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ค าน า 
 

รายงานผลการด าเนินการของรายวิชาหรือ มคอ.5 จัดท าขึ้นเพื่อรายงานผลการจัดการเรียนการ
สอนขออาจารย์ผู้สอน 3622401  วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 ว่าได้
ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ในรายละเอียดของรายวิชาหรือไม่ และหากไม่
เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของ
รายวิชาดังกล่าวในครั้งต่อไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผลการเรียนของนักศึกษา ปัญหาในด้านการบริหาร
จัดการและส่ิงอ านวยความสะดวก การวิเคราะห์ผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา รวมท้ังการวางแผน
และให้ข้อเสนอแนะ ต่อผู้ประสานงานรายวิชาเพื่อปรับปรุงและพัฒนารายวิชาในภาคเรียนต่อไป 
 

                                     
   

  ดร.นิตยา ทวีชีพ 
               อาจารย์ผู้สอน 

              ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 
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สารบัญ 
 
หมวด           หน้า 

 
หมวด 1  ข้อมูลท่ัวไป           4 
หมวด 2  การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน      4 
หมวด 3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา      10 
หมวด 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ       11 
หมวด 5 การประเมินรายวิชา         12 
หมวด 6  แผนการปรับปรุง         12 
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การรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
 
ช่ือสถาบันอดุมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 
    3622401  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
2. รายวิชาท่ีต้องเรียนก่อนรายวิชานี ้(ถ้ามี) 
    ไม่มี 
3. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุม่เรยีน (section) 
   ดร.นิตยา ทวีชีพ  

4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีเปดิสอนรายวิชา 
    ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีท่ี 3    ภาคการศึกษาท่ี  1/2559 
5. สถานที่เรียน 
    คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

หมวดท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน 
1. รายงานชัว่โมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวข้อ 
 
 

จ านวน 
ชั่วโมงตาม 

แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจาก 
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง 

เกิน 25% 

แนะน ารายวิชา 
-ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ 
-ความหมายของการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ์
-ความส าคัญของการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ์

3 
 
 

3 
 
 

[คลิกพิมพ์]  

-แนวโน้มการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ในอนาคต 
-แนวคิด ทฤษฎี การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ์
 

3 3 [คลิกพิมพ์]  
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-บทบาทและขอบเขตงานด้าน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
-แนวคิดการปฎิบัติงานด้าน
ทรัพยากรมนุษยากรมนุษย ์
-การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ปัจจุบันและอนาคต 
-การประเมินผลความส าเร็จ
ของการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ 
-การจัดการความรู้ในงาน
ทรัพยากรมนุษย ์

3 3 [คลิกพิมพ์]  

HRM ภายใต้องค์กรแห่งการ
เรียนรู ้
ทุนมนุษย์สินทรัพย์ท่ีทรงคุณค่า 

3 3 [คลิกพิมพ์]  

นโยบายและการวางแผน 
-การวางแผน (Planning) 
-นโยบายการวางแผนด้าน
ทรัพยากรมนุษย ์
-กระบวนการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย ์
-กลยุทธ์ในการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย ์
-ความสัมพันธ์ระหว่างแผน-
องค์การและการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย ์
-ปัจจัยความส าเร็จในการจัดท า
แผนทรัพยากรมนุษย์ 
-การพัฒนาระบบสมรรถนะ
ขององค์กร 
-ส่ิงท่ีควรค านึงถึงในการ
ก าหนดสมรรถนะ 

6 6 [คลิกพิมพ์]  

-การออกแบบและการ
วิเคราะห์งาน 
-ความหมายของการวิเคราะห์
งาน 
-ระบบสารสนเทศของการ-
วิเคราะห์งานท่ีส าคัญ 
 

3 3 [คลิกพิมพ์]  
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-ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการทรัพยากรบุคคล  
-วัตถุประสงค์ของการออกแบบ
งาน 
-หลักการออกแบบงานท่ีดี 
-วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์- 
-งานกระบวนการในการ
วิเคราะห์งานวิธีการเก็บ
รวบรวม--ข้อมูลเกี่ยวกับงาน 
การใช้ข้อมูลการวิเคราะห์งาน 
-ปัจจัยท่ีช่วยในการวิเคราะห์
งาน 
-การก าหนดงานท่ีมีลักษณะ
เป็นระบบ 

