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รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา          มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

คณะ/สาขาวิชา               คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์                                       

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1.  รหัสและชื่อรายวิชา 
 รหัสวิชา  4092202   ชื่อรายวิชา   ทฤษฎีจำนวน  

2.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
  - 

3.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ  อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (Section) 
 ผู้สอน อาจารย์วิชญาพร  จันทะนัน  กลุ่มเรียน นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่  2  หมู่ที ่1 และหมู่ 2 

4.   ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา  
     1/2560 

5.  สถานที่เรียน 
  ห้อง 542 

หมวดที ่2  การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวข้อ จำนวน 
ชั่วโมงตาม

แผนการสอน 

จำนวน 
ชั่วโมงที่ได้
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจาก 
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง 

เกิน 25 % 
- การหารลงตัว 
- จำนวนเฉพาะ 
- สมภาค 
- ทฤษฎีส่วนตกค้าง   
- สมการไดโอแฟนไทน์ 

 
 

48 ชั่วโมง 

 
 

48 ชั่วโมง 

 
 
- 

 
 
 
2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

หัวข้อที่ทำการสอน 
ไม่ครอบคลุมตามแผน (ถ้ามี) 

นัยสำคัญของหัวข้อที่สอน 
ไม่ครอบคลุมตามแผน  

แนวทางชดเชย 

- - - 
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3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทำให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

 
ผลการเรียนรู้ 

 
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด

รายวิชา  

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน )ถ้ามี  
(พร้อมข้อเสนอแนะในการ

แก้ไข 
มี ไม่มี 

 

คุณธรรม จริยธรรม 
 

- ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  
- มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
- มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม 
สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถ
แก้ไขปัญหา ความขัดแย้งและลาดับ
ความสำคัญ ของปัญหาได้  
- เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

ความรู้ 
 

    คุณสมบัติเบื้องต้นของจำนวนเต็ม 
ขั้นตอนวิธีแบบยูคลิดและผลสืบเนื่อง
สมภาคอันดับของจำนวนเต็มใน
ระบบมอดูโล เศษส่วนต่อเนื่อง 
จำนวนเต็มเกาส์เซียน สมการไดโอ
แฟนไทน์ 

 

 
  

 

ทักษะทางปัญญา 
     

    พัฒนาความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพ่ือ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์ฯลฯ 

 

 
  

 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

 

- การสร้างสัมพันธภาพระหว่าง
ผู้เรียนด้วยกัน  
- ความเป็นผู้นำและผู้ตามในการ
ทำงานเป็นทีม  
- การพ่ึงตนเองโดยการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และมีความรับผิดชอบทางาน
ที่ได้รับมอบหมายให้ครบถ้วน 
ตามกำหนดเวลา 
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ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

- การคิดคำนวณเชิงตัวเลข  
- การสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การ
แปล การเขียน โดยการนำเสนอใน
ชั้นเรียน  
- การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  

 

 
 
 
 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

1.  จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้       30  คน           
2.  จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา      30  คน 
3.  จำนวนนักศึกษาที่เพิกถอน ( W )                         -  คน      
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน จำนวน คิดเป็นร้อยละ สัญลักษณ์ 

A 3 10  

B+ 2 6.67  

B 4 13.33  

C+ 8 26.67  
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C 3 10  

D+ 4 13.33  

D 4 13.33  

F 2 6.67  

ไม่สมบูรณ์ (I) - -  

ผ่าน (S) - -  

ตก (U) - -  

ถอน (W) - -  

5. ปัจจัยท่ีทำให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)  
- 

6.  ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลที่กำหนด ไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
       6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกำหนดเวลาการประเมิน   

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

- เวลาเรียนของนักศึกษา 
- ความรู้พื้นฐาน 
- ความเข้าใจในเนื้อหาวิชารายวิชา 

ผลการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน 
 
 

       6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี)  

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

-  

7.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

 - ใช้แบบทดสอบ - ตามผลการทดสอบท่ีได้ 

หมวดที ่4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดำเนินการ 
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบ 
การเรียนการสอน (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 

-  

2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
อุปสรรคด้านการบริหาร (ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
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-  

หมวดที ่5  การประเมินรายวิชา 
1.  ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสารการประเมินรายวิชา) 

1.1 ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
           1.สอนให้ช้านักศึกษาจะได้เข้าใจง่ายๆ 
           2.สอนเข้าใจดีค่ะ อธิบายละเอียดดี 
           3.อาจารย์เก่งมากเลยครับ 

1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1 
            -  นักศึกษาต้องมีความเข้าใจในเนื้อหา  
            -  ฝึกทำแบบฝึกหัดอย่างสม่ำเสมอ 
 
