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หมวดท่ี ๒ การจดัการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกบัแผนการสอน 
 

๑.  รายงานชัว่โมงการสอนจริงเทียบกบัแผนการสอน 

หวัขอ้ 
จ านวนชัว่โมง
ตามแผนการ

สอน 

จ านวนชัว่โมง
ทีส่อนจรงิ 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจรงิต่างจาก
แผนการสอนหากมคีวามแตกต่างเกนิ 

๒๕% 

แนะน ารายวิชา ขอบข่ายและหลักเกณฑ์การ
ประเมนิและวดัผล 

๓ ๓  

ความเป็นมาและพัฒนาการของรัฐประศาสน
ศาสตร ์

๓ ๓  

กระบวนทศัน์รฐัประศาสนศาสตรด์ัง้เดมิ ๓ ๓  

กระบวนทศัน์รฐัประศาสนศาสตร์ดัง้เดมิ และรฐั
ประศาสนศาสตรใ์นความหมายใหม่ 

๓ ๓  

การจดัการภาครฐัแนวใหม่ ๓ ๓  

การบรกิารสาธารณะแนวใหม่ ๓ ๓  

การบรหิารการปกครองแนวใหม่    

สอบกลางภาค ๓ ๓  

ทฤษฎอีงคก์ารเบือ้งตน้ ๓ ๓  

การเงนิและการคลงัภาครฐั ๓ ๓  

การบรหิารงานบุคลภาครฐั ๓ ๓  

นโยบายสาธารณะเบือ้งตน้ ๓ ๓  

หน่วยงานภาครฐัและการแปรรปูรฐัวสิาหกจิ ๓ ๓  

การจดัการความสมัพนัธร์ะหว่างหน่วยงานของรฐั  ๓ ๓  

นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารงาน
ภาครฐั 

๓ ๓  

จรยิธรรมกบัการบรหิารงานภาครฐั ๓ ๓  

สอบปลายภาค ๓ ๓  
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๒.  หวัข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหวัขอ้ทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน และพจิารณานัยส าคญัของหวัขอ้ต่อผลการเรยีนรู้ของรายวชิาและหลักสูตร ใน
กรณีทีม่นีัยส าคญัใหเ้สนอแนวทางชดเชย 
 
หวัข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคญัของหวัข้อท่ีสอนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

   
   
   
 
 
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรยีนรู้ 
 

วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียดรายวิชา ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

คุณธรรม จรยิธรรม (๑)  ผูเ้รยีนมคีวามรบัผดิชอบต่อบทบาท
หน้าทีข่องตนเอง และรบัผดิชอบต่อ
พนัธะหน้าทีท่ัง้ในสว่นตนและสว่นรวม 
(๒)  ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการคดิ
วเิคราะหแ์ละตดัสนิใจในสถานการณ์
ต่างๆ ไดอ้ย่างมวีจิารณญาณ โดย
ไตร่ตรองถงึผลดแีละผลเสยีจากการ
กระท านัน้ๆ ทัง้ต่อตนเองและสงัคม 
(๓)  ผูเ้รยีนปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความ
ซื่อสตัย ์เคารพระเบยีบปฏบิตัแิละ
จรรยาบรรณของนักศกึษาและวชิาชพี 
และค านึงถงึประโยชน์สาธารณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) นักศกึษาแต่งกายไม่ถูกระเบยีบ จะ
แกไ้ขโดยการตกัเตอืนและใช้
มาตราการดา้นคะแนนความประพฤติ
เขา้ร่วมในการวดัผลดว้ย 
 
 
๒)นักศกึษาบางคนไม่สามารถเขา้ร่วม
กลุ่มกบัเพื่อนได ้วธิแีกไ้ขคอืใหม้กีาร
เขา้กลุ่มทัง้แบบสมคัรใจและคละเคลา้ 
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มี ไม่มี 

