รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓)
รายวิชา ๔๐๒ ๔๓๒ การบริหารความเสี่ยง
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ขอนแก่น / คณะสังคมศาสตร์ / รัฐศาสตร์ / หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยทั่วไป
๑.รหัสและชื่อรายวิชา
๔๐๒ ๔๓๒ การบริหารความเสี่ยง
(Risk Management)
๒.จานวนหน่วยกิต
๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
๔.อาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตร, อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดร.นิเทศ สนั่นนารี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ดร.เรียงดาว ทวะชาลี
อาจารย์ผู้สอน ดร.เรียงดาว ทวะชาลี
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ ๒ / ๒๕๖๔ ชั้นปีที่ ๔
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
๘.ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
ไม่ได้กาหนดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในรายวิชานี้
๙.สถานที่เรียน
อาคารเรียน ๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
๑๐.วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นิสิตมีความเข้าใจแนวความคิด หลักการในการบริหารความเสี่ยง กระบวนการในการป้องกันอานาจและ
ทรัพย์สินโดยการลดโอกาสของการสูญเสีย การควบคุมความเสี่ยง การวางแผนความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การ
ตรวจสอบความเสี่ยงและบันทึกการบริหารความเสี่ยง วิธีการบริหารจัดการที่เป็นไปเพื่อการคาดการณ์และลดผลเสีย
ของความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดาเนินงานต่างๆ
โดยลดมูลเหตุและโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสี่ยง
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานด้านการบริหารความเสี่ยง ให้มีความรอบรู้ในวิชาการทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ มี
ความสามารถนาความรู้ความเข้าใจในรายวิชาการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ได้อย่าง
เป็นระบบ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถครองตนและช่วยเหลือสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดาเนินการ
๑.คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิดและหลักการในการบริหารความเสี่ยง กระบวนการในการป้องกันอานาจและทรัพย์สินโดยการ
ลดโอกาสของการสูญเสีย การควบคุมความเสี่ยง การวางแผนความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การตรวจสอบความ
เสี่ยงและบันทึกการบริห ารความเสี่ยง วิธีการบริหารจัดการที่เป็นไปเพื่อการคาดการณ์และลดผลเสียของความไม่
แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดาเนินงานต่างๆ โดยลด
มูลเหตุและโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสี่ยง
๒.จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา (๔๘ ชัว่ โมง)
บรรยาย

สอนเสริม

บรรยาย ๙ ชั่วโมงต่อ สอนเสริมตามความ
ภาคการศึกษา
ต้องการของนิสิต
เฉพาะราย

การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

- การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม ๓๖ ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา

การศึกษาด้วยตนเอง
๓ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

๓.จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล
- อาจารย์ประจาวิชา ให้คาปรึกษาผ่านโปรแกรมโทรศัพท์มือถือ (Line , Facebook)
- มุมแนะแนว ห้อง ๒๑๑ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต อาคาร ๑๐๐ ปี ชั้น ๒
- อาจารย์ประจารายวิชา จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ทุกวันอังคาร เวลา ๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ห้อง ๒๑๑ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต อาคาร ๑๐๐ ปี ชั้น ๒
(เฉพาะรายที่ต้องการ)

๒

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต
๔.๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
ด้านบุคลิกภาพ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
- มีการสอดแทรกเรื่องการสารวมในสมณภาวะ การครองจีวรหรือการ
แต่งกาย การเข้าสังคมและศาสนพิธี เทคนิคการเจรจาสื่อสาร การมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการวางตัวในการทางานในบางรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
และในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ก่อนที่นิสิตจะสาเร็จการศึกษา
- กาหนดให้มีรายวิชาซึ่งนิสิตต้องทางานเป็นกลุ่ม และมีการกาหนด
หัวหน้ากลุ่มในการทารายงานตลอดจน กาหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
นาเสนอรายงานเพื่อเป็นการฝึกให้นิสิตได้สร้างภาวะผู้นาและการเป็น
สมาชิกกลุ่มที่ดี
- มีกิจกรรมนิสิตที่มอบหมายให้นิสิตหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการ
ดาเนินกิจกรรมเพื่อฝึกให้นิสิตมีความรับผิดชอบ
- มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา เข้าเรียน
อย่างสม่าเสมอ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมสร้างความกล้าในการ
แสดงความคิดเห็น
- มีการให้ความรู้แก่นิสิตในการนาเอาความรู้ทางด้านปรัชญาไปใช้ในการ
ทางานที่จะทาให้นิสิตอยู่ร่วมกับคนอื่นและคนในสังคมได้

ด้านภาวะผู้นา และความรับผิดชอบ
ตลอดจนวินัยในตนเอง

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

๔.๒ การพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (จาก มคอ.๒ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๙)
๑.คุณธรรม
จริยธรรม