2 ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 

2.1 ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
- 

2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1 
                  - 

 
 

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผ่านมา 

แผนการปรับปรุงของภาคเรียนที่ผ่านมา/ 
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ผลการดำเนินงาน 

                                   ปีการศึกษา 2557                                หลักสูตร 2558 

2. การดำเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
- 

3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ กำหนดเวลาที่ควรแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
- ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจาก
คำอธิบายรายวิชา 

     ภาคการศึกษาหน้า อาจารยวิ์ชญาพร  จันทะนัน 

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- มีการปรับปรุงแผนการสอนของรายวิชาอยู่เสมอ  และศึกษาเนื้อหาตามคำอธิบายรายวิชา 
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ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา /ผู้รายงาน  : อาจารย์วิชญาพร  จันทะนัน 
ลงช่ือ  ............................................................................วันที่รายงาน      มกราคม  2559 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร :   อาจารยส์ำคัญ ฮ่อบรรทัด 
ลงช่ือ  .............................................................................วันทีร่ายงาน     มกราคม   2559 
 
  

(แบบ วท.ค. 00) 
แบบประเมินตนเองของนักศึกษาเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

หลักสูตร วท.บ.. สาขาวิชา คณิตศาสตร์ 
 
ชื่อวิชา ทฤษฎีจำนวน รหัสรายวิชา 4092202 
ชื่ออาจารย์ผู้สอน อ.วิชญาพร จันทะนัน 
ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2560    วันที่ประเมิน 28 พ.ย. 2560 

คำชี้แจง การประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาประเมินตนเองเกี่ยวกับ
ระดับความรู้ความสามารถ ทักษะ พฤติกรรม หลังจากเรียนวิชานี้แล้ว จึงขอความร่วมมือจากนักศึกษาในการประเมิน
ตนเองตามความเป็นจริงโดยใส่เครื่องหมาย  ✓ ลงในช่องที่เห็นว่าใกล้เคียงความจริงมากท่ีสุด  ดังนี้ 

5 หมายถึง มีมากที่สุด  4 หมายถึง มีมาก   
3 หมายถึง มีปานกลาง  2 หมายถึง    มีน้อย          
1    หมายถึง    มีน้อยมาก     0     หมายถึง   ไม ่ม ี / ไม ่สามารถ

ตอบได้ 
 
1. รายการประเมิน 

ความรู้ความสามารถ  ทักษะ พฤติกรรม คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1.1 ซื่อสัตย์ สุจริต 

4.73 4.50 

  1.2 มีวินัย  4.67 0.547 
  1.3 มีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
       ทางวิชาการและวิชาชีพ 

4.57 0.568 

  1.4 เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่ืน 4.50 0.630 
  1.5 มีจิตสาธารณะ 4.67 0.479 
2. ด้านความรู้ 
  2.1 มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ 

4.63 0.615 

  2.2 มีความรู้พืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จะนำมา 4.43 0.568 



  

มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์  7 

 

 

       อธิบายหลักการและทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ 
  2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่ 
       โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคณิตศาสตร์ 

4.50 0.777 

  2.4 มีความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 4.53 0.571 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
  3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลตามหลักการ 
       และวิธีการทางคณิตศาสตร์ 

4.50 0.682 

  3.2 นำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่าง ๆ  
       ได้ถูกต้องและเหมาะสม 

4.50 0.682 

  3.3 มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จาก 
       แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องและเพ่ือนำไปสู่ 
       การสร้างนวัตกรรม 

4.57 0.679 

ความรู้ความสามารถ  ทักษะ พฤติกรรม คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 มีภาวะผู้นำ โดยสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้นำ 
       และสมาชิกที่ด ี

4.53 0.629 

  4.2 มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเอง 
       พัฒนางาน 

4.50 0.630 

  4.3 สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร 4.50 0.572 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือการ 
       วิเคราะห์ประมวลผลการแก้ปัญหาและนำเสนอข้อมูลได้อย่าง     
       เหมาะสม 

4.50 0.630 

  5.2 มีทักษะการใช้ภาษาเพ่ือสื่อสารความรู้ทางคณิตศาสตร์ได้อย่าง 
       มีประสิทธิภาพรวมทั้งการใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่าง 
       เหมาะสม 

4.43 0.728 

  5.3 มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนเพ่ือ 
       การค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและจำเป็น 

4.47 0.629 

  5.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวม  
       ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ 

4.50 0.630 

รวม 4.54 0.829 
 
 
2. ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น 
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1.สอนให้ช้านักศึกษาจะได้เข้าใจง่ายๆ 
2.สอนเข้าใจดีค่ะ อธิบายละเอียดดี 
3.อาจารย์เก่งมากเลยครับ 

 
 
 
 
 

 
 
 


