
รายงานผลการดําเนินการของรายวชิา 

ชื�อสถาบันอุดมศึกษา                                มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

วิทยาเขต/คณะ/ ภาควชิา                     สถาบนัภาษามหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 
 

 

หมวดที� ๑ ข้อมูลทั�วไป 
 

๑. รหัสและชื�อรายวิชา  

000101 ภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสาร   

000101 English for Communication 

๒. รายวิชาที�ต้องเรียนก่อนรายวิชานี�  (ถ้ามี) 

ไม่มี 

๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

ทีมอาจารยส์ถาบนัภาษามหาวิทยาลยัขอนแก่น มีกลุ่มเรียนทั�งหมด 10 กลุ่ม แบ่งนกัศึกษาตามความสามารถ

ทางภาษาองักฤษจากคะแนนสอบเขา้วิชาภาษาองักฤษเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ mainstream,  

level 1, level 2 

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที�เปิดสอนรายวิชา 

สําหรับนกัศึกษาปริญญาตรีที�สอบตกเมื�อภาคการศึกษาที� 1/2557 

ภาคการศึกษาปลาย ประจาํปีการศึกษา 2557 

๕.  สถานที�เรียน 

อาคารพจน์สารสิน มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 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. Level mainstream students 

- ปฐมนิเทศและจาํหน่ายหนงัสือ 3 ชม. 

- ใชห้นงัสือ Breakthrough Plus 3 unit 

1-6 เรียนกบัอาจารยใ์นห้อง 41.5 ชม. 

41.5 41.5  

2. Level 1 students 

- ปฐมนิเทศและจาํหน่ายหนงัสือ 3 ชม. 

- ใชห้นงัสือ Breakthrough Plus 4 Unit 

1-5 เรียนกบัอาจารยใ์นห้อง 31.5 ชม. 

- ศึกษาดว้ยตนเอง 10.5 ชม. 

31.5 31.5  

3. Level 2 students 

- ปฐมนิเทศและจาํหน่ายหนงัสือ 3 ชม. 

- ใชห้นงัสือ Breakthrough Plus 4 Unit 

7-11เรียนกบัอาจารยใ์นห้อง 31.5 ชม. 

- ศึกษาดว้ยตนเอง 10.5 ชม. 

31.5 31.5  

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   

√   

ความรู้ มีการทดสอบวดัความรู้

หลงัจากเรียน มีการ

นาํเสนองานหนา้ห้องและ

อาจารยไ์ดป้ระเมินความรู้ 

 

√   

ทกัษะทางปัญญา 

 

มีแบบฝึกหดัทั�งงานกลุ่ม

งานเดี�ยวให้รู้จกัแกปั้ญหา

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 

มีการให้นกัศึกษาเขา้ไป

ทาํบทเรียนในโปรแกรม

ออนไลน์ และสาํหรับ

นกัศึกษาที�อยู ่level 1-4 มี

การศึกษาจากสื�อออนไลน์

ต่างๆดว้ยตวัเองนอกเวลา

เรียน และประเมินจากงาน

ที�สั�งใหท้าํ 

 

 

 

√   

๔. ข้อเสนอการดําเนินการเพื�อปรับปรุงวิธีสอน 

นกัศึกษาที�มาเรียนคือนกัศึกษาที�สอบไม่ผา่นวิชาเดียวกนันี�จากเทอมตน้ ปีการศึกษา 2557 ดงันั�นภาพรวมของ

นกัศึกษาในส่วนวิชาการอ่อนมาก หลายคนพยายามแต่ไม่พอ ในขณะที�หลายคนมาลงเรียนตามเพื�อนไม่ได้

ตั�งใจเรียนจึงทาํใหม้ีนกัศึกษาตาซํ� าซากในวชิานี�จาํนวนมาก ถา้อาจารยใ์นชั�นสามารถปรับทศันคตินกัศึกษาป็

นรายบุคคลใหม้าสนใจพยายามในการเรียนใหม้ากขึ�นกวา่นี�  จะทาํใหน้กัศึกษาผา่นไดม้ากขึ�นเช่นกนั 

 

 

 

 

หมวดที� ๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จํานวนนักศึกษาที�ลงทะเบียนเรียน                                                   334                        คน 

๒. จํานวนนักศึกษาที�คงอยู่เมื�อสิ�นสุดภาคการศึกษา                                334                    คน 

๓. จํานวนนักศึกษาที�ถอน  (W)                                                     4                                    คน 



                                                                 ๔                                                     มคอ. ๕ 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จํานวน ร้อยละ 

A 8 2.4 

B+ 11 3.2 

B 18 5.4 

C+ 24 7.2 

C 46 13.8 

 D+ 47 14.0 

D 89 26.6 

F 87 26.0 

I 0 0 

ผ่าน (P, S) 0 0 

ไม่ผ่าน  (U)  0 0 
 

๕. ปัจจัยที�ทาํให้ระดับคะแนนผิดปกติ  (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 

 

  

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

-การจดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษา  

 

-การจดักลุ่มเรียนภายในองค์กร  

-นกัศึกษาที�พื�นฐานไม่เหมือนเพื�อนในกลุ่มเบื�อ

เรียน 

-นกัศึกษาสับสนหลงไปเรียนกบัเพื�อนแต่ชื�ออยูก่บั

กลุ่มเรียนอื�นทาํให้เวลาประเมินผลการเรียนยุง่ยาก

เนื�องจากหาคะแนนเก็บไม่เจอ 

 
 

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 

 

 
หมวดที� ๖ แผนการปรับปรุง 

 



                                                                 ๖                                                     มคอ. ๕ 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที�เสนอในรายงาน/รายวิชาครั�งที�ผ่านมา 

แผนการปรับปรุงที�เสนอในภาคการศึกษา/        

ปีการศึกษาที�ผ่านมา 

ผลการดําเนินการ 

เนื�อหาและเวลาไม่สัมพนัธ์กนั เช็คเวลาตามปฏิทินมหาวิทยาลยั รวมทั�งวนัหยดุ

ต่างๆเพื�อปรับลดเนื�อหาให้สอนไดท้นัตามเวลาที�มี

จาํกดั 

 

๒. การดําเนินการอื�น ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 

การให้ผูส้อนประกาศคะแนนเก็บให้นกัศึกษาทราบ  

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ กําหนดเวลาที�แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

ปรับเปลี�ยนระบบการส่งคะแนนเก็บให้มีความ

รัดกุมป้องการการผิดพลาดในการประกาศ

เกรดผิด 

ก่อนเริ�มเปิดภาค

การศึกษา 

ผูป้ระสานงานรายวิชา 

นกัวชิาการศึกษา นกั

คอมพิวเตอร์ 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

การสื�อสารระหวา่งอาจารยก์บันกัศึกษาตอ้งทั�วถึงมากกวา่นี�  

 

 

ลงชื�อ:    _________พุทธธิดา ดวงจนัทร์โชติ_____________________ 

                                                                                            

                         อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบรายวิชา/ผูร้ายงาน 

                       วนัที� ....3... เดือน.....สิงหาคม.............พ.ศ. ...2558........ 
 


	หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
	หมวดที่ ๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา

