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มคอ. ๕   รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา 
 
รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (Course Report) หมายถึง รายงานผล  การจัดการเรียน

การสอนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียนเกี่ยวกับภาพรวมของการจัด การเรียนการสอนในวิชานั้น ๆ ว่า 
ได้ดำเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ในรายละเอียดของรายวิชาหรือไม่ และหากไม่เป็นไป
ตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกล่าวในครั้ง
ต่อไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผลการเรียนของนักศึกษา จำนวนนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเรียนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการ
บริหารจัดการและ สิ่งอำนวยความสะดวก การวิเคราะห์ผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา/หัวหน้าภาค/หรือผู้
ประเมินภายนอก รวมทั้งการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต การวางแผนและให้ข้อเสนอแนะ ต่อผู้ประสานงาน
หลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนารายวิชา 

 
ประกอบด้วย ๖ หมวด ดังนี ้

 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
หมวดที่ ๒  การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน 
หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดที่ ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการดำเนินการ 
หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง 
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รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา          มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

คณะ/สาขาวิชา                 คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์                                       

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1.  รหัสและชื่อรายวิชา 
 รหัสวิชา  4092701  ชื่อรายวิชา ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น  

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

3.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ  อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (Section) 
 ผู้สอน อาจารย์เฉลิมวุฒิ คำเมือง  กลุ่มเรียน นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 หมู่ 1 

4.   ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา  
        2/2562 

5.  สถานที่เรียน 
  ห้อง  542 

หมวดที ่2  การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวข้อ จำนวน 
ชั่วโมงตาม

แผนการสอน 

จำนวน 
ชั่วโมงที่ได้
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจาก 
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง 

เกิน 25 % 
แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับความ
น่าจะเป็น การแจกแจงความ
น่าจะเป็น การแจกแจงแบบสุ่ม
ที่สำคัญ การประมาณค่า ช่วง
แห่งความเชื่อมั่น การทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราห์ความ
แปรปรวน การถดถอย ค่า
สหสัมพันธ์ การทดสอบไคส
แควร์ สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ 

48 ชั่วโมง 48 ชั่วโมง  
 
- 
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2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 
หัวข้อที่ทำการสอน 

ไม่ครอบคลุมตามแผน (ถ้ามี) 
นัยสำคัญของหัวข้อที่สอน 

ไม่ครอบคลุมตามแผน  
แนวทางชดเชย 

- - - 
 
 
 
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทำให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

 
ผลการเรียนรู้ 

 
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด

รายวิชา  

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน )ถ้ามี 
(พร้อมข้อเสนอแนะในการ

แก้ไข 
มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  

   

ความรู้    2.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เนื้อหาที่เรียน 

   

ทักษะทางปัญญา    3.1 มีความสามารถในการ
วิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้หลักการ
ที่ได้เรียนมา 
   3.2 สามารถแก้ปัญหาได้โดยนำ
หลักการต่าง ๆ มาอ้างอิงอย่างมี
เหตุผล 
   3.3 มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์
และสังเคราะห์ความรู้จาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลาย ได้
อย่างถูกต้องและเพ่ือนำไปสู่การ
สร้างนวัตกรรม 

 
 
 
 
 
 
 

  

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

   5.1 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเก็บข้อมูลนำเสนอ
และสามารถเลือกรปูแบบการ
นำเสนอท่ีเหมาะสม 
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หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

1.  จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้  52 คน 
2.  จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษ  52 คน 
3.  จำนวนนักศึกษาที่เพิกถอน (W)       คน 
  
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน จำนวน คิดเป็นร้อยละ สัญลักษณ์ 

A 2 5.13  

B+ 1 2.56  

B 3 7.69  

C+ 4 10.26  

C 7 17.95  

D+ 10 25.64  

D 11 28.21  

F 2 5.13  

ไม่สมบูรณ์ (I) - -  

ผ่าน (S) - -  

ตก (U) - -  

ถอน (W) - -  

5. ปัจจัยท่ีทำให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)  
     - 
6.  ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลที่กำหนด ไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
       6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกำหนดเวลาการประเมิน   

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

- - 
 

       6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี)  

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

-  
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7.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

 - ใช้แบบทดสอบ - ตามผลการทดสอบท่ีได้ 
4.37 

หมวดที ่4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดำเนินการ 
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบ 
การเรียนการสอน (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 

-  

2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
อุปสรรคด้านการบริหาร (ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

-  

หมวดที ่5  การประเมินรายวิชา 
1.  ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสารการประเมินรายวิชา) 

1.1 ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
               -   

1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1 
               -   
 
2 ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 

2.1 ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน  
            - 

2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1 
                  - 
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หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผ่านมา 

แผนการปรับปรุงของภาคเรียนที่ผ่านมา/ 
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ผลการดำเนินงาน 

- - 

2. การดำเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
     - 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ กำหนดเวลาที่ควรแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
- ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจาก
คำอธิบายรายวิชา 

     ภาคการศึกษาหน้า อาจารย์เฉลิมวุฒิ คำเมือง 

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    - มีการปรับปรุงแผนการสอนอขงรายวิชาอยู่เสมอ  และศึกษาเนื้อหาตามคำอธิบายรายวิชา 
 

 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา /ผู้รายงาน  : อาจารย์เฉลิมวุฒิ คำเมือง 
ลงช่ือ  ............................................................................วันที่รายงาน  เมษายน  2562 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร :     อาจารย์สำคัญ ฮ่อบรรทัด 
ลงช่ือ  .............................................................................วันที่รายงาน  เมษายน  2561 
 


