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รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
รหัสวิชา ENL4910 รายวิชา สัมมนาเพ่ือการวิจัยทางภาษาอังกฤษธุรกิจ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ภาคการศึกษา ๑    ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

หมวดที ่๑ ขอมูลทั่วไป 
๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    

รหัสวิชา   ENL๔๙๑๐      

ชื่อรายวิชาภาษาไทย สัมมนาเพ่ือการวิจัยทางภาษาอังกฤษธุรกิจ 

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Seminar on Business English Research 

 

๒.  รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชาน้ี  (ถามี)       

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

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

๓.  อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน  (section)     

      ใหรายงานเปนรายกลุม     

   อาจารยอังควรา เหลืองนภา  กลุมเรียน  ......๐๐๑........และ ......๐๐๒........ 

 

๔.  ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา ๑/ ๒๕๖๔ 

 

๕.  สถานที่เรียน อาคาร อาคาร ๓๕ ชั้น ๕ 
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หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
๑.  รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวขอ 
จํานวนชั่วโมง
ตามแผนการ

สอน 

จํานวนชั่วโมง
ที่สอนจริง 

ระบุเหตผุลที่การสอนจริงตางจากแผนการ
สอนหากมีความแตกตางเกิน ๒๕% 

Course orientation 
What is a seminar? 
What is research?  
Why we need to do research? 

3 3  

Basic principle of research 
Principles of good research 

3 3  

Topic selection and determination 
 

3 3  

Review literature  
Differences between research article, 
thesis, text book 

3 3  

Qualitative vs quantitative methods: 
Data and sources of data (population 
and samples), data collection and 
data analysis (tools and procedure e.g. 
coding and frequency count) 

3 3  

Finalize research proposal 
Topic 
Focus (scope) 
Problems and rationale 
Objective 
Data and sources of data (population 
and samples) 
Data collection and analysis (tools) 

3 3  

Data Analysis 3 3  

Midterm 3 3  

What is research article? 3 3  
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หัวขอ 
จํานวนชั่วโมง
ตามแผนการ

สอน 

จํานวนชั่วโมง
ที่สอนจริง 

ระบุเหตผุลที่การสอนจริงตางจากแผนการ
สอนหากมีความแตกตางเกิน ๒๕% 

Structures 
 
Academic language in research articles 3 3  

Investigate academic language 
Introduction 
Methodology 
Results 
Discussion and conclusion 
References  

15 15  

How to present research paper with 
powerpoint 
Presenting research in a conference  

3 3  

Research presentation 3 3  

 
๒.  หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยสําคัญของหัวขอตอผลการเรียนรูของรายวิชาและหลักสูตร ในกรณีที่มี
นัยสําคัญใหเสนอแนวทางชดเชย 
 
หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน  (ถา

มี) 
นัยสําคัญของหัวขอที่สอนไมครอบคลุม

ตามแผน 
แนวทางชดเชย 

ไมม ี - - 
   
   

 
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาํใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา 
ผลการเรียนรู วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา ประสิทธผิล ปญหาของการใชวิธีสอน  

(ถามี)  พรอม
ขอเสนอแนะในการแกไข มี ไมมี 
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ผลการเรียนรู วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา ประสิทธผิล ปญหาของการใชวิธีสอน  
(ถามี)  พรอม

ขอเสนอแนะในการแกไข มี ไมมี 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

(๑)  ชี้แนะและใหความรูเก่ียวกับวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการ

ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบยีบวนิยั โดยเนนการเขาชั้นเรียนและ

การสงงานใหตรงเวลา การประพฤติตน ใหเหมาะสมกับ

กาละเทศะ ตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของ

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา  (๒)  ผูสอนสอดแทรกเนือ้หาที่

เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวชิา โดย

ยกตัวอยางประสบการณและเหตุการณจริงที่เกิดข้ึนเพื่อ

เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวติและการประกอบ

อาชีพทางธุรกิจ 

(๓) จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม และจริยธรรม 

  ผูสอนควรปฏิบตัิตนเปน

ตัวอยางดวย และใหการ

ยกยองชมเชย เมื่อมี

โอกาส 
 

ความรู (๑)  การบรรยายภายในชัน้เรียน พรอมเอกสารประกอบ และการ

ถาม-ตอบ 

(๒)  มอบหัวขอเร่ืองใหคนควาและทํารายงานทัง่เดี่ยวและกลุม 

(๓)  สาธิตและใหฝกปฏิบตัิตามทักษะทางภาษาตาง ๆ 

(๔)  อภิปรายเปนกลุมโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 
(๕)  นําเสนอการศึกษาคนควานอกหองเรียนดวยตนเอง  
(๖)  ใชสื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส 

   

ทักษะทาง
ปญญา 

(๑)  มอบหมายงานใหนักศึกษาไดมีโอกาสศึกษาคนควาเพิ่มเติม

ดวยตนเอง 

(๒) ใหนําเสนอการคนควา  

(๓)  จัดใหมีการอภิปรายเปนกลุม เพื่อใหรูจักรับฝงความคิดเห็น

และแสดงความคิดเห็นอยางเหมาะสม 

(๔) ตั้งคําถามเพี่อกระตุนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห สังเคราะห วิ

พากย วจิารณ 

(๕) ใหทํากิจกรรมที่ไดนําเอาความรูไปประยุกตใชได เชนการ

จําลองสถานการณ 
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(ถามี)  พรอม

ขอเสนอแนะในการแกไข มี ไมมี 

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

(๑)  มีการกําหนดกิจกรรมการทํางานเปนกลุม ซึ่งตอง

ประสานงานกับผูอ่ืน หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณ

บุคคลอ่ืน หรือผูมีประสบการณ เพื่อใหเรียนรูดานทักษะ

ความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการ

รับผิดชอบ 

(๒)  เปดโอกาสใหสอบถามพดูคุยแลกเปลี่ยนประสบการณและ

การเรียนรู 

  - นักศึกษายังขาดความ
รับผิดชอบในการทํางาน
เปนทีม 
- แนวทางแกปญหาคือ 
ชี้ใหเห็นถึงความสําคัญใน
การทํางานเปนทีมตอการ
ดํารงชีวิตและการทาํงาน 

ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(๑)  สอนการใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและพัฒนาความสามารถ

ทางภาษาอังกฤษไดดวยตนเองและเหมาะสมกับความสามารถล

แความชอบของผูเรียน 

(๒) สืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยีและจัดการกับขอมูลไดอยาง

เหมาะสม 

(๓) นําเสนอผลการคนควาดวยตนเอง โดยใชเทคโนโลยทีี่

เหมาะสมและทนัสมัย 

(๔) บูรณาการการใชเครือขายทางสังคมในการแลกเปลี่ยนความรู 

  - นักศึกษาบางคนมี
ขอจํากัดในการคนควา
และทํางาน โดยใช
เทคโนโลย ี
- แนวทางแกปญหาคือ ให
ทํางานเปนทีม เพื่อ
ชวยเหลือกัน 

 
๔. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 

ระบุขอเสนอเพื่อการปรับปรุงวธิีสอน ซึ่งไดจากปญหาที่พบในขอ ๓ 
 เพิ่มเติมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนกัศึกษารูจักการทาํงานรวมกันเปนทีม 
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หมวดที ่๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

๑. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบยีนเรียน กลุมเรียน 001.................51................. คน    กลุมเรียน 002 ...........60................ คน 
๒. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา  กลุมเรียน 001.................51................. คน     

กลุมเรียน 002 ................60................. คน 
๓. จํานวนนักศึกษาที่ถอน  (W) .................-................. คน 

 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

 

