แบบรายงาน มคอ.5
(รายละเอียดของรายรายวิชา: Course Report)
---------------------------------------------ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี ัมย
คณะ / สาขาวิชา วิทยาศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัส 4093406 ตัวแปรเชิงซอน
2. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre – requisite)
ไมมี
3. อาจารยผูสอน
ผูชวยศาสตราจายวชิรารักษ โอรสรัมย
4. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 /2561 นักศึกษาชั้นปที่ 3
5. สถานที่เรียน
541 อาคาร 5 มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนทีเ่ ปรียบเทียบกับแผนการสอน
2.1 รายงานชั่วโมวการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวขอ
จํานวนชั่วโมง จํานวน
สอนตาม
ชั่วโมงที่
แผนการสอน สอนจริง
ชี้แจงรายวิชา
3
3
วิธีการเรียนการสอน
การวัดผลและประเมินผล
บทที่ 1. จํานวนเชิงซอน
บทที่ 1. จํานวนเชิงซอน(ตอ)
3
3
บทที่ 2 ฟงกชันวิเคราะห
3
3
บทที่ 2 ฟงกชันวิเคราะห(ตอ)
3
3
บทที่ 2 ฟงกชันวิเคราะห(ตอ)
3
3
บทที่ 3 ฟงกชันมูลฐาน
3
3
บทที่ 3 ฟงกชันมูลฐาน(ตอ)
3
3
บทที่ 3 ฟงกชันมูลฐาน(ตอ)
3
3
สอบกลางภาค
บทที่ 4 ปริพันธบนระนาบเชิงซอน
3
3
บทที่ 4 ปริพันธบนระนาบเชิงซอน(ตอ)
3
3
บทที่ 4 ปริพันธบนระนาบเชิงซอน(ตอ)
3
3
บทที่ 5 ลําดับและอนุกรมในระนาบเชิงซอน
3
3
บทที่ 5 ลําดับและอนุกรมในระนาบเชิงซอน(ตอ)
3
3
บทที่ 5 ลําดับและอนุกรมในระนาบเชิงซอน(ตอ)
3
3
ใหนักศึกษาไปศึกษาเรื่องปริพันธโดยใชสวนตกคาง
3
3
และเรื่องการสงคงแบบ ดวยตัวเอง
2.2 รายงานชั่วโมวการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวขอที่สอนไมครอบคลุม
นัยสําคัญของการสอนที่ไม
ครอบคลุม
บทที่ 6 การหาปริพันธโดยใชสวนตกคาง
รายวิชานี้เปนรายวิชาที่เนื้อหาที่
บทที่ 7 การสงคงแบบ
นักศึกษาเขาใจไดอยากตองอธิบาย
รายละเอียดทุกเรื่องอยางชา ๆ และ
ตองทวนความรูพื้นฐานตาง ๆ ที่
นักศึกษาเคยเรียนผานมาแลวทําให
เสียเวลาในการเรียนในแตละครัง้

เหตุผลการสอนจริงตางจากแผนการ
สอน(หากมีความแตกตางกันเกิน
รอยละ 25)

แนวทางการชดเชย
ใหนักศึกาไปศึกษาดวยตัวเอง

2.3 ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุไวในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

วิธีการสอนที่กําหนดใน
รายละเอียดรายวิชา
1.2 มีระเบียบวินัย วัดและ
ประเมินผลจากการตรวจสอบ
การตรงตอเวลาในการเขาเรียน
ทุกทาน
2.1 มีความรูในหลักการและ
ทฤษฎีทางคณิตศาสตร วัดและ
ประเมินผลจากการสอบเนือ้ หา
ที่เรียน
3.1 สามารถคิดวิเคราะห
อยางเปนระบบและมีเหตุผล
ตามหลักการและวิธีการทาง
คณิตศาสตร วัดและประเมินผล
จากการสอบวัดความรูในเนื้อหา
ที่เรียน
3.2 นําความรูทางคณิตศาสตร
ไปประยุกตกับสถานการณตาง
ๆ ไดถูกตองและเหมาะสม วัด
และประเมินผลจากการสอบวัด
ความรูในเนื้อหาที่เรียน
3.3 มีความใฝรู สามารถ
วิเคราะหและสังเคราะหความรู
จากแหลงขอมูลตาง ๆ ที่
หลากหลายไดอยางถูกตองและ
เพื่อนําไปสูการสรางนวัตกรรม
วัดและประเมินผลจากบทความ
ทางวิชาการของนักศึกษาที่ได
จากคนควาความรูพื้นฐานและ
สามารถนํามาวิเคราะหพรอมทัง้
ประยุกตเขากับสถานการณและ
เขียนเปนบทความได
-

ประสิทธิผล
มี ไมมี

ปญหาของการใชวิธีการสอน(ถามี)
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข











-

อาจารยผูสอนไมไดใหผเุ รียนเขียน
บทความวิชาการเนื่องการนักศึกษาที่มา
เรียนนั้นเปนสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป
ซึ่งนักศึกษาอยูชันปที่ 1 ยังไมสามารถ
และรูจ ักการเขียนบทความวิชาการซึง
เปนการยากเกินไปสําหรับนักศึกาดังนั้น
อาจายผสู อนจึงไมไดใหเขียนบทความ
วิชาการ

