การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. 5)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วิทยาเขต/ คณะ/ ภาควิชา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
0591001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for communication)
2. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)
3. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (Section)
อาจารยกมลชนก ธรรมมิกะ กลุมเรียน 40, 403, 407, 417 และ 419
4. ภาคการศึกษา / ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
1/2563
5. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
จํานวนชั่วโมง
แผนการสอน

จํานวนชั่วโมง
ที่ไดสอนจริง

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการ

4

4

ระบุสาเหตุที่การสอน
จริงตางจากแผนการ
สอนหากมีความ
แตกตางเกิน 25 %
-

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ

8

8

-

การพัฒนาทักษะการฟง
การพัฒนาทักษะการพูด
การพัฒนาทักษะการอาน
การพัฒนาทักษะการเขียน
เทคนิคการนําเสนอ

4
8
8
12
16

4
8
8
12
16

-

หัวขอ

1. บทที่ 1
สื่อสาร
2. บทที่ 2
ภาษาไทย
3. บทที่ 3
4. บทที่ 4
5. บทที่ 5
6. บทที่ 6
7. บทที่ 7

2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
หัวขอที่สอนไมครอบคลุม
นัยสําคัญของหัวขอที่สอน
ตามแผน (ถามี)
ไมครอบคลุมตามแผน
-

แนวทางชดเชย
-

3. ประสิทธิผลของวิธีการสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา

ผลการเรียนรู

1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
รายวิชา

ประสิทธิผล

มี


แทรกคุณธรรม และจริยธรรมใน
การคนควาขอมูล
บรรยายประกอบการยกตัวอยาง

อภิปราย นําเสนองานหนาชั้นเรียน

บรรยาย อภิปราย นําเสนองาน
หนาชั้นเรียน แบบกระบวนการคิด
วิจารณญาณ
4. ทักษะความสัมพันธ
เทคนิคการแบงกลุม แบบใช
ระหวางบุคคลและความ กระบวนการกลุม นําเสนอผลงาน
รับผิดชอบ
หนาชั้นเรียน
5.ทักษะการวิเคราะหเชิง บรรยาย อภิปราย นําเสนองาน
ตัวเลข
หนาชั้นเรียน (การรายงานปาก
การสื่อสาร และการใช
เปลา) มอบหมายงานใหศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คนควาดวยตนเอง
4. ขอเสนอการดําเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีสอน
-







ไมมี

ปญหาของการใชวิธี
สอน (ถามี) พรอม
ขอเสนอแนะในการ
แกไข

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
3. จํานวนนักศึกษาที่ยกเลิก (W)
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
ไมสมบูรณ (I)
I*
ผาน (S)
ตก (F)
ยกเลิก (W)

จํานวน
16
25
25
27
23
10
0
30
0
2
0
0
0

158 คน
158 คน
ไมมี

คิดเปนรอยละ
10.13
15.82
15.82
17.09
14.56
6.33
0.00
18.99
0.00
1.27
0.00
0.00
0.00

5. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
ไมมี
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
-

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
ตรวจสอบผลการทดสอบและชิ้นงานรวมถึงการ
อนุมัติผลการเรียนโดยคณะกรรมการ/ผูประเมิน

สรุปผล
นักศึกษามีผลการเรียนตามระดับคะแนนในขอ 4

หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบ
ผลกระทบ
การเรียนการสอน (ถามี)
ไมมี
ไมมี
2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี)
ไมมี

ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา
ไมมี

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
เนื้อหาบางสวน ไดแก ทักษะการพูด และทักษะการนําเสนอตองใชเวลาในการฝกฝนทําความเขาใจ
1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1
นักศึกษาควรเพิ่มเวลานอกชั้นเรียนในการทบทวนและฝกฝนในสวนของทักษะการพูด และการ
นําเสนอใหมากยิ่งขึ้น
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธอี ื่น
2.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
นักศึกษาบางสวนยังขาดทักษะในการพูดหนาชั้นเรียน เนื่องจากยังฝกฝนไมเพียงพอ และประหมาใน
การพูดนําเสนอรายงาน เนื่องจากเตรียมตัวไมเพียงพอ
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1
นักศึกษาสามารถขอคําแนะนําจากผูสอน ศึกษาคนควา และเพิ่มเวลาฝกฝนดวยตนเอง

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1.ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนที่เสนอในรายงาน / รายวิชาครั้งที่ผานมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา /
ผลการดําเนินการ
ปการศึกษาที่ผานมา
2. การดําเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ปรับเนื้อหาและวิธีการสอนใหสอดคลองกับพื้นฐานความรูของนักศึกษา เพิ่มตัวอยางเพื่อประกอบการ
บรรยาย ใหนักศึกษาไดทําความเขาใจมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มเวลาในการฝกปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวน
ของทักษะการพูด และการนําเสนอ
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา / ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ
กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ
ผูรับผิดชอบ
4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ลงชื่อ ...........................................................

อาจารยกมลชนก ธรรมมิกะ
วันที่รายงาน ...................................................

