รายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิอดุ มศึกษา (มคอ. ๓)
รายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

๔๐๑ ๔๓๑ การพัฒนาระบบราชการไทย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตขอนแกน/คณะสังคมศาสตร/รัฐศาสตร
หมวดที่ ๑ ขอมูลโดยทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
๔๐๑ ๔๓๑ การพัฒนาระบบราชการไทย
๒. จํานวนหนวยกิต
๓ หนวยกิต (๓-๐-๖)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
รัฐศาสตรบัณฑิต
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
นายทรงพล โชติกเวชกุล
ผศ.ดร.ประกอบ มีโคตรกอง
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ ๒ / ๒๕๖๔ ชั้นปที่ ๔
๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
๘. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
ตุลาคม ๒๕๖๔
หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนิสิตศึกษาแนวคิด การจัดองคการราชการ วิวัฒนาการของระบบราชการไทย โครงสรางระบบ
ราชการไทย รัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน การปฏิบัติงานของระบบราชการไทย บทบาทราชการการกับการ
บริหารงานบุคคลของระบบราชการไทย การบริหารงานคลังและงบประมาณ ของระบบราชการไทย การพัฒนา
ระบบราชการราชการตามหลักธรรมาภิบาล การปฏิรูประบบราชการและแนวโนมการพัฒนาของระบบราชการไทย
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหผูเรียนมีความรูพื้นฐาน เปนการเตรียมความพรอมดานปญญาในการนําความรู ความเขาใจ การจัดองคการ
ราชการ วิวัฒนาการของระบบราชการไทย โครงสรางระบบราชการไทย รัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน การ
มคอ. ๓ ๔๐๑ ๔๓๑ การพัฒนาระบบราชการไทย

วิทยาเขตขอนแกน

๑.

ปฏิบัติงานของระบบราชการไทย บทบาทราชการการกับการบริหารงานบุคคลของระบบราชการไทย การบริหารงาน
คลังและงบประมาณ ของระบบราชการไทย การพัฒนาระบบราชการราชการตามหลักธรรมาภิบาล การปฏิรูป
ระบบราชการและแนวโนมการพัฒนาของระบบราชการไทย
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิดการจัดองคการราชการ วิวัฒนาการของระบบราชการไทย โครงสรางของระบบราชการไทย
รัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน การปฏิบัติงานของระบบราชการไทย บทบาทขาราชการกับการบริหารงานบุคคลของ
ระบบราชการไทย การบริหารงานคลังและงบประมาณของราชการ การพัฒนาระบบราชการตามหลักธรรมาภิบาล
การปฏิรูประบบราชการและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาของระบบราชการไทย
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
บรรยาย ๔๘ ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา

สอนเสริม
สอนเสริมตามความ
ตองการของนิสิตเฉพาะ
ราย

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมีการฝกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม

การศึกษาดวยตนเอง
การศึกษาดวยตนเอง ๖
ชั่วโมงตอสัปดาห

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล
- อาจารยประจําวิชาหรืออาจารยผูสอนใหคําปรึกษาผานโปรแกรมโทรศัพทมือถือ (Line, Messenger, Google
Meeting)
- มุมแนะแนว หองสํานักงานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หอง ๒๐๗ ชั้น ๒ อาคารเรียน ๑๐๐ ป สมเด็จพระ
พุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน
- อาจารยประจําวิชาหรืออาจารยผูสอน จัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุมตามความตองการ ๒
ชั่วโมงตอสัปดาห ทุกวันพุธ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. น. ณ หองสํานักงานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หอง ๒๐๗ ชั้น
๒ อาคารเรียน ๑๐๐ ป สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตขอนแกน (เฉพาะรายที่ตองการ)
หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรูของนิสิต
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมอยางราบรื่น และเปน
ประโยชนตอสวนรวม เขาใจถึงระบบราชการไทยที่เนนดําเนินการเพื่อสวนรวม โดยผูสอนตองพยายามสอดแทรกเรื่อง
ที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม เพื่อใหนิสิตสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพรอมกับการศึกษาการบริหารราชการ
โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้
มคอ. ๓ ๔๐๑ ๔๓๑ การพัฒนาระบบราชการไทย