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง 5.1 สามารถประยุกตความรูท าง
ตัวเลขการสื่อสารและการ คณิตศาสตรและสถิติ เพื่อการ
ใชเทคโนโลยี
วิเคราะหประมวลผลการ
แกปญหาและนําเสนอขอมูลได
อยางเหมาะสม วัดและ
ประเมินผลจากชิ้นงานกลุม



2.4 ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีการสอน
การทํางานเปนกลุม ทําใหควบคุมเวลาในการเรียนไมไดเพราะพื้นฐานความรูของนักศึกษาแตละคน
แตกตางกันทําใหบางกลุมทํางานชากวากําหนด

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
3.1
3.2
3.3
3.4

จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
จํานวนนักศึกษาที่ถอนวิชาเรียน
การกระจายของระดับคะแนน(เกรด)
ระดับคะแนน
จํานวน (คน)
A
8
B+
1
B
6
C+
6
C
19
D+
20
D
2
E/F
0
I
0

จํานวน 62 คน
จํานวน 62 คน
จํานวน
คน
คิดเปนรอยละของทั้งหมด
12.90
1.613
9.677
9.677
30.65
32.26
3.226
0
0

3.5 ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ
ไมมี
3.6 ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลที่กําหนดไวในรายละเอียดของรายวิชา
3.6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ไมมี

3.6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู
ความคลาดเคลื่อน

เหตุผล

ไมมี
3.7 การทบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทบทวน
การสัมภาษณและการประเมินตนเองของนักศึกษา

สรุปผล
1. มีคะแนนการเขาเรียน
2 .สอบปกลางภาคและปลายภาค
3. มีการสอดแทรกเนื้อหาระหวางเรียน
4. แนะนําการเอาไปใชเปนพื้นฐานวิชาอื่น ๆ
5. ไมมีการทําบทความวิชาการ
6. ทําแบบฝกหัด

หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
4.1 ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียน และสิ่งอํานวยความสะดวก
ปญหา
ผลกระทบตอการเรียนรูของนักศึกษา
ไมมีเครื่องคอมพิวเตอรประจําหองเรียน ทําให
ทําใหการเรียนการสอนเริ่มชากวากําหนดเพราะตอง
เสียเวลาในการจัดเตรียมคอมพิวเตอรในการสอนทุก เสียเวลาในการติดตัง้ อุปกรณคอมพิวเตอรให
ครั้ง พัดลมไมเพียงพอ
หองเรียน
4.2 ประเด็นดานการบริหารและองคกร
ปญหา
นักเรียนในหองเรียนมีจํานวนมากเกินไปทําให
หองเรียนเกิดความอึดอัดและการเรียนการสอน
เปนไปไดยาก

ผลกระทบตอการเรียนรูของนักศึกษา
หองเรียนเปนหองเรียนแบบธรรมดา ทําใหนกั เรียนที่
อยูหลังหองมองไมเห็นกระดานที่ใหในการเรียนการ
สอน

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
5.1 ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา
5.1.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
จุดเข็ง 1. - อาจารยสอนดี วางแผนการสอนลงตัวและถายทอดใหผรู บั เขาใจไดงาย
จุดออน 1. - เนื้อหาเยอะมากเกินไป
5.1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 5.1.1
ปรับเนื้อหาใหกระชับจะไดสอนไดครบทัง้ 7 บท

5.2 ผลการประเมินรายวิชาโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของภาควิชา / สาขาวิชา
ไดผลการประเมินเฉลี่ย = 4.83 จากคะแนนเต็ม 5
5.2.1 ขอพิพากษที่สําคัญ จากผลการประเมินโดยคณะกรรมการ
จุดแข็ง 1. จุดออน 1. 5.2.2 ความเห็นของอาจารยผสู อนตอขอวิพากษตามขอ 5.2.1
-

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
6.1 ความกาวหนาของแผนการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชาครั้งที่ผานมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาค / ปการศึกษา
ผลการดําเนินการ
ครั้งที่ผานมา
ไมมี
ไมมี
6.2 การดําเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
การเพิม่ เติมการเรียนรูโดยการศึกษาดวยตัวเอง
6.3 ขอเสนอแผนการปรับปรุงรายวิชาสําหรับภาค / ปการศึกษาครั้งถัดไป
ขอเสนอแผนการปรับปรุง
กําหนดเวลาแลวเสร็จ
ไมมี

ผูรบั ผิดชอบ

6.4 ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ควรมีการจัดการเรียนการสอนในภาคเชาและควรมีการแบงคาบสอนไมควรนานเกินไปในแตละครั้ง
เพราะทําใหนักศึกษาเกิดความเบื่อหนายและไมอยากเรียนในทายชั่วโมง
ลายมือชือ......................................อาจารยผสู อน
(ผศ.วชิรารักษ โอรสรัมย)
วันที่ 11 เดือน ธันวาคม .พ.ศ. 2561
ลายมือชือ.................................หัวหนาสาขาวิชา
(ผศ.สําคัญ ฮอบรรทัด)
วันที่........เดือน..................พ.ศ. ..............

