
มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๑  

รายวชิา  ENB1205  การอ่านภาษาอังกฤษธุรกจิ สาขาวชิา ภาษาอังกฤษธุรกิจ  คณะ/วทิยาลัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัย

ราชภัฎสวนสุนันทา 

 

 

รายงานผลการดำเนนิการของรายวชิา 

รหัสวชิา ENB1205 รายวชิา การอ่านภาษาองักฤษธุรกิจ สาขาวชิา ภาษาอังกฤษธุรกิจ   

คณะ/วทิยาลัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    

มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

ภาคการศกึษา...2...ปกีารศกึษา.....2564...................... 

 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
๑.  รหัสและชื่อรายวชิา    

รหัสวชิา ENB1205 

ช่ือรายวชิาภาษาไทย    การอ่านภาษาองักฤษธุรกจิ  

ช่ือรายวชิาภาษาอังกฤษ  Business English Reading 

 

๒.  รายวชิาท่ีต้องเรยีนก่อนรายวชิานี้  (ถา้ม)ี       

   - 

  

๓.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรยีน  (section)     

       

   อ. สุณัฐา กรุดทอง กลุ่มเรียน 001,002,003  

    

๔.  ภาคการศกึษา/ปกีารศกึษาท่ีเปดิสอนรายวชิา 

      .....ภาคเรยีนที่ 2 ปกีารศกึษา 2564........... 

 

๕.  สถานท่ีเรยีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา 

 
 

 
 
 
 

 



มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๒  

รายวชิา  ENB1205  การอ่านภาษาอังกฤษธุรกจิ สาขาวชิา ภาษาอังกฤษธุรกิจ  คณะ/วทิยาลัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัย

ราชภัฎสวนสุนันทา 

หมวดท่ี ๒ การจดัการเรยีนการสอนท่ีเปรยีบเทียบกับแผนการสอน 
 

๑.  รายงานชั่วโมงการสอนจรงิเทียบกับแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จำนวน

ชั่วโมงตาม

แผนการสอน 

จำนวนชัว่โมง

ท่ีสอนจรงิ 

ระบุเหตผุลท่ีการสอนจรงิตา่งจาก

แผนการสอนหากมคีวามแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

Course outline introduction, orientation, 

Pre-test  

3 3  

Basic reading strategies:  

skimming, scanning, paraphrasing, 

summarizing, using key words, contextual 

clues, synonyms, antonyms, word roots, 

prefixes, suffixes, and sentence structures 

 

6 6  

Reading comprehension strategies: 

transition words, signal words, main ideas, 

topic sentences, supporting sentences 

3 3  

English Online business articles, business-

related texts, news articles  

-Vocabulary  

-Sentence structure 

-Understanding  

 

3  3   

Reading job descriptions 

-Vocabulary  

-Sentence structure 

-Understanding  

3 3  
 



มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๓  

รายวชิา  ENB1205  การอ่านภาษาอังกฤษธุรกจิ สาขาวชิา ภาษาอังกฤษธุรกิจ  คณะ/วทิยาลัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัย

ราชภัฎสวนสุนันทา 

 

 

Reading emails: long emails, group emails 

-Vocabulary  

-Sentence structure 

-Understanding  

 

9 9 เนื่องจากมีสถานการณ์แพร่ระบาดโควิท19 

จึงอธิบายเนื้อหาและให้นักศึกษาถามตอบ

และทำแบบฝกึหัด ผ่านระบบ line call 
 
 

Midterm-exam 1.5 1.5  

Reading CV, Resume and covering letters 

-Vocabulary  

-Sentence structure 

-Understanding  

 

6 6 เนื่องจากมีสถานการณ์แพร่ระบาดโควิท19 

เริ่มต้นจึงอธิบายเนื้อหาและให้นักศึกษาทำ

แบบฝึกหัดและโครงงาน Organization chart 

ตามโครงสร้างของกจิการประเภทต่างๆ 

Reading business agendas and minutes of 

meeting   

 -Vocabulary  

-Sentence structure 

-Understanding 

3 3 เนื่องจากมีสถานการณ์แพร่ระบาดโควิท19 

จ ึ งอธ ิบาย เน ื ้ อหาและให ้น ั กศ ึกษาทำ

แบบฝกึหัดผ่านระบบ zoom และvdo clip 

Interpreting business reports  

graphs, charts, tables, business-related 

texts, news articles, press releases  

 

