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รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ภาควิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

หมวดท่ี 1. ขอมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 

084104    คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน 
              Mathematics and Statistics in Everyday Life 

2. จํานวนหนวยกิต 
3   (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
เปนวิชาบังคับเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาคณิตศาสตรกับวิทยาศาสตร 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน (ถามีหลายคน ใสใหครบตามท่ีเปนจริง) 

  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

  ท่ี ช่ือ - นามสกุล เลขประจําตัว 
บัตรประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิ 

1 นางสาว กนกกาญจน ศศิวิมลฤทธ์ิ x-xxxx-xxxxx-xx-
x 

อาจารย  

2 นาย ประสพชัย พสุนนท x-xxxx-xxxxx-xx-
x 

รองศาสตราจารย  

3 นาง อภิญญา อิงอาจ x-xxxx-xxxxx-xx-
x 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.  

 

  อาจารยผูสอน 

  ท่ี ช่ือ - นามสกุล เลขประจําตัว 
บัตรประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิ 

1 นาย ประสพชัย พสุนนท x-xxxx-xxxxx-xx-
x 

รองศาสตราจารย  

2 นางสาว กนกกาญจน ศศิวิมลฤทธ์ิ x-xxxx-xxxxx-xx-
x 

อาจารย  

 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน 
ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย    ช้ันปท่ีป 1  

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) 

  6.1 รายวิชาท่ีเรียนมากอนและตองสอบผาน (*ระบุเฉพาะรหัสวิชาท่ีตองการ) 

  ไมมี  
 

  6.2 รายวิชาท่ีเรียนมากอนแตไมจําเปนตองสอบผาน (*ระบุเฉพาะรหัสวิชาท่ีตองการ ตามดวยเครื่องหมาย #) 



  ไมมี  
 

  6.3 หากใชวิชาอ่ืนท่ีเทียบเทากันแทนไดตาม 6.1 และ 6.2 (*ใหเพ่ิมขอความ "หรือรายวิชาท่ีเทียบเทากัน" หรือ "or 
equivalent" ตอทายรหัสวิชาน้ันๆ) 

  ไมมี  
 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน (Co-requisites) 

  7.1 รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกันใหใชคําวา "รายวิชารวม" หรือ "Corequisite" ตามดวยรหัสวิชาท่ีตองการ 

  ไมมี  
 

  7.2 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน(ยกเวนลงทะเบียนซํ้า) ใหใชคําวา "รายวิชารวม" หรือ "Corequisite" ตามดวยรหัสวิชาท่ี
ตองการ 

  ไมมี  
 

8. สถานท่ีเรียน 

  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน 



1.รายช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน  
 

หัวขอ จํานวนช่ัวโมงตาม
แผนการสอน 

จํานวนช่ัวโมงท่ีสอน
จริง 

เหตุผลท่ีการสอนจริงตางจากแผนการสอนหากมีความ
แตกตางเกิน 25% 

1แนะนํารายวิชาและกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

3 3  

 

 
หัวขอ จํานวนช่ัวโมงตาม

แผนการสอน 
จํานวนช่ัวโมงท่ีสอน

จริง 
เหตุผลท่ีการสอนจริงตางจากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 
2ความรูเรื่องเซต 3 3  

 

 
หัวขอ จํานวนช่ัวโมงตาม

แผนการสอน 
จํานวนช่ัวโมงท่ีสอน

จริง 
เหตุผลท่ีการสอนจริงตางจากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 
3ระบบจํานวนจริง 3 3  

 

 
หัวขอ จํานวนช่ัวโมงตาม

แผนการสอน 
จํานวนช่ัวโมงท่ี

สอนจริง 
เหตุผลท่ีการสอนจริงตางจากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 
4ตรรกวิทยา 3 3  

 

 
หัวขอ จํานวนช่ัวโมงตาม

แผนการสอน 
จํานวนช่ัวโมงท่ี

สอนจริง 
เหตุผลท่ีการสอนจริงตางจากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 
5ตรรกวิทยา (ตอ) 3 3  

 

 
หัวขอ จํานวนช่ัวโมงตาม

แผนการสอน 
จํานวนช่ัวโมงท่ีสอน

จริง 
เหตุผลท่ีการสอนจริงตางจากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 
6ความนาจะเปน 3 3  

 

 



หัวขอ จํานวนช่ัวโมงตามแผนการสอน จํานวนช่ัวโมงท่ีสอนจริง เหตุผลท่ีการสอนจริงตางจากแผนการสอนหากมีความแตกตางเกิน 25% 
7ความนาจะเปน (ตอ) 3 3  

 

 
หัวขอ จํานวนช่ัวโมงตาม

แผนการสอน 
จํานวนช่ัวโมงท่ีสอน

จริง 
เหตุผลท่ีการสอนจริงตางจากแผนการสอนหากมีความแตกตางเกิน 25% 

8ทบทวนสรุปบทเรียนกอนสอบกลางภาค 3 3  
 

 
หัวขอ จํานวนช่ัวโมงตาม

แผนการสอน 
จํานวนช่ัวโมงท่ีสอน

จริง 
เหตุผลท่ีการสอนจริงตางจากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 
9สอบกลางภาคเรียน 3 3  