วิทยาเขตขอนแกน ๒

(๑) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
(๒) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม
(๓) มี ภ าวะความเปน ผู นําและผู ตาม สามารถทํา งานเปน ที มและสามารถแก ไขข อ ขั ด แย ง และลํ า ดั บ
ความสําคัญ
(๔) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
(๕) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
๑.๒ วิธีการสอน
- บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวของกับหลักการบริหารราชการ
ไทย
- อภิปรายกลุม
- กําหนดใหนิสิตหาตัวอยางที่เกี่ยวของ
- บทบาทสมมติ
๑.๓ วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา
- มีการอางอิงเอกสารที่ไดนํามาทํารายงาน อยางถูกตองและเหมาะสม
- ประเมินผลการวิเคราะหกรณีศึกษา
- ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย
๒.ความรู
๒.๑ ความรูที่ตองไดรับ
ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดองคกร การบริหาร การปฏิบัติงานของระบบราชการไทย บทบาท และอิทธิพลของ
ขาราชการที่มีต อการกํา หนดนโยบายของรัฐ บาล ทัศนคติ พฤติก รรมของข า ราชการ วั ฒนธรรมทางการบริ ห าร
ความสัมพันธระหวางขาราชการกับประชาชน ปญหาของการควบคุมและความรับผิดชอบของระบบขาราชการไทย
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของระบบราชการไทย
๒.๒ วิธีการสอน
บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุม การนําเสนอรายงาน การวิเคราะหกรณีศึกษา และมอบหมายใหคนควาหา
บทความ ขอมูลที่เกี่ ยวของ โดยนํามาสรุปและนําเสนอ การศึกษาโดยใช ป ญหา และโครงงาน Problem base
learning และ Student Center เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
๒.๓ วิธีการประเมินผล
- ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบที่เนนการวัดหลักการและทฤษฎี
- นําเสนอสรุปการอานจากการคนควาขอมูลที่เกี่ยวของ
- วิเคราะหกรณีศกึ ษา
๓.ทักษะทางปญญา
๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดอยางมีการคิดอยางเปนระบบ มีการวิเคราะห เพื่อการปองกันและแกไขปญหา
มคอ. ๓ ๔๐๑ ๔๓๑ การพัฒนาระบบราชการไทย

วิทยาเขตขอนแกน ๓

อันเกิดจากระบบราชการไทย
๓.๒ วิธีการสอน
- การมอบหมายใหนิสิตทําโครงงานพิเศษ และนําเสนอผลการศึกษา
- อภิปรายกลุม
- วิเคราะหกรณีศกึ ษาเกี่ยวกับระบบราชการไทยในปจจุบัน
- การสะทอนแนวคิดจากการประพฤติ
๓.๓ วิธีการประเมินผล
สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเนนขอสอบที่มีการวิเคราะหสถานการณ หรือวิเคราะหแนวคิดในเรื่องของ
ระบบราชการไทย
๔.ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน
- พัฒนาความเปนผูนําและผูตามในการทํางานเปนทีม
- พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายใหครบถวนตามกําหนดเวลา
๔.๒ วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหกรณีศึกษา
- มอบหมายงานรายกลุม และรายบุคคล หรือ อานบทความที่เกี่ยวของกับรายวิชา
- การนําเสนอรายงาน
๔.๓ วิธีการประเมินผล
- ประเมินตนเอง และเพื่อน ดวยแบบฟอรมที่กําหนด
- รายงานที่นําเสนอ พฤติกรรมการทํางานเปนทีม
- รายงานการศึกษาดวยตนเอง

มคอ. ๓ ๔๐๑ ๔๓๑ การพัฒนาระบบราชการไทย

วิทยาเขตขอนแกน ๔

๕.ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟ ง การแปล การเขียน โดยการทํารายงาน และนําเสนอในชั้น
เรียน
- พัฒนาทักษะในการวิเคราะหขอมูลจากกรณีศึกษา
- พัฒนาทักษะในการสืบคน ขอมูลทางอินเทอรเน็ต
- ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เชน การสงงานทางอีเมล การสรางหองแสดงความคิดเห็น
ในเรื่องตางๆ
- ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใชรูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
๕.๒ วิธีการสอน
- มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และทํารายงาน โดยเนน
การนําตัวเลข หรือมีสถิติอางอิง จากแหลงที่มาขอมูลที่นาเชื่อถือ
- นําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
๕.๓ วิธีการประเมินผล
- การจัดทํารายงาน และนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี
- การมีสวนรวมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาหที่
๑

