มคอ. 5

มคอ.5
รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
รายวิชา ทนก 362 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 2
สาขาวิชา เทคโนโลยีวสั ดุพอลิเมอร์
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2557
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
ทนก 362 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 2
2. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
3. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบ อาจารย์ผสู ้ อนและกลุ่มเรียน (Section)
อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบ/ผู้สอน
อ.ดร.พัชรกมน หนูเอียด
กลุ่มเรียน AI42
4. ภาคการศึกษา/ปี การศึกษาทีเ่ ปิ ดสอนรายวิชา :
ภาคการศึกษาที่ 2/ ปี การศึกษา 2557
5. สถานทีเ่ รียน
ณ ห้ องบรรยาย 15-524 อาคาร 15 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
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หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนทีเ่ ปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชัว่ โมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวข้อ

จานวน
จานวน
ระบุสาเหตุที่การ
ชัวโมงตาม
่
ชัวโมงที
่
่ได้ สอนจริงต่างจาก
แผนการสอน สอนจริง แผนการสอนหาก
มีความแตกต่าง
เกิน 25%
4
4
แบบทดสอบก่อนเข้ าเรียน/ แนะนารายวิชา/ฝึ กและปรับ

พื้นฐานการอ่าน-เขียนเบื้องต้ น
หลั ก การอ่ า น-เขีย นถู ก ต้ อ งตามหลั ก ไวยกรณ์ / ทบทวน
หลักการใช้ ภาษาอังกฤษ
หลักการอ่านแบบ scanning and skimming/ฝึ กทา
แบบฝึ กหัด/กิจกรรมสร้ างเสริมการเรียนรู้
หลักการเขียนงานภาษาอังกฤษทั่วไป/การเขียนงานทาง
วิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ฝึ กทาแบบฝึ กหัด
การอ่ า น ภ าษ าอั ง กฤ ษ เพื่ อเขี ย น สรุ ป ใจค วาม เป็ น
ภาษาอังกฤษ/กิจกรรมสร้ างเสริมการเรียนรู้
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อเขียนสรุปใจความเป็ น
ภาษาอังกฤษ/กิจกรรมสร้ างเสริมการเรียนรู้
การเขียนแนะนาตัวเอง (resume, curriculum vitae, etc.)
บทนารูปแบบบทความทางวิทยาศาสตร์
การอ่านบทความทางวิทยาศาสตร์
การเขียนบทความทางวิทยาศาสตร์และการเตรียมสื่อการ
นาเสนอเป็ นภาษาอังกฤษ
เรียนรู้ด้วยตนเอง/งานกลุ่ม

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
4
6
16

4
4
6
16

12

12
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2. หัวข้อทีส่ อนไม่ครบคลุมตามแผน
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
(ถ้ามี)

นัยสาคัญของหัวข้อที่สอนไม่
ครอบคลุมตามแผน

แนวทางชดเชย

-

-

-

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนทีท่ าให้เกิดผลการเรียนรูต้ ามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู ้

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม 1.1 แจ้ งกฎระเบียบ
วิธปี ฏิบตั แิ ละวิธวี ัดผลให้ นิสติ เข้ าใจ
และปฏิบตั ติ าม
1.2 มอบหมายงานให้
รับผิดชอบทั้งงาน เดี่ยวและงานกลุ่ม
1.3 สอดแทรก
คุณธรรมและจริยธรรม ในขณะ
สอนบรรยาย ทากิจกรรม
ในชั้นเรียน
และมอบหมายงาน
ความรู้
2.1 การบรรยาย ประกอบสื่อการสอน
พาวเวอร์พอยต์/
มัลติมเี ดีย
2.2 การอภิปราย ระดมสมอง
2.3 การศึกษา ค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
และการนาเสนอรายงานหน้ าชั้นเรียน
ทักษะทางปัญญา
3.1 การอภิปราย ระดมสมอง
3.2 การค้ นคว้ าด้ วย
ตนเองจากแหล่งให้ ความรู้ต่างๆ
3.3 การคิดวิเคราะห์
แก้ ปัญหาและกิจกรรมในชั้นเรียน
ทักษะความสัมพันธ์ 4.1 การบ้ านและรายงานกิจกรรม
ระหว่างบุคคลและ กลุ่ม
ความรับผิดชอบ
4.2 การนาเสนอ ผลงาน
ทักษะการวิเคราะห์ 5.1 การเรียนรู้การใช้ ภาษาจากแหล่ง
เชิงตัวเลข การ
ความรู้ท่เี ผยแพร่ทางเทคโนโยลี สื่อสาร และการใช้
สารสนเทศรูปแบบต่างๆ
เทคโนโลยี
5.2 การใช้ เทคนิคและโปรแกรม
สารสนเทศ
ต่างๆ ในการนาเสนอผลงาน

ประสิทธิผล
มี
ไม่มี

ปั ญหาของการใช้วิธีสอน
(ถ้ามี) พร้อม
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข
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4. ข้อเสนอการดาเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีสอน
4.1 เนื่องจากรายวิชา ทนก 411 เป็ นวิชาที่เน้ นการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการ จึง
ควรมีการเพิ่ มแบบฝึ กหัดให้ ผ้ ูเรียนทาการฝึ กทักษะและคุ้นชินกับการอ่านและการเขียนงานเชิง
วิชาการมากขึ้น
หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1.
2.
3.
4.