 

 
หัวขอ จํานวนช่ัวโมงตาม

แผนการสอน 
จํานวนช่ัวโมงท่ีสอน

จริง 
เหตุผลท่ีการสอนจริงตางจากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 
10ประเภทขอมูล สถิติพรรณนา 3 3  

 

 
หัวขอ จํานวนช่ัวโมงตาม

แผนการสอน 
จํานวนช่ัวโมงท่ีสอน

จริง 
เหตุผลท่ีการสอนจริงตางจากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 
11สถิติพรรณนา (ตอ) 3 3  

 

 
หัวขอ จํานวนช่ัวโมงตาม

แผนการสอน 
จํานวนช่ัวโมงท่ีสอน

จริง 
เหตุผลท่ีการสอนจริงตางจากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 
12เลขดัชนี 3 3  

 

 
หัวขอ จํานวนช่ัวโมงตาม

แผนการสอน 
จํานวนช่ัวโมงท่ีสอน

จริง 
เหตุผลท่ีการสอนจริงตางจากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 
13การคํานวณดอกเบ้ีย 3 3  

 

 



หัวขอ จํานวนช่ัวโมงตาม
แผนการสอน 

จํานวนช่ัวโมงท่ีสอน
จริง 

เหตุผลท่ีการสอนจริงตางจากแผนการสอนหากมีความ
แตกตางเกิน 25% 

14การคํานวณภาษีเงินได 3 3  
 

 
หัวขอ จํานวนช่ัวโมงตาม

แผนการสอน 
จํานวนช่ัวโมงท่ีสอน

จริง 
เหตุผลท่ีการสอนจริงตางจากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 
15บัญชีรายรับ - รายจาย 3 3  

 

 
หัวขอ จํานวนช่ัวโมงตาม

แผนการสอน 
จํานวนช่ัวโมงท่ีสอน

จริง 
เหตุผลท่ีการสอนจริงตางจากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน 25% 
16ทบทวนสรุปบทเรียนกอนสอบปลายภาค 3 3  

 

 
2.หัวขอท่ีสอนท่ีไมครอบคลุมตามแผน  

หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน (ถามี) นัยสําคัญของหัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน แนวทางชดเชย 
   

 
3.ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา  



ดานผลการเรียนรู วิธีการสอน ประสิทธิผล ปญหา
ของวิ 

ธีสอนท่ีใช 

ขอเสนอแนะ 
ในการแกไข มี/ไมมี 

1.คุณธรรมจรยิธรรม 1. อธิบายใหเห็นคุณคาและความสาคัญของการมีวินัย การเคารพกฎระเบียบ การมีจิต
สานึกท่ีซ่ือสัตย ตอหนาท่ี ช้ีใหเห็นโทษของการทุจริต 2. กําหนดกฎเกณฑและขอปฏิบัติ
ตาง  ๆในการเรียนการสอนรวมกันเพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาเปนผูมี วินัย เชน การเขา
หองเรียน การสงงาน และการอยูรวมกันในหมูคณะ 3. ปลูกฝงเรื่องหนาท่ีความ
รับผิดชอบ และคุณธรรม จริยธรรม โดยสอดแทรกและยกตัวอยางจากเรื่อง ท่ีอานในช้ัน
เรียน รวมท้ังจากขาวสารและสถานการณท่ีกาลังเกิดข้ึนในชวงเวลาน้ัน 4. ใหนักศึกษามี
ความตระหนักถึงความสาคัญของความซ่ือสัตยในงานคนควา และตักเตือนนักศึกษาให 
เห็นขอเสียของการลอกเลียนผลงานของผูอ่ืน รวมถึงสอนวิธีการท่ีถูกตองในการอางอิง
ผลงานของผูอ่ืน 5. ยกตัวอยางเพ่ือช้ีใหเห็นความสาคัญของการมีสานึกในตนเอง การ
เขาใจผูอ่ืนและการเขาใจโลก 6. สงเสริมใหนักศึกษาทางานเปนกลุมเพ่ือสาธารณะ จัด
กิจกรรมรวมกับชุมชน/องคกรภายนอก  

มี   

2.ความรู 1. บรรยายเน้ือหาความรู ฝกทักษะในดานตาง  ๆตลอดจนกระตุนใหคิดวิเคราะห 
สังเคราะหและ แลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็นในประเด็นตาง  ๆภายในช้ันเรียน 2. ใช
เทคนิคการสอนท่ีหลากหลายโดยใหความรูดานหลักการ/ทฤษฎี และเนนการปฏิบัติ 
ตลอดจน การประยุกตในสถานการณตาง ๆ 3. อาจจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณ
จริงโดยการเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ หรือศึกษาดูงาน 4. แนะนําตําราและสงเสริมให
นักศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเองนอกหองเรียนในประเด็นตาง  ๆและนํามา
แลกเปล่ียนเรียบรูกับเพ่ือน  ๆในช้ันเรียน  