ความรู ้ (๑)  ผูเ้รยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั
หลกัการ ทฤษฎ ีและทกัษะทางวชิาชพี
ทางรฐัประศาสนศาสตร ์
(๒)  ผูเ้รยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจใน
คุณค่าและความส าคญัของรฐัประศาสน
ศาสตรภ์ายใตบ้รบิทความเปลีย่นแปลง
ของสภาพการเมอืง เศรษฐกจิและสงัคม 
(๓) ผูเ้รยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั
ปัจจยัแวดลอ้มทางการเมอืง เศรษฐกจิ 
และสงัคมทีส่ง่ผลกระทบต่อการ
บรหิารงานภาครฐัและเอกชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) ระยะเวลาสัน้ท าใหไ้ม่สามารถให้
นักศกึษาไดฝึ้กปฏบิตัใินสถาน
ประกอบการไดจ้รงิ 
๒) ไม่สามารถเชญิวทิยากรได้
เนื่องจากสปัดาหก์ารเรยีนการสอนตดิ
กบัวนัหยุดราชการหลายช่วง แต่แกไ้ข
โดยการประชาสมัพนัธง์านสมัมนา
ตามมหาวทิยาลยัต่าง ๆในหวัขอ้ที่
เกีย่วขอ้งกบัรายวชิา 
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ทกัษะทางปัญญา (๑)  ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการน า
องค์ความรูม้าคดิวเิคราะหใ์นประเดน็
เกีย่วกบัการพฒันาและการบรหิารงาน
ภาครฐั ภาคเอกชน และองคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ 
(๒)  ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการคดิ
วเิคราะหป์ระเดน็ปัญหาและสถานการณ์
ทีเ่กดิขึน้ เพื่อแสวงหาแนวทางการ
จดัการและทางออกทีเ่หมาะสมและ
สอดคลอ้งกบับรบิทขององคก์ร 
(๓)  ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการ
ประยุกตอ์งคค์วามรูด้า้นรฐัประศาสน
ศาสตรโ์ดยบรูณาการกบัความรูใ้น
ศาสตรอ์ื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเหมาะสม 
(๔)  ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการพฒันา
โจทยก์ารเรยีนรูแ้ละด าเนินการศกึษาใน
ประเดน็เกีย่วกบัการบรหิารงานใน
องค์กรภาครฐั ภาคเอกชน และองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(๕) นักศกึษาสามารถวเิคราะห ์การเป็น
พลเมอืงทีด่แีละไม่ดผ่ีานการมสีว่นร่วม
ในกจิกรรมการบรกิารวชิาการแก่สงัคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) ระยะเวลาสัน้ท าใหไ้ม่สามารถให้
นักศกึษาไดฝึ้กปฏบิตัใินสถาน
ประกอบการไดจ้รงิ 
๒) ไม่สามารถเชญิวทิยากรได้
เนื่องจากสปัดาหก์ารเรยีนการสอนตดิ
กบัวนัหยุดราชการหลายช่วง แต่แกไ้ข
โดยการประชาสมัพนัธง์านสมัมนา
ตามมหาวทิยาลยัต่าง ๆในหวัขอ้ที่
เกีย่วขอ้งกบัรายวชิา 
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ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรบัผดิชอบ 

(๑) ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการท างาน
ร่วมกนัเป็นกลุ่ม สามารถแลกเปลีย่นและ
รบัฟังความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง เพื่อสรา้ง
ความเขา้ใจทีส่อดคลอ้งตรงกนัและหา
ขอ้สรุปร่วมกนัภายในกลุ่ม มคีวาม
รบัผดิชอบต่อตนเองและเพื่อนร่วมงาน 
และรว่มกนัแกไ้ขปัญหาใหลุ้ลว่ง 
(๒)  ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการ
ประสานการท างานร่วมกนัภายในกลุ่ม มี
ทกัษะในการสือ่สารเพื่อแลกเปลีย่นและ
น าเสนอความคดิเหน็ ทัง้ภายในกลุ่มและ
ระหว่างกลุ่มไดอ้ย่างอย่างราบรื่น 
(๓)  ผูเ้รยีนมกีารแสดงออกถงึภาวะ
ความเป็นผูน้ าในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ 
ในการท างานร่วมกนั และสามารถแสดง
บทบาทในฐานะสมาชกิของกลุ่มเพื่อ
ร่วมกนัขบัเคลื่อนงานในความรบัผดิชอบ
ร่วมกนัไดอ้ย่างเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
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ทกัษะการวเิคราะห์
เชงิตวัเลข การสือ่สาร 
และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(๑)  ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการคน้ควา้
ขอ้มลูและหาความรูเ้กีย่วกบัเนื้อหาที่
เรยีนรูใ้นชัน้เรยีน และการศกึษาคน้ควา้
เพิม่เตมิตามความสนใจของผูเ้รยีนแต่ละ
คน 
(๒)  ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการใช้
เทคนิคพืน้ฐานทางสถติ ิการประมวลผล
ขอ้มลู การแปลความหมาย และการ
วเิคราะหข์อ้มลูประกอบการศกึษา
คน้ควา้วจิยัเบือ้งตน้ 
(๓)  ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศและสือ่การเรยีนรู้
รปูแบบต่างๆ เพื่อน าเสนอขอ้มลูและผล
การศกึษาคน้ควา้แก่เพื่อนร่วมชัน้เรยีน
ไดอ้ย่างเหมาะสมและมปีระสทิธผิล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) ไม่ค่อยไดใ้ชค้ณิตศาสตรห์รอืการ
ประมวลผลทางสถติเิท่าทีค่วร แต่ใน
การเรยีนการสอนในปีการศกึษาถดัไป 
จะใหน้ักศกึษาฝึกคดิและวเิคราะหท์าง
คณิตศาสตรม์ากขึน้ผ่านการคดิ
งบประมาณ หรอืค านวณรายได ้
เงนิเดอืน การเชค็เวลาเขา้-ออกงาน
มากขึน้  

