แบบ มคอ ๕

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
รายงานผลการดําเนิ นการของรายวิ ชา หมายถึง รายงานผลการจัดการเรียน
การสอนของอาจารย์ผสู้ อนแต่ละรายวิชาเมือสินภาคเรียนเกียวกับภาพรวมของการจัดการเรียนการ
สอนในวิชานันๆว่า ได้ดําเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็ นไปตามแผนทีวางไว้ในรายละเอียด
ของรายวิชาหรือ ไม่ และหากไม่เ ป็ นไปตามแผนทีวางไว้ ต้องให้เ หตุผ ลและข้อ เสนอแนะในการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกล่าวในครังต่อไป รายงานนีจะครอบคลุมถึงผล
การเรียนของนักศึกษา จํานวนนักศึกษาตังแต่เริมเรียนจนสินสุด ปั ญหาในด้านการบริหารจัดการ
และสิงอํานวยความสะดวก การวิเคราะห์ผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษาหรือผู้/หัวหน้ าภาค /
ประเมินภายนอก รวมทังการสํารวจความคิดเห็นของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต การวางแผนและให้ขอ้ เสนอแนะ
ต่อผู้ประสานงานหลักสูตรเพือปรับปรุงและพัฒนารายวิชา

ประกอบด้ วย ๖ หมวด ดังนี
หมวดที ๑
หมวดที ๒
หมวดที ๓
หมวดที ๔
หมวดที ๕
หมวดที ๖

ข้อมูลทัวไป
การจัดการเรียนการสอนของรายวิ ชา
สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิ ชา
ปัญหาและผลกระทบต่อการดําเนิ นการ
การประเมิ นรายวิ ชา
แผนการปรับปรุง

๑

รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา
สถาบันภาษา

หมวดที ๑ ข้ อมูลทัวไป
๑. รหัสและชื อรายวิชา
000103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2
000103 English for Academic Purposes II
๒. รายวิชาทีต้ องเรี ยนก่ อนรายวิชานี (ถ้ ามี)
000 102 ภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร
๓. อาจารย์ ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ ผู้สอนและกลุ่มเรียน (section)
แบ่งกลุ่มการเรี ยนออกเป็ น 154 กลุ่ม โดยมีรายชืออาจารย์ทงหมดดั
ั
งนี
1. Mr. Rudisang Motshubi
2. อาจารย์กฤษณ์ กีสวัสดิคอน
3. อาจารย์กวิสรา นิลมงคล
4. อาจารย์วรรณพร ถนัดค้า
5. อาจารย์เพ็ญประภา ขัติยะ
6. อาจารย์พรชมพู ราชธา
7. อาจารย์พุทธธิ ดา ดวงจันทร์ โชติ
8. อาจารย์วรชัย เพียทา
9. อาจารย์ศุภรา บาเลนไทนน์
10. อาจารย์จอย เบลลาโด
11. อาจารย์พดั วงศ์วรรณกิจ
12. อาจารย์ภริ นดา พันธุ รัตน์
13. อาจารย์ณัฐพล วรรณงาม
14. อาจารย์ธิดานันท์ ชนะกาญจน์
15. อาจารย์ Fred Setzler

มคอ. ๕

๒
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

อาจารย์ Vanessa Moll
อาจารย์อฐั พล อัฐนาค
อาจารย์วรลาภ แสงวัฒนะชัย
อาจารย์เยาวลักษณ์ สมัครสมาน
อาจารย์พนิ ตตา อุทยั เพตรา
อาจารย์ศรี กลั ยา อ่อนช้อยสกุล
อาจารย์จุลดา เมียโลเนน
อาจารย์ดุษฎี หลานวงศ์
อาจารย์วณิ ชา วรรณสุ ข
อาจารย์องั คณา ไคลน์
อาจารย์วีรยา สัจจะเขตต์
อาจารย์ธวัชชัย ไชยบุญเรื อง
อาจารย์นาํ พล โชคศิริ
อาจารย์ปิโยรส นาสมฝัน
อาจารย์ชวินทร์ ศรี สวัสดิ
อาจารย์ดิศราพร ผลาปรี ย ์
อาจารย์อญั ชลี แหวนวิเศษ
อาจารย์วรางคณา ชื นชม
อาจารย์พรพรรณ สุ รียธนาภาส
อาจารย์อรอนงค์ พัชรากิตติ
อาจารย์วสุ พล กิติพฒั น์โภคิน
อาจารย์ณไทย เทพขาม
อาจารย์กนกวรรณ วงศ์ทอง
อาจารย์สุธาทิพย์ ขามรัตน์
อาจารย์วสั มิลล์ วัชระกวีศิลปะ
อาจารย์ Sam Ryals
อาจารย์ Jenny Romanovna
อาจารย์ Cait Gross
อาจารย์สุกริ ช อินธิ เสน
อาจารย์กาํ จร ใจบุญ

