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การรายงานผลการดาเนิ นการของรายวิ ชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา1
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา1
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี กรุงเทพ ฯ และสมุทรปราการ / ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
1. รหัสและชื่อรายวิ ชา1
0591003 ภาษาอังกฤษเพือ่ ทักษะการเรียน (English for Study Skills)
0011104 ภาษาอังกฤษเพือ่ ทักษะการเรียน (English for Study Skills)
2. รายวิ ชาที่ ต้องเรียนก่อนรายวิ ชานี้ (ถ้ามี)1
3. อาจารย์ผ้รู บั ผิ ดชอบ อาจารย์ผ้สู อนและกลุ่มเรียน (Section)1
ผูช้ ว่ ยศาตราจารย์ ดร.จันทิมา ชุวานนท์ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุมติ รา ด่านพาณิชย์
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์อรนุช ร้อยแก้ว อาจารย์ชมพูนุท ถาวรวงศ์ อาจารย์เพ็ญพิสทุ ธิ ์ ศิร ิ
อาจารย์พฤกษา ดอกกุหลาบ อาจารย์วลิ ดา ศรีทองกุล อาจารย์กมลา บรรทัดภัณฑ์
อาจารย์ประภากมล พลธี และอาจารย์พชิ ญา ติยะรัตนาชัย
4. ภาคการศึกษา / ปี การศึกษาที่ เปิ ดสอนรายวิ ชา1
1/2563
5. สถานที่ เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี กรุงเทพ ฯ และสมุทรปราการ
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หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1.รายงานชัวโมงการสอนจริ
่
งเที ยบกับแผนการสอน
หัวข้ อ

จน.ชม. แผนการสอน

จน.ชม.ที่ได้ สอนจริง

1.Presentation
Using the Dictionary

6

6

2. Word Formation

3

6

3. Reading Short
Passages

9

9

4. From Paragraphs to
Passages

9

9

5. Understanding
Newspapers

3

3

6. Advertisements

6

6

7. Signs and Labels

3

3

ระบุสาเหตุที่การสอนจริง
ต่ างจากแผนการสอนหาก
มีความแตกต่ างเกิน 25 %

การบรรยายและการทา
แบบฝึ กหัดในชัน้ เรียนใช้
เวลาเกินกว่าที่ระบุใน
แผนการสอน
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2. หัวข้อที่ สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
หัวข้อที่ สอนไม่ครอบคลุม
นัยสาคัญของหัวข้อที่ สอน
ตามแผน (ถ้ามี)
ไม่ครอบคลุมตามแผน
-

แนวทางชดเชย

-

-

-

3. ประสิ ทธิ ผลของวิ ธีการสอนที่ ทาให้เกิ ดผลการเรียนตามที่ ระบุในรายละเอียดของรายวิ ชา
วิ ธีสอนที่ ระบุ
ปัญหาของการใช้วิธีสอน
ประสิ ทธิ ผล
ผลการเรียนรู้
ในรายละเอียดรายวิ ชา
(ถ้ามี) พร้อม
ข้อเสนอแนะในการ
แก้ไข
มี

ความรู้

การสอนแบบบรรยาย ด้วยการ
อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
เพือ่ ให้ผเู้ รียนสามารถสืบค้นข้อมูล
จากแหล่งความรูต้ ่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

/

เจตคติ

ผูส้ อนใช้วธิ กี ารทาตนเป็ นแบบอย่าง
แก่ผเู้ รียน เช่นการตรงต่อเวลา การ
พูดจา-แต่งกายสุภาพ ความเอาใจใส่
ในการเรียนการสอน

/

ไม่มี

ผูเ้ รียนบางส่วนไม่มคี วามรู้
พืน้ ฐานพอ จึงไม่สามารถ
เข้าใจเนื้อหาวิชาได้ แก้ไข
โดยจัดเสริมความรูใ้ ห้แก่
ผูเ้ รียน เช่นให้ผเู้ รียนหา
ข่าวภาษาอังกฤษและ
รวบรวมคาศัพท์ทพ่ี บใน
ข่าวพร้อมความหมายเป็ น
ภาษาอังกฤษ และให้
ผูเ้ รียนฝึกทาแบบฝึกหัดให้
มากขึน้ เพือ่ เสริมความรูท้ ่ี
จาเป็ นในการเรียนต่อไป
ผูเ้ รียนบางส่วนยังไม่
ตระหนักถึงความสาคัญ
ของจริยธรรมพืน้ ฐาน
แก้ไขโดยผูส้ อนเน้นการ
ปฏิบตั ใิ ห้ดเู ป็ นตัวอย่าง
มีการชมเชยและตักเตือน
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ผลการเรียนรู้

