
แบบรายงาน มคอ.5 

(รายละเอียดของรายรายวิชา: Course Report) 

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

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

คณะ / สาขาวิชา วิทยาศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตร 

 
 

หมวดที่ 1  ขอมูลทั่วไป 

 

1.  รหัสและชื่อรายวิชา 

รหัส  4091201   ชื่อวิชา  หลักการคณิตศาสตร  (Principles of Mathematics) 

 

2.  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre – requisite)  

     ไมม ี

3.  อาจารยผูสอน 

    ผูชวยศาสตราจารยสาธิต ผลเจริญ 

    ผูชวยศาสตราจารยวชิรารกัษ โอรสรัมย 

4.  ภาคการศึกษา / ชั้นปท่ีเรียน  

    ภาคการศกึษาที่ 2 นักศึกษาชั้นปท่ี 1 

5.  สถานที่เรียน  

    หอง 536  อาคาร 5  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
 

 

 

 

 

 

 



หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

2.1  รายงานชั่วโมวการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวขอ จำนวนชั่วโมง

สอนตาม

แผนการสอน 

จำนวน

ชั่วโมงท่ี

สอนจริง 

เหตุผลการสอนจริงตางจากแผนการ

สอน(หากมีความแตกตางกันเกิน

รอยละ 25) 

บทที่  1  โครงสรางคณิตศาสตร   

1.1  ธรรมชาติของคณิตศาสตร 

1.2  ประโยชนและคุณคาของคณิตศาสตร 

1.3  โครงสรางของคณิตศาสตร 

1.4  ระบบคณิตศาสตร 

3 3  

บทที่  2  ตรรกศาสตรสัญลักษณเบื้องตน 

2.1  ประพจนเชิงเดี่ยวและประพจนเชิงประกอบ 

2.2  การสมมูลเชิงตรรกศาสตร การนิเสธเชิง

ตรรกศาสตร และสัจนิรันดร 

3 3  

2.3  การใหเหตุผลที่สมเหตุสมผล 

2.4  ประพจนบงปริมาณ 

2.5  การใหเหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย 

3 3  

บทที่  3  การใชตรรกศาสตรพิสูจนในวิชา

คณิตศาสตร 

3.1  การพิสูจนประโยคที่อยูในรูปแบบ p q  

3.2  การพิสูจนประโยคที่อยูในรูปแบบ p q  

3.3  การพิสูจนประโยคที่อยูในรูปแบบ 

 p q r   

3 3  

3.4  การพิสูจนประโยคที่อยูในรูปแบบ 

 p q r   

3.5  การพิสูจนประโยคที่อยูในรูปแบบ

 p q r   

3.6  การพิสูจนโดยการหาขอขัดแยงหรือ ทางออม 

3 3  

3.7  ขอความท่ีสมมูลกัน 

3.8  การพิสูจน  x xp  

3.9  การพิสูจน  x xp  

3 3  

3.10  การพิสูจนวาเปนเท็จโดยการยกตัวอยางคาน 

3.11  การพิสูจนโดยวิธีอุปนัยเชิงคณิตศาสตร 

3 3  



หัวขอ จำนวนชั่วโมง

สอนตาม

แผนการสอน 

จำนวน

ชั่วโมงท่ี

สอนจริง 

เหตุผลการสอนจริงตางจากแผนการ

สอน(หากมีความแตกตางกันเกิน

รอยละ 25) 

บทที่  4  ทฤษฎีเซตเบื้องตน 

4.1  เซตและเซตยอย 

4.2  การดำเนินการบนเซต 

3 3  

4.3  กฎทางพีชคณติของเซต 

4.4  การประยุกตเก่ียวกับจำนวนสมาชิตของเซต 

3 3  

บทที่  5  ระบบจำนวนจริง 

5.1  เซตของจำนวนจริง 

5.2  สมบัติของจำนวนจริง 

3 3  

5.3  เสนจำนวน  คาสัมบูรณ  และการแก  

อสมการ  

3 3  

บทที่  6  ระบบจำนวนเชิงซอน 

6.1  จำนวนเชิงซอน 

3 3  

6.2  สมบัติของจำนวนเชิงซอน 3 3  

6.2  จำนวนเชิงซอนในรูปแบบของคูอันดับ 3 3  

6.4  จำนวนเชิงซอนในรูปแบบทางตรีโกณ 

6.5  รากของจำนวนเชิงซอน 

3 3 เวลาเรียนมีจำกัดเพราะเปนชั่วโมง

สุดทายในการเรียนการสอนทำให

เรียนไมครบเนื้อหาในเรื่องของราก

ของจำนวนเชิงซอน ไมสามารถนัด

นักศึกษาเรียนเพ่ิมไดเพราะเปน

สัปดาหสุดทายในการเรียนการสอน

นักศึกษาตองเตรียมตัวสอบในรายวิชา

อ่ืน ๆ 

 

