รายละเอียดของรายวิชา
ภาคเรียนที่ 2/2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
ชื่อรายวิชาภาษาไทย
2554901
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ
2554901
Seminar in Public Administration
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต 3 (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาบังคับ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา:
อ.ศิริมา สุวรรณศรี
4.2 อาจารยผูสอน:
อ.ศิริมา สุวรรณศรี ตอนเรียน A1, B1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ชั้นปที่3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
8 พฤศจิกายน 2560

มคอ. 3
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 ดานพุทธิพิสัย (ความรูที่ไดรับจากการเรียน)
1 .1.1 เพื่อใหนักศึกษาสามารถอธิบายเชื่อมโยงองคความรูดานรัฐประศาสนศาสตร และการรวบรวม
ขอมูลจากการวิจัยและบทความในสาขาที่เกี่ยวของ เพื่ออธิบายถึงความสัมพันธระหวางยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของโลกในยุคโลกาภิวัตน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการบริหารจัดการภายในระบบราชการทั้งในแงของตัวบทกฎหมาย โครงสรางการ
ดําเนินงาน และนโยบายที่จะตองนําไปปรับใชตอการปฏิบัติ
1.2 ดานทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช IT ที่ไดรับจากการเรียน)
1.2.1 เพื่อใหนักศึกษาสามารถคนหาขอเท็จจริงและทําความเขาใจปรากฏการณและเชื่อมโยงองค
ความรูดานรัฐประศาสนศาสตรจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแกปญหา การ
ดําเนินงาน และนโยบายที่จะตองนําไปปรับใชตอการปฏิบัติ
1.2.2 นั กศึ กษาสามารถปรั บตั วไดในสั งคมที่ มี ความหลากหลาย รั บฟ งความเห็ นที่ แตกต างและแสดง
ความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการบริหารจัดการภายในระบบราชการทั้งในแงของ
ตัวบทกฎหมาย โครงสรางการดําเนินงาน และนโยบายที่จะตองนําไปปรับใชตอการปฏิบัติไดอยางเหมาะสม
1.2.3 นักศึกษามีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเปนเครื่องมือในการคนควาหาความรูและ
การนําเสนอขอมูลทางรัฐประศาสนศาสตรในรูปแบบที่หลากหลายไดอยางเหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ 
1.3 ดานจิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ไดรับจากการเรียน)
1.3.1 เพื่อใหนักศึกษามีความกระตือรือรน มีความรับผิดชอบ มีวินัยและรูจักเคารพสิทธิของตนเอง
และผูอื่น
1.3.2 เพื่อใหนักศึกษาสามารถใชประโยชนจากความรูและความเขาใจเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
ในการบริหารจัดการภายในระบบราชการทั้งในแงของตัวบทกฎหมาย โครงสรางการดําเนินงาน และนโยบายที่
จะตองนําไปปรับใชตอการปฏิบัติบนพื้นฐานของการมีคุณธรรมและจริยธรรม
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ขอมูลสภาพปญหา แนวคิดการบริหารจัดการภายในระบบราชการและนโยบายที่จะตองนําไปปรับใช
ตอการปฏิบัติมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ดังนั้นผูเรียนจําเปนที่จะตองมีความรูที่ทันสมัยและหลากหลาย
เพื่ อนํ าความรูแบบบู รณาการไปกํ าหนดเป น ประเด็ น ของการสัมมนาและรู ป แบบการจัด สั มมนาได อย างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งการศึกษาขอมูลงานวิจัยใหมๆเพื่อนําขอคนพบมาสนับสนุนขอมูลการ
สัมมนาไดอยางนาเชื่อถือ
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มคอ. 3
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
2554901

สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร 3 (3-0-6)
Seminar in Public Administration
ศึ กษาแนวคิ ดทฤษฎี ทางรั ฐประศาสนศาสตร ประมวลองค ความรู กั บการศึ กษารายกรณี ทางด านรั ฐ
ประศาสนศาสตรโดยมุงเนนการศึกษาสภาพปญหาและการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น นําขอคนพบมาปฏิบัติการ
สัมมนา ทั้งนี้อยูในความควบคุมดูแลของอาจารยผูสอน
Study concepts or theories of public administration. Mixed and integration its for
analysis cased study. Focusing on social problem, local development, finding out the the
fact to topic of seminars.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
บรรยาย 45 ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความตองการ
ของนักศึกษาเฉพาะราย

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
การจัดสัมมนาของ
นักศึกษาแตละกลุม

การศึกษาดวยตนเอง
90 ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชาประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานทาง Social media เชน Line, Facebook เปน
ตน
- อาจารยจัดเวลาคําปรึกษากับนักศึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ 2 ชั่วโมงตอสัปดาห
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรมถือเปนสิ่งที่สําคัญสุดสําหรับทุกสาขาอาชีพ ดังนั้น มีความจําเปน
อยางยิ่งในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม และพัฒนาไปสูการเปนพลเมืองที่ดีของสังคม นักศึกษาจึง
ตองมีคุณสมบัติตาง ๆ จากการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดคุณลักษณะสําคัญในการสรางคุณธรรมและ
จริยธรรม ดังตอไปนี้
1) มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
2) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตยสุจริต
3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถแกไขขอขัดแยง และลําดับความสําคัญได
4) มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
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5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
1) อาจารยผูสอนทุกคนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
2) อาจารยผูสอนเปนแบบอยางที่ดี
3) การปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่
เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
4) มอบหมายงานใหนักศึกษารับผิดชอบงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย โดยฝกใหรูหนาที่ของการเปน
ผูนําและการเปนสมาชิกกลุม
5) ใชวิธีการสอนโดยใชกรณีตัวอยาง วิธีการสอนโดยใชบทบาทสมมติใชตัวแบบที่ดี เชน ตัวแบบที่เปน
จริง ขาว เหตุการณ ชีวประวัติ สื่อ อินเตอรเน็ต ใชกระบวนการปรับพฤติกรรม โดยใชการเสริมแรงที่เหมาะสม
กิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนาตนเอง
6) จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแก
สวนรวม เสียสละ
1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย การรวมกิจกรรมและการสังเกตพฤติกรรมในระหวางเรียน
2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
4) ประเมินจากผลงาน กลุมเพื่อน และเครื่องมือวัด ตาง ๆ เชน แบบสอบถาม แบบสังเกต
แบบวัดเจตคติ เปนตน
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
1) มีความรูเกี่ยวกับองคความรูดานรัฐประศาสนศาสตร ความสัมพันธระหวางยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศกับ การเปลี่ย นแปลงทางเศรษฐกิจ สั งคม การเมืองของโลกในยุคโลกาภิ วัตน และผลกระทบที่จ ะ
เกิดขึ้นในการบริหารจัดการภายในระบบราชการทั้งในแงของตัวบทกฎหมาย โครงสรางการดําเนินงาน และ
นโยบายที่จะตองนําไปปรับใชตอการปฏิบัติ
2) มีความสามารถในการศึกษาคนควาและพัฒนาความรูของตนเองไดอยางตอเนื่อง
3) สามารถนําความรูและประสบการณไปรวมพัฒนาแกไขปญหาและนําความรูทางรัฐประศาสนศาสตร
ไปประยุกตใชไดจริง
4) สามารถบู ร ณาการในสาขาวิ ช าที่ ศึก ษากับ ความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่ เกี่ ย วข องได ต ลอดเวลาที่
นักศึกษาทําการศึกษาอยูในหลักสูตรและสามารถประยุกตใชศาสตรตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม
2.2 วิธีการสอน
1) ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี ผนวกกับภาคปฏิบัติ ทั้งนี้
ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ
2) การจัดการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรง
มาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
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3) ฝกทักษะกระบวนการแสวงหาความรูและสงเสริมใหผูเรียนสรางความรู ความเขาใจในเรื่องที่ศึกษา
ดวยตนเองและฝกทักษะกระบวนการเรียนรูที่จําเปนได
4) ฝกใหผูเรียนวิเคราะหการคิดการกระทําของตนเองของแผนการปฏิบัติต ามเปาหมายที่กําหนด
ควบคุมกํากับตนเองใหปฏิบัติตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงตอไป
2.3 วิธีการประเมิน
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตาง ๆ คือ
1) การทดสอบยอย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
