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รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา          มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

คณะ/สาขาวชิา                     คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาคณิตศาสตร์                                       

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1.  รหัสและช่ือรายวชิา 
 รหสัวชิา  4094507   ช่ือรายวชิา   โทโพโลยเีบ้ืองตน้  

2.  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
  ไม่มี 

3.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบ  อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (Section) 
 ผูส้อน อาจารยว์ชิญาพร  จนัทะนนั  กลุ่มเรียน นกัศึกษาสาขาวชิาคณิตศาสตร์ ชั้นปีท่ี  3 หมู่ 1 และ หมู่ 2 

4.   ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา  
        2/2561 

5.  สถานทีเ่รียน 
  หอ้ง  544 

หมวดที ่2  การจัดการเรียนการสอนทีเ่ปรียบเทยีบกบัแผนการสอน 

1. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

หัวข้อ จ านวน 
ช่ัวโมงตาม
แผนการสอน 

จ านวน 
ช่ัวโมงทีไ่ด้
สอนจริง 

ระบุสาเหตุทีก่ารสอนจริงต่างจาก 
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง 

เกนิ 25 % 
แนวคิดเบ้ืองตน้เก่ียวกบั
โทโพโลย ีโทโพโลยบีนเส้น
จ านวนจริง ปริภูมิอิงระยะทาง 
ปริภูมิเชิงโทโพโลย ีความ
กระชบัและความต่อเน่ือง 

 
 

48 ชัว่โมง 

 
 

48 ชัว่โมง 

 
 
- 
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2. หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

หัวข้อทีท่ าการสอน 
ไม่ครอบคลุมตามแผน (ถ้ามี) 

นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อน 
ไม่ครอบคลุมตามแผน  

แนวทางชดเชย 

- - - 

 
3. ประสิทธิผลของวธีิสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

 
ผลการเรียนรู้ 

 
วธีิสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวชิา  

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน )ถ้ามี (
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสตัย์
สุจริต  
- มีวนิยั ตรงต่อเวลา และมีความ
รับผดิชอบต่อตนเองและสังคม  
- มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม 
สามารถท างานเป็นทีมและสามารถ
แกไ้ขปัญหา ความขดัแยง้และลาดบั
ความส าคญั ของปัญหาได ้ 
- เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น
ของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่า
และศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

  

ความรู้ เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจ
ในศึกษาพื้นฐานเก่ียวกบัแนวคิด
เบ้ืองตน้เก่ียวกบัโทโพโลย ี
โทโพโลยบีนเส้นจ านวนจริง ปริภูมิ
อิงระยะทาง ปริภูมิเชิงโทโพโลย ี
ความกระชบัและความต่อเน่ือง  
และสามารถน าความรู้ในรายวชิาไป
ประยกุตใ์นการแกโ้จทยปั์ญหาใน
เน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้ไดอ้ยา่งเหมาะสม  
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นอกจากน้ียงัเป็นพื้นฐานใน
การศึกษาทางคณิตศาสตร์ชั้นสูง
ต่อไป 

ทกัษะทางปัญญา     พฒันาความสามารถในการคิด
อยา่งเป็นระบบ มีการวเิคราะห์ เพื่อ
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์ฯลฯ 

   

ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผดิชอบ 

- การสร้างสัมพนัธภาพระหวา่ง
ผูเ้รียนดว้ยกนั  
- ความเป็นผูน้ าและผูต้ามในการ
ท างานเป็นทีม  
- การพึ่งตนเองโดยการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง และมีความรับผิดชอบทา
งานท่ีไดรั้บมอบหมายใหค้รบถว้น 
ตามก าหนดเวลา 

 
 

 
 

 
 
 

  

ทกัษะการวเิคราะห์ 
เชิงตัวเลข  การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- การคิดค านวณเชิงตวัเลข  
- การส่ือสารทั้งการพูด การฟัง การ
แปล การเขียน โดยการน าเสนอใน
ชั้นเรียน  
- การสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต  
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หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

