รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
ประจําภาคเรียนที่ 1/2561
รหัสวิชา 2553327 เทคนิคการบริหารทางรัฐประศาสนศาสตร
ตอนเรียน A1,B1 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
รหัส 59

อาจารยผูสอน
ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ เจริญพูล

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
1. รหัสและชื่อวิชา

หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป

2553327 เทคนิคการบริหารทางรัฐประศาสนศาสตร
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร และเปนวิชาเฉพาะดาน
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ เจริญพูล
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน(Pre-requisite)(ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่เรียนพรอมกัน(Co-requisite)(ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดครั้งลาสุด
29 มิถุนายน 2561

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรูและความเขาใจหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและเครื่องมือทางดานการ
บริหารจัดการทางรัฐประศาสนศาสตร
2. เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําความรูและประสบการณจากการศึกษาวิชาเทคนิคการบริหารทาง
รัฐประศาสนศาสตรไปเลือกใชเครื่องมือทางดานการบริการจัดการในสถานการณตางๆไดอยางเหมาะสมและ
ไปประยุกตใชจริงเพื่อพัฒนาแกไขปญหาทางรัฐประศาสนศาสตร
3. เพื่อใหนักศึกษามีความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ เปนระบบ และมีตรรกะ
ในการคิดแกไขปญหาในการบริหารทางรัฐประศาสนศาสตร
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4. เพื่อใหนักศึกษาสามารถสื่อสารแนะนําเสนอผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งดานการพูด การ
เขียน ตลอดจนสามารถเลือกใชสื่อและเครื่องมือในการนําเสนอผลงานไดอยางเหมาะสม
5. เพื่อใหนักศึกษามีความกระตือรือรน มีวินัย มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
6. เพื่อใหนักศึกษาไดมีความตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตยสุจริต
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
การวิ เคราะห ป ญ หาและเสนอแนวทางในการแกไขปญ หาโดยใชเครื่องมือทางการจัดการ
สมัยใหมไดอยางเหมาะสม วิเคราะหผานกรณีศึกษาจากสถานการณหรื่อขาวสารในภาครัฐ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
•
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเทคนิคการบริหารที่จําเปนและทันสมัยในทางรัฐประศาสนศาสตร โดยมีวัตถุปร
ประศาสนศาสตร เขาใจและสามารถพัฒนาการบริหารและองคการไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยเทคนิคการบริหารต
โดยวัตถุประสงค การควบคุมคุณภาพ การบริหารเชิงกลยุทธ การบริหารแบบสมดุล การจัดการสมรรถนะ การจัดการเป
ความรูเปนตน
บรรยาย

สอนเสริม

บรรยาย 45 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา

ตามความตองการของ
นักศึกษาและในกรณีมีเหตุ
จําเปน

การฝกปฏิบัติงาน/ภาคสนาม/การ
ฝกงาน
ไมมีการฝกปฏิบัติ

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
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การศึก

