มคอ. 5
รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ / ภาคภาษา
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
080103001 English I (ภาษาอังกฤษ 1)
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์ พ งษ์ พั ฒ น์ พั น ธนะหิ รั ญ อาจารย์ พ งษ์ ศั ก ดิ์ ศั ก ดา อาจารย์ ก รกฎ ก่ า แก้ ว และ อาจารย์
ดอกเตอร์นีลาวัณ วณิชากร
อาจารย์ผู้สอน : คณาจารย์ของภาควิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ และคณาจารย์ของภาควิชา
วิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา
1/2559
5. สถานที่เรียน
ห้องเรียน อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาคาร
คณะสถาปัตยกรรม อาคารนวมินทรราชินี และอาคารวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ มจพ. กรุงเทพ
อาคารคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตรและอาคารคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ปราจีนบุรี
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
จานวน ชม.
หัวข้อ
ตามแผนการสอน
Greetings and Introduction to the
3
course
Unit 1A Ask and answer personal
questions
3
Unit 1B Talk about how people
communicate

จานวน ชม. ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผน
ที่สอนจริง การสอนหากมีความแตกต่างเกิน 25%
3

-

3

-

2

หัวข้อ
Unit1C Greet people and end
conversations
Unit 1D Write a personal email
Unit 2A Talk about past holidays
Unit 2B Describe difficult journeys
Unit 2C Ask for information in a
public place
Unit 2D Write a travel blog
Unit 3A Talk about your plans for
celebrations
Unit 3B Talk about spending and
saving money
Unit 3C Talk about people in
shops
Unit 3D Write an update email
Review and revision
สอบกลางภาค
Unit 4A Talk about your plans for
celebrations
Unit 4B Plan a day out in a city
Unit 4C At the movies
Unit 4D Going out
Unit 5A Talk about what people
do at work
Unit 5B Talk about your future
career
Unit 5C Make offers and
suggestions
Unit 5D Write a job application

จานวน ชม.
ตามแผนการสอน

จานวน ชม. ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผน
ที่สอนจริง การสอนหากมีความแตกต่างเกิน 25%

3

3

3

3

3

3

-

3

3

-

3

3

-

3

3

-

3

3

-

3

3

-

3

3

-

3

3

-

3

3

-

3
หัวข้อ
Unit 6A Give advice on common
problems
Unit 6B Describe extreme
experiences
Unit 6C Ask for and give advice
Unit 6D Write an email giving
advice
Review and revision
สอบปลายภาค

จานวน ชม.
ตามแผนการสอน

จานวน ชม. ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผน
ที่สอนจริง การสอนหากมีความแตกต่างเกิน 25%

3

3

-

3

3

-

3

3

-

3

3

-

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุม
นัยสาคัญของหัวข้อที่สอน
ไม่ครอบคลุมตามแผน
ตามแผน
-

แนวทางชดเชย
-

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ประสิทธิผล
วิธีสอนที่ระบุใน
ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)
ผลการเรียนรู้
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข
รายละเอียดรายวิชา
มี
ไม่มี
คุณธรรม จริยธรรม
การตรงต่อเวลา
/
ความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่
ความซื่อสัตย์

4
ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

- ไวยากรณ์เบื้องต้น
- คาศัพท์สาคัญที่
เกี่ยวข้องกับบทเรียน
- การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษทั่วไปใน
ชีวิตประจาวันและ
การสื่อสารตาม
วัตถุประสงค์ของ
บทเรียน
- การอ่านบทความ
ความรู้ ความเข้าใจ
ความสามารถในการ
ใช้ภาษาอังกฤษใน
สถานการณ์จริง
การพัฒนาทักษะ
เพื่อให้สามารถ
ประยุกต์ใช้ภาษาใน
สถานการณ์ที่
หลากหลาย
group work and
team work

/

/

/

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ทักษะการสื่อสารเป็น
/
ตัวเลข การสื่อสาร และการ ภาษาอังกฤษ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการใช้
เทคโนโลยีเพื่อจัดทา
คลิปวิดีโอการสนทนา
ภาษาอังกฤษ
4. ข้อเสนอการดาเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีสอน
การตรวจงานเขียนเป็นภาระที่ค่อนข้างหนักสาหรับผู้สอน เห็นควรให้ผู้สอนใช้เทคโนโลยีในการ
ตรวจทานไวยากรณ์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดในการเขียนและแก้ไขไวยกรณ์ที่ใช้ผิด

5
หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน

4,844

คน

2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
3. จานวนนักศึกษาที่ถอน (W)

4,781
63

คน
คน

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน

จานวน

A
275
B+
267
B
499
C+
871
C
1,297
D+
641
D
422
ตก (F)
129
ตกเนื่องจากเวลาเรียนไม่พอ ไม่มีสิทธิสอบ (Fa)
2
ตกเนื่องจากขาดสอบ (Fe)
378
การวัดผลโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์ยังไม่สิ้นสุด (Ip)
ไม่สมบูรณ์ (I)
พอใจ (S)
ไม่พอใจ (U)
ขอถอนวิชาเรียนหลังกาหนด (W)
ไม่ทราบ
5. ปัจจัยที่ทาให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกาหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ไม่มี
-

คิดเป็นร้อยละ
5.75
5.58
10.44
18.22
27.13
13.41
8.83
2.70
0.04
7.91
-
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6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี)
ความคลาดเคลื่อน
-

เหตุผล
-

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
ไม่มี

สรุปผล
-

หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบ
ผลกระทบ
การเรียนการสอน (ถ้ามี)
อยากให้มีเครื่องเล่นซีดีพร้อมลาโพงที่ใช้งานได้ใน ไม่สะดวกต่อการเรียนการสอนและนักศึกษาเสีย
ห้องเรียนทุกห้องเพื่อความสะดวกของผู้สอน
ประโยชน์มากกว่า แทนที่จะได้ฟังบทเรียน
หรือติดลาโพงกับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้เล่น
ภาษาอังกฤษอย่างชัดเจนจากลาโพงโดยตรง ก้ต้อง
แผ่นซีดีได้
ฟังผ่านเครื่องเล่นซีดี หรือลาโพงเล็ก ๆ ที่ครูนามาใช้
(เคยแจ้งไปแล้ว หลายปีก็ยังไม่มีและไม่สนใจ คง ต่อกับโน้ตบุ้คคอมพิวเตอร์
เพราะเป็นวิชาบริการ แต่ละคณะไม่สนใจอานวย
ความสะดวกให้ผู้สอนวิชาบริการ)
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี)
ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
นักศึกษาบางตอนเรียนมีจานวนมากเนื่องจาก
จานวนนักศึกษามากทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ระบบการจัดตอนเรียนเป็นไปตามจานวนนักศึกษา นักศึกษาลดลง
ในภาควิชานั้นๆ
หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (ดูรายละเอียดจากระบบการประเมินออนไลน์)
1.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
ได้รับการประเมินอยู่ในระดับดี (4.31 จากเกณฑ์คะแนนเต็ม 5)
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1
-
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2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
(ระบุ)
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1
(ระบุ)
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผ่านมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดาเนินการ
ปีการศึกษาที่ผ่านมา
ไม่มี
2. การดาเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ไม่มี
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
ข้อเสนอ

กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ไม่มี
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลายมือชื่อผู้รายงาน/ผู้รับรายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา
ลงชื่อ………กรกฎ…………………………………
(กรกฎ ก่าแก้ว)
วันที่รายงาน วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลงชื่อ…………………………. ………………
(…………………………………………)
วันที่รับรายงาน ....................................................................
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