รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแกน

วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา

สถาบันภาษามหาวิทยาลัยขอนแกน

แบบ มคอ ๕

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
000103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2
English for Academic Purposes II (EAP II)
๒. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)
000102 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1
English for Academic Purposes I (EAP I)
๓. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (section)
กลุมที่ 1 อ.ชวินทร ศรีสวัสดิ์
กลุมที่ 2 อ.ธีรดา หลานวงษ
กลุมที่ 3 อ.ชวินทร ศรีสวัสดิ์
กลุมที่ 4 อ.วรรณพร ถนัดคา
กลุมที่ 5 อ.ฝนทิพย เพชรดานเหนือ
๔. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 สาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ภาคการศึกษาที่ 2/2555
สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ทุกชั้นป ที่สอบไมผานรายวิชา 000103
๕. สถานที่เรียน
อาคารพจน สารสิน มหาวิยาลัยขอนแกน

มคอ. ๕

๑

หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
๑. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
จํานวน
ชั่วโมงตาม
แผนการ
สอน

จํานวน
ชั่วโมงที่
สอนจริง

Unit 1 Experiments and the
Common Cold
Reading:
- Finding main ideas: skimming
- Finding specific information:
scanning
Listening:
- Getting the gist: understanding a
speaker’s main ideas
- Listening for supporting details
Writing:
- Writing a paragraph
- Recognizing parts of a paragraph
Integrated Writing Task:
- Writing a paragraph in the topic of
“How to Prevent a Cold”

7.5

7.5

Unit 2 New Ways to Spread the
Message
Reading:
- Recognizing relationships among
parts of a lecture
- Organizational structure and notetaking
Listening:
- Recognizing organization of written
texts
- Recognizing purpose of texts

7.5

7.5

หัวขอ

ระบุเหตุผลที่การสอนจริงตาง
จากแผนการสอนหากมีความ
แตกตางเกิน ๒๕%

มคอ. ๕

๒
- Understanding relationships within a
reading text
Speaking:
- Presenting and selling a product
Unit 3 Collision from Space
Reading:
- Recognizing reference in cohesion
Listening:
- Recognizing logical connectives in
lectures
- Listing Ideas
Writing:
- Writing cohesive texts
Integrated Writing Task:
- Writing an essay in the topic of
“Should NEOs research continue?”

7.5

7.5

Unit 5 Emotions
Reading:
- Recognizing abstract ideas and
concrete examples
Listening:
- recognizing relationships between
ideas from two spoken sources
Writing:
- Writing summary statements in
paragraphs
- Synthesizing information in writing
Integrated Writing Task:
- Writing an essay in the topic of
“Where do our emotional responses
come from: Learning, biology or
both?”

7.5

7.5

Unit 6 The Effects of Prosperity
Reading:
- Distinguishing between facts and

7.5

7.5

มคอ. ๕

๓
opinions
Listening:
- Identifying and evaluating
information presented to support a
position
- Recognizing a speaker’s degree of
certainty
Speaking:
-Discussing the topic of “Does money
bring you happiness?” and “Does
technology bring you happiness?”
Unit 7 Chinua Achebe
Reading:
-Recognizing multiple purposes in
texts
Listening:
- Recognizing speaker’s attitude
Writing:
- Writing introductions and
conclusion in essays
- Considering your audiences
Integrated Writing Task:
- Wiring an academic essay about
“the differences between traditional
and more modern generation”

7.5

7.5

๒. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
ระบุหัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยสําคัญของหัวขอตอผลการเรียนรูของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีที่มีนัยสําคัญใหเสนอแนวทางชดเชย
หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน นัยสําคัญของหัวขอที่สอนไม
แนวทางชดเชย
(ถามี)
ครอบคลุมตามแผน

มคอ. ๕

๔
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู
คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

ทักษะทางปญญา

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด ประสิทธิผล
รายวิชา
มี ไมมี
-ใหนักศึกษาทํางานกลุม
มี
รวมกันเพื่อชวยเหลือกัน
- เปดโอกาสใหศึกษาเรียนรู
และหาคําตอบดวยตนเอง
- เนนความตรงตอเวลาทั้งใน
การเขาเรียนและการสงงาน
-ผูสอนบรรยาย และใหผุ
มี
เรียนทําแบบฝกหัดเพื่อวัด
ความรู
ผูสอนตั้งคําถามและให
ผูเรียนนําเสนอคําตอบ

มี

ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี)
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข
นักศึกษาบางสวนติดกิจกรรมหลาย
อยางในภาคปลาย และทําใหขาดสง
งานหลายชิ้น

ผูเรียนบางคนไมพยายามดวยตนเอง
เทาที่ควร ควรมีคะแนนความสนใจ
และการมีสวนรวมมาเปนแรง
กระตุน
ผูเรียนบางคนไมพยายามดวยตนเอง
เทาที่ควร ควรมีคะแนนความสนใจ
และการมีสวนรวมมาเปนแรง
กระตุน

ทักษะความสัมพันธ
รับผิดชอบงานเขียนกลุมและ มี
ระหวางบุคคลและความ รายงานกลุมรวมกัน
รับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะหเชิง ใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน มี
ตัวเลข การสื่อสาร และ การนําเสนอรายงานกลุม
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๔. ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
- แจงคะแนนนักศึกษา เพื่อใหมีความตื่นตัวในการสงงาน
- ผูเรียนที่มีพื้นฐานออน ไมพยายามที่จะพัฒนาตนเอง จึงควรที่จะมีการเก็บคะแนนการมีสวนรวม การ
แสดงความคิดเห็น หรือบทบาทในกิจกรรมการเรียนมากขึ้น

