์ผล 
-  ฝึกให้นักศึกษามีหลักคิดทางวิชาการในศาสตร์ที่ตนศึกษา และ
สามารถเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่นท่ีเกี่ยวข้อง  ได้คิดปัญหา และหาวิธี
แก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล การน าเสนอข้อมูล 
และการวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมฝึกฝนการ ใช้ โปรแกรม ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับงานด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  เพิ่มความสามารถในการหาความรู้
เพิ่มเติม และมีนิสัยใฝ่รู้  ซึ่งเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ 
ด้วยตนเองและเป็นการจัดการเรียนรู้แบบ Project-based 
Learning นอกจากน้ียังเป็นการส่งเสริม ทักษะด้านการสื่อสารและ
ความร่วมมือร่วมใจ (Communication and Collaboration) 
การคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และการคิดวิเคราะห์ (Critical 

   

 



  
 

มาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ 

  

วิธีการสอนที่ระบุในรายละเอียด 
ของรายวิชา 

 

ประสิทธิผล ปัญหาของวิธีสอนที่ใช้  
(ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ 

ในการแก้ไข มี ไม่มี 

Thinking) อีกด้วย  

3. ทักษะทาง
ปัญญา 
(3.1, 3.2) 

-  ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหาโจทย์ปัญหาต่าง ๆ  
-  ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงอย่างมีกระบวนการ โดยเริ่มจาก การ
คิดปัญหา การรวบรวมข้อมูล  การน าเสนอและการวิเคราะห์ข้อมูล 
พร้อมตีความ และสรุปผลจากสารสนเทศท่ีได้  โดยน าเสนอใน
รูปแบบแบบของรายงาน เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการรู้สารสนเทศ ซึ่ง
เป็นส่วนหน่ึงของการสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตไทยในศตวรรษท่ี 
21 เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและเป็นการ
จัดการเรียนรู้แบบ Project-based Learning  นอกจากน้ียังเป็น
การส่งเสริมทักษะด้านการร่วมมือร่วมใจ (Collaboration) จากการ
ท างานร่วมกันเป็นทีม เพื่อท าการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) 
ในการเลือกวิธีการที่เหมาะสมส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล และใช้
วิธีการน าเสนอข้อมูลซึ่ง เป็นการฝึกทักษะการติดต่อสื่อสาร 
(Communication) และมีการสร้างสรรค์การเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ง
เป็นการฝึกทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 

   

4. 
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

(4.3) 

มีการมอบหมายให้นักศึกษาจับกลุ่มและ ตั้งโจทย์ปัญหา เพื่อใช้
กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูล ตามหัวข้อ
ที่เลือกเอง โดยมีการก าหนดความรับผิดชอบให้สมาชิกในทีมตาม
ความสามารถ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคุณลักษณะของบัณฑิต
ไทยในศตวรรษท่ี 21  โดยสมาชิกแต่ละคนต้องน าหลักการความรู้ที่
ได้เรียนและศึกษาจากแหล่งอ่ืนมาประยุกต์ และมีบูรณาการงาน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนโดยก าหนด
แนวทางการ ตั้งโจทย์ปัญหา ให้เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมเพื่อเป็น
การปลูกฝังและสร้างจิตส านึกให้กับนักศึกษาและเป็นการจัดการ
เรียนรู้แบบ Project-based Learning นอกจากนี้ยังเป็นการ
ส่งเสริมทักษะ ด้าน การสื่อสารและความ ร่วมมือร่วมใจ 
(Communication and Collaboration) การคิดสร้างสรรค์ 
(Creativity) การติดต่อสื่อสาร (Communication) และการคิด
วิเคราะห์ (Critical Thinking) และได้ฝึกความรับผิดชอบและ
ความสามารถผลิตผลงาน (Accountability and 
productivity) อีกด้วย 

   

5. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง

-  ให้นักศึกษาแก้ปัญหาโจทย์โดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป และ
เลือกใช้ค าสั่งที่เหมาะสมแก่ปัญหา 

   



  
 

มาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ 

  

วิธีการสอนที่ระบุในรายละเอียด 
ของรายวิชา 

 

ประสิทธิผล ปัญหาของวิธีสอนที่ใช้  
(ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ 

ในการแก้ไข มี ไม่มี 

ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(5.1, 5.2, 5.3) 

