รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :
มหาวิทยาลัยขอนแกน
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา :
สถาบันภาษา

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
050 109 ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารในวิชาชีพ
050 109 English for Professional Communications
2. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)
000101 English for Communications
000102 English for Academic Purposes I
000103 English for Academic Purposes II
3. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุม เรียน (section)
อาจารยประจําและอาจารยพิเศษ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแกน
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2/2556
5. สถานที่เรียน
อาคารพจนสารสิน มหาวิทยาลัยขอนแกน และตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมสาสตร
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หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
จํานวน
จํานวน
ระบุเหตุผลที่การสอนจริงตางจาก
หัวขอ
ชั่วโมงตาม
ชั่วโมงที่ แผนการสอนหากมีความแตกตาง
แผนการ
สอนจริง
เกิน 25%
สอน
1. Design and modeling
6
6
Vocabulary, Grammar, Reading
2. Measurement
6
6
Vocabulary, Grammar, Reading
3. Movement
6
6
Vocabulary, Grammar, Reading
4. Quiz and Revision
3
3
5. Electricity
6
6
Vocabulary, Grammar, Reading
6. Materials
6
6
Vocabulary, Grammar, Reading
7. Manufacturing
6
6
Vocabulary, Grammar, Reading
8. Quiz and revision
3
3
2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
ระบุหัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยสําคัญของหัวขอตอผลการเรียนรูของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีที่มีนัยสําคัญใหเสนอแนวทางชดเชย
หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
(ถามี)

นัยสําคัญของหัวขอที่สอนไม
ครอบคลุมตามแผน

แนวทางชดเชย

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

มีการระบุการใหเกณฑ
คะแนนชัดเจน กําหนดการ
สงงานใหตรงเวลา และมี
คะแนนการเขาเรียน
รวมทั้งการมาสายในชั้น
เรียนอยางเปนระบบ
มีการทดสอบวัดความรู
หลังจากเรียนจบทุกๆสาม
บท มีการนําเสนองานหนา
หองและอาจารยได
ประเมินความรู

√

บอกกฎเกณฑอยางละเอียดและ
ชัดเจนแลวแตนักศึกษายังเขาเรียน
สาย ควรเพิ่มคะแนนเขาเรียนจาก
3% เปน 5%

√

มีแบบฝกหัดทั้งงานเดี่ยว
และงานกลุมเพื่อให
นักศึกษาฝกการแกปญหา
จากบทเรียน
ทักษะความสัมพันธ
มีแบบฝกหัดทั้งงานกลุม
ระหวางบุคคลและความ งานเดี่ยวใหรูจักแกปญหา
รับผิดชอบ
จากบทเรียน การนําเสนอ
งานหนาหองเรียนและการ
ใหคะแนนที่เปนระบบใน
กรณีที่นักศึกษาไมมีความ
รับผิดชอบทํางาน
ทักษะการวิเคราะหเชิง นักศึกษาไดฝกทักษะการ
ตัวเลข การสื่อสาร และ สื่อสาร และสามารถใช
การใชเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
สารสนเทศ
การนําเสนองานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

√

ถานักศึกษาขาดเรียนคาบใดจะทํา
ใหไมไดคะแนนเก็บในชั่วโมงนั้น
ครูผูสอนควรจะเตือนนักศึกษาไมให
ขาดเรียนและแจงใหนักศึกษาทราบ
วาครั้งตอไปจะมีงานอะไรในหอง
เพื่อที่นักศึกษาจะไดไมขาดเรียน
หรือมาสาย
ประเมินผลไดยากเพราะวาเนื้อหาที่
สอนเปนการประเมินความรู
มากกวาทางปญญา

ความรู

ทักษะทางปญญา

√

√

นักศึกษาพบปญหาในการนําเสนอ
ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งที่เกิด
จากระบบคอมพิวเตอรในหองเรียน
และจากโปรแกรมที่นักศึกษาเตรียม
มา นักศึกษาจึงตองแกไขปญหาโดย
การเตรียมการนําเสนอโดยวิธอี ื่นๆ
เพื่อปองกันความผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึน้ ได

๔. ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
ปญหาสวนใหญในวิชาเกิดจากความไมรับผิดชอบตัวเองของนักศึกษา เชน ลืมสงงาน ไมมาเขาเรียนจึงไมมี
คะแนนเก็บ การปรับปรุงการเรียนการสอนคืออาจารยตองหาเทคนิคเพื่อสรางจิดตสํานึกใหนักศึกษาใฝรูดวย
ตนเอง รูจักคุณคาของการเรียนหรือการพยายามดวยตนเองไมใชอาศัยการติวเพื่อสอบเทานั้น ซึ่งเปนเทคนิค
ของอาจารยแตละคนจะใชกบั เด็กแตละกลุมซึ่งไมเหมือนกัน
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หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
๑. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 366 คน
๒. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 366 คน
๓. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W) - คน
๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน (เกรด)
จํานวน
A
11
+
B
20
B
32
+
C
40
C
64
+
D
61
D
111
F
27
I
ผาน (P, S)
ไมผาน (U)
-

รอยละ
3.01
5.46
8.74
10.93
17.49
16.67
30.33
7.38
-

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
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน (ถามี)

ผลกระทบ

4
ยังขาดแหลงการเรียนรูออนไลนที่นักศึกษาจะ
สารถเขาไปศึกษาดวยตนเองนอกเวลาเรียนได

ทําใหนักศึกษาไมสามารถทบทวนบทเรียนนอกชั้น
เรียนและขาดการเรียนรูที่ตอเนื่อง

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
ปญหาดานการบริหารและองคกร(ถามี)
ยังขาดงบประมาณในการจัดหาสื่อการเรียนการ
สอนสําหรับนักศึกษาเพิ่มเติม

มคอ.5

ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา
ทําใหนักศึกษาไมไดฝกฝนเนื้อหานอกชั้นเรียน
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หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (ในเอกสารแนบ)
1.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 1.1
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 2.1

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผานมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดําเนินการ
ปการศึกษาที่ผานมา
รายวิชา 050109 ไดจัดการเรียนการสอนในภาค
การศึกษา 2/2556 เปนเทอมแรก จึงยังไมมี
ขอเสนอแนะเพื่อใชในการปรับปรุง
2. การดําเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ
กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ
ตรวจสอบความพรอมของแหลงทรัพยากรที่จะ
นําไปใชสอนเชน เอกสารประกอบการสอน

กอนเริ่มเปดภาค
การศึกษา

ผูรับผิดชอบ
อาจารยผูประสานงานและ
เจาหนาที่ตัวแทนบริษัท

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับนักศึกษาทั้งในสวนของเนื้อหาและเวลาเรียน ควรหาสื่อสารสนเทศ
เพิ่มเติมเพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสฝกทักษะนอกชั้นเรียน
ลงชื่อ: _________ศุภรา บาเลนไทนน________________
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูรายงาน
วันที่ ....13... เดือน.....มีนาคม.............พ.ศ. ...2556........