การศึก
6 ชั่วโ

- อาจารยประจํารายวิชาประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานทาง web site ของคณะ/หลักสูตร/ระบบบริหารการศึกษ
คําปรึกษากับนักศึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
 มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตยสุจริต
มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถแกไขขอขัดแยง และลําดับความสําคัญได
มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงตอเวลา ตลอดจนการ
แตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบในการทํางารวมกัน
เปนทีมเพื่อฝกใหนักศึกษารูหนาที่ของการเปนผูนํากลุม และการเปนสมาชิกของกลุม มีความซื่อสัตย
ทั้งในการทําการบานและในการสอบ ทั้งนี้ ผูสอนได สอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมโดย
ยกตัวอยางจากขาวสารที่เกิดขึ้นจริง ในชั่วโมงที่ทําการสอนทุกสัปดาห
1.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากความมีวินัยของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียนและการสงงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย
- ประเมินผลจากพฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน
- ประเมินผลจากปริมาณการตอบคําถามดานคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเกี่ยวของกับรายวิชา
ที่สอน
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2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและเนื้อหาสาระสําคัญของ
รายวิชาที่เกี่ยวกับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
 มีความสามารถในการศึกษาคนควาและพัฒนาความรูของตนเองไดอยางตอเนื่อง
สามารถนําความรูและประสบการณไปรวมพัฒนาแกไขปญหาและนําความรูทาง
รัฐประศาสนศาสตรไปประยุกตใชไดจริง
สามารถบู ร ณาการในสาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษากั บ ความรู ในศาสตร อื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข อ งได
ตลอดเวลาที่ นั กศึ กษาทํ าการศึ กษาอยู ในหลักสูตรและสามารถประยุกตใชศาสตรตาง ๆ ไดอยาง
เหมาะสม
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย อภิปรายรวมกันในชั้นเรียน ทํารายงานกลุม การนําเสนอรายงาน การวิเคราะห
กรณีศึกษา และมอบหมายใหคนควาหาบทความ ขอมูลที่เกี่ยวของ โดยนํามาสรุปและนําเสนอ
2.3 วิธีการประเมิน
- สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบที่เนนหลักการและทฤษฎี และการประยุกตใช
หลักทฤษฎี
- ประเมินจากการนําเสนอผลการคนควาขอมูล และกรณีศึกษา
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
มีความสามารถในการคิด วิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ เปนระบบ และมีตรรกะ
มีความสามารถในการถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูกับผูอื่น
 สามารถรวบรวมขอมูล ศึกษาวิเคราะหประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกับสังคม ชุมชน เพื่อ
เสนอแนวทางแกไขได
 สามารถประยุกตใชความรูและทักษะ ตามกรอบทฤษฎี แนวคิด ประสบการณและ
ตัวอยางที่ศึกษามาทําการแกไขปญหาไดอยางถูกตอง และเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
ให นั กศึกษานํ าเข าสู บ ทเรีย นและทําการอภิป รายในหัว ขอที่จ ะเรีย น ผูสอนจะเปน ผูสรุป
แนวคิดและบรรยายเพิ่มเติมในหัวขอดังกลาว ตลอดจนมอบหมายใหนักศึกษาทํากรณีศึกษาเพื่อฝก
วิเคราะหและแกไขปญหา และการนําเสนอผลงาน และมีการอภิปรายกลุม
3.3 วิธีการประเมินผล
- สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเนนขอสอบที่มี การวิเคราะหสถานการณ หรือ
วิเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคการบริหารทางรัฐประศาสนศาสตร
- ประเมินรายงาน การนําเสนอผลงาน และการตอบคําถามของนักศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
มีความสามารถในการสื่อสารกับผูอื่นที่มีความแตกตางและหลากหลายไดอยาง
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เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
มีความเขาใจผูอื่น และสังคมและสามารถปรับตัวใหเขากับสังคม
 สามารถแกไขปญหา หรือความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทํา งานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหกรณีศึกษา
- มอบหมายรายงานกลุมและรายบุคคล
- การนําเสนอรายงานกลุม
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากการความตรงตอเวลาในการเขาเรียนและการสงงาน
- ประเมินจากพฤติกรรมการทํางานเปนทีม
- ประเมินจากพฤติกรรมการมีสวนรวมในชั้นเรียน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
 มีทักษะในการใชเครื่องมือและอุปกรณ ที่จําเปนตอการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
 สามารถสื่อสารแนะนําเสนอผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งดานการพูดการเขียน
ตลอดจนสามารถเลือกใชสื่อและเครื่องมือในการนําเสนอผลงานไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการสืบคนไดอยางดี
สามารถใชขอมูลสถิติและตัวเลข ในการวิเคราะหขอมูลไดอยางเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาดวยตนเองจากเว็บไซต ตางๆ ที่เกี่ยวของกับรายวิชา
โดยใชคอมพิวเตอรนําเสนอ
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากรายงาน และ รูปแบบการนําเสนอดวยสือ่ เทคโนโลยี
- ประเมินจากการมีสวนรวมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
จน.
ที่
ชั่วโมง
1
-แนะนํารายวิชา อธิบายถึง
3
ความสําคัญและแนวการ
เรียนการสอน แนะนําแหลง
คนควา วิธีทํารายงาน
-แนวคิดทฤษฎีการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร

2

-การจัดการภาครัฐสมัยใหม
(New Public
Management : NPM)

3

-หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารองคการ (Good

3

กิจกรรม
การเรียนการสอน/สื่อที่ใช
1ผูสอนแนะนํารายวิชา ประกอบดวย
เนื้อหาสาระของรายวิชา เอกสารและตํารา
ที่จะใชในการเรียนการสอน กิจกรรม/งานที่
มอบหมาย เกณฑการประเมินผลการเรียน
2. ผูสอนกําหนดและสรางขอตกลงรวมกัน
กับนักศึกษาเกี่ยวกับกฎกติกาในการเรียน
การสอน
3.ผูสอนบรรยายประกอบเพาเวอรพอยตใน
หัวขอแนวคิดทฤษฎีการบริหารทางรัฐ
ประศาสนศาสตร
4.ในระหวางบรรยายจะมีการตั้งประเด็น
คําถามเพื่อใหนักศึกษาไดคิดวิเคราะหและ
แสดงความคิดเห็น ซึ่งเปนการใหนักศึกษา
ไดมีสวนรวมในการเรียน
5. ผูสอนมอบหมายใหนักศึกษาไปศึกษาคา
ควาเพิ่มเติมเกี่ยวกับทฤษฎีการบริหารทาง
รัฐประศาสนศาสตร แลวนําเสนอในสัปดาห
ตอไป
1.การบรรยายเกี่ยวกับการจัดการภาครัฐ
สมัยใหม (New Public Management :
NPM)ประกอบเพาเวอรพอยต
2.ใหนักศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับการ
จัดการภาครัฐสมัยใหม (New Public
Management : NPM)ในประเทศไทย
และใหนักศึกษารวมกันวิเคราะหและ
อภิปราย
3.ใหนักศึกษานําเสนอและอธิบายเกี่ยวกับ
ทฤษฎีการบริหารทางรัฐประศาสนศาสตรที่
ไดไปศึกษาคนควาเพิ่มเติมมา
4. ใหนักศึกษาคนควาเนื้อหาเกี่ยวกับการ
บริหารดานการควบคุมคุณภาพองคการ
(TQA,PMQA)เพื่อมาอธิบายในสัปดาหท4ี่
1. การเขาสูบทเรียน ผูสอนจะบรรยาย
สภาพปญหาของหลัก
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ผูสอน
ผูชวย
ศาสตราจารย
สมศักดิ์
เจริญพูล

ผูชวย
ศาสตราจารย
สมศักดิ์
เจริญพูล

ผูชวย
ศาสตราจารย

สัปดาห
ที่

4

หัวขอ/รายละเอียด
Governance)

การบริหารดานการควบคุม
คุ ณ ภ า พ อ ง ค ก า ร
(TQA,PMQA)

จน.
ชั่วโมง

3

กิจกรรม
การเรียนการสอน/สื่อที่ใช
ธรรมาภิบาลในการบริหารองคการ (Good
Governance)ในปจจุบันของไทย โดยมี
การเปด Clip VDO พรอมบรรยาย
ประกอบ
2. ผูสอนบรรยายเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารองคการ (Good
Governance)
3. ผูสอนใหนักศึกษาแบงกลุมๆละ
ประมาณ 3-5 คน แลวใหอภิปรายถึงหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารองคการ (Good
Governance)และใหนักศึกษาฝกตั้ง
คําถามเพื่อมาถามนักศึกษาในหอง
4. ผูสอนสรุปเนื้อหาที่บรรยายและแนวทาง
ของการอภิปรายในเนื้อหาที่นักศึกษาได
รวมกันอภิปราย
5. ผูสอนใหนักศึกษาตอบคําถามทบทวน
และเฉลยคําตอบพรอมอธิบายในประเด็นที่
เกี่ยวของ
1.ผูสอนไดมีการตั้งคําถามนําเขาสูบทเรียน
“การบริหารดานการควบคุมคุณภาพ
องคการ (TQA,PMQA)” และเปดโอกาสให
นักศึกษาไดอธิบายสาระสําคัญของเนื้อหา
“การบริหารดานการควบคุมคุณภาพ
องคการ (TQA,PMQA)” ที่ไปศึกษาคนควา
มาลวงหนา และใหมีการแลกเปลี่ยนแสดง
ความคิดเห็นระหวางนักศึกษา
2.ผูสอนไดมีการบรรยายเนื้อหา “การ
บริหารดานการควบคุมคุณภาพองคการ
(TQA,PMQA)” ประกอบการนําเสนอเวป
ไซดที่มีความเกี่ยวของเพื่อใชเปนฐานขอมูล
ใหนักศึกษาไดใชศึกษาคนควา
3. ผูสอนใหนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหา
สาระที่ไดรับจากการเรียนในแตละหัวขอ
ของการสอน
4. โดยผูสอนทําการสรุปเนื้อหาพรอมกับ
ยกตัวอยางประกอบ พรอมกับซักถามความ
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ผูสอน
สมศักดิ์
เจริญพูล

