
รายงานผลการดําเนินการของรายวชิา 

ชื�อสถาบันอุดมศึกษา 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

วิทยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 

สถาบันภาษา 
 

 

หมวดที� ๑ ข้อมูลทั�วไป 
 

๑. รหัสและชื�อรายวิชา  

050108 ภาษาองักฤษสาํหรับวิทยาศาสตร์   

050108 English for Sciences 

๒. รายวิชาที�ต้องเรียนก่อนรายวิชานี�  (ถ้ามี) 

000101 English for Communications 

 000102 English for Academic Purposes I 

 000103 English for Academic Purposes II 

๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

อาจารยป์ระจาํและอาจารยพ์ิเศษ สถาบนัภาษา มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที�เปิดสอนรายวิชา 

ภาคการศึกษาที� 1/2557 

๕.  สถานที�เรียน 

อาคารพจน์สารสิน มหาวิทยาลยัขอนแก่น อาคารเรียนคณะเกษรศาสตร์ อาคารเรียนคณะเทคโนโลย ีและ 

อาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์ 
 

 

 
 
 
 
 
 



                                                                 ๑                                                     มคอ. ๕ 

หมวดที� ๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

๑.  รายงานชั�วโมงการสอนจริงเทยีบกับแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จํานวน

ชั�วโมงตาม

แผนการ

สอน 

จํานวน

ชั�วโมงที�

สอนจริง 

ระบุเหตุผลที�การสอนจริงต่างจาก

แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกิน ๒๕% 

1. Unit 1: Laboratory Tools & 
Equipment 

Vocabulary, Grammar, Reading, 
Speaking, and Writing 

12 12  

2. Unit 2: Processes 

Vocabulary, Grammar, Reading, 
Speaking, and Writing 

12 12  

3. Unit 3: Environmental issues 

Vocabulary, Grammar, Reading, 
Speaking, and Writing 

9 9  

4. Unit 4: Health & Safety 

Vocabulary, Grammar, Reading, 
Speaking, and Writing 

12 12  

๒.  หัวข้อที�สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อที�สอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยสําคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา

และหลักสูตร ในกรณีที�มนีัยสําคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อที�สอนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 

นัยสําคัญของหัวข้อที�สอนไม่

ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

   

   

   

   

   

   

   



                                                                 ๒                                                     มคอ. ๕ 

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 

√  บอกกฎเกณฑอ์ยา่งละเอียดและ

ชดัเจนแลว้แต่นกัศึกษายงัเขา้เรียน

สาย ควรเพิ�มคะแนนเขา้เรียนจาก 

3% เป็น 5%  

ความรู้ มีการทดสอบวดัความรู้

หลงัจากเรียนจบทุกๆสอง

บท มีการนาํเสนองาน

หนา้ห้องและอาจารยไ์ด้

ประเมินความรู้ 

 

√  ถา้นกัศึกษาขาดเรียนคาบใดจะทาํ

ใหไ้ม่ไดค้ะแนนเก็บในชั�วโมงนั�น 

ครูผูส้อนควรจะเตือนนกัศึกษา

ไม่ใหข้าดเรียนและแจง้ใหน้กัศึกษา

ทราบวา่ครั� งต่อไปจะมีงานอะไรใน

ห้องเพื�อที�นกัศึกษาจะไดไ้ม่ขาด

เรียนหรือมาสาย 

ทกัษะทางปัญญา 

 

มีแบบฝึกหดัทั�งงานเดี�ยว

และงานกลุ่มเพื�อให้

นกัศึกษาฝึกการแกปั้ญหา

จากบทเรียน  

√  ประเมินผลไดย้ากเพราะวา่เนื�อหาที�

สอนเป็นการประเมินความรู้

มากกวา่ทางปัญญา  

ทกัษะความสัมพนัธ์

ระหวา่งบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

มีแบบฝึกหดัทั�งงานกลุ่ม

งานเดี�ยวให้รู้จกัแกปั้ญหา

จากบทเรียน การนาํเสนอ

งานหนา้ห้องเรียนและการ

ใหค้ะแนนที�เป็นระบบใน

กรณีที�นกัศึกษาไม่มีความ

รับผิดชอบทาํงาน 

√   



                                                                 ๓                                                     มคอ. ๕ 

ทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตวัเลข การสื�อสาร และ

การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

นกัศึกษาไดฝึ้กทกัษะการ

สื�อสาร และสามารถใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศใน

การนาํเสนองานไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

√  นกัศึกษาพบปัญหาในการนาํเสนอ

ดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศทั�งที�เกิด

จากระบบคอมพิวเตอร์ในห้องเรียน

และจากโปรแกรมที�นกัศึกษา

เตรียมมา นกัศึกษาจึงตอ้งแกไ้ข

ปัญหาโดยการเตรียมการนาํเสนอ

โดยวิธีอื�นๆเพื�อป้องกนัความ

ผิดพลาดที�อาจเกิดขึ�นได ้

๔. ข้อเสนอการดําเนินการเพื�อปรับปรุงวิธีสอน 

ปัญหาส่วนใหญ่ในวชิาเกิดจากความไม่รับผดิชอบตวัเองของนกัศึกษา เช่น ลืมส่งงานและไม่เขา้เรียนจึงทาํให้