-  ให้นักศึกษาท าโครงงาน โดยมีการเขียนรายงาน ซึ่งเป็นฝึกให้ใช้
กระบวนการเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลในการตอบ
วัตถุประสงค์ของงาน  เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่ง
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง 
(Active Learning) และเป็นการเรียนรู้ในรูปแบบ Project-based 
Learning  

 -  ให้นักศึกษาสามารถ เลือกใช้เทคนิคทางสถิติใ นการพัฒนา
ผลงานและน าเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสมเพื่อเป็นการส่งเสริม
ทักษะการรู้ ICT ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคุณลักษณะของ
บัณฑิตไทยในศตวรรษท่ี 21 

 

 

4. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 
ไม่มี 

หมวดที่ หมวดที่ 33  สรปุผลการจัดการเรยีนการสอนของรายวิชาสรปุผลการจัดการเรยีนการสอนของรายวิชา   

สรุปผลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา จ านวนนักศึกษา 

1. จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน (ณ วันหมดก าหนดการเพิ่มถอน) 9 
2. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 9 

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

1. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) : จ านวนและร้อยละของนักศึกษาในแต่ละระดับคะแนน 

หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน   N = 9 ร้อยละ 

A 1 11.11 
B+ 3 33.33 

B 1 11.11 
C+ 4 44.44 
C 0 0.00 

D+ 0 0.00 
D 0 0.00 



  
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน   N = 9 ร้อยละ 

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
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้ 

ผลการทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละ
ด้านโดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยจากคะแนนเต็ม 5 เป็นดังนี ้

 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม   

1.1  มีคุณธรรม 6 ประการ ได้แก่ ขยัน อดทน 
ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู และด าเนินชีวิตตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.22  

1.4  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร
และสังคม 

มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.56  

 2. ด้านความรู้   

2.1  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาหลักสูตรที่ศึกษา 

มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.00 

 3. ด้านทักษะทางปัญญา   

3.1  คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ  
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.22 
3.2 สืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ใน
การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค ์
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.22 



  
 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

 4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ   

4.3  มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเอง และ
รับผิดชอบงานในกลุ่ม 

มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.67 

 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือท่ีจ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ต่อการท างาน  

มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.22 

5.2 สร้างสรรค์และมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปล
ความหมาย และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง
และรู้เท่าทัน โดยตระหนักถึงประเด็นเรื่องลิขสิทธิ์และ 
การคัดลอกผลงาน 
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.11 
5.3 แนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศ
ทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่
เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค ์
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.22 

หมวดที่ หมวดที่ 44  ปญัหาและผลกระทบต่อการด าเนินการปญัหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ  

1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและสิ่งอ านวยความสะดวก (ถ้ามี) 

ปัญหา ผลกระทบต่อการเรียนรู้ 
ไม่ม ี ไม่ม ี

 

2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี) 

ปัญหา ผลกระทบต่อการเรียนรู้ 

ไม่มี ไม่ม ี

  

  

  



  
 

หมวด หมวด 55  การประเมินรายวิชาการประเมินรายวิชา  

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

1.1 ข้อวิพากษ์ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา  
ไม่มี 

1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1   
ไม่มี 
 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 

2.1 ข้อวิพากษ์ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น  
-จากการประเมินหารือในกลุ่มทีมผู้ร่วมสอน พบว่า ล าดับเนื้อหาอาจยังไม่เหมาะสม 

2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1 
 -ปรับแผนการสอนในการเรียนการสอนครั้งต่อไป โดยปรับล าดับเนื้อหาของรายวิชาให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
 

หมวดที่ หมวดที่ 66  แผนการปรบัปรงุแผนการปรบัปรงุ   

1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาคร้ังท่ีผ่านมา 

แผนการปรับปรุง ผลการด าเนินการ 

ไม่มี ไม่มี 

 
2. การด าเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา  

- 
 

3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

แผนการปรับปรุง เวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

- พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์  ภาคการศึกษาที่ 1/2565 อาจารย์ผู้สอน 

 

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ไม่มี 
 
 
 



  
 

 
 
 
                                                     สรปุผลการบูรณาการการเรยีนการสอน กับ  
                                         การบริการวิชาการ   การวิจัย   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรม  
                                                           ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2564 

