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ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 

คณะ / ภาควิชา ครุศาสตร์ 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลโดยท่ัวไป 
 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 
1100110 ภาษาองักฤษและเทคโนโลยีส าหรับครู 

2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี ้(ถ้ามี) 
- 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (Section) 
1. อ.อชุพุร  บถพิบลูย์  กลุม่เรียน 01,03,04,05, 
2. ผศ.สิทธิชยั  แพงทิพย์ กลุม่เรียน 01 
3. ดร.ซมัซู  สาอ ุ  กลุม่เรียน 02 
4. อ.ปนดัดา  เรืองสงค์ กลุม่เรียน 02,10 
5. อ.สกล  สมจิตต์  กลุม่เรียน 03,05 
6. อ.มนสัภมูิ  ศาสนศาสตร์ กลุม่เรียน 04 
7. อ.หสันีย๊ะห์  แมรอเบ๊ะ กลุม่เรียน 06 
8. ดร.มหู ามดัสใุหมี เฮงยามา กลุม่เรียน 07 
9. รศ.ทวีศกัดิ ์  ทิพย์รอด กลุม่เรียน 07,08 
10. ดร.มหูมัมดัตอลาล แกมะ  กลุม่เรียน 10 
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2556 
5. สถานท่ีเรียน 
06-202,08-301,20-601,08-201,20-605,20-606 
 
 
 
 

การรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 



หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
 

1. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 
หัวข้อ จ านวน ช่ัวโมง 

แผนการสอน 
จ านวน ช่ัวโมง 
ที่ได้สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่างเกิน 

25% 
-ความเข้าใจเก่ียวกบั
รายวิชา 
-ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบั
ภาษาองักฤษ 
-ทกัษะตา่ง ๆ เก่ียวกบั
การฟังพดูอา่นเขียน เพ่ือ
การส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวนั 

12 12  

ฝึกทกัษะด้วยการพดู ฟัง 
อา่น เขียน ทางด้าน
ภาษาองักฤษ 

4 4  

แนวโน้มและการพฒันา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศกึษาในยคุ
ปัจจบุนัและอนาคต:
พรบ.การศกึษา พ.ศ.
2542 หมวด 9 
เทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา 
การเปล่ียนแนวคดิและ
ขอบข่ายของสาระของ
เทคโนโลยีกาศกึษา การ
เปล่ียนแปลงจากยคุสู่
ยคุของเทคโนโลยี
การศกึษา แนวโน้ม
เทคโนโลยีการศกึษาใน
อนาคต 
 

8 8  



หัวข้อ จ านวน ช่ัวโมง 
แผนการสอน 

จ านวน ช่ัวโมง 
ที่ได้สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่างเกิน 

25% 
การน าเนือ้หามาผลิตส่ือ
การสอนด้วยโปรแกรม 
Power Point 

8 8  

การสร้างบทเรียน E-
Learning ด้วยโปรแกรม 
Moodle 

8 8  

การสร้างบทเรียน E-
book ด้วยโปรแกรม Flip 
Album 

8 8  

 
 
2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 
 
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตาม

แผน(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อที่สอนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

-   
 
 
 
 
 

 
3. ประสิทธิผลของวิธีการสอนท่ีท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 
 

ผลการเรียนรู้ วิธีสอนท่ีระบุใน
รายละเอียดรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีการสอน
(ถ้ามี)พร้อมข้อเสนอแนะใน

การแก้ไข 
มี ไม่มี 

ทกัษะทางภาษาองักฤษ
เก่ียวกบัการฟัง พดุ อ่าน เขียน 
ภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนั 

อภิปรายวิเคราะห์
สงัเคราะห์ น าเสนอ
รายงานหน้าชัน้ และ

   



ผลการเรียนรู้ วิธีสอนท่ีระบุใน
รายละเอียดรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีการสอน
(ถ้ามี)พร้อมข้อเสนอแนะใน

การแก้ไข 
มี ไม่มี 

 
 

ทดลองปฏิบตัจิริง 

ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ชีวิตประจ าวนั 

การสงัเกต/การท า
รายงาน 

   

การผลิตส่ือ การเลือกใช้ส่ือ
การเรียนการสอน (E-
Learning,CAI,WBI,Virtual 
Classroom,Teleconference) 

ฝึกปฏิบตัผิลิตส่ือ
พฒันาการเรียนการสอน 

   

การออกแบบส่ือการเรียนการ
สอนและการน าเสนอผลงาน 

ฝึกปฏิบตัผิลิตส่ือ
พฒันาการเรียนการสอน
และการน าเสนอผลงาน 

   

ความรู้ สอบกลางภาค    
ความรู้ สอบปลายภาค    
ความรับผิดชอบ การเข้าชัน้เรียน    
     
 
4. ข้อเสนอการด าเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 
- ควรมีกิจกรรมท่ีมอบหมายให้นกัศกึษาไปดงูานนอกสถานท่ี เชน่ สถานท่ีประกอบการทางราชการหรือ
หนว่ยงานเอกชนท่ีเก่ียวข้องเป็นต้น ตามความเหมาะสมหากมีเวลาพอ 
-นกัศกึษาควรมีทกัษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft office เป็นพืน้ฐาน 
-นกัศกึษาควรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ฐานด้วยตนเองอยูเ่ป็นประจ า 
-จดัสถานท่ีเรียนให้เหมาะสมกบัลกัษณะวิชา รวมทัง้จดัอปุกรณ์และสิ่งอ านวยการเรียนให้พร้อมตอ่การสอน
ให้มากยิ่งขึน้ 
 
 
 
 
 



 
 

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน   372 คน 

2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เม่ือสิน้สุดภาคการศึกษา 371 คน 

3. จ านวนนักศึกษาที่ถอน(W)    1 คน 

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

 

ระดับคะแนน จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
A 37 9.97 
B+ 119 32.08 
B 138 37.20 

C+ 45 12.13 
C 5 1.35 
D 5 1.35 
E 22 5.92 
IF   

 
5. ปัจจัยท่ีท าให้ระดับคะแนนผิดปกต ิ(ถ้ามี) 
- 
 
6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
6.1 ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
ระยะเวลาท่ีใช้ในแตล่ะหวัข้ออาจมากหรือน้อยกวา่ท่ี
ก าหนดไว้ 
 

เน่ืองจากบางเนือ้หามีมากกวา่ และต้องฝึกปฏิบตัิ
จริงท าให้ควบคมุเวลาได้ยาก 

 
 
 



 
6.2 ความคลาดเคล่ือนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
- 

 
- 

 
 
7. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
-พิจารณาผลการเรียนของนกัศกึษา 
-พิจารณาผลงานนกัศกึษา 
 
 

นกัศกึษามีผลการเรียนและมีผลงานท่ีดี 

 
 

หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

1. ประเดน็ทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 
 
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ

เรียนการสอน (ถ้ามี) 
ผลกระทบ 

-ห้องเรียนท่ีใช้สอน ขาดอปุกรณ์ ประกอบการ
น าเสนอของนกัศกึษา 
-อปุกรณ์ในห้องเรียนช ารุด 
 

- ท าให้เสียเวลาในการเตรียมความพร้อมและ
น าเสนอ 

 
2. ประเดน็ด้านการบริหารและองค์กร 
 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี) ผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 
- 

 
- 

 
 



หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา 
 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา(แนบเอกสาร) 

1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
 - ตามเอกสารท่ีแนบ 

1.2 ความเหน็ของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อท่ี 1.1 
- 

 

 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 
2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
-   

2.2 ความเหน็ชอบของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1 
- 

 
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

 
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครัง้ท่ีผ่านมา 
 
แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ปี

การศึกษาที่ผ่านมา 
ผลการด าเนินการ 

- 
 
 
 

- 

 
2. การด าเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงหลกัสตูร เพิ่มให้มีแบบฝึกหดัในทกุบท 
และเชิญวิทยากรมาถ่ายทอดประสบการณ์การจดัการเรียนรู้ 
 
 
 



3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา /ปีการศึกษาต่อไป 
ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เพิ่มเตมิ 
 

สปัดาห์ท่ี 8 ระหว่างการสอนการ
จดัประสบการณ์ทางภาษา 
 
 

อาจารย์ผู้สอน 

 
 
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- 
 
 
ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
ช่ือผู้สอน  1. อ.อชุพุร  บถพิบลูย์ 

2. ผศ.สิทธิชยั  แพงทิพย์ 
3. ดร.ซมัซู  สาอ ุ
4. อ.ปนดัดา  เรืองสงค์ 
5. อ.สกล  สมจิตต์ 
6. อ.มนสัภมูิ  ศาสนศาสตร์ 
7. อ.หสันีย๊ะห์  แมรอเบ๊ะ 
8. ดร.มหู ามดัสใุหมี เฮงยามา 
9. รศ.ทวีศกัดิ์  ทิพย์รอด 
10. ดร.มหูมัมดัตอลาล แกมะ 

  วันท่ีรายงาน ตลุาคม 
 
ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร - 
ลงช่ือ - วันท่ีรายงาน - 
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