
มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๑  

รายวชิา  ENB1002  กลวธิกีารอานเชงิวเิคราะห สาขาวชิา ภาษาอังกฤษธุรกิจ  คณะ/วทิยาลัย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยราช

ภัฎสวนสุนันทา 

 

 

รายงานผลการดําเนนิการของรายวชิา 

รหัสวชิา ENB1002 รายวชิา กลวธิกีารอานเชิงวเิคราะห สาขาวชิา ภาษาองักฤษธุรกิจ   

คณะ/วทิยาลัย มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    

มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

ภาคการศกึษา...1...ปการศกึษา.....2564...................... 

 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 
๑.  รหัสและชื่อรายวชิา    

รหัสวชิา ENB 1002 

ช่ือรายวชิาภาษาไทย    กลวธิกีารอานเชิงวเิคราะห 

ช่ือรายวชิาภาษาอังกฤษ  Critical Reading Strategies  

 

๒.  รายวชิาท่ีตองเรยีนกอนรายวชิานี้  (ถาม)ี       

   - 

  

๓.  อาจารยผูรับผดิชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรยีน  (section)     

       

   อ. สุณัฐา กรุดทอง กลุมเรียน 001,002 

    

๔.  ภาคการศกึษา/ปการศกึษาท่ีเปดสอนรายวชิา 

      .....ภาคเรยีนที่ 1 ปการศกึษา 2564........... 

 

๕.  สถานท่ีเรยีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา 
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ภัฎสวนสุนันทา 

 
 
 

หมวดท่ี ๒ การจดัการเรยีนการสอนท่ีเปรยีบเทียบกับแผนการสอน 
 

๑.  รายงานชั่วโมงการสอนจรงิเทียบกับแผนการสอน 

หัวขอ 

จํานวน

ชั่วโมงตาม

แผนการสอน 

จํานวนชั่วโมง

ท่ีสอนจรงิ 

ระบุเหตผุลท่ีการสอนจรงิตางจาก

แผนการสอนหากมคีวามแตกตาง

เกนิ ๒๕% 

Course outline introduction, orientation, 

Pre-test  

3 3  

Basic reading strategies:  

skimming, scanning,  Inferences and 

implications 

Differentiating facts and opinions, 

paraphrasing, summarizing, using key 

words,  synonyms, antonyms word  

6 6  

Finding vocab meaning contextual clues, 

grammatical clues, compound  nouns  

 

 

6 6  

Word analysis,  Analyzing word parts  

word roots, affixes, prefixes, suffixes  

Morphemes, morpheme combination  

 
6 

 
6 

 

Connectors, Transition words, signal words; 

compare and contrast, addition, cause and 

effect, conditions, summary  

3 3 
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๒.  หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน 
 
หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน  

(ถาม)ี 

นัยสําคญัของหัวขอท่ีสอนไม

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

Midterm-exam 1.5 1.5  

Finding topic, topic of lists, topic of 

paragraph, what is paragraph? Choosing 

the best topic   

3 3  

Identifying main ideas, topic sentences, 

supporting sentences. How to relate topic, 

main idea and supporting sentences  

6 6  

Patterns of text organization; the 

importance of patterns, four common 

patterns (list of related ideas and example, 

Chronological order, Cause and effect, 

Compare and contrast, signal words for 

text organization    

6 6  

Contextual references; lexical cohesion 

(repeating the words or phrases, 

synonyms), grammatical cohesion  

(pronouns, relative pronouns, summary 

words, grammatical subject and object) 

6 6  

Final exam   1.5 1.5   
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หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน  

(ถาม)ี 

นัยสําคญัของหัวขอท่ีสอนไม

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

ไมม ี ไมม ี ไมม ี

 
 
 
 
๓. ประสทิธิผลของวธีิสอนท่ีทําใหเกดิผลการเรยีนรูตามท่ีระบุในรายละเอยีดของรายวชิา 

ผลการเรียนรู วธีิสอนท่ีระบุในรายละเอยีด

รายวชิา 

ประสทิธิผล ปญหาของการใชวธีิสอน  (ถาม)ี  

พรอมขอเสนอแนะในการแกไข 
ม ี ไมมี 

คุณธรรม จริยธรรม - นักศึกษามส่ีวนร่วมในการ

เรียน มกีจิกรรมต่างๆที่ใช้

ประกอบการเรียน 

-  ความรับผดิชอบต่องาน 

รายบุคคลและงานกลุ่ม 

การใช้ ภาษาอังกฤษที่

เหมาะสมและ จ าเป็นต่อ

วชิาชีพ สอดแทรก 

คุณธรรม จริยธรรม และ

ระเบียบ วนัิยในการ

ปฏิบัตงิาน 

/   
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ผลการเรียนรู วธีิสอนท่ีระบุในรายละเอยีด

รายวชิา 

ประสทิธิผล ปญหาของการใชวธีิสอน  (ถาม)ี  

พรอมขอเสนอแนะในการแกไข 
ม ี ไมมี 

ความรู - บรรยาย อภิปราย 

วเิคราะห์และ สรุปจาก

งานท่ีมอบหมาย  

-  สามารถอ่าน English 

materials ประเภทต่างๆ

paragraphs and articles 

ภาษาองักฤษเพื่อ 

นาํไปใชไ้ดใ้นอ่านใน

ชีวติประจาํวนัได ้

- คน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติมจาก

ส่ือ ต่างๆ  

/  เนื่องจากนกัศกึษาม ีจาํนวนต่อหอ้งเป็น

จาํนวนมากทาํใหก้ารฝึกทกัษะการอา่น

จงึใชเ้วลานาน อาจดแูลไมท่ัว่ถงึในบาง

คาบเรยีน  

ทักษะทางปญญา - เพิม่กรณีศึกษาให้นักศึกษา

ฝึกคิดวเิคราะห์กรณศึีกษา

และแก้ไขปัญหาใน

สถานการณ์ต่างๆทีส่ามารถ

เกดิขึน้จริง 

 

/   

ทักษะความสัมพนัธระหวาง

บุคคลและความรับผดิชอบ 
- นักศึกษามีส่วนร่วมในการ

เรียน การถามและการตอบ

ปัญหา  

-  แบ่งกลุ่มทาํกจิกรรมต่างๆ

โดยใช้ case study  

- ฝึกระดมความคดิและแก้ไข 

ปัญหาจากสถานการณ์

สมมุติและยอมรับในความ

คิดเห็นของส่วนรวม  

/  หากจํานวนนักศึกษาในกลุ่มมากไป อาจ

เกดิการไม่กระจายการทาํงาน ทาํให้มี

ความเหล่ือมลํา้ในการทาํงาน  



มคอ. ๕ 
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ผลการเรียนรู วธีิสอนท่ีระบุในรายละเอยีด

รายวชิา 

ประสทิธิผล ปญหาของการใชวธีิสอน  (ถาม)ี  

พรอมขอเสนอแนะในการแกไข 
ม ี ไมมี 

ทักษะการวเิคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- ฝึกการคิดวเิคราะห์จากการ

ทาํแบบฝึกหัดในห้องเรียน 

การตีความหมาย 

- มอบหมายงานให้ศึกษาเกบ็

ข้อมูลและค้นคว้าจาก 

internet และนําเสนอแบบ

โปสเตอร์และ infographic  

เพ่ือเป็นการฝึกการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

/  บางคร้ังห้องเรียนไม่สามารถใช้ 

internet ได้  

 
 
๔. ขอเสนอการดําเนนิการเพื่อปรับปรุงวธีิสอน 
 
  เพิ่มความรูโดยการเปนสมาชิก online journals or e-journals เพื่อใหนกัศกึษาใชเปนฐานขอมูลในการศกึษา

บทความภาษาอังกฤษ 

 
 

หมวดท่ี ๓ สรุปผลการจัดการเรยีนการสอนของรายวิชา 
 

๑. จํานวนนักศกึษาท่ีลงทะเบยีนเรยีน .............145................... คน 
 
๒. จํานวนนักศกึษาท่ีคงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศกึษา .....145............. คน 
 
๓. จํานวนนักศกึษาท่ีถอน  (W) ...............-.................. คน 

 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
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ภัฎสวนสุนันทา 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ

คะแนน 

(เกรด) 
จํานวน คดิเปนรอยละ 

  