วิ ธีสอนที่ ระบุในรายละเอียด
รายวิ ชา

ประสิ ทธิ ผล
มี

ปัญหาของการใช้วิธีสอน
(ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข

ไม่มี

ทักษะทางปั ญญา

การเรียกให้ผเู้ รียนแต่ละคนตอบ
คาถาม โดยไม่มกี ารแจ้งล่วงหน้า
ตลอดจนการอภิปรายกลุ่ม แล้วส่ง
ตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอหน้าชัน้
เรียน

/

ผูเ้ รียนมักจะหลีกเลีย่ งการ
คิดหาคาตอบด้วยตนเอง
แก้ไขโดยผูส้ อนเรียกให้
ออกมาตอบคาถามหน้าชัน้

ทักษะการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

มอบหมายให้ผเู้ รียนศึกษาค้นคว้า
เพิม่ เติมด้วยตนเองจากตาราและ
แหล่งข้อมูลในระบบอินเตอร์เน็ต

/

ผูเ้ รียนบางคนค้นคว้าจาก
แหล่งข้อมูลทีไ่ ม่น่าเชือ่ ถือ
หรือมีขอ้ ผิดพลาด ทาให้
เข้าใจบทเรียนคลาดเคลื่อน
ไป แก้ไขโดยแนะนาแหล่ง
ค้นคว้าทีน่ ่าเชือ่ ถือ และควร
ตรวจทานกับตาราเรียนที่
เชือ่ ถือได้อกี ทางหนึ่ง

การนาไป
ประยุกต์ใช้

ให้ผเู้ รียนออกมาเสนอผลงานทีไ่ ด้
จากการค้นคว้าและเรียบเรียงตาม
หลักวิชาทีเ่ รียนรูใ้ นชัน้ เรียน

/

ผูเ้ รียนชอบลอกเลียนแบบ
ผลงานของผูอ้ น่ื มาอ้างเป็ น
ผลงานของตนเอง
แก้ไขโดยการมอบหมาย
งานให้ผเู้ รียนทีละส่วน โดย
ทีผ่ สู้ อนได้ตดิ ตามผลงาน
เป็ นระยะ ๆ เพือ่ ให้แน่ใจว่า
ผูเ้ รียนได้พฒ
ั นางานทีร่ บั
มอบหมาย ด้วยตนเอง

4. ข้อเสนอการดาเนิ นการเพื่อปรับปรุงวิ ธีสอน
ผูส้ อนได้ให้ผเู้ รียนทาแบบฝึกหัดในแต่ละบทเรียนเป็ นการบ้าน ก่อนทีจ่ ะเรียนจริง เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้สามารถ
ตรวจสอบและทาความเข้าใจกับเรือ่ งทีเ่ รียนก่อนการเรียนในห้อง และทาให้ผเู้ รียนรูแ้ ละเข้าใจตนเองว่ามี
ข้อบกพร่องตรงจุดใด และสามารถเรียนรู้ แก้ไขได้ทนั ท่วงที
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หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิ ชา
1. จานวนผู้เรียนที่ ลงทะเบียนเรียน
2. จานวนผู้เรียนที่ คงอยู่เมื่อสิ้ นสุดภาคการศึกษา
3. จานวนผู้เรียนที่ ยกเลิ ก (W)
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
ไม่สมบูรณ์ (I)
ผ่าน (S)
ตก (E)
ยกเลิ ก (W)