จานวนนิสิตทีล่ งทะเบียนเรียน
3 คน
จานวนนิสิตทีค่ งอยู่เมือ่ สิ้ นสุดภาคการศึกษา
3 คน
จานวนนิสิตทีถ่ อน
0 คน
การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
จานวน
A
0
B+
1
B
0
C+
1
C
1
D+
0
D
0
E
0
I
S
U
W
-

คิดเป็ นร้อยละ
0.0
33.3
0.0
33.3
33.3
0.0
0.0
0.0
-

5. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
ไม่มี
6. ความคลาดเคลือ่ นจากแผนการประเมินทีก่ าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
(ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรู้ท่กี าหนดไว้ ใน มคอ.3 หมวด 5 ข้ อ 2)
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้ านกาหนดเวลาการประเมิน
ความคาดเคลือ่ น
-

เหตุผล
-
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6.2 ความคลาดเคลื่อนด้ านวิธกี ารประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ ามี)
ความคาดเคลือ่ น
-

เหตุผล
-

7. การทบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ความคาดเคลือ่ น
-

เหตุผล

-

หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิง่ อานวยความสะดวก
ปั ญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน (ถ้ามี)

ผลกระทบ

-

-

2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
ปั ญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี)
-

ผลกระทบต่อการเรียนรูข้ องนิสิต
-
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หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 ข้อวิพากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
ด้ านการจัดการเรียนการสอนและด้ านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก

จุดแข็ง
จุดอ่อน
(ประเมินจากคะแนนสูงสุด 2 อันดับแรก)
(ประเมินจากคะแนนตา่ สุด 2 อันดับแรก)
1. อาจารย์ผ้ ูสอนมีความรู้ความสามารถใน
1. อาจารย์ผ้ ูสอนมีการส่งเสริมให้ นิสติ ใช้
เนื้อหาวิชาที่สอนอาจารย์ผ้ ูสอนมีวิธกี ารวัดผล
เทคโนโลยีและสารสนเทศในการจัดการเรียน
ตามที่เกณฑ์กาหนดไว้
การสอน เช่น อินเทอร์เนต A- tutor
2. อาจารย์ผ้ ูสอนมีความตั้งใจและมีการเตรียมการ 2. อาจารย์ผ้ ูสอนมีการใช้ ส่อื และเทคโนโลยีในการ
สอนมาเป็ นอย่างดี
เรียนการสอนอย่างเหมาะสม
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผสู ้ อนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1
เดิมผู้สอนใช้ การบรรยาย และอภิปรายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยท์ หนังสือ ตารา เป็ นหลัก ทั้งนี้ใน
ปี การศึกษาหน้ าผู้สอนจะดาเนินการปรับปรุงสื่อ ใช้ วิดีทศั น์เพิ่มขึ้น ยกกรณีศึกษาที่น่าสนใจเพื่อให้ เกิดการ
อภิป รายในชั้น เรี ยน เพิ่ มความน่ าสนใจให้ แ ก่ผ้ ู เรี ยน รวมถึงจะมุ่ งเน้ น และประชาสัมพั น ธ์ให้ ผ้ ู เรี ยนใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศเพิ่มมากขึ้น มีการเรียนการสอนในชั้นเรียน รวมทั้งมีการแขวนสื่อการเรียนในระบบ
ออนไลน์อย่างสม่าเสมอ เช่นใน A-tutor
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ข้อวิพากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น

2.2 ความเห็นของอาจารย์ผสู ้ อนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่ สนอในรายงานของรายวิชาครั้งทีผ่ ่านมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ปี การศึกษาที่
ผ่านมา

- มีการวัดผลการเรียนรู้และเก็บคะแนนหลังการ
ปรับพื้นฐานด้ านหลักภาษาอังกฤษที่มีการทบทวน
บทเรียนในช่วงต้ นภาคการศึกษา
- มีกจิ กรรมเสริมในเรื่องของการใช้ คาศัพท์

ผลการดาเนินการ

- มีการให้ ผ้ ูเรียนทาแบบฝึ กหัด/ข้ อสอบย่อยเพื่อ
วัดผลการเรียนรู้ในระหว่างเรียน
-มีการนาเกมมาใช้ ในการเรียนการสอนเพื่อให้
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ภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์

ผู้เรียนเรียนรู้เรื่องคาศัพท์ภาษาอังกฤษ มีการ
สอดแทรกกิจกรรมบันเทิง เช่น การฟังเพลง
ภาษาอังกฤษ เกมคาใบ้ ภาษาอังกฤษ เป็ นต้ น

2. การดาเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปี การศึกษาต่อไป
ข้อเสนอ

กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ

ในปี การศึกษาหน้ าผู้สอนควร การสอนครั้งถัดไป
เพิ่ มความหลากหลายในการสอน
มากขึ้น เพื่อสร้ างแรงจู งใจในการ
เรี ย นรู้ ให้ แก่ ผ้ ู เรี ย น เช่ น การ
สอดแทรกกิจกรรมการแสดงออก
ในชั้นเรียน

ผูร้ บั ผิดชอบ

อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบ 2/58

3. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบหลักสูตร
เสนอแนะให้ มีการปรับปรุงอุปกรณ์ส่อื โสตภายในห้ องเรียน เช่น การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต และระบบ
เสียง เพื่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ท่ดี ีข้ นึ
ชื่ออาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชา :
ลงชื่อ............................................................
(ดร.พัชรกมน หนูเอียด)
วันที่รายงาน 19 มิถุนายน 2558

ชื่ออาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร :
ลงชื่อ............................................................
(อาจารย์ สุจินดา จิตต์ใจฉ่า)
วันที่รายงาน มิถุนายน 2558
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