
รายงานผลการดําเนินการของรายวชิา 

ชื�อสถาบันอุดมศึกษา                      มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

 
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควชิา                 สถาบันภาษา มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 
 

 

หมวดที� ๑ ข้อมูลทั�วไป 
 

๑. รหัสและชื�อรายวิชา 

000102 ภาษาองักฤษทางวชิาการ 1 

000102English for Academic Purposes I  

๒. รายวิชาที�ต้องเรียนก่อนรายวิชานี�  (ถ้ามี) 

000 101 ภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสาร 

๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน(section) 

1. อาจารยธิ์ดานนัท ์ชนะกาญจน์ 

2. อาจารยพ์รชมพู  ราชธา 

3. อาจารยศ์ุภรา บาเลนไทนน์ 

4. อาจารยณ์ัฐพล วรรณงาม 

5. อาจารยจ์อย เบลลาโด 

6. อาจารยว์ณิชชา วรรณสุข 

7. อาจารยเ์ยาวลกัษณ์ สมคัรสมาน 

8. อาจารยว์รรณพร ถนดัคา้ 

 

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที�เปิดสอนรายวิชา 

สําหรับนกัศึกษาปริญญาตรี ที�สอบไม่ผา่น ทุกชั�นปี  ภาคตน้ ปีการศึกษา 2557 

๕.สถานที�เรียน 

อาคารพจน์สารสิน มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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หมวดที� ๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

๑.รายงานชั�วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จํานวน

ชั�วโมงตาม

แผนการ

สอน 

จํานวน

ชั�วโมงที�

สอนจริง 

ระบุเหตุผลที�การสอนจริงต่างจาก

แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกิน๒๕% 

2. Level 1 

  Grammar: Past simple and past 
continuous, Present perfect and 
present continuous, zero, first and 
second conditionals, verb patterns, 
reported speech, passives 
  Speaking: talking about success 
and achievements, making 
difficult decisions, what’s going 
on in your life, a traditional story, 
changes in a place  
   Listening: listening for gist and 
detail, opinions, ordering events, 
identifying emotions  
  Reading: scanning, identifying 
text organization, guessing 
meaning from context, 
previewing, speed reading  
  Writing: someone you admire, a 
difficult decision you’ve made, 
your life right now, reporting a 
conversation, environmental 
concerns  
Independent learning: study 10 
episodes  BBC Flatmates VDO 
 

 

7 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
6 
 
 
6 
 
 
 

5.5 
 
 
 
 

27 

 

7 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
6 
 
 
6 
 
 
 

5.5 
 
 
 
 

27 

 

3. Level 2  

Grammar: relative clauses, third 
conditional, present tense for 
future, question forms 
  Speaking: influences in your 
life, consequences of event in 
your life, regrets, future plans and 
predictions, your abilities,  
   Listening: making inferences, 

 

7 
 
 
7 
 
 
 
6 

 

7 
 
 
7 
 
 
 
6 
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indentifying context, listening for 
detail, prediction  
  Reading: scanning, identifying 
topics, speed reading, identifying 
the topic  
  Writing: someone who has 
influenced you, something 
important in your life and how it 
affected you, your future plan, a 
cover letter for a job 
Independent learning: reading 6 
stories from a set of graded reader 
and do the exercises.   
 

 
 
6 
 
 

5.5 
 
 
 
 

27 

 
 
6 
 
 

5.5 
 
 
 
 

27 

๒.  หัวข้อที�สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ไม่ม ี
 

หัวข้อที�สอนไม่ครอบคลุมตามแผน

(ถ้ามี) 

นัยสําคัญของหัวข้อที�สอนไม่

ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

   

   

   

   

   

   

   

๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที�ทาํให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที�ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  

 

ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที�ระบุใน

รายละเอียดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน(ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 
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คุณธรรมจริยธรรม มีการระบุการให้เกณฑ์

