
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา          มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

คณะ/สาขาวิชา               คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์                                       

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

1.  รหัสและชื่อรายวิชา 
  รหัสวิชา  4093702 ชื่อรายวิชา   ทฤษฏีกราฟเบื้องต้น  

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

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

4.   ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา  
      1/2562 

5.  สถานที่เรียน 
   ห้อง  542  

หมวดที ่2  การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวข้อ จ านวน 
ชั่วโมงตาม

แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได้
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจาก 
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง 

เกิน 22 % 
1. ประวัติความเป็นมา และ
มโนคติพ้ืนฐานของทฤษฎีกราฟ  
2. จุดและเส้นของกราฟและน า
ทฤษฎีบทที่เก่ียวข้องไปใช้ 
แก้ปัญหาได้  
3. ความไม่ขาดตอนของกราฟ
และน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
 
4. กราฟต้นไม้และน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ 
5. กราฟออยเลอร์และกราฟแฮ
มิลตันและน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
6. กราฟเชิงระนาบภาวะคู่กัน
ของกราฟเชิงระนาบ 
7. การระบายสีกราฟ การไหล

 
 

48 ชั่วโมง 

 
 

48 ชั่วโมง 

 
 
- 



ของขายงาน และสามารถ น าไป
ประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์จริงได้  

 

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 
หัวข้อที่ท าการสอน 

ไม่ครอบคลุมตามแผน (ถ้าม)ี 
นัยส าคัญของหัวข้อที่สอน 

ไม่ครอบคลุมตามแผน  
แนวทางชดเชย 

- - - 
 

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 
 

ผลการเรียนรู้ 
 

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
รายวิชา  

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน )ถ้ามี 
(รร้อมข้อเสนอแนะในการ

แก้ไข 
มี ไม่มี 

 

คุณธรรม จริยธรรม 
 

- ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  
- มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
- มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม 
สามารถท างานเป็นทีมและสามารถ
แก้ไขปัญหา ความขัดแย้งและลาดับ
ความส าคัญ ของปัญหาได้  
- เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

ความรู้ 
 

    บทนิยามของกราฟ ความไม่ขาด
ตอนของกราฟ วิถ ีต้นไม้ กราฟแบบ
ออยเลอร์และ แฮมิลตัน กราฟเชิง
ระนาบและภาวะคู่กัน การระบายสี
ของกราฟ กราฟระบุทิศทาง และ
การไหล ของข่ายงาน  
 

 

 
  

 

ทักษะทางปัญญา 
 

พัฒนาความสามารถในการคิดอย่าง
เป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพ่ือการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์ฯลฯ 

 

 
  

 

ทักษะความสัมรันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

 

- การสร้างสัมพันธภาพระหว่าง
ผู้เรียนด้วยกัน  
- ความเป็นผู้น าและผู้ตามในการ
ท างานเป็นทีม  
- การพ่ึงตนเองโดยการเรียนรู้ด้วย

 

 
 
 
 

  



ตนเอง และมีความรับผิดชอบทางาน
ที่ได้รับมอบหมายให้ครบถ้วน 
ตามก าหนดเวลา 

 
 
 

 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

- การคิดค านวณเชิงตัวเลข  
- การสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การ
แปล การเขียน โดยการน าเสนอใน
ชั้นเรียน  
- การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  

 

 
 
 
 
 

  

 

หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

1.  จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้       49  คน           
2.  จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา      49  คน 
3.  จ านวนนักศึกษาที่เริกถอน ( W )                         -  คน      
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน จ านวน คิดเป็นร้อยละ สัญลักษณ์ 

A 2 4.08  

B+ 7 14.29  

B 11 22.45  

C+ 12 24.49  

C 9 18.37  

D+ 5 10.20  

D 2 4.08  

F 1 2.04  

ไม่สมบูรณ์ (I) - -  

ผ่าน (S) - -  

ตก (U) - -  

ถอน (W) - -  

5. ปัจจัยท่ีท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้าม)ี  
     - 

6.  ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลที่ก าหนด ไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
       6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน   

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 



- เวลาเรียนของนักศึกษา 
- ความรู้รื้นฐาน 
- ความเข้าใจในเนื้อหาวิชารายวิชา 

ผลการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน 
 
 

       6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี)  

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

-  

7.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

 - ใช้แบบประเมิน - ตามผลการทดสอบท่ีได้คะแนนการประเมิน  

หมวดที ่4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
1. ประเด็นด้านทรัรยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัรยากรประกอบ 
การเรียนการสอน (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 

-  

2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
อุปสรรคด้านการบริหาร (ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

-  

หมวดที ่2  การประเมินรายวิชา 
 

1.  ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสารการประเมินรายวิชา) 

1.1 ข้อวิรากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
           -  อาจารย์ใช้สื่ออุปกรณ์ประกอบการสอนที่เหมาะสม 
           -  อาจารย์มอบหมายงานให้ท าอย่างเหมาะสม 

1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิรากษ์ตามข้อ 1.1 
           -  นักศึกษาต้องมีความเข้าใจในเนื้อหา  
           -  ฝึกท าแบบฝึกหัดอย่างสม่ าเสมอ 
 
2 ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 

2.1 ข้อวิรากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
- 

2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิรากษ์ตามข้อ 2.1 
- 

 



หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผ่านมา 

แผนการปรับปรุงของภาคเรียนที่ผ่านมา/ 
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ผลการด าเนินงาน 

                                   ปีการศึกษา 2260                                หลักสูตร 2261 

2. การด าเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
- 

3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่ควรแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
- ศึกษาเนื้อหาเริ่มเติมจาก
ค าอธิบายรายวิชา 

     ภาคการศึกษาหน้า อาจารย์วิชญารร  จันทะนัน 

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- มีการปรับปรุงแผนการสอนของรายวิชาอยู่เสมอ  และศึกษาเนื้อหาตามค าอธิบายรายวิชา 

 

 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา /ผู้รายงาน  :  อาจารย์วิชญารร  จันทะนัน 
ลงช่ือ  ............................................................................วันที่รายงาน      พศจิกายน  2562 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ส าคัญ  ฮ่อบรรทัด 
ลงช่ือ  .............................................................................วันที่รายงาน      พศจิกายน  2562 
 


