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แบบรายงาน มคอ.5
(รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา: Course Report)
----------------------------------------ชื่อสถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
คณะวิทยาศาสตร /สาขาวิชาคณิตศาสตร์

หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัส 4092302 ชื่อวิชาพีชคณิตนามธรรม 1

2. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
3. อาจารยผูสอน
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สําคัญ ฮ่อบรรทัด
4. ภาคการศึกษาที่ 2/ 2561
นักศึกษาชั้นปที่ 2
5. สถานที่เรียน
หอง 536 อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย

สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
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หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
2.1 รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวขอ
บทที่ 1 ความรู้พื ้นฐาน
-เซต ความสัมพันธ์สมมูล ฟั งก์ชนั
-จํานวนเต็ม
บทที่ 2 กึง่ กรุป
-การดําเนินการทวิภาค
-นิยามและคุณสมบัตเิ บื ้องต้ นของกึ่งกรุป
บทที่ 3 กรุป
-นิยามและตัวอย่างของกรุป
-คุณสมบัติเบื้องตนของกรุป
บทที่ 4 กรุปวัฏจักรและกรุปสมมาตร
-กรุปวัฏจักร
-กรุปการเรี ยงสับเปลี่ยน
บทที่ 5 กรุปย่อยและกรุปย่อยปกติ
-กรุปย่อย
-กรุปย่อยปกติ
บทที่ 6 โฮโมมอร์ ฟิซมึ และไอโซมอร์ ฟิซมึ
-โฮโมมอร์ ฟิซมึ
-ไอโซมอร์ ฟิซมึ
บทที่ 7 ริง
-นิยามและตัวอย่างของริ ง
-คุณสมบัตเิ บื ้องต้ นของริ ง
บทที่ 8 ฟี ลด์
-นิยามและตัวอย่างของฟี ลด์
-คุณสมบัตเิ บื ้องต้ นของฟี ลด์

จํานวน
จํานวน
เหตุผลที่การสอนจริง
ชัว่ โมงสอนตาม ชั่วโมงที่สอน ตางจากแผนการสอน
แผนการสอน
จริง
(หากมีความแตกตางกัน
เกินรอยละ 25)
6
6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.

3

2.2 หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
นัยสําคัญของการสอนที่สอนไม
หัวขอที่สอนไมครอบคลุม
ครอบคลุม
ใหเวลากับเนื้อหาในชวงแรกมาก
1.คุณสมบัตเิ บื ้องต้ นของริ ง
จนเกินไป
2. คุณสมบัตเิ บื ้องต้ นของฟี ลด์

แนวทางชดเชย
1. ลดตัวอยางในเนื้อหา
ชวงแรก
2. จัดเวลาซอมเสริมเพิ่มเติม
หากเรียนไมทันตามแผน

2.3 ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุไวในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู
วิธีการสอนที่กําหนดใน
ประสิทธิผล
ปญหาของการใชวิธีการ
รายละเอียดรายวิชา
สอน(ถามี)พรอม
มี
ไมมี
ขอเสนอแนะในการแกไข

คุณธรรม จริยธรรม
จัดใหการเรียนการสอนมีการ
เช็คชื่อเพื่อเพิ่มระเบียบวินัย
พรอมทัง้ ใหมคี ะแนนรอยละ 10
ของการตัดเกรด
ความรู

ทักษะทางปญญา

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ


สอนแบบบรรยายเพื่อใหเกิด
ความเขาใจทางทฤษฎีพรอมทั้ง
ใหคะแนนรอยละ 80 ของการ
ตัดเกรด
ใหเขียนบทความวิชาการเพื่อให 
ฝกทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะหและการนําทฤษฎีไปใช
ประโยชนใหคะแนนรอยละ 10
ของการตัดเกรด รวมถึงใหไปทํา
การบานในปญหาที่ยากขึ้น
เพื่อใหนักศึกษารูจักการใฝหา
ความรูเพิ่มเติมนอกเหนือจากใน
หองเรียน
ใหนักศึกษาฝกทํางานเปนกลุม 
ศึกษาขอมูลและนําเสนอ

ใหนักศึกษาทํางานดานการนํา
ความรูพีชคณิตนามธรรมไปใช
ในชีวิตประจําวันใหคะแนนรอย
ละ 10 ของการตัดเกรด



-

-

-ไมมกี ารใหคะแนน
เนื่องจากมีเพียงความ
รับผิดชอบรอง
-นักศึกษามีเวลาไมเพียงพอ
จึงไมคอ ยใหความสนใจใน
การนําความรูทางพีชคณิต
นามธรรมไปใชประโยชน

สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
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2.4 ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีการสอน
ตองเสริมการนําเนื้อหาหรือทฤษฎีไปใชประโยชน เพื่อใหนักศึกษามีแรงจูงใจในการเรียน นอกจากนี้ควรเสริม
เนื้อหางานวิจัยสมัยใหม เพื่อความทันสมัยของเนื้อหา

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
3.1 จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน

จํานวน

52 คน

3.2 จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา จํานวน 52
3.3 จํานวนนักศึกษาที่ถอนวิชาเรียน

จํานวน

คน
- คน

3.4 การกระจายของระดับคะแนน(เกรด)
ระดับคะแนน(เกรด)
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
I

จํานวน(คน)
1
7
13
10
10
9
2
0
0

คิดเปนรอยละของทั้งหมด

1.9
13.46
25
19.23
19.23
17.31
3.85
0
0

3.5 ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
ไมมี
3.6 ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดของรายวิชา
3.6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน(ถามี)
ความคลาดเคลื่อน

เหตุผล

3.6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู(ถามี)
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
การประเมินบทความทางวิชาการ
ในแตละวันจะมีสภาวะอารมณที่ไมแนนอนจึงอาจไดคะแนนที่
คลาดเคลื่อน
สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
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3.7 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ

สรุปผล
นักศึกษายังเรียนไดผลนอยไมเปนไปตามที่คาดหวัง
ซึ่งเปนเพราะการจัดการเรียนการสอนที่ไมไดให
ความสําคัญกับการนําไปใชประโยชน จึงขาดแรงจูงใจ

การนําเสนอวิชาการของนักศึกษา

หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ

4.1 ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียน และสิ่งอํานวยความสะดวก (ถามี)
ปญหา
ผลกระทบตอการเรียนรูของนักศึกษา

4.2 ประเด็นดานการบริหารและองคกร (ถามี)
ปญหา

ผลกระทบตอการเรียนรูของนักศึกษา

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
5.1 ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (ใหแนบเอกสารประกอบ)
5.1.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา (ใหระบุจุดแข็งและจุดออน)
จุดแข็ง การถายทอดเนื้อหา และการอธิบาย ความตั้งใจ ความสม่ําเสมอการเรียนการสอน
จุดออน เนื้อหาที่คอนขางยากและซับซอน ขาดแรงจูงใจในเรื่องการนําไปใชประโยชน
5.1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 5.1.1
เห็นดวยกับจุดออน ในเรื่องการนําความรูไปใชประโยชนในเชิงประจักษ
5.2 ผลการประเมินรายวิชาโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของภาควิชา/สาขาวิชา
ไดผลการประเมินเฉลี่ย = 4.65 (จากคะแนนเต็ม 5)
สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
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5.2.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยคณะกรรมการ
จุดแข็ง ความสม่ําเสมอของการเรียนการสอน การถายทอด และการอบรมความรู
จุดออน ดานคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย ตรงตอเวลา
5.2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 5.2.1
เปนไปตามขอวิพากษ

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
6.1 ความกาวหนาของแผนการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชาครั้งที่ผานมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาค/ปการศึกษา
ผลการดําเนินการ
ครั้งที่ผานมา
ปรับปรุงเนื้อหาใหสอดคลองกับพื้นฐานของนักศึกษา นักศึกษาสามารถเชื่อมตอความรูไดมากขึ้น
6.2 การดําเนินการอื่นๆในการปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงเนื้อหาดวยการสอนความรูระดับมัธยมแทรกลงบางเพื่อความตอเนื่อง

6.3 ขอเสนอแผนการปรับปรุงรายวิชาสําหรับภาค / ปการศึกษาครั้งถัดไป
ขอเสนอแผนการปรับปรุง
มีการจัดการเรียนการสอนที่เนน
การนําไปใชประโยชนเพิ่มมากขึ้น
รวมถึงมีการบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนกับงานวิจัย

กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ
30 กันยายน 2562

ผูรับผิดชอบ
ผูชวยศาสตราจารยสําคัญ ฮอบรรทัด

สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
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6.4 ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ถามีรายวิชาการปรับพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาดวย จะทําใหการเรียนการสอนราบรื่นขึ้น

ลายมือชื่อ.........................................อาจารยผูสอน

(................................................)
วันที่.....เดือน...................พ.ศ............

ลายมือชื่อ.........................................หัวหนาสาขาวิชา

(................................................)
วันที่.....เดือน...................พ.ศ............

สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.

