
รายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ. ๓) ประจำรายวิชา 
พื้นฐานทางการจัดการ 

 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร ์

 
หมวดท่ี ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑. รหัสและช่ือรายวิชา 
     ๖๑๔ ๑๐๑  พ้ืนฐานทางการจัดการ 

           Introduction to Management 
๒. จำนวนหนว่ยกิต   
     ๓ หน่วยกติ (๓-๐-๖) 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
๔. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน 
     - พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. 
     - ดร.ประเสริฐ ธิลาว 
๕. ภาคการศกึษา / ช้ันปท่ีีเรียน 
     ภาคการศกึษาที่ ๑ / ช้ันปีท่ี ๑ 
๖. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่ม ี
๗. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     ไม่ม ี
๘. สถานที่เรียน    
     อาคารเรียนโชนบี ช้ัน ๕ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา 
๙. วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
     พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 
หมวดท่ี ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์



๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
     เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการจัดการ แนวคิดและทฤษฎีทางการจัดการ การ
พัฒนาของการจัดการ กระบวนการการจัดการ การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน เครื่องมือทางการจัดการ การจัดการ
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล การจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การจัดการเชิง
พุทธ  
๒. วัตถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 
     เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการนำความรู้ ความเข้าใจ ในทางด้านการ
บริหารงานรัฐกิจ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการเรียนในวิชาอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิง ให้
สอดคล้องกับแนวโน้มด้านการบริหารจัดการที่ได้มีความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย 

 
หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดำเนนิการ 

๑. คำอธิบายรายวิชา  
     เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการจัดการ แนวคิดและทฤษฎีทางการจัดการ การ
พัฒนาของการจัดการ กระบวนการการจัดการ การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน เครื่องมือทางการจัดการ การจัดการ
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล การจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การจัดการเชิง
พุทธ 
๒. จำนวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัต/ิงาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๘ ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษา   
 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนิสิตเฉพาะ
ราย   

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง ๖ 
ช่ัวโมงต่อสัปดาห์   

๓. จำนวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นิสิตเปน็รายบุคคล 
     - อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผา่นเวปไซต์คณะสังคมศาสตร ์ 
     - อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  (เฉพาะรายท่ี
ต้องการ) 

 
หมวดท่ี ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนสิิต 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 

๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตอ้งพัฒนา 
          พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างราบร่ืน และ 



เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เข้าใจถึงระบบการบริหารจัดการที่เน้นดำเนินการเพ่ือส่วนรวม  โดยผู้สอนต้อง 
พยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้นิสิตสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อม 
กับการศึกษาการบริหารจัดการ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังน้ี 

      (๑) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  
      (๒) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
      (๓) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับ 

ความสำคัญ 
      (๔) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 
      (๕) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
๑.๒ วิธีการสอน  

          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักการบรหิาร 
จัดการ 

           - อภิปรายกลุ่ม 
           - กำหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง 
           - บทบาทสมมติ 

๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 

- มีการอ้างอิงเอกสารท่ีได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
- ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
- ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย 

๒. ความรู ้ 

๒.๑ ความรู้ท่ีต้องได้รับ  
          ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปด้านความหมาย แนวคิด ทฤษฎแีละขอบเขตของการบริหารจัดการ  
พัฒนาการของการบริหารจัดการ นโยบายและแผน การบริหารงานภาครัฐกับการจัดการทางธุรกิจ การติดต่อ 
ประสานงาน การวินิจฉัยสั่งการกับภาวะผู้นำ  การบริหารจัดการตามแนวบูรณาการ   การบริหารจัดการตาม 
แนวธรรมาภิบาล  การบริหารเชิงพุทธ 

๒.๒ วิธีการสอน 
          บรรยาย อภิปราย การทำงานกลุ่ม การนำเสนอรายงาน  การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ 
ค้นคว้าหาบทความ ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ การศึกษาโดยใช้ปัญหา และโครงงาน  
Problem base learning และ Student Center เน้นผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง 

๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี 



     - นำเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลท่ีเกี่ยวขอ้ง 
     - วิเคราะห์กรณีศึกษา 

๓. ทักษะทางปัญญา 

๓.๑ ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 
          พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพ่ือการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหาอันเกิดจากการบริหารจัดการ 

๓.๒ วิธีการสอน 
          - การมอบหมายให้นสิิตทำโครงงานพิเศษ และนำเสนอผลการศึกษา 

    - อภิปรายกลุ่ม 
    - วิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการในปัจจุบัน 
    - การสะทอ้นแนวคิดจากการประพฤติ 
๓.๓ วิธีการประเมินผล 

          สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มกีารวิเคราะห์สถานการณ์ หรอืวิเคราะห์แนวคิดในด้าน 
การบริหารจัดการเชิงพุทธ 
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพฒันา  
          - พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 

     - พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม 
     - พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานท่ีมอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา 
๔.๒ วิธีการสอน 

          - จัดกจิกรรมกลุม่ในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
     - มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล หรือ อ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา 
     - การนำเสนอรายงาน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
           - ประเมินตนเอง และเพ่ือน ด้วยแบบฟอร์มท่ีกำหนด 

      - รายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม 
      - รายงานการศึกษาด้วยตนเอง 



๕. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตอ้งพัฒนา       

          - พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล  การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอใน 
ช้ันเรียน 
          - พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศกึษา 
          - พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมลูทางอินเทอร์เน็ต  
          - ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร เช่น การส่งงานทางอีเมล์ การสร้างห้องแสดงความ 
คิดเห็นในเรื่องต่างๆ  
          - ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

๕.๒ วิธีการสอน       
          - มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และทำรายงาน โดย 
เน้นการนำตัวเลข หรือมสีถิติอ้างอิง จากแหล่งท่ีมาข้อมูลทีน่่าเช่ือถือ 

      - นำเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  
๕.๓ วิธีการประเมินผล 

          - การจัดทำรายงาน และนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 
      - การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 
 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
 

บทที่ ๑ ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการ
บริหารและการจัดการ 
- ทฤษฏีการบริหารจัดการ 
- ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับ  
  การบริหารจัดการ 
- ทฤษฎีและขอบเขตของการ 
  บริหารจัดการ 

๓ บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากแนวคิดทฤษฎี 

ดร.ประเสริฐ ธิลาว 

๒ 
 

บทที่ ๒ แนวคิดและทฤษฎีทางการ
จัดการ 
- แนวคิดการจัดการแบบด้ังเดิม 
- แนวคิดทางการจัดการเชิง
พฤติกรรมศาสตร์ 

๓ บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากพัฒนาการของวิชา 

ดร.ประเสริฐ ธิลาว 



สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

- แนวคิดการจัดการเชิงระบบ 
- แนวคิดทางการจัดการเชิง
สถานการณ์ 
- แนวคิดการจัดการสมัยใหม ่

๓ 
 

บทที่ ๓ การพัฒนาของการจัดการ 
- พัฒนาการของการจัดการ 
- ทฤษฎีองค์การยุดด้ังเดิม 
- ทฤษฎีองค์การยุคพฤติกรรมศาสตร ์
- ทฤษฎีองค์การสมัยใหม ่

๓ บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากแนวคิด  ทฤษฎี 

ดร.ประเสริฐ ธิลาว 

๔ 
 

บทที่ ๔ กระบวนการการจัดการ 
- ความหมายของการวางแผน 
- การจัดองค์การ 
- การจัดคนเข้าทำงาน 
- การอำนวยการ 
- การควบคุม 

๓ บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากแนวคิด  ทฤษฎี 
 

ดร.ประเสริฐ ธิลาว 

๕ 
 

บทที่ ๕ การจัดการภาครัฐและ
เอกชน 
- รากเหง้าการแบ่งแยกการจัดการ
ภาครัฐและเอกชน 
- ความแตกต่างระหว่าง “การ
จัดการภาครัฐ” กับ “ภาคเอกชน” 
- การจัดการภาครัฐและเอกชน 