คะแนนชดัเจน 

กาํหนดการส่งงานให้ตรง

เวลา  และมีคะแนนการ

เขา้เรียนรวมทั�งการมา

สายในชั�นเรียนอยา่งเป็น

ระบบ 

√  เนื�องจากมหาวิทยาลยัอนุญาตให้

นกัศึกษามีสิทธิ� เขา้สอบปลายภาค

เรียนได ้ทาํให้นกัศึกษาบางคนไม่

สนใจเรื�องวินยัชั�นเรียน โดยบาง

รายขาดเรียนบ่อยๆ ผูส้อนไดต้กลง

กบั นกัศึกษาวา่จะมีการเก็บคะแนน

จากกิจกรรมในชั�นเรียน หาก

นกัเรียนขาดเรียนจะไม่ไดค้ะแนน

ในส่วนนี�  ทาํใหน้กัเรียนขาดเรียน

นอ้ยลง 

ความรู้ มีการทดสอบวดัความรู้

หลงัจากเรียนจบแต่ละบท

สมํ�าเสมอ มีการนาํเสนอ

งานหนา้ห้องและอาจารย์

ไดป้ระเมินความรู้ 

 

√  ถา้นกัศึกษาขาดเรียนคาบใดจะทาํ

ใหไ้ม่ไดค้ะแนนเก็บในชั�วโมงนั�น 

ครูผูส้อนควรจะเตือนนกัศึกษา

ไม่ใหข้าดเรียนหรือเตือนวา่ครั� ง

ต่อไปจะมีงานอะไรในห้องให้ทาํ

จะไดไ้ม่ขาดเรียนหรือมาสาย 

ทกัษะทางปัญญา 

 

มีแบบฝึกหดัทั�งงานกลุ่ม

งานเดี�ยวให้รู้จกัแกปั้ญหา

จากบทเรียน 

√  ประเมินผลไดย้ากเพราะวา่เนื�อหาที�

สอนเป็นการประเมินความรู้

มากกวา่ทางปัญญา 

ทกัษะความสัมพนัธ์

ระหวา่งบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

มีแบบฝึกหดัทั�งงานกลุ่ม

งานเดี�ยวให้รู้จกัแกปั้ญหา

จากบทเรียน การนาํเสนอ

งานหนา้ห้องเรียนและการ

ใหค้ะแนนที�เป็นระบบใน

กรณีที�นกัศึกษาไม่มีความ

รีบผิดชอบทาํงาน 

√   
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ทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตวัเลข การสื�อสารและ

การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

มีการให้นกัศึกษาเขา้ไป

ศึกษาเนื�อหาบนเวป็ไซต ์

(ทกัษะการเรียนรู้ดว้ย

ตนเอง) นอกเวลาเรียน 

และทาํงานเป็นชิ�นงาน

ออกมาส่งอาจารย ์

 

 

√  มีการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยการ มอบหมายให้

นกัศึกษาทาํการศึกษาเพิ�มเติม

เกี�ยวกบัเนื�อหาที�ไดเ้รียนในชั�น

เรียน และนาํเนื�อหาที�ไดศ้ึกษา

เพิ�มเติม มานาํเสนอหนา้ชั�นเรียน  

๔. ข้อเสนอการดําเนินการเพื�อปรับปรุงวิธีสอน 

4.1  ควรมีการปรับปรุงการใชสื้�อสารสอนและกิจกรรมในห้องเรียนที�สอดคลอ้งกบัความสนใจและรูปแบบ

การเรียนของผูเ้รียนมากยิ�งขึ�น    

4.2  ควรกระตุน้ใหอ้าจารยผ์ูส้อนใชภ้าษาองักฤษในชั�นเรียนใหม้ากที�สุด  

4.3 อาจารยค์วรมีการให้การสะทอ้นผลแก่ผูเ้รียนอยา่งสมํ�าเสมอ  

4.4 เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดฝึ้กฝนทกัษะการใชภ้าษาใหม้ากที�สุด  

 
 
 

หมวดที� ๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑.จํานวนนักศึกษาที�ลงทะเบียนเรียน              323 คน 

๒. จํานวนนักศึกษาที�คงอยู่เมื�อสิ�นสุดภาคการศึกษา 232 คน 

๓.จํานวนนักศึกษาที�ถอน  (W)                 0 คน 
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๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน(เกรด) จํานวน ร้อยละ 

A 1 0.31 

B+ 8 2.48 

B 11 3.41 

C+ 21 6.50 

C 46 14.24 

 D+ 47 14.55 

D 141 43.65 

F 48 14.86 

I - - 

ผ่าน(P,S) - - 

ไม่ผ่าน(U) - - 
 

๕. ปัจจัยที�ทาํให้ระดับคะแนนผิดปกติ(ถ้ามี)  