๒.ความรู้

๓.ทักษะทางปัญญา

๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

๑

๒

๑

๒

๓

๑

๒

๑

๒

๓

๑

๒

๓



























๔.๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม
ความรับผิดชอบหลัก

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๑) ขณะบรรยาย หรือทากิจกรรมใดๆ ๑) ประเมินโดยผู้สอนและเพื่อน
๓

(๒) สามารถปรับวิถีชีวิตในความ
ขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหา
ทางคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ดุลย
พินิจทางค่านิยมพื้นฐานและความรู้สึก
ของผู้อื่น
ความรับผิดชอบรอง
(๑) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่าง
มีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความ
รับผิดชอบทั้งส่วนตนและส่วนรวม
๔.๒.๒ ความรู้
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ความรับผิดชอบหลัก
-------------------------ความรับผิดชอบรอง
(๑) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ
ของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์
(๒) รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าของ
ความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ
กฎระเบียบและข้อบังคับที่เปลี่ยนไป
ตามสถานการณ์ในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์
(๓) ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อ
ยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์
๔.๒.๓ ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ความรับผิดชอบหลัก
(๑) สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและทา
ความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับรัฐประศาสนศาสตร์จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
(๒) สามารถศึกษาและวิเคราะห์

ผู้บรรยายจะสอดแทรกเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม จิตสาธารณะและการ
เสียสละเพื่อส่วนรวม
๒) การเป็นต้นแบบที่ดีของผู้สอน
๒) ยกกรณีตัวอย่างประเด็นปัญหา
ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม จิต
สาธารณะและเสียสละเพื่อส่วนรวมให้
นิสิตแสดงความคิดเห็นในการ
แก้ปัญหา

สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน
๒) ประเมินจากผลงานและความ
รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
๓) ประเมินคุณธรรมจริยธรรมของ
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาโดย
หน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
ด้านความรู้
๑) บรรยาย
๒) มอบหมายให้นาความรู้ที่ได้ไป
บูรณาการให้เกิดการทางานอย่างเป็น
รูปธรรม ๑ เรื่อง
๓) กิจกรรมในชั้นเรียน

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านความรู้
๑) สอบ
๒) สมุดบันทึก
๓) รายงาน/งานที่ส่งมอบ
๔) การสังเกตพฤติกรรม

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
๑) มอบหมายหัวข้อ และ
กาหนดให้ทากิจกรรมที่สอดคล้อง
กับหัวข้อที่ได้เรียนรู้ ศึกษา
ค้นคว้า ร่วมกันอภิปรายกลุ่ม ทา
แผน และปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามแผนที่วางไว้

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะทางปัญญา
๑) ประเมินจากผลงานและรายงานของ
ผู้เรียนที่เกิดจากการใช้กระบวนการ
เรียนรู้อย่างเป็นเหตุเป็นผล ศึกษา
ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจารณ์ และนาเสนอ
อย่างเป็นระบบ
๒) ประเมินผลจากข้อสอบกลางภาค /
๔

สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่
๒) กาหนดให้ส่งมอบงานและ
ซับซ้อน โดยใช้ความรู้ แนวคิด และ นาเสนอการศึกษาค้นคว้าเชิง
ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อ
ปฏิบัติการ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่าง
สร้างสรรค์
ความรับผิดชอบรอง
-------------------------๔.๒.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ความรับผิดชอบ
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ความรับผิดชอบหลัก
๑) มอบหมายงานให้ผู้เรียน
(๒) สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มี
ทางานเป็นกลุ่มเพื่อเรียนรู้ความ
ความหลากหลาย รับฟังความคิดเห็น รับผิดชอบและการเป็นสมาชิกที่ดี
ที่แตกต่างและแสดงความเห็นที่
ของกลุ่ม
เกี่ยวข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสน ๒) กาหนดกิจกรรมแบ่งกลุ่มตอบ
ศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์
คาถามในชั้นเรียน
ความรับผิดชอบรอง
(๑) มีความรับผิดชอบในการพัฒนา
ตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาและ
สมาชิกที่ดีของกลุ่ม
(๓) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์
และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับ
พื้นฐานของตนเองและบริบทของกลุ่ม

ปลายภาค ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนตอบโดย
การคิดวิเคราะห์ ด้วยการนาความรู้ทาง
หลักการ ทฤษฎีไปประยุกต์เพื่อ
แก้ปัญหาอย่างเหมาะสมมีเหตุผล

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
๑) ประเมินจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกของผู้เรียนระหว่างการเรียน
การสอนและการทางานร่วมกับเพื่อน
๒) ประเมินจากผลงานของผู้เรียนที่
นาเสนอตามที่ได้รับมอบหมาย

