รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
ประจําภาคเรียนที่ 1/2561
รหัสวิชา 2552303 การประเมินบุคคล

ตอนเรียน A1 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
รหัส 59

อาจารยผูสอน
ผูชวยศาสตราจารย ดร. สมศักดิ์ เจริญพูล

มคอ. 3

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2552303 การประเมินบุคคล
2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเลือก )
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
ผศ. ดร. สมศักดิ์ เจริญพูล
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานครฯ
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
16 พฤศจิกายน 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 ดานพุทธิพิสัย (ความรูที่ไดรับจากการเรียน)
1.1.1 เพื่อใหนักศึกษามีความรูเกี่ยวกับการประเมินบุคคล ตั้งแตพัฒนาการแนวคิดทฤษฎี ปรัชญา
ความเปนมา และกระบวนการประเมินบุคคล ทั้งในสวนที่เปนการบริหารจัดการในภาครัฐและเอกชน
1.1.2 เพื่อใหนักศึกษามีความเขาใจและสามารถนําความรูจากการศึกษาไปใชในการทําความเขาใจ
กระบวนการการประเมินบุคคลได
1.2 ดานทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช IT ที่ไดรับจากการเรียน)
1.2.1 เพื่อใหนักศึกษารูจักศึกษาคนควาดวยตัวเอง ใชความรูจากการศึกษาเพื่อวิเคราะหปญหาของ
การนําแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินบุคคลไปปฏิบัติ โดยเฉพาะในบริบทของระบบบริหารราชการ
ไทย รวมถึงรูจักที่จะแสดงออก แลกเปลี่ยนความรู ความคิด และรวมอภิปรายกับผูอื่น
1.2.2 นักศึกษาไดฝกปฏิบัติดวยการนําความรูความเขาใจจากการเรียนไปใชในการวิเคราะห
กิจกรรมทางการประเมินบุคคล
1.3 ดานจิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ไดรับจากการเรียน)
1.3.1 เพื่อใหนักศึกษามีความกระตือรือรน มีความรับผิดชอบ มีวินัยและรูจักเคารพสิทธิของตนเอง
และผูอื่น
1.3.2 เพื่อใหนักศึกษาสามารถใชประโยชนจากความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินบุคคล
บนพื้นฐานของการมีคุณธรรมและจริยธรรม
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
การประเมินบุคคลมีการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทั้งดานกรอบในการคิด
การศึกษา และเทคนิคในการประเมินบุคคลที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อใหนักศึกษามีความรูพื้นฐาน และความ
เขาใจในกระบวนการการประเมินบุคคลที่ถูกตองและเปนพื้นฐานในการศึกษารายวิชาอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
เปนการปรับปรุงใหมีเนื้อหาที่ทันสมัย สอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 เพื่อผูเรียนรูจะ
สามารถนําความรูแบบบูรณาการไปปฏิบัติใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการ หลักการในการประเมินบุคคลในองคการ การประเมินกระบวนการ
เลือกสรร บรรจุ แตงตั้งบุคคลเขาทํางาน โดยมุงเนนการประเมินผลการปฏิบัติงานการพิจารณาความดี
ความชอบ โดยใชเทคนิคและเครื่องมือในการประเมินบุคคลที่มีความแมน ตรงและความเชื่อถือได
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
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บรรยาย การฝก
บรรยาย 45 ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษา

สอนเสริม
ตามความจําเปน
รายบุคคล

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
-

การศึกษาดวยตนเอง
6 ชั่วโมงตอสัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชาประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานทาง web site ของคณะ/หลักสูตร/
ระบบบริหารการศึกษา
- อาจารยจัดเวลาคําปรึกษากับนักศึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมง
ตอสัปดาห

