มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา ตรี  โท  เอก

รายงานผลการดาเนิ นการของรายวิ ชา
รหัสวิ ชา…..... PUB ๒๒๐๕.......รายวิ ชา.............การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ...........
สาขาวิ ชา...รัฐประศาสนศาสตร์....คณะ/วิ ทยาลัย…...มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.... มหาวิ ทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาคการศึกษา......๑......ปี การศึกษา.…..........๒๕๖๔......................

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทัวไป
่
๑. รหัสและชื่อรายวิ ชา
รหัสวิชา
…........... PUB ๒๒๐๕....................................................................................................
ชื่อรายวิชาภาษาไทย …............การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ...................................................................
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ ….............Public Human Resource
Management...........................................................
๒. รายวิ ชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิ ชานี้ (ถ้ามี)
…........................ไม่ม.ี ......................................
…...............................................................
๓. อาจารย์ผ้รู บั ผิดชอบ อาจารย์ผ้สู อนและกลุ่มเรียน (section)
ให้รายงานเป็ นรายกลุ่ม
…......อาจารย์พจิ กั ษณ์ ภู่ตระกูล.............. กลุ่มเรียน ....๐๑๑..........
…......อาจารย์พจิ กั ษณ์ ภู่ตระกูล................ กลุ่มเรียน .....๐๑๒.........
๔. ภาคการศึกษา/ปี การศึกษาที่เปิ ดสอนรายวิ ชา
…...............๑/๒๕๖๔................................................
๕. สถานที่เรียน

….....อาคาร ๓๕คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.................
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มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา ตรี  โท  เอก

หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
๑. รายงานชัวโมงการสอนจริ
่
งเทียบกับแผนการสอน
จานวนชั ่วโมง
ตามแผนการ
สอน

จานวนชั ่วโมง
ทีส่ อนจริง

แนะนำรายวิชา ขอบข่ายและหลักเกณฑ์การ
ประเมินและวัดผล
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
มนุษย์
กระบวนทัศน์การบริหารทรัพยากรมนุษย์

๓

๓

๓

๓

๓

๓

ตัวแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์

๓

๓

แผนกทรัพยากรมนุษย์

๓

๓

กลยุทธ์ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์

๓

๓

การวิเคราะห์งาน

๓

๓

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

หัวข้อ

สอบกลางภาค

ระบุเหตุผลทีก่ ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่างเกิน
๒๕%
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มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา ตรี  โท  เอก

หัวข้อ

จานวนชั ่วโมง
ตามแผนการ
สอน

จานวนชั ่วโมง
ทีส่ อนจริง

แนวโน้ ม การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ น
อนาคต(HR Trends)และสรุปวิชา

๓

๓

สอบปลายภาค

๓

๓

ระบุเหตุผลทีก่ ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่างเกิน
๒๕%

๒. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
ระบุหวั ข้อทีส่ อนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยสาคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชาและหลักสูตร ใน
กรณีทมี ่ นี ัยสาคัญให้เสนอแนวทางชดเชย
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
(ถ้ามี)

นัยสาคัญของหัวข้อที่สอนไม่
ครอบคลุมตามแผน

แนวทางชดเชย

๓. ประสิ ทธิ ผลของวิ ธีสอนที่ทาให้เกิ ดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิ ชา
ผลการเรียนรู้
วิ ธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิ ชา ประสิ ทธิ ผล
ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข
มี ไม่มี
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มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา ตรี  โท  เอก

ผลการเรียนรู้

วิ ธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิ ชา

ประสิ ทธิ ผล
มี

คุณธรรม จริยธรรม

(๑) กาหนดให้มวี ฒ
ั นธรรมองค์กร เพื่อ
เป็ นการปลูกฝั งให้นักศึกษามีระเบียบ
วินัย โดยเน้นการเข้าชัน้ เรียนให้ตรง
เวลาตลอดจนการแต่งกายทีเ่ ป็ นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา
(๒) กาหนดให้มกี ารทางานกลุ่ม เพื่อฝึก
ให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ รูจ้ กั
หน้าทีข่ องการเป็ นผูน้ ากลุ่มและการเป็ น
สมาชิกกลุ่มทีด่ ี
(๓) อาจารย์ผสู้ อน สอดแทรกเนื้อหา ที่
เกีย่ วกับ หลักธรรมาภิบาล และคุณธรรม
สาหรับนักบริหาร ในรายวิชาเรียน เพื่อ
ปลูกฝั งคุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบตั งิ าน และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
(๔) อาจารย์ผสู้ อน สอดแทรกเนื้อหา ที่
เกีย่ วกับ คุณธรรม จริยธรรมในการสอน
ทุกรายวิชา รวมทัง้ มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยก
ย่องนักศึกษาทีท่ าดี ทาประโยชน์แก่
ส่วนรวม เสียสละ