4) ประเมินจากแผนปฏิบัติงานหรือโครงการที่นําเสนอ
5) ประเมินจากการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
ในการพัฒนาทักษะทางปญญา โดยผานกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหนักศึกษาสามารถคิด
อยางเปนเหตุเปนผลรวมทั้งสามารถวิเคราะหแยกแยะถึงเหตุและผลไดอยางเปนระบบ และมีคุณภาพ เพื่อการ
แกไขปญหาและพัฒนาตนเองอยางมีประสิทธิภาพ นักศึกษาจึงตองมีคุณสมบัติตางๆ จากการเรียนการสอน
เพื่อใหเกิดทักษะทางปญญา ดังนี้
1) มีความสามารถในการคิด วิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ เปนระบบ และมีตรรกะ
2) มีความสามารถในการถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูกับผูอื่น
3) สามารถรวบรวมข อมูล ศึ กษาวิเคราะหป ระเด็น ปญ หาที่ เกี่ย วของกับ สังคม ชุ มชน เพื่อเสนอ
แนวทางแกไขได
4) สามารถประยุกต ใชความรูและทักษะ ตามกรอบทฤษฎี แนวคิด ประสบการณ และตัวอยางที่
ศึกษามาทําการแกไขปญหาไดอยางถูกตอง และเหมาะสมวิธีการสอน
3.2 วิธีการสอน
1) กรณีศึกษา
2) การอภิปรายกลุม
3) การศึกษาในภาคสนาม
4) ใชตัวแบบที่ดี สรางความรูและความเขาใจในความหมายและเปนขั้นตอนของการคิดที่จะพัฒนา
และใหดําเนินการคิดตามขั้นตอนกระบวนการนั้น
5) ใชการเสริมแรง ขอมูลยอนกลับและความรูเพิ่มเติม
6) ฝกใหลงมือปฏิบัติบอยๆ ใชสถานการณหลากหลายจนเกิดความชํานาญ
7) ใชวิธีการสอนแบบตางๆ เชน การสาธิต การแสดง การทดลอง การไปทัศนศึกษา
3.3 วิธีการประเมินผล
1) การโตตอบ การแสดงความคิดเห็นที่อยูบนพื้นฐานหลักวิชาการ
2) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
3) การทดสอบโดยใชแบบทดสอบ
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบจึงจําเปนตองเกิดขึ้นกับนักศึกษาเพื่อการปฏิบัติงาน
รวมกับผูอื่นอยางราบรื่นและมีความสุข ซึ่งประกอบไปดวยลักษณะตางๆ ดังนี้
1) มีความสามารถในการสื่อสารกับผูอื่นที่มีความแตกตางและหลากหลายไดอยางเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
2) มีความเขาใจผูอื่น และสังคมและสามารถปรับตัวใหเขากับสังคม
3) สามารถแกไขปญหา หรือความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทํา งานไดอยางมีประสิทธิภาพ
4) มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
4.2 วิธีการสอน
1) ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ
2) มอบหมายงานทํ างานที่ ตองประสานงานกับ ผูอ่ืน หรือต องค นควาหาขอมูลจากการสัมภาษณ
บุคคลอื่น หรือผูมีประสบการณ
4.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน
2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ
3) พิจารณาจากผลงาน ความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูลที่ไดมอบหมาย
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
1) มีทักษะในการใชเครื่องมือและอุปกรณ ที่จําเปนตอการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) สามารถสื่อสารแนะนําเสนอผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งดานการพูดการเขียนตลอดจน
สามารถเลือกใชสื่อและเครื่องมือในการนําเสนอผลงานไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการสืบคนไดอยางดี
4) สามารถใชขอมูลสถิติและตัวเลข ในการวิเคราะหขอมูลไดอยางเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
1) จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะห จากกรณีศึกษาการเรียนรูเทคนิค
และประยุกตใชในสถานการณตางๆ
2) การทดลอง การฝกปฏิบัติ นําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม
3) มอบหมายงานใหผูเรียนสืบคนและนําเสนอรายงานในประเด็นที่มีความเกี่ยวของกับการเรียน 5.3
5.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตาง ๆ ทั้งประเมินตามสภาพ
จริงจากผลงาน และการปฏิบัติสรางสรรคผลงานของนักศึกษา คือ
1) การทดสอบยอย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
4) ประเมินจากแผนปฏิบัติงานหรือโครงการที่นําเสนอ
5) ประเมินจากการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน
สัปดาห
จํานวน
หัวขอ / รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง
1
แนะนํากระบวนการเรียนการ
3
สอนกําหนดกรอบและเกณฑ
การวัดผลประเมินผล
2
ทบทวนองคความรูดานรัฐ
3
ประศาสนศาสตร
3

