มคอ. 5
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รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
รหัสวิชา…. THL 3206 ...........รายวิชา........ภาษาเฉพาะกิจ...............
สาขาวิชาภาษาไทย........คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.......... มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาคการศึกษา....1........ปีการศึกษา.…..2564...........

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา
THL 3206 ..................................................................................
ชื่อรายวิชาภาษาไทย
ภาษาเฉพาะกิจ…...........................................................................
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Language for Specific Purposes..............................................
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
ไม่มี…...............................................................
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (section)

อาจารย์กฤติกา ผลเกิด กลุ่มเรียน 001
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา
5. สถานที่เรียน

1/2564.......................................

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชัว่ โมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน

หัวข้อ

แนะนารายวิชาการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมต่าง ๆ

จานวน
ชั่วโมงตาม
แผนการ
สอน

จานวน
ชั่วโมงที่
สอนจริง

3

3

ระบุเหตุผลที่การสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง
เกิน 25%
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หัวข้อ

จานวน
ชั่วโมงตาม
แผนการ
สอน

จานวน
ชั่วโมงที่
สอนจริง

6

6

3

3

3

3

6

6

6

6

ลักษณะ รูปแบบและการใช้ภาษาเขียน
เฉพาะกิจต่าง ๆ
ภาษาธุรกิจ
-ลักษณะภาษาธุรกิจ
-ศัพท์สานวนทางธุรกิจ
ภาษาธุรกิจ
การเขียนจดหมายธุรกิจ
ภาษาราชการ
การเขียนหนังสือราชการ
การเขียนรายงานการประชุม
ภาษาสื่อสารมวลชน
-ความหมายและความสาคัญของการ
สื่อสารมวลชน
-ลักษณะภาษาสื่อสารมวลชน
-ลักษณะของภาษาสื่อมวลชน วิทยุ
โทรทัศน์
-ลักษณะของภาษาหนังสือพิมพ์
ภาษาในการรณรงค์และจูงใจ
-ลักษณะของภาษาในการรณรงค์และ
จูงใจ
ภาษาเพื่อการประชาสัมพันธ์

3

3

3

3

ภาษาโฆษณา

3

3

ภาษาการแสดง

3

3

ภาษากฎหมาย

3

3

ทบทวนลักษณะภาษาเฉพาะกิจ

3

3

ระบุเหตุผลที่การสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง
เกิน 25%
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2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
ระบุหัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยสาคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรูข้ องรายวิชาและหลักสูตร
ในกรณีท่มี ีนัยสาคัญให้เสนอแนวทางชดเชย
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
(ถ้ามี)
ไม่มี

นัยสาคัญของหัวข้อที่สอนไม่
ครอบคลุมตามแผน

แนวทางชดเชย

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู้
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
ประสิทธิผล
ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)
รายวิชา
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข
มี
ไม่มี
คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายเนื้อหา สอดแทรก

✓

คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องการ
พัฒนาในขณะสอน อาทิ ความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ การมี
จิตสานึกและพฤติกรรมที่คานึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนร่วม การเคารพ
และปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- ฝึกความสามารถในการ
แก้ปัญหา ความเป็นผู้นาผู้ตาม
การแสดงความคิดเห็นและการ
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น โดย
การให้ฝึกปฏิบัติ พูดหน้าชั้นและ
ทางานกลุ่ม
ความรู้

- การบรรยาย
- การอภิปราย
- การฝึกปฏิบตั ิ
- การศึก ษาลัก ษณะภาษา
เฉพาะกิจ
- การศึ ก ษาเรี ย นรู้ ด้ ว ย
ตนเองจากการทารายงาน

✓
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ผลการเรียนรู้

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
รายวิชา

- การบรรยาย
- การอภิปราย
- การฝึกปฏิบตั ิ
- การวิเคราะห์ภาษาเฉพาะ

ทักษะทางปัญญา

ประสิทธิผล
มี

ไม่มี

ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข

✓

กิจ
- การศึ ก ษาเรี ย นรู้ ด้ ว ย
ตนเองและนาเสนอหน้าชัน้ เรียน
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

- การฝึกปฏิบตั ิ
- การวิเคราะห์ลกั ษณะ
ภาษารูปแบบต่าง ๆ
- การศึ ก ษ าเรี ย นรู้ ด้ ว ย
ตนเองจากการท ารายงาน
เดีย่ วและกลุ่ม
- การบรรยาย
- การอภิปราย
- การฝึกปฏิบตั ิ

✓

✓

4. ข้อเสนอการดาเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
ระบุข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงวิธีสอน ซึ่งได้จากปัญหาที่พบในข้อ 3
….........................................................................................................................................................................

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน

60 คน

2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา

60 คน

3. จานวนนักศึกษาที่ถอน (W)

-

คน
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4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
(เกรด)
A
AB+
B
BC+
F
I

กลุ่มเรียน 001
จานวน
คิดเป็น
ร้อยละ
7
11.67
10
16.67
21
35
16
26.67
3
5
2
3.33
1
1.67
0
0

5. ปัจจัยที่ทาให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
….........................................................................................................................................................................
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
ระบุความคลาดเคลือ่ นจากแผนการประเมินผลการเรียนรูท้ ี่กาหนดไว้ใน มคอ.3 หมวด 5 ข้อ 2
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกาหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ไม่มี
6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี)
ความคลาดเคลื่อน
ไม่มี
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ

เหตุผล

สรุปผล

ผูส้ อนสัมภาษณ์ผเู้ รียนด้วยวิธกี ารสุ่ม เกีย่ วกับความรู้ ผูเ้ รียนมีความเข้าใจเกีย่ วกับเรือ่ งภาษาเฉพาะกิจ
ความเข้าใจ

หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
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1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิง่ อานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียนการ
สอน (ถ้ามี)

ผลกระทบ

ไม่มี
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี)

ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

ไม่มี

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ข้อวิพากษ์ท่สี าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน
…...............................................................................................................................................................
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผสู้ อนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1
…...............................................................................................................................................................
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธอี ื่น
2.1 ข้อวิพากษ์ท่สี าคัญจากผลการประเมินโดยวิธอี ื่น
ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน
…...............................................................................................................................................................
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1
…...............................................................................................................................................................
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ผลการประเมิน
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หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผา่ นมา

แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ปีการศึกษาที่ผ่านมา
ปรับปรุงสื่อและตัวอย่างให้ทันสมัยยิ่งขึน้

ผลการดาเนินการ
สามารถดาเนินการได้ตามกาหนด

2. การดาเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา

อธิบายการปรับปรุงโดยย่อ เช่น ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษานี้ การใช้
อุปกรณ์การสอนแบบใหม่ เป็นต้น
….........................................................................................................................................................................
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
ข้อเสนอ
กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
ผู้รับผิดชอบ

ปรับกิจกรรมและตัวอย่างให้ทันสมัยหลากหลาย
ยิ่งขึ้น

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2564

อาจารย์ประจาวิชา

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
..........................................................................................................................
…..................................................................................................................................

ลงชื่อ ………………………………………………………………
(อาจารย์กฤติกา ผลเกิด)
อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชา
วันที่ ....... เดือน..................พ.ศ. ...........

ลงชื่อ ……………………………………………………………
(
)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วันที่ ....... เดือน..................พ.ศ. ...........
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