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รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
รหัสวิชา ENL3815 รายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ืองานโลจิสติคส (English for logistics) 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ภาคการศึกษา ๑    ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

หมวดที ่๑ ขอมูลทั่วไป 
๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    

รหัสวิชา   ENL๓๘๑๕      

ชื่อรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพ่ืองานโลจิสติคส 

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ English for logistics 

 

 

๒.  รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชาน้ี  (ถามี)       

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

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

๓.  อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน  (section)     

อาจารยอังควรา เหลืองนภา   กลุมเรียน ๐๐๑ และ ๐๐๒  

    

๔.  ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา ๑  /  ๒๕๖๔ 

 

๕.  สถานที่เรียน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
๑.  รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวขอ 

จํานวน
ชั่วโมง
ตาม

แผนการ
สอน 

จํานวน
ชั่วโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตผุลที่การสอนจริงตางจาก
แผนการสอนหากมีความแตกตาง

เกิน ๒๕% 

Introduction to the course 
1. Talking about agreement on learning 
2. How to do self-accessed learning 
3. Course assessment 
4. How to join online classroom 
5. Pretest 

3 3  

Introduction to logistics: its importance in business 
and daily life 

1. Brainstorm “What is supply chain management 
2. Watch videos about “What is supply chain 

management?”  

 https://www.youtube.com/watch?v=4-QU7WiVxh8 

 https://www.youtube.com/watch?v=UBSOiHUctrY 

 https://www.youtube.com/watch?v=s8dkMmq5aiI 
3. Read passage and write down the flow of 

supply chain operations 

3 3  

Introduction to logistics 
and key terms related to logistics 
1. Brainstorm “What is logistics?”  
2. Surf the internet and identify the definition of 
logistics, share through Padlet 
3. Read the passage about Why Logistics is So 
Important to Supply Chains 
4. Watch videos about what logistics is. 
https://www.youtube.com/watch?v=lZPO5RclZEo 
5. Study the definitions of logistics  

3 3  

https://www.youtube.com/watch?v=4-QU7WiVxh8
https://www.youtube.com/watch?v=UBSOiHUctrY
https://www.youtube.com/watch?v=s8dkMmq5aiI
https://www.youtube.com/watch?v=lZPO5RclZEo
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หัวขอ 

จํานวน
ชั่วโมง
ตาม

แผนการ
สอน 

จํานวน
ชั่วโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตผุลที่การสอนจริงตางจาก
แผนการสอนหากมีความแตกตาง

เกิน ๒๕% 

6. Do exercise in google form 
Definition of terms related to logistics  

 Study the key terms related to logistics 
PowerPoint 

3 3  

Logistics services 
Quiz 

 Logistics services and profiles of logistics 
companies 

 Move analysis 

 PowerPoint 

3 3  

Job positions related to logistics 

 Job descriptions and person specification in 
various positions in logistics companies 

 PowerPoint 

3 3  

Research-based learning: Jobs in logistics 

 Person specification (qualification) in jobs 
related to logistics 

 PowerPoint 

3 3  

Inventory management and procurement 

 The management of inventory and 
procurement 

 PowerPoint 

3 3  

Mode of transportation 

 Different modes of transportation and 
transportations 

 PowerPoint 

3 3  

Planning and arranging transport 3 3  
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หัวขอ 

จํานวน
ชั่วโมง
ตาม

แผนการ
สอน 

จํานวน
ชั่วโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตผุลที่การสอนจริงตางจาก
แผนการสอนหากมีความแตกตาง

เกิน ๒๕% 

Shipping goods  3 3  

Abbreviations  3 3  

Introduction to corpus as a technological tool  

 Research integration: Introducing corpus study 
and tools (AntConc, CLAWS) 

3 3  

Research-based project consultation: language 
analysis 

 Using corpus to identify key terms and 
grammatical structures related to logistics 

 PowerPoint 

3 3  

Research-based project consultation language analysis 

 Using corpus to identify key terms and 
grammatical structures related to logistics 

 PowerPoint 

3 3  

Research-based project consultation language analysis 

 Using corpus to identify key terms and 
grammatical structures related to logistics 

 PowerPoint  

3 3  

สอบปลายภาค    

 
 
๒.  หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยสําคัญของหัวขอตอผลการเรียนรูของรายวิชาและหลักสูตร ในกรณีที่มี
นัยสําคัญใหเสนอแนวทางชดเชย 
 
หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน  (ถา

มี) 
นัยสําคัญของหัวขอที่สอนไมครอบคลุม

ตามแผน 
แนวทางชดเชย 

ไมม ี - - 
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หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน  (ถา
มี) 

