รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะ/สาขาวิชา

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 4091401 ชื่อรายวิชา
แคลคูลัส 1
2. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (Section)
ผู้สอน อาจารย์วัชระ วงศา
กลุ่มเรียน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 4 และ 2
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา
1/2561
5. สถานที่เรียน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวข้อ
ลิมิตและความต่อเนื่องของ
ฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว
การประยุกต์
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน ฟังก์ชัน
หลายตัวแปร ลิมิตและความ
ต่อเนื่อง ของฟังก์ชันหลายตัว
แปร และ อนุพันธ์ย่อย
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จานวน
ชั่วโมงตาม
แผนการสอน

จานวน
ชั่วโมงที่ได้
สอนจริง

48 ชั่วโมง

48 ชั่วโมง

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง
เกิน 25%
-

1

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
หัวข้อที่ทาการสอน
ไม่ครอบคลุมตามแผน (ถ้ามี)
-

นัยสาคัญของหัวข้อที่สอน
ไม่ครอบคลุมตามแผน
-

แนวทางชดเชย
-

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู้
คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ประสิทธิผล
มี
ไม่มี

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
รายวิชา
มีจิตสานึกและตระหนักในการ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ
มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ
ทฤษฎี ทางคณิตศาสตร์
มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ที่จะนามาอธิบาย
หลักการและทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ
สามารถคิดวิเคราห์อย่างเป็นระบบ
และมีเหตุผลตามหลักการและวิธีการ
ทางคณิตศาสตร์
นาความรู้ทางคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์กับสถานการต่าง ๆ ได้
ถูกต้องเหมาะสม
มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้อง
และเพื่อนาไปสู่การสร้างนวัตกรรม

ปัญหาของการใช้วิธีสอน ถ้ามี)
รร้อมข้อเสนอแนะในการ(
แก้ไข







ทักษะความสัมรันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้
2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
3. จานวนนักศึกษาที่เริกถอน ( W )

41 คน
41 คน
- คน

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน

จานวน

คิดเป็นร้อยละ

สัญลักษณ์

A
7
17.07
B+
3
7.32
B
2
4.88
C+
5
12.20
C
4
9.76
D+
9
21.95
D
7
17.07
F
4
9.76
ไม่สมบูรณ์ (I)
ผ่าน (S)
ตก (U)
ถอน (W)
5. ปัจจัยที่ทาให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลที่กาหนด ไว้ในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกาหนดเวลาการประเมิน
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ความคลาดเคลื่อน
-

เหตุผล
-

6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี)
ความคลาดเคลื่อน
-

เหตุผล

7. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
- การสัมภาษณ์และประเมินตนเองของนักศึกษา

สรุปผล

หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
1. ประเด็นด้านทรัรยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัรยากรประกอบ
การเรียนการสอน (ถ้ามี)
- ห้องเรียนไม่มีคอมพิวเตอร์ประจาห้อง
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
อุปสรรคด้านการบริหาร (ถ้ามี)
-

ผลกระทบ
ใช้เวลาในการต่ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน

ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสารการประเมินรายวิชา)
1.1 ข้อวิรากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
-
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1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิรากษ์ตามข้อ 1.1
2 ผลการประเมินรายวิชาโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของสาขาวิชา
2.1 ข้อวิรากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิรากษ์ตามข้อ 2.1
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผ่านมา
แผนการปรับปรุงของภาคเรียนที่ผ่านมา/
ปีการศึกษาที่ผ่านมา
-

ผลการดาเนินงาน
-

2. การดาเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
ข้อเสนอ
กาหนดเวลาที่ควรแล้วเสร็จ
ผู้รับผิดชอบ
- ศึกษาเนื้อหาเริ่มเติมจาก
ภาคการศึกษาหน้า
อาจารย์วัชระ วงศา
คาอธิบายรายวิชา
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- มีการปรับปรุงแผนการสอนอของรายวิชาอยู่เสมอ และศึกษาเนื้อหาตามคาอธิบายรายวิชา
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา /ผู้รายงาน : อาจารย์วัชระ วงศา
ลงชื่อ ..................................
..........................................วันทีร่ ายงาน 21 ธันวาคม 2560
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : อาจารย์ สาคัญ ฮ่อบรรทัด
ลงชื่อ .............................................................................วันทีร่ ายงาน
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