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน กิจกรรมการเรียน การ
ผูสอน
ชั่วโมง สอน สื่อที่ใช (ถามี)
แนะนํา มคอ.๓ และกติการการ
๓
บรรยาย ยกตัวอยาง
นายทรงพล โชติกเวชกุล
เรียนรายวิชา
ประกอบ
ผศ.ดร.ประกอบ มีโคตรกอง
บทที่ ๑ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการ
จัดการองคการราชการ
- บทนํา
-ความหมายและแนวคิดการจัดการ
องคการราชการ
- ความสําคัญของการจัดการองคการ

มคอ. ๓ ๔๐๑ ๔๓๑ การพัฒนาระบบราชการไทย

วิทยาเขตขอนแกน ๕

สัปดาหที่

๒

๓

๔

๕

๖

หัวขอ/รายละเอียด
ระบบราชการไทย
- ทฤษฎีและหลักการของการจัดการ
องคการระบบราชการ
บทที่ ๒ วิวัฒนาการของระบบ
ราชการไทย
- ความหมายและความสําคัญของ
วิวัฒนาการระบบราชการไทย
- วิวัฒนาการระบบราชการไทย
ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน
บทที่ ๓ รัฐวิสาหกิจและองคการ
มหาชน
- พัฒนาการรัฐวิสาหกิจในประเทศ
ไทย
-บทบาทและหนาที่รัฐวิสาหกิจของ
ประเทศไทย
ทดสอบยอย และบรรยาย
บทที่ ๔ การปฏิบัติงานของระบบ
ราชการไทย
- ความสําคัญของการปฏิบัติงาน
ระบบราชการไทย
- เปรียบเทียบการปฏิบัติระบบ
ราชการและรัฐวิสาหกิจของประเทศ
ไทย
บทที่ ๕ บทบาทขาราชการกับการ
บริหารงานบุคคลระบบราชการไทย
-หลักการบริหารงานบุคคล
-การบริหารงานบุคคลของระบบ
ราชการไทย
-บทบาทขาราชการกับการ
บริหารงานบุคคลของระบบราชการ
ไทย
บทที่ ๖ การบริหารงานคลังและ
งบประมาณของระบบราชการไทย
-หลักการบริหารงานคลังและ
งบประมาณของระบบราชการไทย

มคอ. ๓ ๔๐๑ ๔๓๑ การพัฒนาระบบราชการไทย

จํานวน กิจกรรมการเรียน การ
ชั่วโมง สอน สื่อที่ใช (ถามี)

ผูสอน

๓

บรรยาย ยกตัวอยาง
นายทรงพล โชติกเวชกุล
ประกอบ อภิปรายกลุม ผศ.ดร.ประกอบ มีโคตรกอง

๓

บรรยาย ยกตัวอยาง
นายทรงพล โชติกเวชกุล
ประกอบ อภิปรายกลุม ผศ.ดร.ประกอบ มีโคตรกอง
จากแนวโครงสราง

๓

บรรยาย ยกตัวอยาง
นายทรงพล โชติกเวชกุล
ประกอบ อภิปรายกลุม ผศ.ดร.ประกอบ มีโคตรกอง
จากแนวคิด ทฤษฎี

๓

บรรยาย ยกตัวอยาง
นายทรงพล โชติกเวชกุล
ประกอบ อภิปรายกลุม ผศ.ดร.ประกอบ มีโคตรกอง
จากแนวคิด ทฤษฎี

๓

บรรยาย ศึกษา
กรณีศึกษา อภิปราย
ตัวอยางการศึกษาจาก
ทฤษฎีพฤติกรรม

นายทรงพล โชติกเวชกุล
ผศ.ดร.ประกอบ มีโคตรกอง

วิทยาเขตขอนแกน ๖

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

๗

บทที่ ๗ การพัฒนาระบบราชการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
-การพัฒนาการระบบราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล
-ขั้นตอนการประยุกต

จํานวน กิจกรรมการเรียน การ
ผูสอน
ชั่วโมง สอน สื่อที่ใช (ถามี)
๓
บรรยาย ศึกษา
นายทรงพล โชติกเวชกุล
กรณีศึกษา อภิปราย
ผศ.ดร.ประกอบ มีโคตรกอง
ตัวอยางการศึกษาจาก
ปญหาโครงงาน
Problem base
learning

ใชหลักธรรมาภิบาลมาพัฒนาระบบ
ราชการไทย
๘
๙

สอบกลางภาค
บทที่ ๘ การปฏิรูประบบราชการ
และแนวโนมการพัฒนาระบบ
ราชการไทย

๓
๓

บรรยาย ศึกษา
กรณีศึกษา อภิปราย
ตัวอยางการวิเคราะห
พื้นฐานความสัมพันธ

๓

บรรยาย ศึกษา
กรณีศึกษา อภิปราย
ตัวอยางการศึกษาจาก
ปญหาโครงงาน
Problem base
learning
บรรยาย ศึกษา
กรณีศึกษา อภิปราย
ตัวอยางการวิเคราะห

นายทรงพล โชติกเวชกุล
ผศ.ดร.ประกอบ มีโคตรกอง

บรรยาย ศึกษา
กรณีศึกษา อภิปราย
วิวัฒนาการ

นายทรงพล โชติกเวชกุล
ผศ.ดร.ประกอบ มีโคตรกอง

-แนวคิดการปฏิรูประบบราชการ

๑๐

๑๑

๑๒

-แนวโนมการพัฒนาระบบราชการ
ไทย
บทที่ ๙ วัฒนธรรมทางการบริหาร
- พื้นฐานทางสังคมกับการบริหาร
- พื้นฐานดานตางๆ ที่สงผลตอการ
บริหาร
- วัฒนธรรมทางการบริหาร
บทที่ ๑๐ คุณธรรมและจริยธรรม
สําหรับขาราชการไทย
- คุณธรรมและจริยธรรมตามหลัก
พุทธธรรม
- คุณธรรมและจริยธรรมตามหลัก
ธรรมาภิบาล
ทดสอบยอย และบรรยาย
บทที่ ๑๑ การบริหารราชการไทย
ตามแนวบูรณาการ
- วิวัฒนาการของการบริหารราชการ
ไทย
- โครงสรางการบริหารราชการไทย
- การบูรณาการระบบการบริหาร

มคอ. ๓ ๔๐๑ ๔๓๑ การพัฒนาระบบราชการไทย

นายทรงพล โชติกเวชกุล
ผศ.ดร.ประกอบ มีโคตรกอง
นายทรงพล โชติกเวชกุล
ผศ.ดร.ประกอบ มีโคตรกอง

๓

๓

นายทรงพล โชติกเวชกุล
ผศ.ดร.ประกอบ มีโคตรกอง

วิทยาเขตขอนแกน ๗

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

๑๓

ราชการไทย
บทที่ ๑๒ การปฏิรูประบบราชการ

จํานวน กิจกรรมการเรียน การ
ชั่วโมง สอน สื่อที่ใช (ถามี)
๓

- ระบบราชการจําเปนตอการบริหาร
ประเทศ
- การจัดองคการระบบราชการไทย
๑๔

๑๕

๑๖

บทที่ ๑๒ การปฏิรูประบบราชการ
(ตอ)
- ความหมายและแนวคิดการปฏิรูป
ระบบราชการ
- การปฏิรูประบบราชการตั้งแตอดีต
ถึงปจจุบัน
- ความมุงหวังของการปฏิรูประบบ
ราชการ
บทที่ ๑๓ แนวโนมของการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของ
ระบบราชการไทย
- อิทธิพลภายในและภายนอกที่
สงผลตอการพัฒนาระบบราชการ
ไทย
- ความตองการระบบราชการไทยใน
ปจจุบัน
- แนวโนมของการเปลี่ยนแปลงและ
การพัฒนาระบบราชการไทย
สอบปลายภาค