 

3 3 เนื่องจากมีสถานการณ์แพร่ระบาดโควิท19 

จึงอธิบายเนื้อหาและให้นักศึกษาถามตอบ

และทำโครงงานการวิเคราะห์ trends จาก

สถานการณ์จริงของการแพ่รระบาดโรคโค

วทิ 19 ผ่านระบบ zoom และvdo clip 



มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๔  

รายวชิา  ENB1205  การอ่านภาษาอังกฤษธุรกจิ สาขาวชิา ภาษาอังกฤษธุรกิจ  คณะ/วทิยาลัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัย

ราชภัฎสวนสุนันทา 

 
 
๒.  หัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน 
 

หัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้าม)ี 

นัยสำคญัของหัวข้อท่ีสอนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

 
 
 
 
๓. ประสทิธผิลของวธีิสอนท่ีทำให้เกดิผลการเรยีนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอยีดของรายวชิา 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนท่ีระบุใน

รายละเอยีดรายวชิา 

ประสทิธิผล ปัญหาของการใชว้ธีิสอน  (ถ้าม)ี  

พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
ม ี ไม่ม ี

คุณธรรม จริยธรรม - นักศึกษามีส่วนร่วมในการ

เรียน มีกิจกรรมต่างๆที่ใช้

ประกอบการเรียน 

-  ความรับผิดชอบต่องาน 

รายบุคคลและงานกลุ่ม 

การใช้ ภาษาอังกฤษที่

เหมาะสมและ จ าเป็นต่อ

วิชาชีพ สอดแทรก 

คุณธรรม จริยธรรม และ

ระเบียบ วินัยในการ

ปฏิบัติงาน 

/   

Reading organization structure  

-Vocabulary  

-Sentence structure 

-Understanding 

3 3 เนื่องจากมีสถานการณ์แพร่ระบาดโควิท19 

เริ่มต้นจึงอธิบายเนื้อหาและให้นักศึกษาทำ

แบบฝึกหัดและโครงงาน Organization chart 

ตามโครงสร้างของกจิการประเภทต่างๆ 

Final Exam 1.5 1.5  



มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๕  

รายวชิา  ENB1205  การอ่านภาษาอังกฤษธุรกจิ สาขาวชิา ภาษาอังกฤษธุรกิจ  คณะ/วทิยาลัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัย

ราชภัฎสวนสุนันทา 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนท่ีระบุใน

รายละเอยีดรายวชิา 

ประสทิธิผล ปัญหาของการใชว้ธีิสอน  (ถ้าม)ี  

พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
ม ี ไม่ม ี

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 

วิเคราะห์และ สรุปจาก

งานท่ีมอบหมาย  

-  สามารถอ่าน English 

materials ประเภทต่างๆ

paragraphs , articles, 

graphical texts such as 

graphs, tables, charts, 

diagrams ภาษาองักฤษ

เพื่อ นาํไปใชไ้ดใ้นอ่าน

ในกาการทาํงานได ้

- คน้ควา้ขอ้มลูเพิ่มเติม

จากส่ือ ต่างๆ  

/  เนื่องจากนักศกึษาม ีจาํนวนต่อหอ้งเป็น

จาํนวนมากทาํใหก้ารฝึกทกัษะการอ่าน

จงึใชเ้วลานาน อาจดแูลไม่ทัว่ถงึในบาง

คาบเรยีน โดยเฉพาะการเรยีนการสอน

แบบออนไลน์ 

ทักษะทางปัญญา - เพิม่กรณีศึกษาให้นักศึกษา

ฝึกคิดวิเคราะห์กรณีศึกษา

และแก้ไขปัญหาใน

สถานการณ์ต่างๆท่ี

สามารถเกดิขึน้จริง 

 

