รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561

รหัสวิชา 2554901 ชื่อรายวิชา สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร Seminar in Public Administration
ตอนเรียน A1, B1 นักศึกษาหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 2554901 ชื่อรายวิชา สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร Seminar in Public Administration
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต(3-0- 0)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
รัฐประศาสนศาสตร
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
ผูชวยศาสตราจารย ดร. สมศักดิ์ เจริญพูล
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 /2561 ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
8. สถานที่เรียน
ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
16 พฤศจิกายน 2561

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษาสามารถอธิบายเชื่อมโยงองคความรูดานรัฐประศาสนศาสตร และการรวบรวมขอมูลจาก
การวิจัยและบทความในสาขาที่เกี่ยวของ เพื่ออธิบายถึงความสัมพันธระหวางยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
กับ การเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ สั งคม และการเมื อ งของโลกในยุ คโลกาภิ วั ต น โดยเฉพาะอย างยิ่ ง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการบริหารจัดการภายในระบบราชการทั้งในแงของตัวบทกฎหมาย โครงสรางการ
ดําเนินงาน และนโยบายที่จะตองนําไปปรับใชตอการปฏิบัติ
3
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2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อปรับปรุงเนื้อหาในสวนของแนวทางการบริหารงานภาครัฐปจจุบันและการบริหารงานสวน
ทองถิ่น เพื่อนําขอมูลดังกลาวไปกําหนดเปนประเด็น ของการสัมมนาและรูปแบบการจัดสัมมนา รวมทั้ ง
การศึกษาขอมูลงานวิจัยใหมๆเพื่อนําขอคนพบมาสนับสนุนขอมูลการสัมมนาไดอยางนาเชื่อถือ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร ประมวลองคความรูกับการศึกษารายกรณี
ทางดานรัฐประศาสนศาสตรโดยมุงเนนการศึกษาสภาพปญหาและการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น
นําขอคนพบมาปฏิบัติการสัมมนา ทั้งนี้อยูในความควบคุมดูแลของอาจารยผูสอน
Study on public administration, cases focus on social problem, local development,
finding out the fact to the topic of seminars.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
ปฏิบัต/ิ งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
45 ชั่วโม ตอภาค
สอนเสริมตามความ
การจัดสัมมนาของ
6 ชั่วโมงตอสัปดาห
การศึกษา
ตองการของนักศึกษา
นักศึกษาแตละกลุม
เฉพาะราย
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ จํานวน 3 ชั่วโมงตอ
สัปดาห