มี   

3.ทักษะทางปญญา 1. ใหนักศึกษาฝกใชความคิดสรางสรรคนําเสนอเปนงานเขียน เรียงความ และฝกพูดใน
โอกาสตาง  ๆ2. กระตุนใหนักศึกษาคิด วิเคราะหจากสถานการณตาง  ๆท้ังท่ีปรากฏใน
หนังสือเรียนและใน ชีวิตประจําวัน 3. จัดกิจกรรมการสอนท่ีเปดโอกาสใหนักศึกษา
ศึกษาคนควาดวยตนเอง และมีสวนรวมในการอภิปราย 4. กระตุนใหนักศึกษารูจักต้ังคา
ถามและแสวงหาคําตอบ  

มี   



4.ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

1. บรรยายช้ีใหเห็นคุณคาและความสําคัญของความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 2. สงเสริมใหเกิดบรรยากาศการทํางานเปนกลุม 3. จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีเนนใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธระหวางกันในช้ันเรียน 4. จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีมีการทํางานเปนกลุมเพ่ือฝกภาวะการเปนผูนําและผูตาม  

มี   

5.ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสาร 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. จัดกิจกรรมในช้ันเรียน เพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียนฝกปฏิบัติ และพัฒนาทักษะในการ
ส่ือสาร 2. แนะนําส่ือการเรียนรูตาง  ๆเพ่ือใหผูเรียนสามารถฝกฝนดวยตนเองนอกเวลา 
3. แนะนําการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการคนขอมูลสารสนเทศ
อยางมีระบบ 4. กําหนดหัวขอองคความรูใหนักศึกษาคนควาและนําเสนอ  

มี   

6.ทักษะพิสัย 1. สอดแทรกและช้ีใหเห็นถึงคุณคาและความงามของศิลปะและวัฒนธรรมระหวางการ
สอน 2. ใหนักศึกษาเรียนรูวัฒนธรรมตางชาติจากเน้ือหาท่ีปรากฏในตําราเรียน 3. ให
นักศึกษาตระหนักในคุณคาและความสําคัญของภูมิปญญาไทยดานการใชและการ
สรางสรรคภาษา 4. เปดโอกาสใหผูเรียนไดเขารวมกิจกรรม/ชมการแสดงตาง  ๆท่ีมี
ความหลากหลายและนาสนใจ หรือ ศึกษาจากศิลปวัตถุหรือสถานท่ีจริง 5. อาจเชิญผูรู
ทางภูมิปญญาไทยทองถ่ินมาบรรยายเสริม 6. สอนเน้ือหาทางดานการสรางสรรคท่ีเปน
องคความรูใหม  ๆในปจจุบัน  

มี   

 
4.ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน  



หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

1.จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน  0 คน 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือส้ินภาค
การศึกษา  

44 คน 

3.จํานวนนักศึกษาท่ีถอน (W)  0 คน 

4.การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)   

 

 

5.ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)   

6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา   

6.1 ความคลาดเคล่ือนดานกําหนดเวลาการประเมิน  

ความคาดเคล่ือนดานกําหนดเวลาประเมิน เหตุผล 
  

 

 

6.2 ความคลาดเคล่ือนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู (ถามี)  

ความคาดเคล่ือนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู/td>  เหตุผล 
  

 

 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา   

วิธีการทวนสอบ สรุปผลการทวนสอบ 
  

 

 

หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ  

1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอํานวยความสะดวก  

ปญหาในการใชทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ผลกระทบ 
  

 

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร  

ปญหาดานการบริหารและองคกร ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 
  

 



หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา 

1.ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  

1.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา  

- 

1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 1.1 

- 

2.ผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน  

2.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน  

- 

2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 2.1 

- 

หมวดที่ 6 : แผนการปรับปรุง 

1.ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงานของรายวิชาครั้งท่ีผานมา  

1.1 การปรับปรุงตามแผนท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีผานมา :  

ส่ิงท่ีปรับปรุงตามแผนการสอน ผลการดําเนินการ 
-  

 

1.2 ส่ิงท่ีไมไดดําเนินการ หรือดําเนินการไมเสร็จสมบูรณตามแผนท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ปการศึกษา ท่ีผานมา :  

ส่ิงท่ีไมไดดําเนินการหรือดําเนินการไมสมบูรณ เหตุผล 
-  

 

2.การดําเนินการอ่ืน  ๆในการปรับปรุงรายวิชา  

ส่ิงท่ีปรับปรุงใหม ผลท่ีเกิดข้ึน 
-  

 

3.ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป  

ขอเสนอแผนปรับปรุง เวลาท่ีควรแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 
-   

 

4.ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

4.1 ดานการจัดการเรียนการสอน:  

 

4.2 ดานการประเมินผล  

 

4.3 ดานทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอํานวยความสะดวก  

 

4.4 ดานการบริหารองคกร  



4.5 ดานการประเมินรายวิชา  

 

4.6 ดานการปรับปรุง  

 

4.7 ดานอ่ืน  ๆ 

 
 




