รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
0591003 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
(ภาษาอังกฤษ) English for Study Skills
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้
 ไม่มี
 มี ดังนี้
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน(Section)
ผศ.อรนุช ร้อยแก้ว
0591003 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน หมู่ 116
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ ......1.. ปีการศึกษา 2563
5. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนทีเ่ ปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผนการสอนที่ระบุใน มคอ.3
ไม่มี

1

มคอ.5

2. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่ทาให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ระบุใน มคอ 3
ปัจจัยที่เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอน

ประสิทธิผล
(ระบุวิธีที่ทาให้
บรรลุผล)

1. วิธีสอนที่สอดคล้องกับผลลัพธ์ การเรียนรู้) Teaching and Learning Methods)
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณ
เคารพในสิทธิส่วนบุคคล และการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา
มีความซื่อสัตย์ในงานอาชีพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้
•
ตระหนักในคุณค่า และคุณธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตย์สุจริต
•มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
•มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและ
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับความสาคัญ
•เคารพในสิทธิและฟังความคิดเห็นผูอ้ ื่น
•เคารพในกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ขององค์กร และสังคม

•บรรยายพร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ
บทเรียน

1.3 ทักษะทางปัญญา

ปลูกฝังการทางานด้วย
ตนเอง

•อภิปรายกลุม่
•กาหนดและให้งานอ่าน
และเขียนตามหัวข้อที่
เรียน
• ค้นคว้าศึกษาด้วย
ตนเองจากแหล่งข้อมูล
เช่น Internet และ
ห้องสมุด
•การนาเสนอ
(Presentation) ใน
หัวข้อที่กาหนดให้

ปัญหา (ถ้ามี)
พร้อม
ข้อเสนอแนะใน
การแก้ไข
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ปัจจัยที่เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอน
1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. วิธีการประเมินผล (Assessment)
2.1 คุณธรรม จริยธรรม

มคอ.5

ประสิทธิผล
(ระบุวิธีที่ทาให้
บรรลุผล)
ปลูกฝังการทางานเป็น
ทีมและแบ่งปันความรู้
ฝึกการค้นคว้าจาก
Internet
ประเมินจากงานที่
ได้รับมอบหมาย และ
รูปแบบการนาเสนอ
ด้วยสื่อเทคโนโลยี
และรูปเล่ม
ประเมินจากการมี
ส่วนร่วมในการทา
กิจกรรม

2.2 ความรู้

ใช้ข้อสอบกลางภาค
และ ปลายภาค

3. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (Facilities)เช่น ห้องเรียน ห้อง
ประชุม ห้องสมุด หรือ ห้องค้นคว้า เป็นต้น

การอ่านหนังสือพิมพ์
และสื่ออื่นๆ เช่นป้าย
ฉลากต่างๆ และการ
ค้นคว้าจาก Internet

ปัญหา (ถ้ามี)
พร้อม
ข้อเสนอแนะใน
การแก้ไข

3

มคอ.5

ประสิทธิผล
(ระบุวิธีที่ทาให้
บรรลุผล)

ปัจจัยที่เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอน
4. ระบบสนับสนุนการศึกษา (Educational Support)
เช่น ระบบการบริหารจัดการ ระบบ
E-learning หรือ ระบบสารสนเทศ ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
ระบบให้คาปรึกษาทีเ่ กี่ยวกับการเรียนการสอน เป็นต้น
6. อื่น ๆ (ถ้ามี)

ติดต่อผ่าน email

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ทั้งหมด

..38...คน

หมู่ 116 มีจานวน 38 คน
การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) หมู่ 116
เกรด

ช่วงเกรด FIX-RATE

รวม

%

A

80-100

10

26.32

B+

75-79

3

7.89

B

70-74

9

23.68

C+

65-69

2

5.26

C

60-64

1

2.63

D+

55-59

4

10.53

D

50-54

3

7.89

F

0-49

5

13.16

I*

-

1

2.63

ปัญหา (ถ้ามี)
พร้อม
ข้อเสนอแนะใน
การแก้ไข

4

มคอ.5

หมวดที่ 4 แผนการปรับปรุง
1. ผลการดาเนินงาน การพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชาตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 หมวดที่ 2 ข้อที่ 3
แผนการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ผลการดาเนินการ

2. ข้อเสนอแนะแผนการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชาการสาหรับการสอนครั้งต่อไป

3. ข้อเสนอแนะต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่ออาจารย์ผสู้ อน
ลงชื่อ ผศ. อรนุช ร้อยแก้ว
(..........................................................)
ลงชื่อ..................................................

วันที่รายงาน .....................................................

(..........................................................)
ชื่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ระบุชื่อตามทีป่ รากฏใน มคอ.2 หมวดที่ 1 ข้อ 9.)
1.

ลงชื่อ..................................................
(..........................................................)

วันที่รับรายงาน ...................................................

5
2.

ลงชื่อ..................................................

วันที่รับรายงาน ...................................................

(.............................................. ............)
3.

ลงชื่อ..................................................
(..........................................................)

มคอ.5

วันที่รับรายงาน.

