รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา
สถาบันภาษา

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
000101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
000101 English for Communication
๒. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)
ไมมี
๓. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (section)
กลุม 1 อาจารยพุทธธิดา ดวงจันทรโชติ
กลุม 2 อาจารยพุทธธิดา ดวงจันทรโชติ
กลุม 3 อาจารยธวัชชัย ไชยบุญเรือง
กลุม 4 อาจารยสุกริช อินธิเสน
กลุม 5 อาจารยนิศราวรรณ ไพบูลยพรพงศ
กลุม 6 อาจารยฝนทิพย เพชรดานเหนือ
กลุม 8 อาจารยสุกริช อินธิเสน
กลุม 9 อาจารยนิศราวรรณ ไพบูลยพรพงศ
กลุม 10 อาจารยธีรดา หลานวงษ
กลุม 11 อาจารยชวินทร ศรีสวัสดิ์
กลุม 13 อาจารยนิศราวรรณ ไพบูลยพรพงศ
กลุม 14 อาจารยวันวิสา จุลคําภา
กลุม 15 อาจารยธีรดา หลานวงษ
กลุม 16 อาจารยชวินทร ศรีสวัสดิ์
กลุม 18 อาจารยสุกริช อินธิเสน
กลุม 19 อาจารยชวินทร ศรีสวัสดิ์
กลุม 20 อาจารยนิศราวรรณ ไพบูลยพรพงศ
กลุม 21 อาจารยธีรดา หลานวงษ
กลุม 22 อาจารยปโยรส นาสมฝน
กลุม 23 อาจารยพรชมพู ราชธา
กลุม 24 อาจารยภรินดา สุวรรณไตรย และ อาจารยนิศราวรรณ ไพบูลยพรพงศ

มคอ. ๕

๑

กลุม 26 อาจารยฝนทิพย เพชรดานเหนือ
กลุม 27 อาจารยนิศราวรรณ ไพบูลยพรพงศ
๔. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
สําหรับนักศึกษาปริญญาตรีที่สอบไมผานวิชา 000101 ภาคการศึกษาที่ 2/2555
๕. สถานที่เรียน
อาคารพจนสารสิน มหาวิทยาลัยขอนแกน, อาคารเรียนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, อาคารเรียน
คณะเกษรศาสตร, ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร และ อาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร

หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
๑. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
จํานวน
ชั่วโมงตาม
แผนการ
สอน

จํานวน
ชั่วโมงที่
สอนจริง

1. Family and friends (Unit 1)
Listening, Speaking, Grammar

7.5

7.5

2. Shops (Unit 2)
Listening, Speaking, Grammar

7.5

7.5

3. Eat (Unit 3)
Listening, Speaking, Grammar

7.5

7.5

4. Jobs (Unit 4)
Listening, Speaking, Grammar

7.5

7.5

5. Relax (Unit 5)
Listening, Speaking, Grammar

7.5

7.5

หัวขอ

ระบุเหตุผลที่การสอนจริงตางจาก
แผนการสอนหากมีความแตกตาง
เกิน ๒๕%

๒. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
ระบุหัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยสําคัญของหัวขอตอผลการเรียนรูของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีที่มีนัยสําคัญใหเสนอแนวทางชดเชย
หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
(ถามี)

นัยสําคัญของหัวขอที่สอนไม
ครอบคลุมตามแผน

แนวทางชดเชย

มคอ. ๕

๒

๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู
วิธีสอนที่ระบุใน
ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี)
รายละเอียดรายวิชา
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข
มี
ไมมี
คุณธรรม จริยธรรม
มีการระบุการใหเกณฑ
√
บอกกฎเกณฑอยางดีแลวแต
คะแนนชัดเจน กําหนดการ
นักศึกษายังเขาเรียนสาย ควรเพิ่ม
สงงานใหตรงเวลา และมี
คะแนนเขาเรียนจาก 3% เปน 5%
คะแนนการเขาเรียน
รวมทั้งการมาสายในชั้น
เรียนอยางเปนระบบ
ความรู
มีการทดสอบวัดความรู
√
ถานักศึกษาขาดเรียนคาบใดจะทํา
หลังจากเรียนจบแตละบท
ใหไมไดคะแนนเก็บในชั่วโมงนั้น
สม่ําเสมอ มีการนําเสนอ
ครูผูสอนควรจะเตือนนักศึกษาไมให
งานหนาหองและอาจารย
ขาดเรียนหรือเตือนวาครั้งตอไปจะมี
ไดประเมินความรู
งานอะไรในหองใหทําจะไดไมขาด
เรียนหรือมาสาย
ทักษะทางปญญา
มีแบบฝกหัดทั้งงานกลุม
√
ประเมินผลไดยากเพราะวาเนื้อหาที่
งานเดี่ยวใหรูจักแกปญหา
สอนเปนการประเมินความรู
จากบทเรียน
มากกวาทางปญญา
ทักษะความสัมพันธ
มีแบบฝกหัดทั้งงานกลุม
ระหวางบุคคลและความ งานเดี่ยวใหรูจักแกปญหา
รับผิดชอบ
จากบทเรียน การนําเสนอ
งานหนาหองเรียนและการ
ใหคะแนนที่เปนระบบใน
กรณีที่นักศึกษาไมมีความ
รีบผิดชอบทํางาน