ไม่มี

ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข



๑) นักศึกษาแต่งกายไม่ถูกระเบียบ จะ
แก้ไขโดยการตักเตือนและใช้
มาตราการด้านคะแนนความประพฤติ
เข้าร่วมในการวัดผลด้วย



๒)นักศึกษาบางคนไม่สามารถเข้าร่วม
กลุ่มกับเพื่อนได้ วิธแี ก้ไขคือให้มกี าร
เข้ากลุ่มทัง้ แบบสมัครใจและคละเคล้า
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มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา ตรี  โท  เอก

ผลการเรียนรู้

วิ ธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิ ชา

ประสิ ทธิ ผล
มี

ความรู้

ทักษะทางปั ญญา


(๑) การบรรยายภายในชัน้ เรียน และ
การถาม-ตอบ เกีย่ วกับ หลักการและ
ทฤษฎีทส่ี าคัญในเนื้อหาสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์

(๒) มอบหัวข้อเรื่องให้คน้ คว้าและทา
รายงานทัง้ เดีย่ วและกลุ่ม
(๓) อภิปรายเป็ นกลุ่ม โดยให้ผสู้ อนตัง้ 
คาถามตามระบบการสอนยึดผูเ้ รียนเป็ น
ศูนย์กลาง
(๔) จัดให้มกี ารเรียนรูจ้ ากสถานการณ์
จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญ
ผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ ี ประสบการณ์ตรงมาเป็ น
วิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
(๕) ฝึกปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ
(๑) กรณีศกึ ษาทางการประยุกต์ทฤษฎี
แนวคิด การบริหารภาครัฐและเอกชน
(๒) การอภิปรายกลุ่ม
(๓) การทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้
ค้นคว้าหรือทารายงานเกีย่ วกับการ
พัฒนาองค์กร
(๔) การบรรยายโดยผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ ี
ประสบการณ์ตรงมาเป็ นวิทยากรพิเศษ
เฉพาะเรื่องหรือผูป้ ระกอบการทีป่ ระสบ
ความสาเร็จในอาชีพ
(๕) จัดให้มกี ารเรียนรูจ้ ากสถานการณ์
จริงโดยการศึกษาดูงาน

ไม่มี

ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข
๑) ระยะเวลาสัน้ ทาให้ไม่สามารถให้
นักศึกษาได้ฝึกปฏิบตั ใิ นสถาน
ประกอบการได้จริง
๒) ไม่สามารถเชิญวิทยากรได้
เนื่องจากสัปดาห์การเรียนการสอนติด
กับวันหยุดราชการหลายช่วง แต่แก้ไข
โดยการประชาสัมพันธ์งานสัมมนา
ตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆในหัวข้อที่
เกีย่ วข้องกับรายวิชา










๑) ระยะเวลาสัน้ ทาให้ไม่สามารถให้
นักศึกษาได้ฝึกปฏิบตั ใิ นสถาน
ประกอบการได้จริง
๒) ไม่สามารถเชิญวิทยากรได้
เนื่องจากสัปดาห์การเรียนการสอนติด
กับวันหยุดราชการหลายช่วง แต่แก้ไข
โดยการประชาสัมพันธ์งานสัมมนา
ตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆในหัวข้อที่
เกีย่ วข้องกับรายวิชา
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มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา ตรี  โท  เอก

ผลการเรียนรู้

วิ ธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิ ชา

ประสิ ทธิ ผล
มี

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสือ่ สาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(๑) มีการกาหนดกิจกรรม การทางาน
เป็ นกลุ่ม ซึง่ จะต้องประสานงานกับผูอ้ ่นื
หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผูม้ ี
ประสบการณ์ เพื่อให้เรียนรูด้ า้ นทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบ
(๒) สอดแทรกประสบการณ์ และ
ยกตัวอย่างกรณีศกึ ษา

ไม่มี

ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข






(๑) จัดกิจกรรม โดยให้นักศึกษา
วิเคราะห์สถานการณ์จาลอง และ
สถานการณ์เสมือนจริง และนาเสนอการ
แก้ปัญหาทีเ่ หมาะสม เรียนรูเ้ ทคนิคการ
ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศใน
หลากหลายสถานการณ์
(๒) ให้จดั ทาโครงการ สาหรับ

ภาคปฏิบตั ดิ า้ นทางการบริหารภาครัฐ
และเอกชน
(๓) ฝึกให้นาเสนอผลงานทีค่ น้ คว้าด้วย 
ตนเองในห้องเรียน
(๔) ฝึกใช้เทคนิคพืน้ ฐานทาง
คณิตศาสตร์และสถิตใิ นการประมวล การ
แปล ความหมาย และการวิเคราะห์ขอ้ มูล

๑) ไม่ค่อยได้ใช้คณิตศาสตร์หรือการ
ประมวลผลทางสถิตเิ ท่าทีค่ วร แต่ใน
การเรียนการสอนในปี การศึกษาถัดไป
จะให้นักศึกษาฝึกคิดและวิเคราะห์ทาง
คณิตศาสตร์มากขึน้ ผ่านการคิด
งบประมาณ หรือคานวณรายได้
เงินเดือน การเช็คเวลาเข้า-ออกงาน
มากขึน้



๔. ข้อเสนอการดาเนิ นการเพื่อปรับปรุงวิ ธีสอน
๑) นักศึกษาแต่งกายไม่ถูกระเบียบ จะแก้ไขโดยการตักเตือนและใช้มาตราการด้านคะแนนความประพฤติเข้าร่วมใน
การวัดผลด้วย
๒) นักศึกษาบางคนไม่สามารถเข้าร่วมกลุ่มกับเพื่อนได้ วิธแี ก้ไขคือให้มกี ารเข้ากลุ่มทัง้ แบบสมัครใจและคละเคล้า
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๓) ระยะเวลาสัน้ ทาให้ไม่สามารถให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบตั ใิ นสถานประกอบการได้จริง
๔) ไม่สามารถเชิญวิทยากรได้เนื่องจากสัปดาห์การเรียนการสอนติดกับวันหยุดราชการหลายช่วง แต่แก้ไขโดยการ
ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆในหัวข้อทีเ่ กีย่ วข้องกับรายวิชา
๕) ไม่ค่อยได้ใช้คณิตศาสตร์หรือการประมวลผลทางสถิตเิ ท่าทีค่ วร แต่ในการเรียนการสอนในปี การศึกษาถัดไป จะให้
นักศึกษาฝึกคิดและวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์มากขึน้ ผ่านการคิดงบประมาณ หรือคานวณรายได้ เงินเดือน การเช็คเวลาเข้าออกงานมากขึน้

หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิ ชา
๑. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ........กลุ่มเรียน ๐๑๑ จานวน ........๓๐ ...... คน
........กลุ่มเรียน ๐๑๒ จานวน .........๓๓...... คน
๒. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้ นสุดภาคการศึกษา ..........๖๓.............. คน
๓. จานวนนักศึกษาที่ถอน (W) .............................. คน
๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
(เกรด)
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
DF

กลุ่มเรียน
๐๑๑
จานวน
คิ ดเป็ นร้อยละ

๔
๔
๕
๑๒
๔
๑

๑๓.๓๓
๑๓.๓๓
๑๖.๖๖
๔๐.๐๐
๑๓.๓๓
๓.๓๓

กลุ่มเรียน
๐๑๒
จานวน คิ ดเป็ นร้อยละ

๒
๑๐
๙
๗
๓
๒

๖.๐๖
๓๐.๓๐
๒๗.๒๗
๒๑.๒๑
๙.๐๙
๖.๐๖
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ระดับคะแนน
(เกรด)

กลุ่มเรียน
๐๑๑
จานวน
คิ ดเป็ นร้อยละ

กลุ่มเรียน
๐๑๒
จานวน คิ ดเป็ นร้อยละ

I
๕. ปั จจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
…..............................................................................................................................................................................
..
…..............................................................................................................................................................................
..
๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมิ นที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิ ชา
ระบุความคลาดเคลือ่ นจากแผนการประเมินผลการเรียนรูท้ กี ่ าหนดไว้ใน มคอ.๓ หมวด ๕ ข้อ ๒
๖.๑ ความคลาดเคลื่อนด้านกาหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ไม่มี
ไม่มี

๖.๒ ความคลาดเคลื่อนด้านวิธกี ารประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี)
ความคลาดเคลื่อน
ไม่มี

๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา
วิ ธีการทวนสอบ
๑. ภายหลังจากทีป่ ระกาศค่าระดับคะแนนแล้ว ภายใน 30
วัน อาจารย์ประจาวิชาทีค่ ดั เลือก สุม่ นักศึกษาจากระดับค่า
คะแนน โดยสุม่ ระดับค่าคะแนนละ 1 คน โดยการจับสลาก