มคอ. ๕

มคอ. ๕

๓

๔. ภาคการศึกษา/ปี การศึกษาทีเปิ ดสอนรายวิชา
สําหรับนักศึกษาปริ ญญาตรี ภาคปลาย ปี การศึกษา 2557 คณะพยาบาล ชันปี ที 2 และนักศึกษาทีไม่ผา่ น
รายวิชา 000103ในภาคการศึกษาทีแล้ว
๕. สถานทีเรี ยน
อาคารพจน์สารสิ น มหาวิทยาลัยขอนแก่น และตึกเพียรวิจิตร

หมวดที ๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
๑. รายงานชั วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
จํานวน
ชั วโมงตาม
แผนการ
สอน

จํานวน
ชั วโมงที
สอนจริง

31.5

31.5

1.5

1.5

3. Independent Learning (Level
2,3,4,5,6)

10.5

10.5

4. สรุ ปเนื อหาก่อนสอบไล่

1.5

1.5

หัวข้ อ

1. Speaking and Listening, Reading
Skill, Writing Skill (Level 2,3,4,5,6)

2. ปฐมนิเทศระบบการเรี ยนการสอน

ระบุเหตุผลทีการสอนจริงต่ างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่ าง
เกิน ๒๕%

๒. หัวข้ อทีสอนไม่ ครอบคลุมตามแผน
ระบุหัวข้ อทีสอนไม่ ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยสําคัญของหั วข้ อต่ อผลการเรี ยนรู้ ของรายวิชา
และหลักสู ตร ในกรณี ทีมีนัยสําคัญให้ เสนอแนวทางชดเชย
หัวข้ อทีสอนไม่ ครอบคลุมตามแผน นัยสํ าคัญของหัวข้ อทีสอนไม่
(ถ้ ามี)
ครอบคลุมตามแผน
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

แนวทางชดเชย

มคอ. ๕

๔

๓. ประสิ ทธิผลของวิธีสอนทีทําให้ เกิดผลการเรียนรู้ตามทีระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู้

วิธีสอนทีระบุใน
รายละเอียดรายวิชา

ประสิ ทธิผล
มี

คุณธรรม จริ ยธรรม

มีการระบุการให้เกณฑ์
คะแนนชัดเจน
กําหนดการส่ งงานให้ตรง
เวลา และมีคะแนนการ
เข้าเรี ยนรวมทังการมา
สายในชันเรี ยนอย่างเป็ น
ระบบ

√

ความรู ้

มีการทดสอบวัดความรู ้
หลังจากเรี ยนจบแต่ละบท
สมําเสมอ มีการนําเสนอ
งานหน้าห้องและอาจารย์
ได้ประเมินความรู ้

