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ช่ือสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา      คณะสังคมศาสตร  ภาควิชารัฐศาสตร   สาขาวิชารัฐ
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หมวดที ่1  ขอมูลโดยทั่วไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา  

    608 104       ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร                               

                    (Public Administration Theory) 

2. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

    รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  รายวิชาบังคับ 

3. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน  

     อาจารยผูสอนรายวิชา ผศ.ดร.รัฐพล  เย็นใจมา 
 

4. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน  

     ภาคเรียนท่ี 1  ชั้นปท่ี 1-2562 

5. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)     - ไมมี 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)      - ไมมี 

7. สถานท่ีเรียน    

      อาคารเรียนรวมโซนบี  ชั้น 5 หอง 507  คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย 
 

8. วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

      4  มิถุนายน  2561  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

หมวดที ่2  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

      เพ่ือศึกษาแนวคิด ปรัชญา ความเปนมาและเนื้อหาของทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร ศึกษา

คนควาทางดานการบริหารงานภาครัฐเพ่ือสนองตอบและรองรับปรากฏการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 

โดยครอบคลุมท้ังทฤษฎียุคใหม พัฒนาการและเทคนิคการบริหารรัฐกิจรวมท้ังเปนกลุมวิชาท่ีมี

ความครอบคลุมเก่ียวกับทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร ปรัชญาการเมือง ความรูทางการเมือง 

เศรษฐกิจและสังคมท้ังระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับระหวางประเทศ กฎหมายมหาชน  

กฎหมายปกครอง การคลังและการเงินภาครัฐ การจัดการวิสาหกิจชุมชน ความรูเบื้องตนเก่ียวกับ

การเปน ผูประกอบการกับการจัดบริการสาธารณะ  มิติทางเศรษฐกิจกับการบริหารภาครัฐ 

การตลาดสำหรับ รัฐประศาสนศาสตร  การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ ความรับผิดชอบในการ

บริหารรัฐกิจ การบริหารเชิงกลยุทธการบริหารสาธารณะแนวใหม  บริการสาธารณะ การ

ปกครองและการบริหารทองถ่ิน ธรรมาภิบาล และคุณธรรมจรรยาวิชาชีพสำหรับผูบริหารรัฐกิจ  

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/การบูรณาการสอนในรายวิชาฯ) 

      เพ่ือใหนิสิตไดรับความรูเก่ียวกับแนวคิดสำคัญทางทฤษฏีรัฐประศาสนศาสตรท่ีสำคัญ

สามารถประยุกตแนวคิด     ท่ีสำคัญซ่ึงปรากฏในขอคิด แนวคิดเขากับหลักของแนวทางตามหลัก

วิชาไดเปนอยางดีและมีประสิทธิผล 

 

หมวดที ่3  ลกัษณะและการดำเนินการ 
 

1. คำอธิบายรายวิชา  

    608104   ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร  (Public Administration Theory)  3  (3-0-6) 
            ศึกษาแนวคิด ปรัชญา ความเปนมาและเนื้อหาของทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร ศึกษา

คนควาทางดานการบริหารงานภาครัฐเพ่ือสนองตอบและรองรับปรากฏการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 

โดยครอบคลุมท้ังทฤษฎียุคใหม พัฒนาการและเทคนิคการบริหารรัฐกิจรวมท้ังเปนกลุมวิชาท่ีมี

ความครอบคลุมเก่ียวกับทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร  ปรัชญาการเมือง ความรูทางการเมือง 

เศรษฐกิจและสังคมท้ังระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับระหวางประเทศ กฎหมายมหาชน  

กฎหมายปกครอง การคลังและการเงินภาครัฐ  การจัดการวิสาหกิจชุมชน ความรูเบื้องตน

เก่ียวกับการเปน ผูประกอบการกับการจัดบริการสาธารณะ  มิติทางเศรษฐกิจกับการบริหาร

ภาครัฐ การตลาดสำหรับ รัฐประศาสนศาสตร  การบรหิารรัฐกิจเปรียบเทียบ ความรับผิดชอบใน



การบริหารรัฐกิจ การบริหารเชิงกลยุทธการบริหารสาธารณะแนวใหม  บริการสาธารณะ การ

ปกครองและการบริหารทองถ่ิน ธรรมาภิบาล และคุณธรรมจรรยาวิชาชีพสำหรับผูบริหารรัฐกิจ 

 