 

 

 

 

 

 



2.2  รายงานชั่วโมวการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุม นัยสำคัญของการสอนท่ีไม

ครอบคลุม 

แนวทางการชดเชย 

หัวขอ 6.5  เรื่องรากของจำนวนเชิงซอน สวนที่ขาดหายไปเปนเนื้องหาท่ีเปน

พ้ืนฐานสำคัญในการเรียนการสอน

วิชาคณิตศาสตรในเรื่องอื่น ๆ ของ

นักศึกษาสาขาคณิตศาสตรคณะ

วิทยาศาสตร เพราะตองนำเนื้อหา

สวนนี้ไปเปนพื้นฐานในการเรียน

ตอไป 

สอนชดเชยใหนักศึกษา 

 

2.3  ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทำใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบไุวในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู วิธีการสอนที่กำหนดใน

รายละเอียดรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีการสอน(ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะในการแกไข มี ไมมี 

คุณธรรม  จริยธรรม 1.  เปดโอกาสในนักศึกษาไดมี

การแสดงความคิดเห็นและ

แสดงออกในเรื่องที่เก่ียวของกับ

คุณธรรมจริยธรรม ในหองเรียน 

2.  ยกตัวอยางการขาดความ

รับผิดชอบตอหนาที่และการขาด

คุณธรรม จริยธรรม 

3.  อาจารยปฏิบัติตนเปน

ตัวอยางใหความสำคัญตอ

จรรยาบรรณวิชาชีพ การมีวินัย

เรื่องเวลา การเปดโอกาสให

นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและ

รับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา 

เคารพและใหเกียรติแกอาจารย

ทุกทาน  

  
 

 

 

  
 

 

  

  

ความรู 1.  สอนแบบบรรยายและ

ยกตัวอยางเพ่ือใหนักศึกษาได

เกิดความรู 

2.  ใหนักศึกษาทำแบบฝกหัดใน

   

 

 

  

 

 

 

นักศึกษาบางคนไมสามาถทำแบบฝกหัด



เรื่องที่ตองสรางความเขาใจ ไดดวยตัวเองอาจารยไดอธิบายให

นักศึกษาไดเขาใจแบบตัวตอตัวจึงทำให

นักศึกษาสามารถเขาใจได 

ทักษะทางปญญา    1.  ฝกแกปญหาโจทยใน

หองเรียน โดยใหนักเรียนไดตอบ

คำถามของอาจารยโดยอาจารย

ถามเปนรายบุคคล 

2.  ใหนักศึกษาทำงานเปนกลุม

โดยยแตละกลุมจะใหโจทยไม

เหมือนกันโดย ซึ่งภายในกุลม

จะตองชวยเหลือและอธิบายให

เพ่ือนทุกคนในกลุมเขาใจ 

  
 

 

 

  

  

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ    

1.  การใหนักศึกษาทำงานเปน

กลุมจะมีการเปลี่ยนกลุมทุก ๆ 

ครั้งที่ทำงาน และอาจายเปนคน

แบงกลุมให เพ่ือนักศึกษา 

ทำงานไดกับผูอ่ืนโดยไมยึดติด

กับเฉพาะเพื่อนที่ใกลชิด 

2.  กำหนดความรับผิดชอบของ

นักศึกษาแตละคนในการทำงาน

กลุมอยางชัดเจน 

  
 

 

 

 

 

  

  

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ  

 

1.  ใช Power Point ในการ

เรียนการสอนในบางเนื้อหาที่

เหมาะสม เพื่อความเขาใจที่ดี

ของนักศึกษา 

2.  การสอนโดยมีการนำเสนอ

เนื้อหาขอมูลจากการคนควา

ทางอิทเตอรเน็ตเพ่ือเปน

ตัวอยางกระตุนในนักศึกษาเห็น

ประโยชจากการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการนำเสนอขอมูล 

3.  มอบหมายงานที่ตองมีการ

สืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  
 

 

 

  
 

 

 

 

 

  

  



 