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1. คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1. มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น สํานึกในหนาที่ของตนเองและผูอื่น รวมทั้ง
เคารพในสิทธิ และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
1.2. วิธีการสอน
1. อาจารยผูสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในการสอน
2. กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย
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3. เนนการเขาชั้นเรียนตรงเวลาและการแตงกายใหเปนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
4. มอบหมายใหนักศึกษาทํางานเปนกลุม ฝกการเปนผูนํา สมาชิกกลุม ฝกความรับผิดชอบ
5. การเปนแบบอยางที่ดีของอาจารย
1.3. วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานที่ไดรับมอบหมาย การ
เขารวมกิจกรรม
2. ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
3. ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนและการสอบ
2. ความรู
2.1. ความรูที่ตองไดรับ
ความรูเกี่ยวกับหลักการของการจัดสัมมนา รูปแบบการจัดสัมมนา บทบาทของการสัมมนากับ
การพัฒนาองคการ
2.2. วิธีการสอน
1. เนนการเรียนการสอนที่เปน active learning
2. บรรยายหนาชั้นเรียนโดยอาจารยผูสอนอภิปรายกลุม โดยเนนนักศึกษาเปนศูนยกลางการเรียนรู
2.3. วิธีการประเมินผล
1. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
2. ประเมินจากรายงานการศึกษาคนควาของนักศึกษาและการมีสวนรวมกิจกรรมในชั้นเรียน
3. ประเมินจากการวิเคราะหกรณีศึกษา
4. ประเมินจากพฤติกรรมการทํางานอื่นๆ
5. ประเมินจากพฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา
3. ทักษะทางปญญา
3.1. ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
1. สามารถบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ ใหเกิดประโยชนแกตนเองและสวนรวม
2. สามารถสืบคนและประเมินขอมูลจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย
3. สามารถคิดวิเคราะห รูเทาทันสถานการณและแกปญหาอยางสรางสรรค
4. สามารถนําความรู ไปเชื่อมโยงกับภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อทําความเขาใจและสรางสรรคสังคม
3.2. วิธีการสอน
ศึกษางานขอมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเนื้อหาภายใตกรอบของสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร เพื่อนํามากําหนดเปนเนื้อหาในการสัมมนา
- จัดสัมมนา
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3.3. วิธีการประเมินผล
1. การเขียนรายงานของนักศึกษา
2. การนําเสนอผลงาน
3. การใชขอสอบหรือแบบฝกหัดที่ใหนักศึกษาคิดแกปญหา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
1. มีความรับผิดชอบตอหนาที่ในฐานะผูนําหรือสมาชิกของกลุม
2. สามารถปรับตัว รับฟง ยอมรับความคิดเห็น และทํางานรวมกับผูอื่นได ทั้งในฐานะผูนําและ
สมาชิกของกลุม
3. มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป
4. สามารถรวมกลุมคิดริเริ่ม วางแผน และตัดสินใจแกปญหาไดอยางเหมาะสม รวมทั้งดํารงชีวิตได
อยางมีความสุข
5. รับผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเนื่อง
4.2. วิธีการสอน
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการทํางานเปนกลุมและงานที่ตองมีปฎิสัมพันธระหวางบุคคล
2. สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ การเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ฯลฯ
4.3. วิธีการประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะทํากิจกรรมกลุม/เดี่ยว
2. การนําเสนอผลงาน
3. ประเมินความสม่ําเสมอของการเขารวมกิจกรรม
4. ประเมินความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
5. ประเมินโดยเพื่อนรวมชั้น
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1.ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
1. สามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งการฟง พูด อาน
และเขียน
2. กาวทันเทคโนโลยีปจจุบันและสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับสถานการณ
เพื่อการสืบคน ศึกษาดวยตนเอง นําเสนอ และสื่อสาร
3. เขาใจปญหา วิเคราะห และเลือกใชกระบวนการทางคณิตศาสตรและสถิติที่เหมาะสมในการ
แกปญหา
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5.2.วิธีการสอน
1. จัดการเรียนการสอนที่เนนการฝกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การฟง การเขียน ในระหวาง
ผูเรียน ผูสอน และผูเกี่ยวของอื่นๆ
2. จัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนเลือกใชเทคนิคการบริหารงานและการสื่อสาร
หลากหลายและเหมาะสม
3. จัดประสบการณใหผูเรียนนําเสนอผลงานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.วิธีการประเมินผล
1. ทักษะการพูดในการนําเสนอผลงาน
2. ทักษะการเขียนรายงาน
3. ทักษะการนําเสนอโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ความสามารถในการใชทักษะทางการบริหาร เพื่ออธิบาย อภิปรายผลงานไดอยางเหมาะสม

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

1

แนะนํากระบวนการเรียนการสอนกําหนด 3
กรอบและเกณฑการวัดผลประเมินผล

2

ทบทวนขอบขายทางรัฐประศาสนศาสตร 3

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช
ผูสอน
(ถามี)
บรรยายเนือ้ หา
สมศักดิ์ เจริญพูล
-แนะนํากรณีศึกษา
-ซักถามและอภิปราย
เนื้อหารวมกัน
-สื่อ power point
-เอกสาร
ประกอบการเรียน
สมศักดิ์ เจริญพูล
บรรยายเนือ้ หา
-แนะนํากรณีศึกษา
-ซักถามและอภิปราย
เนื้อหารวมกัน
-สื่อ power point
-เอกสาร
ประกอบการเรียน
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สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