 

2. จำนวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษา

ดวยตนเอง 

บรรยาย  45 ชั่วโมงตอ

ภาคการศึกษา   

เชิญวิทยากรเพื่อสอนเสริม

ตามความตองการ   

ไมมีการฝกคนควาขอมูล

ในภาคสนาม 

การศึกษา

ดวยตนเอง          

6 ชั่วโมงตอ

สัปดาห   
 

3. จำนวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนิสิตเปน

รายบุคคล 

   - อาจารยประจำรายวิชา ประกาศเวลาใหคำปรึกษารายบุคคล/กลุมหรือผานเว็ปไซตของหลักสูตร

บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจดัการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
 

หมวดที ่4  การพัฒนาการเรียนรูของนิสิต 
 

1. คุณธรรม จรยิธรรม 

     1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา   (โดยเปนความรับผิดชอบหลักคือ ขอ 3) 

            การพัฒนาผูเรียนใหมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิ์ของ

ขอมูลสวนบุคคล การไมเปดเผยขอมูล การรักษาความลับของผูใหขอมูล การไมละเมิดลิขสิทธิ์

ทางเอกสาร/ตำราและไมละเมิดสิทธทางปญญา มีความซ่ือสัตยสุจริตวิชาชีพ โดยมีคุณธรรม

จริยธรรมและมีคุณสมบัติตามหลักสูตร/สาขาวิชาฯ 

            1) มีความสามารถในการใชดุลยพินิจเพ่ือการแกปญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมท่ี

ซับซอนอยางผูรูในบริบทของศาสตรทางดานรัฐประศาสนศาสตร 

           2) มีความสามารถในการสนับสนุนอยางจริงจังใหผูอ่ืนใชดุลยพินิจบนฐานความรูทางรัฐ

ประศาสนศาสตรในการจัดการกับบริบทท่ีมีผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 

          3) มีภาวะผูนำในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในท่ีทำงาน 

และชุมชนท่ีตนเก่ียวของ 

          4) มีความสามารถในการเปนแบบอยางท่ีดีงามของผูอ่ืน 

     1.2 วธิีการสอน  

          - การบรรยาย (Lecture) กรณียกตัวอยางเก่ียวกับประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวกับ

การศึกษาคนควาขอมูล 



          - การอภิปรายและสรุปจากรณีศึกษาตัวอยางท่ีอาจารยผูสอนกำหนดให 

          - การฝกวิเคราะหและสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎีและผลงานทางวิชาการท่ีเก่ียวของ 

          - ทดสอบความรูความเขาใจจากเนื้อหาสาระท่ีปรากฏตามคำอธิบายรายวิชาฯ 

          - กำหนดใหนิสิตนำเสนอผลการศึกษาคนควาตามเนื้อสาระท่ีกำหนดให 

     1.3 วธิีการประเมินผล 

          - พฤติกรรมการเรียนการเขาเรียน การตรงตอเวลาและการมีสวนรวม/การคิด/

การศึกษาเพ่ือคนหาคำตอบ 

          - การฝกปฏิบัติงาน/ทำแบบฝกหัดตามท่ีไดรับมอบหมายและทำงานไดอยางมีคุณภาพ 

          - การศึกษา/คนควาขอมูลเพ่ือจัดทำและนำเสนอเปนกรณีศึกษาเก่ียวกับทฤษฎีองคการ

และการจัดการ 

          - การศึกษาและการวะเคราะห/สังเคราะหจากตัวอยางจริงท่ีเปนเอกสารทางวิชาการ 

          - การวัดผลจากการสอบกลางภาคเรียนและสอบปลายภาคเรียน รวมท้ังประเมินผลจาก

งานท่ีมอบหมาย 

2. ความรู   

     2.1 ความรูท่ีตองไดรับ (เปนความรับผิดชอบหลัก ขอ 1 สวนความรับผิดชอบรอง ขอ 1 ขอ

2 ขอ4) 