๔.๒.๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์
กลยุทธ์การสอนที่ใช้
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สารสนเทศ
ความรับผิดชอบหลัก
๑) มอบหมายกิจกรรมให้ผู้เรียน ๑) ประเมินจากความสามารถในการ
(๑) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ นาเสนอต่อชั้นเรียนโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือในการ
การสืบค้นสื่อสารที่หลากหลาย สารสนเทศ
ค้นหาความรู้และการนาเสนอข้อมูลทาง รูปแบบ
๒) ประเมินจากผลงานตามกิจกรรมการ
รัฐประศาสนศาสตร์ในรูปแบบที่
เรียนการสอนที่ผู้สอนมอบหมาย
๕

หลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่ม
บุคคลต่างๆ
ความรับผิดชอบรอง
(๒) สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้น
พื้นฐานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับ
ประเด็นปัญหาทางการวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์
(๓) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
ว/ด/ป
๑
แนะนาขอบข่ายรายวิชาและ
แผนการสอน ชี้แจงแนวสังเขปและ
รายละเอียดประจาวิชา เกณฑ์
การศึกษาตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย, การวัดผลและ
ประเมินผล
๒-๓

๔-๕

๖-๗

บทที่ ๑ แนวคิดและหลักการใน
การบริหารความเสี่ยง
- ความหมาย
- นิยาม
- วัตถุประสงค์
- ประเภท
- องค์ประกอบ
- ประโยชน์
บทที่ ๒ กระบวนการบริหารความ
เสี่ยง
- การกาหนดวัตถุประสงค์ ระบุ
ความ
เสี่ยงที่สาคัญ การประเมินความ
เสี่ยง
- การรายงานและติดตามการ
ประเมินความเสี่ยง
บทที่ ๓ การบริหารความเสี่ยง
เชิงกลยุทธ์
- ศึกษาตัวอย่างโครงสร้าง

จานวน
ชั่วโมง
๓

๖

กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
- แนะนา ชี้แจง อธิบายรายวิชา และ ดร.เรียงดาว ทวะชาลี
แผนการสอน เอกสารประกอบการ
เรียนการสอน
- แนะนาแหล่งค้นคว้า/วิธสี ืบค้นข้อมูล
สารสนเทศ การทาเอกสารสาหรับการ
นาเสนอ การใช้โปรแกรมนาเสนอ
ข้อมูล
- มอบหมายงานค้นคว้าและฝึกปฏิบัติ
- บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ดร.เรียงดาว ทวะชาลี
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

๓

- บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ดร.เรียงดาว ทวะชาลี
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา
- มอบหมายงานค้นคว้าและฝึกปฏิบัติ
- นาเสนอและอภิปรายหน้าชั้นเรียน
(พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ)

๖

- บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ดร.เรียงดาว ทวะชาลี
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา
- มอบหมายงานค้นคว้าและฝึกปฏิบัติ

๖

สัปดาห์ที่
ว/ด/ป

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
- โครงสร้าง อานาจหน้าที่ในแต่ละ
ส่วน ในการบริหารความเสี่ยงใน
องค์กร
- วิเคราะห์ข้อดีของเสียของ
โครงสร้าง
องค์กร
๘

๙-๑๑
๑๒-๑๓

๑๔

๑๕-๑๖
๑๗

สอบกลางภาค

๓

บทที่ ๔ การประเมินความเสี่ยง
การตรวจสอบความเสี่ยงและ
บันทึกการบริหารความเสี่ยง
บทที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง
- หลักการจัดการความเสีย่ งลด
โอกาสของการสูญเสีย

๖

บทที่ ๖ ความแตกต่างระหว่างการ
ควบคุมภายในกับการบริหารความ
เสี่ยง

๓

บทที่ ๗ บทบาทภาครัฐในการ
จัดการความเสี่ยง

๖

สอบปลายภาค

๓

๙

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
- มอบหมาย (งานกลุ่ม) ให้นิสิต
กาหนดหัวข้อทางาน (พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา / ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ / ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร /
การบูรณาการการวิจัยกับการเรียน
การสอน)
สอบวัดความรู้โดยใช้ระบบ eTesting
(พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา
- มอบหมายงานค้นคว้าและฝึกปฏิบัติ
- บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- มอบหมายให้นิสิต (งานเดี่ยว)
กิจกรรมบริหารความเสี่ยง
(พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม /พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
ความรู้ /ด้านทักษะทางปัญญา /
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ)
- บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- กิจกรรมการบูรณาการงานบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอน นา
นิสิตถ่ายทอดความรู้เรื่องการ
.......................................
- บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา
- มอบหมายงานค้นคว้าและฝึกปฏิบัติ
สอบวัดความรู้โดยใช้ระบบ eTesting
(พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ)