๓ บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากแนวคิด  ทฤษฎี 
 

ดร.ประเสริฐ ธิลาว 

๖ 
 

บทที่ ๖ เคร่ืองมือทางการจัดการ 
- ความเป็นมาของเครื่องมือทางการ
จัดการ 
- ความหมายของเคร่ืองมือทางการ
จัดการ 
- แนวคิดของเครื่องมือทางกาจัดการ 

๓ บรรยาย  ศึกษา
กรณีศึกษา อภปิราย 
ตัวอย่างการศึกษาจาก
ปัญหาโครงงาน 
Problem base 
learning 

ดร.ประเสริฐ ธิลาว 

๗ 
 

บทที่ ๖ เคร่ืองมือทางการจัดการ 
(ต่อ) 
- การจำแนกประเภทเครื่องมือ

๓ บรรยาย  ศึกษา
กรณีศึกษา อภปิราย 
ตัวอย่างการศึกษาจาก

ดร.ประเสริฐ ธิลาว 



สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

ทางการจัดการตามหน้าท่ีของ
เครื่องมือ 
- เครื่องมือทางการจัดการในการ
จัดการโครงการ 
- สาระสำคญัเคร่ืองมือการจัดการ 

ปัญหาโครงงาน 
Problem base 
learning 
 

๘ สอบกลางภาค  ๓  พระสุธีวีบัณฑิต, ดร. 
ดร.ประเสริฐ ธิลาว 

๙ 
 

บทที่ ๗ การจัดการโดยใช้หลักธรร
มาภิบาล 
- ความเป็นมาของหลักธรรมาภิบาล 
- ความหมายของธรรมาภิบาล 
- องค์ประกอบของธรรมาภิบาล 
- การนำแนวคดิธรรมาภิบาลมาใช้ใน
ประเทศไทย 

๓ บรรยาย  ศึกษา
กรณีศึกษา อภปิราย 
ตัวอย่างการวิเคราะห์
ปัญหาทางปรับปรุง
องค์การ  ศึกษาจาก
ปัญหาโครงงาน  

พระสุธีวีบัณฑิต, ดร. 
 

๑๐ 
 

 บทท่ี ๘ การจัดการตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 
- ความหมายของการบริหารจัดการ 
- ความสำคญั ความเป็นมาและ
ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓ บรรยาย  ศึกษา
กรณีศึกษา อภปิราย 
ตัวอย่างการวิเคราะห์
ปัญหาของผู้นำและ
ภาวะผู้นำ 

พระสุธีวีบัณฑิต, ดร. 
 

๑๑ 
 

บทที่ ๘ การจัดการตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) 
- หลักการสำคัญของการบริหาร
จัดการตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงในชุมชน 

๓ บรรยาย  ศึกษา
กรณีศึกษา อภปิราย 
ตัวอย่างการวิเคราะห์
ปัญหาของการติดต่อ
ประสานงานและการ
ติดตามผล 

พระสุธีวีบัณฑิต, ดร. 
 

๑๒ 
 

บทที่ ๙ การจัดการเชิงอนุรกัษ์
สิ่งแวดล้อม 
- คำนิยามและความหมาย 
- หลักการในการจัดการสิ่งแวดล้อม 

๓  
บรรยาย  ศึกษา
กรณีศึกษา อภปิราย 
ตัวอย่างการศึกษาจาก
ปัญหาโครงงาน 
Problem base 

พระสุธีวีบัณฑิต, ดร. 
 



สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

learning 
๑๓ 

 
บทที่ ๙ การจัดการเชิงอนุรกัษ์
สิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
- วิธีการในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
- แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในพระพุทธศาสนา 

๓ บรรยาย  ศึกษา
กรณีศึกษา อภปิราย 
การวิเคราะห์ประเด็น
จากสถานการณ์จริง
จากระบบราชการไทย
ปัจจุบัน 

พระสุธีวีบัณฑิต, ดร. 
 