ผูชวย
ศาสตราจารย
สมศักดิ์
เจริญพูล

สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จน.
ชั่วโมง

5

-ผูนําเชิงกลยุทธ
(Strategic Leadership)
-การบริหารเชิงกลยุทธ
(Strategic Management)

3

6

- การบริหารเชิงกลยุทธ
(Strategic Management)
ตอ
1. การวางแผนยุทธศาสตร
(Strategic Planning)
2. การวิ เ คราะห จุ ด แข็ ง
จุ ด อ อ น โ อ ก า ส แ ล ะ
อุ ป ส ร ร ค ( SWOT
Analysis)

3

7

การบริหารความเสี่ยง (Risk
Management)

กิจกรรม
การเรียนการสอน/สื่อที่ใช
เขาใจของนักศึกษา
5. ใหนักศึกษาคนควาทบทวนดวยการตอบ
คําถามทบทวน และสงในสัปดาหถัดไป
1.การบรรยายเกี่ยวกับผูนําเชิงกลยุทธ และ
การบริหารเชิงกลยุทธ
2.ใหนักศึกษารวมกันวิเคราะหและอภิปราย
เกี่ยวกับความสําคัญของผูนําเชิงกลยุทธ
และการบริหารเชิงกลยุทธ
3. ใหนักศึกษาคนควาทบทวนดวยการตอบ
คําถามทบทวน และสงในสัปดาหถัดไป
1. ผูสอนไดมีการบรรยายเนื้อหา การ
วางแผนยุทธศาสตร การวิเคราะห จุดแข็ง
จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT
Analysis)ประกอบการนําเสนอเวปไซดที่มี
ความเกี่ยวของเพื่อใชเปนฐานขอมูลใน
นักศึกษาไดใชศึกษาคนควา
2.ผูสอนไดนํากรณีศึกษาเกี่ยวกับการ
บริหารองคการมาใหนักศึกษาได
ทําการศึกษา และใหนักศึกษาแบงกลุม ๆละ
3-5 คน เพื่อชวยกันวิเคราะห(SWOT
Analysis) และการวางแผนยุทธศาสตร
โดยผูสอนจะคอยแนะนํา
3. ผูสอนใหนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหา
สาระที่ไดรับจากการเรียนในแตละหัวขอ
ของการสอน โดยผูสอนทําการสรุปเนื้อหา
พรอมกับยกตัวอยางประกอบ พรอมกับ
ซักถามความเขาใจของนักศึกษา
1.ผูสอนไดตั้งประเด็นปญหาที่เกี่ยวกับการ
บริหารความเสี่ยง ในองคการซึ่งจะเปนการ
ใชการสอนแบบใชปญหาเปนฐาน
(Problem Based Learning) หลังจากนั้น
ใหนักศึกษาแบงกลุมๆละ 3-5 คน เพื่อ
ชวยกันศึกษาคนควาหาคําตอบจากประเด็น
ปญหาดังกลาว โดยผูสอนจะคอยแนะนํา
2. ผูสอนไดมีการบรรยายเนื้อหา การ
บริหารความเสี่ยง ประกอบการนําเสนอ
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ผูสอน