1.  จ านวนนักศึกษาทีล่งทะเบียนเรียนในรายวชิานี ้       64   คน           
2.  จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา     63    คน 
3.  จ านวนนักศึกษาทีเ่พกิถอน ( W )                               1      
  

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน จ านวน คิดเป็นร้อยละ สัญลกัษณ์ 

A 8 12.5  
B+ 6 9.38  
B 5 7.81  

C+ 12 18.75  
C 18 28.13  

D+ 8 12.5  
D 5 7.81  
F - -  

ไม่สมบูรณ์ (I) 1 1.56  
ผา่น (S) - -  
ตก (U) - -  
ถอน (W) 1 1.56  

5. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ (ถ้ามี)  
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     - 

6.  ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินผลทีก่ าหนด ไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
       6.1 ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน   

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

- เวลาเรียนของนักศึกษา 
- ความรู้พืน้ฐาน 
- ความเข้าใจในเน้ือหาวชิารายวชิา 

ผลการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน 
 
 

       6.2 ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี)  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

-  

7.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 

 - ใช้แบบประเมิน วท.ค 00 และ แบบประเมิน วท.ค 01 - ตามผลการทดสอบทีไ่ด้คะแนนประเมิน 4.43 
-ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น 
        - อยากให้ปรับปรุงเนื้อหาในหนังสือเรียน 
        - อาจารย์สอนดีมาก 
        - อยากให้อาจารย์สอนแยกห้อง เพราะว่า การ
เรียนรวมห้องเกิดความเสียงดังท าให้ไม่มีสมาธิในการเรียน
และ 
          อยากให้อาจารย์พูเสียงดังขึ้น 
        - อาจารย์น่ารัก เป็นกันเอง สอนเข้าใจง่าย สอนดี
มาก 
        - อาจารย์เก่งมากๆ  
        - อาจารย์ใจดี ตั้งใจสอน ให้คะแนนดีตรงตาม
เกณฑ์ ปรับเวลาสอนได้เหมาะสม  
        - สิ่งที่อาจารย์สอน เนื้อหายากแต่ในการสอน
อาจารย์เรียบเรียงการสอนได้ดีมาก 
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หมวดที ่4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบ 
การเรียนการสอน (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 

-  

2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

อุปสรรคด้านการบริหาร (ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

-  

หมวดที ่5  การประเมนิรายวชิา 

1.  ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา (แนบเอกสารการประเมินรายวชิา) 

1.1 ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
               -  อาจารยใ์ชส่ื้ออุปกรณ์ประกอบการสอนท่ีเหมาะสม 
               -  อาจารยม์อบหมายงานใหท้ าอยา่งเหมาะสม 

1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ 1.1 
               -  นกัศึกษาตอ้งมีความเขา้ใจในเน้ือหา  
               -  ฝึกท าแบบฝึกหดัอยา่งสม ่าเสมอ 
 
2 ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน 

2.1 ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวธีิอ่ืน  
            - 

2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ 2.1 
                  - 

 

หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 

1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 
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แผนการปรับปรุงของภาคเรียนที่ผ่านมา/ 
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินงาน 

                                   ปีการศึกษา 2560                                หลกัสูตร 2561 

2. การด าเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
     - 

3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาทีค่วรแล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

- ศึกษาเน้ือหาเพิม่เติมจาก
ค าอธิบายรายวชิา 

     ภาคการศึกษาหน้า อาจารย์วชิญาพร  จันทะนัน 

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา/ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
         - มีการปรับปรุงแผนการสอนอขงรายวชิาอยูเ่สมอ  และศึกษาเน้ือหาตามค าอธิบายรายวชิา 
 

 
ช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา /ผู้รายงาน  : อาจารย์วชิญาพร  จันทะนัน 
ลงช่ือ  ............................................................................วนัทีร่ายงาน  เมษายน  2562 
ช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร :     ผศ.ส าคัญ ฮ่อบรรทัด 
ลงช่ือ  .............................................................................วนัทีร่ายงาน  เมษายน  2562 
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(แบบ วท.ค. 00) 

แบบประเมินตนเองของนักศึกษาเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หลักสูตร วท.บ.. สาขาวิชา คณิตศาสตร ์

 
ชื่อวิชา  โทโพโลยีเบื้องต้น                                           รหัสรายวิชา  4094507 
ชื่ออาจารย์ผู้สอน  อาจารย์วิชญาพร จันทะนัน 
ภาคการศึกษาที ่2  ปีการศึกษา 2561    วันที่ประเมิน  15 มีนาคม 2562 

ค าชี้แจง การประเมินเพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาประเมินตนเองเกี่ยวกับ
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   ไ ม่ มี / ไ ม่ ส าม า รถ

ตอบได้ 

1. รายการประเมิน 
 

ความรู้ความสามารถ  ทักษะ พฤติกรรม คะแนนเฉลี่ย 
 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1.1 ซื่อสัตย์ สุจริต 

4.70 0.50 

  1.2 มีวินัย  4.65 0.55 
  1.3 มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
       ทางวิชาการและวิชาชีพ 

4.67 0.51 

  1.4 เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่ืน 4.74 0.48 
  1.5 มีจิตสาธารณะ 4.67 0.55 
2. ด้านความรู้ 
  2.1 มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ 

4.49 0.73 

  2.2 มีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จะน ามา 
       อธิบายหลักการและทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ 

4.40 0.68 

  2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่ 
       โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคณิตศาสตร์ 

4.28 0.62 

  2.4 มีความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 4.25 0.73 
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3. ด้านทักษะทางปัญญา 
  3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลตามหลักการ 
       และวิธีการทางคณิตศาสตร์ 

4.26 0.72 

  3.2 น าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่าง ๆ  
       ได้ถูกต้องและเหมาะสม 

4.18 0.80 

  3.3 มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จาก 
       แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องและเพ่ือน าไปสู่ 
       การสร้างนวัตกรรม 

4.26 0.70 

 
ความรู้ความสามารถ  ทักษะ พฤติกรรม คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 มีภาวะผู้น า โดยสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น า 
       และสมาชิกที่ด ี

4.46 0.57 

  4.2 มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเอง 
       พัฒนางาน 

4.44 0.60 

  4.3 สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร 4.44 0.54 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือการ 
       วิเคราะห์ประมวลผลการแก้ปัญหาและน าเสนอข้อมูลได้อย่าง     
       เหมาะสม 

4.42 0.57 

  5.2 มีทักษะการใช้ภาษาเพ่ือสื่อสารความรู้ทางคณิตศาสตร์ได้อย่าง 
       มีประสิทธิภาพรวมทั้งการใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่าง 
       เหมาะสม 

4.33 0.58 

  5.3 มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนเพ่ือ 
       การค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและจ าเป็น 

4.26 0.70 

  5.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวม  
       ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ 

4.32 0.63 

ค่าระดับคะแนน 4.43 0.09 
 
 
2. ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น 

- อยากให้ปรับปรุงเนื้อหาในหนังสือเรียน 
        - อาจารย์สอนดีมาก 
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        - อยากให้อาจารย์สอนแยกห้อง เพราะว่า การเรียนรวมห้องเกิดความเสียงดังท าให้ไม่มีสมาธิในการเรียนและ 
          อยากให้อาจารย์พูเสียงดังขึ้น 
        - อาจารย์น่ารัก เป็นกันเอง สอนเข้าใจง่าย สอนดีมาก 
        - อาจารย์เก่งมากๆ  
        - อาจารย์ใจดี ตั้งใจสอน ให้คะแนนดีตรงตามเกณฑ์ ปรับเวลาสอนได้เหมาะสม  
        - สิ่งที่อาจารย์สอน เนื้อหายากแต่ในการสอนอาจารย์เรียบเรียงการสอนได้ดีมาก 
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(แบบ วท.ค. 01) 
แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับกระบวนวิชา ข้อ 1 2 และ 3 
ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 