นัยสําคัญของหัวขอที่สอนไมครอบคลุม
ตามแผน 

แนวทางชดเชย 

   
   

 
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาํใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา ประสิทธผิล ปญหาของการใชวิธีสอน  (ถามี)  
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข 

มี ไมมี 

คุณธรรม จริยธรรม (๑)  ชี้แนะและใหความรูเก่ียวกับวัฒนธรรมองคกร 

เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินยั โดย

เนนการเขาชั้นเรียนและการสงงานใหตรงเวลา การ

ประพฤติตน ใหเหมาะสมกับกาละเทศะ ตลอดจน

การแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนนัทา  (๒)  ผูสอนสอดแทรกเนื้อหาที่

เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวชิา 

โดยยกตัวอยางประสบการณและเหตุการณจริงที่

เกิดข้ึนเพื่อเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมในการ

ดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพทางธุรกิจ 

(๓) จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม และจริยธรรม 

  ผูสอนควรปฏิบตัิตนเปนตัวอยาง

ดวย และใหการยกยองชมเชย เมื่อ

มีโอกาส 
 

ความรู (๑)  การบรรยายภายในชัน้เรียน พรอมเอกสาร

ประกอบ และการถาม-ตอบ 

(๒)  มอบหัวขอเร่ืองใหคนควาและทํารายงานทัง่

เดี่ยวและกลุม 

(๓)  สาธิตและใหฝกปฏิบตัิตามทักษะทางภาษาตาง 

ๆ 

(๔)  อภิปรายเปนกลุมโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 
(๕)  นําเสนอการศึกษาคนควานอกหองเรียนดวย
ตนเอง  
(๖)  ใชสื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส 
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ผลการเรียนรู วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา ประสิทธผิล ปญหาของการใชวิธีสอน  (ถามี)  
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข 

มี ไมมี 

ทักษะทางปญญา (๑)  มอบหมายงานใหนักศึกษาไดมีโอกาสศึกษา

คนควาเพิ่มเติมดวยตนเอง 

(๒) ใหนําเสนอการคนควา  

(๓)  จัดใหมีการอภิปรายเปนกลุม เพื่อใหรูจักรับฝง

ความคิดเห็นและแสดงความคิดเห็นอยางเหมาะสม 

(๔) ตั้งคําถามเพี่อกระตุนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห 

สังเคราะห วิพากย วิจารณ 

(๕) ใหทํากิจกรรมที่ไดนําเอาความรูไปประยุกตใชได 

เชนการจําลองสถานการณ 

   

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

(๑)  มีการกําหนดกิจกรรมการทํางานเปนกลุม ซึ่ง

ตองประสานงานกับผูอ่ืน หรือตองคนควาหาขอมูล

จากการสัมภาษณบุคคลอ่ืน หรือผูมีประสบการณ 

เพื่อใหเรียนรูดานทักษะความสมัพันธระหวางตวั

บุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ 

(๒)  เปดโอกาสใหสอบถามพดูคุยแลกเปลี่ยน

ประสบการณและการเรียนรู 

  - นักศึกษายังขาดความรับผิดชอบ
ในการทํางานเปนทีม 
- แนวทางแกปญหาคือ ชี้ใหเห็นถึง
ความสําคัญในการทํางานเปนทมี
ตอการดํารงชีวิตและการทํางาน 

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(๑)  สอนการใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและพัฒนา

ความสามารถทางภาษาอังกฤษไดดวยตนเองและ

เหมาะสมกับความสามารถลแความชอบของผูเรียน 

(๒) สืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยีและจัดการกับ

ขอมูลไดอยางเหมาะสม 

(๓) นําเสนอผลการคนควาดวยตนเอง โดยใช

เทคโนโลยทีี่เหมาะสมและทนัสมัย 

(๔) บูรณาการการใชเครือขายทางสังคมในการ

แลกเปลี่ยนความรู 

  - นักศึกษาบางคนมีขอจํากัดในการ
คนควาและทํางาน โดยใช
เทคโนโลย ี
- แนวทางแกปญหาคือ ใหทํางาน
เปนทีม เพื่อชวยเหลือกัน 

 
๔. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 

ระบุขอเสนอเพื่อการปรับปรุงวธิีสอน ซึ่งไดจากปญหาที่พบในขอ ๓ 
 เพิ่มเติมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนกัศึกษารูจักการทาํงานรวมกันเปนทีม 
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หมวดที ่๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

๑. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบยีนเรียน กลุมเรียน 001.................44................. คน    กลุมเรียน 002 ...........49................ คน 
 