√

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

√

มีการใหนักศึกษาเขาไปทํา
บทเรียนในโปรแกรม
ออนไลน (ทักษะการอาน)
ดวยตัวเองนอกเวลาเรียน

เซิฟเวอรของมหาวิทยาลัยมีปญหา
และตัวโปรแกรมก็มีปญหา ทําให
การเขาไปใชงานมีการติดขัด
นักศึกษาหลายรอยคนเขาไปใชไมได
ไดแกปญหาดวยการอัพโหลดเนื้อหา
จากโปรแกรมมาใสในเว็บของ
สถาบันเพื่อใหนักศึกษาอานเอง

มคอ. ๕

๓

๔. ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
ปญหาสวนใหญในวิชาเกิดจากความไมรับผิดชอบตัวเองของนักศึกษา เชน ลืมสงงาน ไมมาเขาเรียนจึงไมมี
คะแนนเก็บ หรือแมกระทั่งไมเขาไปทําแบบฝกหัดออนไลนที่จัดไวจนกวาจะถึงกําหนดซึ่งกวาจะรูวิธีการใชก็เลย
กําหนดเวลา การปรับปรุงการเรียนการสอนคืออาจารยตองหาเทคนิคเพื่อสรางจิดตสํานึกใหนักศึกษาใฝรูดวย
ตนเอง รูจักคุณคาของการเรียนหรือการพยายามดวยตนเองไมใชอาศัยการติวเพื่อสอบเทานั้น ซึ่งเปนเทคนิค
ของอาจารยแตละคนจะใชกับเด็กแตละกลุมซึ่งไมเหมือนกัน

หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
๑. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 724 คน
๒. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเ มื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
๓. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W) 7

717 คน

คน

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน (เกรด)
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
I
ผาน (P, S)
ไมผาน (U)

จํานวน
10
37
77
125
158
115
114
81
-

รอยละ
1.38
5.11
10.64
17.27
21.82
15.88
15.75
11.19
-

๕. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรูที่กําหนดไวใน มคอ.๓ หมวด ๕ ขอ ๒
๖.๑ ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล

มคอ. ๕

๔
๖.๒ ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู (ถามี)
ความคลาดเคลื่อน

เหตุผล

๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ

สรุปผล

หมวดที่ ๔ ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
๑. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน (ถามี)
ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เปนแบบฝกหัดให
นักศึกษาเขาไปใชนอกเวลาเรียนไมสมบูรณ รวมทั้ง
เซิฟเวอรของมหาลัยเองที่มีขอบกพรอง

ผลกระทบ
ประสิทธิภาพที่จะไดฝกอานจากโปรแกรมและทํา
แบบฝกหัดไมดี นักศึกษาบางคนเขาได บางคนเขา
ไมได ทําใหเสียคะแนนสวนนี้ไปอยางนาเสียดาย

๒. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
ปญหาดานการบริหารและองคกร(ถามี)

ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา

นักศึกษามีจํานวนมากจึงไมสามารถสอนใหนักศึกษา นักศึกษาไมสามารถเขาไปใชโปรแกรมไดอยางทั่วถึง
ไดทุกคน

หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (ในเอกสารแนบ)
๑.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
๑.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๑.๑
๒. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
๒.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
๒.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๒.๑

๕

มคอ. ๕

หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง
๑. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผานมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดําเนินการ
ปการศึกษาที่ผานมา
เนื้อหาที่สอนมีมากเกินไปไมเหมาะสมกับเวลาเรียน ปรับลดเนื้อหาใหเหมาะสมกับระยะเวลาในการ
เรียนและความสามารถของผูเรียน

๒. การดําเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
มีการนําโปรแกรมภาษาอังกฤษมาใชเสริมในทักษะการอานที่ผูเรียนสามารถศึกษาดวยตัวเองนอกชั้นเรียน
๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ

กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ

ผูรับผิดชอบ

ตรวจสอบความพรอมของแหลงทรัพยากรที่จะ
นําไปใชสอนเชน โปรแกรมออนไลน

กอนเริ่มเปดภาค
การศึกษา

อาจารยผูประสานงานและ
เจาหนาที่ตัวแทนบริษัท

๔. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
กอนจัดแผนการเรียนรูควรพิจารณาพื้นฐานวานักศึกษาเปนกลุมใด เพื่อจะไดจัดแผนใหเหมาะสมกับ
ความสามารถของนักศึกษาใหเหมาะสมกับเวลาและเนื้อหา

ลงชื่อ: _________พุทธธิดา ดวงจันทรโชติ_____________________
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูรายงาน
วันที่ ....13... เดือน.....มีนาคม.............พ.ศ. ...2556........