            1) มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมหรือสรางองคความรูใหมท่ีเปนแกนของ

สาขาวิชาฯ 

           2) มีความสามารถในการใชเทคนิคการวิจัยและพัฒนาเพ่ือหาขอสรุปของปรากฏการณ

ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

             3) มีความเขาใจอยางลึกซ้ึงและกวางขวางเก่ียวกับองคความรูเชิงปฏิบัติการท่ี

เปลี่ยนแปลงไปท้ังในระดับชาติและนานาชาติ    

            4) มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนปจเจกปญญามาเปนสาธารณปญญาท่ีกอใหเกิด

คุณคาตอสังคม    

     2.2 วธิีการสอน 

การบรรยาย การอภิปราย การศึกษากรณีการบริหารจัดการองคการท่ีมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล เชน 

           1)  ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารรัฐกิจ และองคการและวิธีประยุกตใชในองคกรทางโลก

และทางธรรม 

            2)  องคการท่ีเปนสภาพความเปนจริง และนำหลักเกณฑการวิเคราะหตัวแปรทาง

องคการท่ีสำคัญ ๆ       

            3)  การศึกษาทิศทางองคการ กลไกองคการระบบการตัดสินใจและกระบวนการ

นโยบาย 

            4)  ทฤษฎีการจัดการและการประยุกตใชในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรและองคกร



ตางๆ 

             5) รูปแบบการจัดองคการท่ีพึงประสงคในปจจุบัน โดยศึกษากรณีตัวอยางการจัดการ

องคกรทางพระพุทธศาสนา 

     2.3 วธิีการประเมินผล 

              -  การวัดผลจากการสังเกต สอบกลางภาคและสอบปลายภาค เนนการวัดผลจาก

ความเขาใจเปนหลัก 

              -  การนำเสนอจากผลการวิเคราะห/สังเคราะหและสรุปผลเปนรายงาน 

              -  การวัดความรูความเขาใจจากคุณภาพของผลงานท่ีทำเสร็จ 

              -  ความสมบูรณของเอกสารรายงานและสงตรงเวลา 

3. ทักษะทางปญญา 

    3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา (เปนความรับผิดชอบหลัก ขอ1 สวนความรับผิดชอบรอง 

ขอ 2,3,4) 

          1) สามารถใชความเขาใจอันถองแทในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรูในการ

วิเคราะหประเด็นและปญหาสำคัญไดอยางสรางสรรค  

          2) สามารถใชทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรูในพัฒนาแนวทางการแกไขปญหา

ดวยวิธีการใหมๆท่ีเกิดข้ึนจากรัฐประศาสนศาสตร   

          3) สามารถสังเคราะหผลงานวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจใหมๆท่ี

สรางสรรค  รวมไปถึงการบูรณาการแนวคิดตางๆ ท้ังภายในและนอกสาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตรท่ีศึกษาในข้ันสูง 

          4) สามารถออกแบบและดำเนินการโครงการวิจัยท่ีสำคัญในเรื่องท่ีซับซอนท่ีเก่ียวกับการ

พัฒนาองคความรูทางดานรัฐประศาสนศาสตรใหมๆ จนกลายเปนขอเสนอเพ่ือการนำไปสูการ

ปฏิบัติตอไป  

3.2 วิธีการสอน 

            มอบหมายงานท่ีเก่ียวกับแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับองคการและทฤษฎีการจัดการ 

รวมท้ังวิธีประยุกตใชในองคกรทางโลกและทางธรรม องคการท่ีเปนสภาพความเปนจริง และนำ

หลักเกณฑการวิเคราะหตัวแปรทางองคการท่ีสำคัญ ๆ       

            การศึกษาทิศทางองคการ กลไกองคการระบบการตัดสินใจและกระบวนการนโยบาย 

รูปแบบการจัดองคการท่ีพึงประสงค 

            ในปจจบุัน และการจัดการองคกรทางพระพุทธศาสนา โดยเนนใหผูเรียนเปน

ศูนยกลาง 

3.3 วิธีการประเมินผล 

          - การสอบกลางภาคและสอบปลายภาค โดยเนนการวัดผลจากความรูและความเขาใจ

เปนสำคัญ 

          - การวิเคราะหและสังเคราะหประเด็นตางๆและการสรุปผลการศึกษาท่ีเปนรายงาน 



          - การวัดผลจากการสังเกตและการเขารวมกิจกรรมการศึกษาคนควาขอมูล 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ  

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา (ความรับผิดชอบหลัก

คือ ขอ 4 สวนรับผิดชอบรองคือ ขอ1,2 และ3) 

             1) มีความสามารถสูงในใชความรูทางดานรัฐประศาสนศาสนตรเพ่ือการแสดงความ

คิดเห็นทางวิชาการไดอยางลึกซ้ึงและแหลมคม  

            2) มีความสามารถในการใชความรูทางดานรัฐประศาสนศาสตรเพ่ือการวางแผน 

วิเคราะหและแกปญหาท่ีซับซอนสูงมากดวยตนเอง รวมท้ังวางแผนในการปรับปรุงตนเองและ

องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

            3) มีความสามารถสรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค  

            4) มีความสามารรถในการแสดงออกถึงความโดดเดนในการเปนผูนำในทางวิชาการ

และสังคมท่ีซับซอน   

 

4.2 วิธีการสอน 

                - จัดกิจกรรมใหนิสิตมีสวนรวมในการวิเคราะหและสังเคราะหเอกสารทางวิชาการ 

                - มอบหมายงานใหแตละกลุมหรือรายบุคคล เชน การศึกษาคนควาเพ่ือจัดทำ

รายงานฯ 

                - การนำเสนอผลการศึกษาคนควาเปนรายบุคคล/กิจกรรมสัมมนาเอกสารวิชาการ

ในกลุมยอยฯ 

4.3 วิธีการประเมินผล 

                - ประเมินตนเองและประเมินดวยเพ่ือน ตามแบบฟอรมท่ีกำหนดให 

               - รายงานท่ีนำเสนอและสังเกตจากพฤติกรรมทำงานเปนทีม 

               - รายงานการศึกษาดวยตนเอง/รายงานผลงานวิชาการ 



5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา       

             (โดยความรับผิดชอบหลักคือขอ 3 สวนขอ 1และ ขอ2 เปนความรับผิดชอบรอง) 

         1) สามารถคัดกรองขอมูลและใชหลักตรรกะทางคณิตศาสตรและสถิติ ในการศึกษา

คนควาปญหา เชื่อมโยงประเด็นปญหาท่ีสำคัญและซับซอน และเสนอแนะแนวทางการแกไข

ปญหาในดานตางๆ โดยเฉพาะทางดานรัฐประศาสนศาสตรในเชิงลึกได 

          2) สามารถสื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังการพูด 

การอาน การฟง การเขียน และการนำเสนอ และสื่อสารกับกลุมบุคคลตางๆ ท้ังในวงการ

วิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนท่ัวไปไดอยางเหมาะสม 

          3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอรายงานการวิจัย หรือโครงการ

คนควาท่ีสำคัญ ท้ังในรูปแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ รวมถึงการตีพิมพผานสื่อทาง

วิชาการและวิชาชีพไดอยางเหมาะสม    

  5.2 วิธีการสอน       

          - การมอบหมายใหนิสิตไดศึกษาคนควาดวยตัวเองจาก Website,e-learning มีการ

อางอ่ิงอยางถูกตอง 

             และครบถวน 

          - การสืบคนขอมูลและวรรณกรรมหรือแนวคิด/ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

          - การนำเสนอผลการศึกษาคนควาหรือสืบคนเปนกลุมหรือรายบุคล  

   5.3 วิธีการประเมินผล 

          - การจัดทำงานและนำเสนอสื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

           - การมีสวนรวมเพ่ืออภิปรายจากผลการศึกษาคนควา 

           - การนำเสนอผลการศึกษาคนควาดวยตนเอง 

   

 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

              1. แผนการสอน 

สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ /รายละเอียด 

จำนวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน          

/ส่ือท่ีใช 
ผูสอน 

1 พัฒนาการ ขอบขาย 

และสถานภาพของรัฐ

ประศาสนศาสตร 

 - บรรยายเชิงวิชาการ 

- ศึกษาเอกสาร 

- ผูเรียนรวมแสดงความคิดเห็น 

     

2 พัฒนาการ ขอบขาย 

และสถานภาพของรัฐ

ประศาสนศาสตร 

 บรรยายเชิงวิชาการ 

- ศึกษาเอกสาร 

- ผูเรียนรวมแสดงความคิดเห็น 

 



สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ /รายละเอียด 

จำนวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน          

/ส่ือท่ีใช 
ผูสอน 

3 แนวคิดและทฤษฎีรัฐ

ประศาสนศาสตร 

ยุคคลาสสิค 

 - บรรยายเชิงวิชาการ 

- ศึกษาเอกสาร 

- ผูเรียนรวมแสดงความคิดเห็น 

 

4 แนวคิดและทฤษฎีรัฐ

ประศาสนศาสตร 

ยุคพฤติกรรมนิยม 

 - บรรยายเชิงวิชาการ 

- ศึกษาเอกสาร 

- ผูเรียนรวมแสดงความคิดเห็น 

 

5 แนวคิดและทฤษฎีรัฐ

ประศาสนศาสตรยุค

หลังพฤติกรรมนิยม  รัฐ

ประศาสนศาสตรใหม 

 - บรรยายเชิงวิชาการ 

- ศึกษาเอกสาร 

- ผูเรียนรวมแสดงความคิดเห็น 

 

6 บทท่ี 6 แนวคิดและ

ทฤษฎีรัฐประศาสน

ศาสตรยุคหลัง

พฤติกรรมนิยม  การ

บริหารรัฐกิจ

เปรียบเทียบ 

 - บรรยายเชิงวิชาการ 

- ศึกษาเอกสาร 

- ผูเรียนรวมแสดงความคิดเห็น 

 

7 แนวคิดและทฤษฎีรัฐ

ประศาสนศาสตรยุค

หลังพฤติกรรมนิยม 

การบริหารการพัฒนา 

 - บรรยายเชิงวิชาการ 

- ศึกษาเอกสาร 

- ผูเรียนรวมแสดงความ 

คิดเห็น 

 

8 นโยบายสาธารณะ 

ทางเลือกธารณะ 

 - บรรยายเชิงวิชาการ 

- ศึกษาเอกสาร 

- ผูเรียนรวมแสดงความคิดเห็น 

 

9 - การจัดการภาครัฐ

แนวใหม 

1) ความหมายของการ

จัดการภาครัฐ 

2) ทฤษฎีการจัดการ

ภาครัฐ 

3) สรุป 

 - บรรยายเชิงวิชาการ 

- ศึกษาเอกสาร 

- ผูเรียนรวมแสดงความคิดเห็น 

 

10 ภาครัฐกับระบบตลาด 

สภาพแวดลอมในการ

 - บรรยายเชิงวิชาการ 

- ศึกษาเอกสาร 

 



สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ /รายละเอียด 

จำนวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน          

/ส่ือท่ีใช 
ผูสอน 

จัดการภาครัฐ - ผูเรียนรวมแสดงความคิดเห็น 

11 การจัดการภาครัฐกับ

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 

 - บรรยายเชิงวิชาการ 

- ศึกษาเอกสาร 

- ผูเรียนรวมแสดงความคิดเห็น 

 

สอบ 

12 ธรรมภิบาลและการมี

สวนรวมของประชาชน 

 

 - บรรยายเชิงวิชาการ 

- ศึกษาเอกสาร 

- ผูเรียนรวมแสดงความคิดเห็น 

 

13 Best Practice ของ

องคกรภาครัฐ 

รัฐวิสาหกิจและ

ภาคเอกชน 

 

 - บรรยายเชิงวิชาการ 

- ศึกษาเอกสาร 

- ผูเรียนรวมแสดงความคิดเห็น 

 

14 สอบปลายภาค 3   

 

 

               2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ท่ี วิธีการประเมิน สัปดาหท่ีประเมิน สัดสวนของการประเมินผล 

1 ทดสอบเก็บคะแนน 

- ทดสอบความเขาใจ 

- การนำเสนอผลการศึกษา 

- การตรวจรายงาน 

- การสอบปลายภาค 

  

10% 

20% 

10% 

30% 

2 การวิเคราะหกรณีศึกษาคนควา 

การนำเสนอรายงาน 

- การรายงานกลุม 

- การตรวจและสรุป

บทความ 

- การสงงานตามท่ีไดรับ

มอบหมาย 

ตลอดภาค

การศึกษา 

 

 

20% 

3 การเขาเรียน/รวมทำกิจกรรม ตลอดภาค  



- การมีสวนรวม อธิปราย 

- การเสนอความคิดเห็นใน

กลุม 

การศึกษา 10% 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
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หมวดที ่7  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชาฯ 
                                                                                                                   

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

       1.1 นิสิตประเมินประสิทธิผลของรายวิชาฯ 

              1)   ดานวิธีการสอนของอาจารย  

              2)  ดานการจัดกิจกรรมในหองเรียน 

              3)  ดานการจัดกิจกรรมนอกหองเรียน  

              4)  สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีสงผลกระทบตอการเรียนรูและผลการเรียนรู 

5 ดานท่ีไดรับ 

              5)  ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงรายวิชาดวยระบบเครือขายของมหาวิทยาลัยฯ 

      1.2 อาจารยผูสอนประเมินพฤติกรรมการเรียนของนิสิต 

              1) การสังเกตจากสนทนากลุมระหวางอาจารยผูสอนกับผูเรียน 

2. การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 

      1.3 แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา 

              1)  แบบประเมินอาจารยผูสอนและเอกสารรายงานท่ีสรุปผลการประเมิน 

              2) แบบประเมินรายวิชาฯ และเอกสารรายงานท่ีสรุปผลการประเมิน 

      1.4 ขอเสนอแนะผานเว็บ ท่ีอาจารยผูสอนไดจัดทำเปนชองทางการสื่อสารกับนิสิต 

            หลักฐานท่ีจะใชประเมินผลตาม มคอ.5  เชน  เมล  เว็บบอรด  ฯลฯ 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 

       2.1 การสอนเปนไปในลักษณะท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

               -  มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักและแนะนำใหผูเรียนคนควาหรือทำความเขาใจ

ปลีกยอยดวยตนเอง 

       2.2 การสอนหลักการหรือทฤษฎีและกฎเกณฑตางๆ เพ่ือทดลองปฏิบัติจริงและใช

เครื่องมือดวยตนเอง 

              -  โดยสอนสอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมท่ีสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือทำ



ใหผูเรียนเกิดทักษะ 

                  ในการเรยีนรู การนำเสนอ และการอภิปราย โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน

การสื่อสารกับผูอ่ืน  

       2.3 การวัดและประเมินการสอน: 

             - การกำหนดวิธีวัดผลการศึกษา โดยอิงมาตรฐานกลุมหรืออิงเกณฑ 

             - การสังเกตโดยอาจารยผูสอนจากการท่ีนิสิตมาขอคำปรึกษา  
 

3. การปรับปรงุการสอน 

           หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยจัดกิจกรรม

ในการระดมสมอง และหาขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือปรับปรุงการสอน ดังนี้  

      3.1 สาขาวิชาตามท่ีกำหนดใหผูสอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธและวิธีการสอนจากผล

การประเมินประสิทธิผลรายวิชาแลวจัดทำรายงานผลดำเนินการรายวิชา (มคอ.5) ตามท่ี 

สกอ.กำหนดใหจัดทำทุกภาคการศึกษา(ภายใน 30 วัน/เทอม) 

