
รายงานผลการดาํเนินการของรายวิชา 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยันเรศวร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วิทยาเขตพิษณโุลก มนุษยศาสตร ภาษาอังกฤษ 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 

๑.    รหัสและชื่อรายวิชา  ๐๐๑๒๑๓ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (English for Academic Purposes) 

๒.   จํานวนหนวยกติ   ๓ (๒-๒-๕) 

๓.   หลักสตูรและประเภทของรายวิชา  หลายหลักสูตร หมวดวิชาศกึษาทั่วไป กลุมวิชาภาษา 

๔.   อาจารยท่ีรับผิดชอบรายวชิาและอาจารยผูสอน 

๔.๑  อาจารยนพรัตน จนัทรโสภา   คณะมนษุยศาสตร  ผูประสานงานรายวิชา 
และอาจารยผูสอน 

๔.๒  ผศ.ดร. ดุษฎี รุงรตันกลุ  คณะมนษุยศาสตร  อาจารยผูสอน 
๔.๓  ผศ. พรนิภา  เพิ่มไทย   คณะมนษุยศาสตร อาจารยผูสอน 
๔.๔  ดร. ศศธิร  จันทรโรทยั  คณะมนษุยศาสตร  อาจารยผูสอน 
๔.๕  ดร. นรสัถ กานตประชา     คณะมนษุยศาสตร  อาจารยผูสอน 
๔.๖  ดร.สดุากาญจน ปทมดิลก   คณะมนษุยศาสตร   อาจารยผูสอน 
๔.๗  ดร. วรรณประภา สุขสวัสดิ์   คณะมนษุยศาสตร  อาจารยผูสอน 
๔.๘   ดร. ยุทธศักดิ์ ช่ืนใจชน   คณะมนษุยศาสตร  อาจารยผูสอน 
๔.๙    ดร.คัมภีร นูนคาน     คณะมนษุยศาสตร  อาจารยผูสอน 

๔.๑๐ อาจารยสถิตย ลีลาถาวรชยั   คณะมนษุยศาสตร  อาจารยผูสอน 

๔.๑๑  อาจารยมานะ  เติมใจ    คณะมนษุยศาสตร  อาจารยผูสอน 
๔.๑๒  อาจารย อาภรณชนิศ แสงสังข  คณะมนษุยศาสตร  อาจารยผูสอน 

 

มคอ.๕ 



๕. ภาคการศกึษา/ชั้นปท่ีเรยีน  ภาคการศึกษาปลาย 

๖. รายวชิาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)   ‐ไมม‐ี 

๗. รายวิชาท่ีตองเรยีนพรอมกัน (Co- requisites)  ‐ไมม‐ี 

๘. สถานที่เรยีน 

‐ ช่ัวโมงบรรยาย และช่ัวโมงปฏิบัต ิ

อาคารปราบไตรจกัร 

‐ ช่ัวโมงศึกษาดวยตนเอง 

สถานพัฒนาวชิาการดานภาษา (NULC), สํานักหอสมุด, ฯลฯ 

๙. วันท่ีจัดทําหรอืปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาครั้งลาสุด 

วันท่ี ๒๐  ตลุาคม  ๒๕๕๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรยีบเทียบกับแผนการสอน 

1. รายงานชัว่โมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

 

หัวขอ 

จํานวน

ชั่วโมงตาม

แผนการ

สอน 

จํานวน

ชั่วโมงที่ได

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริง

ตางจากแผนการสอนหากมี

ความแตกตางเกิน ๒๕ % 

Chapter ๑ How do you make a good first impression? 