๒. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา  กลุมเรียน 001 .............43............... คน     

กลุมเรียน 002 .............49................ คน 
๓. จํานวนนักศึกษาที่ถอน  (W) ............1...................... คน 
 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

 

กลุมเรียน 001 
ระดับคะแนน (เกรด) จํานวน คิดเปนรอยละ 

A 10 23.26 
A- 19 44.19 
B+ 10 23.26 
B 3 6.98 
B- 2 4.65 
C+ - - 
C - - 
C- - - 
D+ - - 
D - - 
D- - - 
F - - 
I - - 

 

กลุมเรียน 002 
ระดับคะแนน (เกรด) จํานวน คิดเปนรอยละ 

A 26 53.06 
A- 10 20.41 
B+ 10 20.41 
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ระดับคะแนน (เกรด) จํานวน คิดเปนรอยละ 
B 3 6.12 
B- - - 
C+ - - 
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 
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หมวดที ่๔ ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 
๑. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก 
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  (ถามี) 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 
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แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ 
ปการศึกษาที่ผานมา 

ผลการดําเนินการ 

เนื่องจากวิชานี้เปนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพเฉพาะดาน จึงอาจทําให
นักศึกษาที่ไมมีความสนใจในวิชานี้ หรือตองการประกอบอาชีพที่
เก่ียวของกับวิชาชีพนี้ใหความสนใจกับวิชานี้เทาที่ควร จึงควรตัง้
โครงการของสาขาเพื่อใหนักศึกษาไดสามารถนําสิง่ที่เรียนมาใช
ประโยชนและถายทอดเพื่อสาธารณประโยชนตลอดจนแบงปนความรูให
บุคคลอ่ืนที่เก่ียวของ เชน นองๆในสาขาวชิาหรือทีส่นใจ 

 ไดจัดกิจกรรม Training Course โดยให
จัดการฝกอบรมและแบงปนความรูใหกับ
นักศึกษารุนนองในสาขาวิชา 

 

 

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) เพิ่มกิจกรรมที่สอดคลองกับการปฏิบัติบตัิในสถานการณ
จริงใหมากข้ึน เพื่อนักศึกษาจะไดสามารถเรียนรูและเขาใจ
ไดถองแทมากข้ึน 
๓) ทําแบบทดสอบความสามารถ  
๔) ทําแบบสาํรวจปญหาและความตองการของนักศึกษาใน
ภาคการศึกษานัน้ๆ 
๕) ปรับวิธีสอนโดยเพิ่มชองทางการเรียนรูดวยตนเอง
เพิ่มเติมจากสื่อมัลติมีเดีย 

กอนเปดภาคเรียน 
 
 

อาจารยผูสอน 

 

๔.  ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตร 

 เนื่องจากวิชานี้เปนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพเฉพาะดาน จึงอาจทําใหนักศึกษาทีไ่มมีความสนใจในวิชานี้ หรือตองการ

ประกอบอาชีพที่เก่ียวของกับวชิาชีพนี้ใหความสนใจกับวิชานี้เทาที่ควร จึงควรสนบัสนุนใหจัดกิจกรรม Training Course เพื่อให
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นักศึกษาไดสามารถนําสิง่ที่เรียนมาใชประโยชนและถายทอดเพื่อสาธารณประโยชน ตลอดจนแบงปนความรูใหนักศึกษาในสาขาวิชา

และบุคคลอ่ืนที่สนใจเพ่ือเปนการกระตุนใหนักศึกษาพัฒนาตนเองตลอดเวลา 

 นอกจากนั้นควรสงเสริมใหนักศึกษาที่มีพื้นฐานภาษานอยกวานกัศึกษาคนอ่ืนๆไดมโีอกาสเรียนรูเพิ่มเติมและพัฒนาตนเอง โดย

อาจจัดตั้งโครงการหรือชุมนนุเพื่อชวยนักศึกษากลุมนี ้

 

 
ลงชื่อ ……………………………………….      ลงชื่อ …………………………………………………………… 
       (อังควรา เหลืองนภา)                 (    ) 
    อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา                     อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
วันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔      วันที่ ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
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รายงานการประเมินการสอนอาจารย ์
ขอ้มูลอาจารย ์
รหสัพนกังาน 
067263 
ช่ือ-สกุลอาจารย ์
ดร. องัคว์รา เหลืองนภา 
หน่วยงาน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วทิยาเขต/ศูนย ์
- 
คณะ 
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
สาขา 
- 
รหสัอาจารยจ์ากระบบเดิม 
202217 
 