ผูชวย
ศาสตราจารย
สมศักดิ์
เจริญพูล

ผูชวย
ศาสตราจารย
สมศักดิ์
เจริญพูล

ผูชวย
ศาสตราจารย
สมศักดิ์
เจริญพูล

สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จน.
ชั่วโมง

- สอบกลางภาค
8

การบริหารลูกคาสัมพันธ
(CRM: Custumer
Relationship
Management )

3

9

การจัดการความรู
(Knowledge
Management)

3

10

- สมรรถนะ
(Competency)
-การประเมินสมรรถนะ
(Competency

3

กิจกรรม
การเรียนการสอน/สื่อที่ใช
เวปไซดที่มีความเกี่ยวของเพื่อใชเปน
ฐานขอมูลในนักศึกษาไดใชศึกษาคนควา
3. ผูสอนใหนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหา
สาระที่ไดรับจากการเรียนในแตละหัวขอ
ของการสอน
4. โดยผูสอนทําการสรุปเนื้อหาพรอมกับ
ยกตัวอยางประกอบ พรอมกับซักถามความ
เขาใจของนักศึกษา
NPM, Good Governance,TQA, PMQA,
Strategic Leadership
1.กอนเขาสูบทเรียน ผูสอนไดนําเสนอ Clip
VDO เกี่ยวกับการบริหารลูกคาสัมพันธใน
ปจจุบัน หลังจากนั้นผูสอนไดมีการตั้ง
ประเด็นคําถามใหนักศึกษาคิดและแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาที่ไดรับจาก
Clip VDO
2.ผูสอนบรรยายประกอบโปรแกรม
เพาเวอรพอยตเกี่ยวกับการบริหารลูกคา
สัมพันธ
3.ใหนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหาที่ไดรับ
จากการเรียนในแตละหัวขอการสอน โดย
ผูสอนทําการสรุปปดทาย
4. ใหนักศึกษาคนควาทบทวนดวยการตอบ
คําถามทบทวน
1.ทําการบรรยายประกอบโปรแกรม
เพาเวอรพอยตที่เกี่ยวกับการจัดการความรู
2.ผูสอนใหนักศึกษามีสวนรวมในการ
บรรยายดวยการตั้งประเด็นคําถามให
นักศึกษาคิดและแสดงความคิดเห็นในแตละ
หัวขอของการบรรยาย
3.ใหนักศึกษาคนควาทบทวนดวยการตอบ
คําถามทบทวนและสงในสัปดาหถัดไป
1.ทําการบรรยายประกอบโปรแกรม
เพาเวอรพอยตที่เกี่ยวกับสมรรถนะ และ
การประเมินสมรรถนะ
2.ผูสอนใหนักศึกษามีสวนรวมในการ
9

ผูสอน

ผูชวย
ศาสตราจารย
สมศักดิ์
เจริญพูล

ผูชวย
ศาสตราจารย
สมศักดิ์
เจริญพูล

ผูชวย
ศาสตราจารย
สมศักดิ์
เจริญพูล

สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด
Evaluation)

จน.
ชั่วโมง

11

- การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (Performance
Evaluation)

12

- การจัดการนวัตกรรม
(Innovation
Management)

3

13

-การเที ย บเคี ย งสมรรถนะ
(Benchmarking)

3

กิจกรรม
การเรียนการสอน/สื่อที่ใช
บรรยายดวยการตั้งประเด็นคําถามให
นักศึกษาคิดและแสดงความคิดเห็นในแตละ
หัวขอของการบรรยาย
3.ใหนักศึกษาคนควาทบทวนดวยการตอบ
คําถามทบทวนและสงในสัปดาหถัดไป
1. การเขาสูบทเรียน ผูสอนจะบรรยาย
ความสําคัญและสภาพปญหาของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ในปจจุบัน
2. ผูสอนบรรยายเกี่ยวกับการประเมินผล
การปฏิบัติงาน
3. ผูสอนใหนักศึกษาแบงกลุมๆละ
ประมาณ 3-5 คน แลวใหอภิปรายถึงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และใหนักศึกษา
ฝกตั้งคําถามเพื่อมาถามนักศึกษาในหอง
4. ผูสอนสรุปเนื้อหาที่บรรยายและแนวทาง
ของการอภิปรายในเนื้อหาที่นักศึกษาได
รวมกันอภิปราย
1.ผูสอนตั้งคําถามนําเขาสูบทเรียนเกี่ยวกับ
การจัดการนวัตกรรม และใหผูเรียนรวมกัน
แสดงความคิดเห็น เพื่อสรุปรวมกันในชั้นเรียน
2.ทําการบรรยายประกอบโปรแกรม
เพาเวอรพอยตที่เกี่ยวกับการจัดการ
นวัตกรรม
3.ผูสอนใหนักศึกษามีสวนรวมในการ
บรรยายดวยการตั้งประเด็นคําถามให
นักศึกษาคิดและแสดงความคิดเห็นในแตละ
หัวขอของการบรรยาย
4.ใหนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหาที่ไดรับ
จากการเรียนในแตละหัวขอการสอน โดย
ผูสอนทําการสรุปปดทาย
5. ใหนักศึกษาคนควาทบทวนดวยการตอบ
คําถามทบทวน และสงในสัปดาหถัดไป
1.ทําการบรรยายประกอบโปรแกรม
เพาเวอรพอยตที่เกี่ยวกับการเทียบเคียง
สมรรถนะ
2. ผูสอนใหนักศึกษาแบงกลุมๆละ
10

ผูสอน

ผูชวย
ศาสตราจารย
สมศักดิ์
เจริญพูล

ผูชวย
ศาสตราจารย
สมศักดิ์
เจริญพูล

ผูชวย
ศาสตราจารย
สมศักดิ์
เจริญพูล

สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จน.
ชั่วโมง

14

เครือขายและการจัดการ
เครือขาย (Network and
Network Management)

3

15

ดัชนีชีวัดความสําเร็จ (BSC)
การบ ริ ห ารงาน แบ บ มุ ง
ผลสัมฤทธ
( RBM)

3

กิจกรรม
การเรียนการสอน/สื่อที่ใช
ประมาณ 3-5 คน แลวใหวิเคราะหเพื่อการ
เทียบเคียงสมรรถนะองคการที่ไดรับ
มอบหมาย และใหนักศึกษาฝกตั้งคําถาม
เพื่อมาถามนักศึกษาในหอง3.ใหนักศึกษา
คนควาทบทวนดวยการตอบคําถามทบทวน
และสงในสัปดาหถัดไป
1. การเขาสูบทเรียน ผูสอนจะบรรยาย
ความสําคัญเครือขายและการจัดการ
เครือขายในปจจุบนั
2. ผูสอนบรรยายเกี่ยวกับการเครือขายและ
การจัดการเครือขาย
3. ผูสอนใหนักศึกษาแบงกลุมๆละ
ประมาณ 3-5 คน แลวใหอภิปรายถึง
เครือขายและการจัดการเครือขาย และให
นักศึกษาฝกตั้งคําถามเพื่อมาถามนักศึกษา
ในหอง
4. ผูสอนสรุปเนื้อหาที่บรรยายและแนวทาง
ของการอภิปรายในเนื้อหาที่นักศึกษาได
รวมกันอภิปราย
1.ผูสอนไดตั้งประเด็นปญหาที่เกี่ยวกับดัชนี
ชีวัดความสําเร็จ (BSC)การบริหารงานแบบ
มุงผลสัมฤทธ( RBM) ในองคการซึ่งจะเปน
การใช ก ารสอนแบบใช ป ญ หาเป น ฐาน
(Problem Based Learning) หลั งจากนั้ น
ให นั ก ศึ ก ษาแบ ง กลุ ม ๆละ 3-5 คน เพื่ อ
ชวยกันศึกษาคนควาหาคําตอบจากประเด็น
ปญหาดังกลาว โดยผูสอนจะคอยแนะนํา
2. ผูสอนไดมีการบรรยายเนื้อหา ดัชนีชีวัด
ความสําเร็จ (BSC) การบริหารงานแบบมุง
ผลสัมฤทธ ( RBM)
3. ผูสอนใหนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหา
สาระที่ไดรับจากการเรียนในแตละหัวขอ
ของการสอน
4. โดยผูสอนทําการสรุปเนื้อหาพรอมกับ
ยกตัวอยางประกอบ พรอมกับซักถามความ
เขาใจของนักศึกษา
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ผูสอน

