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รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะศิลปศาสตรประยุกต / ภาคภาษา 

 
หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวิชา  
 080103001 English I (ภาษาอังกฤษ 1) 
2. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)   
 - 
3. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (Section)  
 อาจารยของภาควิชาภาษา 
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา 

1/2562 
5. สถานท่ีเรียน 
หองเรียน อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร อาคารคณะวิทยาศาสตร อาคารคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม อาคาร
คณะสถาปตยกรรม และอาคารนวมินทรราชินี ณ มจพ. กรุงเทพ อาคารคณะเทคโนโลยีและการจัดการ
อุตสาหกรรม อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร  อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร   และอาคารคณะบริหารและ
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ ณ มจพ. ปราจีนบุรี 
 

หมวดท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน 
 

1. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวขอ 
จํานวน ชม. 

ตามแผนการสอน 
จํานวน ชม. 
ท่ีสอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริง
ตางจากแผนการสอนหาก
มีความแตกตางเกิน 25% 

Greetings and Introduction to 
the course 

3 2.5 – 2.75 - 

Unit 1A & 1B   3 2.5 – 2.75 - 

Unit 1C & 1D  3 2.5 - 2.75 - 

Unit 2A  & 2B 3 2.5 – 2.75 - 

 Unit 2C  & 2D 3 2.5 – 2.75 - 
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Unit 3A & 3B   3 2.5 – 2.75 - 

Review and revision 3 2.5 – 2.75 - 

สอบกลางภาค 3 3 - 

Unit 4A & 4B  3 2.5 – 2.75 - 

Unit 4C & 4D 3 2.5 – 2.75 - 

 Unit 5A & 5B 3 2.5 - 2.75 - 

Unit 5C & 5D   3 2.5 – 2.75 - 

Review and revision 3 2.5 - 2.75 - 

Listening test 3 2.5 – 2.75 - 

สอบปลายภาค 3 3 - 

2. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน  

หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุม 

ตามแผน 

นัยสําคัญของหัวขอท่ีสอน
ไมครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

Unit 3C & 3D กิจกรรมพิเศษและวันหยุด
เยอะ  

พยายามตัดบทเรียนสวนท่ีไมสําคัญออก 

บาง  เพ่ือไมใหเนื้อหามากเกินไป  

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุใน 

รายละเอียดรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน 
(ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะในการ
แกไข 

มี ไมมี 

คุณธรรมจริยธรรม การตรงตอเวลา 

ความรับผิดชอบตอ 

หนาที่ 

ความซื่อสัตย 

มี

บ้าง 
ไมมีบาง มาสายมาก  ไมนํา 

หนังสือมาเรียน 

ไมทําการบานและชอบลอก
การบาน  แกปญหาโดยหัก
คะแนนเก็บและจดช่ือไวทุก
ครั้ง 
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ความรู - ไวยากรณเบ้ืองตน 
- คําศัพทสําคัญท่ี
เกี่ยวของกับบทเรียน 
- การส่ือสาร
ภาษาอังกฤษท่ัวไปใน
ชีวิตประจําวันและการ
ส่ือสารตาม
วัตถุประสงคของ
บทเรียน 
- การอานบทความ 

/ / นักศึกษาบางคนไมตั้งใจ 

เรียน  เลนเกมส  เอาแตกม 

หนาดูโทรศัพท 

 

 
 

 

ทักษะทางปญญา ความรู ความเขาใจ
ความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษใน
สถานการณจริง  
การพัฒนาทักษะเพ่ือให
สามารถประยุกตใช
ภาษาในสถานการณท่ี
หลากหลาย 

/ /  ไมคอยทบทวนบทเรียน เม่ือ
ปฏิบัติจริง ก็ยังมีหลายคน
ทําไมไดและใชภาษาอังกฤษ
ส่ือสารตามบทเรียนไมได  

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ 

รับผิดชอบ 

group work and  

team work  

 

/ / นักศึกษาบางคนก็ไมชวย 

เพ่ือนทํางานกลุม  

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการส่ือสารเปน
ภาษาอังกฤษ  
ทักษะการใชเทคโนโลยี
เพ่ือจัดทําคลิปวิดีโอการ
สนทนาภาษาอังกฤษ 

/ / มีหลายแบบ ท้ังกลุมท่ีทําได
ดีทุกอยางประสบ
ความสําเร็จตาม
วัตถุประสงครายวิชา  
อยางไรก็ตาม โดยภาพรวม 
ถือวานักศึกษาสวนมาก
ตั้งใจทํา สนุกสนานกับการ
เรียนรู  แมวานักศึกษาบาง
กลุมยังทําไดไมดีนัก  ก็ตอง
ฝกฝนกันตอไป   
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4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน  
 หากจํานวนนักศึกษาในหองเรียนไมมากเกินไป   ปญหาตางๆ จะคล่ีคลายและการเรียนรูตลอดจน
ความตั้งใจและสมาธิของนักศึกษาจะดีมาก  การตั้งเปาหมายสูอาเซียนเพ่ือใหคนไทยทุกคนสามารถส่ือสาร
เปนภาษาอังกฤษไดนั้น  ขอใหมีแนวปฏิบัติท่ีสอดคลองและเอ้ืออํานวยกันดวย  ปจจุบัน จํานวนนักศึกษา
เขาสูภาวะวิกฤตมาก   แตส่ิงท่ีตรงกันขามคืองบประมาณรายไดของภาควิชาก็ยังไดรับนอยมาก  สวนแบงท่ี
คณะจัดสรรให  ก็นับวาดอยกวาสวนท่ีจัดสรรให สํานักงานคณบดีอยูมาก   ท้ังๆ ท่ี เปนผูท่ีจัดการเรียนการ
สอนใหกับนักศึกษาท้ังมหาวิทยาลัย  รวมสองวิทยาเขต  แตการบริการและจัดสรรงบประมาณทุกดาน  
กลับมุงสงเสริมฝายบริหารและฝายสนับสนุนงานวิชาการ  มากกวาการจัดการเรียนการสอน   ในอนาคต 
ท้ังสามภาคอาจไมไดรับการจัดสรรงบประมาณเลยก็ได   เพราะไมมีใครเห็นความสําคัญของผูสอนเลย    

 
หมวดท่ี 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

 
1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 5,191 คน (โดยประมาณ) 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา 5,191 คน 

3. จํานวนนักศึกษาท่ีถอน (W) ไมทราบ คน  

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 

A 544 10.48 
B+ 431 8.30 
B 661 12.73 
C+ 896 17.26 
C 1140 21.96 
D+ 563 10.85 
D 502 9.67 

ตก (F) 227 4.37 
ตกเนื่องจากเวลาเรียนไมพอ ไมมีสิทธิสอบ (Fa) 2 0.04 

ตกเนื่องจากขาดสอบ (Fe) 225 4.33 

การวัดผลโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธยังไมส้ินสุด (Ip) - - 

ไมสมบูรณ (I) - - 

พอใจ (S) - - 

ไมพอใจ (U) - - 
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ขอถอนวิชาเรียนหลังกําหนด (W) ไมทราบ นักศึกษามีจํานวนมาก 
กรุณาสอบถามงาน
ทะเบียน 

5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี) 

 -  

6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 
    6.1 ความคลาดเคล่ือนดานกําหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
ไมมี - 

       6.2 ความคลาดเคล่ือนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู (ถามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

- - 
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
ไมมีเพราะนักศึกษาจํานวนมาก  - 

 
หมวดท่ี 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 

 
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอํานวยความสะดวก 

ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบ 
การเรียนการสอน (ถามี) 

ผลกระทบ 

อยากใหมีเครื่องโนตบุค คอมพิวเตอรพรอมลําโพง
ท่ีใชงานไดในหองเรียนทุกหองเพ่ือความสะดวก
ของผูสอน 

ไมสะดวกตอการเรียนการสอน  แทนท่ีนักศึกษาจะได
ฟงบทเรียนภาษาอังกฤษอยางชัดเจนจากลําโพง
โดยตรง   กลับตองฟงผานลําโพงเล็ก ๆ ของผูสอน 

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 

ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี) ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 

นักศึกษามีจํานวนมาก  จนหองเรียนแทบไมมี
พ้ืนท่ีเหลือ และจํานวนหองเรียนก็ไมเพียงพอ  
จํานวนนักศึกษามีมากมาย  ทวา ภาคภาษากลับ
ไดรับงบประมาณเพ่ือการจัดการเรียนการสอน
นอยมาก  

ก็ดังท่ีไดกลาวไปแลว  จํานวนนักศึกษาย่ิงมาก  ย่ิงไม
เอ้ือประโยชนตอการเรียนการสอน 
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หมวดท่ี 5 การประเมินรายวิชา 
 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

 1.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- 
 1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 1.1 

- 
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 

 2.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

(ระบุ)  -  
 2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 2.1 

(ระบุ)  -  
 

หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง 
 

1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงานของรายวิชาครั้งท่ีผานมา 
แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ 

ปการศึกษาท่ีผานมา 
ผลการดําเนินการ 

  

2. การดําเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
 -  
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ขอเสนอ  กําหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

- - - 

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 -  
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ลายมือช่ือผูรายงาน/ผูรับรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา 
 
ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 080103001 English 1 
 
  ลงช่ือ  …………………………........................ 

          (ธันยพร  แสงวิรัช) 
   วันท่ีรายงาน วันท่ี 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 

  

ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
 

 

 

 ลงช่ือ  ………………………………………………... 
              (………………………………) 

วันท่ีรับรายงาน   ...........................................................   
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