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย มีวินัย มีจรรยาบรรณ มีความซื่อสัตยตอหนาที่ ความ
ถอมตนและจิตใจเมตตาตอเพื่อรวมงาน ความไมละโมบ และการปฏิบัติหนาที่ที่ดีของประชาชนไทยตาม
รัฐธรรมนูญ
1.2 วิธีการสอน
(1) ใหจัดทํารายงานเกี่ยวกับการประเมินบุคคล และนําเสนอผลงานเปนกลุม
(2) กําหนดประเด็นปญหาที่มีความสําคัญในปจจุบัน รวมกับนักศึกษาศึกษาคนควา และ
อภิปรายกลุมฝกสังเกตพฤติกรรมของสมาชิกอื่น ๆ ทั้งในดาน ภาษา ทาทาง บุคลิกภาพ ฯลฯ
(3) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ระหวางที่มีการดําเนินงานในโครงการ โดยการพูดคุยกับ
นักศึกษาเนนความสามัคคี ความรับผิดชอบตองาน วินัย จรรยาบรรณ ความซื่อสัตยตอหนาที่ในกลุม ความ
ถอมตนและความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงาน และความซื่อสัตย
1.3 วิธีการประเมินผล
สังเกตและวิเคราะหพฤติกรรมตาง ๆ ของนักศึกษาในระหวางการทดลองใชวิธีการสอนในขอ (2)
ขางตนวาเปนไปตามคาดหมายไวหรือไม ถาไมเปนไปตามที่คาดหมาย ก็อาจมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมให
เหมาะสมมากขึ้น
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2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
แนวคิดการประเมิน การสรรหา การคัดเลือก การประเมินผลการปฏิบัติ และการสรางเครื่องมือใน
การประเมินที่มีคุณภาพ
2.2 วิธีการสอน
บรรยายหัวขอรายละเอียดตาง ๆ โดยใชสื่อ Power Point ประกอบการบรรยาย การสืบคนขอมูล
ผานทางอินเทอรเนตโดยใหนักศึกษารวมอภิปรายประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรูและตามดวย
ตัวอยางในการศึกษา อภิปรายโตตอบระหวางอาจารยและนักศึกษา การทํางานกลุม การนําเสนอรายงาน
และการวิเคราะหกรณีศึกษา
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยแบบทดสอบ
(2) นําเสนอสรุปรายงานการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินบุคคล
(3) การนําเสนอการวิเคราะหกรณีศึกษา
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
ความสามารถในการคิดและหาเหตุผลอยางเปนระบบความสามารถในการประยุกตความรูในวิชานี้
เพื่อแกปญหาอยางสรางสรรค
3.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานใหนักศึกษาทํารายงานเกี่ยวกับการประเมินบุคคลโดยใชความรูวิชานี้ไปเก็บขอมูล
วิเคราะหขอมูล อยางมีเหตุผล และนําเสนอผลงานในรูปของการรายงาน
3.3 วิธีการประเมินผล
ทดสอบยอย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค โดยเนนขอสอบที่มีการวิเคราะหและการประยุกต
ความรูที่ศึกษา และสภาพเนื้อหาในบทเรียนที่ไดศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
(1) ทักษะการสรางสัมพันธภาพระหวางนักศึกษาดวยกัน
(2) ทักษะความเปนผุนําและผูตามในการทํางานเปนทีม
(3) ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
(4) ทักษะการปฏิบัติหนาที่ที่ดีของนักศึกษาและการปฏิบัติตัวที่ดีตออาจารย
4.2 วิธีการสอน
(1) ใหทํารายงานรวมกันเปนกลุมโดยเนนความรูที่เรียนในวิชากับปญหาที่กําหนด
(2) แทรกประสบการณของอาจารยในระหวางการสอนโดยผานการเลาเรื่องตาง ๆ
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(3) พูดคุยกับนักศึกษาถึงความจําเปนในวิชาที่เรียน ในระหวางทําการสอน
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินตนเอง และเพื่อน ดวยแบบฟอรมที่กําหนด
(2) ประเมินรายงานที่นําเสนอและพฤติกรรมการทํางานเปนทีม
(3) ประเมินพฤติกรรมในหองเรียน เชน การเขาเรียน การทํางานสง การมีสวนรวมกิจกรรม
ในชั้นเรียน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
(1) ทักษะการคิดคํานวณ เชิงตัวเลข
(2) พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟง การแปล การเขียน โดยการทํารายงาน และนําเสนอ
ในชั้นเรียน
(3) พัฒนาทักษะในการวิเคราะหขอมูลจากกรณีศึกษา
(4) พัฒนาทักษะในการสืบคน ขอมูลทางอินเทอรเน็ต
(5) ทั ก ษะการใช เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการสื่ อ สาร เช น การส งงานทางไปรษณี ย
อิเล็กทรอนิกส
(6) ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใชรูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
(1) มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเอง จาก website และทํารายงานโดยเนนการ
นําตัวเลข หรือมีสถิติอางอิง จากแหลงที่มาขอมูลที่นาเชื่อถือ
(2) นําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
(3) เปดใหมีการอภิปราย
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) การจัดทํารายงาน
(2) การมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน
(3) การนําเสนองานดวยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ
ที่
1
แนะนํารายวิชา วิธี
การศึกษา การ
ประเมินผล ตําราและ
เอกสาร
ประกอบการเรียน
2
พื้นฐานความเขาใจใน
พฤติกรรมมนุษย และ
การบริหารทรัพยากร
มนุษย

จํานวน
กิจกรรม
ชั่วโมง
การสอน
3 ชี้แจงในเนื้อหารายวิชา
รูปแบบการเรียนการสอน
การประเมินผล

3

- การบรรยาย และการ
ซักถาม

3

แนวคิดและองคความรู
เกี่ยวกับการประเมิน
บุคคล

3

- การบรรยาย และการ
ซักถาม
- แบงกลุมนักศึกษา และ
กําหนดหัวขอรายงาน

4

การวิเคราะหงานและ
การวางแผนทรัพยากร
มนุษย

3

- การบรรยาย และการ
ซักถาม
- ตรวจสอบความถูกตอง
ของงานที่มอบหมาย

5

การสรรหาจากแหลง
ภายนอกและภายใน
องคการ

3

- การบรรยาย และการ
ซักถาม

สื่อการสอน

ผูสอน

- เอกสารแนวการสอน
- นําเสนอบนเครื่องฉาย
ดวยโปรแกรม Power
Point

อ.
สมศักดิ์
เจริญพูล

- หนังสือ การประเมิน
บุคคล
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย
- นําเสนอดวย โปรแกรม
Power Point
- หนังสือ การประเมิน
บุคคล
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย
- นําเสนอดวย โปรแกรม
Power Point
- หนังสือ การประเมิน
บุคคล
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย
- นําเสนอดวย โปรแกรม
Power Point
- หนังสือ การประเมิน
บุคคล
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย

อ.
สมศักดิ์
เจริญพูล

อ.
สมศักดิ์
เจริญพูล

อ.
สมศักดิ์
เจริญพูล

อ.
สมศักดิ์
เจริญพูล
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มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอ

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรม
การสอน

6

แนวคิดและตัวแบบใน
การรับคน

3

- การบรรยายและการ
ซักถาม

7

การคัดเลือกบุคลากร

3

- การบรรยายและการ
ซักถาม

8
9

สอบกลางภาค
เครื่องมือที่ใชในการ
ประเมินบุคคล 1

3

- การบรรยายและการ
ซักถาม

10

เครื่องมือที่ใชในการ
ประเมินบุคคล 2

3

- การบรรยายและการ
ซักถาม
- นักศึกษาทดลองสราง
เครื่องมือในการประเมิน

11

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคคล 1

3

- การบรรยายและการ
ซักถาม

สื่อการสอน
- นําเสนอดวย โปรแกรม
Power Point
- หนังสือ การประเมิน
บุคคล
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย
- นําเสนอดวย โปรแกรม
Power Point
- หนังสือ การประเมิน
บุคคล
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย
- นําเสนอดวย โปรแกรม
Power Point
- หนังสือ การประเมิน
บุคคล
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย
- นําเสนอดวย โปรแกรม
Power Point
- หนังสือ การประเมิน
บุคคล
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย
- นําเสนอดวย โปรแกรม
Power Point
- หนังสือ การประเมิน
บุคคล

ผูสอน

อ.
สมศักดิ์
เจริญพูล

อ.
สมศักดิ์
เจริญพูล

อ.
สมศักดิ์
เจริญพูล

อ.
สมศักดิ์
เจริญพูล

อ.
สมศักดิ์
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มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอ

จํานวน
ชั่วโมง

12

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคคล 2

13

การบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน

14

นําเสนอผลการศึกษา
- นักศึกษานําเสนอรายงาน
จากกรณีศึกษา
การศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
นําเสนอผลการศึกษา
- นักศึกษานําเสนอรายงาน
จากกรณีศึกษา
การศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
การสอบปลายภาค และสงรูปเลมรายงานฉบับสมบูรณ

15
16

3

กิจกรรม
การสอน

- การบรรยายและการ
ซักถาม

- การบรรยายและการ
ซักถาม

สื่อการสอน

ผูสอน

- เอกสารประกอบการ
บรรยาย
- นําเสนอดวย โปรแกรม
Power Point Power
Point
- หนังสือ การประเมิน
บุคคล
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย
- นําเสนอดวย โปรแกรม
Power Point
- หนังสือ การประเมิน
บุคคล
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย
- นําเสนอดวย โปรแกรม
Power Point

เจริญพูล

อ.
สมศักดิ์
เจริญพูล

อ.
สมศักดิ์
เจริญพูล
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มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
การพัฒนาการ
ผลการเรียนรู
เรียนรูของ
นักศึกษา
ดานคุณธรรม 1) พัฒนานิสัยและ
จริยธรรม
ประพฤติตนอยางมี
คุณธรรมจริยธรรมและ
ดวยความรับผิดชอบ
ทั้งในสวนตนและ
สวนรวม

ดานความรู

1) รูและเขาใจถึง
ความกาวหนาของ
ความรูตลอดจนธรรม
เนียมปฏิบัติ
กฎระเบียบและ
ขอบังคับที่เปลี่ยนไป
ตามสถานการณใน
สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร
2) ตระหนักรูถึง
งานวิจัยในปจจุบันที่
เกี่ยวของกับการ
แกปญหาและการตอ
ยอดองคความรูใน
สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่ สัดสวนของ
ประเมิน การประเมินผล

1) ประเมินจากการตรงตอเวลาของ 1-15
20%
นักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสง
งานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอม
เพรียงของนักศึกษาในการเขารวม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการ
สอบ
4) ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
1) การทดสอบยอย
3, 5, 7,9 25%
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลาย 8, 16
แบงเปน
ภาคเรียน
ผลการ
เรียนรูที 1)
= 15%

3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษา
จัดทํา
4) ประเมินจากการจัดกิจกรรมในชั้น
เรียน
5) ประเมินจากการนําเสนอรายงาน
ในชัน้ เรียน

11, 12, ผลการ
13, 14 เรียนรูท่ี 2)
4, 8, 15 = 10%
11, 12,
13, 14
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มคอ. 3
การพัฒนาการ
เรียนรูของ
ผลการเรียนรู
นักศึกษา
ดานทักษะทาง 1) สามารถคนหา
ปญญา
ขอเท็จจริงและทํา
ความเขาใจ
ปรากฏการณที่
เกี่ยวของกับรัฐ
ประศาสนศาสตรจาก
แหลงขอมูลที่
หลากหลาย

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

วิธีการประเมิน

1) การโตตอบ การแสดงความ
คิดเห็นที่อยูบนพื้นฐานหลักวิชาการ
2) การสามารถอางอิง หนังสือ
เอกสาร ตํารา เพื่อมาสนับสนุน
กิจกรรม
3) ประเมินจากการทดสอบดวย
แบบทดสอบอัตนัยทั้งขอเขียนและ
ปากเปลา
4) ประเมินการประยุกตความรูที่
เรียนมาเพื่อนําไปอธิบายแกปญหา
จากปรากฏ
การณในองคการและสังคม
1) มีความรับผิดชอบ 1) ประเมินจากพฤติกรรมและการ
ในการพัฒนาตนเอง
แสดงออกของนักศึกษาในการ
และแสดงออกซึ่งภาวะ นําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน
ผูนําและสมาชิกที่ดี
ของกลุม
2) สามารถปรับตัวได 2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออก
ในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความ
ในสังคมที่มีความ
ครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของ
หลากหลาย รับฟง
ขอมูลที่ดําเนินกิจกรรม
ความเห็นที่แตกตาง
และแสดงความเห็นที่
เกี่ยวของกับประเด็น
ทางรัฐประศาสน
ศาสตรไดอยาง
สรางสรรค
1) มีทักษะในการใช
1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือ
เพื่อเปนเครื่องมือใน
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