คะแนนเก็บค่อนขา้งนอ้ย การปรับปรุงการเรียนการสอนคืออาจารยต์อ้งหาเทคนิคเพื�อสร้างจิดตสํานึกให้

นกัศึกษาใฝ่รู้ดว้ยตนเอง รู้จกัคุณค่าของการเรียนหรือการพยายามดว้ยตนเองไม่ใช่อาศยัการติวเพื�อสอบ

เท่านั�น ซึ� งเป็นเทคนิคของอาจารยแ์ต่ละคนจะใชก้บัเด็กแต่ละกลุ่มซึ�งไม่เหมือนกนั 

 
 

หมวดที� ๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จํานวนนักศึกษาที�ลงทะเบียนเรียน                                       177                                    คน 

๒. จํานวนนักศึกษาที�คงอยู่เมื�อสิ�นสุดภาคการศึกษา                 177                                    คน 

๓. จํานวนนักศึกษาที�ถอน  (W)                                                     -                                     คน 



                                                                 ๔                                                     มคอ. ๕ 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จํานวน ร้อยละ 

A 24 13.56 

B+ 38 21.47 

B 37 20.90 

C+ 34 19.21 

C 19 10.73 

 D+ 13 7.34 

D 9 5.08 

F 3 1.69 

I - - 

ผ่าน (P, S) - - 

ไม่ผ่าน  (U)  - - 
 

๕. ปัจจัยที�ทาํให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี)  

๖. ความคลาดเคลื�อนจากแผนการประเมินที�กาํหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 

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

๖.๑ ความคลาดเคลื�อนด้านกาํหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคลื�อน เหตุผล 

  

  

๖.๒ ความคลาดเคลื�อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 

ความคลาดเคลื�อน เหตุผล 

  

  

๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิ�ของนักศึกษา  

วธิีการทวนสอบ สรุปผล 

   

  



                                                                 ๕                                                     มคอ. ๕ 

หมวดที� ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการดําเนินการ 

 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ�งอาํนวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน

การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 

 

ยงัไม่มีแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ที�นกัศึกษาจะ                

สารถเขา้ไปศึกษาดว้ยตนเองนอกเวลาเรียนได ้

ทาํใหน้กัศึกษาไม่สามารถทบทวนบทเรียนนอกชั�น

เรียนและขาดการเรียนรู้ที�ต่อเนื�อง 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ยงัขาดงบประมาณในการจดัหาสื�อการเรียนการ

สอนสาํหรับนกัศึกษาเพิ�มเติม 

ทาํใหน้กัศึกษาไม่ไดฝึ้กฝนเนื�อหานอกชั�นเรียน  

 
 

หมวดที� ๕ การประเมินรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  (ในเอกสารแนบ)  

    ๑.๑ ข้อวิพากษ์ที�สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 

 

๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธิีอื�น  

     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ที�สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื�น 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๒.๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                 ๖                                                     มคอ. ๕ 

หมวดที� ๖ แผนการปรับปรุง 
 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที�เสนอในรายงาน/รายวิชาครั�งที�ผ่านมา 

แผนการปรับปรุงที�เสนอในภาคการศึกษา/        

ปีการศึกษาที�ผ่านมา 

ผลการดําเนินการ 

-ควรปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนให้มีความ

ถูกตอ้ง 

- ไดป้รับปรุงเอกสารประกอบการสอนให้มีความ

ถูกตอ้ง และครอบคลุมเนื�อหามากขึ�น 

 

๒. การดําเนินการอื�น ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 

 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ กําหนดเวลาที�แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

ตรวจสอบความพร้อมของแหล่งทรัพยากรที�จะ

นาํไปใชส้อนเช่น เอกสารประกอบการสอน 

อยูใ่นช่วงดาํเนินการ อาจารยผ์ูป้ระสานงานและ

เจา้หนา้ที�ตวัแทนบริษทั 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกบันกัศึกษาทั�งในส่วนของเนื�อหาและเวลาเรียน อยา่งไรก็ตาม 

ยงัตอ้งมีการปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนใหค้รอบคลุมมากขึ�น  
 

 

 

ลงชื�อ:    _________ศุภรา บาเลนไทนน์________________                                                               

                อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบรายวิชา/ผูร้ายงาน 

    วนัที� ....16... เดือน.....มกราคม.............พ.ศ. ...2557........ 
 
 
 


	หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
	หมวดที่ ๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา

