
 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการดําเนินการของรายวชิา 
 

รายงานผลการดาํเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมื�อสิ�นภาคเรยีนเกี�ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานั �นๆว่า ได้ดําเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที�วางไว้ในรายละเอียด

ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที�วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ

ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครั �งต่อไป   รายงานนี�จะครอบคลุมถึงผล
การเรยีนของนักศกึษา จํานวนนักศกึษาตั �งแต่เริ�มเรยีนจนสิ�นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ

และสิ�งอํานวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทั �งการสํารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้ณัฑติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ

ต่อผู้ประสานงานหลกัสตูรเพื�อปรบัปรุงและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี� 
 

หมวดที� ๑ ข้อมลูทั �วไป 

หมวดที� ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 

หมวดที� ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 

หมวดที� ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการดาํเนินการ 

หมวดที� ๕ การประเมินรายวิชา 

หมวดที� ๖ แผนการปรบัปรงุ 
 

 

 

 

 

   แบบ มคอ ๕ 
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รายงานผลการดําเนินการของรายวชิา 

ชื�อสถาบันอุดมศึกษา 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

วิทยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 

สถาบันภาษา 
 

 

หมวดที� ๑ ข้อมูลทั�วไป 
 

๑. รหัสและชื�อรายวิชา  

000103 ภาษาองักฤษทางวชิาการ 2   

000103 English for Academic Purposes II 

๒. รายวิชาที�ต้องเรียนก่อนรายวิชานี�  (ถ้ามี) 

000 102 ภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสาร 

๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

แบ่งกลุ่มการเรียนออกเป็น 154 กลุ่ม โดยมีรายชื�ออาจารยท์ั�งหมดดงันี�   

1. Mr. Rudisang Motshubi 

2. อาจารยก์ฤษณ์ กี�สวสัดิ� คอน 

3. อาจารยก์วสิรา นิลมงคล 

4. อาจารยว์รรณพร ถนดัคา้ 

5. อาจารยเ์พญ็ประภา ขติัยะ 

6. อาจารยพ์รชมพู ราชธา 

7. อาจารยพ์ุทธธิดา ดวงจนัทร์โชติ 

8. อาจารยว์รชยั เพียทา 

9. อาจารยศ์ุภรา บาเลนไทนน์ 

10. อาจารยจ์อย เบลลาโด 

11. อาจารยพ์ดั วงศว์รรณกิจ 

12. อาจารยภ์รินดา พนัธุรัตน์ 

13. อาจารยณ์ัฐพล วรรณงาม 

14. อาจารยธิ์ดานนัท ์ชนะกาญจน์ 

15. อาจารย ์Fred Setzler 
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16. อาจารย ์Vanessa Moll 

17. อาจารยอ์ฐัพล อฐันาค 

18. อาจารยว์รลาภ แสงวฒันะชยั 

19. อาจารยเ์ยาวลกัษณ์ สมคัรสมาน 

20. อาจารยพ์นิตตา อุทยัเพตรา 

21. อาจารยศ์รีกลัยา อ่อนช้อยสกุล 

22. อาจารยจุ์ลดา เมียโลเนน 

23. อาจารยดุ์ษฎี หลานวงศ ์

24. อาจารยว์ณิชา วรรณสุข 

25. อาจารยอ์งัคณา ไคลน์ 

26. อาจารยว์ีรยา สัจจะเขตต ์

27. อาจารยธ์วชัชยั ไชยบุญเรือง 

28. อาจารยน์าํพล โชคศิริ 

29. อาจารยปิ์โยรส นาสมฝัน 

30. อาจารยช์วินทร์ ศรีสวสัดิ�  

31. อาจารยดิ์ศราพร ผลาปรีย ์

32. อาจารยอ์ญัชลี แหวนวิเศษ 

33. อาจารยว์รางคณา ชื�นชม 

34. อาจารยพ์รพรรณ สุรียธนาภาส 

35. อาจารยอ์รอนงค ์พชัรากิตติ 

36. อาจารยว์สุพล กิติพฒัน์โภคิน 

37. อาจารยณ์ไทย เทพขาม 

38. อาจารยก์นกวรรณ วงศท์อง 

39. อาจารยสุ์ธาทิพย ์ขามรัตน์ 

40. อาจารยว์สัมิลล์ วชัระกวศีิลปะ 

41. อาจารย ์Sam Ryals 

42. อาจารย ์Jenny Romanovna 

43. อาจารย ์Cait Gross 

44. อาจารยสุ์กริช อินธิเสน 

45. อาจารยก์าํจร ใจบุญ 
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๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที�เปิดสอนรายวิชา 

