เอกสาร มคอ. 5

รายงานผลการดดาเนนินการของรายวนิชา
ชชชื่อสถาบบันออุดมศศึกษา
มหาววิทยาลลัยราชภลัฏกกาแพงเพชร
วนิทยาเขต/คณะ/ภาควนิชา มหาววิทยาลลัยราชภลัฏกกาแพงเพชร แมม่สอด
หมวดททชื่ 1 ขข้อมมูลทบัชื่วไป
1. รหบัสและชชชื่อรายวนิชา
4091001 คณวิตศาสตรร์พพพื้นฐาน (Fundamental Mathematics)
2. รายวนิชาททชื่ตข้องเรทยนกก่อนรายวนิชานทนี้ (ถข้ามท)
3. อาจารยย์ผมูข้รบับผนิดชอบ อาจารยย์ผมูข้สอนและกลอุก่มเรทยน (Section)
อาจารยย์ผมูข้สอน อาจารยร์ธานนี เสนาะเมพอง
กลอุก่มเรทยน รหลัส 5557201, 5851201, 5851202
4. ภาคการศศึกษา/ปปีการศศึกษาททชื่เปปิดสอนรายวนิชา
ภาคการศศึกษาทนีที่ 1 ปปีการศศึกษา 2558
5. สถานททชื่เรทยน
อาคารสวิรวินธร(อาคาร 4) มหาววิทยาลลัยราชภลัฏกกาแพงเพชร แมม่สอด
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หมวดททชื่ 2 การจบัดการเรทยนการสอนททชื่เปรทยบเททยบกบับแผนการสอน
1. รายงานชบัชื่วโมงสอนจรนิงเททยบกบับแผนการสอน
หบัวขข้อ
ธรรมชาตวิและโครงสรน้างของคณวิตศาสตรร์
การใหน้เหตตุผล(ตรรกศาสตรร์)
เซต
ความสลัมพลันธร์และฟฟังกร์ชลัน
จกานวนจรวิง
ระบบเลขฐาน
ทบทวนกม่อนสอบ

จดานวนชบัชื่วโมง
จดานวนชบัชื่วโมง
ตามแผนการ
ททไชื่ ดข้สอนจรนิง
สอน
3
3
6
6
6
6
6
6
9
9
6
6
6
6

ระบอุสาเหตอุทกทชื่ ารสอนจรนิงตก่าง
จากแผนการสอนหากมทความ
แตกตก่างเกนิน 25%
-

2. ประสนิทธนิผลของวนิธทสอนททชื่ทดาใหข้เกนิดผลการเรทยนรมูข้ตามททชื่ระบอุในรายละเอทยดของรายวนิชา
ประสนิทธนิผล
ปปัญหาของการใชข้วนิธทสอน
วนิธทสอนททชื่ระบอุในรายละเอทยด
ผลการเรทยนรมูข้
(ถข้ามท) พรข้อมขข้อเสนอแนะ
รายวนิชา
มท ไมก่มท
ในการแกข้ไข
- ธรรมชาตวิและโครงสรน้าง
ของคณวิตศาสตรร์
- การใหน้เหตตุผล
(ตรรกศาสตรร์)
- เซต
- ความสลัมพลันธร์และฟฟังกร์ชลัน
- จกานวนจรวิง
- ระบบเลขฐาน
- ทบทวนกม่อนสอบ

บรรยายโดยใชน้ปฟัญหานกาและตาม
ดน้วยการแกน้ปฟัญหา อภวิปรายโตน้ตอบ
ระหวม่างอาจารยร์และนลักศศึกษา การ
ทกางานรายบตุคคลและ การนกาเสนอ

มนี
มนี
มนี
มนี
มนี
มนี
มนี
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หมวดททชื่ 3 สรอุปผลการจบัดการเรทยนการสอนของรายวนิชา
1. จดานวนนบักศศึกษาททลชื่ งทะเบทยนเรทยน
65 คน
2. จดานวนนบักศศึกษาททชื่คงอยมูก่เมชชื่อสนินี้นสอุดภาคการศศึกษา
65
3. จดานวนนบักศศึกษาททถชื่ อน (W)
0 คน
4. การกระจายของระดบับคะแนน (เกรด)
ระดบับคะแนน
จดานวน
A
3
B+
5
B
2
C+
9
C
11
D+
13
D
13
E
9
ไมม่สมบบูรณร์ (I)
0
ผม่าน (P, S)
0
ไมม่ผาม่ น (U)
0
ถอน (w)
0
รวม
65

คน

คนิดเปป็นรข้อยละ
4.62
7.69
3.08
13.85
16.92
20.00
20.00
13.85
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00

