แบบ มคอ ๕
แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา หมายถึง รายงานผลการจัดการเรียน
การสอนของอาจารยผูสอนแตละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียนเกี่ยวกับภาพรวมของการจัดการเรียนการ
สอนในวิชานั้นๆวา ไดดําเนินการสอนอยางครอบคลุมและเปนไปตามแผนที่วางไวในรายละเอียด
ของรายวิชาหรือไม และหากไมเปนไปตามแผนที่วางไว ตอ งใหเหตุผลและขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกลาวในครั้งตอไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผล
การเรียนของนักศึกษา จํานวนนักศึกษาตั้งแตเริ่มเรียนจนสิ้นสุด ปญหาในดานการบริหารจัดการ
และสิ่งอํานวยความสะดวก การวิเคราะหผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษาหรือผู/หัวหนา ภาค /
ประเมินภายนอก รวมทั้งการสํารวจความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต การวางแผนและใหขอเสนอแนะ
ตอผูประสานงานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนารายวิชา
ประกอบดวย ๖ หมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑
หมวดที่ ๒
หมวดที่ ๓
หมวดที่ ๔
หมวดที่ ๕
หมวดที่ ๖

ขอมูลทั่วไป
การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
การประเมินรายวิชา
แผนการปรับปรุง

๑
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา ภาควิชาภาษาตะวันตก หลักสูตรภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
1551111z ภาษาศาสตรเบื้องตน (Introduction to Linguistics)
๒. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)
ไมมี
๓. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผสู อนและกลุมเรียน (section)
อาจารยรฐั พล ทองแตง กลุมเรียน 01
๔. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 1/2556
๕. สถานที่เรียน
อาคารภูมริ าชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ

มคอ. ๕

มคอ. ๕

๒

หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
๑. รายงานชัว่ โมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวขอ

-

-

-

Course orientation
What is language?
introduction to linguistics
Characteristics of human
language
Human language and
animal communication
systems
the systemic and
connected components of a
language
What is linguistics?
What does a linguist do?

Unit 2 Phonetics
- What is sound?
- Spelling and pronunciation

จํานวน
ชั่วโมงตาม
แผนการ
สอน

จํานวน
ชั่วโมงที่
สอนจริง

3

3

6

6

ระบุเหตุผลที่การสอนจริงตาง
จากแผนการสอนหากมีความ
แตกตางเกิน ๒๕%

มคอ. ๕

๓
- introduction of phonetic
symbols
- Speech organs
- Consonant and vowel
description
Unit 3 Phonology
- Sound system of a
language
- Phonemes/distinctive
sounds
- Minimal pairs
- Phonological rules
- Basic intonation pattern
- Syllable structure

6

6

Unit 4 Morphology
- The minimum meaningful
units in a language
- Morphemes and types of
morphemes
- English word formations

6

6

Unit 5 Syntax
- the study of how sentences
are formed
- Syntactic categories
- Grammaticality
- Basic concepts of
Transformational
Generative Grammar
- Kernel sentence of English
basic sentence patterns

6

6

Unit 6 Semantics

3

3

มคอ. ๕

๔
- The study of meaning
- Lexical and structural
meaning
- Semantic features
- Metaphor: an introduction
of cognitive semantics
Unit 7 Pragmatics
- The study of meaning in
contexts
- Speech acts
- Presupposition
- Interrelation of pragmatics
and semantics

3

3

Unit 8 Sociolinguistics and applied
linguistics
- course wrap-up

3

3

๒. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
ระบุหวั ขอทีส่ อนไมครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยสําคัญของหัวขอตอผลการเรียนรูของ
รายวิชาและหลักสูตร ในกรณีที่มีนยั สําคัญใหเสนอแนวทางชดเชย
หัวขอทีส่ อนไมครอบคลุมตาม
แผน (ถามี)
-

นัยสําคัญของหัวขอทีส่ อน
ไมครอบคลุมตามแผน
-

แนวทางชดเชย

-

มคอ. ๕

๕

๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนทีท่ าํ ใหเกิดผลการเรียนรูต ามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

ทักษะทางปญญา

วิธีสอนที่ระบุใน
รายละเอียดรายวิชา
- บรรยายและสอดแทรก
หรือยกตัวอยางประกอบ
ในขณะที่สอนเนื้อหา โดย
สอดแทรกเรือ่ งคุณธรรม
จริยธรรมตามที่กาํ หนด
- บรรยายแตละเรื่องใน
บทเรียนยกตัวอยางการ
ใชภาษาอังกฤษใน
ชีวติ ประจําวันพรอมดวย
การฝกทักษะภาษา เชน
การสนทนา เปนตน
- กิจกรรมการฝกทักษะ
การพูด เชน การจับคู
สนทนา
- ฝกทักษะการฟงดวย
การฟงบทสนทนาพรอม
ทําแบบฝกหัด
- นักศึกษาเห็น
ความสําคัญของ
ภาษาอังกฤษใน
ชีวติ ประจําวัน
- นักศึกษาสามารถนํา
ความรูไปฝกทักษะ
ภาษาอังกฤษ เชน ฟง
พูด อาน และ เขียน

ประสิทธิผล
มี

ไมมี

ปญหาของการใชวิธีสอน (ถา
มี) พรอมขอเสนอแนะในการ
แกไข







การติดตามประเมินผลรายบุคคล
ทําไดยาก เพราะนักศึกษามี
พื้นฐานภาษาที่ตา งกันและมีความ
เขาใจในหลักภาษานอย

๖
ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสือ่ สาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

- นักศึกษาสราง
ความสัมพันธในกลุม
เพื่อนในการจัดกลุมหรือ
จับคูการฝกทักษะ
ภาษาอังกฤษ
- นักศึกษารวมมือในการ
พัฒนาทักษะตางๆ ใน
การเรียนภาษาอังกฤษ



