รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
ประจําภาคเรียนที่ 1/2560
รหัสวิชา 2553215 การบริหารราชการไทย
ตอนเรียน B1 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
รหัส 60

อาจารยผูสอน
ผศ.ดร. เอกอนงค ศรีสําอางค
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อวิชา
2553215 การบริหารราชการไทย (Thai Public Administration)
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาตรและเปนวิชาแกน
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
ผศ.ดร. เอกอนงค ศรีสําอางค
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1ชั้นปที่ 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน(Pre-requisite)(ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่เรียนพรอมกัน(Co-requisite)(ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิตรวมทั้งศูนยการศึกษานอก
สถาบันของมหาวิทยาลัยที่เปดสอนในรายวิชาดังกลาว
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดครั้งลาสุด
2 สิงหาคม 2560
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารราชการ โดยมุงเนนกระบวนการ คานิยม วิวัฒนาการ
ของการบริหารราชการไทย ปจจัยทางดานสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ที่มีอิทธิพลตอการบริหาร
ราชการ และแนวทางการปฏิรปู ระบบราชการไทย
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2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรูพื้นฐาน เกี่ยวกับระบบการบริหารราชการ แนวความคิด ทฤษฏี หลักการ
ตางๆที่สําคัญ อันเปนองคประกอบหลักในการบริหารราชการโดยทั่วไป ตอลดจนมีความรูเกี่ยวกับ
ที่มา กฎหมายตางๆที่เกี่ยวของกับการบริหารราชการของประเทศไทย
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารราชการ โดยมุงเนนกระบวนการ คานิยม วิวัฒนาการของ
การบริหารราชการไทย ปจจัยทางดานสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ที่มีอิทธิพลตอการบริหารราชการ และ
แนวทางการปฏิรปู ระบบราชการไทย
Study principles and theories of public administration focusing on processes, values,
and evolution of Thai governing including social, economic, and political factors influencing
Thai public administration and revolution.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
การฝกปฏิบัติงาน/
บรรยาย
สอนเสริม
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
บรรยาย 45 ชั่วโมง ตามความตองการของนักศึกษา
ไมมีการฝกปฏิบัติ
การศึกษาดวยตนเอง 6
ตอภาคการศึกษา
และในกรณีมีเหตุจําเปน
ชั่วโมงตอสัปดาห
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชาประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานทาง web site ของคณะ/หลักสูตร/ระบบ
บริหารการศึกษา
- อาจารยจัดเวลาคําปรึกษากับนักศึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอ
สัปดาห (วัน-เวลา เปนไปตามความเหมาะสมในแตละภาคการศึกษา)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
- มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของบุคคล มีความซื่อสัตยในหนาที่
มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม
- ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
- มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
- มีภาวะผูนําและผูตามที่ดี สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงตางๆ ไดโดยสันติวิธี
- เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
- เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคการและสังคม
- สามารถวิเคราะหถึงผลกระทบของการดําเนินการใดๆ ที่จะมีผลกระทบตอองคการและสังคม
เพื่อนําไปสูการกระทําที่เหมาะสม
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
- บรรยาย พรอมยกตัวอยางประเด็นที่เกี่ยวของกับเนื้อหาวิชา
- อภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและความคิดเห็น ในประเด็นที่กําหนด
- ศึกษาคนควาดวยตนเองในประเด็นที่สนใจ ในเรื่องที่เกี่ยวของกับเนื้อหาของวิชา
- นักศึกษาไดฝกคนควา และฝกเขียน นําเสนอผลงานในรูปแบบรายงานทางวิชาการ
1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเขาเรียน และการสงงานตามที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา
- มีการอางอิงเอกสารที่นํามาทํารายงานไดอยางถูกตองและเหมาะสม
- ประเมินจากความพยายามในการศึกษาคนควา เพื่อการนําเสนอตามประเด็นที่มอบหมาย หรือ
เพื่อการแสดงความคิด
- ประเมินจากการสอบ
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
มีทักษะทางวิชาการ (Knowledge) ไดแก มีความสามารถในการคิด วิเคราะหอยางมีเหตุผลในแบบ
ของกระบวนการทางวิชาการอยางมีระบบ
2.2 วิธีการสอน
การบรรยาย อภิปราย การทํางานเดี่ยวและกลุม การนําเสนอรายงาน การศึกษากรณีศึกษาการ
มอบหมายใหศึกษาคนควาดวยตัวเองตามหัวขอหรือประเด็นที่กําหนด
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2.3 วิธีการประเมิน
- ประเมินจากการสอบการทดสอบยอย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
- ประเมินจากการนําเสนอผลงาน รายงาน หรืองานตามที่มอบหมาย
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
ความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ รูจักวิเคราะห แยกแยะ สรุปความ ถายทอดและแลกเปลี่ยน
ความรูกับผูอื่น
3.2 วิธีการสอน
- เปดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง
- ใชกรณีศึกษาเพื่อใหนักศึกษาวิเคราะหกรณี และนําเสนอ
3.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเขาเรียน และการสงงานตามที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา
- มีการอางอิงเอกสารที่นํามาทํารายงานไดอยางถูกตองและเหมาะสม
- ประเมินจากความพยายามในการศึกษาคนควา เพื่อการนําเสนอตามประเด็นที่มอบหมาย หรือ
เพื่อการแสดงความคิด
- ประเมินจากการสอบ
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางผูเรียนดวยกัน
- พัฒนาความเปนผูนําผูตามในการทํางานเปนทีม
- พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายใหครบถวนตาม
กําหนดเวลา
4.2 วิธีการสอน
- เปดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เรียนอยางกวางขวาง
- สอนใหนักศึกษารูจักการรับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินตนเองและเพื่อน
- ประเมินจากรายงาน การนําเสนอ และการแสดงความคิดเห็น
- ประเมินจากรายงานการศึกษาคนควางดวยตนเอง
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟง การแปลความ การเขียน การทํารายงานการสรุป
ความ และการนําเสนอในชั้นเรียน
- พัฒนาทักษะในการคิดและวิเคราะหขอมูล
- พัฒนาทักษะในการสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ
- ทักษะการใชเครื่องมือ อุปกรณ เทคโนโลยี และวิธีการนําเสนอที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาดวยตนเอง จากแหลงขอมูลตางๆ ที่นาเชื่อถือ และทํารายงาน
เพื่อนําเสนอดวยวิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสม
- หนังสือประกอบการสอน
- แหลงบริการสารสนเทศทางสังคมศาสตร จาก web ของ สํานักงาน กพ. และ กพร.
- บทความหรือเอกสารที่เกี่ยวของกับการบริหารราชการไทย บางสวนนักศึกษาสามารถเขาไป
download เอกสารหรือบทความที่เกี่ยวของกับการเรียน รวมทั้งงานตามที่มอบหมายไดที่
http://www.arit.dusit.ac.th/
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากรายงาน วิธีการ และรูปแบบการนําเสนอ
- การมีสวนรวมของเพื่อนรวมชั้นเรียน การซักถาม พูดคุยเพื่อแสดงความคิดเห็นระหวางผู
นําเสนอกับผูฟง
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
1
กลาวนําเนื้อหาและขอบเขตของ
เนื้อหาวิชา แนวทางในการเรียนการสอน
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จน.
กิจกรรม
ชั่วโมง
การเรียนการสอน/สื่อที่ใช
3
ชี้แจงรูปแบบการเรียนการสอน
เนื้อหารายวิชา รวมทั้งวิธีและ
เกณฑการประเมินผลการเรียน /
เอกสารแนวการสอน
บทที่ 1 แนวคิ ด และที่ ม าของระบบการ
3
บรรยายความหมาย ความสําคัญ
บริหารราชการ
ขอบเขตและความเปนมาของ
วิชาการบริหารราชการไทย /
- ความหมายของการบริหารราชการ
เอกสารประกอบการสอน
- ลั ก ษณะสํ า คั ญ ของการบริ ห าร
การศึกษาคนควาดวยตัวองตาม
ราชการ
ประเด็นที่มอบหมาย
- การบริหารราชการประจํากับการเมือง

ผูสอน
ผศ.ดร. เอกอนงค
ศรีสําอางค

ผศ.ดร. เอกอนงค
ศรีสําอางค
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สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จน.
ชั่วโมง

กิจกรรม
การเรียนการสอน/สื่อที่ใช

3

- แนวทางการจัดระเบียบการบริหาร
ราชการโดยทั่วไป
- การแบงสวนราชการ
บทที่ 2 รูปแบบการบริหารราชการไทยใน
อดีต
- สมัยสุโขทัย
- สมัยกรุงศรีอยุธยา

3

บรรยายความรูเกี่ยวกับการ
บริหารราชการไทยในอดีต/
เอกสารประกอบการสอน
การศึกษาคนควาดวยตัวองตาม
ประเด็นที่มอบหมาย
บรรยายความรูเกี่ยวกับการ
บริหารราชการไทยในอดีต/
เอกสารประกอบการสอน
การศึกษาคนควาดวยตัวองตาม
ประเด็นที่มอบหมาย
บรรยายความรูเกี่ยวกับการ
บริหารราชการไทยในปจจุบัน/
เอกสารประกอบการสอน
การศึกษาคนควาดวยตัวองตาม
ประเด็นที่มอบหมาย
บรรยายความรูเกี่ยวกับการ
บริหารราชการไทยในปจจุบัน/
เอกสารประกอบการสอน
การศึกษาคนควาดวยตัวองตาม
ประเด็นที่มอบหมาย