มคอ. ๕

๕

หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
๑. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 232 คน
๒. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 227 คน
๓. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W)

5 คน

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

จํานวน
28
7
11
14
22
17
75
48

รอยละ
12.61
3.15
4.95
6.31
9.91
7.66
33.78
21.62

๕. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
๖.๑ ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
๖.๒ ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู (ถามี)
ความคลาดเคลื่อน

เหตุผล

๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ

สรุปผล

มคอ. ๕

๖

หมวดที่ ๔ ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
๑. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน (ถามี)

ผลกระทบ

เว็บไซทในการเขาใชฝกฝนทักษะการฟง ที่มากับ
หนังสือ Academic Connection 2 นั้นเขาถึงได
ยาก และมีการจํากัดเวลาในการเขาใชงาน ซึ่งหมด
ระยะเวลาในชวงสิ้นป 2555 อยางไรก็ตามการเรียน
การสอนยังมีจนถึงชวงเดือน ก.พ. 2556 ทําให
นักศึกษาไมสามารถเขาใชงานเว็บไซทได

นักศึกษาไมสามารถทําการ log in เขาใชเว็บไซท
ของหนังสือ Academic Connection 2 ได ทั้งนี้ได
มีการแกปญหาโดยการอัพโหลดเนื้อหาจากเว็บไซท
ดังกลาวบางสวนที่จําเปนตอบทเรียนไวในหนาเว็บ
ไซทของทางสถาบันภาษาฯเพื่อใหนักศึกษาสามารถ
เขาถึงขอมูลไดตลอดเวลา

๒. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
ปญหาดานการบริหารและองคกร(ถามี)

ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา

ไมมี

หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (ในเอกสารแนบ)
๑.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
๑.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๑.๑
๒. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
๒.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
1. จากการสังเกตของอาจารยพบวาจํานวนนักศึกษาในชั้นเรียนมีจํานวนมากถึง 40 กวาคน ทําให
เกิดปญหาในการควบคุมของอาจารยที่ไมสามารถเขาใหคําปรึกษาหรือชวยเหลือนักศึกษาไดอยางทั่วถึงใน
ชั่วโมงเรียน
2. จากการสังเกตของอาจารยพบวานักศึกษาที่มาเรียนรายวิชานี้ในภาคการศึกษา 2/2555
สวนมากเปนนักศึกษาที่สอบไมผานในภาคการศึกษาตน และนักศึกษาเหลานี้สวนมากเปนเด็กที่ออน
ทางดานภาษาและขาดแรงจูงใจในการเรียน ทําใหเกิดความเฉื่อยชาในการเรียนของตัวนักศึกษา
๒.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๒.๑
1. จากปญหาดังกลาว ทางผูสอนไดเปดโอกาสใหนักศึกษาเขามาปรึกษาทั้งงานเขียนและรายงาน
ได ผานชองทางการสื่อสารอื่นๆเชน การติดตอทางอีเมลรวมไปถึง social network อื่นๆ เชน การสราง
กลุมในเฟซบุค เปนตน
2. จากปญหาความเฉื่อยของนักศึกษาในการเรียน ทางผูสอนไดเล็งเห็นวาควรจะเพิ่มความ
นาสนใจในการเรียนการสอน โดยไดมีการชี้แจงถึงปญหานี้ในกลุมผูสอน และมีแนวทางรวมกันวาผูสอน
จะตองมีความกระตือรือรนในชั้นเรียนมากขึ้น เพื่อกระตุนนักศึกษาใหแสดงความสนใจตอตัวผูสอนมากขึ้น

มคอ. ๕

๗

รวมถึงมีการใชสื่อเพิ่มเติมเชน วีดีโอคลิป ประกอบการเรียนการสอน โดยสื่อที่ใชก็เนนความเฮฮาสนุกสนาน
เพื่อใหชั้นเรียนไมนาเบื่อ และยังมีการเพิ่มคะแนนพิเศษเมื่อตอบคําถามหรือแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนใหกับนักศึกษา

หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง
๑. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผานมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดําเนินการ
ปการศึกษาที่ผานมา
ใชสื่อประกอบการสอนเพิ่มขึ้น โดยเนนความ
นักศึกษามีความสนใจตอชั้นเรียนมากขึ้น และมี
สนุกสนาน เพื่อไมใหชั้นเรียนนาเบื่อ และให
ปฏิสัมพันธในชั้นเรียนมากขึ้น รวมไปถึงกระตือรือรน
คะแนนพิเศษในสวนของการตอบคําถามและการ ในชั้นเรียนมากขึ้นดวย
แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
๒. การดําเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
มีการใช social network ในการติดตอกับนักศึกษา เพื่อใหคําปรึกษากับนักศึกษานอกชั้นเรียน
๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ

กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ

ปรับจํานวนนักศึกษาตอหองใหนอยลง และให
ผูสอนมีปฏิสัมพันธกับนักศึกษามากขึ้น

ปการศึกษา 2556

ผูรับผิดชอบ
อาจารยผูสอน

๔. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ผุเรียนที่มีพื้นฐานออน ไมพยายามที่จะพัฒนาตนเอง จึงควรที่จะมีการเก็บคะแนนการมีสวนรวม
การแสดงความคิดเห็น หรือบทบาทในกิจกรรมการเรียนมากขึ้น โดยตรวจสอบการใหคะแนนความมีสวน
รวมอยางละเอียดเปนรายบุคคลเพื่อใหทุกคนมีความกระตือรือรนที่จะตอบและแสดงความคิดเห็นในชั้น
เรียน
ลงชื่อ: ธิดานันท ชนะกาญจน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูรายงาน
วันที่ ....11... เดือน..........มีนาคม........พ.ศ. ......2556.....