ผู้สอน

ดร.เรียงดาว ทวะชาลี

ดร.เรียงดาว ทวะชาลี
ดร.เรียงดาว ทวะชาลี

ดร.เรียงดาว ทวะชาลี

ดร.เรียงดาว ทวะชาลี

๗

๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ที่
๑
๒
๓

มาตรฐานการเรียนรู้
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ข้อ ๑.๒
ด้านความรู้
ข้อ ๒.๓
ด้านทักษะทางปัญญา
ข้อ ๓.๑ , ๓.๒

วิธีการประเมินผล

สัปดาห์ที่ประเมิน

- สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน
- ประเมินผลงานจากการ
ทางานกลุ่ม

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

ตลอดภาคการศึกษา

๑๐ %

๘

๒๐ %

๘ และ ๑๗

๔๐ %

ตลอดภาคการศึกษา

๒๐ %

ตลอดภาคการศึกษา

๑๐ %

การสอบ/กิจกรรม

๔

ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ข้อ ๔.๑

๕

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อ ๕.๒

การตอบคาถามในชั้นเรียน
การสอบปรนัย
- การสังเกตพฤติกรรมจากการ
ทางานกลุ่มร่วมกับเพื่อน
- การนาเสนอรายงาน
- การทางานกลุ่มและผลงาน
- การส่งงานตามที่มอบหมาย
- การนาเสนอหน้าชัน้ เรียน

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑.เอกสารและตาราหลัก
เรียงดาว ทวะชาลี. การบริหารความเสี่ยง. เอกสารประกอบการสอน. ๒๕๖๒.
๒.เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ไม่มี
๓.เอกสารและข้อมูลแนะนา
๑. นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ. ๒๕๕๒. ความก้าวหน้ากระบวนการกระจายอานาจในประเทศไทยและข้อเสนอ.
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ UNDP.
๒. ปธาน สุวรรณมงคล. ๒๕๕๔. การกระจายอานาจ แนวคิดและประสบการณ์จากเอเชีย. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
๓. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๔. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐
๕. อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี. ๒๕๕๕. การบริหารการเงินและการคลัง. กรุงเทพฯ: คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
๖. วีระศักดิ์ เครือเทพ. ๒๕๕๙. การบริหารหารคลังภาครัฐบนฐานความยั่งยืน. กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
๗. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา. ๒๕๕๑. การบริหารการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: ออฟเซ็ทครีเอชั่น.
๘. อุดม ทุมโฆสิต. ๒๕๕๓. การปกครองท้องถิ่นสมัยใหม่ : บทเรียนจากประเทศพัฒนาแล้ว. กรุงเทพฯ : แซทโฟร์ พริ้น
๘

ติ้ง.
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ได้รับการประเมินผลจากนิสิต โดยมีผลการประเมินความสอดคล้องตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ แยกเป็นรายด้านได้ดังนี้
๑.๑ ด้านเนื้อหาวิชา
๑) มีการแจ้งให้นิสิตทราบเกี่ยวกับคาอธิบายรายวิชา ขอบข่ายเนื้อหารายวิชา แผนการสอน
๒) การจัดลาดับเนื้อหาเป็นไปอย่างมีระบบและขั้นตอนชัดเจน
๓) ได้รับความรู้ในรายวิชานี้ครบถ้วนตามแผนการสอน
๔) สอนเนื้อหารายวิชาให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจาวันและสถานการณ์ปัจจุบัน
๕) นาเสนอประเด็นใหม่ๆ ที่ทันสมัยในกรอบเนื้อหารายวิชา
๑.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอน
๑) มีการใช้สื่อการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมและหลากหลายทาให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหา
มากยิ่งขึ้น
๒) ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล
๓) ให้ข้อมูลและชี้แนะแหล่งค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
๔) จัดเนื้อหาและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน
๕) มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมที่มีสารประโยชน์ในกิจกรรมการเรียนการสอน
๖) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เสนอความคิดเห็นในการเรียนการสอน
๗) มีการวัดผลและประเมินผลหลายรูปแบบ
๑.๓ ด้านคุณธรรมจริยธรรมของอาจารย์
๑) มีความเมตตา กรุณา ปราศจากอคติต่อผู้เรียน
๒) มีความอดทนต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้เรียนในขณะทาการเรียนการสอน
๓) ปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือทั้งในและนอกเวลาปฏิบัติงานสอน
๔) มีเวลาให้คาปรึกษาแก่ผู้เรียน ตรงต่อเวลาและอุทิศตนให้กับการสอนเต็มที่
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
- การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผ่านเวบบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทาเป็นช่องทางการสื่อสารกับนิสิต
๓.การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง
และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
๙

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิ ชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่อาจารย์
ประจาหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ
รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
๕.การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตาม ข้อ ๔
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัย
ของอาจารย์หรือแนวคิดใหม่ๆ

๑๐

