รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถาบันภาษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

หมวดที ๑ ข้ อมูลทัวไป
๑. รหัสและชื อรายวิชา
000101 ภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร
000101 English for Communication
๒. รายวิชาทีต้ องเรี ยนก่ อนรายวิชานี (ถ้ ามี)
ไม่มี
๓. อาจารย์ ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ ผู้สอนและกลุ่มเรียน (section)
ทีมอาจารย์สถาบันภาษามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีกลุ่มเรี ยนทังหมด 10 กลุ่ม แบ่งนักศึกษาตามความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษจากคะแนนสอบเข้าวิชาภาษาอังกฤษเป็ น 3 ระดับ ได้แก่ mainstream,
level 1, level 2
๔. ภาคการศึกษา/ปี การศึกษาทีเปิ ดสอนรายวิชา
สําหรับนักศึกษาปริ ญญาตรี ทีสอบตกเมือภาคการศึกษาที 1/2557
ภาคการศึกษาปลาย ประจําปี การศึกษา 2557
๕. สถานทีเรี ยน
อาคารพจน์สารสิ น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มคอ. ๕

๑

หมวดที ๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
๑. รายงานชั วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน

หัวข้ อ

1. Level mainstream students

จํานวน
ชั วโมงตาม
แผนการ
สอน

จํานวน
ชั วโมงที
สอนจริง

41.5

41.5

31.5

31.5

31.5

31.5

ระบุเหตุผลทีการสอนจริงต่ างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่ าง
เกิน ๒๕%

- ปฐมนิเทศและจําหน่ายหนังสื อ 3 ชม.
- ใช้หนังสื อ Breakthrough Plus 3 unit
1-6 เรี ยนกับอาจารย์ในห้อง 41.5 ชม.
2. Level 1 students

- ปฐมนิเทศและจําหน่ายหนังสื อ 3 ชม.
- ใช้หนังสื อ Breakthrough Plus 4 Unit
1-5 เรี ยนกับอาจารย์ในห้อง 31.5 ชม.
- ศึกษาด้วยตนเอง 10.5 ชม.
3. Level 2 students

- ปฐมนิเทศและจําหน่ายหนังสื อ 3 ชม.
- ใช้หนังสื อ Breakthrough Plus 4 Unit
7-11เรี ยนกับอาจารย์ในห้อง 31.5 ชม.
- ศึกษาด้วยตนเอง 10.5 ชม.

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

นัยสํ าคัญของหัวข้ อทีสอนไม่
ครอบคลุมตามแผน

แนวทางชดเชย

มคอ. ๕

๒
๓. ประสิ ทธิผลของวิธีสอนทีทําให้ เกิดผลการเรียนรู้ตามทีระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู้
คุณธรรม จริ ยธรรม

ความรู ้

ทักษะทางปั ญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

วิธีสอนทีระบุใน
รายละเอียดรายวิชา

ประสิ ทธิผล
มี

มีการระบุการให้เกณฑ์
คะแนนชัดเจน
กําหนดการส่ งงานให้ตรง
เวลา
มีการทดสอบวัดความรู ้
หลังจากเรี ยน มีการ
นําเสนองานหน้าห้องและ
อาจารย์ได้ประเมินความรู ้

√

มีแบบฝึ กหัดทังงานกลุ่ม
งานเดียวให้รู้จกั แก้ปัญหา
จากบทเรี ยน
มีแบบฝึ กหัดทังงานกลุ่ม
งานเดียวให้รู้จกั แก้ปัญหา
จากบทเรี ยน การนําเสนอ
งานหน้าห้องเรี ยนและการ
ให้คะแนนทีเป็ นระบบใน
กรณี ทีนักศึกษาไม่มีความ
รับผิดชอบทํางาน

√

ไม่ มี

ปัญหาของการใช้ วธิ ีสอน (ถ้ ามี)
พร้ อมข้ อเสนอแนะในการแก้ ไข

√

√

ประเมินผลได้ยากเพราะว่าเนือหาที
สอนเป็ นการประเมินความรู ้
มากกว่าทางปั ญญา

มคอ. ๕

๓
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

มีการให้นกั ศึกษาเข้าไป
ทําบทเรี ยนในโปรแกรม
ออนไลน์ และสําหรับ
นักศึกษาทีอยู่ level 1-4 มี
การศึกษาจากสื อออนไลน์
ต่างๆด้วยตัวเองนอกเวลา
เรี ยน และประเมินจากงาน
ทีสังให้ทาํ

