รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย

คณะ/สาขาวิชา

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 4091108 ชื่อรายวิชา คณิตศาสตรทั่วไป
2. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
3. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (Section)
ผูชวยศาสตราจารยสาธิต ผลเจริญ
ผูชวยศาสตราจารยวชิรารักษ โอรสรัมย
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
2/2561
5. สถานที่เรียน
หอง 541

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชัว่ โมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวขอ
จํานวน
ชั่วโมงตามแผนการ
สอน
การใหเหตุผล
9
เซต
การดําเนินการเซต
ความสัมพันธและฟงกชัน
ระบบเลขฐาน
ระบบจํานวนจริง
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6
9
6
9
9

จํานวน
ระบุสาเหตุที่การสอนจริงตางจาก
ชั่วโมงทีไ่ ดสอนจริง แผนการสอนหากมีความแตกตาง
เกิน 25%
9
6
9
6
9
9

1

2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
หัวขอที่ทําการสอน
นัยสําคัญของหัวขอทีส่ อน
ไมครอบคลุมตามแผน (ถามี)
ไมครอบคลุมตามแผน
-

แนวทางชดเชย
-

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามทีร่ ะบุในรายละเอียดของรายวิชา
ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน( ถามี)
ผลการเรียนรู
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
มี
ไมมี พรอมขอเสนอแนะในการแกไข
รายวิชา
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู

2.1 มีความรูในหลักการและทฤษฎี 
ทางคณิตศาสตร วัดและประเมินผล
จากการสอบเนื้อหาที่เรียน

ทักษะทางปญญา

3.1 สามารถคิดวิเคราะหอยางเปน 
ระบบและมีเหตุผลตามหลักการและ
วิธกี ารทางคณิตศาสตร วัดและ
ประเมินผลจากการสอบวัดความรูใน
เนื้อหาที่เรียน
3.2 นําความรูทางคณิตศาสตรไป

ประยุกตกับสถานการณตา ง ๆ ได
ถูกตองและเหมาะสม วัดและ
ประเมินผลจากการสอบวัดความรูใน
เนื้อหาที่เรียน
3.3 มีความใฝรู สามารถวิเคราะห
และสังเคราะหความรูจ าก
แหลงขอมูลตาง ๆ ทีห่ ลากหลายได
อยางถูกตองและเพื่อนําไปสูก าร
สรางนวัตกรรม วัดและประเมินผล
จากบทความทางวิชาการของ
นักศึกษาที่ไดจากคนควาความรู
พื้นฐานและสามารถนํามาวิเคราะห
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พรอมทั้งประยุกตเขากับสถานการณ
และเขียนเปนบทความได
ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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-

-

5.1 สามารถประยุกตความรูท าง

คณิตศาสตรและสถิติ เพื่อการ
วิเคราะหประมวลผลการแกปญหา
และนําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม
วัดและประเมินผลจากชิ้นงานกลุม
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หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
ระดับคะแนน

จํานวน

คิดเปนรอยละ

A
B+
B
C+
C
D+
D
F
ไมสมบูรณ (I)
ผาน (S)
ตก (U)
ถอน (W)

1
0
5
3
16
6
16
0
-

2.13
0.00
10.64
6.38
34.04
12.77
34.04
0.00
-

5 ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ
ไมมี
6. ความคลาดเคลือ่ นจากแผนการประเมินผลที่กําหนด ไวในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลือ่ นดานกําหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู (ถามี)
ความคลาดเคลื่อน
-
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7. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
ทวสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูทั้ง 5 ดานโดยการสัมภาษณผูเรียน

สรุปผล
สอนและสอบครอบคลุมเนื้อหาและการใหคะแนนมีความ
เหมาะสม

หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิง่ อํานวยความสะดวก
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบ
การเรียนการสอน (ถามี)
2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
อุปสรรคดานการบริหาร (ถามี)
-

ผลกระทบ

ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา 1.5
5.2 ผลการประเมินรายวิชาโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของภาควิชา / สาขาวิชา
ไดผลการประเมินเฉลี่ย 3.85 จากคะแนนเต็ม 5
5.ขอพิพากษทสี่ าํ คัญ จากผลการประเมินโดยคณะกรรมการ 1.2
5.1.2.5 ความเห็นของอาจารยผสู อนตอขอวิพากษตามขอ 2.2
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หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครัง้ ที่ผา นมา
แผนการปรับปรุงของภาคเรียนที่ผา นมา/
ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษาที่ผา นมา
ไมมี เนื่องจากเปดสอนตามรายละเอียดรายวิชาเปนครั้ง
แรก
2. การดําเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ
กําหนดเวลาที่ควรแลวเสร็จ
ผูรับผิดชอบ
- ศึกษาเนือ้ หาเพิ่มเติมจาก
ภาคการศึกษาหนา
อาจารยเฉลิมวุฒิ คําเมือง
คําอธิบายรายวิชา
4. ขอเสนอแนะของอาจารยผรู ับผิดชอบรายวิชา/ตออาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร
- มีการปรับปรุงแผนการสอนอขงรายวิชาอยูเสมอ และศึกษาเนื้อหาตามคําอธิบายรายวิชา

ลายมือชื่อ......................................อาจารยผสู อน
(...............................................................)
วันที่........เดือน..................พ.ศ. ..............
ลายมือชื่อ.................................หัวหนาสาขาวิชา
(...............................................................)
วันที่........เดือน..................พ.ศ. ..............
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