สัปดาหที่ สัดสวนของ
ประเมิน การประเมินผล
3, 4, 5,
7, 8, 9,
15

20%

11, 12,
13, 14

20%
แบงเปน
ผลการ
เรียนรูที 1)
= 10%
4, 8, 11, ผลการ
12, 13, เรียนรูที่ 2)
14, 15 = 10%

4, 8, 11, 15%
12, 13, แบงเปน
14, 15 ผลการ
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มคอ. 3
การพัฒนาการ
เรียนรูของ
นักศึกษา
สื่อสาร และ
การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

การคนควาหาความรู
และการนําเสนอขอมูล
ทางรัฐประศาสน
ศาสตรในรูปแบบที่
หลากหลายไดอยาง
เหมาะสมกับกลุม
บุคคลตางๆ
2) สามารถสื่อสาร
ประเด็นทางรัฐ
ประศาสนศาสตรได
อยางมีประสิทธิภาพ

2) ประเมินจากความสามารถในการ
อธิบายถึงขอจํากัด เหตุผลในการ
เลือกใชเครื่องมือตาง ๆ การอภิปราย
กรณีศึกษา การนําเสนอตอชั้นเรียน

สัปดาหที่ สัดสวนของ
ประเมิน การประเมินผล
เรียนรูที 1)
= 10%

11, 12,
13, 14,

ผลการ
เรียนรูที่ 2)
= 5%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
นิสดารก เวชยานนท. การประเมินบุคคล. กรุงเทพฯ:คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ศิริชัย กาญจนวาสี. (2536). ทฤษฎีการประเมิน. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ธงชัย สันติวงษ. (2542). การบริหารงานบุคคล. พิมพครั้งที่ 10 กรุงเทพฯ:โรงพิมพไทยวัฒนา
พานิช.
อลงกรณ มีสุทธา และสมิต สัชฌุกร. (2546). การประเมินผลการปฏิบัติงาน (ฉบับแกไขเพิ่มเติม).
พิมพครั้งที่ 6 กรุงเทพฯ:สํานักพิมพสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุน).
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
(http://palad.mof.go.th/ind53/i_index.html) สํานักงาน ก.พ. (http://www.ocsc.go.th)
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มคอ. 3

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
1.2 การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
1.3 แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
1.4 ขอเสนอแนะผานเว็บ ที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
1.1 ผลการเรียนของนักศึกษา การสอบยอย สอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
1.2 ผลการฝกปฏิบัติ
1.3 รายงานการคนควาตาง ๆ ที่มอบหมาย
1.4 การนําเสนอผลงาน การตอบคําถามของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 มีการทํามาตราฐานกรอบคุณวุฒิประจํารายวิชา และดําเนินการปรับปรุงการเรียนการสอน
3.2 จัดประชุมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
3.3 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 ในระหว า งกระบวนการเรีย นการสอน มี ก ารทดสอบผลสั มฤทธิ์ ในผลการเรีย นรูที่ วัด และ
ประเมินผลผานแลว
4.2 ในการสอบปลายภาคใหมีการวัดและประเมินผลการเรียนรูที่สําคัญอีกครั้ง
4.3 ความถูกตองของรายงานที่จัดทํา
4.4 การตรวจผลงานใหมีการสุมสัมภาษณเพื่อประสิทธิผล
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากการประเมินผลและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนปรับปรุงการ
สอนและรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้
5.1 ปรับปรุงรายวิชาอยางนอยทุก 2 ป ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
5.2 เปลี่ยนหรือจัดการเรียนการสอนเปนทีม หรือแบงหัวขอรับผิดชอบ

13

