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มคอ. 5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา
รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (Course Report) หมายถึง รายงานผล การจัดการเรียน
การสอนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียนเกี่ยวกับภาพรวมของการจัด การเรียนการสอนในวิชานั้น ๆ ว่า ได้
ดำเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ในรายละเอียดของรายวิชาหรือไม่ และหากไม่เป็นไปตาม
แผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกล่าวในครั้งต่อไป
รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผลการเรียนของนักศึกษา จำนวนนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเรียนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบริหาร
จัดการและ สิ่งอำนวยความสะดวก การวิเคราะห์ ผลการประเมินรายวิช าของนักศึกษา หรือผู้ประเมิน/หั วหน้าภาค /
ภายนอกรวมทั้งการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต การวางแผนและให้ข้อเสนอแนะ ต่อผู้ประสานงานหลักสูตรเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนารายวิชา

ประกอบด้วย 6 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์

ข้อมูลทั่วไป
การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน
สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
ปัญหาและผลกระทบต่อการดำเนินการ
การประเมินรายวิชา
แผนการปรับปรุง
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รายงานผลการดาเนิ นการของรายวิ ชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์
คณะ/สาขาวิ ชา

คณะวิทยาศาสตร์/สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่

1. รหัสและชื่อรายวิ ชา
4123304 การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์
2. จานวนหน่ วยกิ ต
จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ศึกษาค้นคว้า) 3(2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทรายวิ ชา
หมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กบั คณิตศาสตร์
4. อาจารย์ผ้รู บั ผิดชอบ อาจารย์ผ้สู อนและกลุ่มเรียน (Section)
อาจารย์ชลัท รังสิมาเทวัญ
5. ภาคการศึกษา/ปี การศึกษาที่เปิ ดสอนรายวิ ชา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2563
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระดับ วท.บ. ภาคปกติ ชัน้ ปี ท่ี 1
6. รายวิ ชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
4121302 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
7. รายวิ ชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์
9. วันที่จดั ทารายงานผลการดาเนิ นการของรายวิ ชา หรือวันที่มีการปรับปรุงครัง้ ล่าสุด
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
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หมวดที่2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชัวโมงการสอนจริ
่
งเทียบกับแผนการสอน
จานวน
จานวน
ระบุสาเหตุที่การสอนจริ งต่าง
ชัวโมงตาม
่
ชัวโมงที
่
่ได้สอน
จาก
หัวข้อ
แผนการ
จริ ง
แผนการสอนหากมีความ
สอน
แตกต่าง
เกิ น 25%
แนะนาเนื้อหารายวิชา และวิธกี ารเรียน
4
4
เป็ นไปตามแผนการสอน
การสอนชี้แจงรายละเอียดเนื้อหาวิชา
ทัง้ ภาคปฏิบตั แิ ละทฤษฎี
เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ที่
4
4
เป็ นไปตามแผนการสอน
เกีย่ วข้องกับการพัฒนาเกม
คอมพิวเตอร์
การพัฒนาเกมด้วยคอมพิวเตอร์
4
4
เป็ นไปตามแผนการสอน
ซอฟต์แวร์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการ
4
4
เป็ นไปตามแผนการสอน
ออกแบบเกมคอมพิวเตอร์
ภาษาโปรแกรมและภาษาสคริปส์ใน
8
8
เป็ นไปตามแผนการสอน
การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์
ระบบปฏิบตั กิ ารกับการพัฒนาเกม
4
4
เป็ นไปตามแผนการสอน
คอมพิวเตอร์
สอบกลางภาค 2/2563 ตามตารางสอบของมหาวิทยาลัยฯ
การจัดการแฟ้ มข้อมูลกับการพัฒนา
4
4
เป็ นไปตามแผนการสอน
เกมคอมพิวเตอร์
เครือข่ายและการจาลองในการพัฒนา
4
4
เป็ นไปตามแผนการสอน
เกมคอมพิวเตอร์
การออกแบบระบบมัลติมเี ดียสาหรับ
4
4
เป็ นไปตามแผนการสอน
เกมคอมพิวเตอร์
การสร้างแรงจูงใจและคุณค่าให้กบั เกม
4
4
เป็ นไปตามแผนการสอน
คอมพิวเตอร์
สถานภาพธุรกิจและ
8
8
เป็ นไปตามแผนการสอน
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อุตสาหกรรมเกมคอมพิวเตอร์
สรุป และทบทวนเนื้อหา พร้อม
8
8
เป็ นไปตามแผนการสอน
นาเสนอผลงาน
สอบปลายภาค 2/2563 ตามตารางสอบของมหาวิทยาลัยฯ
2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
หัวข้อที่ทาการสอน
นัยสาคัญของหัวข้อที่สอน
ไม่ครอบคลุมตามแผน
ไม่ครอบคลุมตามแผน
(ถ้ามี)
ไม่มี
ไม่มี

