
 

รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร2 

วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา 

     คณะวิทยาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี  
 

 

หมวดท่ี ๑ ขGอมูลท่ัวไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวิชา 

ภาษาไทย           ๔๑๒๓๕๑๑ ปDญญาประดิษฐ2 

ภาษาอังกฤษ       4123511    Artificial Intelligence  

๒. รายวิชาท่ีตGองเรียนกNอนรายวิชาน้ี  (ถGามี) 

    ไม]มี 

๓. อาจารยTผูGรับผิดชอบ อาจารยTผูGสอนและกลุNมเรียน  (section) 

อาจารย2ธงชัย เจือจันทร2 รับผิดชอบ กลุ]ม 1 

๔. ภาคการศึกษา/ป]การศึกษาท่ีเป^ดสอนรายวิชา 

2/2561 

๕.  สถานท่ีเรียน 

อาคาร 3 หeองเรียน 3109 คณะวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร2 

 

หมวดท่ี ๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

 

หัวขGอ 

จำนวนช่ัวโมง

ตามแผนการ

สอน 

จำนวนช่ัวโมงท่ี

สอนจริง 

ระบุเหตุผลท่ีการสอนจริงตNาง 

จากแผนการสอนหากมีความ 

แตกตNางเกิน ๒๕% 

ความหมายและวัตถุประสงค2ของ

ปDญญาประดิษฐ2เบื้องตeน  

 

8 8  

   มคอ ๕ 



                                                                ๑                                                

มคอ. ๕ 

สาขาและแขนงของปDญญาประดิษฐ2ปDญหา 8 8  

พื้นฐานของปDญญาประดิษฐ2พื้นฐานดeาน

ตรรกะ องค2ประกอบ  
8 8  

แคลคูลัสเพรดดิเคท 4 4  

การเขeาใจภาษามนุษย2การประมวลผลภาพ  8 12 ไม]มีการปฏิบัติเรื่องการเขeาใจภาษา

มนุษย2 และหัวขeอน้ีจะเนeนเรื่องการ

ประมวลผลภาพ ไปจนถึงการรูeจำ

ใบหนeา ทำใหeตeองเพิ่มช่ัวโมงเรียน โดย

นัดนักศึกษามาเรียนเพิ่มเติม 

Machine Learning ที่ใชeสําหรับ

ปDญญาประดิษฐ2การแทนความรูeการคeนหา 

การอนุมาน   

12 12  

การประยุกต2ใชeปDญญาประดิษฐ2 8 8  

๒.  หัวขGอท่ีสอนไมNครอบคลุมตามแผน 

Bitwise Operator 

 

๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทำใหGเกิดผลการเรียนรูGตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา  

 

ผลการเรียนรูG วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด

รายวิชา 

ประสิทธิผล ปdญหาของการใชGวิธีสอน  (ถGามี)  

พรGอมขGอเสนอแนะในการแกGไข 
มี ไมNม ี

คุณธรรม จริยธรรม กําหนดใหeมีวัฒนธรรมของช้ันเรียน 

ปลูกฝDงใหeนักศึกษามีระเบียบวินัย 

โดยเนeนการเขeาช้ันเรียนใหeตรงเวลา

ตลอดจนการแต]งกายที่เป�นไปตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษา

ตeองมีความรับผิดชอบทั้งต]อตนเอง

และรายกลุ]ม  และอาจารย2ผูeสอน

สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมใน

การสอน 

ü   



                                                                ๒                                                

มคอ. ๕ 

ความรูe บรรยาย ฝ�กปฏิบัติพื้นฐานในช้ันเรียน 

และฝ�กปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะดeวย

ตนเองจากการมอบหมายใหeทำ 

Assignment แลeวส]งงานผ]านระบบ 

E-learning ของอาจารย2ผูeสอน 

(https://classroom.google.com/

w/MjQ2NjE0NjMyNjNa) สำหรับ

การอภิปรายประเด็นจากกรณีศึกษา

จะใชeวิธีแลกเปล่ียนความคิดเห็น

ระหว]างอาจารย2และนักศึกษา 

ü   

ทักษะทางปDญญา 

 

