รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา:
มหาวิทยาลัยขอนแกน
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา:
สถาบันภาษา

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
050 107 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพสาธารณสุข (English for Public Health Profession)
2. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)
ไมมี
3. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (section)
อ.พรชมพู ราชธา กลุม 1
อ.ธิดานันท ชนะกาญจน กลุม 2
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
2/2556
5. สถานที่เรียน
กลุม 1 หอง GL 114
กลุม 2 หอง GL 117

1
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หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
จํานวน
จํานวน
ระบุเหตุผลที่การสอนจริงตางจาก
หัวขอ
ชั่วโมงตาม
ชั่วโมงที่ แผนการสอนหากมีความแตกตาง
แผนการ
สอนจริง
เกิน 25%
สอน
1. Making a Diagnosis
9
9
2. Working under pressure
9
9
3. Breaking bad news
9
9
4. Calling in the Stroke Team
9
9
5. Referring a patient
9
9
2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
ระบุหัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยสําคัญของหัวขอตอผลการเรียนรูของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีที่มีนัยสําคัญใหเสนอแนวทางชดเชย
หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน นัยสําคัญของหัวขอที่สอนไม
แนวทางชดเชย
(ถามี)
ครอบคลุมตามแผน

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนทีท่ ําใหเกิดผลการเรียนรูตามทีร่ ะบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู
วิธีสอนที่ระบุใน
ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี)
รายละเอียดรายวิชา
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข
มี
ไมมี
คุณธรรม จริยธรรม
-ใหนักศึกษาทํางานกลุม √
รวมกันเพื่อชวยเหลือกัน
- เปดโอกาสใหศึกษา
เรียนรูและหาคําตอบดวย
ตนเอง
- เนนความตรงตอเวลาทั้ง
ในการเขาเรียนและการสง
งาน
ความรู
ผูสอนบรรยาย และให
√
ผูเรียนบางคนไมพยายามดวยตนเอง
ผูเรียนทําแบบฝกหัดเพื่อ
เทาที่ควร ควรมีคะแนนความสนใจ
วัดความรู
และการมีสวนรวมมาเปนแรง
กระตุน
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ทักษะทางปญญา

ผูสอนตั้งคําถามและให
ผูเรียนนําเสนอคําตอบ

ทักษะความสัมพันธ
รับผิดชอบโครงงานกลุม
ระหวางบุคคลและความ รวมกัน
รับผิดชอบ

√
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ผูเรียนบางคนไมพยายามดวยตนเอง
เทาที่ควร ควรมีคะแนนความสนใจ
และการมีสวนรวมมาเปนแรง
กระตุน

√

ทักษะการวิเคราะหเชิง ใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน √
ตัวเลข การสื่อสาร และ การสรางโครงงานกลุม
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4. ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
ปญหาที่พบคือเวลาที่จํากัดสําหรับการฝกฝนการใชภาษา เนื่องจากผูเรียนสวนใหญทํางานไปดวยใน
ระหวางสัปดาห และมีเวลาเรียนเพียง 1 วันตอสัปดาหคือวันอาทิตยเทานั้น ดังนั้น เพื่อใหการเรียนมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นควรมีเวลาสําหรับการฝกฝนนอกชั้นเรียนเพิ่มมากขึ้น หรือมีการจําลองการใชภาษาในสถาณ
การณจริง
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หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 67 คน
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 67 คน
3. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W) 0 คน
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน (เกรด)
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
I
ผาน (P, S)
ไมผาน (U)

จํานวน
6
10
11
11
15
10
4
0
0
-

รอยละ
8.96
14.93
16.42
16.42
22.39
14.93
5.97
0
0
-

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

4

มคอ. 5

ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน (ถามี)

ผลกระทบ

เนื้อหาในเอกสารประกอบการสอนยากเกินระดับ
ของผูเรียน

มีผลตอความเขาใจของนักศึกษาในเนื้อหาที่เรียน
และไมสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดได

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
ปญหาดานการบริหารและองคกร(ถามี)
ไมมี

ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา
ไมมี

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
จากการประเมินรายวิชาพบวา นักศึกษาเห็นวารายวิชานี้ชวยเสริมทักษะและความสามารถในการ
เรียนสาขาวิชาที่เรียน และนักศึกษาไดรับการสะทอนผลการเรียนของตนเองในระหวางที่เรียน
อยางไรก็ตามนักศึกษาเห็นวาควรจะมีการฝกฝนทักษะการฟงและการพูดใหมากขึ้น เพราะจะมี
ประโยชนในการนําไปใชสื่อสารมากกวา
1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 1.1
ควรใหมีการเพิ่มเติมกิจกรรมที่เนนการฝกทักษะนอกชั้นเรียนใหมากขึ้น
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
จากการสังเกตของอาจารยผูสอนและสอบถามนักศึกษา พบวา การเรียนในชั้นเรียนที่มีจํานวน
ผูเรียนเหมาะสม ทําใหนักศึกษาสามารถซักถามขอสงสัยและไดรับความชวยเหลือจากอาจารยไดงาย อีกทั้ง
ยังมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆอยางทั่วถึง
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 2.1
อาจารยผูสอนเห็นวา แมชั้นเรียนจะมีขนาดที่เหมาะสม แตดวยระยะเวลาที่จํากัด และเนื้อหาบางสวนที่ยาก
เกินระดับของผูเรียน ทําใหไมสามารถฝกฝนทักษะตางๆไดเทาที่ควรเนื่องจากเปนทักษะทางภาษาที่ตอง
อาศัยการฝกฝนบอยๆ

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผานมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดําเนินการ
ปการศึกษาที่ผานมา
ปรับเนื้อหาใหพอดีกับจํานวนชั่วโมง ทําใหมี
นักศึกษาสามารถเรียนรูไดครอลคลุมทุกสวนตาม
เนือ้ หาลดลงจากภาคการศึกษา 2554
แผนการเรียนการสอน สามารถทํางานที่มอบหมาย
สงทันเวลา และตรงตามวัตถุประสงคของรายวิชา
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2. การดําเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
มีการเพิ่มงานโครงงานกลุมเพื่อเปนสวนหนึ่งของคะแนนเก็บ
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ
กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ
ใชหนังสือเลมใหมที่มีเนื้อหาและระดับความ
ยากงายเหมาะสมกับผูเรียนมากขึ้น

ปการศึกษา 2557

มคอ. 5

ผูรับผิดชอบ
อาจารยผูสอน

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ปญหาที่พบคือเวลาที่จํากัดสําหรับการฝกฝนการใชภาษา เนื่องจากผูเรียนสวนใหญทํางานไปดวยใน
ระหวางสัปดาห และมีเวลาเรียนเพียง 1 วันตอสัปดาหคือวันอาทิตยเทานั้น ดังนั้น เพื่อใหการเรียนมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นควรมีเวลาสําหรับการฝกฝนนอกชั้นเรียนเพิ่มมากขึ้น หรือมีการจําลองการใชภาษาใน
สถานการณจริง
ลงชื่อ: ___ธิดานันท ชนะกาญจน_____
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูรายงาน
วันที่ ..5.. เดือน...มิถุนายน...พ.ศ. ...2557..

