มคอ.5
รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1541206

ภาษาไทยธุ รกิจ
(Useage of Thai Language in Business)

รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน
ไม่มี
2. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบ อาจารย์ ผ้ สู อน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริ ด เจริ ญราษฎร์
3. ภาคการศึกษา/ปี การศึกษาที่สอน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2563
4. สถานทีเ่ รียน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ธนบุรี

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
จานวนคาบตาม
แผนการสอน
3

จานวนคาบ
ทีส่ อนจริง
3

9

9

3. การแถลงข่าว
4. การเขียนจดหมายธุ รกิจ

3
9

3
9

5. การประชาสัมพันธ์และการ
เขียนข่าว

6

6

หัวข้ อ
1. อธิบายกระบวนการเรี ยนการ
สอน
2. การพูดติดต่อในวงการธุ รกิจ

สาเหตุทสี่ อนจริง
ต่ างจากแผนการสอน

หัวข้ อ
6. การโฆษณาและการเขียน
ข้อความ
7. การประชุมและการเขียนรายงาน
การประชุม
8. สอบปลายภาค

จานวนคาบตาม
แผนการสอน
6

จานวนคาบ
ทีส่ อนจริง
6

9

9

3

3

2. หัวข้ อทีส่ อนไม่ ครอบคลุมตามแผน
หัวข้ อทีส่ อน
นัยสาคัญของหัวข้ อทีส่ อน
ไม่ ครอบคลุมตามแผน
ไม่ ครอบคลุมตามแผน
-

สาเหตุทสี่ อนจริง
ต่ างจากแผนการสอน

แนวทางชดเชย

3. ประสิ ทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้ เกิดผลการเรียนรู้ ตามที่ระบุไว้ ในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู้
1. คุณธรรม
จริ ยธรรม

2. ความรู้

วิธีสอนที่ระบุใน
รายละเอียดของรายวิชา
- ยกตัวอย่างสอดแทรกในเนื้ อหาสาระ
ที่เกี่ยวข้อง แล้วให้นกั ศึกษาร่ วม
อภิปราย แนวปฏิบตั ิที่ดี และเหมาะสม
- กาหนดให้นกั ศึกษาหาตัวอย่างที่
เกี่ยวข้องที่ชื่นชอบมานาเสนอ
– ศึกษากรณี ตวั อย่างจากการนาเสนอ
หรื อศึกษานอกสถานที่
- บรรยาย อภิปรายและการเรี ยนรู้
แบบร่ วมมือ ศึกษากรณี ตวั อย่าง ฝึ ก
ปฏิบตั ิการพูด การเขียน และวิเคราะห์
งาน จัดทารายงาน งานศึกษาเอกเทศ

ประสิ ทธิผล

มี






ไม่ มี

ปัญหาการใช้ วธิ ีสอน/
ข้ อเสนอในการแก้ไข

วิธีสอนที่ระบุใน
รายละเอียดของรายวิชา
การแสดงบทบาทสมมติ ฝึ กนาเสนอ
และฝึ กปฏิบตั ิโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญ
3. ทักษะทาง - การมอบหมายให้นกั ศึกษาทา
ปัญญา
โครงงานพิเศษ และนาเสนอผล
การศึกษา
- อภิปรายกลุ่ม
- มอบหมายงานให้นกั ศึกษาฝึ ก
ปฏิบตั ิการคิด การวิเคราะห์ วิจารณ์
อย่างมีระบบ
4. ทักษะ
- จัดกิจกรรมกลุ่ม ฝึ กปฏิบตั ิจริ ง
ความสัมพันธ์ - มอบหมายงานทั้งรายบุคคลและราย
ระหว่างบุคคล กลุ่ม
และความ
- การนาเสนอผลงาน
รับผิดชอบ
5. ทักษะการ - มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วย
วิเคราะห์เชิง ตนเอง
ตัวเลข การ
- การอภิปรายกลุ่ม
สื่ อสาร และ - การนาเสนอผลการศึกษาเอกเทศ
การใช้
และรายกลุ่ม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ - ฝึ กปฏิบตั ิจริ ง
- นาเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู้