                    หลกัสตูรปัญญาประดษิฐ ์สาขาวิชาวิทยาการค านวณและเทคโนโลยีดจิทัิล 
                                        คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรติ 

 
รายละเอียดของการบูรณาการ 
1. รายวิชาท่ีบูรณาการ AI 2433 คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับปัญญาประดิษฐ์ 2 

นักศึกษาหลักสูตรปัญญาประดิษฐ ์
2. อาจารย์ท่ีรับผิดชอบการบูรณาการ อาจารย์ ดร.นพมาศ อัครจันทโชต ิ 

3. ส าหรับการบูรณาการการเรียนการสอนที่ด าเนินงานร่วมกับการจัดโครงการ/งานวิจัย (ถ้าไม่มีไม่ต้องกรอกข้อนี้) 

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

4. หลักการและเหตุผล (ที่มาของการบูรณาการ) 

 การศึกษาวิชาทางด้านสถิติ มีเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจข้อมูล สามารถจัดการข้อมูล และดึงสารสนเทศจาก
ข้อมูลเพื่อน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจ การเรียนการสอนที่อาศัยข้อมูลที่อยู่แต่เพียงในต าราอาจท าให้นักศึกษาไม่
สามารถเห็นภาพ และน าไปใช้ปฏิบัติงานจริงได้ในอนาคต การให้นักศึกษามีส่วนร่วมทั้งการเก็บข้อมูล การฝึกบันทึก
เพื่อเตรียมข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของการวิเคราะห์การถดถอยด้วยตนเอง จะท า
ให้นักศึกษาเห็นภาพและเข้าใจกระบวนการได้มากยิ่งขึ้น 
ปัจจุบันสังคมไทยได้รับวัฒนธรรมจากต่างชาติเข้ามามากมาย เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เข้ามามีบทบาทต่อ
ความคิดและพฤติกรรมของเด็กไทยมากยิ่งขึ้น ท าให้เด็กไทยอาจลืมเลือนที่จะซาบซึ้งต่อความงานในศิลปวัฒนธรรม
ของชาติตนเอง  ดังนั้น เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้และท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมไทย และน าความรู้ความเข้าใจจากการเรียนวิชา AI2433 ไปบูรณาการฝึกวิเคราะห์ข้อมูลความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย จึงได้เกิดกิจกรรมบูรณาการนี้ขึ้น 

5. ข้อเสนอแนะจากการบูรณาการของปีการศึกษาก่อนหน้า (ถ้ามี) 

     - 
6. วัตถุประสงค์ของการบูรณาการ 

1) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในศิลปวัฒนธรรมไทยท่ีตนสนใจ 
2) เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยกับข้อมูลจริงที่ได้มา 
3) เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าเสนอข้อสรุปส าหรับผลการวิเคราะห์ที่ได ้

7. ตัวชี้วัดความส าเร็จของการบูรณาการและค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

 

 เรียนรูเ้พือ่รบัใชส้งัคม 

 



  
 

คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาในการท ารายงานการบูรณา
การฯมีค่าอย่างน้อย 5 (จากคะแนนเต็ม 7) 

5.6 (จากคะแนนเต็ม 7) 
 

8. ขั้นตอนและวิธีการบูรณาการ (อธิบายโดยละเอียด) 

1) ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม โดยมีสมาชิก 3 – 4 คน  
2) ให้นักศึกษาเลือกศิลปวัฒนธรรมไทย 1 เรื่อง และค้นคว้าให้เข้าใจในเรื่องนั้น ๆ  
3) มอบหมายให้นักศึกษาออกแบบเครื่องมือการวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยท่ีได้ศึกษา 
4) มอบหมายให้นักศึกษาออกแบบวิธีการเลือกตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การบันทึกข้อมูลเพื่อเตรียมพร้อม

ส าหรับการวิเคราะห ์
5) อาจารย์อธิบายวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์การถดถอย พร้อมลักษณะข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห ์
6) นักศึกษาเก็บข้อมูลตามกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด จ านวนตัวอย่างอย่างน้อย 50 
7) นักศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป และน าเสนอผลการวิเคราะห์ที่ได ้ 
8) นักศึกษาส่งงานในรูปเล่มของรายงาน ในรูปแบบไฟล์ pdf และไฟล์ข้อมูลดิบในรูปแบบของไฟล์ Excel 