2.4  ขอเสนอการดำเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีการสอน 

 การทำงานเปนกลุมทำใหควบคมุเวลาในการเรียนไมไดเพราะพื้นฐานความรูของนักศึกษาแตละคน

แตกตางกันทำใหบางกลุมทำงานชากวากำหนด 

 

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

 

3.1  จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน    จำนวน   35   คน 

3.2  จำนวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา  จำนวน   35   คน 

3.3  จำนวนนักศึกษาที่ถอนวิชาเรียน    จำนวน    0   คน 

3.4  การกระจายของระดับคะแนน(เกรด) 

ระดับคะแนน จำนวน (คน) คิดเปนรอยละของทั้งหมด 

A 0 0.00 

B+ 0 0.00 

B 4 11.43 

C+ 2 5.71 

C 7 20.00 

D+ 3 8.57 

D 17 48.57 

F 2 5.71 

I 0 0.00 

 

3.5  ปจจัยที่ทำใหระดับคะแนนผิดปกติ  

ไมมี 

 

 

 

 

 

 



 

3.6  ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินผลที่กำหนดไวในรายละเอียดของรายวิชา 

      3.6.1  ความคลาดเคลื่อนดานกำหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

ไมมี  

 

      3.6.2  ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

ไมมี  

 

3.7  การทบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการทบทวน สรุปผล 

ทวสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรูทั้ง 5 ดานโดยการสัมภาษณผูเรียน 

1. มีการวัดผลมีการเชคชื่อเขาเรียน 

2. มีการสอบยอยตามเนื้อหาท่ีเรียน 

3. การวัดผลโดยการใหแกโจทยปญหาและ

นำเสนอหนาชั้นเรียน 

 

 

หมวดที่  4  ปญหาและผลกระทบตอการดำเนินการ 

 

4.1  ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียน และสิ่งอำนวยความสะดวก 

ปญหา ผลกระทบตอการเรียนรูของนักศึกษา 

- - 

 

4.2  ประเด็นดานการบริหารและองคกร 

ปญหา ผลกระทบตอการเรียนรูของนักศึกษา 

ไมมี  

 

หมวดที่  5  การประเมินรายวิชา 

 

 



5.1  ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  

      5.1.1  ขอวิพากษที่สำคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

 จุดเข็ง    - 

 จุดออน  - 

 

      5.1.2  ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 5.1.1 

 เห็นดวยกับขอวิภากษ  เนื้อหาที่คอนขางมาก และเปนวิชาที่นักศึกษาบางคนไมเคยไดเรียนมากอนทำ

ใหการเรียนการสอนเปนไปไดชามาก .แตก็สามารถเรียนไดครบทุกเนื้อหา 

 

5.2  ผลการประเมินรายวิชาโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของภาควิชา / สาขาวิชา 

 ไดผลการประเมินเฉลี่ย = 4.41  จากคะแนนเต็ม 5 

 5.2.1  ขอพิพากษท่ีสำคัญ จากผลการประเมินโดยคณะกรรมการ 

       จุดแข็ง  1.  เนื้อหาเหมาะสมกับเวลา 

        2.  มีการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

       จุดออน 1.  มีเนื้อหาที่เปนนามธรรม นักศึกษาเขาใจในเนื้อหาคอนขางยาก 

 5.2.2  ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 5.2.1 

  เห็นดวยกับขอวิพากษ  เพราะเนื้อหาเปนนามธรรม นักศึกษาเขาใจเนื้อหาคอนขางยาก 

หมวดที่  6  แผนการปรับปรุง 

 

6.1  ความกาวหนาของแผนการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานผลการดำเนินการของ

รายวิชาครั้งที่ผานมา 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาค / ปการศึกษา 

ครั้งที่ผานมา 

ผลการดำเนินการ 

ไมมี เนื่องจากเปดสอนตามรายละเอียดรายวิชาเปน

ครั้งแรก 

ไมมี 

 

 

6.2  การดำเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

การเพ่ิมเติมการเรียนรูโดยการศึกษาดวยตัวเอง 

 



6.3  ขอเสนอแผนการปรับปรุงรายวิชาสำหรับภาค / ปการศึกษาครั้งถัดไป 

ขอเสนอแผนการปรับปรุง กำหนดเวลาแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

ไมมี   

 

6.4  ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ควรมีการจัดการเรียนการสอนในภาคเชาและควรมีการแบงคาบสอนไมควรนานเกินไปในแตละครั้ง

เพราะทำใหนักศึกษาเกิดความเบื่อหนายและไมอยากเรียนในทายชั่วโมง 
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