ประสิ ทธิผล

มี

ไม่ มี

ปัญหาการใช้ วธิ ีสอน/
ข้ อเสนอในการแก้ไข










การนาเสนองานโดยใช้
โปรแกรมMicrosoft Power Point
ในการนาเสนอ นักศึกษาไม่
เข้าใจหลักการนาเสนองานทาง
วิชาการ ใช้ความเรี ยงในการ
นาเสนอ ใช้ภาพประกอบไม่
สัมพันธ์กบั เนื้อหาที่นาเสนอ
เวลาในการนาเสนอนานเกินกว่า
เวลาที่กาหนด เนื่องจากขาด
ทักษะการจับใจความสาคัญใน
การนาเสนอแนวทางแก้ไข
แนะนาหลักการนาเสนอที่
ถูกต้องให้กบั นักศึกษา พร้อมทั้ง
หลักเกณฑ์การนาเสนอการจับ
ประเด็นสาคัญในการนาเสนอ

ผลการเรียนรู้

วิธีสอนที่ระบุใน
รายละเอียดของรายวิชา

ประสิ ทธิผล

มี

ปัญหาการใช้ วธิ ีสอน/
ไม่ มี
ข้ อเสนอในการแก้ไข
ฝึ กรู ปแบบการนาเสนอที่ถูกต้อง
ไม่เน้นการอ่านจากเอกสาร

4. ข้ อเสนอการดาเนินการเพื่อปรับปรุ งวิธีสอน
.............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1.
2.
3.
4.

จานวนนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียน
จานวนนักศึกษาทีค่ งอยู่เมื่อสิ้นสุ ดภาคการศึกษา
จานวนนักศึกษาทีถ่ อน ( W )
การกระจายของระดับคะแนน
เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D

23
23
-

คน
คน
คน

ช่ วงเกรด FIX-RATE

รวม

%

80-100
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54

6
4
8
5
0
0
0

26.09
17.39
34.78
21.74
0.00
0.00
0.00

F

0-49

0

0.00

5. ปัจจัยทีท่ าให้ ระดับคะแนนผิดปกติ
ไม่มี
6. ความคลาดเคลือ่ นจากแผนการประเมินทีก่ าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลือ่ นด้ านกาหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลือ่ น
เหตุผล
ระยะเวลาในการน าเสนองานอาจมากกว่า เวลาที่ เนื่ อ งจากมี ก ารน าเสนอและอภิ ป รายกลุ่ ม ที่ อ าจ
กาหนดไว้
ควบคุ ม ได้ ย ากเนื่ อ งจากนั ก ศึ ก ษายัง ไม่ เ ข้ า ใจ
หลั ก เกณฑ์ ก ารน าเสนอ จึ ง ต้ อ งมี ก ารแนะน า
เพิ่มเติม พร้อมยกตัวอย่างประกอบให้นกั ศึกษาดู

6.2 ความคลาดเคลือ่ นด้ านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้
ความคลาดเคลือ่ น

เหตุผล

7. การทวนสอบผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
สรุ ปผล
ประชุ มคณะกรรมการหลักสู ตรเพื่อ พิจารณาวิธีการ ที่ประชุมเห็นด้วยกับวิธีการประเมินผล
ประเมินและผลการเรี ยน
และผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา

หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่ อการดาเนินการ
1. ประเด็นด้ านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่ งอานวยความสะดวก

ปัญหา
ขาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการประชุมปฏิบตั ิการ

ผลกระทบ
ต้องไปหยิบยืมจากหลักสู ตรหรื อคณะ

2. ประเด็นด้ านการบริหารและองค์ กร
ปัญหา

ผลกระทบ

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 ข้ อวิพากษ์ ทสี่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
ความเห็นของอาจารย์ ผ้ สู อนต่ อผลการประเมินตามข้ อ 1.1
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอนื่
2.1 ข้ อวิพากษ์ ทสี่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
2.2 ความเห็นของอาจารย์ ผ้ สู อนต่ อผลการประเมินโดยวิธีอื่น

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้ าวหน้ าของการปรั บปรุ งการเรี ยนการสอนตามทีเ่ สนอในรายงานของรายวิชาทีผ่ ่านมา
แผนการปรับปรุ งทีเ่ สนอในภาคการศึกษา/
ผลการดาเนินการ
ปี การศึกษาทีผ่ ่านมา

2. การดาเนินการอืน่ ๆ ในการปรับปรุ งรายวิชา

3. ข้ อเสนอแผนการปรับปรุ งสาหรับภาคการศึกษา/ปี การศึกษาต่ อไป
ข้ อเสนอ
กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

นักศึกษาเตรียมการจัดการ
ประชุ มจริง

2561

อ.วาริด เจริญราษฎร์

4. ข้ อเสนอแนะของอาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชา ต่ ออาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชา...............................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริด เจริญราษฎร์ )