√

๔. ข้ อเสนอการดําเนินการเพือปรับปรุงวิธีสอน
นักศึกษาทีมาเรี ยนคือนักศึกษาทีสอบไม่ผา่ นวิชาเดียวกันนีจากเทอมต้น ปี การศึกษา 2557 ดังนันภาพรวมของ
นักศึกษาในส่ วนวิชาการอ่อนมาก หลายคนพยายามแต่ไม่พอ ในขณะทีหลายคนมาลงเรี ยนตามเพือนไม่ได้
ตังใจเรี ยนจึงทําให้มีนกั ศึกษาตาซําซากในวิชานีจํานวนมาก ถ้าอาจารย์ในชันสามารถปรับทัศนคตินกั ศึกษาป็
นรายบุคคลให้มาสนใจพยายามในการเรี ยนให้มากขึนกว่านี จะทําให้นกั ศึกษาผ่านได้มากขึนเช่นกัน

หมวดที ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
๑. จํานวนนักศึกษาทีลงทะเบียนเรี ยน

334

๒. จํานวนนักศึกษาทีคงอยู่เมือสิ นสุ ดภาคการศึกษา
๓. จํานวนนักศึกษาทีถอน (W)

334
4

คน
คน
คน

มคอ. ๕

๔
๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน (เกรด)
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
I
ผ่ าน (P, S)
ไม่ ผ่าน (U)

จํานวน
8
11
18
24
46
47
89
87
0
0
0

ร้ อยละ
2.4
3.2
5.4
7.2
13.8
14.0
26.6
26.0
0
0
0

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

๖.๒ ความคลาดเคลือนด้ านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ ามี)
ความคลาดเคลือน

เหตุผล

๗. การทวนสอบผลสั มฤทธิของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ

สรุปผล

มคอ. ๕

๕

หมวดที ๔ ปัญหาและผลกระทบต่ อการดําเนินการ
๑. ประเด็นด้ านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ งอํานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้ แหล่ งทรัพยากรประกอบการเรี ยน
การสอน (ถ้ ามี)

ผลกระทบ

๒. ประเด็นด้ านการบริหารและองค์ กร
ปัญหาด้ านการบริ หารและองค์ กร(ถ้ ามี)
-การจัดระดับความรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
-การจัดกลุ่มเรี ยนภายในองค์กร

ผลกระทบต่ อผลการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
-นักศึกษาทีพืนฐานไม่เหมือนเพือนในกลุ่มเบือ
เรี ยน
-นักศึกษาสับสนหลงไปเรี ยนกับเพือนแต่ชืออยูก่ บั
กลุ่มเรี ยนอืนทําให้เวลาประเมินผลการเรี ยนยุง่ ยาก
เนืองจากหาคะแนนเก็บไม่เจอ

หมวดที ๕ การประเมินรายวิชา
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (ในเอกสารแนบ)
๑.๑ ข้ อวิพากษ์ ทีสํ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ ผู้สอนต่ อข้ อวิพากษ์ ตามข้ อ ๑.๑
๒. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอืน
๒.๑ ข้ อวิพากษ์ ทีสํ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอืน
๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ ผู้สอนต่ อข้ อวิพากษ์ ตามข้ อ ๒.๑

หมวดที ๖ แผนการปรับปรุง

๖

มคอ. ๕

๑. ความก้ าวหน้ าของการปรั บปรุงการเรี ยนการสอนตามทีเสนอในรายงาน/รายวิชาครั งทีผ่ านมา
แผนการปรับปรุงทีเสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดําเนินการ
ปี การศึกษาทีผ่ านมา
เนือหาและเวลาไม่สัมพันธ์กนั
เช็คเวลาตามปฏิทินมหาวิทยาลัย รวมทังวันหยุด
ต่างๆเพือปรับลดเนือหาให้สอนได้ทนั ตามเวลาทีมี
จํากัด
๒. การดําเนินการอืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
การให้ผสู ้ อนประกาศคะแนนเก็บให้นกั ศึกษาทราบ
๓. ข้ อเสนอแผนการปรับปรุ งสํ าหรับภาคการศึกษา/ปี การศึกษาต่ อไป
ข้ อเสนอ

กําหนดเวลาทีแล้ วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ปรับเปลียนระบบการส่ งคะแนนเก็บให้มีความ
ก่อนเริ มเปิ ดภาค
ผูป้ ระสานงานรายวิชา
รัดกุมป้ องการการผิดพลาดในการประกาศ
การศึกษา
นักวิชาการศึกษา นัก
เกรดผิด
คอมพิวเตอร์
๔. ข้ อเสนอแนะของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ ออาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร
การสื อสารระหว่างอาจารย์กบั นักศึกษาต้องทัวถึงมากกว่านี

ลงชือ: _________พุทธธิ ดา ดวงจันทร์ โชติ_____________________
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบรายวิชา/ผูร้ ายงาน
วันที ....3... เดือน.....สิ งหาคม.............พ.ศ. ...2558........

