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แบบรายงานมคอ.5
(รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา: Course Report)
----------------------------------------ชื่อสถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
คณะวิทยาศาสตร /สาขาวิชาคณิตศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัส 4093201ชื่อวิชา ทฤษฎีเซต
2. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
3. อาจารยผูสอน
ผูชวยศาสตราจารยสําคัญ ฮอบรรทัด
4. ภาคการศึกษาที่ 1/ 2561
นักศึกษาชั้นปที่ 3
5. สถานที่เรียน
หอง 536 อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย

สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
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หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
2.1 รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวขอ

-ชี้แจงรายวิชา
-วิธีการเรียนการสอน
-การวัดและประเมินผล
- ทฤษฎีเกี่ยวกับสัจพจน
- เซต และทฤษฎีของเซต
- พีชคณิตของเซต
- ผลคูณคารทีเชียน
- คูอันดับ ความสัมพันธทวิภาค
-การบูรณาการงานวิจัย และการนําทฤษฎีเซต
ไปประยุกตใช
-การนําเสนอ แสดงแนวคิดของแตละกลุม
-นําเสนอ แสดงแนวคิดของแตละกลุม (ตอ)
-ความสัมพันธสมมูล
-ฟงกชัน
-เซตจํากัด เซตอนันต
-เซตที่เปนอันดับไดบางสวน
-เซตที่เปนอันดับไดโดยสิ้นเชิง
-การนําเสนอบทความวิชาการ (งานเดี่ยว)
-การนําเสนอบทความวิชาการ (งานเดี่ยว)
-ทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา

จํานวน
จํานวน
เหตุผลที่การสอนจริง
ชัว่ โมงสอนตาม ชั่วโมงที่สอน ตางจากแผนการสอน
แผนการสอน
จริง
(หากมีความแตกตางกัน
เกินรอยละ 25)
3
3

3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3

สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.

3

2.2 หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
หัวขอที่สอนไมครอบคลุม
เซตที่เปนอันดับไดบางสวน และ
เซตที่เปนอันดับไดโดยสิ้นเชิง

นัยสําคัญของการสอนที่สอนไม
ครอบคลุม
เนื่องจากการจัดการเวลาการ
นําเสนอผลงานเดี่ยวและกลุม ใช
เวลาคอนขางเยอะจึงทําใหเวลา
สําหรับสอนเนื้อหาไมเพียงพอ

แนวทางชดเชย
นัดเรียนเพิ่มนอกตาราง

2.3 ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุไวในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู
ทักษะทางปญญา

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

วิธีการสอนที่กําหนดใน
รายละเอียดรายวิชา
-มอบหมายงานเปนการบานให
คิดวิเคราะห
-จัดกลุมใหนักศึกษาคนควาและ
อภิปรายแสดงความคิดเห็น
-มอบหมายใหแตละคนมีสวน
ชวยเหลือสนับสนุนการเรียนการ
สอนของอาจารยอีกทั้ง
สอดแทรกเรื่องการชวยเหลือ
สังคม
-สอนแบบบรรยาย
-จัดกลุมใหนักศึกษาคนควาและ
อภิปรายแสดงความคิดเห็น
-สอนแบบบรรยาย
-จําลองสถานการณเพื่อ
แกปญหา
-สรางชิ้นงานเปนบทความ
วิชาการ
-มอบหมายงานกลุม และ
นําเสนอ

ประสิทธิผล
มี
ไมมี

ปญหาของการใชวิธีการ
สอน(ถามี)พรอม
ขอเสนอแนะในการแกไข



-



-



-



-

สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
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ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ



-สอนแบบบรรยาย
-นําเสนอผลงาน

-

2.4 ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีการสอน
ไมมี
หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
3.1 จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน

จํานวน

64 คน

3.2 จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา จํานวน

64 คน

3.3 จํานวนนักศึกษาที่ถอนวิชาเรียน จํานวน

- คน

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

จํานวน(คน)
1
8
27
13
10
3
2
0
0
0

คิดเปนรอยละของทั้งหมด
1.56
12.5
42.19
20.31
15.63
4.69
3.13
0
0
0

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

เหตุผล

3.6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู(ถามี)
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
การประเมินผลงานดวยการนําเสนออาจมี เกิดจากภาวะ การเปลี่ยนแปลงของอารมณของผูตรวจอาจทําให
ความคลาดเคลื่อนเนื่องจากไมสามารถทํา มาตรฐานคลาดเคลื่อนได
ใหการประเมินแลวเสร็จภายใน 1 วัน
3.7 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
สัมภาษณและการประเมินตนเองของนักศึกษา

สรุปผล
โดยสวนใหญมีผลสัมฤทธิ์ที่ดี สอนเนื้อหาตรงตาม
คําอธิบายรายวิชาและจัดการเรียนการสอนตรงกับที่
กําหนดไวใน มคอ.3 อยางไรก็ตามมีบางประเด็นที่
นักศึกษาประเมินตนเองวามีทักษะดานนี้นอยเปน
พิเศษ คือ มีทักษะและความรูภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาตางประเทศอื่นเพื่อการคนควาไดอยาง
เหมาะสมและจําเปน จึงอาจตองมีการเพิ่มเติมในสวน
ตรงนี้

หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
4.1 ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียน และสิ่งอํานวยความสะดวก (ถามี)
ปญหา
ผลกระทบตอการเรียนรูของนักศึกษา

สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
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4.2ประเด็นดานการบริหารและองคกร (ถามี)
ปญหา

ผลกระทบตอการเรียนรูของนักศึกษา

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
5.1 ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (ใหแนบเอกสารประกอบ)
5.1.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา(ใหระบุจุดแข็งและจุดออน)
จุดแข็ง การถายทอดเนื้อหา และการอธิบาย ความสม่ําเสมอการเรียนการสอน
จุดออน เนื้อหาที่คอนขางยากและซับซอน
5.1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 5.1.1
นักศึกษามีพื้นฐานที่ไมดี ทําใหไมสามารถตอยอดความรูได
5.2 ผลการประเมินรายวิชาโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของภาควิชา/สาขาวิชา
ไดผลการประเมินเฉลี่ย =4.62 (จากคะแนนเต็ม 5)
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
ครั้งที่ผานมา
ปรับปรุงเนื้อหาใหสอดคลองกับพื้นฐานของนักศึกษา

ผลการดําเนินการ
นักศึกษาสามารถเชื่อมตอความรูไดมากขึ้น

สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
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6.2การดําเนินการอื่นๆในการปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงเนื้อหาดวยการสอนความรูระดับมัธยมแทรกลงบางเพื่อความตอเนื่อง
6.3ขอเสนอแผนการปรับปรุงรายวิชาสําหรับภาค / ปการศึกษาครั้งถัดไป
ขอเสนอแผนการปรับปรุง
กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ
ใหนักศึกษาทบทวนความรูพื้นฐาน 31 กันยายน 2562
เกี่ยวกับทฤษฎีเซตมัธยมปลาย

ผูรับผิดชอบ
ผศ.สําคัญ ฮอบรรทัด

6.4ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ถามีรายวิชาการปรับพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายดวย จะทําใหการเรียนการสอนราบรื่นขึ้น

ลายมือชื่อ...

............................................อาจารยผูสอน
(ผูชวยศาสตราจารยสําคัญ ฮอบรรทัด)
วันที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลายมือชื่อ.....................

..........................หัวหนาสาขาวิชา
(ผูชวยศาสตราจารยสําคัญ ฮอบรรทัด)
วันที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.

