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สาํนกังานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์. 
 

แบบรายงาน มคอ.5 
(รายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา: Course Report) 

----------------------------------------- 

ชื่อสถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
คณะวิทยาศาสตร /สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป 
1.  รหัสและชื่อรายวิชา 
    รหัส  4093305 ชื่อวิชาพีชคณิตนามธรรม 2 

2.  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
    รหัส  4092302 ชื่อวิชาพีชคณิตนามธรรม 1 

3.  อาจารยผูสอน  
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สําคญั ฮอ่บรรทดั 

4.  ภาคการศึกษาท่ี 2/ 2561 
    นักศึกษาชั้นปท่ี 3 

5.  สถานท่ีเรียน 
     หอง 536 อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
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หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

2.1  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

 
หัวขอ 

จาํนวน 
ช่ัวโมงสอนตาม
แผนการสอน 

จาํนวน 
ช่ัวโมงท่ีสอน 

จริง 

เหตุผลท่ีการสอนจริง 
ตางจากแผนการสอน 

(หากมีความแตกตางกัน
เกินรอยละ 25) 

-ชี้แจงรายวิชา 
-วิธีการเรียนการสอน 
-การวัดและประเมินผล 

3 3  

-ความรูพ้ืนฐาน 3 3  

-นิยามและตัวอยางของวง 3 3  

-สมบัติเบื้องตนของวง 3 3  

-ไอดีลและวงผลหาร 3 3  

-โฮโมมอรฟซึมและไอโซมอรฟซึม 3 3  

-วงพหุนาม 3 3  

-โดเมนแบบยคูลคิ 3 0 ใชเวลาอธิบายเรื่องกอน
หนานานมากเกินไป
เนื่องจากเนื้อหามีความ
ซับซอน 

สอบกลางภาค 

นิยามและสมบัติเบื้องตนของสนาม 3 3  

สนามของผลหาร 3 3  

-การแยกตัวประกอบของพหุนามบนสนาม 3 3  

-สนามภาคขยาย ทฤษีบทของกาลวัส 3 0 ใชเวลาอธิบายเรื่องกอน
หนานานมากเกินไป
เนื่องจากเนื้อหามีความ
ซับซอน 

-โครงสรางพีชคณิตไฮเปอร 3 3  

-การนําเสนองานวิชาการ 3 3  

-การนําเสนองานวิชาการ 3 3  
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2.2  หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน 

หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุม นัยสําคัญของการสอนท่ีสอนไม
ครอบคลุม 

แนวทางชดเชย 

1. โดเมนแบบยคูลคิ 

2. สนามภาคขยาย ทฤษีบทของ

กาลัวส 
 
 

ใหเวลากับเนื้อหาในชวงแรกมาก
จนเกินไป 

1. ลดตัวอยางในเนื้อหา
ชวงแรก 

2. จัดเวลาซอมเสริมเพ่ิมเติม
หากเรียนไมทันตามแผน 

 

2.3  ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุไวในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู วิธีการสอนท่ีกําหนดใน 
รายละเอียดรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีการ
สอน(ถามี)พรอม

ขอเสนอแนะในการแกไข 
มี ไมมี 

คุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 

จัดใหการเรียนการสอนมีการ
เช็คชื่อเพ่ือเพ่ิมระเบียบวินัย
พรอมท้ังใหมีคะแนนรอยละ 10 
ของการตัดเกรด 

   

ความรู 
 

สอนแบบบรรยายเพ่ือใหเกิด
ความเขาใจทางทฤษฎีพรอมท้ัง
ใหคะแนนรอยละ 80 ของการ
ตัดเกรด 

  - 

ทักษะทางปญญา 
 

ใหเขียนบทความวิชาการเพ่ือให
ฝกทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะหและการนําทฤษฎีไปใช
ประโยชนใหคะแนนรอยละ 10 
ของการตัดเกรด รวมถึงใหไปทํา
การบานในปญหาท่ียากข้ึน
เพ่ือใหนักศึกษารูจักการใฝหา
ความรูเพ่ิมเติมนอกเหนือจากใน
หองเรียน  

  - 

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ 
รับผิดชอบ 

ใหนักศึกษาฝกทํางานเปนกลุม 
ศึกษาขอมูลและนําเสนอ 

  -ไมมีการใหคะแนน
เนื่องจากมีเพียงความ
รับผิดชอบรอง 

ทักษะการวิเคราะหเชิง 
ตัวเลข  การสื่อสารและ 
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ใหนักศึกษาทํางานดานการนํา
ความรูพีชคณิตนามธรรมไปใช
ในชีวิตประจําวันใหคะแนนรอย
ละ 10 ของการตัดเกรด 

  -นักศึกษามีเวลาไมเพียงพอ
จงึไมคอยใหความสนใจใน
การนําความรูทางพีชคณิต
นามธรรมไปใชประโยชน 
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2.4  ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีการสอน 