 
 
 
๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพื่อปรบัปรงุวิธีสอน 

๑) นักศกึษาแต่งกายไม่ถูกระเบยีบ จะแกไ้ขโดยการตกัเตอืนและใชม้าตราการดา้นคะแนนความประพฤตเิขา้ร่วมใน
การวดัผลดว้ย 
  ๒) นักศกึษาบางคนไม่สามารถเขา้ร่วมกลุ่มกบัเพื่อนได ้วธิแีกไ้ขคอืใหม้กีารเข้ากลุ่มทัง้แบบสมคัรใจและคละเคลา้ 
  ๓) ระยะเวลาสัน้ท าใหไ้ม่สามารถใหน้ักศกึษาไดฝึ้กปฏบิตัใินสถานประกอบการไดจ้รงิ 
  ๔) ไม่สามารถเชญิวทิยากรไดเ้นื่องจากสปัดาหก์ารเรยีนการสอนตดิกบัวนัหยดุราชการหลายช่วง แต่แกไ้ขโดยการ
ประชาสมัพนัธง์านสมัมนาตามมหาวทิยาลยัต่าง ๆในหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายวชิา 
  ๕) ไม่ค่อยไดใ้ชค้ณิตศาสตรห์รอืการประมวลผลทางสถติเิท่าทีค่วร แต่ในการเรยีนการสอนในปีการศกึษาถดัไป จะให้
นักศกึษาฝึกคดิและวเิคราะหท์างคณิตศาสตรม์ากขึน้ผ่านการคดิงบประมาณ หรอืค านวณรายได ้ เงนิเดอืน การเชค็เวลาเขา้-
ออกงานมากขึน้ 
 
 

หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
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๑. จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน ........กลุ่มเรยีน ๐๑๑ จ านวน..๒๑.... คน 
 
 
๒. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา ..............๒๑............. คน 
 
๓. จ านวนนักศึกษาท่ีถอน  (W) ............-...................... คน 
 
๔. การกระจายของระดบัคะแนน (เกรด) 
 

ระดบัคะแนน 
(เกรด) 

กลุ่มเรียน 
๐๑๑ 

 

จ านวน คิดเป็นร้อยละ   
A     
A- ๑ ๔.๗๖   
B+ ๒ ๙.๕๒   
B     
B- ๓ ๑๔.๒๘   
C+ ๗ ๓๓.๓๓   
C ๕ ๒๓.๘๐   
C- ๑ ๔.๗๖   
D+ ๒ ๙.๕๒   
D     
D-     
F     
I     

 
๕. ปัจจยัทีท่ าใหร้ะดบัคะแนนผดิปกต ิ (ถา้ม)ี 
 
 …..............................................................................................................................................................................
.. 
 …............................................................................................................................. .................................................
.. 
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๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินท่ีก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
     ระบุความคลาดเคลือ่นจากแผนการประเมนิผลการเรยีนรูท้ีก่ าหนดไวใ้น มคอ.๓ หมวด ๕ ขอ้ ๒ 

๖.๑ ความคลาดเคลื่อนดา้นก าหนดเวลาการประเมนิ 
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

ไม่ม ี ไม่ม ี
  
 

๖.๒ ความคลาดเคลื่อนดา้นวธิกีารประเมนิผลการเรยีนรู ้ (ถา้ม)ี 
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

ไม่ม ี ไม่ม ี
  
 
๗. การทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรปุผล 
๑. ภายหลงัจากทีป่ระกาศค่าระดบัคะแนนแลว้ ภายใน ๓๐ 
วนั อาจารยป์ระจ าวชิาทีค่ดัเลอืก สุม่นักศกึษาจากระดบัค่า
คะแนน โดยสุม่ระดบัค่าคะแนนละ ๑ คน โดยการจบัสลาก 
 