4

5
6

ศึ กษาความสั มพั น ธ ระหว าง
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
กั บ การเป ลี่ ยน แป ลงท าง
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของ
โลกในยุคโลกาภิวัตน
ศึกษาผลกระทบที่ จะเกิ ดขึ้ น
ในการบริห ารจั ดการภายใน
ระบบราชการทั้งในแงของตัว
บทกฎหมาย โครงสร า งการ
ดํ า เนิ น งาน และนโยบายที่
จะต อ งนํ า ไปปรั บ ใช ต อ การ
ปฏิบัติ
นําเสนอประเด็นการศึกษาเพื่อ
นําขอคนพบมาปฏิบัติการ
สัมมนา
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการ
สัมมนา
1.ความหมายของการสัมมนา
2.วัตถุประสงคของการสัมมนา
3.จุดมุงหมายของการ“การ
สัมมนา”
4.ประโยชนของการจัดสัมมนา
5.ลักษณะการสัมมนาที่ดี
6.องคประกอบของ“การจัด
สัมมนา”

3

กิจกรรมการเรียน
การสอน / สื่อที่ใช
บรรยายเนือ้ หา
-ซักถามและอภิปรายเนื้อหารวมกัน
-สื่อ power point
บรรยายเนือ้ หา
-ซักถามและอภิปรายเนื้อหารวมกัน
-สื่อ power point
บรรยายเนือ้ หา
-แนะนํากรณีศึกษา
-ซักถามและอภิปรายเนื้อหารวมกัน
-สื่อ power point

ผูสอน
อ.ศิริมา
สุวรรณศรี
อ.ศิริมา
สุวรรณศรี
อ.ศิริมา
สุวรรณศรี

บรรยายเนือ้ หา
-แนะนํากรณีศึกษา
-ซักถามและอภิปรายเนื้อหารวมกัน
-สื่อ power point
-งานวิจัย

อ.ศิริมา
สุวรรณศรี

-อภิปราย ซักถามและสรุปประเด็นใน
การศึกษาเพื่อนําขอคนพบมาปฏิบัติการ
สัมมนา
-บรรยายเนือ้ หา
-แนะนํากรณีศึกษา
-ซักถามและอภิปรายเนื้อหารวมกัน
-สื่อ power point
-เอกสารประกอบการเรียน

อ.ศิรมิ า
สุวรรณศรี
อ.ศิริมา
สุวรรณศรี
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สัปดาห
จํานวน
หัวขอ / รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง
7
ขั้นตอนการจัด
3
ประชุมสัมมนา
1.การเตรียมการกอนการ
ประชุมสัมมนา
2.การดําเนินการระหวางการ
ประชุมสัมมนา
3.การดําเนินการหลังการ
ประชุมสัมมนา
8
การจัดทําเอกสารที่เกี่ยวของ
9
กับการสัมมนา
1. โครงการสัมมนาและ
แผนปฏิบัติงาน
2. เอกสารประกอบการ
สัมมนา
3. รายชื่อผูเขารวมสัมมนา
และหนังสือ
เชิญเขารวมสัมมนา
4. คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงาน
5. หนังสือขออนุมัติ
งบประมาณ
6. หนังสือเชิญประธานและ
หนังสือ
เชิญวิทยากร
7. คํากลาวรายงาน – คํา
กลาวเปด – ปด
8. หนังสือขอบคุณ
9. การประเมินผลการ
สัมมนา
10. เอกสารรายงานสรุปผล
การสัมมนา
9
การประเมินผลโครงการ

กิจกรรมการเรียน
การสอน / สื่อที่ใช
-บรรยายเนือ้ หา
-แนะนํากรณีศึกษา
-ซักถามและอภิปรายเนื้อหารวมกัน
-สื่อ power point
-เอกสารประกอบการเรียน

ผูสอน
อ.ศิริมา
สุวรรณศรี

-บรรยายเนือ้ หา
-แนะนํากรณีศึกษา
-ซักถามและอภิปรายเนื้อหารวมกัน
-สื่อ power point
-เอกสารประกอบการเรียน

อ.ศิริมา
สุวรรณศรี

-บรรยายเนือ้ หา
-แนะนํากรณีศึกษา
-ซักถามและอภิปรายเนื้อหารวมกัน
-สื่อ power point
-เอกสารประกอบการเรียน

อ.ศิริมา
สุวรรณศรี
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สัปดาห
จํานวน
หัวขอ / รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง
10
-ประชุมวางแผนดําเนินการ
15
-มอบหมายงานความ
รับผิดชอบ
-ติดตามความกาวหนาดาน
เนื้อหา
11
การเขียนโครงการ
-รางโครงการ
-ราง ACTION PLAN
-ติดตามความกาวหนาดาน
เนื้อหา
12
ปฏิบัติกิจกรรมตาม
ACTIONPLAN
-ติดตามความกาวหนา
13
จัดเตรียมการจัดสัมมนา
9
-เตรียมความพรอมดาน
เนื้อหาวิชาการสรุปผลหรือ
ขอคนพบที่ไดจาการศึกษา
รายกรณีเพื่อนําไปสูการ
นําเสนอในรูปแบบตางๆ เชน
การจัดบอรดนิทรรศการ แนว
การอภิปราย
-เตรียมความพรอมดานการ
จัดงานและจัดทําสิ่งที่ตองทํา
ลวงหนาเชนดานสถานที่ พิธี
การ และวัสดุอุปกรณ
14
จัดสัมมนาวิชาการตามวัน
3
เวลาที่กําหนด

