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สาํนกังานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์. 
 

แบบรายงานมคอ.5 

(รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา: Course Report) 

----------------------------------------- 

ชื่อสถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

คณะวิทยาศาสตร /สาขาวิชาคณิตศาสตร 

หมวดท่ี 1 ขอมูลโดยท่ัวไป 

1.  รหัสและชื่อรายวิชา 

   รหัส 4093201ชื่อวิชา ทฤษฎีเซต 

2.  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 

    ไมมี 

3.  อาจารยผูสอน  

ผูชวยศาสตราจารยสําคัญ ฮอบรรทัด 

4.  ภาคการศึกษาท่ี 1/ 2561 

    นักศึกษาชั้นปท่ี 3 

5.  สถานท่ีเรียน 

     หอง 536 อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
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สาํนกังานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์. 
 

หมวดท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน 

2.1  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

 

หัวขอ 

จาํนวน 

ช่ัวโมงสอนตาม

แผนการสอน 

จาํนวน 

ช่ัวโมงท่ีสอน 

จริง 

เหตุผลท่ีการสอนจริง 

ตางจากแผนการสอน 

(หากมีความแตกตางกัน

เกินรอยละ 25) 

-ชี้แจงรายวิชา 

-วิธีการเรียนการสอน 

-การวัดและประเมินผล 

3 3  

- ทฤษฎีเก่ียวกับสัจพจน 3 3  

- เซต และทฤษฎีของเซต 3 3  

- พีชคณิตของเซต 3 3  

- ผลคูณคารทีเชียน 3 3  

- คูอันดับ  ความสัมพันธทวิภาค 3 3  

-การบูรณาการงานวิจัย และการนําทฤษฎีเซต

ไปประยุกตใช 

-การนําเสนอ แสดงแนวคิดของแตละกลุม 

3 3  

-นําเสนอ แสดงแนวคิดของแตละกลุม (ตอ) 3 3  

-ความสัมพันธสมมูล 3 3  

-ฟงกชัน 3 3  

-เซตจํากัด เซตอนันต 3 3  

-เซตท่ีเปนอันดับไดบางสวน 3 3  

-เซตท่ีเปนอันดับไดโดยสิ้นเชิง 3 3  

-การนําเสนอบทความวิชาการ (งานเดี่ยว) 3 3  

-การนําเสนอบทความวิชาการ (งานเดี่ยว) 

-ทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา 

3 3  
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สาํนกังานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์. 
 

2.2  หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน 

หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุม นัยสําคัญของการสอนท่ีสอนไม

ครอบคลุม 

แนวทางชดเชย 

เซตท่ีเปนอันดับไดบางสวน และ 

เซตท่ีเปนอันดับไดโดยสิ้นเชิง 

เนื่องจากการจัดการเวลาการ

นําเสนอผลงานเดี่ยวและกลุม ใช

เวลาคอนขางเยอะจึงทําใหเวลา

สําหรับสอนเนื้อหาไมเพียงพอ  

นัดเรียนเพ่ิมนอกตาราง 

 

2.3  ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุไวในรายละเอียดของรายวิชา  

ผลการเรียนรู วิธีการสอนท่ีกําหนดใน 

รายละเอียดรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีการ

สอน(ถามี)พรอม

ขอเสนอแนะในการแกไข 

มี ไมมี 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

 

 

-มอบหมายงานเปนการบานให
คิดวิเคราะห 
-จัดกลุมใหนักศึกษาคนควาและ
อภิปรายแสดงความคิดเห็น 
-มอบหมายใหแตละคนมีสวน
ชวยเหลือสนับสนุนการเรียนการ
สอนของอาจารยอีกท้ัง
สอดแทรกเรื่องการชวยเหลือ
สงัคม 

  - 

ความรู 

 

-สอนแบบบรรยาย 
-จัดกลุมใหนักศึกษาคนควาและ
อภิปรายแสดงความคิดเห็น 

  - 

ทักษะทางปญญา 

 

-สอนแบบบรรยาย 
-จําลองสถานการณเพ่ือ
แกปญหา 
-สรางชิ้นงานเปนบทความ
วิชาการ 

  - 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ 

รับผิดชอบ 

 

-มอบหมายงานกลุมและ
นําเสนอ 

  - 
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สาํนกังานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์. 
 

ทักษะการวิเคราะหเชิง 

ตัวเลข  การสื่อสารและ 

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

-สอนแบบบรรยาย 
-นําเสนอผลงาน 

  - 

 

2.4  ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีการสอน 

ไมมี 

 

หมวดท่ี 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

3.1  จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน     จํานวน 64 คน 

3.2  จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา จํานวน 64 คน 

3.3  จํานวนนักศึกษาท่ีถอนวิชาเรียน   จํานวน   -  คน 

3.4  การกระจายของระดับคะแนน(เกรด) 

ระดบัคะแนน(เกรด) จํานวน(คน) คิดเปนรอยละของท้ังหมด 

A 1 1.56 

B+ 8 12.5 

B 27 42.19 

C+ 13 20.31 

C 10 15.63 

D+ 3 4.69 

D 2 3.13 

F 0 0 

I 0 0 

W 0 0 

 

3.5  ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี) 

ไมมี 
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สาํนกังานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์. 
 

