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หมวดท่ี ๒ การจดัการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกบัแผนการสอน 

 
๑.  รายงานชัว่โมงการสอนจริงเทียบกบัแผนการสอน 

หวัขอ้ 
จ านวนชัว่โมง
ตามแผนการ

สอน 

จ านวนชัว่โมง
ทีส่อนจรงิ 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจรงิต่างจาก
แผนการสอนหากมคีวามแตกต่างเกนิ 

๒๕% 

แนะนำรายวิชา ขอบข่ายและหลักเกณฑ์การ
ประเมินและวัดผล 

๓ ๓  

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ 

๓ ๓  

กระบวนทัศน์การบริหารทรพัยากรมนุษย ์ ๓ ๓  

ตัวแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ๓ ๓  

แผนกทรัพยากรมนุษย ์ ๓ ๓  

กลยุทธ์ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ๓ ๓  

การวิเคราะห์งาน ๓ ๓  

สอบกลางภาค ๓ ๓  

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ๓ ๓  

การสรรหาและการคัดเลือก ๓ ๓  

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๓ ๓  

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์(ต่อ) ๓ ๓  

การบริหารค่าตอบแทน ๓ ๓  

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ๓ ๓  

การให้รางวัล การลงโทษ และการพ้นสภาพ
การเป็นบุคลากร 

๓ ๓  
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หวัขอ้ 
จ านวนชัว่โมง
ตามแผนการ

สอน 

จ านวนชัว่โมง
ทีส่อนจรงิ 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจรงิต่างจาก
แผนการสอนหากมคีวามแตกต่างเกนิ 

๒๕% 

แนวโน้มการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ใน
อนาคต(HR Trends)และสรุปวิชา 

๓ ๓  

สอบปลายภาค ๓ ๓  

 
๒.  หวัข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหวัขอ้ทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน และพจิารณานัยส าคญัของหวัขอ้ต่อผลการเรยีนรู้ของรายวชิาและหลกัสูตร ใน
กรณีทีม่นีัยส าคญัใหเ้สนอแนวทางชดเชย 
 
หวัข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคญัของหวัข้อท่ีสอนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

   
   
   
 
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู้ วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียดรายวิชา ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

มี ไม่มี 



มคอ. ๕ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญา  ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๔  
รายวชิา .. PUB ๒๒๐๕.. สาขาวชิา ...รฐัประศาสนศาสตร.์. คณะ/วทิยาลยั....มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร.์. มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา 

ผลการเรียนรู้ วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียดรายวิชา ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

คุณธรรม จรยิธรรม (๑)  ก าหนดใหม้วีฒันธรรมองคก์ร เพื่อ
เป็นการปลูกฝังใหน้ักศกึษามรีะเบยีบ
วนิัย โดยเน้นการเขา้ชัน้เรยีนใหต้รง
เวลาตลอดจนการแต่งกายทีเ่ป็นไปตาม
ระเบยีบของมหาวทิยาลยัราชภฏัสวน
สุนันทา 
(๒)  ก าหนดใหม้กีารท างานกลุ่ม เพื่อฝึก
ใหน้ักศกึษามคีวามรบัผดิชอบ รูจ้กั
หน้าทีข่องการเป็นผูน้ ากลุ่มและการเป็น
สมาชกิกลุ่มทีด่ ี
(๓)  อาจารยผ์ูส้อน สอดแทรกเนื้อหา ที่
เกีย่วกบั หลกัธรรมาภบิาล และคุณธรรม
ส าหรบันักบรหิาร ในรายวชิาเรยีน เพื่อ
ปลูกฝังคุณธรรม จรยิธรรมในการ
ปฏบิตังิาน และจรรยาบรรณในวชิาชพี 
(๔)  อาจารยผ์ูส้อน สอดแทรกเนื้อหา ที่
เกีย่วกบั คุณธรรม จรยิธรรมในการสอน
ทุกรายวชิา รวมทัง้มกีารจดักจิกรรม
สง่เสรมิคุณธรรม จรยิธรรม เชน่ การยก
ย่องนักศกึษาทีท่ าด ีท าประโยชน์แก่
สว่นรวม เสยีสละ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑) นักศกึษาแต่งกายไม่ถูกระเบยีบ จะ
แกไ้ขโดยการตกัเตอืนและใช้
มาตราการดา้นคะแนนความประพฤติ
เขา้ร่วมในการวดัผลดว้ย 
 
