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รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

รหัสวิชา ENL๓๘๑๒ รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือทรัพยากรมนุษย  (English for Human Resources) 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา ๒    ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
 

หมวดที ่๑ ขอมูลทั่วไป 
๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    

รหัสวิชา   ENL๓๘๑๒      

ชื่อรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพ่ือทรัพยากรมนุษย   

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ English for Human Resources 

 

 

๒.  รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชาน้ี  (ถามี)       

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

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

๓.  อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน  (section)     

อาจารยอังควรา เหลืองนภา    
กลุมเรียน ๐๐๑ หอง ๓๖๔๔ อาคาร ๓๖ วันพุธ ๘.๐๐-๑๑.๐๐ 
กลุมเรียน ๐๐๒ หอง ๓๖๔๔ อาคาร ๓๖ วันพุธ ๑๑.๐๐-๑๔.๐๐ 

 

    

๔.  ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา ๒  /  ๒๕๖๓ 

 

๕.  สถานที่เรียน อาคาร ๓๕ 
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หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
 

๑.  รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวขอ 
จํานวนชั่วโมง
ตามแผนการ

สอน 

จํานวนชั่วโมง
ที่สอนจริง 

ระบุเหตผุลที่การสอนจริงตางจาก
แผนการสอนหากมีความแตกตางเกิน 

๒๕% 

Course introduction: 3 3  

Introduction to HR concept and note-
taking 
 

3 3  

Understanding the role of Human 
Resources 

3 3  

Common vocabularies related to HR 3 3 เปลี่ยนรูปแบบการสอนเปน Online ผาน 

Google Hangouts Meet 

HR expressions and grammatical 
features 

3 3 เปลี่ยนรูปแบบการสอนเปน Online ผาน 

Google Hangouts Meet 

Recruitment 3 3 เปลี่ยนรูปแบบการสอนเปน Online ผาน 

Google Hangouts Meet 

Hiring employee  3 3 เปลี่ยนรูปแบบการสอนเปน Online ผาน 

Google Hangouts Meet 

Job ads 3 3 เปลี่ยนรูปแบบการสอนเปน Online ผาน 

Google Hangouts Meet 

Job description and person 
specification 
 

3 3 เปลี่ยนรูปแบบการสอนเปน Online ผาน 

Google Hangouts Meet 

Project 1: Exploring job in the real 
world 

3 3 เปลี่ยนรูปแบบการสอนเปน Online ผาน 

Google Hangouts Meet 

Employee development : Training 
 

3 3 เปลี่ยนรูปแบบการสอนเปน Online ผาน 

Google Hangouts Meet 
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หัวขอ 
จํานวนชั่วโมง
ตามแผนการ

สอน 

จํานวนชั่วโมง
ที่สอนจริง 

ระบุเหตผุลที่การสอนจริงตางจาก
แผนการสอนหากมีความแตกตางเกิน 

๒๕% 

Proposal writing and publicity 3 3 เปลี่ยนรูปแบบการสอนเปน Online ผาน 

Google Hangouts Meet 

Getting ready for Job interview 3 3 เปลี่ยนรูปแบบการสอนเปน Online ผาน 

Google Hangouts Meet 

Familier with job interview questions 
and answers 
 

3 3 เปลี่ยนรูปแบบการสอนเปน Online ผาน 

Google Hangouts Meet 

Letters of interview 3 3 เปลี่ยนรูปแบบการสอนเปน Online ผาน 

Google Hangouts Meet 

Language analysis and technology for 
learning  vocabularies  

3 3 เปลี่ยนรูปแบบการสอนเปน Online ผาน 

Google Hangouts Meet 

สอบปลายภาค   เปลี่ยนรูปแบบการสอบเปนการ

สัมภาษณการทํางาน Online ผาน 

Google Hangouts Meet และการทํา

โครงงาน Job Fair (Survey, study, 

analyse, summarize, and present in a 

form of infographic) 

 
๒.  หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยสําคัญของหัวขอตอผลการเรียนรูของรายวิชาและหลักสูตร ในกรณีที่มี
นัยสําคัญใหเสนอแนวทางชดเชย 
 

หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน  (ถา
มี) 

นัยสําคัญของหัวขอที่สอนไม
ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

ไมม ี - - 
   
   

 
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาํใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา 
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ผลการเรียนรู วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
รายวิชา 

ประสิทธผิล ปญหาของการใชวิธีสอน  (ถามี)  พรอม
ขอเสนอแนะในการแกไข 

มี ไมมี 

คุณธรรม จริยธรรม (๑)  ชี้แนะและใหความรู

เก่ียวกับวัฒนธรรมองคกร เพื่อ

เปนการปลูกฝงใหนักศึกษามี

ระเบียบวินยั โดยเนนการเขา

ชั้นเรียนและการสงงานใหตรง

เวลา การประพฤติตน ให

เหมาะสมกับกาละเทศะ 

ตลอดจนการแตงกายที่เปนไป

ตามระเบียบของมหาวทิยาลัย

ราชภัฏสวนสุนนัทา  (๒)  

ผูสอนสอดแทรกเนื้อหาที่

เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมใน

การสอนทุกรายวิชา โดย

ยกตัวอยางประสบการณและ

เหตุการณจริงที่เกิดข้ึนเพื่อ

เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใน

การดําเนินชีวิตและการ

ประกอบอาชีพทางธุรกิจ 

(๓) จัดกิจกรรมสงเสริม

คุณธรรม และจริยธรรม 

  ผูสอนควรปฏิบตัิตนเปนตัวอยางดวย และ

ใหการยกยองชมเชย เมื่อมีโอกาส 
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ผลการเรียนรู วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
รายวิชา 

ประสิทธผิล ปญหาของการใชวิธีสอน  (ถามี)  พรอม
ขอเสนอแนะในการแกไข 

มี ไมมี 

ความรู (๑)  การบรรยายภายในชัน้

เรียน พรอมเอกสารประกอบ 

และการถาม-ตอบ 

(๒)  มอบหัวขอเร่ืองใหคนควา

และทํารายงานทั่งเดี่ยวและ

กลุม 

(๓)  สาธิตและใหฝกปฏิบตัิตาม

ทักษะทางภาษาตาง ๆ 

(๔)  อภิปรายเปนกลุมโดยยึด

ผูเรียนเปนศูนยกลาง 
(๕)  นําเสนอการศึกษาคนควา
นอกหองเรียนดวยตนเอง  
(๖)  ใชสื่อการเรียนรู
อิเล็กทรอนิกส 

   

ทักษะทางปญญา (๑)  มอบหมายงานใหนักศึกษา

ไดมีโอกาสศึกษาคนควา

เพิ่มเติมดวยตนเอง 

(๒) ใหนําเสนอการคนควา  

(๓)  จัดใหมีการอภิปรายเปน

กลุม เพื่อใหรูจักรับฝงความ

คิดเห็นและแสดงความคิดเห็น

อยางเหมาะสม 

(๔) ตั้งคําถามเพี่อกระตุนให

นักศึกษาคิด วิเคราะห 

สังเคราะห วิพากย วิจารณ 

(๕) ใหทํากิจกรรมที่ไดนําเอา

ความรูไปประยุกตใชได เชน

การจําลองสถานการณ 
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ผลการเรียนรู วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
รายวิชา 

ประสิทธผิล ปญหาของการใชวิธีสอน  (ถามี)  พรอม
ขอเสนอแนะในการแกไข 

มี ไมมี 

ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

(๑)  มีการกําหนดกิจกรรมการ

ทํางานเปนกลุม ซึ่งตอง

ประสานงานกับผูอ่ืน หรือตอง

คนควาหาขอมูลจากการ

สัมภาษณบุคคลอ่ืน หรือผูมี

ประสบการณ เพื่อใหเรียนรู

ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางตัวบุคคลและ

ความสามารถในการรับผิดชอบ 

(๒)  เปดโอกาสใหสอบถาม

พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ

และการเรียนรู 

  - นักศึกษายังขาดความรับผิดชอบในการ
ทํางานเปนทีม 
- แนวทางแกปญหาคือ ชี้ใหเห็นถึง
ความสําคัญในการทํางานเปนทมีตอการ
ดํารงชีวิตและการทาํงาน 

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๑)  สอนการใชเทคโนโลยีใน

การเรียนรูและพัฒนา

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

ไดดวยตนเองและเหมาะสมกับ

ความสามารถลแความชอบของ

ผูเรียน 

(๒) สืบคนขอมูลโดยใช

เทคโนโลยีและจัดการกับขอมูล

ไดอยางเหมาะสม 

(๓) นําเสนอผลการคนควาดวย

ตนเอง โดยใชเทคโนโลยทีี่

เหมาะสมและทนัสมัย 

(๔) บูรณาการการใชเครือขาย

ทางสงัคมในการแลกเปลี่ยน

ความรู 

  - นักศึกษาบางคนมีขอจํากัดในการคนควา
และทํางาน โดยใชเทคโนโลย ี
- แนวทางแกปญหาคือ ใหทํางานเปนทีม 
เพื่อชวยเหลือกัน 

 
๔. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 

ระบุขอเสนอเพื่อการปรับปรุงวธิีสอน ซึ่งไดจากปญหาที่พบในขอ ๓ 
 เพิ่มเติมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนกัศึกษารูจักการทาํงานรวมกันเปนทีม 
 



มคอ. ๕ 

หลกัสูตรระดบัปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๗  

รายวชิา ENL๓๘๑๒ สาขาวชิาภาษาองักฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 

 
หมวดที ่๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

 
๑. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบยีนเรียน กลุมเรียน 001.................54................. คน    กลุมเรียน 002 ...........57................ คน 
 
๒. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา  กลุมเรียน 001 .............54............... คน     

กลุมเรียน 002 ...........57................ คน 
๓. จํานวนนักศึกษาที่ถอน  (W) .................................. คน 
 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

 

กลุมเรียน 001 
ระดับคะแนน (เกรด) จํานวน คิดเปนรอยละ 

A 10 18.52 
A- 15 27.78 
B+ 9 16.67 
B 8 14.81 
B- 11 20.37 
C+ 1 1.85 
C - - 
C- - - 
D+ - - 
D - - 
D- - - 
F - - 
I - - 

 

กลุมเรียน 002 
ระดับคะแนน (เกรด) จํานวน คิดเปนรอยละ 

A 6 10.53 
A- 7 12.28 
B+ 10 17.54 
B 14 24.56 
B- 17 29.83 
C+ 3 5.23 
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ระดับคะแนน (เกรด) จํานวน คิดเปนรอยละ 
C - - 
C- - - 
D+ - - 
D - - 
D- - - 
F - - 
I - - 

 

๕. ปจจัยที่ทําใหระดบัคะแนนผดิปกติ  (ถามี) 

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

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

 
๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 

     ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรูที่กําหนดไวใน มคอ.๓ หมวด ๕ ขอ ๒ 

๖.๑ ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมนิ 
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

  
  

 

๖.๒ ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู  (ถามี) 
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

ระยะเวลาที่ใชในแตละหัวขอ อาจมากหรือนอยกวาที่กําหนดไว 
การใชเวลาในอธิบายและการทาํกิจกรรมการเรียนรูในแตละ
หัวขออาจมีความคลาดเคลื่อนไปบางเล็กนอย 

ความสามารถในการเขาใจในแตละหัวขอข้ึนอยูกับความรู 
ความสามารถทางภาษาอังกฤษดั้งเดิมของผูเรียนเปนสาํคัญ 
ผูเรียนมีความรูความสามารถทีห่ลากหลายและแตกตางกัน 

 

๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

ทดสอบยอยหลายคร้ังแทนการสอบกลางภาค 
กิจกรรมกลุมในหองเรียน 
ประชุมกรรมการพิจารณาผลการเรียนรายวิชา  

ทุกประเด็นมีการทวนสอบ  ทาํใหเห็นผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาที่
ชัดเจนเจนข้ึน 

 

 

หมวดที ่๔ ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 
๑. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก 
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ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  (ถา
มี) 

ผลกระทบ 

  

๒. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 

ปญหาดานการบริหารและองคกร(ถามี) ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 

  

 

หมวดที ่๕ การประเมินรายวิชา 
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร) 

๑.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
ระบุขอวิพากษทั้งที่เปนจุดแข็งและจุดออน 
จากเอกสารผลการประเมินดังแนบ 
 

๑.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๑.๑ 
จะนําไปเปนแนวทางในการปรับปรุงรายวชิาตอไป 

 
๒.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 

๒.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
ระบุขอวิพากษทั้งที่เปนจุดแข็งและจุดออน 
การพูดคุยโตตอบและสอบถามผานชองทางสื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ ทาํใหทราบแนวโนม ปญหาและความสนใจของ

ผูเรียนที่มีตอรายวิชา จากการสอบถาม พบวานักศึกษาบางคน ยังขาดแรงจูงใจในการเรียนวชิาเฉพาะดานที่นักศึกษาไมไดสนใจที่จะ
ไปประกอบอาชีพในอนาคต 

 
๒.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๒.๑ 

อาจารยควรชี้ใหเห็นถึงความสําคัญตอรายวิชาเฉพาะดานที่ถึงแมจะไมไดนาํไปประกอบอาชีพโดยตรงแตสามารถนําไปพฒันาตนเอง
ตอไปได 
 

หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 
๑.  ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาคร้ังที่ผานมา 

แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ 
ปการศึกษาที่ผานมา 

ผลการดําเนินการ 

เนื่องจากวิชานี้เปนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพเฉพาะดาน จึง
อาจทําใหนักศึกษาทีไ่มมีความสนใจในวิชานี้ หรือตองการ
ประกอบอาชีพที่เก่ียวของกับวชิาชีพนี้ใหความสนใจกับวิชานี้
เทาที่ควร จึงควรตั้งโครงการของสาขาเพื่อใหนักศึกษาได

 ไดจัดกิจกรรม Training Course โดยใหจัดการฝกอบรมและ
แบงปนความรูใหกับนักศึกษารุนนองในสาขาวชิา 
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แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ 
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สามารถนาํสิ่งที่เรียนมาใชประโยชนและถายทอดเพื่อ
สาธารณประโยชนตลอดจนแบงปนความรูใหบุคคลอ่ืนที่
เก่ียวของ เชน นองๆในสาขาวิชาหรือที่สนใจ 

 

 

๒. การดําเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

อธิบายการปรับปรุงโดยยอ เชน ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษานี้ การใชอุปกรณการสอนแบบ

ใหม เปนตน 

- ชี้ใหเห็นความสําคัญของรายวชิานีต้อการประกอบอาชีพ การชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของวิชานี้ตอการพัฒนาตนเองและการประกอบ

อาชีพในอนาคต ชวยใหผูเรียนสนใจและสามารถเขาใจเนื้อหาไดดีมากยิ่งข้ึน  

-  เนื่องจากผูเรียนมีความรูและความสามารถทางภาษาอังกฤษที่แตกตางกันจึงไดปรับเนื้อหาใหเหมาะสมกับความรูและความตองการ

ของผูเรียน เพื่อปรับรายวิชาใหสอดคลองกับความตองการ ปญหาและความสามารถของนักศึกษาในแตละภาคการศึกษา 

 

๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสาํหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ขอเสนอ กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

๑) เพิ่มทฤษฎีที่เก่ียวของกับรายวิชามากข้ึน เพื่อให
นักศึกษาไดสามารถนําไปใชไดในอนาคต 
๒) เพิ่มกิจกรรมที่สอดคลองกับการปฏิบัติบตัิใน
สถานการณจริงใหมากข้ึน เพื่อนักศึกษาจะไดสามารถ
เรียนรูและเขาใจไดถองแทมากข้ึน 
๓) ทําแบบทดสอบความสามารถ  
๔) ทําแบบสาํรวจปญหาและความตองการของนักศึกษาใน
ภาคการศึกษานัน้ๆ 
๕) ปรับวิธีสอนโดยเพิ่มชองทางการเรียนรูดวยตนเอง
เพิ่มเติมจากสื่อมัลติมีเดีย 

กอนเปดภาคเรียน 
 
 

อาจารยผูสอน 

 

๔.  ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตร 

 เนื่องจากวิชานี้เปนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพเฉพาะดาน จึงอาจทําใหนักศึกษาทีไ่มมีความสนใจในวิชานี้ หรือตองการ

ประกอบอาชีพที่เก่ียวของกับวชิาชีพนี้ใหความสนใจกับวิชานี้เทาที่ควร จึงควรสนบัสนุนใหจัดกิจกรรม Training Course เพื่อให

นักศึกษาไดสามารถนําสิง่ที่เรียนมาใชประโยชนและถายทอดเพื่อสาธารณประโยชน ตลอดจนแบงปนความรูใหนักศึกษาในสาขาวิชา

และบุคคลอ่ืนที่สนใจเพ่ือเปนการกระตุนใหนักศึกษาพัฒนาตนเองตลอดเวลา 

 นอกจากนั้นควรสงเสริมใหนักศึกษาที่มีพื้นฐานภาษานอยกวานกัศึกษาคนอ่ืนๆไดมโีอกาสเรียนรูเพิ่มเติมและพัฒนาตนเอง โดย

อาจจัดตั้งโครงการหรือชุมนนุเพื่อชวยนักศึกษากลุมนี ้
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ลงชื่อ ……………………………………….      ลงชื่อ …………………………………………………………… 
       (อังควรา เหลืองนภา)                 (    ) 
    อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา                     อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
วันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓      วันที่ ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 
 
 

:: รายงานการประเมินการสอนอาจารย ์:: 
 

 
รหัสอาจารย์ 202217 ช่ือ-สกุลอาจารย์  อ.ดร.องัคว์รา เหลืองนภา คณะ  มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

 
 

แสดงรายการรายวิชาท่ีสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
 

ภาคการศึกษาที่  2   ปีการศึกษา  2563 

รหัสวชิา ช่ือวชิา สถานะการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่า SD ดําเนินการ 

ENL2115 การพูดภาษาองักฤษในท่ีชุมชน ประเมินแลว้ ( 70 คน ) 4.57 0.63  

ENL3812 ภาษาองักฤษเพ่ือทรัพยากรมนุษย ์ ประเมินแลว้ ( 79 คน ) 4.56 0.64  

สรุปผลการประเมินการสอนอาจารย์ ภาคการศึกษาที ่ 2   ปีการศึกษา  2563 4.57 0.64  

 
 

รายวชิา :  ENL3812  ภาษาองักฤษเพ่ือทรัพยากรมนุษย์ 
ตอนที่  1 : ระดับความคดิเห็นของผู้เรียน 
 

ข้อ รายการประเมิน 

ระดับความคดิเห็น 

ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง 

5 4 3 2 1 

            การจดัการเรียนการสอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

1 ผูส้อนมีการเขา้สอนและเลิกสอนตรงเวลา 4.57 

2 ผูส้อนมีการแจกแนวการสอน ช้ีแจงจุดมุ่งหมายและประสงค ์ขอบเขตเน้ือหาวิชา และกิจกรรมการเรียนรู้ 4.56 

3 ผูส้อนใชเ้อกสารประกอบการสอน ตาํรา ท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 4.62 

4 ผูส้อนมีการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วม หรือแสดงความคิดเห็นในการเรียนการสอน 4.56 
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5 ผูส้อนมีความรู้ลึกซ้ึง อธิบายไดช้ดัเจน และมีการสอนท่ีครอบคลุม 4.57 

6 ผูส้อนมีกระบวนการสอนท่ีเป็นขั้นตอนและเขา้ใจง่าย 4.54 

7 ผูส้อนมีการแนะนาํแหล่งคน้ควา้เพ่ิมเติมเพ่ือสนบัสนุนให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง 4.51 

8 
ผูส้อนใชส่ิ้งสนบัสนุนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ทาํให้นกัศึกษาเกิดความสนใจและอยากเรียนรู้มากยิ่งข้ึน เช่น อุปกรณ์ ตวัอยา่งของจริง หนงัสือ 

ตาํรา เวบ็ไซต ์ 4.54 

9 ผูส้อนมีการประเมินความเขา้ใจของผูเ้รียนระหว่างการเรียนการสอน และมีการช้ีแจงขอ้บกพร่องให้ผูเ้รียนไดแ้กไ้ข 4.57 

10 ผูส้อนมีการกาํหนดเกณฑก์ารให้คะแนนท่ีเหมาะสมและยติุธรรม 4.52 

รวมผลการประเมนิหัวข้อ : การจดัการเรียนการสอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ (10 หัวข้อ) 4.56 

            การจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคญั 

11 การจดัการเรียนการสอนมีความยืดหยุน่และหลากหลายตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน 4.54 

12 ผูส้อนส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถ คิด วิเคราะห์ สงัเคราะห์ ประเมิน อยา่งสร้างสรรค ์ 4.57 

13 ให้ผูเ้รียนสามารถเลือกทาํโครงงาน/ช้ินงาน ตามความสนใจในขอบเขตเน้ือหาวิชา รวมทั้งฝึกปฏิบติันาํไปใชใ้นสภาพจริง 4.58 

14 มีการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผูเ้รียน หรือระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน เช่น อภิปราย จดักิจกรรมกลุ่ม 4.57 

15 
มีการกาํหนดให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ผา่นส่ือ เช่น ใชเ้คร่ืองมือ/เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอน, ใชส่ื้ออีเลก็ทรอนิกส์ในการสืบคน้ขอ้มูล, เรียนรู้

รายวิชาผา่นระบบ E-learning 4.63 

รวมผลการประเมินหัวข้อ : การจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคญั (5 หัวข้อ) 4.58 

 
ตอนที่  2 : ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 
  ไม่มีขอ้เสนอแนะ 
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