๑๔ 
 

บทที่ ๑๐ การจัดการเชิงพุทธ 
- หลักการจัดการทั่วไปแนวพุทธ 
- คุณสมบัติและทักษะของผู้นำใน
องค์การแนวพุทธ 
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แนว
พุทธ 

๓ บรรยาย  ศึกษา
กรณีศึกษา อภปิราย 
จากปัญหาโครงงาน  
การปฏิรูประบบ
ราชการ 

พระสุธีวีบัณฑิต, ดร. 
 

๑๕ 
 

บทที่ ๑๐ การจัดการเชิงพุทธ (ต่อ) 
- จริยธรรมสำหรับองค์การแนวพุทธ 
- การใช้เทคโนโลยีแนวพุทธ 
- การจัดการความขัดแย้งในองค์การ
แนวพุทธ 

๓ บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากแนวคิด  ทฤษฎี 
 

พระสุธีวีบัณฑิต, ดร. 
 

๑๖ สอบปลายภาค ๓  พระสุธีวีบัณฑิต, ดร. 
ดร.ประเสริฐ ธิลาว 

 
      ๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ท่ี  วิธีการประเมิน  สัปดาห์ท่ีประเมิน  
สัดส่วนของการ

ประเมนิผล 

๑ 
สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

๘ 
๑๖ 

๒๐% 
๕๐% 

๒ 

วิเคราะห์กรณีศกึษา ค้นคว้า การนำเสนอรายงาน 
การทำงานกลุม่และผลงาน 
การอ่านและสรุปบทความ 
การส่งงานตามที่มอบหมาย  

ตลอดภาค
การศึกษา 

๒๐% 



๓ 
การเข้าช้ันเรียน 
การมสี่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในช้ัน
เรียน 

ตลอดภาคการศกึษา ๑๐% 

 
หมวดท่ี ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. เอกสารและตำราหลัก 
พงศ์สิณท์ ศรสีมทรัพย์ และชลิดา ศรมณี. หลักการจัดองค์การและการจดัการ. กรุงเทพฯ: แสงจันทรก์าร    
          พิมพ์, ๒๕๓๓. 
๒. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
     ไมม่ ี
๓. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
เว็บไซด์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น wikipedia คำอธิบายศัพท์  
กมล อดุลพันธ์ และคณะ. การบริหารการพัฒนา. กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๒๗. 
คณาจารย์ภาควิชาบริหารรัฐกิจ. การบรหิารรัฐกิจเบื้องตน้. กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยั   
          รามคำแหง,  ๒๕๓๓. 
สมาน รังสิโยกฤษฏ์. การบรหิารราชการไทย : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต. กรุงเทพฯ : บรรณกิจ ๑๙๙๑,  
          ๒๕๔๖. 
อุทัย เลาหวิเชียร. การบรหิารรัฐกิจ. กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๒๘. 
เสถียร เหลืองอร่าม. การวางแผนและการวางนโยบาย. กรุงเทพฯ: แสงจันทร์การพิมพ์, ๒๕๓๑. 

 
หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ท่ีจัดทำโดยนิสิต ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนิสิตได้
ดังนี้ 
          - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 

     - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
     - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
     - ขอเสนอแนะผ่านเวบบอร์ด ท่ีอาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนิสิต 

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังน้ี 
          - การสังเกตการณ์การสอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
          - ผลการสอบ 
          - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 



๓. การปรับปรุงการสอน  
     หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหา
ข้อมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดังน้ี 
          - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
          - การวิจัยในและนอกช้ันเรียน 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังน้ี 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีไม่ใช่
อาจารย์ประจำหลักสูตร  
         - มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ 
รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔ 
          - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาท่ีมาจากงานวิจัย
ของอาจารย์หรือแนวคิดใหม่ๆ 

 
 
 
 
 
 


