
เอกสารหมายเลข มคอ. ๕ 

 
รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ. ๕) 

ตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา    คณะสังคมศาสตร  ภาควิชารัฐศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลโดยท่ัวไป 

๑. รหัสและช่ือรายวิชา 

๖๐๘ ๑๐๑  พ้ืนฐานรัฐประศาสนศาสตร   Introduction to Public Administration 

๒. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี) 

ไมมี 

๓. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (Section) 

ผศ.ดร.อนุวัต  กระสังข 

๔. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา 

ภาคเรียนท่ี ๑  ชั้นปท่ี ๑ 

๕. สถานท่ีเรียน  

     คณะสังคมศาสตร โซน B  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อำเภอวังนอย  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หมวดท่ี ๒ การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน 

๑. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 
 

หัวขอ 
แผนการสอน สอนจริง ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตางจากแผน 

การสอนหากมีความแตกตางเกิน ๒๕% 

แนะนำวิธีการศึกษาและวัดประเมินผล

การศึกษาฯ 

     - แนวการสอน/เนื้อหารสาระ 

     - กิจกรรมการเรียนการสอน 

     - การวัดและประเมินผลฯ 

๓ ๓ ในการบรรยายในแตละครั้งไดสอนไปตาม

แผนการสอนท่ีไดวางไวจึงไมมีความ

แตกตางจากแผนการสอน 

ความหมายของรัฐประศาสนศาสตร   ๓ ๓ ในการบรรยายในแตละครั้งไดสอนไปตาม

แผนการสอนท่ีไดวางไวจึงไมมีความ

แตกตางจากแผนการสอน 

พัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร 

-ความเปนมาของรัฐประศาสนศาสตร 

-นิยามของรัฐประศาสนศาสตร 

-แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับรัฐประศาสน

ศาสตร 

๓ ๓ ในการบรรยายในแตละครั้งไดสอนไปตาม

แผนการสอนท่ีไดวางไวจึงไมมีความ

แตกตางจากแผนการสอน 

การบริหารรัฐกิจกับการบริหารธุรกิจ 

-ความเปนมา ความหมาย ของการ

บริหารรัฐกิจ และการบริหารธุรกิจ 

- SWOTทางธุรกิจและปจจัยท่ีเก่ียวของ

ทางธุรกิจ 

-กลยุทธทางการบริหารธุรกิจ 

-ความแตกตางระหวางการบริหารรัฐกิจ

กับการบริหารธุรกิจ 

๓ ๓ ในการบรรยายในแตละครั้งไดสอนไปตาม
แผนการสอนท่ีไดวางไวจึงไมมีความ
แตกตางจากแผนการสอน 

นโยบายของรัฐและการวางแผน 

- ความหมายนโยบายและความสำคัญ

ของนโยบาย 

-ประเภทและกระบวนการของนโยบาย 

-หนาท่ีและประโยชนของนโยบาย 

๓ ๓ ในการบรรยายในแตละครั้งไดสอนไปตาม
แผนการสอนท่ีไดวางไวจึงไมมีความ
แตกตางจากแผนการสอน 



 
หัวขอ 

แผนการสอน สอนจริง ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตางจากแผน 
การสอนหากมีความแตกตางเกิน ๒๕% 

-ความหมายและความสำคัญของแผน 

-ประเภทและกระบวนการของแผน 

-หนาท่ีและประโยชนของแผนและการ

วางแผน 

การบริหารการพัฒนา 

-รัฐประศาสนศาสตรเปรียบเทียบ 

-คุณลักษณะของการบริหารการพัฒนา 

-ความสัมพันธระหวางรัฐประศาสน

ศาสตรเปรียบเทียบกับการบริหารการ

พัฒนา 

๓ ๓ ในการบรรยายในแตละครั้งไดสอนไปตาม
แผนการสอนท่ีไดวางไวจึงไมมีความ
แตกตางจากแผนการสอน 

การจดัและการปรับปรุงองคการของรัฐ 

-ความหมายและการพัฒนาองคการ 

-ประเภทของการจัดองคการ 

-หลักการจัดองคการ 

-การปรับปรุงองคการของรัฐ 

๓ ๓ ในการบรรยายในแตละครั้งไดสอนไปตาม
แผนการสอนท่ีไดวางไวจึงไมมีความ
แตกตางจากแผนการสอน 

การบริหารงานบคุคล 

-ความหมายของการบริหารงานบุคลากร 

-ความสำคัญของการบริหารงานบุคลากร 

-ทฤษฎีการบริหารงานบุคคลและแนวคิด

ของการบริหารงานบุคคล 

๓ ๓ ในการบรรยายในแตละครั้งไดสอนไปตาม
แผนการสอนท่ีไดวางไวจึงไมมีความ
แตกตางจากแผนการสอน 

ภาวะผูนำและการวินิจฉัยสั่งการ 

-ความหมายความสำคัญของผูนำและ

ภาวะผูนำ 

-คุณลักษณะของผูนำ 

-ความหมายความสำคัญของการวินิจฉัย

สั่งการ 

-ความสอดคลองกันของภาวะผูนำและ

การวินิจฉัยสั่งการ 

๓ ๓ ในการบรรยายในแตละครั้งไดสอนไปตาม
แผนการสอนท่ีไดวางไวจึงไมมีความ
แตกตางจากแผนการสอน 

การติดตอประสานงานและการติดตาม

ผลงาน 

๓ ๓ ในการบรรยายในแตละครั้งไดสอนไปตาม
แผนการสอนท่ีไดวางไวจึงไมมีความ



 
หัวขอ 

แผนการสอน สอนจริง ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตางจากแผน 
การสอนหากมีความแตกตางเกิน ๒๕% 

-ความหมายความสำคัญของการ ติดตอ

ประสานงาน  

-ลักษณะและหลักการติดตอ

ประสานงาน 

-การติดตามตรวจสอบและการ

ประเมินผล 

แตกตางจากแผนการสอน 

ระบบราชการของไทย    

-พัฒนาการของระบบราชการไทย 

-โครงสรางของระบบราชการไทย 

-การปฏิรูประบบราชการไทย 

-ทิศทางของการปฏิรูประบบราชการ 

๓ ๓ ในการบรรยายในแตละครั้งไดสอนไปตาม
แผนการสอนท่ีไดวางไวจึงไมมีความ
แตกตางจากแผนการสอน 

พฤติกรรมองคการ 

-แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับพฤติกรรม

องคการ 

-ความสำคัญของพฤติกรรมองคการ 

-ความผูกพันกับองคการ (Organization 

Commitment)   

๓ ๓ ในการบรรยายในแตละครั้งไดสอนไปตาม
แผนการสอนท่ีไดวางไวจึงไมมีความ
แตกตางจากแผนการสอน 

การศึกษารัฐประศาสนศาสตรใน

ประเทศไทย 

-การเปลี่ยนแปลงการบริหารภาครัฐ 

-แนวโนมของการบริหารภาครัฐ 

-การเปลี่ยนแปลงของรัฐประศาสน

ศาสตรในฐานะสาขาวิชา 

๓ ๓ ในการบรรยายในแตละครั้งไดสอนไปตาม
แผนการสอนท่ีไดวางไวจึงไมมีความ
แตกตางจากแผนการสอน 

สรุปเนื้อหาท้ังหมด ๓ ๓ ในการบรรยายในแตละครั้งไดสอนไปตาม
แผนการสอนท่ีไดวางไวจึงไมมีความ
แตกตางจากแผนการสอน 

๒. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน 

หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน 

(ถามี) 

นัยสำคัญของหัวขอท่ีสอนไม

ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 



 
หัวขอ 

แผนการสอน สอนจริง ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตางจากแผน 
การสอนหากมีความแตกตางเกิน ๒๕% 

  -  

   

๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทำใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียดรายวิชา ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี) 
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข 

มี ไมมี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษา

ประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวของกับ

แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับรัฐประศาสน

ศาสตร    

- อภิปรายกลุม  

/   

ความรู 

 

 

- บรรยาย อภิปราย การทำงานกลุม 

การนำเสนอรายงาน และมอบหมายให

คนควาหาขอมูลท่ีเก่ียวของ โดยนำมา

สรุปและนำเสนอ การศึกษาโดยใช

ป ญ ห า  แ ล ะ โค ร งงาน  Problem-

based learning ท่ี เน น ผู เรี ยน เป น

ศูนยกลาง 

/   

ทักษะทางปญญา - อภิปรายกลุม 

- วิเคราะหกรณีศึกษา 

- การสะทอนแนวคิดจากการนำเสนอ 

/   

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

- จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะห 

- มอบหมายงานรายกลุม และรายบุคคล 

เชน หนาท่ีและประโยชนของแผนและ

การวางแผน 

- การนำเสนอรายงาน 

/   



ผลการเรียนรู วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียดรายวิชา ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี) 
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข 