               ไม่มี 

๖. ความคลาดเคลื�อนจากแผนการประเมินที�กาํหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 

ระบุความคลาดเคลื�อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรู้ที�กาํหนดไว้ใน มคอ.๓ หมวด ๕ ข้อ ๒ 

๖.๑ความคลาดเคลื�อนด้านกําหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคลื�อน เหตุผล 

                   ไม่มี  

  

๖.๒ความคลาดเคลื�อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 

ความคลาดเคลื�อน เหตุผล 

                    ไม่มี  

  

๗.การทวนสอบผลสัมฤทธิ�ของนักศึกษา 

วธิีการทวนสอบ สรุปผล 



๖                                                     มคอ. ๕ 

จดัตั�งกรรมการทวนสอบและดาํเนินการทวนสอบ

หลงัการประเมินผลการเรียนรู้ตามกระบวนการ  

ไม่มีความคลาดเคลื�อนดา้นการประเมินผลการ

เรียนรู้  

  

 

หมวดที� ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการดําเนินการ 

 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ�งอาํนวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน

การสอน(ถ้ามี) 

ผลกระทบ 

 

ในส่วน Independent Learning ไดก้าํหนดให้มีการ

อ่านหนงัสือนอกเวลา ซึ� งสามารถยมืไดจ้ากศูนย์

การเรียนรู้ดว้ยตนเองของสถาบนัภาษาระหวา่ง

เวลาราชการเท่านั�น ซึ� งเวลาเรียนของวิชา 000102 

ในภาคตน้ ปีการศึกษา 2557 นี� ส่วนมากเป็นเวลา

เรียนหลงั 18.00 น. เป็นตน้ไป นกัศึกษาบางส่วน

ไม่สามารถมายมืหนงัสือในเวลาราชการได ้ 

เกิดความล่าชา้ในการอ่านเพื�อทาํงานในส่วนของ 

Independent  

ในทกัษะการฟัง-พูด มีการใชล้าํโพงสําหรับฟัง แต่

ห้องเรียนบางคณะที�ทางสถาบนัฯไดม้าใชไ้ม่

สามารถฟังซีดี หรือใชค้อมพิวเตอร์ในห้องไม่ได ้ 

ทาํใหกิ้จกรรมการฟังส่วนนี�ไม่สมบูรณ์สําหรับเด็ก

กลุ่มที�ไดห้้องไม่ดี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

            ไม่มี      ไม่มี  

 
 

หมวดที� ๕ การประเมินรายวชิา 
 

๑.ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

๑.๑ข้อวพิากษ์ที�สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

๑.๒ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
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๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธิีอื�น 

๒.๑ข้อวิพากษ์ที�สําคัญจากผลการประเมินโดยวธิีอื�น 

๒.๒ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๒.๑ 

 

 
หมวดที� ๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที�เสนอในรายงาน/รายวิชาครั�งที�ผ่านมา 

แผนการปรับปรุงที�เสนอในภาคการศึกษา/ปี

การศึกษาที�ผ่านมา 

ผลการดําเนินการ 

จาํนวนครั� งในการสอบยอ่ยมีมากเกินไป  ปรับลดจาํนวนครั� งในการสอบยอ่ยใหเ้หมาะสมกบั

เวลาและเนื�อหาที�ครอบคลุม  

 

๒. การดําเนินการอื�น ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 

 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ กําหนดเวลาที�แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

ตรวจสอบความพร้อมของแหล่งทรัพยากรที�จะ

นาํไปใชส้อนเช่น หนงัสือ  

ก่อนเริ�มเปิดภาค

การศึกษา 

อาจารยผ์ูป้ระสานงานและ

นกัวชิาการศึกษา  

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

ก่อนจดัแผนการเรียนรู้ควรพิจารณาพื�นฐานวา่นกัศึกษาเป็นกลุ่มใด เพื�อจะไดจ้ดัแผนใหเ้หมาะสมกบั

ความสามารถของนกัศึกษาให้เหมาะสมกบัเวลาและเนื�อหา 
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ลงชื�อ:__นางสาวธิดานนัท ์ชนะกาญจน์___ 

 

                         อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบรายวิชา/ผูร้ายงาน 

                       วนัที� ....31... เดือน.....มกราคม.............พ.ศ. ...2558........ 
 


	หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
	หมวดที่ ๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา

