รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื อสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่ น
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่ น

หมวดที ๑ ข้ อมูลทัวไป
๑. รหัสและชื อรายวิชา
000102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1
000102English for Academic Purposes I
๒. รายวิชาทีต้ องเรี ยนก่ อนรายวิชานี (ถ้ ามี)
000 101 ภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร
๓. อาจารย์ ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ ผู้สอนและกลุ่มเรียน(section)
1. Mr. Fred Setzler
2. Mr. RudisangMotshubi
3. Mr. Isaiah Miller
4. Ms. Vanessa Moll
5. อาจารย์พรชมพู ราชธา
6. อาจารย์พุทธธิ ดา ดวงจันทร์ โชติ
7. อาจารย์กฤษณ์ กีสวัสดิคอน
8. อาจารย์พดั วงศ์วรรณกิจ
9. อาจารย์ภริ นดา พันธุ รัตน์
10. อาจารย์ธิดานันท์ ชนะกาญจน์
11. อาจารย์ณัฐพล วรรณงาม
12. อาจารย์ศุภรา บาเลนไทนน์
13. อาจารย์จอย เบลลาโด
14. อาจารย์ธวัชชัย ไชยบุญเรื อง
15. อาจารย์เยาวลักษณ์ สมัครสมาน
16. อาจารย์เพ็ญประภา ขัติยะ

มคอ. ๕

๑
17. อาจารย์พนิตตา อุทยั เภตรา
18. อาจารย์สุกริ ช อินธิ เสน
19. อาจารย์ฝนทิพย์ เพชรด่านเหนื อ
20. อาจารย์สุกริ ช อินธิ เสน
21. อาจารย์ธีรดา หลานวงษ์
22. อาจารย์ชวินทร์ ศรี สวัสดิ
23. อาจารย์วนั วิสา จุลคําภา
24. อาจารย์ปิโยรส นาสมฝัน
25. อาจารย์วสั มิลล์ วัชรกวีศิลป์
26. อาจารย์จกั ษรี สุ วรรณศร
27. อาจารย์องั คณา ไคลน์
28. อาจารย์นาํ พล โชคศิริ
29. อาจารย์จุลลดา เมียโลเน่น
30. อาจารย์กาํ จร ใจบุญ
31. อาจารย์วรรณพร ถนัดค้า
32. อาจารย์วีรยา สัจจะเขตต์
33. อาจารย์สุธาทิพย์ คํารัตน์
34. อาจารย์วณิ ชชา วรรณสุ ข

๔. ภาคการศึกษา/ปี การศึกษาทีเปิ ดสอนรายวิชา
สําหรับนักศึกษาปริ ญญาตรี ชันปี 1 ภาคปลาย ปี การศึกษา 2557
๕.สถานทีเรี ยน
อาคารพจน์สารสิ น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, อาคารเรี ยนคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ , อาคารเรี ยน
คณะเกษรศาสตร์, ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ อาคารเรี ยนคณะวิทยาศาสตร์

หมวดที ๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
๑.รายงานชั วโมงการสอนจริ งเทียบกับแผนการสอน

มคอ. ๕

๒

หัวข้ อ

จํานวน
ชั วโมงตาม
แผนการ
สอน

จํานวน
ชั วโมงที
สอนจริง

7

7

7

7

6

6

6

6

5.5

5.5

27

27

7

7

7

7

6

6

6

6

1. Level 1

Grammar: Past simple and past
continuous, Present perfect and
present continuous, zero, first and
second conditionals, verb patterns,
reported speech, passives
Speaking: talking about success
and achievements, making
difficult decisions, what’s going
on in your life, a traditional story,
changes in a place
Listening: listening for gist and
detail, opinions, ordering events,
identifying emotions
Reading: scanning, identifying
text organization, guessing
meaning from context,
previewing, speed reading
Writing: someone you admire, a
difficult decision you’ve made,
your life right now, reporting a
conversation, environmental
concerns
Independent learning: study 10
episodes BBC Flatmates VDO
2. Level 2

Grammar: relative clauses, third
conditional, present tense for
future, question forms
Speaking: influences in your
life, consequences of event in
your life, regrets, future plans and
predictions, your abilities,
Listening: making inferences,
indentifying context, listening for
detail, prediction
Reading: scanning, identifying
topics, speed reading, identifying
the topic

ระบุเหตุผลทีการสอนจริงต่ างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่ าง
เกิน๒๕%

๓

มคอ. ๕

Writing: someone who has
influenced you, something
important in your life and how it
affected you, your future plan, a
cover letter for a job
Independent learning: reading 6
stories from a set of graded reader
and do the exercises.

5.5

5.5

27

27

3. Level 3. ใชตําราชื่อ Global
Unit 1: Alive and Well
Part 1: Page 6
Auxiliary verb
Reading: How does your
city make you feel?