- Use the dictionary to identify word forms 

-Course Syllabus Introduction  

- The Course Book introduction 

- Q Online Practice Introduction 

- Review Parts of  Speech and Tenses 

- Match vocabularies to their definitions 

- Connect Ideas across readings 

-Reflect on the unit questions 

 

๔ 
 

๔ 
 

ตองปูพ้ืนฐานทาง

ภาษาอังกฤษใหนิสิตเขาใจ

โครงสรางประโยคตาม

หลักการทางวากยสัมพันธ 
 

Chapter ๒  What makes food taste good? 
- Match vocabularies to their definitions 

- Connect Ideas across readings 

-Reflect on the unit questions 

-Apply information from reading to own situation 

-Teach how to scan and get used to the title and heading 

-Give support opinions with reasons in reading 

- use prior knowledge to predict content 

Ordering of adjectives 

 

๔ 
 

๔ 
 

ตองใชเวลาในการการ

อธิบายและยกตัวอยาง

ประกอบเพิ่มเติม 
 
 

Chapter ๓ What does it take to be successful?   ตองใชเวลาในการการ



- Preview Text using a variety of strategies  

-Analyzing text features such as headings, pictures, and 

captions 

- Skimming for main idea 

- use the idea map to activate schema 

-Use heading to determine the purposes of the text 

Subject-verb agreement 

๔ ๔ อธิบายและยกตัวอยาง

ประกอบเพิ่มเติม 
 

Chapter ๔   How has technology affected your life? 

 Preview Text using a variety of strategies  

- Topic and main idea in the text 

- Use glosses and footnotes to aid comprehension 

- Making inferences 

-Taking note 

-Parallel structure  

 

๔ 
 

๔ 
 
ตองใชเวลาในการการ

อธิบายและยกตัวอยาง

ประกอบเพิ่มเติม 
 
 

Chapter ๕   Why do people help each other? 

- Preview Text using a variety of strategies 

- Use glosses and footnotes to aid comprehension 

-Use photos / pictures to activate schema before reading 

-Read charts, graphs, and table 

-Identify similarities and differences in the text 

- Identify fact / opinion 

Gerund and infinitives  

 

๔ 
 

๔ 
 
ตองใชเวลาในการการ

อธิบายและยกตัวอยาง

ประกอบเพิ่มเติม 
 

Chapter ๖  Does advertising help or harm us? 

- Preview Text using a variety of strategies  

- Use glosses and footnotes to aid comprehension 

 

๔ 
 

๔ 
 
ตองใชเวลาในการการ

อธิบายและยกตัวอยาง

ประกอบเพิ่มเติม 



-Identify topic sentences and details to aid comprehension 

of text 

-Use photos / pictures to activate schema before reading 

Compound Sentence 

*the rest types of sentences should be briefly introduced.  

 

Chapter  ๗  Why do people take risks? 

- Preview Text using a variety of strategies 

-Identify supporting sentences and details to aid 

comprehension of text 

- Use glosses and footnotes to aid comprehension 

- Paragraph writing  

Shifts between past and present in narrative writing 

 

๔ 
 

๔ 
 
ตองใชเวลาในการการ

อธิบายและยกตัวอยาง

ประกอบเพิ่มเติม 
 

Chapter  ๘   How can we make cities better places to 

live? 

- Preview Text using a variety of strategies  

- Use glosses and footnotes to aid comprehension 

-Identify topic sentences and details to aid comprehension 

of text 

-Genres of paragraph 

-Concluding sentences 

-Write an opinion paragraph 

-Reference and Inference  

Passive Voice 

 

๔ 
 

๔ 
 
ตองใชเวลาในการการ

อธิบายและยกตัวอยาง

ประกอบเพิ่มเติม 
 

Chapter ๙  How can a small amount of money make a 

big difference? 

 

๔ 
 

๔ 
 
ตองใชเวลาในการการ

อธิบายและยกตัวอยาง



- Preview Text using a variety of strategies  

- Use glosses and footnotes to aid comprehension 

-Identify topic sentences and details to aid comprehension 

of text 

-Margin markers in reading text 

-Narrative paragraph 

Focus on Complex sentence 

ประกอบเพิ่มเติม

 

Chapter ๑๐  Do people communicate better now than 

in the past? 