โดย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราภัฏบุรีรัมย์ 
ภาคการศึกษาที่   2  ปีการศึกษา    2561 

ตอนที่ 1 การทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ 
 
รหัสวิชา/ชื่อวิชา  
ผู้รับผิดชอบรายวิชา  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีทวนสอบ ผลการทวนสอบ 
(เขียนบรรยาย) ด้าน รายละเอียด 

(เลือกมาเฉพาะความรับผิดชอบ
หลัก) 

1.ชื่อวิชา  
โทโพโลยีเบื้องต้น 
(4094507) 
 
 
2.ชื่อผู้รับผิดชอบ 
อ.สมภพ กาญจนะ 
 
 
3. อาจารย์ผู้สอน 
อ.วิชญาพร จันทะนัน 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
    
 
 

   1.2 มีระเบียบวินัย วัดและ
ประเมินผลจากการตรวจสอบการ
ตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน 

สัมภาษณ์ มีการมอบหมายงานเป็นการบ้านและตรวจ
การบ้านที่มอบหมาย 

 2. ความรู้    2 .1  มี ความรู้ ในหลั ก การและ
ทฤษฎี ทางคณิ ตศาสตร์  วัดและ

สัมภาษณ์ วัดจากการสอบความรู้ที่ได้รับน าไปใช้ในวิชา
พ้ืนฐานอื่น ๆ 
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ประเมินผลจากการสอบเนื้อหาที่
เรียน 
 

 3.ทักษะทางปัญญา 
 

3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบและมีเหตุผลตามหลักการและ
วิธีการทางคณิ ตศาสตร์  วัดและ
ประเมินผลจากการสอบวัดความรู้ใน
เนื้อหาที่เรียน 

สัมภาษณ์ ข้อสอบมีการวิเคราะห์เป็นระบบ 

   3.2 น าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
ถู ก ต้ อ งแ ล ะ เห ม าะส ม  วั ด แ ล ะ
ประเมินผลจากการสอบวัดความรู้ใน
เนื้อหาที่เรียน 
 

สัมภาษณ์ มีการประยุกต์สถานการณ์การต่าง ๆ ใน
ข้อสอบ 

   3.3 มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์
และสังเคราะห์ความรู้จาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายได้
อย่างถูกต้องและเพ่ือน าไปสู่การสร้าง
นวัตกรรม วัดและประเมินผลจาก
บทความทางวิชาการของนักศึกษาที่
ได้จากค้นคว้าความรู้พ้ืนฐานและ
สามารถน ามาวิเคราะห์พร้อมทั้ง
ประยุกต์เข้ากับสถานการณ์และ
เขียนเป็นบทความได้ 
 

สัมภาษณ์ ไม่ได้ท าบทความวิชาการ 
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 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 

-   

 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
    

-   

ตอนที่ 2 ผลการพิจารณาสัดส่วนของคะแนนเก็บและเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน 
คะแนนเก็บ 
 (  )   เหมาะสม      เนื่องจาก........................................................................................... 
 (     )   ไม่เหมาะสม    เนื่องจาก ........................................................................................ . 
แนวทางการแก้ไข ดังนี้
............................................................................................................................. .............................................................................................................................  
เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน 
 (  )   เหมาะสม      เนื่องจาก...........................................................................................  
 (     )   ไม่เหมาะสม    เนื่องจาก ..................................................... .................................... 
 
แนวทางการแก้ไข ดังนี้
............................................................................................................................. ........................................................................ .....................................................  

รายนามคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ลงนามรับรองการทวนสอบครั้งนี้ 
ลงชื่อ........................................................... 

(............................................) 
      กรรมการทวนสอบ 

ลงชื่อ........................................................... 
                                       (...................................................) 

ประธานกรรมการทวนสอ 