แนวทางชดเชย

ไม่มี

3. ประสิ ทธิ ผลของวิ ธีสอนที่ทาให้เกิ ดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิ ชา
ประสิ ทธิ ผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน
ผลการเรียนรู้
วิ ธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
มี ไม่มี (ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ
รายวิ ชา
ในการแก้ไข
คุณธรรมจริ ยธรรม
- ประเมินจากกระทาการทุจริตใน
การสอบหรือลอกการบ้านของผูอ้ ่นื ✓
และแนะนาวิธกี ารแก้ไข
ความรู้
- ให้ นั ก ศึ ก ษ าได้ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้
แนวทางทฤษฎี กั บ ตั ว อย่ า งจริง
และจ าลองสถานการณ์ ส มมุ ติใ น
✓
ห้ อ งเรี ย น ทั ้ง นี้ ให้ เ ป็ นไป ต าม
ลั ก ษ ณ ะของรายวิ ช าตลอดจน
เนื้อหาสาระของรายวิชานัน้
ทักษะทางปัญญา
- บรรยาย
- ให้แบบฝึกหัดปั ญหาทีเ่ กี่ยวข้อง ✓
กับวิทยาการคอมพิวเตอร์
ทักษะความสัมพันธ์ - การติดตามความก้าวหน้ าของ
ระหว่างบุคคลและ
การท างาน เพื่ อ ติ ด ต าม ค ว าม ✓
รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ ง า น ที่ ไ ด้ รั บ
ความรับผิดชอบ
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มอบหมาย
- การปฏิบตั งิ านเป็ นรายบุคคล
ทักษะการวิ เคราะห์
เชิ งตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

- การส่ ง ผลงาน การตรวจสอบ
ผลงาน และการแก้ไขผลงานทาง
ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์
- การศึ ก ษาค้ น คว้า ด้ ว ยตนเอง
✓
จากแหล่ งเรีย นรู้อ อนไลน์ แ ละสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
- การน าเสนอผลงานด้ ว ยวาจา
ประกอบสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
4. ข้อเสนอการดาเนิ นการเพื่อปรับปรุงวิ ธีสอน
ไม่มี
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หมวดที่3สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิ ชา
1. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิ ชานี้
2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้ นสุดภาคการศึกษา
3. จานวนนักศึกษาที่เพิ กถอน ( W )
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน

จานวน

34 คน
34 คน
- คน
คิ ดเป็ นร้อยละ

A
11.76
4
B+
17.65
6
B
44.12
15
C+
17.65
6
C
8.82
3
D+
D
F
ไม่สมบูรณ์ (I)
ผ่าน (S)
ตก (U)
ถอน (W)
5. ปัจจัยที่ทาให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
ไม่มี
6.ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมิ นผลที่กาหนด ไว้ในรายละเอียดรายวิ ชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกาหนดเวลาการประเมิ น
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล

สัญลักษณ์
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

- ระยะเวลาที่ใ ช้ใ นแต่ ล ะหัว ข้อ มากหรือ น้ อ ยกว่ า ที่ - เนื่องจากการทางานในรูปแบบปฏิบตั ใิ นห้องเรียนแต่
กาหนดไว้
ละคนใช้ เ วลาท าแตกต่ า งกั น รวมถึ ง ทัก ษะและ
ความสามารถในการเรียนรูข้ องแต่ละคน
6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิ ธีการประเมิ นผลการเรียนรู้ (ถ้ามี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์
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ความคลาดเคลื่อน

เหตุผล

- การสังเกตพฤติกรรมและจริยธรรม ไม่สามารถ
ทาได้ทวถึ
ั่ ง
- ตรวจสอบความรับ ผิ ด ชอบในงานกลุ่ ม ของ
นักศึกษาได้ยาก
7.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา

- เนื่ อ งจากโอกาสในการแสดงออกของแต่ล ะคน
แตกต่างกัน
- งานที่ ร ับ เป็ นการน ากลับ ไปท าจึง ไม่ ส ามารถ
สังเกตความรับผิดชอบแต่ละคนได้

วิ ธีการทวนสอบ

สรุปผล

- สอบถามผู้เรียน ดูจากผลของแบบฝึ กหัด งาน
การสอบและผลคะแนน

- ผลสัมฤทธิอยู
์ ่ในเกณฑ์ทด่ี ี

หมวดที่4ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนิ นการ
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่ งอานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบ
ผลกระทบ
การเรียนการสอน (ถ้ามี)
ไม่มี
ไม่มี
2. ประเด็นด้านการบริ หารและองค์กร
อุปสรรคด้านการบริ หาร (ถ้ามี)
ไม่มี

ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ไม่มี

หมวดที่5 การประเมิ นรายวิ ชา
1. ผลการประเมิ นรายวิ ชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสารการประเมินรายวิชา)
1.1ข้อวิ พากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิ นโดยนักศึกษา
ไม่มี
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผ้สู อนต่อข้อวิ พากษ์ตามข้อ 1.1
ไม่มี
2 ผลการประเมิ นรายวิ ชาโดยวิ ธีอื่น
2.1 ข้อวิ พากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิ นโดยวิ ธีอื่น
ไม่มี
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2.2 ความเห็นของอาจารย์ผ้สู อนต่อข้อวิ พากษ์ตามข้อ 2.1
ไม่มี
หมวดที่6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้ าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิ ชาครัง้ ที่ผ่านมา
แผนการปรับปรุงของภาคเรียนที่ผ่านมา/
ผลการดาเนิ นงาน
ปี การศึกษาที่ผ่านมา
แทรกเนื้อหาทีเ่ กีย่ วข้องกับเทคโนโลยีและวิทยาการ
แทรกเนื้อหาให้นกั ศึกษาได้เรียนรูเ้ พิม่ เติม
ใหม่ๆทางด้านคอมพิวเตอร์
2.การดาเนิ นการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิ ชา
- แนะนาการนาเนื้อหาในวิชาประยุกต์ใช้กบั รายวิชาอื่น ๆ
- อธิบายเนื้อหาและบทเรียนในวิชา ทีเ่ กีย่ วข้องรายวิชาอื่น ๆ ทีน่ กั ศึกษาได้เรียนมาก่อนนี้
3.ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปี การศึกษาต่อไป
ข้อเสนอ
กาหนดเวลาที่ควรแล้วเสร็จ
ผู้รบั ผิดชอบ
เพิม่ ขัน้ ตอนวิธที น่ี ่าสนใจใน การเรียนการสอนในภาค
อาจารย์ผสู้ อน
ปั จจุบนั
การศึกษา
4.ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผ้รู บั ผิดชอบรายวิ ชา/ต่ออาจารย์ผ้รู บั ผิดชอบหลักสูตร
ไม่มี

ลงชื่อ ............................................................
(อาจารย์ชลัท รังสิมาเทวัญ)
อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบรายวิชา /ผูร้ ายงาน
วันที่ 1 มีนาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์

ลงชื่อ ............................................................
(อาจารย์สกรณ์ บุษบง)
อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร
วันที่ 1 มีนาคม 2563
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