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รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี คณะวิทยาการจัดการ  

 

หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

1.  รหัสและช่ือรายวิชา 

 084 104 คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน 

2.  จํานวนหนวยกิต     

3(3 – 0 – 6) 

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

 เปนรายวิชาในหมวดศีกษาท่ัวไป 

4.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

 รองศาสตราจารย ดร. ประสพชัย พสนุนท 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประพล เปรมทองสุข 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีระ กุลสวัสดิ์ (อาจารยพิเศษ) 

นางสาวชนิสรา ประยงคหอม (ผูชวยสอน) 

5.  ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน 

  ภาคการศึกษาตนและปลาย  ของชั้นปท่ี 1 

6.  รายวิชาบังคับกอน (Pre-requisite) (ถามี) 

 ไมมี 

7.  รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 

 ไมมี 

8.  สถานท่ีเรียน 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เลขท่ี 1 หมู 3 ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 76120 

 

9.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

 21 มิถุนายน 2564 
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หมวดท่ี 2  การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน 

 

1.รายงานช่ัวโมงการสอนจริงท่ีคลาดเคล่ือนจากแผนการสอน (ถามี) 

 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวนชั่วโมง

ตามแผนการ

สอน 

จํานวนชั่วโมง 

ที่ไดสอนจริง 

ระบุเหตุผลท่ีการสอนจริงตางจาก

แผนการสอนหากมีความแตกตางเกิน 

25%  

 

-แนะนํารายวิชาและกิจกรรมการเรียน

การสอน 

-ความรูเรื่องเซต 

6 6  

ระบบจํานวนจริง 3 3  

ตรรกวิทยา 6 6  

ความนาจะเปน 6 6  

ทบทวนสรุปบทเรยีนกอนสอบกลาง

ภาค 

3 3  

ประเภทขอมูล สถิติพรรณนา 

 

6 6  

เลขดัชนี 3 3  

การคํานวณดอกเบ้ีย 3 3  

การคํานวณภาษีเงินได 3 3  

บัญชีรายรับ - รายจาย 3 3  

ทบทวนสรุปบทเรยีนกอนสอบปลาย

ภาค 

3 3  

 

2.   หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน (ถามี) 

ไมมี 
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3.   ประสิทธิผลของวิธีการจัดการเรียนรูและวิธีการประเมินผลท่ีดําเนินการเพ่ือทําใหเกิดผลลัพธการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดรายวิชา 

 

ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของ

รายวิชา (CLOs) 

กลยุทธการสอน/ 

วิธีการจัดการเรียนรูท่ีไดดําเนินการ 

วิธีการประเมินผลท่ีได 

ดําเนินการ 

ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 

เพ่ือใหนักศึกษาบรรลุตามแตละ CLO 

CLO 1: มีทักษะการคดิแสดง 

สามารถวางแผนอยางเปนระบบ 
- บรรยายพรอมยกตัวอยางประกอบการ

คํานวณ อยางเปนข้ันเปนตอน 

- ขอสอบกลางภาคและปลายภาคเปน

ขอสอบอัตนัย เพ่ือใหเห็นความสามารถ 

ในการคํานวณอยางเปนข้ันตอน 

-การวัดผลเนนท่ีข้ันตอนในการคาํนวณ 

 มากกวาคําตอบ 

-นักศึกษาสามารถอธิบาย 

คํานวณอยางเปน 

ข้ันเปนตอน  

ท้ังในแบบฝกหัด 

และการทดสอบ 

 

-เพ่ือใหบรรลตุามเปาหมายและมปีระสิทธิภาพ 

มากยิ่งข้ึน อาจารยผูสอนอาจจะกระตุน 

ใหนักศึกษาทบทวนการเรียนอยางสม่ําเสมอ 

 เชน การฝกใหทําแบบฝกหดัทายบทเรียน 

ทุกครั้งหลังเลิกเรียน หรือทดสอบยอยหลัง 

การเรยีนในแตละหัวขอ ซึ่งเปนการฝกการ 

คํานวณและวางแผนอยางเปนระบบ 

 

 

CLO 2 : มีความสามารถวิเคราะหเชิงตัวเลข 

และการจัดการขอมูล 

 

 

- มอบหมายงานท่ีเก่ียวกับการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข และจัดการขอมูล  