๓

๓

นายทรงพล โชติกเวชกุล
ผศ.ดร.ประกอบ มีโคตรกอง

นายทรงพล โชติกเวชกุล
ผศ.ดร.ประกอบ มีโคตรกอง

บรรยาย ยกตัวอยาง
นายทรงพล โชติกเวชกุล
ประกอบ อภิปรายกลุม ผศ.ดร.ประกอบ มีโคตรกอง
จากแนวคิด ทฤษฎี

๓

๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการ
ที่
วิธีการประเมิน
เรียนรู*
ทดสอบยอยครั้งที่ ๑
สอบกลางภาค
๑
ทดสอบยอยครั้งที่ ๒
สอบปลายภาค

มคอ. ๓ ๔๐๑ ๔๓๑ การพัฒนาระบบราชการไทย

บรรยาย ศึกษา
กรณีศึกษา อภิปราย
การวิเคราะหประเด็น
จากสถานการณจริง
จากระบบราชการไทย
ปจจุบัน
บรรยาย ศึกษา
กรณีศึกษา อภิปราย
จากปญหาโครงงาน
การปฏิรูประบบ
ราชการ

ผูสอน

สัปดาหที่ประเมิน
๔
๘
๑๒
๑๖

สัดสวนของการ
ประเมินผล
๑๐%
๒๕%
๑๐%
๒๕%

วิทยาเขตขอนแกน ๘

๒

๓

วิเคราะหกรณีศึกษา คนควา การนําเสนอ
รายงาน
ตลอดภาค
การทํางานกลุมและผลงาน
การศึกษา
การอานและสรุปบทความ
การสงงานตามที่มอบหมาย
การเขาชั้นเรียน
การมีสว นรวม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้น ตลอดภาคการศึกษา
เรียน

๒๐%

๑๐%

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. เอกสารและตําราหลัก
โสภารัตน จารุสมบัติ, เอกสิทธิ์ มหาบุญเปง. ระบบราชการกับการเมืองไทย. นนทบุรี : สถาบันพระปกเกลา,
๒๕๔๗.
๒.เอกสารและขอมูลสําคัญ
ไมมี
๓.เอกสารและขอมูลแนะนํา
เว็บไซต ที่เกี่ยวกับหัวขอในประมวลรายวิชา เชน wikipedia คําอธิบายศัพท
วรเดช จันทรศร. การพัฒนาระบบราชการไทย. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ, ๒๕๔๐.
สมาน รังสิโยกฤษฏ. การบริหารราชการไทย : อดีต ปจจุบัน และอนาคต. กรุงเทพฯ : บรรณกิจ ๑๙๙๑,
๒๕๔๖.
เอกวิทย มณีธร. ระบบราชการ รัฐวิสาหกิจและองคการมหาชนของไทย. กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัด เวิลดเท
รด ประเทศไทย, ๒๕๕๑.
อุทัย เลาหวิเชียร. การบริหารรัฐกิจ. กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๒๘.
อุทัย หิรัญโต. ระบบราชการไทย. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, ๒๕๓๐.
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑.กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนิสิต ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจากนิสิตได
ดังนี้
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผานเวบบอรด ที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนิสิต
๒.กลยุทธการประเมินการสอน
ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้
- การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
มคอ. ๓ ๔๐๑ ๔๓๑ การพัฒนาระบบราชการไทย

วิทยาเขตขอนแกน ๙

๓.การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหา
ขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรูในวิชา
ไดจาก การสอบถามนิสิต หรือการสุมตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี้
- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารยอื่น หรือผูทรงคุณวุฒิ ที่ไมใช
อาจารยประจําหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนิสิต โดยตรวจสอบขอสอบ
รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม
๕.การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ ๔
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญหาที่มาจากงานวิจัย
ของอาจารยหรือแนวคิดใหมๆ

(นายทรงพล โชติกเวชกุล)
อาจารยประจําวิชา
.............../................../................

(ผศ.ดร.ประกอบ มีโคตรกอง)
อาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร
.............../................../................

(พระครูสุตธรรมภาณี,ผศ.)
ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตขอนแกน
.............../................../................

มคอ. ๓ ๔๐๑ ๔๓๑ การพัฒนาระบบราชการไทย
๑๐

วิทยาเขตขอนแกน