4

บทที่ 2 รูปแบบการบริหารราชการไทยใน
อดีต (ตอ)
- สมัยกรุงธนบุรี
- สมัยกรุงรัตนโกสินทร

3

5

บทที่ 3 รูปแบบการจัดระเบียบการบริหาร
ราชการของประเทศไทยในปจจุบัน
- การบริหารราชการสวนกลาง
- การบริหารราชการสวนภูมิภาค

3

6

บทที่ 3 รู ป แบบการจั ด ระเบี ย บการ
บริ ห ารราชการของประเทศไทยใน
ปจจุบัน (ตอ)
- การบริหารราชการสวนทองถิ่น และ
รูปแบบพิเศษ
- หนวยงานและองคการรูปแบบอื่น
สอบกลางภาค

3

บทที่ 4 การปฏิ รู ป ระบบราชการของ
ประเทศไทยในอดีต
- สมัยรัชกาลที่ 5
- สมั ย ก อ นการเปลี่ ย นแปลงการ
ปกครอง
- สมัยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

3

7
8

3

ผูสอน

ผศ.ดร. เอกอนงค
ศรีสําอางค

ผศ.ดร. เอกอนงค
ศรีสําอางค

ผศ.ดร. เอกอนงค
ศรีสําอางค

ผศ.ดร. เอกอนงค
ศรีสําอางค

ผศ.ดร. เอกอนงค
ศรีสําอางค
บรรยายความรูเกี่ยวกับการ
ผศ.ดร. เอกอนงค
ปฏิรูประบบราชการไทยในอดีต/ ศรีสําอางค
เอกสารประกอบการสอน
การศึกษาคนควาดวยตัวองตาม
ประเด็นที่มอบหมาย

7

สัปดาห
จน.
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
ชั่วโมง
9
บทที่ 5 การปฏิ รู ป ระบบราชการของ
3
ประเทศไทยในปจจุบัน
- แนวคิ ด พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การปฏิรูป
การบริหารภาครัฐ
- สาเหตุของการปฏิรูประบบราชการ
ของประเทศไทย
- ปญหาของระบบราชการไทย
- ทิ ศ ทางและจุ ด เน น ในการปฏิ รู ป
ระบบราชการ
- ปรั ช ญาและแนวทางในการปฏิ รู ป
ระบบราชการ
10
บทที่ 5 การปฏิ รู ป ระบบราชการของ
3
ประเทศไทยในปจจุบัน (ตอ)
- แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม
- วิธี สาระ และยุทธศาสตรการปฏิรูป
ระบบราชการของไทย
- โครางการตางๆที่เกิดการพัฒนา อัน
เนื่องมาจากการปฏิรูประบบราชการ
ของไทย
11
บทที่ 6 การปฏิ รู ป ระบบราชการของ
3
ตางประเทศ
- ภาพรวมและยุ ท ธศาสตร ข องการ
ปฏิรูประบบราชการในตางประเทศ
- กรณีศึกษา ในแตละรายประเทศ
12

บทที่ 7 ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย
ภาครัฐของประเทศไทย
- ลักษณะการบริหารทรัพยากรมนุษย
ภาครัฐ
- รูปแบบที่เปนวิธีปฏิบัติใชมาในอดีต
- รูปแบบที่ใชในปจจุบัน

3

กิจกรรม
การเรียนการสอน/สื่อที่ใช
บรรยายความรูเกี่ยวกับการ
ปฏิรูประบบราชการไทยใน
ปจจุบัน พรอมยกตัวอยาง
ประกอบ/ เอกสารประกอบการ
สอน การศึกษาคนควาดวยตัวอง
ตามประเด็นทีม่ อบหมาย

บรรยายความรูเกี่ยวกับการ
ปฏิรูประบบราชการไทยใน
ปจจุบัน พรอมยกตัวอยาง
ประกอบ/ เอกสารประกอบการ
สอน การศึกษาคนควาดวยตัวอง
ตามประเด็นทีม่ อบหมาย

บรรยายความรูเกี่ยวกับการ
ปฏิรูประบบราชการของ
ตางประเทศ พรอมยกตัวอยาง
ประกอบ/ เอกสารประกอบการ
สอน การศึกษาคนควาดวยตัวอง
ตามประเด็นทีม่ อบหมาย
บรรยายความรูเกี่ยวกับระบบ
การบริหารทรัพยากรมนุษย
ภาครัฐของประเทศไทย พรอม
ยกตัวอยางประกอบ/ เอกสาร
ประกอบการสอน การศึกษา
คนควาดวยตัวองตามประเด็นที่
มอบหมาย

ผูสอน
ผศ.ดร. เอกอนงค
ศรีสําอางค

ผศ.ดร. เอกอนงค
ศรีสําอางค

ผศ.ดร. เอกอนงค
ศรีสําอางค

ผศ.ดร. เอกอนงค
ศรีสําอางค

8

สัปดาห
จน.
กิจกรรม
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
ชั่วโมง
การเรียนการสอน/สื่อที่ใช
13
บทที่ 8 การพั ฒ นาระบบราชการของ
3
บรรยายความรูเกี่ยวกับ การ
ประเทศไทยที่ผานมา
พัฒนาระบบราชการของประเทศ
ไทยที่ผานมาพรอมยกตัวอยาง
ประกอบ/ เอกสารประกอบการ
สอน การศึกษาคนควาดวยตัวอง
ตามประเด็นทีม่ อบหมาย
14
บทที่ 9 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหา
3
บรรยายความรูเกี่ยวกับกฎหมาย
ราชการของประเทศไทย 1
ที่เกี่ยวของกับการบริหาราชการ
ของประเทศไทย / เอกสาร
ประกอบการสอน การศึกษา
คนควาดวยตัวองตามประเด็นที่
มอบหมาย
15
บทที่ 10 กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การ
3
บรรยายความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่
บริหาราชการของประเทศไทย 2
เกี่ยวของกับการบริหาราชการของ
ประเทศไทย / เอกสารประกอบการ
สอน การศึกษาคนควาดวยตัวองตาม
ประเด็นที่มอบหมาย
16
สอบปลายภาค
3

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู(16 สัปดาห)
กิจกรรมที่
ผลการ
วิธีการประเมิน
เรียนรู*
1
การทํางานตามที่มอบหมาย
2
3
4

สอบกลางภาค
รายงานกลุม
สอบปลายภาค

สัปดาหที่
ประเมิน
ตลอดภาค
การศึกษา
8
16
16

ผูสอน
ผศ.ดร. เอกอนงค
ศรีสําอางค

ผศ.ดร. เอกอนงค
ศรีสําอางค

ผศ.ดร. เอกอนงค
ศรีสําอางค

ผศ.ดร. เอกอนงค
ศรีสําอางค

สัดสวนของการ
ประเมิน
30%
10%
30%
30%

*ถามีขอสงสัยเกี่ยวกับแนวการสอน เนื้อหา การสอบ คะแนนและผลการประเมินผลการศึกษา สามารถตรวจสอบได
ภายใน 1 ปการศึกษา
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตํารา
เอกสารและตําราหลัก
เอกอนงค ศรีสําอางค การบริหารราชการไทยและกฎหมายที่เกี่ยวของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
การบริหารราชการไทย (อดีต ปจจุบัน และอนาคต) โดย สมาน รังสิโยกฤษฎ
การบริหารราชการ สํานักงาน ก.พ.
ปรัชญาของการบริหารภาครัฐโดย วรเดช จันทรศร
โครงสรางกระทรวง ทบวง กรมใหม ตามกฎหมายปฏิรูประบบราชการ สํานักพิมพนิติรัฐ
พ.ร.บ. บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534
พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2534
พ.ร.บ. ปรับปรุงโครงสรางสวนราชการ กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
การปฏิรปู ระบบราชการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อการปฏิรูประบบราชการ สํานักงาน ก.พ.
ตลาดสัมมนาปฏิรูปราชการเพื่อความอยูรอดของไทย พ.ศ. 2542
การขยายตัวของหนวยงานในระบบราชการไทย ปญหา อุปสรรค และแนวโนม โดย วรเดช จันทรศร
บทความจากวารสารขาราชการ
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ไมมี
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
บทความจากวารสารขาราชการ ตามความเหมาะสม
แหลงสืบคนขอมูลแบบ online ที่ http://www.arit.dusit.ac.th/
แหลงสืบคนขอมูลแบบ online ที่ http://www.google.co.th/
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุมระหวางนักศึกษาและอาจารยผูสอน
- แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา (ผานระบบบริหารการศึกษา)
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- การสังเกตการณการเรียนการสอนในชั่วโมงสอน
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- ผลการประเมินการเรียนการสอน
- กรรมการภายนอกเขารวมฟงเพื่อประเมินการสอน
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3. การปรับปรุงการสอน
- การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารยในหลักสูตร
- การวิจัยในชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ใชการทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยทานอื่นที่
อยูภายในหรือภายนอกหลักสูตร หรือโดยผูทรงคุณวุฒิ
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาโดย
ตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีและเกณฑในการใหคะแนน และการใหคะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามขอ 4
- ปรับเปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอนเพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูและมีมุมมองในเรื่องการ
ประยุกตความรูจากอาจารยที่หลากหลายกับปญหาที่มาจากการวิจัยและการสอนของอาจารย
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