รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
2552310
องคการและการจัดการภาครัฐแนวใหม
(Organization and New Public Management)
2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร และเปนวิชาเฉพาะดาน
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานุภาพ รักษสุวรรณ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
1 สิงหาคม 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1. ดานพุทธิพิสัย
1.1.1. เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษามี ค วามรูเกี่ ย วกั บ ทฤษฎี อ งค ก าร ตั้ งแต พั ฒ นาการแนวคิ ด ทฤษฎี
ความหมายขององคการ การมององคการในเชิงระบบ โครงสรางองคการ และบทบาท
หนาที่ทางการบริหารองคการ ทั้งในสวนที่เปนการบริหารจัดการองคการภาครัฐและ
เอกชน รวมไปถึงแนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม พัฒนาการของ
แนวคิด เครื่องมือในการบริหารจัดการภาครัฐและการนําไปใช
1.1.2. เพื่อใหนักศึกษามีความเขาใจและสามารถนําความรูจากการศึกษาไปใชในการทําความ
เข า ใจกระบวนการบริ ห ารจั ด การองค ก าร การบริ ห ารจั ด การองค ก ารภาครั ฐ
โดยเฉพาะการบริหารจัดการภายใตแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมในบริบท
ของระบบราชการไทย
1.2. ดานทักษะพิสัย
1.2.1. เพื่อใหนักศึกษารูจักศึกษาคนควาดวยตัวเอง ใชความรูจากการศึกษาเพื่ อวิเคราะห
ปญหาของการนําแนวคิดและทฤษฎีองคการและการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมไป
ปฏิบัติ โดยเฉพาะในบริบทของระบบบริหารราชการไทย รวมถึงรูจักที่จะแสดงออก
แลกเปลี่ยนความรู ความคิด และรวมอภิปรายกับผูอื่น
1.2.2. นั ก ศึ ก ษาได ฝ ก ปฏิ บั ติ ด ว ยการนํ า ความรู ค วามเข า ใจจากการรเรี ย นไปใช ใ นการ
วิเคราะหองคการและการบริหารจัดการ
1.3. ดานจิตพิสัย
1.3.1. เพื่อใหนักศึกษามีความกระตือรือรน มีความรับผิดชอบ มีวินัยและรูจักเคารพสิทธิของ
ตนเองและผูอื่น
1.3.2. เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาสามารถใช ป ระโยชน จ ากความรูแ ละความเข า ใจเกี่ ย วกั บ ทฤษฎี
องคการ และการจัดการภาครัฐแนวใหม บนพื้นฐานของการมีคุณธรรมและจริยธรรม
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ไมมี

2

มคอ. 3

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิดการจัดการสาธารณะใหมและทฤษฎีองคการ โดยมุงเนนลักษณะโครงสรางขององคกรใน
ประเภทองคกรของรัฐและเอกชน การวางแผน การสั่งการ การบริหารทรัพยากรมนุษย การแบงงานและการ
บริหารงานในองคการสมัยใหม หนาที่ของฝายบริหารและการจัดการ การสั่งการ การจูงใจ การควบคุมการ
ปฏิบัติงานตามเปาหมายและนโยบายขององคการที่กําหนดไว
Study principles of neo public administration and organizational theories, focusing
on structure in public and private organizations, including planning, making orders, human
resources management, modern organizational administration, duties, motivating, and
monitoring to organizational setting goal and policy
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก

สอนเสริม

บรรยาย 45 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา
เฉพาะ

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมีการฝกปฏิบัติ

การศึกษาดวยตนเอง
การศึกษาดวยตนเอง 6
ชั่วโมงตอสัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชาประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานทาง web site ของคณะ/หลักสูตร/ระบบ
บริหารการศึกษา
- อาจารยประจํารายวิชาจัดเวลาคําปรึกษากับนั กศึกษาเป นรายบุคคลหรือรายกลุมตามความ
ตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
(2) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแยงทางคานิยมและจัดการปญหาทางคุณธรรมจริยธรรม
โดยใชดุลยพินิจทางคานิยมพื้นฐานและความรูสึกของผูอื่น
1.2 วิธีการสอน
ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการตรงเวลา การแตงกายที่เปน ไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย มีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น รูจักหนาที่การทํางานเปนกลุม รูหนาที่ของ การเปน
ผูนํากลุมและการเปน สมาชิกกลุม มีความซื่อสัตย นอกจากนี้อาจารยผูส อนทุกคนตองสอดแทรกเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้ง มีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน การยกยอง
นักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ
1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
(1) ความรูความเขาใจและหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร
(2) รูและเขาใจถึงความกาวหนาของความรู ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ และขอบังคับที่
เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
2.2 วิธีการสอน
ใชวิธีการสอนในหลากหลายโดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกตใชศาสตร เพื่อปฏิบัติใน
สภาพแวดลอมจริง และสามารถปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทั้งนี้ ใหเปนไปตามลักษณะของ
รายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงาน
หรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ
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2.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตางๆ โดย
1) การทดสอบยอย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
4) ประเมินจากการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน
5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
6) ประเมินจากรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
(1) สามารถคนหาขอเท็จจริงและทําความเขาใจปรากฎการณที่เกี่ยวของกับรัฐประศาสน
ศาสตรจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย
(2) สามารถศึกษาและวิเคราะหสถานการณหรือสภาพปญหาที่ซับซอน โดยใชความรูแนวคิดและ
ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแกไขไดอยางสรางสรรค
3.2 วิธีการสอน
ใชกรณีศึกษาโดยการประยุกตใชศาสตรทางรัฐประศาสนศาสตร ในการอธิบายปรากฏการณทางสังคม มี
การอภิปรายกลุม และเปดโอกาสใหนักศึกษาไดใชความรูเพื่อการปฏิบัติงานจริง
3.3 วิธีการประเมินผล
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญานี้ สามารถทําไดโดยการออกขอสอบที่ให
นักศึกษาแกปญหา อธิบายแนวคิดของการแกปญหา และวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูที่เรียนมา
หลีกเลี่ยงขอสอบที่เปนการเลือกคําตอบที่ถูกมาคําตอบเดียวจากกลุมคําตอบที่ใหมาไมควรมีคําถามเกี่ยวกับ
นิยามตาง ๆ
ประเมิน ตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิ บั ติของนักศึ กษา เชน ประเมิ นจากการนําเสนอ
รายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
(2) สามารถปรับตัวในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟงความคิดเห็นที่แตกตางและแสดง
ความเห็นที่เกี่ยวของกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตรไดอยางสรางสรรค
(3) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมกับพื้นฐานของตนเองและ
บริบทของกลุม
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4.2 วิธีการสอน
ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหทํางานเปนกลุม มีการประสานงานกับผูอื่นหรือคนควาหาขอมูล
จากแหลงขอมูลอื่น ๆ รวมถึงการหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลหรือผูมีประสบการณโดยมีความคาดหวังใน
ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
1) สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดี
2) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี
4) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป
5) มีภาวะผูนํา
4.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน และสังเกต
จากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูลที่
ดําเนินกิจกรรม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ องพัฒนา
(1) มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเปนเครื่องมือในการคนควาหาความรูและการ
นําเสนอขอมูลทางรัฐประศาสนศาสตรในรูปแบบที่หลากหลายไดอยางเหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ
5.2 วิธีการสอน
ใชกลยุทธการสอนที่เนนการพัฒนาการเรียนรูโดยใชทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสาร เชน
การนําเสนอขอมูลสถิติ ตัวเลข และการวิเคราะห โดยเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม รวมทั้งมีการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง และสถานการณจริง
และนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือคณิตศาสตรและสถิติ ที่เกี่ยวของ
2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตางๆ การ
อภิปราย กรณีศึกษาตางๆ ที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน
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มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
1
1. กลาวนําภาพรวมเนื้อหาและขอบเขต
ของเนื้อหาวิชา แนวทางในการเรียน
การสอน
2. ความหมายขององคการ
3. การมององคการในเชิงระบบ
4. วงจรชีวิตขององคการ

จน.
กิจกรรม
ผูสอน
ชั่วโมง
การเรียนการสอน/สื่อที่ใช
3
1. แนะนํารายวิชา ประกอบดวย เนือ้ หา
ผศ.ดร.
สาระของรายวิชา เอกสารและตําราที่ อานุภาพ รักษ
จะใชในการเรียนการสอน กิจกรรม/
สุวรรณ
งานที่มอบหมาย เกณฑการ
ประเมินผลการเรียน
2. กําหนดและสรางขอตกลงรวมกับ
นักศึกษาเกี่ยวกับกฎกติกามารยาทใน
การเรียนการสอน ทั้งนี้ กฎกติกา
มารยาทในการเรียนจะถูกบังคับใช
ดวยความเต็มใจของนักศึกษาและ
ผูสอน
3. การบรรยายความหมายขององคการ
การมององคการในเชิงระบบ และ
วงจรชีวิตขององคการ
4. ในระหวางการบรรยายจะตองมีการตั้ง
ประเด็นคําถามใหนักศึกษาคิดและ
แสดงความคิดเห็นในแตละหัวขอที่
สอน เพื่อกระตุนใหเกิดการมีสวนรวม
ในการเรียน
5. ใหนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหาสาระที่
ไดรับจากการเรียนในแตหัวขอการ
สอน โดยผูสอนทําการสรุปปดทาย
6. มอบหมายใหนักศึกษากลุมละไมเกิน 4
คน ศึกษาคนควา “พัฒนาการของ
แนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการ
องคการ” พรอมสรุปสาระ/จุดเนนของ
แนวคิดและทฤษฎีในแตละยุคสมัย
โดยอางอิงแหลงที่มาของขอมูลที่ไป
ศึกษาคนควา และสงในสัปดาหถดั ไป
7. ใหนักศึกษาคนควาทบทวนดวยการ
ตอบคําถามทบทวน และสงในสัปดาห
ถัดไป
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มคอ. 3
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
2
1. ความหมายของทฤษฎี ตัวแบบ และ
อุปมาอุปมัย
2. พัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎี
องคการ
3. ความเชื่อมโยงของทฤษฎีองคการกับ
การประยุกตใช

จน.
ชั่วโมง
1.

2.

3.

4.

3

1. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโครงสรางของ
องคการ
2. มิติของโครงสรางองคการ

3

1.
2.

3.

4.

กิจกรรม
ผูสอน
การเรียนการสอน/สื่อที่ใช
การบรรยายความหมายของทฤษฎี ตัว
ผศ.ดร.
แบบ และการอุปมาอุปมัย พัฒนาการ อานุภาพ รักษ
ของแนวคิดและทฤษฎีองคการ และ
สุวรรณ
การนําทฤษฎีองคการไปประยุกตใช
กอนที่จะบรรยายเนื้อหา “พัฒนาการ
ของแนวคิดและทฤษฎีองคการ” เปด
โอกาสใหนักศึกษาแตละกลุมที่ไดไป
ศึกษาคนความาลวงหนา อธิบาย
สาระสําคัญของพัฒนาการของแนวคิด
และทฤษฎีองคการในแตละยุคให
เพื่อนรวมชั้นฟง และอาจจะเปด
โอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหวางนักศึกษา
ใหนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหาสาระที่
ไดรับจากการเรียนในแตหัวขอการ
สอน โดยผูสอนทําการสรุปปดทาย
ใหนักศึกษาคนควาทบทวนดวยการ
ตอบคําถามทบทวน และสงในสัปดาห
ถัดไป
ผศ.ดร.
การบรรยายความรูเกีย่ วกับโครงสราง
องคการและมิติของโครงสรางองคการ อานุภาพ รักษ
เมื่อบรรยายจบ ใหนักศึกษาฝกในการ
สุวรรณ
วิเคราะหโครงสรางองคการจาก
ตัวอยางโครงสรางขององคการจริง ทั้ง
ในแงความซับซอน ความเปนทางการ
การรวมและการกระจายอํานาจ และ
ผลกระทบของขนาดของการบริหารที่
มีตอโครงสรางองคการ
ใหนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหาสาระที่
ไดรับจากการเรียนในแตหัวขอการ
สอน โดยผูสอนทําการสรุปปดทาย
ใหนักศึกษาคนควาทบทวนดวยการ
ตอบคําถามทบทวน และสงในสัปดาห
ถัดไป
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มคอ. 3
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
4
1. ความหมายและคุณลักษณะของ
สภาพแวดลอมขององคการ
2. แนวคิดเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของ
องคการ
3. ความสัมพันธของสภาพแวดลอมกับ
โครงสรางขององคการ

5

1. พัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีรัฐ
ประศาสนศาสตร
2. เปรียบเทียบแนวคิดและทฤษฎีรัฐ
ประศาสนศาสตรกับแนวคิดและทฤษฎี
องคการ

จน.
กิจกรรม
ผูสอน
ชั่วโมง
การเรียนการสอน/สื่อที่ใช
3
1. นําเขาสูเนื้อหากอนการบรรยายดวย
ผศ.ดร.
การทํากิจกรรม โดยปรับเปลี่ยน
อานุภาพ รักษ
สภาพแวดลอมในหองเรียน เชน การ
สุวรรณ
เปด-ปดไฟ หรือการเปด-ปด
เครื่องปรับอากาศ และใหนักศึกษาคิด
วาจะตองทําอยางไรเพื่อใหเรียนไป
เหมือนกับสถานการณปกติ เพื่อทําให
นักศึกษาเขาใจในเบื้องตนถึง
ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดลอม
2. การบรรยายความหมาย คุณลักษณะ
แนวคิดเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของ
องคการ และความสัมพันธระหวาง
สภาพแวดลอมกับโครงสรางองคการ
3. ตั้งประเด็นคําถามใหนักศึกษาคิดและ
แสดงความคิดเห็นในระหวางการ
บรรยายในแตละหัวขอ
4. ใหนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหาทีไ่ ดรับ
จากการเรียนในแตละหัวขอการสอน
โดยผูสอนทําการสรุปปดทาย
5. ใหนักศึกษาคนควาทบทวนดวยการ
ตอบคําถามทบทวน และสงในสัปดาห
ถัดไป
3
1. การบรรยายทบทวนเนื้อหาเกี่ยวกับ
ผศ.ดร.
พัฒนาการทฤษฎีองคการในยุคตางๆ อานุภาพ รักษ
ตามที่ไดเรียนไปในสัปดาหที่ 2
สุวรรณ
2. การบรรยายพัฒนาการของแนวคิดและ
ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร
3. จัดแบงนักศึกษาเปนกลุม เพื่อให
นักศึกษาทดลองเทียบเคียงยุคสมัย
ของแนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสน
ศาสตรกับแนวคิดและทฤษฎีองคการ
4. ใหนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหาสาระที่
ไดรับจากการเรียน โดยผูสอนทําการ
สรุปปดทาย
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มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จน.
ชั่วโมง
5.