ผูชวย
ศาสตราจารย
สมศักดิ์
เจริญพูล

ผูชวย
ศาสตราจารย
สมศักดิ์
เจริญพูล

สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด
สอบปลายภาค

จน.
ชั่วโมง

กิจกรรม
การเรียนการสอน/สื่อที่ใช

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู (16 สัปดาห)
กิจกรรมที่
ผลการ
วิธีการประเมิน
เรียนรู*
1
1-5
การเขาชั้นเรียน
การสงรายงานตรงเวลา
การแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมกิจกรรม
ในชั้นเรียน
2
1-5
การสอบกลางภาค
3
1-5
การทํางานกลุม
การมีสวนรวม /อภิปราย/การนําเสนอ
4
1-5
การสอนปลายภาค

ผูสอน

สัปดาหที่
ประเมิน
1-16

สัดสวนของการ
ประเมิน
10%

8
15
1-16
16

30%
25%
5%
30%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตํารา
1. เอกสารประกอบการบรรยายวิชาเทคนิคการบริหารทางรัฐประศาสนศาสตร สมศักดิ์ เจริญพูล
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
1. เครื่องมือการจัดการ(Management Tools) ชื่อผูแตง รศ.ดร.ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน
สํานักพิมพรัตนไตร กรุงเทพฯ ปที่พิมพ 2551
2. เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคนิคการจัดการสมัยใหม. ชื่อผูแตง อ.สมพร ปานยินดี
อ.ภักดี พละการ และอ.เอกภพ มณีนาถ. 2553
3. คัมภีรการจัดการสมัยใหม (Modern Management Toolkit)ชื่อผูแตงชัยเสฏฐ พรหมศรี
สํานักพิมพ/ปที่พิมพ2551
4. Modern Management. ชื่อผูแตง Samuel C. Certo, S. Trevis Certo ปที่พิมพ2005
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
บทความและเอกสารที่เปนประโยชนตอการเรียนในรายวิชาดังกลาว / website กพร :
http://www.opdc.go.th/

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
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1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา:
- นักศึกษาประเมินผูสอนและรายวิชาจากแบบสอบถาม
2. กลยุทธการประเมินการสอน:
- การสอบถามความเห็นดานการสอนจากนักศึกษาทั้งกอน ในระหวาง และหลังการสอน
- การสังเกตความสนใจ/ความตั้งใจในการเรียนของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน :
- นํ า ผลการประเมิ น ผู ส อนและรายวิช าจากนั กศึ กษาของภาคการศึก ษาที่ 2/2559 มา
พิจารณาเพื่อการปรับปรุงวิธีการสอน เชน การยายจะบรรยายใหชาลงเพื่อใหนักศึกษาสามารถติดตาม
เนื้อหาการสอนไดทัน เพิ่มเทคนิคการสอน เชน มีการมอบหมายใหนักศึกษาไปคนความากอนที่จะ
เรียนในสัปดาหตอไปเพื่อเปนการกระตุนใหนักศึกษาสนใจในการเรียนมากขึ้น
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา :
- มีการใหคณาจารยในสาขาวิชาไดตรวจทานขอสอบของอาจารยในสาขาวิชาเดียวกัน
- มีการพิจารณาผลการศึกษาในรายวิชาจากสาขาวิชา และคณะกรรมการวิชาการของคณะ
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมในการใหคะแนน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา :
- ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชา และความสนใจ/ความ
ตั้งใจของผูเรียนโดยใชวิธีการและเทคนิคตามขอ 3 การปรับปรุงการสอน และจะมีการทบทวนวา
วิธีการและเทคนิคดังกลาว สามารถเพิ่มความพึงพอใจในการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาไดมากขึ้น
หรือไม
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