/  ให้นักศึกษาหากรณีศึกษาเหตุการณ์

จริงจากกรณีการแพ่รระบาดของโควิท 

19 ในรูปแบบ graphical texts เช่น 

เพ่ือทําการวิเคราะห์ trends and 

movement ของผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต 



มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๖  

รายวชิา  ENB1205  การอ่านภาษาอังกฤษธุรกจิ สาขาวชิา ภาษาอังกฤษธุรกิจ  คณะ/วทิยาลัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัย

ราชภัฎสวนสุนันทา 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนท่ีระบุใน

รายละเอยีดรายวชิา 

ประสทิธิผล ปัญหาของการใชว้ธีิสอน  (ถ้าม)ี  

พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
ม ี ไม่ม ี

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

- นักศึกษามีส่วนร่วมในการ

เรียน การถามและการตอบ

ปัญหา  

-  แบ่งกลุ่มทํากจิกรรมต่างๆ

โดยใช้ case study  

- ฝึกระดมความคดิและ

แก้ไข ปัญหาจาก

สถานการณ์สมมุติและ

ยอมรับในความคิดเห็น

ของส่วนรวม  

/  หากจํานวนนักศึกษาในกลุ่มมากไป 

อาจเกดิการไม่กระจายการทํางาน ทํา

ให้มีความเหล่ือมลํา้ในการทํางาน  

ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- ฝึกการคิดวิเคราะห์จากการ

ทําแบบฝึกหัดในห้องเรียน 

การตีความหมาย 

- มอบหมายงานให้ศึกษา

เกบ็ข้อมูลและค้นคว้าจาก 

internet และนําเสนอแบบ

โปสเตอร์และ infographic  

เพ่ือเป็นการฝึกการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

/  บางคร้ังนักศึกษาไม่สามารถใช้ 

internet ได้  

 
 
๔. ข้อเสนอการดำเนนิการเพื่อปรับปรุงวธีิสอน 
 
  เพิ่มความรู้โดยการตดิตามเวบ็เพจของสำนักข่าวธุรกิจ เศรษฐกิจและการเงนิ เพื่อใหน้กัศกึษาใช้เป็นฐานขอ้มลูใน

การศกึษาบทความภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 

 



มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๗  

รายวชิา  ENB1205  การอ่านภาษาอังกฤษธุรกจิ สาขาวชิา ภาษาอังกฤษธุรกิจ  คณะ/วทิยาลัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัย

ราชภัฎสวนสุนันทา 

 
หมวดท่ี ๓ สรุปผลการจัดการเรยีนการสอนของรายวิชา 

 
๑. จำนวนนักศกึษาท่ีลงทะเบยีนเรยีน .............140.................... คน 
 
๒. จำนวนนักศกึษาท่ีคงอยูเ่มื่อสิ้นสุดภาคการศกึษา .....140............ คน 
 
๓. จำนวนนักศกึษาท่ีถอน  (W) ...............-.................. คน 
 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

    

     

       

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

ระดับคะแนน (เกรด) จำนวน คดิเป็นร้อยละ 

A 23 17 

A- 24 17 

B+ 20 14 

B 26 19 

B- 21 14 

C+ 8 6 

C 12 9 

C- 2 1 

D+ 0 0 

D 2 1 

D- 1 1 

F 0 0 

I 1 1 

 Total 140 100 



มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๘  

รายวชิา  ENB1205  การอ่านภาษาอังกฤษธุรกจิ สาขาวชิา ภาษาอังกฤษธุรกิจ  คณะ/วทิยาลัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัย

ราชภัฎสวนสุนันทา 

 

 

๕. ปัจจัยที่ทำใหร้ะดับคะแนนผดิปกต ิ (ถ้าม)ี 

 

 ….........-........................................................................................... 