นักศกึษาในระดบัคะแนนต ่า ไดค้ะแนนดกีว่าเดมิ  

๒. ใหน้ักศกึษาสอบปากเปล่า โดยอาจารยผ์ูส้อนในแต่ละวชิา
น าขอ้สอบทีจ่ดัสอบมาทวนสอบอกี ๑ ครัง้ 
 

นักศกึษาทีไ่ดค้ะแนนด ีสามารถตอบไดม้ากกว่าเดมิ และ
นักศกึษาทีม่คีะแนนต ่ากส็ามารถตอบไดม้ากกว่าเดมิ 

๓. น าผลสอบมาประเมนิวา่ หากนักศกึษาได ้๘๐ เปอรเ์ซนต์
ขึน้ไปถอืว่าผ่าน 
 

นักศกึษาจากการสุม่ผ่านหมดทุกคน 

๔.หากไม่ผ่านอาจารยผ์ูส้อนตอ้งน ามาประชุมกบัอาจารย์
ประจ าหลกัสตูรเพื่อน ามาประชุมในการปรบัปรุงการสอน
ถดัไป 

ไม่มนีักศกึษาสอบไม่ผ่าน 

 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

๑. ประเดน็ด้านทรพัยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 
ปัญหาในการใช้แหล่งทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน  

(ถ้ามี) ผลกระทบ 

ประตูหน้าชัน้เรยีนปิดไม่สนิท นักศกึษาเสยีสมาธใินการเรยีน 
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ปัญหาในการใช้แหล่งทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน  
(ถ้ามี) ผลกระทบ 

หน้าจอคอมไม่สามารถใชง้านไดอ้ย่างปกต ิ นักศกึษามองตวัหนังสอืไม่ชดั 

 
๒. ประเดน็ด้านการบริหารและองคก์ร 

ปัญหาด้านการบริหารและองคก์ร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ไม่ม ี ไม่ม ี

 
 

หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร) 

๑.๑ ข้อวิพากษ์ท่ีส าคญัจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
ระบุขอ้วพิากษ์ทัง้ทีเ่ป็นจุดแขง็และจดุอ่อน 
…............................................................................................................................. ......................................

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

.. 
 

๑.๒ ความเหน็ของอาจารยผ์ูส้อนต่อขอ้วพิากษ์ตามขอ้ ๑.๑ 
…......................................................................................................................................................... ..........

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

.. 
 
๒.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 

๒.๑ ข้อวิพากษ์ท่ีส าคญัจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
ระบุขอ้วพิากษ์ทัง้ทีเ่ป็นจุดแขง็และจดุอ่อน 
….............................................................................. .....................................................................................

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

.. 
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๒.๒ ความเหน็ของอาจารยผ์ู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๒.๑ 

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

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

หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 
๑.  ความก้าวหน้าของการปรบัปรงุการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาครัง้ท่ีผ่านมา 

แผนการปรบัปรงุท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

ผลการด าเนินการ 

เพิม่เตมิตวัอย่าง และกรณีศกึษาเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ์ปัจจุบนั 

 ไดเ้พิม่เตมิตวัอย่างทัง้หน่วยงานภาครฐัและเอกชน เพือ่
ประกอบในแต่ละหวัขอ้รายวชิา  

 
๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรบัปรงุรายวิชา 

อธบิายการปรบัปรุงโดยย่อ เช่น ปรบัเปลีย่นวธิกีารสอนส าหรบัภาคการศกึษา/ปีการศกึษานี้ การใชอุ้ปกรณ์
การสอนแบบใหม่ เป็นตน้ 
 …............................................................................................................................. .................................................
.. 
 …............................................................................................................................. .................................................
.. 
 
๓. ข้อเสนอแผนการปรบัปรงุส าหรบัภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาท่ีแล้วเสรจ็ ผู้รบัผิดชอบ 

เพิม่เตมิแหล่งขอ้มลู เช่น หนังสอื 
บทความทางวชิาการ วารสารวชิาการ ต่างๆ 

ก่อนภาคการศกึษาถดัไป ส านักวทิยบรกิาร 

 
๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาต่ออาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลกัสูตร 
 …................ไม่ม.ี............................................................................................................................ ........................... 
 …......................................................................................... .....................................................................................
.. 
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ลงชื่อ ……………………………………………………………  ลงชื่อ 
…………………………………………………………… 
        (     )  (     ) 
        อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิา            อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 
วนัที ่....... เดอืน..................พ.ศ. ...........   วนัที ่....... เดอืน..................พ.ศ. ........... 