      3.2 สาขาวิชาสงเสริมใหอาจารยผูสอนเขารับการอบรมถึงกลยุทธการสอน วิเคราะห

ผูเรียนและการวิจัยในชั้นเรียนในรายวิชาท่ีมีปญหาหรือมีประสิทธิผลจากการประเมินต่ำฯ 

อยางนอยภาคการศึกษาละ 1 รายวิชา 

      3.3 สาขาวิชาและคณะวิชาจัดให มีการประชุม/สัมมนากับอาจารยผูสอนเพ่ือ

ปรึกษาหารือปญหาการเรียนรูของนิสิตและวิธีการปรับปรุง/แกไขหรือพัฒนาใหดียิ่งข้ึน 
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 

           ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามท่ี

คาดหวังจากการเรียนรูในรายวิชา 5 ดาน โดยสอบถามนิสิตหรือสุมตรวจผลงานนิสิต รวมถึง

ผลการทดสอบยอย ดังนี้ 

            4.1 การแตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบฯ เพ่ือตรวจสอบผลการประเมิน”ผลการ

เรียนรู 5 ดาน”ของนิสิต โดย 

 การตรวจสอบกระบวนการเรียน-การสอนรายวิชานั้นๆ เชน ตรวจ มคอ.3 เนื้อหาในรายวิชา

และสื่อการสอน รวมท้ังเอกสารประกอบการสอน/ตำราท่ีใชประกอบการสอนฯ (ตามหมวดท่ี 

2 การจัดการเรียนการสอนของรายวิชาใน    มคอ.5) 

           4.2 การตรวจสอบขอสอบ ตรวจรายงาน และวิธีการใหคะแนนสอบ การใหคะแนน

พฤติกรรม และการใหคะแนนตามขอกำหนดการวัดและประเมินผลรายวิชาตามท่ีกำหนดไว  

รวมท้ังพิจารณาจากผลการทดสอบยอยและใหคำปรึกษาฯ 

           4.3 การทวนสอบผลการเรียนรายวิชาฯ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยรวมใน

รายวิชา ดังนี้ 

                  1)  การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนิสิต โดยอาจารย

อ่ืนท่ีประจำสาขาวิชาฯ 



                  2) การสอบถาม/สัมภาษณนิสิตฯเพ่ือพิจารณาผลการเรียนรูในรายวิชาฯ โดย

คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบและผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิฯแตละสาขาวิชาฯ เพ่ือตรวจสอบผล

ประเมิน”ผลการเรียนรู 5 ดาน”และพฤติกรรมนิสิต/นิสิตฯ 

 

 

 

 

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

      จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา โดยสาขาวิชาและคณะ

วิชาฯ ไดมีการวางแผน  การปรับปรุงการสอนและรายละเอียดของวิชา(มคอ.3) เพ่ือใหเกิด

คุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 

       5.1 การปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาทุกภาคการศึกษาป หรือตามขอเสนอแนะ

และผลการทวนสอบรายวิชาในมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4 

      5.2 การเปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอนในรายวิชานี้ เพ่ือใหนิสิตไดมีมุมมองในเรื่องการ

ประยุกตความรูนี้กับปญหาท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก/ปญหาในสังคมหรือหนวยงานตางๆ 

      5.3 การเชิญวิทยากร/อาจารยผูสอนทานอ่ืนฯ เพ่ือเขารวมสอน ท่ีทำใหนิสิตไดรับความรู

เพ่ิมหรือมีมุมมองในเรื่องประสบการณหรือการประยุกตความรูนี้ กับปญหาท่ีมาจาก

ผลงานวิจัย/ประสบการณของวิทยากร/ผูทรงคุณวุฒิฯ 
 

 

 

 

ลงช่ือ.................................................................................. 

  อาจารยผูสอนรายวิชา ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัฐพล  เย็นใจมา 

         วันท่ี.........เดือน......................พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

ลงช่ือ.................................................................................. 

  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  

         วันท่ี.........เดือน......................พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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