มคอ.5

รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1500129 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้ (English for Study Skills)
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
ไม่มี
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (section)
อ.กุสุมา นะสานี
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4
5. สถานที่เรียน
อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1.

รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
จํานวนชั่วโมง
ตามแผน
การสอน

จํานวนชั่วโมง
ที่สอนจริง

Introductions and syllabi review

3

3

Naming around the world
- Reading for main ideas
- Scanning for information
A song becomes a hit
- Reading for main ideas

3

3

3

3

หัวข้อ

ระบุเหตุผลที่การสอนจริง
ต่างจากแผนการสอนหากมี
ความแตกต่างเกิน 25%
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- Recognizing word families
- Types of nouns
Grammar: Simple Present Tense
The right job for you
- Reading for main ideas
- Scanning for details
The world of work
- Reading for main ideas
- Vocabulary skill:
Word forms
The world of work (cont.)
- Writing complete sentences
Grammar: Infinitives
The world in a city
- Reading for main ideas
Immigrant stories
- Vocabulary skill:
Word roots
- Connecting sentences with and,
but
The lost horse
- Reading for main idea
- Recognizing phrasal verbs
Past simple tense
What is laughter?
- Reading for main idea
Identifying the topic sentence of a
paragraph
The best medicine is laughter
- Reading for main idea
Identifying parts of speech

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
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The best medicine is laughter
Writing a topic sentence
The lies people tell
- Reading for main idea
Identifying pronoun referents
Students’ presentation of their projects
หั วข้ อ ที่ สอนไม่ ค รอบคลุ มตามแผน
(ถ้ามี)

3

3

3

3

3
นัยสําคัญของหัวข้อ

แนวทางชดเชย

ที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
ไม่มี
2. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา

ผลการเรียนรู้

วิธีสอนที่ระบุใน
รายละเอียดรายวิชา

ประสิทธิผล
มี

ไม่มี

ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข
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คุณธ
รรม จริยธรรม

(1) คุณธรรม จริยธรรมที่ต้อง
พัฒนา พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรับผิดชอบดังนี้
- มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่
ลอกการบ้าน หรือข้อสอบ
- มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม
- มีความขยันและอดทน
- รู้กาลเทศะ
(2) วิธีการสอนที่จะใช้
พัฒนาการเรียนรู้
- การสอนแบบฝึกทักษะ
ทางด้านการฟัง โดยให้ฟังเสียง
เจ้าของภาษาและมีการ
ทดสอบความเข้าใจร่วมด้วย
- การเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง การจัดกิจกรรมในชั้น
เรียนหรือนอกชั้นเรียน อาทิ
เช่นจําลองสถานการณ์โดยให้
นักศึกษาใช้ภาษาและแสดง
บทบาทสมมติ
(3) วิธีการประเมินผล
- ประเมินพฤติกรรมของ
นักศึกษาจากการแต่งกาย การ
เข้าเรียน และการส่งงานให้
ตรงเวลา
- การมีส่วนร่วมในการฝึก
ทักษะแบบคู่ และกลุ่ม
- แบบฝึกหัด การบ้าน
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(1) ความรู้ที่ต้องได้รับ
ความรู้

ทักษะทางปั
ญญา

- มีความรอบรูเ้ ท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและ
สากล
- วิเคราะห์และเชื่อมโยง
ความรู้ในศาสตร์หลักไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน
(2) วิธีการสอน
การสอนหลายรูปแบบใน
รายวิชาตามหลักสูตร ได้แก่
การบรรยายอภิปราย การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
และการฟังเสียงเจ้าของภาษา
(3) วิธีการประเมิน
- ประเมินผลการเรียนรู้จาก
การเรียนรายวิชา โดยการสอบ
ข้อเขียน สอบภาคปฏิบตั ิ
และการทําแบบฝึกหัด
(1) ทักษะทางปัญญาที่ต้อง
พัฒนา





- มีทักษะการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องและเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้
(2) วิธีการสอน
- การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ และการสอนที่เน้นการ
แก้ปัญหา
- การให้ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง
(3) วิธีการประเมินผลทักษะ
ทางปัญญาของนักศึกษา
- ประเมินผลการเรียนรู้จาก
การเรียนในรายวิชาตามสภาพ
จริง
- ประเมินผลจากชิ้นงานที่
ได้รับมอบหมาย และการสอบ
- ประเมินผลจากการมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน

-5-

มคอ.5

(1) ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ รับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา

รับผิดชอบ



- มีความสามารถในการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของตนเอง
และสิ่งแวดล้อม
(2) วิธีการสอน
- ให้ทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม
โดยเน้นการแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบ และการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกทุกคน
- แนะนําให้นักศึกษาเข้าใจถึง
การสร้างสัมพันธภาพในการ
ทํางานกับบุคคลอื่นๆ
(3) วิธีการประเมิน
- ประเมินผลการเรียนรู้จาก
กระบวนการกลุ่มโดยดูจากผล
การนําเสนอ
- ประเมินผลจากการสอบจาก
การตอบคําถาม และข้อสอบ
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ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(1) ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง
พัฒนา
- มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านการฟัง พูด



(2) วิธีการสอน
- การสอนที่เน้นการฝึกปฏิบัติ
- การสอนผ่านสื่อเล็กทรอ
นิกส์ เช่น โปรเจกเตอร์
- การเรียนรูด้ ้วยตนเองผ่าน
ระบบสารสนเทศ มอบหมาย
งานให้ค้นคว้าด้วยตนเอง จาก
เว็บไซต์
(3) วิธีการประเมิน
- ประเมินผลการเรียนรู้จาก
การฝึกปฏิบัติ แสดงบทบาท
สมมติ
- ประเมินผลการเรียนรู้จาก
การนําเสนอด้วยสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ เช่นจดหมาย
อิเลคทรอนิกส์
- การสอบด้วยข้อสอบ และ
การสนทนาถาม - ตอบ

4. ข้อเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน

38 คน

2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา

38 คน

3. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W)

ไม่มี

-7-

มคอ.5

3. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
จํานวน

ร้อยละ

2

5.26

3

7.90

2

5.26

4

10.52

12

31.58

5

13.16

8

21.06

2

5.26

0

0

-

-

-

-

ระดับคะแนน (เกรด)
A
B

+

B
+

C

C
+

D

D
F
I
ผ่าน
(P, S)
ไม่ผ่าน (U)

5. ปัจจัยที่ทําให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)

ไม่มี

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกําหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
ไม่มี
6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี)
ความคลาดเคลื่อน
ไม่มี

เหตุผล
เหตุผล
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7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของ
นักศึกษาโดยอาจารย์อืVน

สรุปผล
นักศึกษาส่วนใหญ่ได้รับทักษะความรู้ภาษาอังกฤษและ
นํามาใช้ในชีวิตประจําวันได้เพิ่มมากขึ้น

หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดําเนินการ
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน (ถ้ามี)

ผลกระทบ

ไม่มี

2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี)

ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

ไม่มี

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ข้อวิพากษ์ที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ข้อวิพากษ์ที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผ่านมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดําเนินการ
ปีการศึกษาที่ผ่านมา
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ไม่ได้มีการเสนอแผนปรับปรุง

2. การดําเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
ข้อเสนอ

กําหนดเวลาที่แล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ไม่มี

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ไม่มี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: _________________________________________
(นางสาวกุสุมา นะสานี)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร: _________________________________________
(นางสาวอรคนางค์ นวลเจริญ)
ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนประจํารายวิชา: 1500129 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้

ผลการวิเคราะห์รายข้อ

ค่าเฉลี่ย

SD

ผลการ
วิเคราะห์

ประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
1. บุคลิกภาพและการแต่งกายของผู้สอน

4.31

2. ความตรงต่อเวลา

4.25

0.65
0.66

มาก
มาก
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3. การเตรียมการสอน

4.30

4. ความตั้งใจและความกระตือรือร้นในการสอน

4.28

5. ความครบถ้วนในการสอนตามเนื้อหาของรายวิชา

4.23

6. ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย

4.21

7. มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

4.12

8. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล

4.18

9. ให้ข้อมูล ชี้แนะ แหล่งค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

4.15

10. จัดเนื้อหาและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน

4.16

11. ใช้สื่อการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสม

4.19

12. มีการประเมินผลหลายรูปแบบ ผู้เรียนทราบวิธีการประเมิน และมีส่วนร่วมในการ
กําหนดสัดส่วนคะแนน

4.18

13. บรรยากาศในชั้นเรียนมีความอบอุ่น เน้นความร่วมมือ ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน

4.25

รวม

4.22

0.62
0.63
0.66
0.66
0.76
0.72
0.73
0.71
0.68
0.66
0.63

0.67

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

มาก

ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
1. ความเพียงพอของอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ

4.20

2. ความเหมาะสมของอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ

4.19

3. ความเพียงพอของตํารา/หนังสือ และสิ่งพิมพ์ในห้องสมุด

4.15

4. ความเหมาะสมของตํารา/หนังสือ และสิ่งพิมพ์ในห้องสมุด

4.19

รวม

4.18

0.66
0.64
0.65
0.65

0.65

มาก
มาก
มาก
มาก

มาก
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