 
9. สรุปผลที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการ 

ผลประเมินความพึงพอใจ 
จากจ านวนนักศึกษาลงทะเบียน 9 คน คน ตอบแบบสอบถาม 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ได้ผลส ารวจจ านวนผู้ที่มี
ความพึงพอใจ (ร้อยละ) ในแต่ละหัวข้อ ดังนี ้

หัวข้อ ความคิดเห็น 
 มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
(ก่อนเรียน) ผู้เรียนได้รับความรู้ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมจากรายวิชานี้ ในระดับใด 

 3 
(33.33) 

6 
(66.67) 

  

(หลังเรียน) ผู้เรียนได้รับความรู้ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมจากรายวิชานี้ ในระดับใด 

2 
(22.22) 

6 
(66.67) 

1 
(11.11) 

  

ผู้เรียนรู้สึกว่าเมื่อมีศิลปะและวัฒนธรรมเข้ามาผนวก
กับการเรียนการสอนท าให้เข้าใจในเนื้อหารายวิชา
เรียนได้ง่ายขึ้น 

1 
(11.11) 

6 
(66.67) 

2 
(22.22) 

  

ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ที่เกิดจากการน า
องค์ความรู้ต่าง ๆ เชื่อมโยงกันมากกว่าที่จะเกิดจาก
เนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่งเท่านั้น 

1 
(11.11) 

7 
(77.78) 

1 
(11.11) 

  

ผู้เรียนได้รับประสบการณ์เพิ่มขึ้นจากการบูรณาการ
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนในรายวิชา
นี้ 

4 
(44.44) 

4 
(44.44) 

1 
(11.11) 

  

ผู้เรียนสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไป
ปรับใช้ในการเรียน 

2 
(22.22) 

6 
(66.67) 

1 
(11.11) 

  

5. นักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมของการบูรณา
การการเรียนการสอนกับการท านุบ ารุง

2 
(22.22) 

6 
(66.67) 

1 
(11.11) 

  



  
 

หัวข้อ ความคิดเห็น 

 มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ศิลปวัฒนธรรม 

ประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับ 
1) นักศึกษามีความรู้ในศิลปวัฒนธรรมไทยท่ีตนสนใจ 
2) นักศึกษามีทักษะการใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยกับข้อมูลจริงที่ได้มา 
3) นักศึกษามีทักษะการน าเสนอข้อสรุปส าหรับผลการวิเคราะห์ที่ได ้

 
10. ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการบูรณาการในการด าเนินงานครั้งต่อไป 

ควรมีการติดตามความคืบหน้าการท ารายงานเพิ่มมากขึ้น 
 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชา /หลักสูตรส าหรับการปรับปรุงในครั้งถัดไป  
เป็นกิจกรรมนอกเหนือจากโจทย์ในห้องเรียน นักศึกษาได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาประยุกต์เพื่อแก้ไขปัญหา และเป็นการฝึก
ทักษะที่ด ี

 
 

ลงช่ือ .......................................( ประธานกลุ่มวิชา /ประธานหลักสูตร)  

 

ค าช้ีแจง 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบการบูรณาการระบุรายละเอียดทั้งหมดในแบบฟอร์ม 

2. เสนอรายละเอียดการบูรณาการต่อคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชา/หลักสูตร เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีบูรณาการ 

เพื่อประชุมพิจารณาให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุง โดยน าเข้าพิจารณาในวันประชุมพิจารณาเกรด 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบการบูรณาการปรับแก้รายละเอียดการบูรณาการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม

วิชา/หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่มีการบูรณาการ น าแบบฟอร์มนี้แนบท้ายไว้กับ มคอ.5 ของ

รายวิชาที่บูรณาการ 

หมายเหตุ :  
1. ระบุการบูรณาการได้ / หรือไม่ได้ ไว้ใน มคอ.5 

2. ส่ง มฉก.วท.032 มายังคณะ (ทั้งนี้ จะได้ด าเนินการรวมรวบประชาสัมพันธ์ผ่าน website KM ของคณะ) 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 

อ.ภัททิตาเลิศจริยพร 
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