เหตุผล
ไม่มี

สรุปผล
นักศึกษาในระดับคะแนนต่า ได้คะแนนดีกว่าเดิม

๒. ให้นักศึกษาสอบปากเปล่า โดยอาจารย์ผสู้ อนในแต่ละวิชา นักศึกษาทีไ่ ด้คะแนนดี สามารถตอบได้มากกว่าเดิม และ
นาข้อสอบทีจ่ ดั สอบมาทวนสอบอีก 1 ครัง้
นักศึกษาทีม่ คี ะแนนต่าก็สามารถตอบได้มากกว่าเดิม
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วิ ธีการทวนสอบ
๓. นาผลสอบมาประเมินว่า หากนักศึกษาได้ 80 เปอร์เซนต์
ขึน้ ไปถือว่าผ่าน

สรุปผล
นักศึกษาจากการสุม่ ผ่านหมดทุกคน

๔.หากไม่ผ่านอาจารย์ผสู้ อนต้องนามาประชุมกับอาจารย์
ประจาหลักสูตรเพื่อนามาประชุมในการปรับปรุงการสอน
ถัดไป

ไม่มนี ักศึกษาสอบไม่ผ่าน

หมวดที่ ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนิ นการ
๑. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่ งอานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
(ถ้ามี)
ประตูหน้าชัน้ เรียนปิ ดไม่สนิท
หน้าจอคอมไม่สามารถใช้งานได้อย่างปกติ

ผลกระทบ

นักศึกษาเสียสมาธิในการเรียน
นักศึกษามองตัวหนังสือไม่ชดั

๒. ประเด็นด้านการบริ หารและองค์กร

ปัญหาด้านการบริ หารและองค์กร(ถ้ามี)
ไม่มี

ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ไม่มี

หมวดที่ ๕ การประเมิ นรายวิ ชา
๑. ผลการประเมิ นรายวิ ชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
๑.๑ ข้อวิ พากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิ นโดยนักศึกษา
ระบุขอ้ วิพากษ์ทงั ้ ทีเ่ ป็ นจุดแข็งและจุดอ่อน
…...................................................................................................................................................................
..
…...................................................................................................................................................................
..
๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผสู้ อนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๑.๑
…...................................................................................................................................................................
..
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…...................................................................................................................................................................
..
๒. ผลการประเมิ นรายวิ ชาโดยวิ ธีอื่น
๒.๑ ข้อวิ พากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิ นโดยวิ ธีอื่น
ระบุขอ้ วิพากษ์ทงั ้ ทีเ่ ป็ นจุดแข็งและจุดอ่อน
…...................................................................................................................................................................
..
…...................................................................................................................................................................
..

๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผ้สู อนต่อข้อวิ พากษ์ตามข้อ ๒.๑
…...................................................................................................................................................................
..
…...................................................................................................................................................................
..

หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง
๑. ความก้าวหน้ าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิ ชาครัง้ ที่ผ่านมา

แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ปี การศึกษาที่ผ่านมา
เพิม่ เติมตัวอย่าง และกรณีศกึ ษาเพือ่ ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบนั

ผลการดาเนิ นการ
ได้เพิม่ เติมตัวอย่างทัง้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพือ่
ประกอบในแต่ละหัวข้อรายวิชา

๒. การดาเนิ นการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิ ชา

อธิบายการปรับปรุงโดยย่อ เช่น ปรับเปลีย่ นวิธกี ารสอนสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษานี้ การใช้อุปกรณ์
การสอนแบบใหม่ เป็นต้น
…..............................................................................................................................................................................
..
…..............................................................................................................................................................................
..
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๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปี การศึกษาต่อไป
ข้อเสนอ
กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
เพิม่ เติมแหล่งข้อมูล เช่น หนังสือ
บทความทางวิชาการ วารสารวิชาการ ต่างๆ

ก่อนภาคการศึกษาถัดไป

ผู้รบั ผิดชอบ
สานักวิทยบริการ

๔. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผ้รู บั ผิดชอบรายวิ ชาต่ออาจารย์ผ้รู บั ผิดชอบหลักสูตร
…................ไม่ม.ี .......................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................
..
ลงชื่อ ……………………………………………………………
ลงชื่อ
……………………………………………………………
(
)
(
)
อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบรายวิชา
อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร
วันที่ ....... เดือน..................พ.ศ. ...........
วันที่ ....... เดือน..................พ.ศ. ...........
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