ตองเสริมการนําเนื้อหาหรือทฤษฎีไปใชประโยชน เพ่ือใหนักศึกษามีแรงจูงใจในการเรียน นอกจากนี้ควรเสริม
เนื้อหางานวิจัยสมัยใหม เพ่ือความทันสมัยของเนื้อหา 

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

3.1  จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน     จํานวน  63 คน 

3.2  จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา   จํานวน 63  คน 

3.3  จํานวนนักศึกษาท่ีถอนวิชาเรียน     จํานวน  -  คน 

3.4  การกระจายของระดับคะแนน(เกรด) 

ระดบัคะแนน(เกรด) จํานวน(คน) คิดเปนรอยละของท้ังหมด 
A 1 1.59 
B+ 2 3.18 
B 11 17.46 

C+ 17 26.98 
C 19 30.16 

D+ 9 14.29 
D 3 4.76 
F 0 0 
I 1 1.59 

 
3.5  ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี) 
         ไมมี 
3.6  ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดของรายวิชา 

      3.6.1  ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน(ถามี) 
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

  
 

      3.6.2  ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู(ถามี) 
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

การประเมินบทความทางวิชาการ  ในแตละวันจะมีสภาวะอารมณท่ีไมแนนอนจึงอาจไดคะแนนท่ี
คลาดเคลื่อน  
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3.7  การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
 
บทความวชิาการของนกัศึกษา 
 
 
 

นักศึกษายังเรียนไดผลนอยไมเปนไปตามท่ีคาดหวัง 
ซ่ึงเปนเพราะการจัดการเรียนการสอนท่ีไมไดให
ความสําคัญกับการนําไปใชประโยชน จึงขาดแรงจูงใจ  

หมวดที่ 4  ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 
4.1  ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียน และส่ิงอํานวยความสะดวก (ถามี) 

ปญหา ผลกระทบตอการเรียนรูของนักศึกษา 
 
 
 
 
 

 

4.2  ประเด็นดานการบริหารและองคกร (ถามี) 
ปญหา ผลกระทบตอการเรียนรูของนักศึกษา 

 
 
 
 
 
 

 

หมวดที่ 5  การประเมนิรายวชิา 

5.1  ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  (ใหแนบเอกสารประกอบ) 

      5.1.1  ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา (ใหระบุจุดแข็งและจุดออน) 
               จุดแข็ง การถายทอดเนื้อหา และการอธิบาย ความตั้งใจ ความสมํ่าเสมอการเรียนการสอน 
               จุดออน เนื้อหาท่ีคอนขางยากและซับซอน ขาดแรงจูงใจในเรื่องการนําไปใชประโยชน 
     5.1.2  ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 5.1.1 

     เห็นดวยกับจุดออน ในเรื่องการนําความรูไปใชประโยชนในเชิงประจักษ 

5.2  ผลการประเมินรายวิชาโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของภาควิชา/สาขาวิชา 

      ไดผลการประเมินเฉลี่ย  = 4.65 (จากคะแนนเต็ม 5) 
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      5.2.1  ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยคณะกรรมการ 

               จุดแข็ง ความสมํ่าเสมอของการเรียนการสอน การถายทอด และการอบรมความรู 
               จุดออน ดานคุณธรรมจริยธรรม ความซ่ือสัตย ตรงตอเวลา 

     5.2.2  ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 5.2.1 

     เปนไปตามขอวิพากษ 

 

หมวดที่ 6  แผนการปรับปรุง 

6.1  ความกาวหนาของแผนการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานผลการดําเนินการของ 

      รายวิชาครั้งท่ีผานมา 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาค/ปการศึกษา 
ครั้งท่ีผานมา 

ผลการดําเนินการ 

ปรับปรุงเนื้อหาใหสอดคลองกับพ้ืนฐานของนักศึกษา นักศึกษาสามารถเชื่อมตอความรูไดมากข้ึน 
 

6.2  การดําเนินการอ่ืนๆในการปรับปรุงรายวิชา 

     ปรับปรุงเนื้อหาดวยการสอนความรูระดับมัธยมแทรกลงบางเพ่ือความตอเนื่อง 

 

6.3  ขอเสนอแผนการปรับปรุงรายวิชาสําหรับภาค / ปการศึกษาครั้งถัดไป 

ขอเสนอแผนการปรับปรุง กําหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 
มีการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
การนําไปใชประโยชนเพ่ิมมากข้ึน 
รวมถึงมีการบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนกับงานวิจัย 
 
 
 

30 กันยายน 2562 ผูชวยศาสตราจารยสําคัญ ฮอบรรทัด 
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6.4  ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

     ถามีรายวิชาการปรับพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาดวย จะทําใหการเรียนการสอนราบรื่นข้ึน 

 

      ลายมือชื่อ.........................................อาจารยผูสอน  
                                                                      (................................................) 
                                                                   วันที่.....เดือน...................พ.ศ............ 
      

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

 