- Preview Text using a variety of strategies  

- Use glosses and footnotes to aid comprehension 

-Identify topic sentences and details to aid comprehension 

of text 

-Distinguish fact from opinion to read critically 

-Scan text to locate facts and opinions 

Sentence fragments 

 

๔ 
 

๔ 
 
ตองใชเวลาในการการ

อธิบายและยกตัวอยาง

ประกอบเพิ่มเติม 
 

 

๒. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลมุตามแผน 

ไมมี 

 

 

 

 

 



๓.ประสิทธผิลของวิธสีอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวชิา 

ผลการเรียนรู 
วธิีสอนทีร่ะบุในรายละเอียด

ของรายวชิา 

ประสิทธิผล 
ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี) พรอม

ขอเสนอแนะในการแกไข 
มี ไมมี 

ดานคุณธรรม จรยิธรรม  

 

-บรรยายพรอมใหทํา

แบบฝกหัดทั้งในชั้นเรยีนและ

รายงานที่กําหนดสง 

-ตรวจแบบฝกหัดและรายงาน

ท่ีกําหนดสง  

-เช็ครายชื่อนิสิตที่เขาชั้นเรยีน

ตรงเวลา 

   -เนื่องจากนิสติมีจํานวนมาก ทําใหเกิด

ปญหาการเขาถึงนิสิตแตละคนลําบาก 

ดานความรู   

 

-บรรยายพรอมยกตวัอยาง

ประกอบรวมทั้งมีการถามและ

ตอบในชั้นเรยีน 

-แสดงตวัอยางการใชภาษาตาม

เนื้อหา 

 

  -นิสิตควรศึกษา คนควาหาความรูเพิ่มเตมิ

ในเนื้อหาท่ีเกีย่วของนอกเวลาดวยตนเอง 

- ควรเพิ่มจาํนวนแบบฝกหัดในบางหัวขอ 

ใหมากขึ้น 

- นิสิตควรหม่ันทบทวน ทําแบบฝกหัดให

มากขึ้น และฝกฝนภาษาอยางชํานาญ 

ดานทักษะทางปญญา  ฝกนําไปใชในชีวิตประจําวัน

โดยผูสอนไดเตรียมเอกสาร

การสอบที่มีแหลงขอมูลทาง

ภาษาใหนิสิตไดรจ็ัก

ประยุกตใช 

  นิสิตบางสวนไมขยัน และไมเห็น

ความสําคัญของภาษา 



ผลการเรียนรู 
วธิีสอนทีร่ะบุในรายละเอียด

ของรายวชิา 

ประสิทธิผล 
ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี) พรอม

ขอเสนอแนะในการแกไข 
มี ไมมี 

ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ใหนิสิตฝกตอบคําถามและ

แสดงความคิดเห็นในชั้นเรยีน  

  อาจารยผูสอนควรกระตุนนสิิตระหวางทํา

กิจกรรมกลุม เพ่ือใหนิสิตสามารถทํางาน

และระดมความคิดในการใชภาษา รวมถึง

มีความกลาในการแสดงความคิดเห็น 

ดานทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร  

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ  

-ใหนิสิตฝกวิเคราะห

โครงสรางทางภาษาที่เกี่ยวกบั

ภาษาเชิงวิชาการ 

-อาจารยผูสอนถาม-ตอบ

แนวความคิดของนิสิตในการ

วิเคราะห 

  อาจารยผูสอนควรชีแ้นะแนวทางให

สําหรับนิสิตที่มีปญหาในการคิดวิเคราะห 

 

๔. ขอเสนอการดาํเนินการเพือ่ปรบัปรุงวิธสีอน 

- จํานวนนิสิตมากเกินไป  
- ปญหาหองเรยีน ไมเหมาะสมอยางมาก ระบบเสียงไมดแีละไมเอื้อตอการเรยีนการสอน โดยเฉพาะ

ทักษะดานการฟง 
 

 

 

 

 



หมวดท่ี ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จาํนวนนักศึกษาทีล่งทะเบียนเรยีน (ณ วันหมดกําหนดการเพิ่มถอน)   _______ คน 

๒. จํานวนนกัศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสดุภาคการศึกษา     _______ คน 

๓. จํานวนนกัศึกษาที่ถอน (W)          _____ คน  

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

 

ระดับคะแนน จํานวน 

A  

B+  

B  

C+  

C  

D+  

D  

F  

ไมสมบูรณ (I)  

ผาน (P,S)  

ตก (U)  

ถอน (W)  

 

๕. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผดิปกติ (ถามี) 