- บรรยายพรอมยกตัวอยาง 

- วัดผลจากงานท่ีมอบหมาย 

- ขอสอบกลางภาคและปลายภาค 
-นักศึกษาสามารถนําสง 

ใบงานหรือแบบฝกหัดทาย 

บทเรียนตามท่ีไดรับมอบ 

หมาย โดยมีการคํานวณ 

และวิเคราะหปญหาไดด ี

 และถูกตอง 

 

 

-จัดกิจกรรมท่ีฝกการวิเคราะห  

หรือมอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาขอมูล 

ท่ีเปนเชิงตัวเลข และนํามาจดัทํารายงาน 

นําเสนอหนาหองเรียน  

หรือนําเสนอเปนคลิปวีดีโอ  
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ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของ

รายวิชา (CLOs) 

กลยุทธการสอน/ 

วิธีการจัดการเรียนรูท่ีไดดําเนินการ 

วิธีการประเมินผลท่ีได 

ดําเนินการ 

ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 

เพ่ือใหนักศึกษาบรรลุตามแตละ CLO 

CLO 3: สามารถนําความรูไปใชใน 

การดําเนินชีวิตและพัฒนาสังคม 

 

 

- สอนใหผูเรียนเขาใจถึงความสาํคัญของเน้ือหา 

ในแตละหัวขอ แลวการนําไปใชในชีวิตประจาํวัน 

 

- ขอสอบกลางภาคและปลายภาค -นักศึกษาสามารถนําปญหา 

จากตัวอยางในชีวิตประจําวัน 

มาวิเคราะหและนําไปผลการ

วิเคราะหไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันได  

 

-นําปญหาในชีวิตประจําวันมาพิจารณา 

วิเคราะหหาคําตอบรวมกันในหองเรียน  

เพ่ือใหนักศึกษามองเห็นภาพ  

และความสําคัญของการเรียนใน 

แตละบทเรียน 
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หมวดท่ี 3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

 

1.   จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียน        149 คน 

2.   จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา     149  คน 

3.   จํานวนนักศึกษาท่ีถอน (W)        คน 

4.   การกระจายของระดับคะแนน(เกรด) (แสดงแยกตามสาขา) (ถามี) 

ระดับคะแนน จํานวนนักศึกษา(คน) คิดเปนรอยละ 

A 60 40.27 

B+ 22 14.77 

B 19 12.75 

C+ 24 16.11 

C 14 9.40 

D+ 6 4.03 

D 1 0.67 

F 3 2.01 

I - - 

S - - 

U - - 

W - - 

Au - - 

 

5.   ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี) 

  ไมมี 

6.   ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชาท้ังดานกําหนดเวลาและ

วิธีการประเมินผล (ถามี) 

        เนื่องจากภาคการศึกษาภาคตน ปการศึกษา 2564 มีการระบาดของไวรัสโควิด 19 ท่ีขยายวงกวาง

มากข้ึน จึงมีความจําเปนท่ีตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการวัดผลประเมินผล โดยปรับเปลี่ยนการสอบกลางงภาค

และปลายภาคเปนแบบขอสอบแบบ take home 

7.   กระบวนการยืนยัน (verification) ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการ  สรุปผล 

การทวนสอบจากตัวแทนนักศึกษา โดยใหสอบ

ปากเปลาหรือแสดงการคิดคํานวณทาง

คณิตศาสตรท่ีเก่ียวของกับเนื้อหาในรายวิชา 

ตัวแทนนักศึกษาสามารถแสดงวิธีการคิดคํานวณ 

ไดถูกตอง พรอมท้ังอธิบายข้ันตอนการคิด 

คํานวณในแตละข้ันตอนไดอยางดี 
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หมวดท่ี 4  ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 

1.   ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอํานวยความสะดวก (ถามี) 

ไมมี 

2.   ประเด็นดานการบริหารจัดการ (ถามี) 

ไมมี 

 

หมวดท่ี 5  การประเมินรายวิชา 

 

1.   ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

      1.1   ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

(แนบเอกสาร) 

      1.2   ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 1.1 

   ไมมี 

 

2.   ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 

      2.1   ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

    ไมมี 

      2.2   ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 2.1 

   ไมมี 

หมวดท่ี 6   แผนการปรับปรุง 

 

1.การดําเนินการเพ่ือการปรับปรุงการเรียนการสอน/รายวิชา (นอกเหนือจากท่ีระบุไวในหมวดท่ี 2) 

ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย

ในการจัดการเรียนการสอน 

2.   ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ไมมี 
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