รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแกน

วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา

สถาบันภาษา

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
000102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1
000102 English for Academic Purposes I
2. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)
000 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (section)
แบงกลุมการเรียนออกเปน 185 กลุม และจัดการเรียนการสอนแบบหมุนเวียนอาจารย (Rotation) โดยในแต
ละ section จะมีอาจารยผูสอน 3 ทาน รับผิดชอบสอนแตละทักษะ ไดแก Reading, Writing และ
Speaking & Listening โดยมีรายชื่ออาจารยทั้งหมดดังนี้
1. Mr. Fred Setzler
2. Mr. Rudisang Motshubi
3. Mr. Isaiah Miller
4. Ms. Vanessa Moll
5. อาจารยพรชมพู ราชธา
6. อาจารยพุทธธิดา ดวงจันทรโชติ
7. อาจารยกฤษณ กี่สวัสดิ์คอน
8. อาจารยพัด วงศวรรณกิจ
9. อาจารยภรินดา พันธุรัตน
10. อาจารยธิดานันท ชนะกาญจน
11. อาจารยณัฐพล วรรณงาม
12. อาจารยศุภรา บาเลนไทนน
13. อาจารยจอย เบลลาโด
14. อาจารยธวัชชัย ไชยบุญเรือง
15. อาจารยเยาวลักษณ สมัครสมาน
16. อาจารยเพ็ญประภา ขัติยะ
17. อาจารยพนิตตา อุทัยเภตรา
18. อาจารยสุกริช อินธิเสน
19. อาจารยฝนทิพย เพชรดานเหนือ
20. อาจารยสุกริช อินธิเสน
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21. อาจารยธีรดา หลานวงษ
22. อาจารยชวินทร ศรีสวัสดิ์
23. อาจารยวันวิสา จุลคําภา
24. อาจารยปโยรส นาสมฝน
25. อาจารยวัสมิลล วัชรกวีศิลป
26. อาจารยจักษรี สุวรรณศร
27. อาจารยอังคณา ไคลน
28. อาจารยนําพล โชคศิริ
29. อาจารยจุลลดา เมียโลเนน
30. อาจารยกําจร ใจบุญ
31. อาจารยวรรณพร ถนัดคา
32. อาจารยวีรยา สัจจะเขตต
33. อาจารยสุธาทิพย คํารัตน
34. อาจารยวณิชชา วรรณสุข
35. อาจารยทัศนสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นป 1 ภาคปลาย ปการศึกษา 2556
5. สถานที่เรียน
อาคารพจนสารสิน มหาวิทยาลัยขอนแกน, อาคารเรียนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, อาคารเรียน
คณะเกษรศาสตร, ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร และ อาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร
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หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
จํานวน
จํานวน
ระบุเหตุผลที่การสอนจริงตางจาก
หัวขอ
ชั่วโมงตาม
ชั่วโมงที่ แผนการสอนหากมีความแตกตาง
แผนการ
สอนจริง
เกิน 25%
สอน
1. Speaking and Listening Skill
10.5
10.5
(Level 1,2,3,4,5)
2. Reading Skill (Level 1,2,3,4,5)
10.5
10.5
3. Writing Skill (Level 1,2,3,4,5)
10.5
10.5
4. Independent Learning Skill
21
21
(Level 1,2,3,4,5)
นักศึกษาเรียนดวยตนเองนอกหองเรียน
5. ปฐมนิเทศระบบการเรียนการสอน
1.5
1.5
6. สรุปเนื้อหากอนสอบไล
1.5
1.5
2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
ระบุหัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยสําคัญของหัวขอตอผลการเรียนรูของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีที่มีนัยสําคัญใหเสนอแนวทางชดเชย
หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน นัยสําคัญของหัวขอที่สอนไม
แนวทางชดเชย
(ถามี)
ครอบคลุมตามแผน

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู
วิธีสอนที่ระบุใน
ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี)
รายละเอียดรายวิชา
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข
มี
ไมมี
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3
คุณธรรม จริยธรรม

มีการระบุการใหเกณฑ
คะแนนชัดเจน กําหนดการ
สงงานใหตรงเวลา และมี
คะแนนการเขาเรียน
รวมทั้งการมาสายในชั้น
เรียนอยางเปนระบบ

√

ความรู

มีการทดสอบวัดความรู
หลังจากเรียนจบแตละบท
สม่ําเสมอ มีการนําเสนอ
งานหนาหองและอาจารย
ไดประเมินความรู

√

ทักษะทางปญญา

มีแบบฝกหัดทั้งงานกลุม
งานเดี่ยวใหรูจักแกปญหา
จากบทเรียน

√

ทักษะความสัมพันธ
มีแบบฝกหัดทั้งงานกลุม
ระหวางบุคคลและความ งานเดี่ยวใหรูจักแกปญหา
รับผิดชอบ
จากบทเรียน การนําเสนอ
งานหนาหองเรียนและการ
ใหคะแนนที่เปนระบบใน
กรณีที่นักศึกษาไมมีความ
รีบผิดชอบทํางาน
ทักษะการวิเคราะหเชิง มีการใหนักศึกษาเขาไป
ตัวเลข การสื่อสาร และ ศึกษาเนื้อหาบนเว็ปไซต
การใชเทคโนโลยี
(ทักษะการเรียนรูดวย
สารสนเทศ
ตนเอง) นอกเวลาเรียน
และทํางานเปนชิ้นงาน
ออกมาสงอาจารย

