แบบ มคอ ๕

รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา สถาบันภาษา

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
000102 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1
English for Academic Purposes I
๒. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)
000101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
๓. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (section)
ในภาคปลาย ปการศึกษา 2555 รายวิชา 000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 เปดสอนเปนจํานวน 150
กลุม โดยอาจารยผูสอนเปนอาจารยประจําและอาจารยพิเศษ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแกน
๔. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2555
๕. สถานที่เรียน
อาคารพจน สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแกน

มคอ. ๕

๑

หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
๑. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
จํานวน
ชั่วโมงตาม
แผนการ
สอน

จํานวน
ชั่วโมงที่
สอนจริง

ทักษะการอาน (Reading)

10.5

10.5

ทักษะการฟงและการพูด

10.5

10.5

ทักษะการเขียน (Writing)

10.5

10.5

๒. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน

-

หัวขอ

ระบุเหตุผลที่การสอนจริงตางจาก
แผนการสอนหากมีความแตกตาง
เกิน ๒๕%

(Listening and Speaking)

หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน นัยสําคัญของหัวขอที่สอนไม
แนวทางชดเชย
(ถามี)
ครอบคลุมตามแผน
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู
คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

วิธีสอนที่ระบุใน
รายละเอียดรายวิชา
-อธิบายพรอมยกตัวอยาง
ประเด็นที่เกี่ยวของกับ
คุณธรรม จริยธรรม เชน
การลอกขอสอบ ความไม
ตรงตอเวลา
- บรรยาย อภิปราย
มอบหมายใหนักศึกษาการ
ทํางานกลุมและการ
นําเสนอผลงาน โดยเนน
ผูเรียนเปนศูนยกลาง

ประสิทธิผล
มี
/

/

ไมมี

ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี)
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข
-การประเมินผลรายบุคคลทําไดยาก
เนื่องจากจํานวนนักศึกษาที่มาก
ผูสอนอาจใชวิธีการสังกตภาพรวม
ของนักศึกษาแตละกลุม

มคอ. ๕

๒
ทักษะทางปญญา

-อภิปรายกลุม
สะทอนแนวคิดและความรู
จากการนําเสนองานและ
การแสดงบทบาทสมมติ
ทักษะความสัมพันธ
-มอบหมายงานทั้งงาน
ระหวางบุคคลและความ เดี่ยวและงานกลุมและ
รับผิดชอบ
การนําเสนองาน

/

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

/

/

-มอบหมายงานใหให
นักศึกษาคนควาดวย
ตนเองจากอินเทอรเนต
และนําเสนอ
-นําเสนองานโดยใช
รูปแบบและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม
๔. ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน

-จํานวนนักศึกษาในแตละกลุมหาก
มากเกินไปอาจทําใหเกิดการไม
กระจายการทํางาน ทําใหมีการ
เหลื่อมล้ําในการทํางาน
-การใชภาษาอังกฤษในการนําเสนอ
งานของนักศึกษายังไมถูกตอง
อาจารยควรใหคําแนะนําและ
ตรวจทานเพิ่มเติม

-

หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
๑. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 3700 คน
๒. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 3678 คน
๓. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W)

22

คน

มคอ. ๕

๓
๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน (เกรด)
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
I
ผาน (P, S)
ไมผาน (U)
๕. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)

จํานวน
176
349
639
815
752
469
325
152
1
-

รอยละ
4.76
9.43
17.27
22.03
20.32
12.68
8.78
4.11
0.03
-

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

เหตุผล

๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ

สรุปผล

มคอ. ๕

๔

หมวดที่ ๔ ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
๑. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน (ถามี)

ผลกระทบ

-

-

๒. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
ปญหาดานการบริหารและองคกร(ถามี)
อาจารยบางทานไมเขารวมประชุมเตรียมความ
พรอมการจัดการเรียนการสอน

ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา
ทําใหนักศึกษาไดรับขอมูลไมครบถวนและขอมูลที่
ไดรับอาจไมถูกตอง

หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (ในเอกสารแนบ)
๑.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
- มีจํานวนชิ้นงานมากเกินไป
- การสอบปลายภาค (KEPT) ไมสอดคลองกับระบบการเรียนการสอน
๑.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๑.๑
- คะแนนเก็บรอยละ 68 กับจํานวนชิ้นงานมีความเหมาะสม
- ระบบการเรียนการสอนแบบ module มีจุดประสงคเพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาในการใชงานจริง
ทักษะทางภาษาที่เพิ่มขึ้นจะสามารถทําใหผูเรียนทําขอสอบ Khon Kaen University English
Proﬁciency Test (KEPT) ไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
๒.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
- ระบบการเรียนการสอนแบบ module
สามารถจัดการเรียนการสอนไดตรงตามศักยภาพที่แตกตางกันของผูเรียน
๒.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๒.๑
- ผูเรียนที่มีศักยภาพทางภาษาสูง สามารถแสดงออกความสามารถทางภาษาผานงาน การนําเสนอ
หนาหองเรียน ไดอยางเต็มที่ ในขณะที่ผูเรียนที่มีศักยภาพทางภาษาต่ําก็สามารถเรียนรูและ ทํางาน
ที่เหมาะสมกับระดับความสามารถทางภาษา

๕

มคอ. ๕

หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง
๑. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผานมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดําเนินการ
ปการศึกษาที่ผานมา
มีจํานวนชิ้นงานมากเกินไป
แตละทักษะลดจํานวนชิ้นงานลง
การสอบปลายภาค (KEPT) ไมสอดคลองกับ ระบบ จะมีการสอดแทรกเนื้อหาขอสอบเขาระหวางการ
การเรียนการสอน
เรียนการสอน
๒. การดําเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
จะมีการสอดแทรกเนื้อหาและรูปแบบขอสอบระหวางการเรียนการสอน
- ปรับปรุงเนื้อหาการเรียนของบางระดับใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ

กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ

ผูรับผิดชอบ

ปรับเกณฑสัดสวนการใหคะแนนใหเหมาะสม กอนเปดภาคการศึกษา อาจารยผูประสานงาน
ยิ่งขึ้น
รายวิชา
๔. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
- ควรใหอาจารยทานเดียวสอนนักศึกษาตลอดภาคการศึกษาเพื่อใหรูจักนักศึกษาดียิ่งขึ้น

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