6

1. พัฒนาการของแนวคิดทางรัฐ
ประศาสนศาสตรของพิทยา บวร
วัฒนา

3

1.

2.

3.

4.

5.

7

1. จุดเปลีย่ นที่มีอิทธิพลตอการบริหาร
จัดการ
2. ที่มาและหลักการของแนวคิดการ
จัดการภาครัฐแนวใหม (NPM)
3. แนวคิดการจัดตั้งหนวยงานเฉพาะแยกออก
จากหนวยงานราชการ (Agentification)
4. แนวคิดการแยกผูซื้อบริการออกจากผู
ใหบริการ (Purchaser-Provider
Split)
5. แนวคิดธรรมาภิบาล (Good
Governance)

3

1.

2.

กิจกรรม
ผูสอน
การเรียนการสอน/สื่อที่ใช
ใหนักศึกษาคนควาทบทวนดวยการ
ตอบคําถามทบทวน และสงในสัปดาห
ถัดไป
การบรรยายพัฒนาการของแนวคิด
ผศ.ดร.
ทางรัฐประศาสนศาสตรของพิทยา
อานุภาพ รักษ
บวรวัฒนา
สุวรรณ
ใหนักศึกษาฝกการวิเคราะห
เปรียบเทียบพัฒนาการของแนวคิด
ทางรัฐประศาสนศาสตรของพิทยา
บวรวัฒนา กับนักวิชาการตางประเทศ
ใหนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหาสาระที่
ไดรับจากการเรียน โดยผูสอนทําการ
สรุปปดทาย
มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควา
เพิ่มเติมและสรุปสาระสําคัญของ
หนังสือ “รัฐประศาสนศาสตร : ทฤษฎี
และแนวการศึกษา (ค.ศ.1887-1970)
และ (ค.ศ.1970-1980)โดยอางอิง
แหลงที่มาของขอมูลที่ไปศึกษาคนควา
และสงในสัปดาหถัดไป
ใหนักศึกษาคนควาทบทวนดวยการ
ตอบคําถามทบทวน และสงในสัปดาห
ถัดไป
สอบถามและทบทวนสิ่งที่นักศึกษา
ผศ.ดร.
ไดรับจากการศึกษาคนควาจากหนังสือ อานุภาพ รักษ
“รัฐประศาสนศาสตร : ทฤษฎีและ
สุวรรณ
แนวการศึกษา (ค.ศ.1887-1970) และ
(ค.ศ.1970-1980)
การบรรยายเกีย่ วกับจุดเปลี่ยนที่มี
อิทธิพลตอการบริหารจัดการ ที่มาและ
หลักการของแนวคิดการจัดการภาครัฐ
แนวใหม (NPM) รวมถึงแนวคิด
Agentification แนวคิด PurchaserProvider Split และแนวคิด Good
Governance
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มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จน.
ชั่วโมง
3.

4.

5.

6.

8

1. ความหมายของ “การตลาดใน
ภาครัฐ”
2. แนวคิดการแลกเปลีย่ น (Concept of
Exchange)
3. สวนผสมทางการตลาดกับการ
ประยุกตใชในภาครัฐ
4. การใชการตลาดกับบริบทของระบบ
ราชการไทย

3

1.

2.

3.

4.

5.

กิจกรรม
ผูสอน
การเรียนการสอน/สื่อที่ใช
ใหนักศึกษารวมกันวิเคราะหและ
อภิปรายวาแนวคิดการจัดการภาครัฐ
แนวใหม (NPM) มีความแตกตางจาก
หลักการหรือแนวคิดการบริการจัดการ
ภาครัฐแบบดั้งเดิมอยางไร
ใหนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหาสาระที่
ไดรับจากการเรียน โดยผูสอนทําการ
สรุปปดทาย
มอบหมายใหนักศึกษาคนควาและอาน
ลวงหนาเรื่อง “การตลาดสําหรับ
ภาครัฐของสํานักงาน กพร.” เพื่อ
เตรียมความรูสําหรับการอภิปรายใน
การเรียนสัปดาหตอไป
ใหนักศึกษาคนควาทบทวนดวยการ
ตอบคําถามทบทวน และสงในสัปดาห
ถัดไป
เขาสูบทเรียนดวยการใหนักศึกษาเลา
ผศ.ดร.
ถึงสาระสําคัญทีไ่ ดจากการอาน
อานุภาพ รักษ
เอกสาร “การตลาดสําหรับภาครัฐของ
สุวรรณ
สํานักงาน กพร.”
ใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นและ
มุมมองตามความเขาใจของนักศึกษา
จากที่ไดหนังสือ “การตลาดสําหรับ
ภาครัฐ” ของสํานักงาน กพร.
การบรรยายเรื่องการตลาดในภาครัฐ
แนวคิดการแลกเปลีย่ น การใช
สวนผสมทางการตลาดในภาครัฐ และ
การตลาดในบริบทของระบบราชการ
ไทย
ใหนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหาสาระที่
ไดรับจากการเรียน โดยผูสอนทําการ
สรุปปดทาย
ใหนักศึกษาคนควาทบทวนดวยการ
ตอบคําถามทบทวน และสงในสัปดาห
ถัดไป
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มคอ. 3
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
9
1. ประสบการณการปฏิรูประบบราชการ
ของประเทศที่พัฒนาแลว
2. การปฏิรปู ระบบราชการของไทย
3. ประเภทขององคการในระบบราชการ
ไทย

10

1. ที่มาของการบริหารงานแบบมุงเนน
ผลสัมฤทธิ์
2. ความหมายและหลักการของการ
บริหารงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์
3. กระบวนการในการบริหารงานแบบ
มุงเนนผลสัมฤทธิ์

11

1. แนวคิดและพัฒนาการของการวัดผล
การปฏิบัติงานในภาครัฐ
2. ตัวแบบในการวัดผลการปฏิบตั ิงาน

จน.
กิจกรรม
ผูสอน
ชั่วโมง
การเรียนการสอน/สื่อที่ใช
3
1. ทบทวนเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการและ
ผศ.ดร.
แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม
อานุภาพ รักษ
(NPM)
สุวรรณ
2. การบรรยายเรื่องประสบการณการ
ปฏิรูประบบราชการของประเทศที่
พัฒนาแลว การปฏิรูประบบราชการ
ของไทย และประเภทขององคการใน
ระบบราชการไทยภายหลังการปฏิรูป
ระบบราชการ
3. ใหนักศึกษาอภิปรายสิ่งที่เปนความ
เหมือนและความแตกตางของการการ
ปฏิรูประบบราชการของประเทศที่
พัฒนาแลวกับกรณีของประเทศไทย
และผูส อนทําการสรุปปดทาย
4. ใหนักศึกษาทบทวนเนื้อหาดวยการ
ตอบคําถามทบทวน และสงในสัปดาห
ถัดไป
3
1. การบรรยายที่มา ความหมาย
ผศ.ดร.
หลักการ และกระบวนการของการ
อานุภาพ รักษ
บริหารงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์
สุวรรณ
พรอมทั้งยกตัวอยางการดําเนินการใน
ระบบราชการ
2. สรางการมีสวนรวมในการบรรยายดวย
การตั้งประเด็นคําถามใหนักศึกษาคิด
และแสดงความคิดเห็นในแตละหัวขอ
ของการบรรยาย
3. ใหนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหาทีไ่ ดรับ
จากการเรียนในแตละหัวขอการสอน
โดยผูสอนทําการสรุปปดทาย
4. ใหนักศึกษาคนควาทบทวนดวยการ
ตอบคําถามทบทวน และสงในสัปดาห
ถัดไป
3
1. การบรรยายเกีย่ วกับแนวคิดและ
ผศ.ดร.
พัฒนาการของการวัดผลการ
อานุภาพ รักษ
ปฏิบัติงานในภาครัฐ ตัวแบบในการ
สุวรรณ

12

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จน.
ชั่วโมง

ขององคการ
3. ตัวชี้วัดผลงานและกระบวนการวัดผล
การปฏิบัติงานขององคการ
2.

3.

4.

5.

12

1. ที่มาและหลักการของการบริหารและ
การวางเชิงกลยุทธในภาครัฐ
2. กระบวนการในการบริหารและการ
วางแผนเชิงกลยุทธในภาครัฐ

3

1.

2.

3.

4.

กิจกรรม
ผูสอน
การเรียนการสอน/สื่อที่ใช
วัดผลการปฏิบตั ิงานขององคการ และ
ตัวชี้วัดผลงานและกระบวนการวัดผล
การปฏิบัติงานขององคการ
สรางการมีสวนรวมในการบรรยายดวย
การตั้งประเด็นคําถามใหนักศึกษาคิด
และแสดงความคิดเห็นในแตละหัวขอ
ของการบรรยาย และทดลองกําหนด
ตัวชี้วัดวัดผลการปฏิบัติงาน
ใหนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหาทีไ่ ดรับ
จากการเรียนในแตละหัวขอการสอน
โดยผูสอนทําการสรุปปดทาย
ใหนักศึกษาคนควาทบทวนดวยการ
ตอบคําถามทบทวน และสงในสัปดาห
ถัดไป
มอบหมายใหนักศึกษากลุมละไมเกิน 4
คน ศึกษาคนควาเรื่อง “การบริหาร
เชิงกลยุทธในภาครัฐ” พรอมสรุปสาระ
โดยอางอิงแหลงที่มาของขอมูลที่ไป
ศึกษาคนควา เพื่อเตรียมนําเสนอและ
อภิปรายในชั้นเรียนในสัปดาหถัดไป
เขาสูบทเรียนดวยการใหนักศึกษาแต
ผศ.ดร.
ละกลุม นําเสนอถึงความรูที่ตนเองได อานุภาพ รักษ
จากการศึกษาคนควาดวยตัวเองเรือ่ ง
สุวรรณ
“การบริหารเชิงกลยุทธในภาครัฐ”
กําหนดประเด็นใหนักศึกษาแสดง
ความคิดเห็นและอภิปรายตามความ
เขาใจของนักศึกษาภายใตหัวขอ “การ
บริหารเชิงกลยุทธในภาครัฐ”
บรรยายที่มาและหลักการของการ
บริหารและการวางเชิงกลยุทธใน
ภาครัฐ และกระบวนการในการ
บริหารและการวางแผนเชิงกลยุทธใน
ภาครัฐ
ในระหวางการบรรยายจะปอนคําถาม
หรือกําหนดประเด็นใหนักศึกษารวม

13

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จน.
ชั่วโมง
5.

6.

13

1. ที่มาและความหมายของคุณภาพ
2. แนวคิดการจัดการคุณภาพโดยรวม
(Total Quality Management)
3. แนวคิดการจัดการตาม McKinsey 7S Framework
4. แนวคิดการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA)

3

1.

2.

3.

4.

5.

14

1. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับขอมูลและ
สารสนเทศ
2. พัฒนาการของระบบขอมูลและ
สารสนเทศในองคการ

3

6.
1.

กิจกรรม
ผูสอน
การเรียนการสอน/สื่อที่ใช
อภิปรายและแสดงความคิดเห็น
ใหนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหาสาระที่
ไดรับจากการเรียน โดยผูสอนทําการ
สรุปปดทาย
ใหนักศึกษาคนควาทบทวนดวยการ
ตอบคําถามทบทวน และสงในสัปดาห
ถัดไป
เริ่มเขาสูการเรียนดวยการใหนักศึกษา
ผศ.ดร.
รวมกันอภิปรายเพื่อใหคําจํากัดความ อานุภาพ รักษ
ของคําวา “คุณภาพ” และ “องคการ
สุวรรณ
คุณภาพ”
การบรรยายที่มาและความหมายของ
คุณภาพ และแนวคิดเกี่ยวกับองคการ
คุณภาพและแนวคิดการบริหาร
สมัยใหม ไดแก แนวคิดการจัดการ
คุณภาพโดยรวม (Total Quality
Management) แนวคิดการจัดการ
ตาม McKinsey 7-S Framework
และแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ใช “คูมือพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ” เปนตัวอยางในการ
ประกอบการเรียนการสอน
สรางการมีสวนรวมในการบรรยายดวย
การตั้งประเด็นคําถามใหนักศึกษาคิด
และแสดงความคิดเห็นในแตละหัวขอ
ของการบรรยาย
ใหนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหาทีไ่ ดรับ
จากการเรียนในแตละหัวขอการสอน
โดยผูสอนทําการสรุปปดทาย
การทดสอบทายชั่วโมงเรียน
การบรรยายความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
ผศ.ดร.
ขอมูลและสารสนเทศ พัฒนาการของ อานุภาพ รักษ
ระบบขอมูลและสารสนเทศในองคการ
สุวรรณ
และการประยุกตใชเทคโนโลยี

14

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จน.
ชั่วโมง

3. การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ

2.

3.

4.

5.

15

1. ขอจํากัดของแนวคิดการจัดการภาครัฐ
แนวใหม (NPM)
2. หลักการและแนวคิดการใหบริการ
สาธารณะแนวใหม (NPS – New
Public Service)

3

1.

2.

กิจกรรม
ผูสอน
การเรียนการสอน/สื่อที่ใช
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สรางการมีสวนรวมในการบรรยายดวย
การตั้งประเด็นคําถามใหนักศึกษาคิด
และแสดงความคิดเห็นในแตละหัวขอ
ของการบรรยาย
ใหนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหาทีไ่ ดรับ
จากการเรียนในแตละหัวขอการสอน
โดยผูสอนทําการสรุปปดทาย
ใหนักศึกษาคนควาทบทวนดวยการ
ตอบคําถามทบทวน และสงในสัปดาห
ถัดไป
มอบหมายใหนักศึกษาแบงเปนกลุม ๆ
ละ 4 คน คนควาดวยตัวเองและสรุป
สาระสําคัญเกี่ยวกับ “หลักการและ
แนวคิดการใหบริการสาธารณะแนว
ใหม (New Public Service)” และ
“ขอจํากัดของการบริหารจัดการ
ภาครัฐภายใตแนวคิด NPM” พรอม
กับอางอิงแหลงที่มาของขอมูล สําหรับ
การเรียนในครั้งถัดไป
เขาสูบทเรียนดวยการใหนักศึกษาแต
ผศ.ดร.
ละกลุม นําเสนอถึงความรูที่ไดรับจาก อานุภาพ รักษ
การศึกษาคนควาดวยตัวเองในเรื่อง
สุวรรณ
“หลักการและแนวคิดการใหบริการ
สาธารณะแนวใหม (New Public
Service)” และ “ขอจํากัดของการ
บริหารจัดการภาครัฐภายใตแนวคิด
NPM”
กําหนดประเด็นใหนักศึกษาได
อภิปรายและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาคนควาตามขอ 1
เชน เห็นดวยหรือไม เพราะเหตุใด มี
ความเปนไปไดในการนํามาใชในการ
บริหารจัดการภาครัฐหรือไม ดวย
เหตุผลอะไร เปนตน

15

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จน.
ชั่วโมง
3.

4.

5.

6.
16

สอบปลายภาค

กิจกรรม
การเรียนการสอน/สื่อที่ใช
บรรยายเนื้อหาเกีย่ วกับ “ขอวิจารณ
เกี่ยวกับแนวคิดการจัดการภาครัฐแนว
ใหม (NPM)” และ “หลักการและ
แนวคิดการใหบริการสาธารณะแนวใหม
(NPS – New Public Service)”
ในระหวางการบรรยายจะปอนคําถาม
หรือกําหนดประเด็นใหนักศึกษารวม
อภิปรายและแสดงความคิดเห็น
ใหนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหาสาระที่
ไดรับจากการเรียน โดยผูสอนทําการ
สรุปปดทาย
ใหนักศึกษาคนควาทบทวนดวยการ
ตอบคําถามทบทวน

3

ผูสอน

ผศ.ดร.
อานุภาพ รักษ
สุวรรณ

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
การพัฒนาการเรียนรู
ของนักศึกษา
ดานคุณธรรมจริยธรรม

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

(2) สามารถปรับวิถีชีวิตใน
ความขัดแยงทางคานิยมและ
จัดการปญหาทางคุณธรรม
จริยธรรม โดยใชดุลยพินิจทาง
คานิยมพื้นฐานและความรูสกึ
ของผูอื่น

(1) ประเมินจากการตรงตอ
เวลาของนักศึกษาในการ
เขาชั้นเรียน การสงงาน
ตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการรวม
กิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัย
และพรอมเพรียงของ
นักศึกษาในการเขารวม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
(3) ปริมาณการกระทําทุจริต
ในการสอบ

สัปดาหที่
ประเมิน
1-15

สัดสวน
ของการ
ประเมินผล
10%

16

มคอ. 3
การพัฒนาการเรียนรู
ของนักศึกษา

ดานความรู

ดานทักษะทางปญญา

ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

(4) ประเมินจากความ
รับผิดชอบในหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย
(1) ความรูความเขาใจและ
(1) การทดสอบยอย
1-15
หลักการของแนวคิดและทฤษฎี (2) การสอบกลางภาคเรียน
ทางรัฐประศาสนศาสตร
และปลายภาคเรียน
(2) รูและเขาใจถึงความกาวหนา (3) ประเมินจากรายงานที่
นักศึกษาจัดทํา
ของความรู ตลอดจนธรรมเนียม
ปฏิบัติ กฎระเบียบ และขอบังคับ (4) ประเมินจากการจัด
กิจกรรมในชั้นเรียน
ที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
(5) ประเมินจากการนําเสนอ
สถานการณในสาขาวิชารัฐ
รายงานในชั้นเรียน
ประศาสนศาสตร
(1) สามารถคนหาขอเท็จจริง (1) การโตตอบ การแสดง
1-15
และทําความเขาใจ
ความคิดเห็นที่อยูบน
ปรากฎการณที่เกี่ยวของกับรัฐ
พื้นฐานหลักวิชาการ
(2) การสามารถอางอิง
ประศาสนศาสตรจาก
หนังสือ เอกสาร ตํารา
แหลงขอมูลที่หลากหลาย
เพื่อมาสนับสนุนกิจกรรม
(2) สามารถศึกษาและวิเคราะห
สถานการณหรือสภาพปญหาที่ (3) ประเมินจากการทดสอบ
ดวยแบบทดสอบอัตนัยทั้ง
ซับซอน โดยใชความรูแนวคิด
ขอเขียนและปากเปลา
และทฤษฎีทางรัฐประศาสน
ศาสตร เพื่อเสนอแนะแวทางใน
การแกไขไดอยางสรางสรรค
(2) สามารถปรับตัวในสังคมที่มี (1) ประเมินจากพฤติกรรม
5, 9, 11,
ความหลากหลาย รับฟงความ
และการแสดงออกของ
14, 15
คิดเห็นที่แตกตางและแสดง
นักศึกษาในการนําเสนอ
ความเห็นที่เกี่ยวของกับประเด็น
รายงานกลุมในชั้นเรียน
ทางรัฐประศาสนศาสตรไดอยาง (2) สังเกตจากพฤติกรรมที่
สรางสรรค
แสดงออกในการรวม
กิจกรรมตาง ๆ
(3) มีความคิดริเริ่มในการ
วิเคราะหและแกไขปญหาไดอยาง
เหมาะสมกับพื้นฐานของตนเอง
และบริบทของกลุม

