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มคอ.5 

รายงานผลการด าเนินการรายวชิา 

 

ช่ือสถาบนัอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

คณะ/สาขาวชิา มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

 
 

หมวดท่ี 1. ขอ้มูลทัว่ไป 

1. รหสัและช่ือรายวชิา 
 

 

9012106 ภาษาองักฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 2 

 
English for Public Administration 2 

 

 

2. รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้มี) 
 

 
9012105 ภาษาองักฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 1 จ านวนหน่วยกิต 3(3-0-6) 

 

3 รายวชิาท่ีตอ้งเรียนพร้อมกนั (Co-requisite) (ถา้มี) 
 

 
ไม่มี 

 

4. อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบ อาจารยผ์ูส้อนและกลุ่มเรียน(section) 
 

 

อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบรายวชิา ดร. ธิดารัตน์ สืบญาติ 

อาจารยผ์ูส้อน ดร. ธิดารัตน์ สืบญาติ 

กลุ่มท่ีสอน 57/56 
 

 

5. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีเปิดสอนรายวชิา 
 

 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 

  

6. สถานท่ีเรียน 
 

 
หอ้ง 00122 อาคาร A7 

 
 

หมวดท่ี 2. การจดัการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกบัแผนการสอน 

1. รายงานชัว่โมงการสอนจริงเทียบกบัแผนการสอน 
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หวัขอ้ จ านวน
ชัว่โมง
ตาม 

แผนการ
สอน 

จ านวน
ชัว่โมง
ท่ีได้
สอน
จริง 

ระบุ
สาเหตุท่ี
การ
สอน
จริงต่าง
จาก 

แผนการ
สอน
หากมี
ความ
แตกต่าง 
เกิน 

25% 

1.แนะน าวชิาภาษาองักฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์2 

- การฟัง 
- การพดู 
- การอ่าน 

- การเขียน 

 

  

3  3    

2.Reading  

the strategies 

-Reading skills 

-Skimming 

-Scanning   

3  3    

3.Reading                signals as keys to meaning 

 

1) Read the journals   

2) Vocabulary in Public Administration 

 

  

3  3    

4.Politics and Administration 

-Vocabulary in Public Administration 

  

3  3    

5.Organization Theory 

-word structure and context clues as keys to meaning 

- context clues as markers of meaning 

  

3  3    

6.Human Resource Management 

-Markers of development of ideas as keys to meaning 

-Read the article about HRM 

3  3    
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2. หวัขอ้ท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

  

7.Fiscal Administration 

-Academic reading and newspaper reading skills 

-Read about fiscal management 

  

3  3    

8.สอบกลางภาค  3  3    

9.Project Management 

-Pre-test 

-Vocabulary in Public policy 

 

  

3  3    

10.Public Policy 

-text and article reading skills 

- reading in case public policy  

 

  

3  3    

11.Political Economy 

-Conversation in policy 

-Do the exercise  

-Vocabulary 

-Newspaper reading skill 

  

3  3    

12.Philosophy of Sufficiency Economy 

 

  

3  3    

13.Public Law  3  3    

14.Thai local Government 

-Read the newspapers 

  

3  3    

15.group work in Politics and Administration with the related vocabularies and idioms 

-Exercise 

-test  

3  3    

16.group work in Politics and Administration with the related vocabularies and idioms 

-Exercise 

-test   

3  3    

17.ปลายภาค  3  3    

รวม 51.00 51.00  
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ท่ี หวัขอ้ท่ีสอนไม่ครอบคลุมตาม แผน (ถา้
มี) 

นยัส าคญัของหวัขอ้ท่ีสอนไม่ ครอบคลุม
ตามแผน 

แนวทางชดเชย 

3. ประสิทธิผลของวธีิสอนท่ีท าใหเ้กิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวชิา 

ผลการเรียนรู้ วธีิการสอนท่ีก าหนดในรายละเอียดรายวชิา ประสิทธิผล ปัญหาของการใชว้ธีิสอน (ถา้มี) 
พร้อมขอ้เสนอแนะในการแกไ้ข 

มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม   1 การบรรยาย  2 การอภิปราย  3 การใช้
กรณีศึกษา (Case)  4 การสอนแบบศูนยก์าร
เรียน (Learning Center)  5 การฝึก
ปฏิบติั (Practice)  6 การสะทอ้น
ความคิด (Reflective thinking)  7 การระดม
สมอง (Brain storming)  8 การเรียนรู้ผา่น
ประสบการณ์ (Experiential Learning)   

 

    

ความรู้   1 การบรรยาย  2 การอภิปราย  3 การสอนแบบ
สมัมนา (Seminar)  4 การใช้
กรณีศึกษา (Case)  5 การสอนแบบศูนยก์าร
เรียน (Learning Center)  6 การใช้
เกม (Game)  7 การสะทอ้น
ความคิด (Reflective thinking)  8 การเรียนรู้
ดว้ยการน าตนเอง (Self-

directed learning)  9 การระดม
สมอง (Brain storming)  10 กิจกรรม  11 การ
เรียนรู้ผา่น
ประสบการณ์ (Experiential Learning)   

 

    

ทกัษะทางปัญญา   1 การบรรยาย  2 การอภิปราย  3 การสอนแบบ
สมัมนา (Seminar)  4 การใช้
กรณีศึกษา (Case)  5 การสอนแบบศูนยก์าร
เรียน (Learning Center)  6 การฝึก
ปฏิบติั (Practice)  7 การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Cooperative learning)  8 การระดม
สมอง (Brain storming)  9 กิจกรรม   

 

    

ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  

 1 การใชก้รณีศึกษา (Case)  2 การแสดงบทบาท
สมมติ (Role Playing)  3 การฝึก
ปฏิบติั (Practice)  4 การระดม
สมอง (Brain storming)   