5. ปปัจจบัยททชื่ทดาใหข้ระดบับคะแนนผนิดปกตนิ (ถข้ามท)
6. ความคลาดเคลชชื่อนจากแผนการประเมนินผลททชื่กดาหนดไวข้ในรายละเอทยดรายวนิชา
6.1 ความคลาดเคลชชื่อนดข้านกดาหนดเวลาการประเมนิน
ความคลาดเคลชชื่อน

เหตอุผล

-

-

6.2 ความคลาดเคลชชื่อนดข้านวนิธทการประเมนินผลการเรทยนรมูข้ (ถข้ามท)
ความคลาดเคลชชื่อน

เหตอุผล

-

-

7. การทวนสอบผลสบัมฤทธนิธิ์ของนบักศศึกษา
วนิธทการทวนสอบ
ในระหวม่างกระบวนการสอนรายววิชา มนีการ
ทวนสอบผลสลัมฤทธวิธิ์รายหลัวขน้อ ตามทนีที่คาดหวลังจากการ

สรอุปผล
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เรนียนรบูน้ในรายววิชา ไดน้จากการสอบถามนลักศศึกษา หรพอสตุม่ม
ตรวจผลงานของนลักศศึกษา รวมถศึงพวิจารณาจากผลการ
ทดสอบยม่อย และหลลังการออกผลการเรนียนรายววิชา มนี
การทวนสอบผลสลัมฤทธวิธิ์โดยรวมในววิชาโดยโปรแกรมววิชา
และคณะตรวจสอบผลประเมวินการเรนียนรบูน้ของนลักศศึกษา
โดยตรวจสอบใหน้คะแนนสอบ
หมวดททชื่ 4 ปปัญหาและผลกระทบตก่อการดดาเนนินการ
1. ประเดด็นดข้านทรบัพยากรประกอบการเรทยนและสนิชื่งอดานวยความสะดวก
ปปัญหาในการใชข้แหลก่งทรบัพยากรประกอบการเรทยนการ
สอน (ถข้ามท)

ผลกระทบ

-

-

2. ประเดด็นดข้านการบรนิหารและองคย์กร
ปปัญหาดข้านการบรนิหารและองคย์กร (ถข้ามท)

ผลกระทบตก่อผลการเรทยนรมูข้ของนบักศศึกษา

-

หมวดททชื่ 5 การประเมนินรายวนิชา

1. ผลการประเมนินรายวนิชาโดยนบักศศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ขข้อวนิพากษย์ททชื่สดาคบัญจากผลการประเมนินโดยนบักศศึกษา
- ผลการประเมวินโดยนลักศศึกษา 4.30 จากคะแนนเตต็ม 5 คะแนน
- คตุณครบูใจดนีมากเลยครลับ
1.2 ความเหด็นของอาจารยย์ผมูข้สอนตก่อขข้อวนิพากษย์ตามขข้อ 1.1
2. ผลการประเมนินรายวนิชาโดยวนิธทอชชื่น
2.1 ขข้อวนิพากษย์ททชื่สดาคบัญจากผลการประเมนินโดยวนิธทอชชื่น
2.2 ความเหด็นของอาจารยย์ผมูข้สอนตก่อขข้อวนิพากษย์ตามขข้อ 2.1
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หมวดททชื่ 6 แผนการปรบับปรอุง
1. ความกข้าวหนข้าของการปรบับปรอุงการเรทยนการสอนตามททชื่เสนอในรายงานของรายวนิชาครบันี้งททชื่ผก่านมา
แผนการปรบับปรอุงของภาคเรทยน/ปปีการศศึกษาททชื่ผก่านมา
ผลการดดาเนนินการ
2. การดดาเนนินการอชชื่นๆ ในการปรบับปรอุงรายวนิชา
สกาหรลับภาคการศศึกษาตม่อไป ววิธนีการสอนจะใชน้ววิธนีจลับคบูม่ หรพอ 3 คนในการศศึกษาเนพพื้อหาทนีที่มอบหมาย เพพที่อใหน้ผบูน้
เรนียนรบูน้เรต็วชม่วยเพพที่อน โดยผบูน้สอนจะสตุม่มกลตุม่มละหนศึที่งคนในการนกาเสนอ
3. ขข้อเสนอแผนการปรบับปรอุงสดาหรบับภาคการศศึกษา/ปปีการศศึกษาตก่อไป
ขข้อเสนอ

กดาหนดเวลาแลข้วเสรด็จ

ผมูข้รบับผนิดชอบ

4. ขข้อเสนอแนะของอาจารยย์ผมูข้รบับผนิดชอบรายวนิชาตก่ออาจารยย์ผมูข้รบับผนิดชอบหลบักสมูตร

ชชชื่ออาจารยย์ผมูข้รบับผนิดชอบรายวนิชา

.........................................
ลงชพที่อ อาจารยร์ธานนี เสนาะเมพอง
วลันทนีรที่ ายงาน 28 มนีนาคม 2559
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