รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา
สถาบันภาษา

หมวดที ๑ ข้ อมูลทัวไป
๑. รหัสและชื อรายวิชา
050108 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์
050108 English for Sciences
๒. รายวิชาทีต้ องเรี ยนก่ อนรายวิชานี (ถ้ ามี)
000101 English for Communications
000102 English for Academic Purposes I
000103 English for Academic Purposes II
๓. อาจารย์ ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ ผู้สอนและกลุ่มเรียน (section)
อาจารย์ประจําและอาจารย์พิเศษ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๔. ภาคการศึกษา/ปี การศึกษาทีเปิ ดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที 2/2557
๕. สถานทีเรี ยน
อาคารพจน์สารสิ น มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารเรี ยนคณะเกษรศาสตร์ อาคารเรี ยนคณะเทคโนโลยี และ
อาคารเรี ยนคณะวิทยาศาสตร์

มคอ. ๕

๑

หมวดที ๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
๑. รายงานชั วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
จํานวน
ชั วโมงตาม
แผนการ
สอน

จํานวน
ชั วโมงที
สอนจริง

9

9

2. Unit 2: Processes
Vocabulary, Grammar, Reading,
Speaking, and Writing

12

12

3. Unit 3: Experimental Report
Vocabulary, Grammar, Reading,
Speaking, and Writing

12

12

4. Unit 4: Environmental issues
Vocabulary, Grammar, Reading,
Speaking, and Writing

12

12

หัวข้ อ

1. Unit 1:Safety signs & symbols

ระบุเหตุผลทีการสอนจริงต่ างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่ าง
เกิน ๒๕%

Vocabulary, Grammar, Reading,
Speaking, and Writing

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
วิธีสอนทีระบุใน
ประสิ ทธิผล
ปัญหาของการใช้ วธิ ีสอน (ถ้ ามี)
รายละเอียดรายวิชา
มี
ไม่ มี พร้ อมข้ อเสนอแนะในการแก้ ไข
คุณธรรม จริ ยธรรม

ความรู ้

ทักษะทางปั ญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

มีการระบุการให้เกณฑ์
คะแนนชัดเจน
กําหนดการส่ งงานให้ตรง
เวลา และมีคะแนนการ
เข้าเรี ยนรวมทังการมา
สายในชันเรี ยนอย่างเป็ น
ระบบ
มีการทดสอบวัดความรู ้
หลังจากเรี ยนจบทุกๆสอง
บท มีการนําเสนองาน
หน้าห้องและอาจารย์ได้
ประเมินความรู ้

√

บอกกฎเกณฑ์อย่างละเอียดและ
ชัดเจนแล้วแต่นกั ศึกษายังเข้าเรี ยน
สาย ควรเพิมคะแนนเข้าเรี ยนจาก
3% เป็ น 5%

√

มีแบบฝึ กหัดทังงานเดียว
และงานกลุ่มเพือให้
นักศึกษาฝึ กการแก้ปัญหา
จากบทเรี ยน
มีแบบฝึ กหัดทังงานกลุ่ม
งานเดียวให้รู้จกั แก้ปัญหา
จากบทเรี ยน การนําเสนอ
งานหน้าห้องเรี ยนและการ
ให้คะแนนทีเป็ นระบบใน
กรณี ทีนักศึกษาไม่มีความ
รับผิดชอบทํางาน

√

ถ้านักศึกษาขาดเรี ยนคาบใดจะทํา
ให้ไม่ได้คะแนนเก็บในชัวโมงนัน
ยกเว้นกรณี ป่วย หรื อติดภารกิจ
คณะหรื อมหาวิทยาลัย ครู ผสู ้ อน
ควรจะเตือนนักศึกษาไม่ให้ขาด
เรี ยนและแจ้งให้นกั ศึกษาทราบว่า
ครังต่อไปจะมีงานอะไรในห้อง
เพือทีนักศึกษาจะได้ไม่ขาดเรี ยน
หรื อมาสาย
ประเมินผลได้ยากเพราะว่าเนือหาที
สอนเป็ นการประเมินความรู ้
มากกว่าทางปั ญญา

√

มคอ. ๕

๓
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

นักศึกษาได้ฝึกทักษะการ
สื อสาร และสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การนําเสนองานได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ

นักศึกษาพบปั ญหาในการนําเสนอ
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศทังทีเกิด
จากระบบคอมพิวเตอร์ ในห้องเรี ยน
และจากโปรแกรมทีนักศึกษา
เตรี ยมมา นักศึกษาจึงต้องแก้ไข
ปั ญหาโดยการเตรี ยมการนําเสนอ
โดยวิธีอืนๆเพือป้ องกันความ
ผิดพลาดทีอาจเกิดขึนได้

√

๔. ข้ อเสนอการดําเนินการเพือปรับปรุงวิธีสอน
ปั ญหาส่ วนใหญ่ในวิชาเกิดจากความไม่รับผิดชอบตัวเองของนักศึกษา เช่น ลืมส่ งงานและไม่เข้าเรี ยนจึงทําให้
คะแนนเก็บค่อนข้างน้อย การปรับปรุ งการเรี ยนการสอนคืออาจารย์ตอ้ งหาเทคนิคเพือสร้างจิดตสํานึกให้
นักศึกษาใฝ่ รู ้ดว้ ยตนเอง รู ้จกั คุณค่าของการเรี ยนหรื อการพยายามด้วยตนเองไม่ใช่อาศัยการติวเพือสอบ
เท่านัน ซึ งเป็ นเทคนิคของอาจารย์แต่ละคนจะใช้กบั เด็กแต่ละกลุ่มซึ งไม่เหมือนกัน

หมวดที ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
๑. จํานวนนักศึกษาทีลงทะเบียนเรี ยน

417

คน

๒. จํานวนนักศึกษาทีคงอยู่เมือสิ นสุ ดภาคการศึกษา

416

คน

1

คน

๓. จํานวนนักศึกษาทีถอน (W)

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
21
19
30
39
63
52
130
62
-

ร้ อยละ
5.04
4.56
7.19
9.35
15.11
12.47
31.18
14.87
-

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
ผลกระทบ
การสอน (ถ้ ามี)
ยังไม่มีแหล่งการเรี ยนรู ้ออนไลน์ทีนักศึกษาจะ
ทําให้นกั ศึกษาไม่สามารถทบทวนบทเรี ยนนอกชัน
สารถเข้าไปศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรี ยนได้
เรี ยนและขาดการเรี ยนรู ้ทีต่อเนือง

๒. ประเด็นด้ านการบริหารและองค์ กร
ปัญหาด้ านการบริ หารและองค์ กร(ถ้ ามี)
ยังขาดงบประมาณในการจัดหาสื อการเรี ยนการ
สอนสําหรับนักศึกษาเพิมเติม

ผลกระทบต่ อผลการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
ทําให้นกั ศึกษาไม่ได้ฝึกฝนเนื อหานอกชันเรี ยน

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

๖

มคอ. ๕

หมวดที ๖ แผนการปรับปรุง
๑. ความก้ าวหน้ าของการปรั บปรุงการเรี ยนการสอนตามทีเสนอในรายงาน/รายวิชาครั งทีผ่ านมา
แผนการปรับปรุงทีเสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดําเนินการ
ปี การศึกษาทีผ่ านมา
-ควรปรับปรุ งเอกสารประกอบการสอนให้มีความ - ได้ปรับปรุ งเอกสารประกอบการสอนให้มีความ
ถูกต้อง
ถูกต้อง และครอบคลุมเนือหามากขึน

๒. การดําเนินการอืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
๓. ข้ อเสนอแผนการปรับปรุ งสํ าหรับภาคการศึกษา/ปี การศึกษาต่ อไป
ข้ อเสนอ

กําหนดเวลาทีแล้ วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ตรวจสอบความพร้อมของแหล่งทรัพยากรทีจะ อยูใ่ นช่วงดําเนินการ
อาจารย์ผปู ้ ระสานงาน
นําไปใช้สอนเช่น เอกสารประกอบการสอน
๔. ข้ อเสนอแนะของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ ออาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร
กิจกรรมการเรี ยนการสอนเหมาะสมกับนักศึกษาทังในส่ วนของเนือหาและเวลาเรี ยน อย่างไรก็ตาม
ยังต้องมีการปรับปรุ งเอกสารประกอบการสอนให้ครอบคลุมมากขึน

ลงชือ: _________ศุภรา บาเลนไทนน์________________
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบรายวิชา/ผูร้ ายงาน
วันที ..29.. เดือน.....กรกฎาคม.............พ.ศ. ...2558........