 
๒)นักศกึษาบางคนไม่สามารถเขา้ร่วม
กลุ่มกบัเพื่อนได ้วธิแีกไ้ขคอืใหม้กีาร
เขา้กลุ่มทัง้แบบสมคัรใจและคละเคลา้ 
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ผลการเรียนรู้ วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียดรายวิชา ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

ความรู ้ (๑)  การบรรยายภายในชัน้เรยีน และ
การถาม-ตอบ เกีย่วกบั หลกัการและ
ทฤษฎทีีส่ าคญัในเนื้อหาสาขาวชิารฐั
ประศาสนศาสตร ์
(๒)  มอบหวัขอ้เรื่องใหค้น้ควา้และท า
รายงานทัง้เดีย่วและกลุ่ม 
 (๓)  อภปิรายเป็นกลุ่ม โดยใหผู้ส้อนตัง้
ค าถามตามระบบการสอนยดึผูเ้รยีนเป็น
ศูนยก์ลาง 
 (๔)  จดัใหม้กีารเรยีนรูจ้ากสถานการณ์
จรงิโดยการศกึษาดงูานหรอืเชญิ
ผูเ้ชีย่วชาญทีม่ ีประสบการณ์ตรงมาเป็น
วทิยากรพเิศษเฉพาะเรื่อง 
 (๕)  ฝึกปฏบิตังิานในสถานประกอบการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ทกัษะทางปัญญา (๑)  กรณีศกึษาทางการประยุกตท์ฤษฎ ี
แนวคดิ การบรหิารภาครฐัและเอกชน 
(๒)  การอภปิรายกลุ่ม 
(๓)  การท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายให้
คน้ควา้หรอืท ารายงานเกีย่วกบัการ
พฒันาองคก์ร 
(๔)  การบรรยายโดยผูเ้ชีย่วชาญทีม่ี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวทิยากรพเิศษ
เฉพาะเรื่องหรอืผูป้ระกอบการทีป่ระสบ
ความส าเรจ็ในอาชพี 
(๕)  จดัใหม้กีารเรยีนรูจ้ากสถานการณ์
จรงิโดยการศกึษาดงูาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) ระยะเวลาสัน้ท าใหไ้ม่สามารถให้
นักศกึษาไดฝึ้กปฏบิตัใินสถาน
ประกอบการไดจ้รงิ 
๒) ไม่สามารถเชญิวทิยากรได้
เนื่องจากสปัดาหก์ารเรยีนการสอนตดิ
กบัวนัหยุดราชการหลายช่วง แต่แกไ้ข
โดยการประชาสมัพนัธง์านสมัมนา
ตามมหาวทิยาลยัต่าง ๆในหวัขอ้ที่
เกีย่วขอ้งกบัรายวชิา 
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พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรบัผดิชอบ 

(๑)  มกีารก าหนดกจิกรรม การท างาน
เป็นกลุ่ม ซึง่จะตอ้งประสานงานกบัผูอ้ื่น 
หรอืตอ้งคน้ควา้หาขอ้มลูจากการ
สมัภาษณ์บุคคลอื่น หรอืผูม้ี
ประสบการณ์ เพื่อใหเ้รยีนรูด้า้นทกัษะ
ความสมัพนัธร์ะหว่างตวับุคคลและ
ความสามารถในการรบัผดิชอบ 
(๒)  สอดแทรกประสบการณ์ และ 
ยกตวัอย่างกรณีศกึษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

ทกัษะการวเิคราะห์
เชงิตวัเลข การสือ่สาร 
และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(๑)  จดักจิกรรม โดยใหน้ักศกึษา
วเิคราะหส์ถานการณ์จ าลอง และ
สถานการณ์เสมอืนจรงิ และน าเสนอการ
แกปั้ญหาทีเ่หมาะสม เรยีนรูเ้ทคนิคการ
ประยุกตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศใน
หลากหลายสถานการณ์ 
(๒)  ใหจ้ดัท าโครงการ ส าหรบั
ภาคปฏบิตัดิา้นทางการบรหิารภาครฐั
และเอกชน 
(๓)  ฝึกใหน้ าเสนอผลงานทีค่น้ควา้ดว้ย
ตนเองในหอ้งเรยีน 
(๔)  ฝึกใชเ้ทคนิคพืน้ฐานทาง
คณิตศาสตรแ์ละสถติใินการประมวล การ
แปล ความหมาย และการวเิคราะหข์อ้มลู 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพื่อปรบัปรงุวิธีสอน 

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

หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

๑. จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน ........กลุ่มเรยีน ๐๑๑ จ านวน ........๓๐ ...... คน 
                                                  ........กลุ่มเรยีน ๐๑๒ จ านวน .........๓๓...... คน 
 