 

    

ทกัษะในการ
วเิคราะห์เชิง

 1 การบรรยาย  2 การอภิปราย  3 การใช้
กรณีศึกษา (Case)  4 การแสดงบทบาท
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ผลการเรียนรู้ วธีิการสอนท่ีก าหนดในรายละเอียดรายวชิา ประสิทธิผล ปัญหาของการใชว้ธีิสอน (ถา้มี) 
พร้อมขอ้เสนอแนะในการแกไ้ข 

มี ไม่มี 

ตวัเลข การ
ส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

สมมติ (Role Playing)  5 การฝึก
ปฏิบติั (Practice)  6 การสะทอ้น
ความคิด (Reflective thinking)   

4. ขอ้เสนอการด าเนินการเพื่อปรับปรุงวธีิสอน 
 

 

หมวดท่ี 3. สรุปผลการจดัการเรียนการสอนของรายวชิา 

1. จ านวนนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 
 

 

หลกัสูตร จ านวน 

ไม่มีหลกัสูตร 43 

รวม 43 
 

 

2. จ านวนนกัศึกษาท่ีคงอยูเ่ม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา 
 

 

หลกัสูตร จ านวน 

ไม่มีหลกัสูตร 41 

รวม 41 
 

 

3. จ านวนนกัศึกษาท่ีถอน (W) 
 

 

หลกัสูตร จ านวน 

ไม่มีหลกัสูตร 2 

รวม 2 
 

 

4. การกระจายของระดบัคะแนน (เกรด) 
 

 

หลกัสูตร จ านวน
นกัศึกษา 

การกระจายระดบัคะแนน 

A B+ B C+ C D+ D E W ไม่
สมบูรณ์ 
(I) 

ผา่น 
(P,PD,S) 

ไม่
ผา่น 
(U) 

AU อ่ืนๆ  

ยงั
ไม่
ระบุ
เกรด 
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ไม่มี
หลกัสูตร 

43 - - 1 3 10 11 8 8 2 - - - - - 

รวม 43 - - 1 3 10 11 8 8 2 - - - - - 
 

5. ปัจจยัท่ีท าใหร้ะดบัคะแนนผดิปกติ (ถา้มี) 
 

6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีก าหนดไวใ้นรายละเอียดรายวชิา 

6.1 ความคลาดเคล่ือนดา้นก าหนดเวลาการประเมิน - 

 

ความคลาดเคล่ือน เหตผุล 

    
 

6.2 ความคลาดเคล่ือนดา้นวธีิการประเมินผลการเรียนรู้ - 

 

ความคลาดเคล่ือน เหตผุล 

    
 

7. การทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษา 

7.1 การประเมินโดยนกัศึกษา 5 ดา้น(จากระบบการประเมินของนกัศึกษา) 
 

 

ดร. ธิดารัตน์ สืบญาติ 

ดา้น Mean SD 

ดา้นผูส้อน 4.473 0.624 

ดา้นเน้ือหา 4.464 0.897 

ดา้นกิจกรรมการสอน 4.368 0.656 

ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 4.397 0.610 

ดา้นความรู้ 4.231 0.643 

ดา้นทกัษะทางปัญญา 4.231 0.663 

ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 4.372 0.647 

ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

4.333 0.638 

ดา้นการจดัการเรียนรู้ (ตอบเฉพาะผูจ้บสาขาครุศาสตร
บณัฑิต) 

4.282 0.737 
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ดา้นอตัลกัษณ์บณัฑิต “จิตอาสา พฒันาทอ้งถ่ิน” (ตอบทุก
สาขาวชิา) 

4.487 0.601 

 

7.2 การทวนผลสมัฤทธ์ิโดยอาจารยผ์ูส้อน 

วธีิการทวนสอบ สรุปผลการทวนสอบ 

การสอบ/ทดสอบซ ้ า    

 

หมวดท่ี 4. ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

1. ประเด็นดา้นทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก - 

 

ปัญหาในการใชแ้หล่งทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน (ถา้
มี) 

ผลกระทบ 

    
 

2. ประเด็นดา้นการบริหารและองคก์ร - 

 

ปัญหาดา้นการบริหารและองคก์ร (ถา้มี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

    
 

 

หมวดท่ี 5. การประเมินรายวชิา 

1. ผลการประเมินรายวชิาโดยนกัศึกษา(แนบเอกสาร) 

1.1 ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญัจากผลการประเมินโดยนกัศึกษา 
 

   

1.2 ความเห็นของอาจารยผ์ูส้อนต่อผลการประเมินตามขอ้ 1.1 
 

2. ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน 

2.1 ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญัจากผลการประเมินโดยวธีิอ่ืน 
 

2.2 ความเห็นของอาจารยผ์ูส้อนต่อผลการประเมินตามขอ้ 2.1 
 

 

หมวดท่ี 6. แผนการปรับปรุง 

1. ความกา้วหนา้ของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังท่ีผา่นมา - 

 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีผา่นมา ผลการด าเนินการ 
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2. การด าเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
 

3. ขอ้เสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป - 

 

ขอ้เสนอ ก าหนดเวลาท่ีแลว้เสร็จ ผูรั้บผดิชอบ 

      
 

4. ขอ้เสนอแนะของอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบรายวชิา ต่ออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 
 

 

ช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา :  ลงช่ือ .........................................     

 
       (ดร.ธิดารัตน์ สืบญาติ)     

วนัท่ีรายงาน ................................................................................................ 

ช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร :  ลงช่ือ .................................................. 

 
       (.....................................................) 

วนัท่ีรายงาน ................................................................................................ 

8

/

8

 


