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รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 

รหัสวิชา MCA2401 รายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 1 
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2564 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและช่ือรายวิชา    

รหัสวิชา   MCA2401  
ชื่อรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 1     
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ English for Communication Arts 1 

 
2.  รายวิชาทีต่้องเรียนก่อนรายวิชาน้ี (ถ้ามี)       
   ไม่มี  
     
3.  อาจารย์ผูร้ับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (section)     
   อาจารย์ ดร.กมลลักษณ์ โพธ์ิพันธุ์   กลุ่มเรียน  203 
 
4.  ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีเปิดสอนรายวิชา 1/2564   
 
5.  สถานท่ีเรียน ห้องเรียน 82401 / Google Classroom & Google Meet (Online) 
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หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
 

1.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวข้อ 

จ านวนชั่วโมง

ตามแผนการ

สอน 

จ านวน

ชั่วโมงที่สอน

จริง 

ระบุเหตุผลท่ีการสอนจริงต่างจาก

แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกิน 25% 

- อธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์และแนะน า
เนื้อหาวิชา มอบหมายงาน 
- ชี้แจงวิธกีารประเมินผล 
- ทดสอบระดับความรู้และทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษ 

3 3 

เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ท าให้

ไม่สามารถสอนในห้องเรียนได้ตามปกติ 

เพราะมีค าสั่งปิดสถานศึกษา จึง

ปรับเปล่ียนรูปแบบการเรียนการสอนใน

ชั้นเรียนเป็นเรียนผ่านออนไลน์แทน โดย

ใช้โปรแกรม Google classroom และ 

Google meet เป็นหลัก 

Introduction and Greetings; 

Names; countries and nationalities                    
3 3 

 

Wh-questions and statements with be; 

questions and short answers with be; 

Subject pronouns; possessive adjective 

3 3 
 

Jobs, workplaces, and school; daily 

schedule; clock time 
3 3 

 

Simple present Wh-questions and 

statement; question when; time 

expression: at, in, on, around, early, late, 

until, before, and after 

3 3 

 

Shopping and prices; clothing and personal 

items; colors and materials  
3 3 
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หัวข้อ 

จ านวนชั่วโมง

ตามแผนการ

สอน 

จ านวน

ชั่วโมงที่สอน

จริง 

ระบุเหตุผลท่ีการสอนจริงต่างจาก

แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกิน 25% 

Demonstratives: this, that, these, those; 

one and ones; questions; how much and 

which comparisons with adjectives  

3 3 
 

สอบกลางภาค 

Music, movies, and TV programs; 

entertainers; invitations and excuses; 

dates and times  

3 3 
 

Yes/No and Wh-questions with do; 
question: what kind; object pronouns; 
modal verb would; verb + to + verb 

3 3 
 

Families; typical families 3 3  

Present continuous yes/no and wh-

questions, statements, and short answers; 

quantifiers: all, nearly all, most, many, a 

lot of, some, not many, a few, and few; 

pronoun: no one 

3 3 

 

Sports, fitness activities, and exercise; 

routines 
3 3 

 

Adverbs of frequency: always, almost 

always, usually, often, sometimes, hardly 

ever, almost never, and never, question: 

how often, how long, how well, and how 

good; short answers 

3 3 

 

Free-time and week end activities; 

chores; vocations 
3 3 
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หัวข้อ 

จ านวนชั่วโมง

ตามแผนการ

สอน 

จ านวน

ชั่วโมงที่สอน

จริง 

ระบุเหตุผลท่ีการสอนจริงต่างจาก

แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกิน 25% 

Simple past yes/no and Wh-questions, 

statements, and short answers with 

regular and irregular verb; past of be  

How to use “There is, There are” Group 

work presentation 

3 3 

 

สอบปลายภาค 

 
2.  หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชาและหลักสูตร ใน
กรณีที่มีนัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
 
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 

นัยส าคัญของหัวข้อท่ีสอนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

   

   

   

 
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา 
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ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบใุน

รายละเอียดรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน  (ถ้ามี)  

พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
มี ไม่ม ี

คุณธรรม จริยธรรม 1. สอดแทรกประสบการณ์ 

รวมทั้งเหตุการณ์ที่เก่ียวข้อง

และเกิดข้ึนจริงในสังคมมา

อธิบายประกอบการเรียนการ

สอน 

2. ใช้การวิเคราะห์กรณีศึกษา

ท่ีเกี่ยวข้องกับคุณธรรม

จริยธรรมท่ีต้องการ

เสริมสร้างให้แก่นักศกึษา 

3. ใช้วิธีการสอนแบบบทบาท

สมมติเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษา

เกิดประสบการณ์เสมือนจริง 

4. อาจารย์ผู้สอนเป็นตัวอย่าง

ท่ีดีในการเสรมิสร้าง

คุณธรรมและจริยธรรม 

   

ความรู้ (1)  บรรยายประกอบเอกสาร

การเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอน

เป็นภาษาอังกฤษ 

(2)  มอบหมายให้จัดท า

รายงานเป็นภาษาอังกฤษ ทั้ง

งานรายบุคคลและงานกลุ่ม  

(3)  ฝึกปฏิบัติ บทสนทนา 

ถามและตอบค าถาม

ภาษาอังกฤษ 

  เน่ืองจากเป็นการเรียนการสอนใน

รูปแบบออนไลน์ เวลาอาจารย์ให้จับคู่

สนทนาจะใช้เวลานานกว่าปกติ แก้ไข

โดยการให้นักศึกษาเตรียมตัวมา

ล่วงหน้าโดยศึกษาจากคลิปวดีิโอ On 

demand  
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ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบใุน

รายละเอียดรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน  (ถ้ามี)  

พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
มี ไม่ม ี

ทักษะทางปัญญา (1) มีกิจกรรมต่างๆใช้

ประกอบการเรียนการสอน 

วิเคราะห์และอภิปรายแสดง

ความคิดเห็น 

(2)  บรรยายและแสดง

บทบาทสมมุติ 

  ปรับเปล่ียนการน าเสนอทาง YouTube 

เพ่ือให้นักศึกษาได้แสดงบทบาทสมมติ

และสร้างสรรค์ผลงานได้ตามความ

ถนัด ส่งผลให้ได้งานท่ีหลากหลายและ

มีความน่าสนใจ 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

(1)  มอบหมายงานท่ีใช้ทักษะ

ความสัมพันธ์ให้มีการเรียนรู้

และศึกษาร่วมกันตามเน้ือหา

รายวิชา 

(2)  สร้างสถานการณ์จ าลอง 

กรณีศึกษาและการก าหนด

ปัญหาให้ผู้เรียนได้มีการใช้

ทักษะความสัมพันธ์พร้อม

สอดแทรกประสบการณ์ของ

อาจารย์ผู้สอน 

(3)  พูดคุยกับผู้เรียนให้เห็น

ถึงความส าคัญและความ

จ าเป็นในการเรียนวิชานี้ 

   

ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(1) มอบหมายงานโดยผู้เรียน

สามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูล

โดยใช้สื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสมและระมัดระวัง  

(2)  น าเสนอและอภิปราย

ร่วมกันในชั้นเรียน 

  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษต้องใช้เวลาใน

การตรวจทานตัวสะกดและความ

ถูกต้องของเน้ือหาก่อนน าเสนอผ่าน 

YouTube  
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4. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 
  นักศึกษาสามารถเรียนย้อนหลังได้ทุกท่ี ทุกเวลา เพราะมีคลิปวิดีโอย้อนหลังให้ได้ทบทวนก่อนสอบ 
 

 
หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

 
1. จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน .......72........... คน 
 
2. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา .........72............ คน 
 
3. จ านวนนักศึกษาท่ีถอน (W).......................... คน 
 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

A 2 2.78 

A- 10 13.89 

B+ 
23 31.94 

B 15 20.83 

B- 10 13.89 

C+ 5 6.94 

C 6 8.33 

C- 0 0.00 

D+ 0 0.00 

D 0 0.00 

D- 0 0.00 

F 1 1.39 

I 0 0.00 

 
5. ปัจจัยท่ีท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ  (ถ้ามี) 
 …................................................................................................................................................................................ 
 …................................................................................................................................................................................ 
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6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 

     ระบุความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ใน มคอ.๓ หมวด ๕ ข้อ ๒ 
6.1 ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

  

  

 
6.2 ความคลาดเคล่ือนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

  

  

 
7. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

  

