
๑ 

 

รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชื่อรายวิชา 

๐๐๑๒๗๓ คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน (Mathematics and Statistics in Everyday life) 
 

๒. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี) 
   - 
๓. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (Section) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  

รองศาสตราจารย์ ดร.มาโนชญ์  สิริพิทักษ์เดช 

อาจารย์ผู้สอนรายวิชา  

๑. ดร.ทิพย์วัลย์   เกตุอินทร์ 
๒. ดร.อุมารินทร์  ปิ่นตบแต่ง 
๓. ดร.เบญจวรรณ   สุขเจริญภญิโญ 
๔. ดร.รัชฎา   วิริยะพงศ์ 
๕. ดร.กัลยา   บุญหล้า 

 

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา 
 ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

๕. สถานที่เรียน 
ห้อง QS-๒๑๑๐  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

 

มคอ.๕ 



๒ 

 

หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนทีเ่ปรียบเทียบกับแผนการสอน 

๑. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน

ชั่วโมงตาม

แผนการ

สอน 

จ านวน

ชั่วโมงที่ได้

สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริง

ต่างจากแผนการสอนหาก

มีความแตกต่างเกิน ๒๕% 

บทที่ 1 การวัดและระบบหน่วยการวัด 
- ระบบหน่วยการวัดความยาว  พ้ืนที่         ปริมาตร และ 

น้ าหนักในแบบไทย 
- ระบบหน่วยการวัดความยาว  พ้ืนที่ ปริมาตร และ น้ าหนัก

ในระบบแบบอังกฤษ 
- ระบบหน่วยการวัดความยาว  พ้ืนที่   ปริมาตร และ 
น้ าหนักในระบบแบบเมตริก 

๑๐ ๑๐  

บทที่ 2 พื้นที่ และ ปริมาตร 

- การค านวณหาพ้ืนที่ของรูปทรงเรขาคณิต 

- การค านวณหาปริมาตรของรูปทรงเรขาคณิต 

๑๐ ๑๐  

บทที่ 3 คณิตศาสตร์การเงิน   

- การค านวณก าไร  ขาดทุน และจุดคุ้มทุน 

- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 

- การค านวณดอกเบี้ยเชิงเดียว และดอกเบี้ยทบต้น 

- การค านวณส่วนลดเชิงเดียว และส่วนลดทบต้น 

- ค่าเสื่อมราคา 

- การค านวณภาษีเงินได้ 

๑๖ ๑๖  

 

 

 



๓ 

 

 

หัวข้อ 

จ านวน

ชั่วโมงตาม

แผนการ

สอน 

จ านวน

ชั่วโมงที่ได้

สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริง

ต่างจากแผนการสอนหาก

มีความแตกต่างเกิน ๒๕% 

 บทที่ 4 คณิตศาสตร์ส าหรับการส ารวจความคิดเห็น 

- วิธีส ารวจความคิดเห็น เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล และการสร้างแบบสอบถาม 

- เทคนิคการสุ่มตัวอย่างและการก าหนดขนาดตัวอย่าง 

- การประมวลผลและประยุกต์ใช้สถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป

เบื้องต้น 

- การก าหนดรหัสแทนข้อมูลและการจัดท าคู่มือการลงรหัส 

- การน าเสนอข้อมูล  

- การน าผลการส ารวจความคิดเห็นไปใช้ประโยชน์ 

๑๒ ๑๒  

บทที่ 5 สถิติพื้นฐาน  
- ความหมายของสถิติ 
- ประชากรตัวอย่าง  
- ค่าพารามิเตอร์ทางสถิติ 
- การจ าแนกประเภทข้อมูล 
- การวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลาง 
- การแสดงต าแหน่งของข้อมูล 
- การวัดการกระจายข้อมูล 

- ความน่าจะเป็นเบื้องต้น  

๑๒ ๑๒  

 
๒. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ไม่มี 

 



๔ 

 

๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู้ 
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด

ของรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี) พร้อม

ข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

 

-บรรยายพร้อมให้ท าแบบฝึกหัด

ทั้งในชั้นเรียนและงานที่ก าหนด

ส่ง 

-ตรวจแบบฝึกหัดและงานที่

ก าหนดส่ง  

-เช็ครายชื่อนิสิตที่เข้าชั้นเรียน

ตรงเวลา 

   เนื่องจากนิสิตที่เรียนมีจ านวนมาก จึงต้อง

ใช้เวลาค่อนข้างมากในการตรวจเช็ค

แบบฝึกหัดและงานที่ก าหนดส่ง 

ด้านความรู้   

 

-บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง

ประกอบรวมทั้งมีการถาม-ตอบ

ในชั้นเรียน 

-แสดงตัวอย่างโปรแกรมการ

ค านวณภาษีจากคอมพิวเตอร์ 

-น าอุปกรณ์มาแสดง

ประกอบการสอน ในการหา

ความน่าจะเป็นเพ่ือให้นิสิตเห็น

ภาพชัดเจนยิ่งขึ้น 

  - นิสิตควรศึกษา ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม

ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องนอกเวลาด้วยตนเอง 

- ควรเพิม่จ านวนแบบฝึกหัดในบางหัวข้อ 

ให้มากขึ้น 

- นิสิตควรหมั่นทบทวน และฝึกฝนในการ

ท าแบบฝึกหัดให้มากขึ้น 

ด้านทักษะทางปัญญา  -ให้นิสิตฝึกแก้โจทย์ปัญหาจาก

ตัวอย่างสถานการณ์จริงที่

อาจารย์ผู้สอนจัดเตรียมไว้ 

  นิสิตบางส่วนมีปัญหาเกี่ยวกับการคิด และ

วิเคราะห์ รวมทั้งขาดทักษะในการแก้โจทย์

ปัญหาทางคณิตศาสตร์และสถิติ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

ให้นิสิตฝึกตอบปัญหาและแสดง

ความคิดเห็นในชั้นเรียน  

  อาจารย์ผู้สอนควรเพ่ิมการท ากิจกรรมกลุ่ม 

เพ่ือให้นิสิตสามารถท างานและระดม



๕ 

 