มี ไมมี 

ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- มอบหมายงานใหศึกษาคนควา และ

ทำรายงาน โดยเนนการนำตัวเลข 

หรือมีสถิติอางอิง จากแหลงท่ีมา

ขอมูลท่ีนาเชื่อถือ เชน SWOTทาง

ธุรกิจและปจจัยท่ีเก่ียวของทางธุรกิจ 

กลยุทธทางการบริหารธุรกิจ 

ความแตกตางระหวางการบริหารรัฐ

กิจกับการบริหารธุรกิจ 

- นำเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยี

ท่ีเหมาะสม  

/   

๔. ขอเสนอการดำเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 

หมวดท่ี ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

๑ จำนวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน                             ๒๔                  รูป 

๒ จำนวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา             ๒๔                   รูป 

๓ จำนวนนักศึกษาท่ีถอน  (W)                                                          รูป 



๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน จำนวน คิดเปนรอยละ 

A -  

A- -  

B+ -  

B -  

C+ -  

F -  

ไมสมบูรณ (I) -  

ผาน (P,S) ๒๓ ๙๕.๘๔ 

ตก (U) ๑ ๔.๑๖ 

ถอน (W)   
 

๕. ปจจัยท่ีทำใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี) 

ไมมี 

๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกำหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 

๖.๑ ความคลาดเคล่ือนดานกำหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ระยะเวลาท่ีใชในแตละหัวขอ อาจมากหรือนอยกวา

ท่ีกำหนดไว 

- เนื่องจากมีการนำเสนอ และอภิปรายกลุม ท่ีอาจควบคุมเวลา

ไดยาก 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

การประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมของนิสิต

เก่ียวกับจริยธรรมวิชาชีพ ไมสามารถทำไดทุกคน 

โอกาสในการแสดงออกถึงความมีคุณธรรมของนิสิตแตละคน 

ไมเหมือนกัน 

 

๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

ประชุมกรรมการพิจารณาผลการเรียนรายวิชา มีการเสนอใหปรับคะแนนรายงานกลุมใหนอยลง เพ่ิม

ประสิทธิภาพในการทำกิจกรรมรายบุคคล 



 

หมวดท่ี ๔ ปญหาและผลกระทบตอการดำเนินการ 

๑. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอำนวยความสะดวก 

ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการเรียน

การสอน (ถามี) 

ผลกระทบ 

 

  

 

๒. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 

ปญหาดานการบริหารและองคกร(ถามี) 

 

ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 

 

 

หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 

๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

๑.๑ ขอวิพากษท่ีสำคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

 

๑.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ ๑.๑ 

 

๒. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน  

๒.๑ ขอวิพากษท่ีสำคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

ขอวิพากษท่ีสำคัญจากการสอบถาม นิสิตพบวา 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

 

๒.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ ๒.๑ 

อาจารยผูสอนเห็นวา ยังคงใหมีการหาขอมูลท่ีทันสมัยอยูเสมอ และใหมีการเสนอความคิดเห็นในหองเรียน หรือ

เชิญผูเชี่ยวชาญดานอุปกรณมาสาธิตวิธีการใชงานอุปกรณท่ีเก่ียวของในวิชามากข้ึน 

หมวดท่ี ๖ แผนการปรับปรุง 



๑. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ีผานมา 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ ป

การศึกษาท่ีผานมา 

ผลการดำเนินการ 

 

  

๒. การดำเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

ปรับวิธีการสอน เพ่ิมตัวอยาง ใหนิสิตไดคนความากข้ึน จัดอภิปรายกลุมยอย กระตุนใหเกิดความตั้งใจเรียน และ

การเชิญวิทยากรภายนอกมาถายทอดประสบการณ 

๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ขอเสนอ กำหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

เชิญอาจารย พิ เศษมา/วิทยากรใหความรู ท่ี

หลากหลายทางดานการวิจัยท่ีสมบูรณ 

สัปดาหท่ี ๖ ระหวางการสอน อาจารยผูสอนติดตอ  

ปรับการรายงานใหเหมาะสมกับชวงเวลา กอนสอบปลายภาค ๑ สัปดาห อาจารยผูสอน 

๔. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

ช่ืออาจารยผูสอนประจำรายวิชา ผศ.ดร.อนุวัต  กระสังข 

 

ลงชื่อ _______________________________ วันท่ีรายงาน _______________________ 

 

 

ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา   

 

ลงชื่อ _______________________________ วันท่ีรับรายงาน _____________________ 
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