  

 
 
 

หมวดที ่4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียนการ

สอน  (ถ้ามี) 
ผลกระทบ 

- ระยะเวลาท่ีใช้ในแต่ละหัวข้อ อาจมากหรือน้อยกว่าท่ีก าหนด

ไว้ 

- สัญญาณอินเตอร์เน็ตมีปัญหาในบางครั้ง 

- จากปัญหาสัญญาณอินเตอร์เน็ตของนักศึกษาแต่ล่ะ

คนไม่เหมือนกัน บางคนสัญญาณหลุดบ่อย ท าให้พลาด

การฟังและการสอนในบางช่วง ดังนั้นเพ่ือไม่ให้เป็นการ

พลาดประเด็นส าคัญๆ นักศกึษาสามารถดาวน์โหลด

และรับชมคลิปวิดิโอย้อนหลังได้ทุกที่ทุกเวลา 
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2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบตอ่ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

  

 

 

หมวดที ่5 การประเมนิรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

จุดแข็ง: อาจารย์ผู้สอนเน้นให้ทักษะเร่ืองของการฟัง พูด อ่าน และเขียนทุกสัปดาห์ มีเกมส์และกิจกรรมให้

นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงทุกสัปดาห์ 

จุดอ่อน: อาจารย์ผู้สอนอาจดูแลนักศึกษาไม่ทั่วถึง นักศกึษามีพื้นฐานทางภาษาต่างกัน บางคนเรียนรู้เร็ว บาง

คนเรียนรู้ช้า ใช้เวลาค่อนข้างนาน และโดยเฉพาะอย่างย่ิงการกับสอนทางออนไลน์  

 

1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1 

เน่ืองจากเป็นการเรียนการสอนออนไลน์ อาจารย์ผู้สอนพยายามให้นักศึกษาทุกคนได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติเป็น

หลัก เพ่ือนักศึกษาท่ีมีพื้นฐานน้อยจะได้เรียนทันเพ่ือนหากมีการฝึกฝนบ่อยๆ งานท่ีมอบหมายให้นักศึกษาท ามีทั้งงานเด่ียว

และงานกลุ่ม ซ่ึงได้มีการชี้แจงตั้งแต่สัปดาห์แรกของการเรียนการสอน และติดตามงานอย่างสม่ าเสมอ ตลอดภาคการศึกษา

พบว่าจะมีนักศึกษาจ านวนหน่ึงเข้ามาขอค าปรึกษาเป็นการส่วนตัวอีกด้วย 

 

2.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 

2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวธิีอ่ืน 

…..................................................................................................................................................................... 

 

2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1 

…..................................................................................................................................................................... 

…..................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 



มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๑๐  
รหัสวชิา MCA2401 รายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 1 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 

1.  ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ีผ่านมา 

แผนการปรบัปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ 

ปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
ผลการด าเนินการ 

  อธิบายผลการด าเนนิการตามแผน ถ้าไม่ได้ด าเนินการ

หรือไม่เสรจ็สมบูรณ ์ให้ระบุเหตุผล  

 

2. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

 มีการปรับปรุงเนื้อหารายวชิาให้มีความเหมาะสมและทันสมยัมากข้ึนพร้อมกับกิจกรรมประกอบการเรยีน
การสอนให้สอดคล้องกับรายวิชา เชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยาย น าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการเรียนการ
สอนเพ่ือใหน้ักศึกษาได้ฝึกฝนเพ่ิมเตมิ 
 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาตอ่ไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

   

 
4.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 1. การเรียนวิชาภาษาอังกฤษนักศึกษาควรหมั่นทบทวนบทเรียนด้วยตนเองบ่อยๆ และควรค้นคว้านอกห้องเรียนด้วย  
 2. จัดให้มีการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้าของภาษา อย่างน้อย 2 ครั้ง/ภาคเรียน 
 3. ควรมีการสอบวัดระดับ และปูพ้ืนฐานภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนตั้งแต่ระดับชั้นปีท่ี 1 
 

 
ลงช่ือ ……………………………………………………………  ลงช่ือ …………………………………………………………… 

      ( อาจารย์ ดร.กมลลักษณ์ โพธิ์พันธุ์  )                    (     ) 

            อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา                อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

      วันท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ...........   วันท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 