ผลการเรียนรู้ 
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด

ของรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี) พร้อม

ข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

รับผิดชอบ ความคิดในการแก้ปัญหาร่วมกับผู้อ่ืนได้แต่

เนื่องจากนิสิตมีจ านวนมาก จึงยากต่อการ

จัดกลุ่มและท ากิจกรรมกลุ่ม 

ด้านทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร  

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  

-ให้นิสิตฝึกแก้โจทย์ปัญหาที่

เกี่ยวกับสถิติและคณิตศาสตร์

การเงิน 

-อาจารย์ผู้สอนถาม-ตอบ

แนวความคิดของนิสิตในการ

วิเคราะห์ปัญหาในชั้นเรียน 

   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 
ไม่มี 

 

หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน (ณ วันหมดก าหนดการเพ่ิมถอน)  ๔๗ คน 
๒. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา    ๔๖  คน 
๓. จ านวนนักศึกษาที่ถอน (W)        ๑  คน  
 

 

 

 



๖ 

 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน จ านวน ร้อยละ 

A ๓๔ ๗๒.๓๔ 

B+ ๑ ๒.๑๓ 

B ๗ ๑๔.๘๙ 

C+ ๒ ๔.๒๖ 

C ๑ ๒.๒๗ 

D+ ๐ ๐.๐๐ 

D ๐ ๐.๐๐ 

F ๑ ๒.๑๓ 

ไม่สมบูรณ์ (I) ๐ ๐.๐๐ 

ผ่าน (P,S) ๐ ๐.๐๐ 

ตก (U) ๐ ๐.๐๐ 

ถอน (W) ๑ ๒.๑๓ 

๕. ปัจจัยท่ีท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
ไม่มี 

๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
 ๖.๑ ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
 ระยะเวลาที่ใช้สอนในแต่ละหัวข้อ อาจมากหรือ
น้อยกว่าที่ได้ก าหนดไว้ 

- เนื่องจากในแต่ละหัวข้อมีความยากง่าย และ
เนื้อหาค่อนข้างแตกต่างกัน 
- พ้ืนความรู้เดิมของนิสิตแต่ละคนไม่เท่ากัน จึง
ต้องใช้เวลาในการอธิบายค่อนข้างมากในบาง
หัวข้อเพ่ือให้นิสิตส่วนใหญ่เข้าใจ 

 ๖.๒ ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี) 
ไม่มี 



๗ 

 

๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
อาจารย์ผู้สอนประมวลเกรดของนิสิตตาม
รายละเอียดใน มคอ. ๓ ของรายวิชา 

ผลการทวนสอบเป็นไปตามท่ีอาจารย์ผู้สอน
ประเมินและไม่พบความผิดปกติ 

หมวดที่ ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
๑. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 

ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ไม่มี 

หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา 
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนิสิต  
 ๑.๑ ข้อวิพากษ์ท่ีส าคัญจากผลการประเมินโดยนิสิต 
  ไม่มี 

 ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
  ไม่มี 

๒. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 
 ๒.๑ ข้อวิพากษ์ท่ีส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
  ไม่มี  

๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
ไม่มี 

หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผ่านมา 
      ไม่มี 

 



๘ 

 

๒. การด าเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
     - ปรับปรุงเนื้อหาในเอกสารประกอบการสอน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ  

- ผู้ประสานงานรายวิชาก าหนดจัดประชุมอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้รับทราบรายละเอียดของรายวิชา และ
แนวทางในการปฏิบัติที่ตรงกันในภาคเรียนต่อไป 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

กิจกรรมที่ต้องการ ก าหนดเวลาที่ควรแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
จัดกิจกรรมกลุ่ม และอภิปรายเกี่ยวกับการประยุกต์
ความรู้ที่ได้จากรายวิชาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ก่อนสอบปลายภาคเรียน ๑ สัปดาห์ อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน 

ประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาเพ่ือแลกเปลี่ยน
ความคิด และปัญหาที่เกิดข้ึนของแต่ละกลุ่มเรียน 

หลังสอบปลายภาค ๑ สัปดาห์ อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน 

ปรับปรุงเนื้อหาในเอกสารประกอบการสอนให้
ทันสมัยเสมอ 

ก่อนเปิดภาคเรียน ๓ สัปดาห์ อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน 

๔. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 จัดจ านวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละกลุ่มให้มีจ านวนที่เท่าๆ กัน เพื่อง่ายต่ออาจารย์ผู้สอนในการ
บริหารและจัดการรายวิชา 

 

ชื่อผู้รับผิดชอบรายวิชา รองศาสตราจารย์ ดร.มาโนชญ์  สิริพิทักษ์เดช 

ลงชื่อ............................................................................ 

วันที่รายงาน................................................................... 

 

ชื่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ลงชื่อ....................................................................................  

วันที่รายงาน......................................................................... 