๒. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา ..........๖๓.............. คน 
 
๓. จ านวนนักศึกษาท่ีถอน  (W) .............................. คน 
 
๔. การกระจายของระดบัคะแนน (เกรด) 
 

ระดบัคะแนน 
(เกรด) 

กลุ่มเรียน 
๐๑๑ 

กลุ่มเรียน 
๐๑๒ 

จ านวน คิดเป็นร้อยละ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
A     
A-     
B+ ๔ ๑๓.๓๓ ๒ ๖.๐๖ 
B ๔ ๑๓.๓๓ ๑๐ ๓๐.๓๐ 
B- ๕ ๑๖.๖๖ ๙ ๒๗.๒๗ 
C+ ๑๒ ๔๐.๐๐ ๗ ๒๑.๒๑ 
C ๔ ๑๓.๓๓ ๓ ๙.๐๙ 
C- ๑ ๓.๓๓ ๒ ๖.๐๖ 
D+     
D     
D-     
F     
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ระดบัคะแนน 
(เกรด) 

กลุ่มเรียน 
๐๑๑ 

กลุ่มเรียน 
๐๑๒ 

จ านวน คิดเป็นร้อยละ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
I     

 
๕. ปัจจยัทีท่ าใหร้ะดบัคะแนนผดิปกต ิ (ถา้ม)ี 
 
 …..............................................................................................................................................................................
.. 
 …............................................................................................................................. .................................................
.. 
 
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 30 
วนั อาจารยป์ระจ าวชิาทีค่ดัเลอืก สุม่นักศกึษาจากระดบัค่า
คะแนน โดยสุม่ระดบัค่าคะแนนละ 1 คน โดยการจบัสลาก 
 

นักศกึษาในระดบัคะแนนต ่า ไดค้ะแนนดกีว่าเดมิ  

๒. ใหน้ักศกึษาสอบปากเปล่า โดยอาจารยผ์ูส้อนในแต่ละวชิา
น าขอ้สอบทีจ่ดัสอบมาทวนสอบอกี 1 ครัง้ 
 

นักศกึษาทีไ่ดค้ะแนนด ีสามารถตอบไดม้ากกว่าเดมิ และ
นักศกึษาทีม่คีะแนนต ่ากส็ามารถตอบไดม้ากกว่าเดมิ 
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วิธีการทวนสอบ สรปุผล 
๓. น าผลสอบมาประเมนิวา่ หากนักศกึษาได ้80 เปอรเ์ซนต์
ขึน้ไปถอืว่าผ่าน 
 

นักศกึษาจากการสุม่ผ่านหมดทุกคน 

๔.หากไม่ผ่านอาจารยผ์ูส้อนตอ้งน ามาประชุมกบัอาจารย์
ประจ าหลกัสตูรเพื่อน ามาประชุมในการปรบัปรุงการสอน
ถดัไป 

ไม่มนีักศกึษาสอบไม่ผ่าน 

 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

๑. ประเดน็ด้านทรพัยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 
ปัญหาในการใช้แหล่งทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน  

(ถ้ามี) ผลกระทบ 

ประตูหน้าชัน้เรยีนปิดไม่สนิท 
หน้าจอคอมไม่สามารถใชง้านไดอ้ย่างปกติ 

นักศกึษาเสยีสมาธใินการเรยีน 
นักศกึษามองตวัหนังสอืไม่ชดั 

 
๒. ประเดน็ด้านการบริหารและองคก์ร 

ปัญหาด้านการบริหารและองคก์ร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ไม่ม ี ไม่ม ี

 
 

หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร) 

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

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

.. 
 

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

.. 
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…............................................................................................................................. ......................................
.. 
 
๒.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 

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

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

.. 
 
 

๒.๒ ความเหน็ของอาจารยผ์ู้สอนต่อขอ้วิพากษ์ตามข้อ 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 
 …............................................................................................................................. .................................................
.. 
 …............................................................................................................................. .................................................
.. 
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๓. ข้อเสนอแผนการปรบัปรงุส าหรบัภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 
ข้อเสนอ ก าหนดเวลาท่ีแล้วเสรจ็ ผู้รบัผิดชอบ 

เพิม่เตมิแหล่งขอ้มลู เช่น หนังสอื 
บทความทางวชิาการ วารสารวชิาการ ต่างๆ 

ก่อนภาคการศกึษาถดัไป ส านักวทิยบรกิาร 

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