√

ทักษะทางปั ญญา

มีแบบฝึ กหัดทังงานกลุ่ม
งานเดียวให้รู้จกั แก้ปัญหา
จากบทเรี ยน

√

ไม่ มี

ปัญหาของการใช้ วธิ ีสอน (ถ้ ามี)
พร้ อมข้ อเสนอแนะในการแก้ ไข
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีระเบียบให้
นักศึกษาทุกคนมีสิทธิ สอบไล่
ดังนันนักศึกษาทีวินยั ในเรื องเวลา
การเข้าเรี ยนจึงไม่มีบทลงโทษ
เพือให้ปรับปรุ งตัวเองด้านนี ได้
แก้ปัญหาเพียงมีคะแนนเข้าเรี ยนแต่
น้อยมาก คือร้อยละ 2 เท่านัน การ
เข้าเรี ยนของนักศึกษาจึงน้อยลง
ถ้านักศึกษาขาดเรี ยนคาบใดจะทํา
ให้ไม่ได้คะแนนเก็บในชัวโมงนัน
ครู ผสู ้ อนควรจะเตือนนักศึกษา
ไม่ให้ขาดเรี ยนหรื อเตือนว่าครัง
ต่อไปจะมีงานอะไรในห้องให้ทาํ
จะได้ไม่ขาดเรี ยนหรื อมาสาย
ประเมินผลได้ยากเพราะว่าเนือหาที
สอนเป็ นการประเมินความรู ้
มากกว่าทางปั ญญา

มคอ. ๕

๕
มีแบบฝึ กหัดทังงานกลุ่ม
งานเดียวให้รู้จกั แก้ปัญหา
จากบทเรี ยน การนําเสนอ
งานหน้าห้องเรี ยนและการ
ให้คะแนนทีเป็ นระบบใน
กรณี ทีนักศึกษาไม่มีความ
รี บผิดชอบทํางาน
ทักษะการวิเคราะห์เชิง มีการให้นกั ศึกษาเข้าไป
ตัวเลข การสื อสาร และ ศึกษาเนือหาบนเว็ปไซต์
การใช้เทคโนโลยี
(ทักษะการเรี ยนรู ้ดว้ ย
สารสนเทศ
ตนเอง) นอกเวลาเรี ยน
และทํางานเป็ นชินงาน
ออกมาส่ งอาจารย์
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

√

√

จํานวนนักศึกษามาก ทําให้
นักศึกษาบางคนไม่รู้เรื องว่าต้องไป
อ่านเนือหาบนเว็ปแล้วทํากิจกรรม
การแก้ไขคือครู ผสู ้ อนต้องยํากับ
นักศึกษาในห้องเรื องการติดตาม
การเรี ยนด้วยตัวเองนอกห้องเรี ยน
หรื อให้เพือนในกลุ่มช่วยกันเตือน
เป็ นระยะๆ และครู ผสู ้ อนต้องใช้
เวลามากในการตรวจสอบการ
เรี ยนรู ้ของนักศึกษา

๔. ข้ อเสนอการดําเนินการเพือปรับปรุงวิธีสอน
เนืองจากการเรี ยนมี หลายกลุ่มการเรี ยนมาก นักศึกษาบางท่าน หากลุ่มตนเองเจอล่าช้า เนืองจากนักศึกษาบาง
คน อาจรู ้สึกไม่มนใจ
ั เมือไม่มีเพือนร่ วมคณะในการเรี ยน และคิดว่า ตนเองอยูผ่ ิดกลุ่มทําให้การเข้าเรี ยน
พัฒนาทักษะ ล่าช้า จะทําให้ตามคะแนนเก็บยากมาก หรื ออาจมีความซับซ้อน อาจารย์ควรติดตาม จะทําให้
ตามหาปั ญหาของเด็ก และอาจารย์เองก็จะจําเด็กได้ และพร้อมทีจะให้คาํ แนะนําเด็ก

มคอ. ๕

๖

หมวดที ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
๑. จํานวนนักศึกษาทีลงทะเบียนเรี ยน

4344

คน

๒. จํานวนนักศึกษาทีคงอยู่เมือสิ นสุ ดภาคการศึกษา

4331

คน

๓. จํานวนนักศึกษาทีถอน (W)

13

คน

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน (เกรด)
A

จํานวน

ร้ อยละ

F

419
490
728
817
864
592
354
67

9.65
11.28
16.76
18.81
19.89
13.63
8.15
1.54

I
ผ่ าน (P, S)
ไม่ ผ่าน (U)