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Part 1: Page 30
3
Extend vocabulary
Reading: The Sacred
Balance
Speaking: The 19th century
Cree Indian quotation
3
Part2: Page 32
Pronunciation: contraction
form

3

Part 2: Page 8
Predictive adjectives,
present tense.
Listening on genealogy
Speaking : asking the
questions about family
Part 3: Page 10
Future forms
Reading: What are you
pessimistic about?
Unit 2: Right and Wrong
Part1: Page 18
Vocabulary and speaking:
Certainty and truth
Reading: E Pur si mour!
Part 2: Page 20
Vocabulary (Prefix and
suffix)
Reading and Listening: the
Right Answer Quiz.
Unit3: Land and Sea

3

๔

มคอ. ๕

Listening: A news story
Speaking and Writing: A
news story
Unit 4: Magic and Mystery
Part3: Page 46
Reading: the invisible man
Speaking: Magical Place

3

3

Unit5: Parent and Children
Part1: page 54
Vocabulary and speaking:
Parenthood
Reading: Baby and child care

1.5

1.5

3

3

27

27

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Part2: Page56
Speaking: Naming custom
Independent Learning: Reading
6 short stories from The
Canterbury Tales
4. Level 4
Unit 6 : Power and Money
Part 1: page 66
Reading and pronunciation
Listening and speaking:
Developing a speech
Part 3: page 70
Grammar: quite
Reading: Ten facts
about…lotteries.
Writing: problem solving
Unit7: Rhyme and Reason
Part 1: page 78
Extend your vocabulary
Reading and pronunciation:
The Golden Gate
Communicating skill
Part 2: page 80
Vocabulary about advertising
Listening : Good advertising
slogan
Speaking: advertising a new
product.

Unit 8: Dream and Reality
Part 1: page 90

๕
Metaphors
Reading and speaking: the
American dream
Speaking: Dream
Part 2: page 92
Unreal conditionals
Reading: A dream within a
dream
Speaking: Questions about
dream
Global Voices: Page 99
Listening to people taking
about their childhood dreams.
Describing dreams and
whether they are fulfilled
Unit 9: Rise and Fall
Part 1: page 102
Vocabulary : Noun and
adjective
Reading: Higher and Higher
Writing: Describing a
building
Part 3: page 106
Cause and result
Reading: Ten ways to fall
Speaking: talking about
history
Study skill: Improving your
grammar
Unit 10: Tear and laughter
Part 1: page 114
Vocabulary and writing
Listening: the science of tears
Speaking: crying
questionnaires
Part 2: page 116
Metaphors: strong emotion
Reading: sense and sensibility
Part 4: page 120
Reading: comedy
performances around the world.

มคอ. ๕

1.5

1.5

1.5

1.5

3

3

1.5

1.5

1.5

1.5

3

3

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

Group Presentation

Independent learning:

๖

มคอ. ๕
27

27

5. Level 5
Listening:
Recognizing relationship between
parts of a lecture
7
Recognizing detailed relationship
between ideas in lectures.
Note taking

7

Reading:
Recognizing organizations and
purpose of written text.
Recognizing relationship within a
written text.

9

9

Speaking:
Showing relationship between
idea
Using notes to assist speaking

7.5

7.5

Writing:
Understanding easy introductions
and their relationship to the body
of the essay.
Planning for writing: thesis, major
points, and supporting details.
Independent Learning:

8

8

๒. หัวข้ อทีสอนไม่ ครอบคลุมตามแผน
ระบุหัวข้ อทีสอนไม่ ครอบคลุมตามแผนและพิจารณานัยสําคัญของหั วข้ อต่ อผลการเรี ยนรู้ ของรายวิชา
และหลักสู ตรในกรณี ทีมีนัยสําคัญให้ เสนอแนวทางชดเชย
หัวข้ อทีสอนไม่ ครอบคลุมตามแผน
(ถ้ ามี)

นัยสํ าคัญของหัวข้ อทีสอนไม่
ครอบคลุมตามแผน

แนวทางชดเชย

มคอ. ๕

๗

๓. ประสิ ทธิผลของวิธีสอนทีทําให้ เกิดผลการเรียนรู้ตามทีระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู้

วิธีสอนทีระบุใน
รายละเอียดรายวิชา

ประสิ ทธิผล
มี

คุณธรรมจริ 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
มีแบบฝึ กหัดทังงานกลุ่ม
งานเดียวให้รู้จกั แก้ปัญหา
จากบทเรี ยน การนําเสนอ
งานหน้าห้องเรี ยนและการ
ให้คะแนนทีเป็ นระบบใน
กรณี ทีนักศึกษาไม่มีความ
รี บผิดชอบทํางาน