มคอ. ๕
หากจํานวนนักศึกษาในกลุมมาก
ไป จะเกิดการฝกฝนที่ไมบรรลุผล
เนื่องมาจากตองใชเวลามากใน
การจัดกิจกรรมการฝกทักษะ
ภาษาอังกฤษ

- การจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนที่เนนให
ผูเรียนไดฝกทักษะทาง
ภาษาดานตางๆ ระหวาง
บุคคล กลุมในชั้นเรียน
และผูส อน
- จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่สง เสริมให
ผูเรียนมีการใชสื่อ
สารสนเทศและการสืบคน
สารสนเทศอยางมี
ประสิทธิภาพ
- เนนการนําเสนอและ
บรรยายทีอ่ าศัยอินเตอร
เนทและเทคโนโลยีและ
จัดใหนักศึกษามีการ
นําเสนอและกิจกรรมดวย
สื่อเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
และเหมาะสม
๔. ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธสี อน
คณะฯ ควรจัดเปดหลักสูตรพิเศษเพือ่ อบรมความรูภ าษาอังกฤษใหกับนักศึกษาเพิ่มเติม
เนื่องมาจากนักศึกษาสวนใหญขาดทักษะและมีความเขาใจหลักภาษานอยมาก นอกจากนี้ควรสนับสนุน

มคอ. ๕

๗
การมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย

หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
๑. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน

47

คน

๒. จํานวนนักศึกษาทีค่ งอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
หมายเหตุ มีนักศึกษาลาออกระหวางภาคเรียน
๓. จํานวนนักศึกษาทีถ่ อน (W)

45
2
0

คน
คน
คน

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน (เกรด)
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
I
w
ผาน (P, S)
ไมผา น (U)

จํานวน
3

รอยละ
6.66

7
23
12

15.55
51.11
26.67

45

100

๘

มคอ. ๕

๕. ปจจัยทีท่ ําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินทีก่ ําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
๖.๑ ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใชในแตละหัวขอ อาจมากหรือนอย -มีการฝกทักษะทางภาษาหรือมีการสอนสราง
กวาที่กําหนด
เสริมความเขาใจหลักภาษานอกบทเรียนทําให
อาจควบคุมเวลาไดยาก
๖.๒ ความคลาดเคลื่อนดานวิธกี ารประเมินผลการเรียนรู (ถามี)
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาเพื่อวัด
-นักศึกษามีการแสดงออกในชั้นเรียนที่ไม
คุณธรรมจริยธรรมไมสามารถทําไดกับนักศึกษา
เหมือนกัน
ทุกคน
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
สรุปผล
นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนของอาจารย ปรับปรุงการสอนที่มคี ะแนนประเมินต่าํ
หมวดที่ ๔ ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
๑. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ
ผลกระทบ
เรียนการสอน (ถามี)
ควรจัดใหคอมพิวเตอรในทุกหอง และสือ่ เชน
ลําโพง เครื่องฉายแอลซีดี
๒. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
ปญหาดานการบริหารและองคกร(ถามี)

ยากตอการปรับใชสอื่ การสอนใหเหมาะกับ
หองเรียน
ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา

๙

มคอ. ๕

หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
๑.๑ ขอวิพากษทสี่ าํ คัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
๑.๒ ความเห็นของอาจารยผสู อนตอขอวิพากษตามขอ ๑.๑
๒. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
๒.๑ ขอวิพากษทสี่ ําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
จากการสอบถามนักศึกษาพบวา การสงเสริมใหนักศึกษาไดคน ควาเพิ่มเติมดวยตนเองชวยให
นักศึกษาเรียนไดเขาใจเนือ้ หามากขึ้นและทําใหสนุกกับการเรียนมากยิง่ ขึ้น
๒.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๒.๑
ควรมุงเนนใหนักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญในการใชภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวันมาก
ยิ่งขึ้น

หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง
๑. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่
ผานมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดําเนินการ
ปการศึกษาที่ผา นมา
- เปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการแสดง -นักศึกษาไดเรียนและฝกฝนทักษะภาษาอังกฤษ
ความคิดเห็นในการฝกฝนทักษะภาษาในชั้นเรียน ในประเด็นที่ตนเองสนใจ
และประเด็นทีน่ ักศึกษาสนใจ
-นักศึกษามองเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจําวัน
-นักศึกษามีความรูส ึกพึงพอใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึน้

๒. การดําเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงวิธีการสอนโดยเพิ่มเติมและสนับสนุนการมีสวนรวมของผูเรียนในชั้นเรียนมากยิง่ ขึ้น
นักศึกษารูจักรับผิดชอบหนาที่ของตนเองมากยิง่ ขึ้น

๑๐

มคอ.

๕
๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ
เชิญผูพูดเจาของภาษามาใหความรูใหมๆ
และกระตุนใหนักศึกษาไดใชภาษาอังกฤษ

กําหนดเวลาที่แลว
เสร็จ
สัปดาหที่ 2-5

ผูรับผิดชอบ
อาจารยผูสอน

๔. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
อาจารยผสู อนวิชาภาษาอังกฤษควรสรางความสนใจในการเรียนภาษาใหกับผูเรียน เพื่อที่ผูเรียนจะ
ไดมีทัศนคติที่ดตี อ การเรียนภาษาและทําใหประสิทธิภาพการเรียนดียงิ่ ขึ้น

ลงชื่อ: _________________________________________
(นายรัฐพล ทองแตง)
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูรายงาน
วันที่ ...14... เดือน......มกราคม......พ.ศ. ....2555.......