A 13 9 
A- 23 16 
B+ 46 32 
B 28 19 
B- 13 9 
C+ 4 3 
C 7 5 
C- 5 3 
D+ 0 0 
D 0 0 
D- 0 0 
F 3 2 
I 3 2 
Total 145 100 
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๕. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผดิปกต ิ (ถาม)ี 

 

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

 

 
๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมนิท่ีกําหนดไวในรายละเอยีดรายวชิา 

     ระบุความคลาดเคลือ่นจากแผนการประเมนิผลการเรียนรูที่กําหนดไวใน มคอ.๓ หมวด ๕ ขอ ๒ 

๖.๑ ความคลาดเคลือ่นดานกําหนดเวลาการประเมนิ 
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

ไมม ี ไมม ี

ไมม ี ไมม ี

 

 

๖.๒ ความคลาดเคลือ่นดานวธิกีารประเมนิผลการเรียนรู  (ถาม)ี 
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

ไมม ี ไมม ี

ไมม ี ไมม ี

 

๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศกึษา 
วธีิการทวนสอบ สรุปผล 

ทวนสอบโดยพจิารณาจากขอสอบกลางภาคและปลายภาค 

รวมถึงรายงานเดีย่วและรายงานกลุม  

 

มคีวามสอดคลองกับจุดมุงหมายของรายวชิาและการ

ประเมนิผล 

 

หมวดท่ี ๔ ปญหาและผลกระทบตอการดําเนนิการ 

๑. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรยีนและสิง่อาํนวยความสะดวก 
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน  

(ถาม)ี 
ผลกระทบ 
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ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน  

(ถาม)ี 
ผลกระทบ 

คอมพวิเตอรมปีระสทิธภิาพนอย    

ระบบอนิเตอรเนตใชงานไมได 

นักศกึษาตอหอง มจีาํนวนมากทําใหการฝกทักษะไมทั่วถึง  

- ทําใหการเรียนการสอนดาํเนนิการไดลาชา 

- ทําใหการสอนบางอยางมขีอกําจัด เชน การเปดเว็บไซต 

news article , academic article  

 

๒. ประเด็นดานการบรหิารและองคกร 

ปญหาดานการบรหิารและองคกร(ถาม)ี ผลกระทบตอผลการเรยีนรูของนักศึกษา 

ไมมี ไมมี 

 

 

 

 

หมวดท่ี ๕ การประเมนิรายวิชา 

๑. ผลการประเมนิรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร) 

๑.๑ ขอวพิากษท่ีสําคญัจากผลการประเมนิโดยนักศกึษา 

- 

 

๑.๒ ความเหน็ของอาจารยผูสอนตอขอวพิากษตามขอ ๑.๑ 

- 

 

๒.  ผลการประเมนิรายวชิาโดยวธีิอื่น 

๒.๑ ขอวพิากษท่ีสําคญัจากผลการประเมนิโดยวธีิอื่น 

- 

 

 

๒.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวพิากษตามขอ ๒.๑ 

- 
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หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรุง 

๑.  ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรยีนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังท่ีผานมา 

 

แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ 

ปการศึกษาท่ีผานมา 
ผลการดําเนินการ 

- - 

 

๒. การดําเนนิการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 

 - 

 

 

 
 
๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศกึษา/ปการศกึษาตอไป 

 

ขอเสนอ กําหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผดิชอบ 

เพิ่มความรูโดยการเปนสมาชิก online journals or e-

journals เพื่อใหนกัศกึษาใชเปนฐานขอมลูในการศกึษา

บทความภาษาอังกฤษ 

ตามสัปดาหที่เก่ียวของกับ

เนื้อหา 

อาจารยผูสอน 

 

๔.  ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผดิชอบรายวชิาตออาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 

 ไมม ี

 

 

ลงช่ือ    ….... ...............            ลงชื่อ …………………………… 

             (    สุณัฐา กรุดทอง     )   (                     ) 

        อาจารยผูรับผดิชอบรายวชิา  อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรวันที่ ..20..... เดอืน.. พ.ย.......พ.ศ. 2564

        วันที ่...20.. เดอืน...พ.ย.. พ.ศ.2564… 
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