424 คน
424 คน
- คน
A-F

จานวน
64
34
53
54
53
52
49
63
2
-

คิ ดเป็ นร้อยละ
15.09
8.02
12.50
12.74
12.50
12.26
11.56
14.86
0.47
-

5. ปัจจัยที่ ทาให้ระดับคะแนนผิ ดปกติ (ถ้ามี)
ผูเ้ รียนขาดความเอาใจใส่และกระตือรือร้นในการเรียน ไม่รบั ผิดชอบในงานทีม่ อบหมาย
และไม่เห็นความสาคัญของการสอบและการเข้าเรียน จึงทาให้สดั ส่วนของผูเ้ รียนทีไ่ ด้คะแนนน้อยมี
ค่อนข้างมาก
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมิ นที่ กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิ ชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกาหนดเวลาประเมิ น
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิ ธีการประเมิ นผลการเรียนรู้
ความคลาดเคลื่อน
-

เหตุผล
-
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7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของผู้เรียน
วิ ธีการทวนสอบ

สรุปผล

หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนิ นการ
1.ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่ งอานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบ
ผลกระทบ
การเรียนการสอน (ถ้ามี)
ผูเ้ รียนขาดแหล่งค้นคว้าทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยเฉพาะ ทาให้ผเู้ รียนและผูส้ อนมีความรูจ้ ากัดเฉพาะในตารา
อย่างยิง่ ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยไม่มหี นังสือ
ทีใ่ ช้ประกอบการสอนเท่านัน้
เกีย่ วกับหัวข้อทีเ่ รียน ให้ผเู้ รียนได้คน้ คว้าอย่าง
เพียงพอ
2. ประเด็นด้านการบริ หารและองค์กร
ปัญหาด้านการบริ หารและองค์กร (ถ้ามี)

ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

-

-

หมวดที่ 5 การประเมิ นรายวิ ชา
1. ผลการประเมิ นรายวิ ชาโดยผู้เรียน (แนบเอกสาร)
1.1 ข้อวิ พากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิ นโดยผู้เรียน
-

1.2 ความเห็นของอาจารย์ผ้สู อนต่อผลการประเมิ นตามข้อ 1.1
-
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2. ผลการประเมิ นรายวิ ชาโดยวีธีอื่น
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผ้สู อนต่อผลการประเมิ นตามข้อ 2.1
-

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1.ความก้าวหน้ าของการปรับปรุงการเรียนการสอนที่ เสนอในรายงาน / รายวิ ชาครังที
้ ่ ผ่านมา
แผนการปรับปรุงที่ เสนอในภาคการศึกษา /
ผลการดาเนิ นการ
ปี การศึกษาที่ ผา่ นมา
2.การดาเนิ นการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิ ชา
- เนื่องจากเนื้อหาเรือ่ งการนาเสนอผลงาน (Presentation) เนื้อหาในหนังสือเรียนมีตวั อย่างไม่มากนัก ผูส้ อน
จึงได้นาตัวอย่างจากเอกสารอืน่ ๆ มาประกอบการเรียนการสอน
- เนื่องจากเนื้อหาส่วนใหญ่ในรายวิชานี้ จะเกีย่ วข้องกับการอ่าน มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ควบคูก่ บั
การเขียนบันทึกสิง่ ทีไ่ ด้จากการอ่าน เพือ่ ผูเ้ รียนจะได้ใช้เป็ นพืน้ ฐานในการศึกษาการเขียนในขัน้ สูงต่อไป
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา / ปี การศึกษาต่อไป
ข้อเสนอ
กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
ผู้รบั ผิ ดชอบ
-
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4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผ้รู บั ผิ ดชอบรายวิ ชา ต่ออาจารย์ผ้รู บั ผิ ดชอบหลักสูตร
1. ควรมีการปรับปรุงเนื้อหาในส่วนของตาราเรียนให้มคี วามทันสมัย และจัดลาดับเนื้อหาตามความยาก
ง่าย
2. ควรทาการปรับพืน้ ฐานสาหรับผูเ้ รียนทีม่ พี น้ื ฐานอ่อน ก่อนทีจ่ ะเข้าเรียนวิชานี้

ชื่ออาจารย์ผ้รู บั ผิ ดชอบรายวิ ชา
ลงชื่อ ...........................................................

…………………………………………………….
วันที่ รายงาน ...............................................

ชื่ออาจารย์ผ้รู บั ผิ ดชอบหลักสูตร
ลงชื่อ ...........................................................

อาจารย์ชมพูนุท ถาวรวงศ์
วันที่ รบั รายงาน ...............................................