ไมมี 

 

 



๖. ความคลาดเคลือ่นจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอยีดรายวชิา 

 ๖.๑ ความคลาดเคลือ่นดานกาํหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลือ่น เหตุผล 
 ระยะเวลาที่ใชสอนในแตละหัวขอ อาจมาก
หรือนอยกวาท่ีไดกําหนดไว 

 -เนื่องจากในแตละหัวขอมคีวามยากงาย และ
เนื้อหาคอนขางแตกตางกัน 
- พ้ืนความรูเดมิของนิสิตแตละคนไมเทากนั จึง
ตองใชเวลาในการอธิบายคอนขางมากในบาง
หัวขอเพื่อใหนิสิตสวนใหญเขาใจ 

 

 ๖.๒ ความคลาดเคลือ่นดานวธิกีารประเมินผลการเรียนรู (ถามี) 

ไมมี 

๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนกัศึกษา 

วธิกีารทวนสอบ สรุปผล 
 อาจารยผูสอนประมวลเกรดของนิสิตตาม
รายละเอียดใน มคอ. ๓ ของรายวิชา 

ผลการทวนสอบเปนไปตามที่อาจารยผูสอน
ประเมินและไมพบความผิดปกต ิ

 

หมวดท่ี ๔ ปญหาและผลกระทบตอการดาํเนินการ 

๑. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอาํนวยความสะดวก 

ไมมี 

๒. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 

ไมมี 

 

 



หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 

๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนิสิต  

 ๑.๑ ขอวพิากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนิสติ 

  - อาจารยสอนสนุกและเขาใจด ี

- ไดความรูในรายวิชานี้ ซ่ึงเปนรายวิชาทีเ่รียนแลวสามารถนําความรูท่ีไดไปใชประโยชนไดใน
 ชีวิตประจําวัน 

 ๑.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๑.๑ 

  รับทราบ  

๒. ผลการประเมินรายวชิาโดยวธิอีื่น 

 ๒.๑ ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวธิอีื่น 

  ไมมี  

๒.๒ ความเหน็ของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๒.๑ 

ไมมี 

หมวดท่ี ๖ แผนการปรับปรุง 

๑. ความกาวหนาของการปรบัปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผานมา 

      ไมมี 

๒. การดาํเนินการอื่นๆ ในการปรบัปรุงรายวิชา 

     - ปรับปรุงเนื้อหาในเอกสารประกอบการสอน ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบนัอยูเสมอ  

- ผูประสานงานรายวิชากําหนดจัดประชุมอาจารยผูสอน เพื่อใหรับทราบรายละเอียดของรายวิชา และ
แนวทางในการปฏิบตัิที่ตรงกันในภาคเรยีนตอไป 

 



๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศกึษา/ปการศึกษาตอไป 

กจิกรรมทีต่องการ กําหนดเวลาทีค่วรแลวเสร็จ ผูรบัผดิชอบ 
จัดกิจกรรมกลุม และอภิปราย
เกี่ยวกับการประยุกตความรูที่ไดจาก
รายวิชาไปใชในชีวิตประจําวนั 

กอนสอบปลายภาคเรยีน ๑ สัปดาห อาจารยผูสอนทุกทาน 

ประชุมอาจารยผูสอนรายวิชาเพื่อ
แลกเปลีย่นความคิด และปญหาที่
เกิดขึ้นของแตละกลุมเรียน 

หลังสอบปลายภาค ๑ สัปดาห อาจารยผูสอนทุกทาน 

ปรับปรุงเนื้อหาในเอกสาร
ประกอบการสอนใหทันสมัยเสมอ 

กอนเปดภาคเรียน ๓ สัปดาห อาจารยผูสอนทุกทาน 

 

๔. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวชิาตออาจารยผูรับผดิชอบหลกัสูตร 

 ไมมี 

 

ช่ือผูรับผดิชอบรายวิชา อาจารย นพรัตน จันทรโสภา 

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

วันทีร่ายงาน วนั ศุกร ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ 

 

ช่ือผูรับผดิชอบหลักสูตร  

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

วันทีร่ายงาน......................................................................... 