สําหรับนกัศึกษาปริญญาตรี ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557  คณะพยาบาล ชั�นปีที� 2 และนกัศึกษาที�ไม่ผา่น

รายวิชา 000103ในภาคการศึกษาที�แลว้   

๕.  สถานที�เรียน 

อาคารพจน์สารสิน มหาวิทยาลยัขอนแก่น และตึกเพียรวิจิตร  

 

หมวดที� ๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

๑.  รายงานชั�วโมงการสอนจริงเทยีบกับแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จํานวน

ชั�วโมงตาม

แผนการ

สอน 

จํานวน

ชั�วโมงที�

สอนจริง 

ระบุเหตุผลที�การสอนจริงต่างจาก

แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกิน ๒๕% 

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

31.5 31.5  

2. ปฐมนิเทศระบบการเรียนการสอน  1.5 1.5  

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

10.5 10.5  

4. สรุปเนื�อหาก่อนสอบไล่ 1.5 1.5  

    

    

๒.  หัวข้อที�สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อที�สอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยสําคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา

และหลักสูตร ในกรณีที�มนีัยสําคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อที�สอนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 

นัยสําคัญของหัวข้อที�สอนไม่

ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
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๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที�ทาํให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที�ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  

 

ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที�ระบุใน

รายละเอียดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธิีสอน  (ถ้ามี)  

พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม มีการระบุการให้เกณฑ์

คะแนนชดัเจน 

กาํหนดการส่งงานให้ตรง

เวลา  และมีคะแนนการ

เขา้เรียนรวมทั�งการมา

สายในชั�นเรียนอยา่งเป็น

ระบบ 

√  มหาวทิยาลยัขอนแก่นมีระเบียบให้

นกัศึกษาทุกคนมีสิทธิ� สอบไล่ 

ดงันั�นนกัศึกษาที�วนิยัในเรื�องเวลา

การเขา้เรียนจึงไม่มีบทลงโทษ

เพื�อให้ปรับปรุงตวัเองดา้นนี� ได ้

แกปั้ญหาเพียงมีคะแนนเขา้เรียนแต่

นอ้ยมาก คือร้อยละ 2 เท่านั�น การ

เขา้เรียนของนกัศึกษาจึงนอ้ยลง 

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  
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ทกัษะความสัมพนัธ์

ระหวา่งบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

มีแบบฝึกหดัทั�งงานกลุ่ม

งานเดี�ยวให้รู้จกัแกปั้ญหา

จากบทเรียน การนาํเสนอ

งานหนา้ห้องเรียนและการ

ใหค้ะแนนที�เป็นระบบใน

กรณีที�นกัศึกษาไม่มีความ

รีบผิดชอบทาํงาน 

√   

ทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตวัเลข การสื�อสาร และ

การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

มีการให้นกัศึกษาเขา้ไป

ศึกษาเนื�อหาบนเวป็ไซต ์

(ทกัษะการเรียนรู้ดว้ย

ตนเอง) นอกเวลาเรียน 

และทาํงานเป็นชิ�นงาน

ออกมาส่งอาจารย ์

 

 

√  จาํนวนนกัศึกษามาก ทาํให้

นกัศึกษาบางคนไม่รู้เรื�องวา่ตอ้งไป

อ่านเนื�อหาบนเวป็แลว้ทาํกิจกรรม 

การแกไ้ขคือครูผูส้อนตอ้งย ํ�ากบั

นกัศึกษาในหอ้งเรื�องการติดตาม

การเรียนดว้ยตวัเองนอกห้องเรียน

หรือให้เพื�อนในกลุ่มช่วยกนัเตือน

เป็นระยะๆ และครูผูส้อนตอ้งใช้

เวลามากในการตรวจสอบการ

เรียนรู้ของนกัศึกษา 

๔. ข้อเสนอการดําเนินการเพื�อปรับปรุงวิธีสอน 

 

เนื�องจากการเรียนมี หลายกลุ่มการเรียนมาก นกัศึกษาบางท่าน หากลุ่มตนเองเจอล่าชา้ เนื�องจากนกัศึกษาบาง