(1) บรรยาย  

(2) ฝ�กปฏิบัติ (LAB) โดยสรeาง

แนวทางแกeปDญหาดeวยตนเอง 

(3) มอบหมาย Assignment 

ü   

ทักษะความสัมพันธ2ระหว]าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) ใหeนักศึกษาฝ�กปฏิบัติดeวยการคิด

และปฏิบัติเป�นกลุ]ม และเนeนการ

แลกเปล่ียนความรูeในกลุ]มและ

ประยุกต2แกeไขปDญหาไดe 

(2) เพิ่มแรงบันดาลใจใหeกับนักศึกษา 

และใหeนักศึกษาแสดงความเห็น

เพิ่มเติม 

ü   

ทักษะการวิเคราะห2เชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และการ

ใชeเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) จัดกิจกรรมการสืบคeนขeอมูล และ

นำมาช]วยแกeโจทย2ปDญหาไดe 

ü  นักศึกษาขาดทักษะภาษาอังกฤษ  

 

 

 

๔. ขGอเสนอการดำเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 

- 

 

หมวดท่ี ๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

๑. จำนวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน                                                               10  คน 

๒. จำนวนนักศึกษาท่ีคงอยูNเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                               10  คน 

๓. จำนวนนักศึกษาท่ีถอน  (W)                                                                         0    คน 



                                                                ๓                                                

มคอ. ๕ 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

 

ระดับคะแนน (เกรด) จำนวน รGอยละ 

A 1 10 

B+ 2 20 

B 1 10 

C+ 1 10 

C 3 30 

 D+ 0 0 

D 0 8 

E 1 10 

  ไมNสมบูรณT (I) 1 10 

ถอน (W)    

 

 

๕. ปdจจัยท่ีทำใหGระดับคะแนนผิดปกติ  (ถGามี)  

      - 

๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกำหนดไวGในรายละเอียดรายวิชา 

     - 

๖.๑ ความคลาดเคล่ือนดGานกำหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน 

     - 

เหตุผล 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนดGานวิธกีารประเมินผลการเรียนรูG  (ถGามี) 

ความคลาดเคล่ือน 

     - 

เหตุผล 

๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

วิธีการทวนสอบ 

     ตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการ

ประเมินการเรียนรูeของผูeเรียน โดยตรวจสอบ ขeอสอบ แล็บ 

และ Assignment  

สรุปผล 

      

 

 

 

หมวดท่ี ๔ ปdญหาและผลกระทบตNอการดำเนินการ 

 
๑.  ประเด็นดGานทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอำนวยความสะดวก 



                                                                ๔                                                

มคอ. ๕ 

ปdญหาในการใชGแหลNงทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

 (ถGามี) 

        - 

ผลกระทบ 

 

 

๒. ประเด็นดGานการบริหารและองคTกร 

ปdญหาดGานการบริหารและองคTกร(ถGามี) 

        - 

ผลกระทบตNอผลการเรียนรูGของนักศึกษา 

 

หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
 

๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  

    ๑.๑ ขGอวิพากษTท่ีสำคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- 

    ๑.๒ ความเห็นของอาจารยTผูGสอนตNอขGอวิพากษTตามขGอ ๑.๑ 

           -   

๒.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น  

     ๒.๑ ขGอวิพากษTท่ีสำคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 

- 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารยTผูGสอนตNอขGอวิพากษTตามขGอ ๒.๑ 

           -  

 

 

หมวดท่ี ๖ แผนการปรับปรุง 
 

๑. ความกGาวหนGาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาคร้ังท่ีผNานมา 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/        ป]

การศึกษาท่ีผNานมา 

ผลการดำเนินการ 

-   

 

 

๒. การดำเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

        

๓. ขGอเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/ป]การศึกษาตNอไป 

ขGอเสนอ กำหนดเวลาท่ีแลGวเสร็จ ผูGรับผิดชอบ 

-   

 



                                                                ๕                                                

มคอ. ๕ 

๔.  ขGอเสนอแนะของอาจารยTผูGรับผิดชอบรายวิชา ตNออาจารยTผูGรับผิดชอบหลักสูตร 

- 

 

 

 

 

ลงช่ือ:    _________________________________________ 

                                                                                            

                         อาจารย2ผูeรบัผิดชอบรายวิชา/ผูeรายงาน 

                           วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 
 