 

 
๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมนิท่ีกำหนดไวใ้นรายละเอยีดรายวชิา 

     ระบุความคลาดเคลือ่นจากแผนการประเมนิผลการเรียนรู้ที่กำหนดไวใ้น มคอ.๓ หมวด ๕ ขอ้ ๒ 

๖.๑ ความคลาดเคลือ่นดา้นกำหนดเวลาการประเมนิ 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

ไม่ม ี ไม่ม ี

ไม่ม ี ไม่ม ี

 

 

๖.๒ ความคลาดเคลือ่นดา้นวธิกีารประเมนิผลการเรียนรู้  (ถ้าม)ี 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

การสอบปลายภาคจากเดมิเปน็การสอบภายในหอ้งเรียน

เปลี่ยนเป็นการสอบ openbook and takehome exam 

เนื่องจากการแพร่ระบาดของสถานการณ ์

โควทิ19 

ไม่ม ี ไม่ม ี

 

๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศกึษา 

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 

ทวนสอบโดยพจิารณาจากขอ้สอบกลางภาคและปลายภาค 

รวมถึงรายงานเดีย่วและรายงานกลุ่ม  

 

มคีวามสอดคลอ้งกับจุดมุ่งหมายของรายวชิาและการ

ประเมนิผล 

 

 

 

 

 



มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๙  

รายวชิา  ENB1205  การอ่านภาษาอังกฤษธุรกจิ สาขาวชิา ภาษาอังกฤษธุรกิจ  คณะ/วทิยาลัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัย

ราชภัฎสวนสุนันทา 

หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการดำเนนิการ 

๑. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรยีนและสิง่อำนวยความสะดวก 
ปัญหาในการใชแ้หล่งทรัพยากรประกอบการเรยีนการ

สอน  (ถา้ม)ี 
ผลกระทบ 

คอมพวิเตอร์มปีระสทิธภิาพนอ้ย    

ระบบอนิเตอร์เนตใช้งานไม่ได ้

นักศกึษาตอ่หอ้ง มจีำนวนมากทำใหก้ารฝกึทักษะไม่ทั่วถึง  

- ทำใหก้ารเรียนการสอนดำเนนิการไดล้่าช้า 

- ทำใหก้ารสอนบางอย่างมขีอ้กำจัด เช่น การเปดิ

เว็บไซต์ news article  

 

๒. ประเด็นด้านการบรหิารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบรหิารและองค์กร(ถ้าม)ี ผลกระทบต่อผลการเรยีนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

 

 

หมวดท่ี ๕ การประเมนิรายวิชา 

๑. ผลการประเมนิรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร) 

๑.๑ ข้อวพิากษ์ท่ีสำคญัจากผลการประเมนิโดยนักศกึษา 

- 

 

๑.๒ ความเหน็ของอาจารย์ผูส้อนตอ่ขอ้วพิากษ์ตามขอ้ ๑.๑ 

- 

 

๒.  ผลการประเมนิรายวชิาโดยวธีิอื่น 

๒.๑ ข้อวพิากษ์ท่ีสำคญัจากผลการประเมนิโดยวธีิอื่น 

- 

 

 



มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๑๐  

รายวชิา  ENB1205  การอ่านภาษาอังกฤษธุรกจิ สาขาวชิา ภาษาอังกฤษธุรกิจ  คณะ/วทิยาลัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัย

ราชภัฎสวนสุนันทา 

๒.๒ ความเห็นของอาจารยผ์ู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 

- 

 

หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรุง 

๑.  ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรยีนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังท่ีผ่านมา 

 

แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ 

ปกีารศึกษาท่ีผ่านมา 
ผลการดำเนินการ 

- - 

 

๒. การดำเนนิการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 

 - 

 

 
๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศกึษา/ปกีารศกึษาตอ่ไป 

 

ข้อเสนอ กำหนดเวลาท่ีแล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

เพิ่มความรู้โดยการตดิตามเว็บเพจของสำนักข่าวธุรกจิ 

เศรษฐกจิและการเงนิ นานาชาติเพื่อใหนั้กศึกษาใช้เป็น

ฐานขอ้มูลในการศึกษาบทความภาษาอังกฤษเชิงธุรกจิ 

 

ตามสัปดาห์ที่เก่ียวขอ้งกับ

เนื้อหา 

อาจารย์ผูส้อน 

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

 ไม่ม ี
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