สัดสวน
ของการ
ประเมินผล

40%

30%

10%
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มคอ. 3
การพัฒนาการเรียนรู
ของนักศึกษา
ดานทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

(1) มีทักษะในการใชเทคโนโลยี (1) ประเมินจากเทคนิคการ 3, 4, 6, 7,
สารสนเทศเพื่อเปนเครื่องมือใน
นําเสนอโดยใชทฤษฎี การ 8, 15
การคนควาหาความรูและการ
เลือกใชเครื่องมือทาง
นําเสนอขอมูลทางรัฐประศาสน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศาสตรในรูปแบบที่หลากหลาย (2) ประเมินจาก
ความสามารถในการ
ไดอยางเหมาะสมกับกลุม บุคคล
อธิบายถึงขอจํากัด
ตางๆ
เหตุผลในการเลือกใช
เครื่องมือตาง ๆ การ
อภิปราย กรณีศึกษา การ
นําเสนอตอชั้นเรียน

สัดสวน
ของการ
ประเมินผล
10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
- อานุ ภ าพ รักษ สุ วรรณ. 2558. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาองคการและการจัด การ
ภาครัฐแนวใหม. กรุงเทพฯ : โครงการสวนดุสิตกราฟฟคไซท.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
- ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน. 2551. ทฤษฎีองคการสมัยใหม. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพรัตนไตร
- สุเทพ เชาวลิต. 2551. การบริหารจัดการภาครับแนวใหม. พิมพครั้งที่ 3 กรุงเทพฯ :
สํานักพิมพเสมาธรรม.
- สุพจน ทรายแกว. 2545. การจัดการภาครัฐแนวใหม. พิมพครั้งที่ 2 กรุงเทพ ฯ : สถาบัน
นโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2007). The New Public Service: Serving, Not
Streering (Expanded ed.). New York: M.E. Sharpe, Inc.
- สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 2552. การตลาดสําหรับภาครัฐ. พิมพครั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.
- สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 2548. คูมือการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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มคอ. 3
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
- บทความและเอกสารที่เกี่ยวของกับรายวิชาดังกลาว สามารถเขาไปศึกษาคนควา และ
download ขอมูลตางๆ ไดที่ arnuphabpa.blogspot.com

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน สื่อการ
สอน และผลการเรียนรูที่ไดรับ ตลอดจนเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชาดวยแบบสอบถาม ซึ่งนักศึกษา
จะตองทําการประเมินผูสอนผานระบบการประเมินที่มหาวิทยาลัยกําหนด
แตในทางปฏิบัติ ผูสอนจะใชวิธีการพูดคุยกับนักศึกษาวาตองการใหผูสอนใชวิธีการสอนแบบใด ใช
สื่อการสอนในลักษณะใด เปนตน
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 การสังเกตการณมีสวนรวมในการอภิปราย แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
สรุ ป ภาพรวมของป ญ หาและอุ ป สรรคจาก มคอ.5 ของภาคการเรี ย นที่ ผ านมา ซึ่ งปรากฎว า
นักศึกษายังมีความสามารถในการศึกษาคนควาดวยตัวเองคอนขางจํากัด ขาดความหลากหลายในการเขาถึง
ความรู เนื้อหาสาระ หรือขอมูล และมีขอจํากัด ในดานภาษาอังกฤษ สงผลใหขาดการคน ควาจากแหล ง
ความรูที่เป น ภาษาอังกฤษ ดังนั้ น จํ าเปน ตองมอบหมายงานใหนักศึกษามีสวนรวมในการศึกษาคน ควา
เพิ่ ม เติ ม โดยผู ส อนแนะนํ าแหล งข อ มู ล สํ าหรั บ การศึ ก ษาค น คว าเพิ่ ม เติ ม ทั้ งแหลงที่ เป น ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ทบทวนผลสัมฤทธิ์กิจกรรมการเรียนการสอนและจากการสอบของนักศึกษา โดยพิจารณาตามผล
การเรียนรูตามที่กําหนด
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
สรุปการดําเนินงานเมื่อสิ้นภาคการศึกษา โดยจัดทําเอกสาร มคอ.5
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