√

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

√

ไม่ มี

ปัญหาของการใช้ วิธีสอน(ถ้ ามี)
พร้ อมข้ อเสนอแนะในการแก้ ไข
เนืองจากมหาวิทยาลัยอนุญาตให้
นักศึกษามีสิทธิเข้าสอบปลายภาค
เรี ยนได้ ทําให้นกั ศึกษาบางคนไม่
สนใจเรื องวินยั ชันเรี ยน โดยบาง
รายขาดเรี ยนบ่อยๆ ผูส้ อนได้ตกลง
กับ นักศึกษาว่าจะมีการเก็บคะแนน
จากกิจกรรมในชันเรี ยน หาก
นักเรี ยนขาดเรี ยนจะไม่ได้คะแนน
ในส่ วนนี ทําให้นกั เรี ยนขาดเรี ยน
น้อยลง
ถ้านักศึกษาขาดเรี ยนคาบใดจะทํา
ให้ไม่ได้คะแนนเก็บในชัวโมงนัน
ครู ผสู ้ อนควรจะเตือนนักศึกษา
ไม่ให้ขาดเรี ยนหรื อเตือนว่าครัง
ต่อไปจะมีงานอะไรในห้องให้ทาํ
จะได้ไม่ขาดเรี ยนหรื อมาสาย
ประเมินผลได้ยากเพราะว่าเนือหาที
สอนเป็ นการประเมินความรู ้
มากกว่าทางปั ญญา

มคอ. ๕

๘
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

มีการให้นกั ศึกษาเข้าไป
ศึกษาเนือหาบนเว็ปไซต์
(ทักษะการเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเอง) นอกเวลาเรี ยน
และทํางานเป็ นชินงาน
ออกมาส่ งอาจารย์

√

มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยการ มอบหมายให้
นักศึกษาทําการศึกษาเพิมเติม
เกียวกับเนือหาทีได้เรี ยนในชัน
เรี ยน และนําเนือหาทีได้ศึกษา
เพิมเติม มานําเสนอหน้าชันเรี ยน

๔. ข้ อเสนอการดําเนินการเพือปรับปรุงวิธีสอน
4.1 ควรมีการนิเทศการสอนภายในโดย ผูเ้ ชียวชาญ หรื อเพือนอาจารย์เพือเป็ นการแลกเปลียนเทคนิกด้านการ
สอนให้มีความน่าสนใจ และหลากหลาย
4.2 ควรกระตุน้ ให้อาจารย์ผูส้ อนใช้ภาษาอังกฤษในชันเรี ยนให้มากทีสุ ด
4.3 อาจารย์ควรมีการให้การสะท้อนผลแก่ผเู ้ รี ยนอย่างสมําเสมอ

หมวดที ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
๑.จํานวนนักศึกษาทีลงทะเบียนเรี ยน

5,178 คน

๒. จํานวนนักศึกษาทีคงอยู่เมือสิ นสุ ดภาคการศึกษา5,151 คน
๓.จํานวนนักศึกษาทีถอน (W)

27 คน

มคอ. ๕

๙

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน(เกรด)
A

จํานวน

ร้ อยละ

F

205
351
701
883
912
719
974
406

3.96
6.78
13.54
17.05
17.61
13.89
18.81
7.84

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
๖.๑ความคลาดเคลือนด้ านกําหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลือน
เหตุผล

๖.๒ความคลาดเคลือนด้ านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ ามี)
ความคลาดเคลือน

เหตุผล

๗.การทวนสอบผลสั มฤทธิของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ

สรุปผล

๑๐

มคอ. ๕

หมวดที ๔ ปัญหาและผลกระทบต่ อการดําเนินการ
๑. ประเด็นด้ านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ งอํานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้ แหล่ งทรัพยากรประกอบการเรี ยน
การสอน(ถ้ ามี)
ในทักษะการอ่าน มีการให้นกั ศึกษาอ่านหนังสื อ
นอกเวลา แต่หนังสื อนอกเวลาในห้องสมุด หรื อ
ห้องหนังสื อของสถาบันมีอย่างจํากัด
ในทักษะการฟัง-พูด มีการใช้ลาํ โพงสําหรับฟัง แต่
ห้องเรี ยนบางคณะทีทางสถาบันฯได้มาใช้ไม่
สามารถฟังซี ดี หรื อใช้คอมพิวเตอร์ ในห้องไม่ได้

ผลกระทบ
นักศึกษาหลายคนซื อหนังสื ออ่านนอกเวลาเอง
ไม่ได้ยมื ห้องสมุด
ทําให้กิจกรรมการฟังส่ วนนีไม่สมบูรณ์สําหรับเด็ก
กลุ่มทีได้ห้องไม่ดี

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

ผลกระทบต่ อผลการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา

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

มคอ. ๕

๑๑

หมวดที ๖ แผนการปรับปรุง
๑. ความก้ าวหน้ าของการปรั บปรุงการเรี ยนการสอนตามทีเสนอในรายงาน/รายวิชาครั งทีผ่ านมา
แผนการปรับปรุ งทีเสนอในภาคการศึกษา/ปี
ผลการดําเนินการ
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

อาจารย์ผปู ้ ระสานงานและ
เจ้าหน้าทีตัวแทนบริ ษทั

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

ลงชือ:__นายณัฐพล วรรณงาม_
อาจารย์ผูร้ ับผิดชอบรายวิชา/ผูร้ ายงาน
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