คน อาจรู้สึกไม่มั�นใจ เมื�อไม่มีเพื�อนร่วมคณะในการเรียน และคิดวา่ ตนเองอยูผ่ิดกลุ่มทาํให้การเขา้เรียน

พฒันาทกัษะ ล่าชา้  จะทาํให้ตามคะแนนเก็บยากมาก หรืออาจมีความซบัซอ้น อาจารยค์วรติดตาม จะทาํให้

ตามหาปัญหาของเด็ก และอาจารยเ์องก็จะจาํเด็กได ้และพร้อมที�จะให้คาํแนะนาํเด็ก  
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หมวดที� ๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จํานวนนักศึกษาที�ลงทะเบียนเรียน                                       4344                                           คน 

๒. จํานวนนักศึกษาที�คงอยู่เมื�อสิ�นสุดภาคการศึกษา                  4331                                          คน 

๓. จํานวนนักศึกษาที�ถอน  (W)                                                   13                                         คน 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จํานวน ร้อยละ 

A 419 9.65 

B+ 490 11.28 

B 728 16.76 

C+ 817 18.81 

C 864 19.89 

 D+ 592 13.63 

D 354 8.15 

F 67 1.54 

I - - 

ผ่าน (P, S) - - 

ไม่ผ่าน  (U)  - - 
 

๕. ปัจจัยที�ทาํให้ระดับคะแนนผิดปกติ  (ถ้ามี)  

๖. ความคลาดเคลื�อนจากแผนการประเมินที�กาํหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 

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

๖.๑ ความคลาดเคลื�อนด้านกาํหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคลื�อน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 

  

๖.๒ ความคลาดเคลื�อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
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ความคลาดเคลื�อน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 

  

๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิ�ของนักศึกษา  

วธิีการทวนสอบ สรุปผล 

จดัตั�งคณะกรรมการทวนสอบและดาํเนินการทวน

สอบตามขั�นตอน 

ทวนสอบ ปรับปรุงแกไ้ข  

  

 

หมวดที� ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการดําเนินการ 

 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ�งอาํนวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน

การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 

 

ในทกัษะการฟัง-พูด มีการใชล้าํโพงสําหรับฟัง แต่

ห้องเรียนบางคณะที�ทางสถาบนัฯไดม้าใชไ้ม่

สามารถฟังซีดี หรือใชค้อมพิวเตอร์ในห้องไม่ได ้ 

ทาํใหกิ้จกรรมการฟังส่วนนี�ไม่สมบูรณ์สําหรับเด็ก

กลุ่มที�ไดห้้องไม่ดี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 
 

หมวดที� ๕ การประเมินรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  

    ๑.๑ ข้อวิพากษ์ที�สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 

 

๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธิีอื�น  



                                                                 ๘                                                     มคอ. ๕ 

     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ที�สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื�น 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๒.๑ 

 

 
หมวดที� ๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที�เสนอในรายงาน/รายวิชาครั�งที�ผ่านมา 

แผนการปรับปรุงที�เสนอในภาคการศึกษา/        

ปีการศึกษาที�ผ่านมา 

ผลการดําเนินการ 

เนื�อหาที�สอนของทกัษะการอ่านมีมากเกินไปไม่

เหมาะสมกบัเวลาเรียน 

ปรับลดเนื�อหาให้เหมาะสมกบัระยะเวลาในการ

เรียนและความสามารถของผูเ้รียน  

 

๒. การดําเนินการอื�น ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 

 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ กําหนดเวลาที�แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

ตรวจสอบความพร้อมของแหล่งทรัพยากรที�จะ

นาํไปใชส้อนเช่น หนงัสือ  

ก่อนเริ�มเปิดภาค

การศึกษา 

อาจารยผ์ูป้ระสานงานและ

เจา้หนา้ที�ตวัแทนบริษทั 

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

ก่อนจดัแผนการเรียนรู้ควรพิจารณาพื�นฐานวา่นกัศึกษาเป็นกลุ่มใด เพื�อจะไดจ้ดัแผนใหเ้หมาะสมกบั

ความสามารถของนกัศึกษาให้เหมาะสมกบัเวลาและเนื�อหา 

 

 
 

ลงชื�อ:    _________พดั วงศว์รรณกิจ_____________________ 

                                                                                            

                         อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบรายวิชา/ผูร้ายงาน 
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