กลุมเรียน 001 

 
ระดับคะแนน (เกรด) จํานวน คิดเปนรอยละ 

A 27 52.94 
A- 11 21.57 
B+ 9 17.65 
B 1 1.96 
B- 3 5.88 
C+ - - 
C - - 
C- - - 
D+ - - 
D - - 
D- - - 
F - - 
I - - 

 

กลุมเรียน 002 

 
ระดับคะแนน (เกรด) จํานวน คิดเปนรอยละ 

A 36 60.00 
A- 5 8.33 
B+ 5 8.33 
B 4 6.67 
B- 5 8.33 
C+ 5 8.33 
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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 

การพูดคุยซักถามกับนักศึกษา 
การเขียน Learning reflection 

ทําใหเห็นผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาที่ชดัเจนเจนข้ึน 
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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 พบวานักศึกษาบางคนมีปญหาในการแสวงหาและคนควาความรูดวยตนเอง 
 

๒.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๒.๑ 
อาจารยควรชี้ใหเห็นถึงวิธีการคนควาหาความรูและเรียนรูสิ่งตาง ๆ ดวยจนเองเพื่อใหนักศึกษาสามารถนาํไปพัฒนาตนเองตอไปได 
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หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 
๑.  ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาคร้ังที่ผานมา 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ 
ปการศึกษาท่ีผานมา 

ผลการดําเนินการ 

ใหนักศึกษาไดสามารถนําสิ่งที่เรียนรู เพิ่มเติม มาใชประโยชน
และถายทอดแบงปน ใหบุคคลอ่ืนที่เก่ียวของ เชน นองๆใน
สาขาวชิาหรือที่สนใจ 

 ไดจัดโครงการ Job Fair เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ความสาํคัญ
ของการเรียนรูดวยตนเองในการประกอบอาชีพ วิธีการ 
แหลงขอมูล และชองทางตาง ๆ ในการเรียนรูดวยตนเอง ระหวาง
นักศึกษาดวยกัน ซึ่งไดรับผลตอบรับที่ดี  

 
๒. การดําเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

- ชี้ใหเห็นความสําคัญของรายวชิานีต้อการประกอบอาชีพ การชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของวิชานี้ตอการพัฒนาตนเองและการประกอบ

อาชีพในอนาคต ชวยใหผูเรียนกระตือรือรนที่จะพยายามขวนขวายเรียนรูสิ่งตาง ๆ ดวยตนเองมากข้ึนและดีข้ึน 

 
๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสาํหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ขอเสนอ กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

๑) เพิ่มทฤษฎีที่เก่ียวของกับรายวิชามากข้ึน เพื่อให
นักศึกษาไดสามารถนําไปใชไดในอนาคต 
๒) เพิ่มกิจกรรมที่สอดคลองกับการปฏิบัติบตัิในสถานการณ
จริงใหมากข้ึน เพื่อนักศึกษาจะไดสามารถเรียนรูและเขาใจ
ไดถองแทมากข้ึน 
๓) นําเสนอแนวทางการพัฒนาตนเอง และเรยีนรูดวยตนเอง 
๔) ทําแบบสํารวจปญหาและความตองการของนักศึกษาในภาค
การศึกษาน้ันๆ 
๕) เพ่ิมกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมชองทางการเรยีนรูดวยตนเอง  

กอนเปดภาคเรียน อาจารยผูสอน 

 
๔.  ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตร 

 ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนมีโอกาสคิด เรียนรู และคนควาดวยตนเองเพิ่มมากข้ึน เพื่อปรับเปลี่ยนและ

เตรียมความพรอมนักศึกษาสําหรับการเขาสูตลาดแรงมากที่มีการแขงขันและตองการคนที่มีการเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
 
 
ลงชื่อ ……………………………………….      ลงชื่อ …………………………………………………………… 
       (อังควรา เหลืองนภา)                 (    ) 
    อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา                     อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
วันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔    วันที่ ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
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รายงานการประเมินการสอนอาจารย ์
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รหสัพนกังาน 
067263 
ช่ือ-สกุลอาจารย ์
ดร. องัคว์รา เหลืองนภา 
หน่วยงาน 
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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 