3 3 [คลิกพิมพ์]  

-การสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร 
-ความหมายการสรรหา
บุคลากร 
-นโยบายและแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการสรรหาบุคลากร 
-ข้อควรค านึงในการก าหนด
นโยบายการสรรหาบุคลากร 
-วิธีการด าเนินการสรรหา  
บุคลลากร 
-กระบวนการท่ีควรน ามา
พิจารณาในการสรรหา 
-ข้อก าหนดท่ีควรน ามา
พิจารณาในการสรรหา 

3 3 [คลิกพิมพ์]  

-การพัฒนาบุคคลและการ
ฝึกอบรม 
-ประเภทของการฝึกอบรม 
-กรณีศึกษา : ข้อคิดของการ
บริหาร “คน” จาก CPF 

3 3 [คลิกพิมพ์]  

ความหมายของการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
บทท่ี 11 การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
 

3 3 [คลิกพิมพ์]  
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-วัตถุประสงค์ของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
-ประเภทของการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
ประโยชน์ของการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
-หลักการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
ความหมายของการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
บทท่ี 11 การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
-วัตถุประสงค์ของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
-ประเภทของการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
ประโยชน์ของการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
-หลักการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

3 3 [คลิกพิมพ์]  

-แรงงานสัมพันธ ์
-การธ ารงค์รักษา 
-หลักการธ ารงรักษาพนักงาน 
-ความส าคัญของการธ ารงรักษา 
-ประโยชนของการธ ารงรกัษา 

3 3  

-การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 
-การพัฒนาการองค์การให้
ทันสมัย 
-การสร้างวัฒนธรรมองค์การ 
-บทบาทของผู้ประกอบการ 
-บทบาทใหม่ของคน HR 

3 3  

-จริยธรรมการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ 
-หลักบรรษัทภิบาล 
-ความรับผิดชอบสังคม 

3 3 [คลิกพิมพ์]  

สอบปลายภาค   [คลิกพิมพ์]  
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2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 
 
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตาม

แผน (ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อที่สอนไม่ 

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

[คลิกพิมพ์] ไมม่ ี
 

[คลิกพิมพ์]  
 

[คลิกพิมพ์]  
 

[คลิกพิมพ์]  
 

[คลิกพิมพ์]  
 

[คลิกพิมพ์]  
 

[คลิกพิมพ์]  
 

[คลิกพิมพ์]  
 

[คลิกพิมพ์]  
 

 
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าใหเ้กิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา 
 

ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุใน
รายละเอียด ประสิทธิผล 

รายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี) 
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

มี ไม่มี  
คุณธรรม
จริยธรรม 

- บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
กรณีศึกษา 
- ก าหนดให้นักศึกษาหา
ตัวอย่างท่ีเกี่ยวข้อง โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม  
จริยธรรม 
-  จัดท าแบบฝึกหัดในแต่ละ
บทเรียน 

/ [คลิกพิมพ์]  
 [คลิกพิมพ์]  

 

ความรู้ 
 

-  บรรยาย  อภิปราย  การ
ท างานกลุ่ม การวิเคราะห์
กรณีศึกษา  มอบหมายให้
หาตัวอย่างเอกสารทางการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ 
ตามหัวข้อท่ีได้รับมอบหมาย  

/ [คลิกพิมพ์]  
 [คลิกพิมพ์]  
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โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 

ทักษะทางปัญญา 
 

-  มอบหมายวิเคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
-  อภิปรายกลุ่ม 

/ [คลิกพิมพ์]  
 [คลิกพิมพ์]  

 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

-  จัดกิจกรรมกลุ่ม  โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดย
ร่วมกันวิเคราะห์กรณีศึกษา 
และการน าเสนอรายงานท่ี
ได้รับมอบหมายเป็นทีม 

/ [คลิกพิมพ์]  
 [คลิกพิมพ์]  

 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข         
การส่ือสาร  และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

-  มีการน าเสนองานกลุ่ม 
โดยค้นคว้าบทความจากส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

/ [คลิกพิมพ์]  
 [คลิกพิมพ์]  

 

 
4. ข้อเสนอการด าเนนิการเพือ่ปรับปรุงวิธีสอน 
    หลักสูตรได้ก าหนดวิธีการสอนต้องท่ีเน้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง  และการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติ  
โดยการจัดท ากรณีศึกษาต่างๆ  จึงต้องมุ่งเน้นให้นกัศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์และการคิดวิเคราะห์อย่าง
สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 
 

หมวดท่ี 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 
 ตอนเรียน  B1  จ านวน 36 คน 
 
2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา 
   (จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านในรายวิชานี้) 
 ตอนเรียน  B1 จ านวน  36 คน 
 



มคอ. 5 

 10 

3. จ านวนนักศึกษาที่ถอน (W)    ไม่มี 
 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
A 0 0 
B+ 5 13.89 
B 17 47.22 
C+ 13 36.11 
C 1 2.78 
D+ 0 0 
D 0 0 
F 0 0 

ไม่สมบูรณ์ (I) 0 0 
ผ่าน (P,S) 0 0 
ตก (U) 0 0 

ถอน (W) 0 0 
ขาดสอบ (M) 0 0 

รวม 36 100 
 
5. ปัจจัยที่ท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
 
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
    6.1 ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน 
 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
ไม่มี ไม่มี 
            
    6.2 ความคลาดเคล่ือนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
ไม่มี ไม่มี 
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7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

1. ให้นักศึกษาน าเสนอผลงานจากการจัดกิจกรรม/ 
   โครงการในช้ันเรียน 
2. การวัดและประเมินผลโดยการสอบ 

คะแนนท่ีได้มีความเหมาะสมกับผลงาน 

 
หมวดท่ี 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

 

1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ 

เรียนการสอน (ถ้ามี) 
ผลกระทบ 

ไม่มี ไม่มี 
 
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี) 
 

ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 
หมวดท่ี 5 การประเมินรายวิชา 

 
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
    1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
         - 
    1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1 
         - 
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 
    2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 

2.1.1 ประเมินจากการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา พบว่า การเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติ
จริง ค้นคว้าและน าเสนอในช้ันเรียน กรณีศึกษา กิจกรรม/โครงการ ส่ือจากเว็บไซต์ต่างๆ โดยเป็นการสอน
แบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญช่วยให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรมนุษย์มากขึ้น 
    2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1 
         2.2.1  จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับวิทยากรภายนอกหรือศึกษาดูงานจากสถานประกอบการ
ท่ีมีช่ือเสียงด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ท้ังภาครัฐหรือเอกชน เพื่อส่งเสริมศักยภาพให้กับผู้เรียนสามารถ
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้พัฒนาในการเรียนและในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรงุ 
 

1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาคร้ังที่ผ่านมา 
 

แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

 

ผลการด าเนินการ 

_ 
 

_ 

 
2. การด าเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
     ปรับวิธีการสอนโดยเพิ่มกรณีศึกษา และตัวอย่างในการเรียนรู้มากขึ้น  จัดอภิปรายกลุ่มย่อย กระตุ้นให้
เกิดความต้ังใจเรียน และเชิญวิทยากรภายนอกมาน าเสนอ   
 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 
 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์กรณีศึกษา 
หลักทฤษฎี ตัวอย่างเพิ่มมากข้ึน 
และส่งเสริมการจัดโครงการท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ 

ภาคการศึกษาท่ี 1/2559 อาจารย์ผูส้อนรายวชิานี ้

 
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
          จัดให้นักศึกษาได้ไปศึกษานอกสถานท่ี เช่น บริษัท / สถานประกอบการท่ีมีช่ือเสียงด้านการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ หรือมีอุปกรณ์ เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในสภาพแวดล้อมการใช้จริง 
 
ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา:…ดร.นิตยา ทวีชีพ…………………………………………………………………….………………. 
 
 ลงช่ือ...............................................................วันท่ีรายงาน................................................................ 
 
ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร:……………………………….…………………………………………………………………….…….. 
 
 ลงช่ือ...............................................................วันท่ีรายงาน................................................................ 