√

√

มหาวิทยาลัยขอนแกนมีระเบียบให
นักศึกษาทุกคนมีสิทธิ์สอบไล ดังนั้น
นักศึกษาที่วินัยในเรื่องเวลาการเขา
เรียนจึงไมมีบทลงโทษเพื่อให
ปรับปรุงตัวเองดานนี้ได แกปญหา
เพียงมีคะแนนเขาเรียนแตนอยมาก
คือรอยละ 2 เทานั้น
ถานักศึกษาขาดเรียนคาบใดจะทํา
ใหไมไดคะแนนเก็บในชั่วโมงนั้น
ครูผูสอนควรจะเตือนนักศึกษาไมให
ขาดเรียนหรือเตือนวาครั้งตอไปจะมี
งานอะไรในหองใหทําจะไดไมขาด
เรียนหรือมาสาย
ประเมินผลไดยากเพราะวาเนื้อหาที่
สอนเปนการประเมินความรู
มากกวาทางปญญา

จํานวนนักศึกษามาก ทําให
นักศึกษาบางคนไมรูเรื่องวาตองไป
อานเนื้อหาบนเว็ปแลวทํากิจกรรม
การแกไขคือครูผูสอนตองย้ํากับ
นักศึกษาในหองเรื่องการติดตามการ
เรียนดวยตัวเองนอกหองเรียนหรือ
ใหเพื่อนในกลุมชวยกันเตือนเปน
ระยะๆ

4. ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
เนื่องการการเรียนมี 4 ทักษะใหญๆแตเรียนในหองเรียน 3 ทักษะ คือการฟง-พูด การอาน และการเขียน โดย
บางกลุมตองเจออาจารย 3 คนๆละทักษะ ปญหาที่ตามมาคือหากมีนักศึกษาเขาเรียนผิดกลุม หลงกลุมเรียน จะ
ทําใหจตามคะแนนเก็บยากมาก หรืออาจมีความซัฐซอน หากใหดีควรมีอาจารยรับผิดชอบเพียง 1 คนตอ 1
กลุม จะทําใหตามหาปญหาของเด็กไดงายขึ้น และอาจารยเองก็จะจําเด็กได และพรอมที่จะใหคําแนะนําเด็กได
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หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 4,773 คน
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 4,738 คน
3. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W) 35 คน
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน (เกรด)
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
I
ผาน (P, S)
ไมผาน (U)

จํานวน
133
373
590
846
925
857
789
225
-

รอยละ
2.81
7.87
12.45
17.86
19.52
18.09
16.65
4.75
-

5. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรูที่กําหนดไวใน มคอ.3 หมวด 5 ขอ 2
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู (ถามี)
ความคลาดเคลื่อน

เหตุผล

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ

สรุปผล

หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
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6
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน (ถามี)

ผลกระทบ

ในทักษะการอาน มีการใหนักศึกษาอานหนังสือนอก
เวลา แตหนังสือนอกเวลาในหองสมุด หรือหอง
หนังสือของสถาบันมีอยางจํากัด
ในทักษะการฟง-พูด มีการใชลําโพงสําหรับฟง แต
หองเรียนบางคณะที่ทางสถาบันฯไดมาใชไมสามารถ
ฟงซีดี หรือใชคอมพิวเตอรในหองไมได

นักศึกษาหลายคนซื้อหนังสืออานนอกเวลาเองไมได
ยืมหองสมุด
ทําใหกิจกรรมการฟงสวนนี้ไมสมบูรณสําหรับเด็ก
กลุมที่ไดหองไมดี

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
ปญหาดานการบริหารและองคกร(ถามี)

ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 1.1
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 2.1
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หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผานมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดําเนินการ
ปการศึกษาที่ผานมา
เนื้อหาที่สอนของทักษะการอานมีมากเกินไปไม
ปรับลดเนื้อหาใหเหมาะสมกับระยะเวลาในการเรียน
เหมาะสมกับเวลาเรียน
และความสามารถของผูเรียน
2. การดําเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ
กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ
ตรวจสอบความพรอมของแหลงทรัพยากรที่จะ
นําไปใชสอนเชน หนังสือ

กอนเริ่มเปดภาค
การศึกษา

ผูรับผิดชอบ
อาจารยผูประสานงานและ
เจาหนาที่ตัวแทนบริษัท

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
กอนจัดแผนการเรียนรูควรพิจารณาพื้นฐานวานักศึกษาเปนกลุมใด เพื่อจะไดจัดแผนใหเหมาะสมกับ
ความสามารถของนักศึกษาใหเหมาะสมกับเวลาและเนื้อหา
ลงชื่อ: ____พุทธธิดา ดวงจันทรโชติ____
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูรายงาน
วันที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557

