รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะ/สาขาวิชา

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 4091108 ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์ทั่วไป
2. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (Section)
ผู้สอน อาจารย์เฉลิมวุฒิ คาเมือง กลุ่มเรียน นักศึกษาเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 หมู่ 1, 2
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา
1/2560
5. สถานที่เรียน
ห้อง 541

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวข้อ
จานวน
ชั่วโมงตามแผนการ
สอน
การให้เหตุผล
9
เซต
การดาเนินการเซต
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
ระบบเลขฐาน
ระบบจานวนจริง
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6
9
6
9
9

จานวน
ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจาก
ชั่วโมงที่ได้สอนจริง แผนการสอนหากมีความแตกต่าง
เกิน 25%
9
6
9
6
9
9

1

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
หัวข้อที่ทาการสอน
นัยสาคัญของหัวข้อที่สอน
ไม่ครอบคลุมตามแผน (ถ้ามี)
ไม่ครอบคลุมตามแผน
-

แนวทางชดเชย
-

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน( ถ้ามี)
ผลการเรียนรู้
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
มี
ไม่มี พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข
รายวิชา
คุณธรรม จริยธรรม


ความรู้

2.1 มีความรู้ในหลักการและทฤษฎี
ทางคณิตศาสตร์ วัดและประเมินผล
จากการสอบเนื้อหาที่เรียน

ทักษะทางปัญญา

3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็น 
ระบบและมีเหตุผลตามหลักการและ
วิธีการทางคณิตศาสตร์ วัดและ
ประเมินผลจากการสอบวัดความรู้ใน
เนื้อหาที่เรียน
3.2 นาความรู้ทางคณิตศาสตร์ไป

ประยุกต์กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
ถูกต้องและเหมาะสม วัดและ
ประเมินผลจากการสอบวัดความรู้ใน
เนื้อหาที่เรียน
3.3 มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์
และสังเคราะห์ความรู้จาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายได้
อย่างถูกต้องและเพื่อนาไปสู่การ
สร้างนวัตกรรม วัดและประเมินผล
จากบทความทางวิชาการของ
นักศึกษาที่ได้จากค้นคว้าความรู้
พื้นฐานและสามารถนามาวิเคราะห์
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พร้อมทั้งประยุกต์เข้ากับสถานการณ์
และเขียนเป็นบทความได้
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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-

-

5.1 สามารถประยุกต์ความรู้ทาง

คณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการ
วิเคราะห์ประมวลผลการแก้ปัญหา
และนาเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
วัดและประเมินผลจากชิ้นงานกลุ่ม
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หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
ระดับคะแนน

จานวน

คิดเป็นร้อยละ

A
B+
B
C+
C
D+
D
F
ไม่สมบูรณ์ (I)
ผ่าน (S)
ตก (U)
ถอน (W)

7
3
8
3
12
11
30
23
-

7.22
3.09
8.25
3.09
12.37
11.34
30.93
23.71
-

5 ปัจจัยที่ทาให้ระดับคะแนนผิดปกติ
ไม่มี
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลที่กาหนด ไว้ในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกาหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี)
ความคลาดเคลื่อน
-
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7. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
มีการตรวจสอบความสอดคล้องข้อสอบกลางภาคและ
ข้อสอบปลายภาค กับคาอธิบายรายวิชาที่ได้กาหนดไว้
ความเหมาะสมของการให้คะแนนในการสอบ

สรุปผล
ขอบสอบครอบคลุมเนื้อหาและการให้คะแนนมีความ
เหมาะสม

หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบ
การเรียนการสอน (ถ้ามี)
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
อุปสรรคด้านการบริหาร (ถ้ามี)
-

ผลกระทบ

ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา 1.5
5.2 ผลการประเมินรายวิชาโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของภาควิชา / สาขาวิชา
ได้ผลการประเมินเฉลี่ย 4.13 จากคะแนนเต็ม 5
5.ข้อพิพากษ์ที่สาคัญ จากผลการประเมินโดยคณะกรรมการ 1.2
5.1.2.5 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.2
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หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผ่านมา
แผนการปรับปรุงของภาคเรียนที่ผ่านมา/
ผลการดาเนินงาน
ปีการศึกษาที่ผ่านมา
ไม่มี เนื่องจากเปิดสอนตามรายละเอียดรายวิชาเป็นครั้ง
แรก
2. การดาเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
ข้อเสนอ
กาหนดเวลาที่ควรแล้วเสร็จ
ผู้รับผิดชอบ
- ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจาก
ภาคการศึกษาหน้า
อาจารย์เฉลิมวุฒิ คาเมือง
คาอธิบายรายวิชา
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- มีการปรับปรุงแผนการสอนอขงรายวิชาอยู่เสมอ และศึกษาเนื้อหาตามคาอธิบายรายวิชา

ลายมือชื่อ......................................อาจารย์ผู้สอน
(...............................................................)
วันที่........เดือน..................พ.ศ. ..............
ลายมือชื่อ.................................หัวหน้าสาขาวิชา
(...............................................................)
วันที่........เดือน..................พ.ศ. ..............

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์

6