-

-

B+
B
C+
C
D+
D

๕. ปัจจัยทีทําให้ ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ ามี)
๖. ความคลาดเคลือนจากแผนการประเมินทีกําหนดไว้ ในรายละเอียดรายวิชา
ระบุความคลาดเคลือนจากแผนการประเมินผลการเรี ยนรู้ ทีกําหนดไว้ ใน มคอ.๓ หมวด ๕ ข้ อ ๒
๖.๑ ความคลาดเคลือนด้ านกําหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลือน
เหตุผล
ไม่มี
ไม่มี
๖.๒ ความคลาดเคลือนด้ านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ ามี)

มคอ. ๕

๗
ความคลาดเคลือน

เหตุผล

ไม่มี

ไม่มี

๗. การทวนสอบผลสั มฤทธิของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
สรุปผล
จัดตังคณะกรรมการทวนสอบและดําเนินการทวน ทวนสอบ ปรับปรุ งแก้ไข
สอบตามขันตอน

หมวดที ๔ ปัญหาและผลกระทบต่ อการดําเนินการ
๑. ประเด็นด้ านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ งอํานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้ แหล่ งทรัพยากรประกอบการเรี ยน
ผลกระทบ
การสอน (ถ้ ามี)
ในทักษะการฟัง-พูด มีการใช้ลาํ โพงสําหรับฟัง แต่ ทําให้กิจกรรมการฟังส่ วนนีไม่สมบูรณ์สําหรับเด็ก
ห้องเรี ยนบางคณะทีทางสถาบันฯได้มาใช้ไม่
กลุ่มทีได้ห้องไม่ดี
สามารถฟังซี ดี หรื อใช้คอมพิวเตอร์ ในห้องไม่ได้

๒. ประเด็นด้ านการบริหารและองค์ กร
ปัญหาด้ านการบริ หารและองค์ กร(ถ้ ามี)
ไม่มี

ผลกระทบต่ อผลการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
ไม่มี

หมวดที ๕ การประเมินรายวิชา
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
๑.๑ ข้ อวิพากษ์ ทีสํ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ ผู้สอนต่ อข้ อวิพากษ์ ตามข้ อ ๑.๑
๒. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอืน

๘

มคอ. ๕

๒.๑ ข้ อวิพากษ์ ทีสํ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอืน
๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ ผู้สอนต่ อข้ อวิพากษ์ ตามข้ อ ๒.๑

หมวดที ๖ แผนการปรับปรุง
๑. ความก้ าวหน้ าของการปรั บปรุงการเรี ยนการสอนตามทีเสนอในรายงาน/รายวิชาครั งทีผ่ านมา
แผนการปรับปรุงทีเสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดําเนินการ
ปี การศึกษาทีผ่ านมา
เนือหาทีสอนของทักษะการอ่านมีมากเกินไปไม่ ปรับลดเนือหาให้เหมาะสมกับระยะเวลาในการ
เหมาะสมกับเวลาเรี ยน
เรี ยนและความสามารถของผูเ้ รี ยน

๒. การดําเนินการอืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
๓. ข้ อเสนอแผนการปรับปรุ งสํ าหรับภาคการศึกษา/ปี การศึกษาต่ อไป
ข้ อเสนอ

กําหนดเวลาทีแล้ วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ตรวจสอบความพร้อมของแหล่งทรัพยากรทีจะ
นําไปใช้สอนเช่น หนังสื อ

ก่อนเริ มเปิ ดภาค
การศึกษา

อาจารย์ผูป้ ระสานงานและ
เจ้าหน้าทีตัวแทนบริ ษทั

๔. ข้ อเสนอแนะของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ ออาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร
ก่อนจัดแผนการเรี ยนรู ้ควรพิจารณาพืนฐานว่านักศึกษาเป็ นกลุ่มใด เพือจะได้จดั แผนให้เหมาะสมกับ
ความสามารถของนักศึกษาให้เหมาะสมกับเวลาและเนือหา

ลงชือ: _________พัด วงศ์วรรณกิจ_____________________
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบรายวิชา/ผูร้ ายงาน
วันที ....18... เดือน.....มิถุนายน.............พ.ศ. ...2558........