คน้หา 
ปีการศึกษา 

2564 
ภาคการศึกษาท่ี 

1 
ระดบัการศึกษา 

ปริญญาตรี 
 

คน้หา   ลา้งขอ้มูล 
 
ขอ้มูลวชิาท่ีทาํการสอน 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

รหัสวชิา ช่ือวชิา สถานะการประเมิน 
(จํานวนเต็ม/คนที่ประเมินตอนนี)้ ค่าเฉลีย่ ค่า SD ดาํเนินการ 

      
ENL3815 ภาษาองักฤษเพ่ืองานโลจิสติกส์ 94 / 69 4.06 0.33 รายละเอียด 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา สถานะการประเมิน 
(จํานวนเต็ม/คนที่ประเมินตอนนี)้ ค่าเฉลีย่ ค่า SD ดาํเนินการ 

ENL4910 สมัมนาเพ่ือการวิจยัทางภาษาองักฤษธุรกิจ 111 / 79 4.55 0.17 รายละเอียด 

ENL4913 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาองักฤษธุรกิจ 112 / 80 4.53 0.16 รายละเอียด 

สรุปผลการประเมินอาจารยผ์ูส้อน 4.40 0.21  

�  �  1 
�   

รายวชิา : ENL3815 ภาษาองักฤษเพื่องานโลจิสติกส์ 
ตอนท่ี 1 โปรดเลือกช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 

ข้อ รายการประเมิน ดมีาก 
(5) 

ด ี
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

พอใช้ 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

       

การจดัการเรียนการสอนและส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 

1.1 ผูส้อนมีการเขา้สอนและเลิกสอนตรงเวลา 4.17 

1.2 ผูส้อนมีการแจกแนวการสอน ช้ีแจงจุดมุ่งหมายและประสงค ์ขอบเขตเน้ือหาวิชา และกิจกรรมการเรียนรู้ 4.13 

1.3 ผูส้อนใชเ้อกสารประกอบการสอน ตาํรา ท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 4.06 

1.4 ผูส้อนมีการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วม หรือแสดงความคิดเห็นในการเรียนการ

สอน 3.97 

1.5 ผูส้อนมีความรู้ลึกซ้ึง อธิบายไดช้ดัเจน และมีการสอนท่ีครอบคลุม 3.99 

1.6 ผูส้อนมีกระบวนการสอนท่ีเป็นขั้นตอนและเขา้ใจง่าย 3.96 

1.7 ผูส้อนมีการแนะนาํแหล่งคน้ควา้เพ่ิมเติมเพ่ือสนบัสนุนให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง 4.06 

1.8 ผูส้อนใชส่ิ้งสนบัสนุนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ทาํให้นกัศึกษาเกิดความสนใจและอยากเรียนรู้มากยิง่ข้ึน เช่น อุปกรณ์ ตวัอยา่งของจริง 

หนงัสือ ตาํรา เวบ็ไซต ์ 4.01 

1.9 ผูส้อนมีการประเมินความเขา้ใจของผูเ้รียนระหวา่งการเรียนการสอน และมีการช้ีแจงขอ้บกพร่องให้ผูเ้รียนไดแ้กไ้ข 4.14 

1.10 ผูส้อนมีการกาํหนดเกณฑก์ารให้คะแนนท่ีเหมาะสมและยติุธรรม 4.1 
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ข้อ รายการประเมิน ดมีาก 
(5) 

ด ี
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

พอใช้ 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

2.11 การจดัการเรียนการสอนมีความยดืหยุน่และหลากหลายตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน 3.99 

2.12 ผูส้อนส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถ คิด วิเคราะห์ สงัเคราะห์ ประเมิน อยา่งสร้างสรรค ์ 4.19 

2.13 ให้ผูเ้รียนสามารถเลือกทาํโครงงาน/ช้ินงาน ตามความสนใจในขอบเขตเน้ือหาวิชา รวมทั้งฝึกปฏิบติันาํไปใชใ้นสภาพจริง 3.99 

2.14 มีการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผูเ้รียน หรือระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน เช่น อภิปราย จดักิจกรรมกลุ่ม 4.1 

2.15 มีการกาํหนดให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ผา่นส่ือ เช่น ใชเ้คร่ืองมือ/เทคโนโลยสีารสนเทศในการสอน, ใชส่ื้ออีเล็กทรอนิกส์ในการสืบคน้ขอ้มูล, 
เรียนรู้รายวิชาผ่านระบบ E-learning 4.1 

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิม่เติม 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๕ 

หลกัสูตรระดบัปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๑๕  

รายวชิา ENL๓๘๑๕ สาขาวชิาภาษาองักฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 
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