15
16

การจัดทําเอกสารรายงาน
สรุปผลการสัมมนา
สอบความรูเกี่ยวกับหัวขอ
การจัดสัมมนาเปนรายกลุม

3
3

กิจกรรมการเรียน
ผูสอน
การสอน / สื่อที่ใช
-บรรยาย ประชุมวางแผนการจัดโครงการ อ.ศิริมา
สัมมนา
สุวรรณศรี
-แตงตั้งคณะกรรมการ
-กําหนดความรับผิดชอบ
-รางโครงการ
-ราง ACTION PLAN

อ.ศิริมา
สุวรรณศรี

-คนควา ประชุมกลุมยอย ปรึกษอาจารย
-รายงานความกาวหนาการปฏิบัติกิจกรรม
ตาม ACTIONPLAN
-ทํากิจกรรมตามหนาที่ความรับผิดชอบ
-รายงานความกาวหนาตออาจารย

อ.ศิริมา
สุวรรณศรี

-ดําเนินโครงการสัมมนาทางรัฐประศาสน
ศาสตร
-แลกเปลี่ยนเรียนรูชิงวิชาการในหัวขอการ
สัมมนา
-สรุปผลการสัมมนา
-ปดโครงการสัมมนาฯ
-อภิปราย ระดมความคิดเห็น
- จัดทํารายงาน
การสอบปากเปลารายกลุม

อาจารย
ประจํา
หลักสูตร

อ.ศิริมา
สุวรรณศรี

อ.ศิริมา
สุวรรณศรี
อ.ศิริมา
สุวรรณศรี
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
การพัฒนาการ
เรียนรูของ
ผลการเรียนรู
นักศึกษา
1
1.1.1
2.1.1, 2.1.2
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3

วิธีการประเมิน
สืบคนขอมูล รายงานผลการศึกษา
หนาชั้นเรียน และตอบขอซักถาม

สัปดาหที่ สัดสวนของ
ประเมิน การประเมินผล
2,3,4,5,
7,8,9,10

10

2

1.1.1, 1.1.3, 1.1.4,
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3

ผลงานจากการทํางานกลุม

6,11

20

3

1.1.2
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
2.1.4
3.1.1, 3.1.3, 3.1.4
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,
5.1.1, 5.1.2, 5.1.3
1.1.3, 1.1.4
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3,
3.1.4
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,
4.1.4
5.1.1, 5.1.2, 5.1.3

ความรูเกี่ยวกับหัวขอการจัดสัมมนา

13,14

30

16

40

4

การจัดสัมมนาพรอมรายงานสรุป
ฉบับสมบูรณ
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
สุทธนู ศรีไสย, (2544). หลักการจัดสัมมนาการศึกษา. กรุงเทพ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ (จําเปนตองศึกษาเพิ่มเติมหรือไม ถาจําเปนใหใสดวยคําอธิบายตัวสีแดงเขียนดวย
ลายมือ)
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
สุภาพร พิศาลบุตร. (2546). การพัฒนาบุคคลและการฝกอบรม. กรุงเทพฯ: หางหุนสวนจํากัด วี. เจ.
พริ้นติ้ง
เอกสารตํารา และงานวิจัยเฉพาะเรื่องที่นักศึกษาสนใจนํามาจัดสัมมนา
ฐานขอมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานอื่นๆ
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาไดดังนี้
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผานเวบบอรด ที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอนมีกลยุทธ ดังนี้
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของหลักสูตร
3. การปรับปรุงการสอน
-นําผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษาและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของ
หลักสูตรมาวางแผนปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรูในวิชา ไดจาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณา
จากผลการทดสอบยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมใน
วิชาไดดังนี้
- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอื่น หรือผูทรงคุณวุฒิ
ที่ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร
- มี ก ารตั้ งคณะกรรมการในสาขาวิ ช า ตรวจสอบผลการประเมิ น การเรี ย นรู ข องนั ก ศึ ก ษา โดย
ตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม
11
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5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา จะมีการวางแผนการปรับปรุงการ
สอนและรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
-ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ป หรือตามขอเสนอแนะจากการประเมินการสอนในขอ2 และผลการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
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