3.6  ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดของรายวิชา 

      3.6.1  ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน(ถามี) 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

 

 

 

 

 

      3.6.2  ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู(ถามี) 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

การประเมินผลงานดวยการนําเสนออาจมี

ความคลาดเคลื่อนเนื่องจากไมสามารถทํา

ใหการประเมินแลวเสร็จภายใน 1 วัน 

เกิดจากภาวะ การเปลี่ยนแปลงของอารมณของผูตรวจอาจทําให

มาตรฐานคลาดเคลื่อนได 

 

3.7  การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

 

สัมภาษณและการประเมินตนเองของนักศึกษา 

 

 

 

โดยสวนใหญมีผลสัมฤทธิ์ท่ีดี สอนเนื้อหาตรงตาม

คําอธิบายรายวิชาและจัดการเรียนการสอนตรงกับท่ี

กําหนดไวใน มคอ.3 อยางไรก็ตามมีบางประเด็นท่ี

นักศึกษาประเมินตนเองวามีทักษะดานนี้นอยเปน

พิเศษ คือ มีทักษะและความรูภาษาอังกฤษหรือ

ภาษาตางประเทศอ่ืนเพ่ือการคนควาไดอยาง
เหมาะสมและจําเปน จึงอาจตองมีการเพ่ิมเติมในสวน
ตรงนี้ 

 

หมวดท่ี 4  ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 

4.1  ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียน และส่ิงอํานวยความสะดวก (ถามี) 

ปญหา ผลกระทบตอการเรียนรูของนักศึกษา 
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สาํนกังานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์. 
 

4.2ประเด็นดานการบริหารและองคกร (ถามี) 

ปญหา ผลกระทบตอการเรียนรูของนักศึกษา 

 

 

 

 

หมวดท่ี 5  การประเมินรายวิชา 

5.1  ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  (ใหแนบเอกสารประกอบ) 

      5.1.1  ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา(ใหระบุจุดแข็งและจุดออน)  

               จุดแข็ง การถายทอดเนื้อหา และการอธิบาย ความสมํ่าเสมอการเรียนการสอน 

               จุดออน เนื้อหาท่ีคอนขางยากและซับซอน 

     5.1.2  ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 5.1.1 

นักศึกษามีพ้ืนฐานท่ีไมดี ทําใหไมสามารถตอยอดความรูได  

5.2  ผลการประเมินรายวิชาโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของภาควิชา/สาขาวิชา 

ไดผลการประเมินเฉลี่ย  =4.62 (จากคะแนนเต็ม 5) 

      5.2.1  ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยคณะกรรมการ 

               จุดแข็ง ความสมํ่าเสมอของการเรียนการสอน การถายทอด และการอบรมความรู 

               จุดออน ดานคุณธรรมจริยธรรม ความซ่ือสัตย ตรงตอเวลา 

     5.2.2  ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 5.2.1 

เปนไปตามขอวิพากษ 

หมวดท่ี 6  แผนการปรับปรุง 

6.1  ความกาวหนาของแผนการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานผลการดําเนินการของ 

รายวิชาครั้งท่ีผานมา 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาค/ปการศึกษา 

ครั้งท่ีผานมา 

ผลการดําเนินการ 

ปรับปรุงเนื้อหาใหสอดคลองกับพ้ืนฐานของนักศึกษา 

 

นักศึกษาสามารถเชื่อมตอความรูไดมากข้ึน 
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6.2การดําเนินการอ่ืนๆในการปรับปรุงรายวิชา 

ปรับปรุงเนื้อหาดวยการสอนความรูระดับมัธยมแทรกลงบางเพ่ือความตอเนื่อง 

6.3ขอเสนอแผนการปรับปรุงรายวิชาสําหรับภาค / ปการศึกษาครั้งถัดไป 

ขอเสนอแผนการปรับปรุง กําหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

ใหนักศึกษาทบทวนความรูพ้ืนฐาน

เก่ียวกับทฤษฎีเซตมัธยมปลาย 

 

 

 

 

 

 

 

31 กันยายน 2562 ผศ.สําคัญ ฮอบรรทัด 

 

6.4ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

ถามีรายวิชาการปรับพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายดวย จะทําใหการเรียนการสอนราบรื่นข้ึน 

 

 

      ลายมือชื่อ... ............................................อาจารยผูสอน 

                                                                   (ผูชวยศาสตราจารยสําคัญ ฮอบรรทัด) 

                                                                    วันที ่22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 

      

      ลายมือชื่อ..................... ..........................หัวหนาสาขาวิชา 

     (ผูชวยศาสตราจารยสําคัญ ฮอบรรทัด)   

     วันท่ี 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561                                                                    

 