ENL4910 สมัมนาเพ่ือการวิจยัทางภาษาองักฤษธุรกิจ 111 / 79 4.55 0.17 รายละเอียด 

ENL4913 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาองักฤษธุรกิจ 112 / 80 4.53 0.16 รายละเอียด 

สรุปผลการประเมินอาจารยผ์ูส้อน 4.40 0.21  

�  �  1 
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�   
รายวชิา : ENL4910 สัมมนาเพือ่การวจิยัทางภาษาองักฤษธุรกิจ 

ตอนท่ี 1 โปรดเลือกช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 

ข้อ รายการประเมิน ดมีาก 
(5) 

ด ี
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

พอใช้ 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

       

การจดัการเรียนการสอนและส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 

1.1 ผูส้อนมีการเขา้สอนและเลิกสอนตรงเวลา 4.61 

1.2 ผูส้อนมีการแจกแนวการสอน ช้ีแจงจุดมุ่งหมายและประสงค ์ขอบเขตเน้ือหาวิชา และกิจกรรมการเรียนรู้ 4.51 

1.3 ผูส้อนใชเ้อกสารประกอบการสอน ตาํรา ท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 4.57 

1.4 ผูส้อนมีการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วม หรือแสดงความคิดเห็นในการเรียนการ

สอน 4.56 

1.5 ผูส้อนมีความรู้ลึกซ้ึง อธิบายไดช้ดัเจน และมีการสอนท่ีครอบคลุม 4.56 

1.6 ผูส้อนมีกระบวนการสอนท่ีเป็นขั้นตอนและเขา้ใจง่าย 4.44 

1.7 ผูส้อนมีการแนะนาํแหล่งคน้ควา้เพ่ิมเติมเพ่ือสนบัสนุนให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง 4.58 

1.8 ผูส้อนใชส่ิ้งสนบัสนุนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ทาํให้นกัศึกษาเกิดความสนใจและอยากเรียนรู้มากยิง่ข้ึน เช่น อุปกรณ์ ตวัอยา่งของจริง 

หนงัสือ ตาํรา เวบ็ไซต ์ 4.54 

1.9 ผูส้อนมีการประเมินความเขา้ใจของผูเ้รียนระหวา่งการเรียนการสอน และมีการช้ีแจงขอ้บกพร่องให้ผูเ้รียนไดแ้กไ้ข 4.53 

1.10 ผูส้อนมีการกาํหนดเกณฑก์ารให้คะแนนท่ีเหมาะสมและยติุธรรม 4.53 

การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

2.11 การจดัการเรียนการสอนมีความยดืหยุน่และหลากหลายตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน 4.54 

2.12 ผูส้อนส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถ คิด วิเคราะห์ สงัเคราะห์ ประเมิน อยา่งสร้างสรรค ์ 4.56 

2.13 ให้ผูเ้รียนสามารถเลือกทาํโครงงาน/ช้ินงาน ตามความสนใจในขอบเขตเน้ือหาวิชา รวมทั้งฝึกปฏิบติันาํไปใชใ้นสภาพจริง 4.57 
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ข้อ รายการประเมิน ดมีาก 
(5) 

ด ี
(4) 
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ปรับปรุง 
(1) 

2.14 มีการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผูเ้รียน หรือระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน เช่น อภิปราย จดักิจกรรมกลุ่ม 4.49 

2.15 มีการกาํหนดให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ผา่นส่ือ เช่น ใชเ้คร่ืองมือ/เทคโนโลยสีารสนเทศในการสอน, ใชส่ื้ออีเล็กทรอนิกส์ในการสืบคน้ขอ้มูล, 
เรียนรู้รายวิชาผ่านระบบ E-learning 4.61 

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิม่เติม 
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