รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา

มหาวิทยาลัยขอนแกน
สถาบันภาษา

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
050106 ภาษาอังกฤษสําหรับการเขียนเบื้องตน (English for Basic Writing)
2. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)
- 000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2
3. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (section)
นายพัด วงศวรรณกิจ
นายณัฐพล วรรณงาม
นายอรรถวิทย บัวหงส
นางสาวพนิตตา อุทัยเภตรา
นายวัสมิลค วัชรกวีศิลป
นางสาวเยาวลักษณ สมัครสมาน
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
2/2556
5. สถานที่เรียน
อาคารพจน สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแกน

1
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หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
จํานวน
จํานวน
ระบุเหตุผลที่การสอนจริงตางจาก
หัวขอ
ชั่วโมงตาม
ชั่วโมงที่ แผนการสอนหากมีความแตกตาง
แผนการ
สอนจริง
เกิน 25%
สอน
1. Introducing people
9
9
2. Listing-Order Paragraphs
9
9
3. Giving Instructions
9
9
4. Describing a Place
9
9
5. Stating Reasons and Using
7
7
Examples
6. Expressing Your Opinion
2
2
2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
ระบุหัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยสําคัญของหัวขอตอผลการเรียนรูของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีที่มีนัยสําคัญใหเสนอแนวทางชดเชย
หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน นัยสําคัญของหัวขอที่สอนไม
แนวทางชดเชย
(ถามี)
ครอบคลุมตามแผน
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3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู
วิธีสอนที่ระบุใน
ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี)
รายละเอียดรายวิชา
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข
มี
ไมมี
คุณธรรม จริยธรรม
-ใหนักศึกษาทํางานกลุม มี
รวมกันเพื่อชวยเหลือกัน
- เปดโอกาสใหศึกษา
เรียนรูและหาคําตอบดวย
ตนเอง
- เนนความตรงตอเวลาทั้ง
ในการเขาเรียนและการสง
งาน
ความรู
ผูสอนบรรยาย และใหผุ
มี
ผูเรียนบางคนไมพยายามดวยตนเอง
เรียนทําแบบฝกหัดเพื่อวัด
เทาที่ควร ควรมีคะแนนความสนใจ
ความรู
และการมีสวนรวมมาเปนแรง
กระตุน
ทักษะทางปญญา
ผูสอนตั้งคําถามและให
มี
ผูเรียนบางคนไมพยายามดวยตนเอง
ผูเรียนนําเสนอคําตอบ
เทาที่ควร ควรมีคะแนนความสนใจ
และการมีสวนรวมมาเปนแรง
กระตุน
ทักษะความสัมพันธ
รับผิดชอบโครงงานกลุม มี
ระหวางบุคคลและความ รวมกัน
รับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะหเชิง ใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน มี
ตัวเลข การสื่อสาร และ การสรางโครงงานกลุม
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4. ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
ระบุขอเสนอเพื่อการปรับปรุงวิธีสอน ซึ่งไดจากปญหาที่พบในขอ 3
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หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 244 คน
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 244 คน
3. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W) - คน
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน (เกรด)
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
I
ผาน (P, S)
ไมผาน (U)

จํานวน
22
30
36
51
39
34
28
4

รอยละ
9.02
12.30
14.75
20.90
15.98
13.93
11.48
1.64

0

0

5. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรูที่กําหนดไวใน มคอ.3 หมวด 5 ขอ 2
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู (ถามี)
ความคลาดเคลื่อน
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
นักศึกษาแจงความจํานง โดยกรอกแบบฟอรมขอ
ตรวจสอบคาคะแนน จากนั้นอาจารยผูประสานงาน
รายวิชาตรวจสอบคาคะแนน และแจงนักศึกษาทราบ

เหตุผล

สรุปผล
ในภาคปลาย ปการศึกษา 2555 มีนักศึกษาแจง
ความจํานงจํานวน 2 ราย อาจารยยืนยันผลคะแนน
ตามเดิมทั้งหมด

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

ผลกระทบ

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
ปญหาดานการบริหารและองคกร(ถามี)
นักศึกษาบางกลุมเปนกลุมการเรียนพิเศษซึ่งการ
เรียนเปนชวง 18.00-19.30 น.

ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา
นักศึกษาบางทานไมพรอมในชวงเวลาเรียนดังกลาว

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (โปรดดูเอกสารแนบ)
1.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 1.1
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
คะแนนเฉลี่ยคอนขางเปนทีน่ าพอใจ แตผูเรียนบางทานไมไดประโยชนเทาที่ควร
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 2.1
อาจารยผูสอนเห็นวา แมชั้นเรียนจะมีขนาดที่เหมาะสม แตดวยระยะเวลาที่จํากัด ทําใหไม
สามารถฝกฝนทักษะตางๆไดเทาที่ควรเนื่องจากเปนทักษะทางภาษาที่ตองอาศัยการฝกฝนบอยๆ
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หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผานมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดําเนินการ
ปการศึกษาที่ผานมา
ปรับเนื้อหาใหพอดีกับจํานวนชั่วโมง ทําใหมี
ผูเรียนสนใจและทํางานตามแผนไดดีขึ้น
เนื้อหาลดลง และเกี่ยวของกับสิ่งที่ผูเรียนสนใจ
2. การดําเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
มีการเพิ่มงานโครงงานกลุมเพื่อเปนสวนหนึ่งของคะแนนเก็บ

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ
กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ
สั่งงานลวงหนา เพื่อผูเรียนมีเวลาเพียงพอใน
การทําและเรียนรู

ปการศึกษา 2557

ผูรับผิดชอบ
อาจารยผูสอน

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ผูเรียนที่มีพื้นฐานออน ไมพยายามที่จะพัฒนาตนเอง จึงควรที่จะมีการเก็บคะแนนการมีสวนรวม
การแสดงความคิดเห็น หรือบทบาทในกิจกรรมการเรียนมากขึ้น

ลงชื่อ: __พัด วงศวรรณกิจ___
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูรายงาน
วันที่ ....... เดือน..................พ.ศ. ...........