3

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการสัมมนา
1.ความหมายของการสัมมนา
2.วัตถุประสงคของการสัมมนา
3.จุดมุงหมายของการ“การสัมมนา”
4.ประโยชนของการจัดสัมมนา
5.ลักษณะการสัมมนาที่ดี

3

4

ขั้นตอนการจัดประชุมสัมมนา
1.การเตรียมการกอนการประชุมสัมมนา
2.การดําเนินการระหวางการ
ประชุมสัมมนา
3.การดําเนินการหลังการประชุมสัมมนา

3

5

การจัดทําเอกสารที่เกี่ยวของกับการ
9
สัมมนา
1. โครงการสัมมนาและแผนปฏิบัติงาน
2. เอกสารประกอบการสัมมนา
3. รายชื่อผูเขารวมสัมมนาและหนังสือ
เชิญเขารวมสัมมนา
4. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
5. หนังสือขออนุมัติงบประมาณ
6. หนังสือเชิญประธานและหนังสือ
เชิญวิทยากร
7. คํากลาวรายงาน – คํากลาวเปด – ปด
8. หนังสือขอบคุณ
9. การประเมินผลการสัมมนา
10. เอกสารรายงานสรุปผลการสัมมนา

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช
ผูสอน
(ถามี)
-บรรยายเนื้อหา
สมศักดิ์ เจริญพูล
-แนะนํากรณีศึกษา
-ซักถามและอภิปราย
เนื้อหารวมกัน
-สื่อ power point
-เอกสาร
ประกอบการเรียน
-บรรยายเนือ้ หา
สมศักดิ์ เจริญพูล
-แนะนํากรณีศึกษา
-ซักถามและอภิปราย
เนื้อหารวมกัน
-สื่อ power point
-เอกสาร
ประกอบการเรียน
-บรรยายเนื้อหา
สมศักดิ์ เจริญพูล
-แนะนํากรณีศึกษา
-ซักถามและอภิปราย
เนื้อหารวมกัน
-สื่อ power point
-เอกสาร
ประกอบการเรียน
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สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

6

การประเมินผลโครงการ

7

-ประชุมวางแผนดําเนินการ
-มอบหมายงานความรับผิดชอบ

8

การเขียนโครงการ
-รางโครงการ
-ราง ACTION PLAN
ปฏิบัติกิจกรรมตาม ACTIONPLAN

9-12

13

จัดเตรียมการจัดสัมมนา
-เตรียมความพรอมดานเนื้อหาวิชาการ
สรุปผลหรือขอคนพบที่ไดจาการศึกษา
รายกรณีเพื่อนําไปสูการนําเสนอใน

จํานวน
ชั่วโมง

15

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช
ผูสอน
(ถามี)
-บรรยายเนือ้ หา
สมศักดิ์ เจริญพูล
-แนะนํากรณีศึกษา
-ซักถามและอภิปราย
เนื้อหารวมกัน
-สื่อ power point
-เอกสาร
ประกอบการเรียน
สมศักดิ์ เจริญพูล
-บรรยาย ประชุม
วางแผนการจัด
โครงการสัมมนา
-แตงตั้ง
คณะกรรมการ
-กําหนดความ
รับผิดชอบ
-รางโครงการ
สมศักดิ์ เจริญพูล
-ราง ACTION PLAN

9

-คนควา ประชุมกลุม สมศักดิ์ เจริญพูล
ยอย ปรึกษอาจารย
-รายงาน
ความกาวหนาการ
ปฏิบัติกิจกรรมตาม
ACTIONPLAN
-ทํากิจกรรมตาม
สมศักดิ์ เจริญพูล
หนาที่ความ
รับผิดชอบ
-รายงาน

9
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สัปดาห
ที่

14

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

รูปแบบตางๆ เชนการจัดบอรด
นิทรรศการ แนวการอภิปราย
-เตรียมความพรอมดานการจัดงานและ
จัดทําสิ่งที่ตองทําลวงหนาเชนดาน
สถานที่ พิธีการ และวัสดุอุปกรณ
จัดสัมมนาวิชาการตามวันเวลาที่กําหนด 3

15

การจัดทําเอกสารรายงานสรุปผลการ
สัมมนา

3

16

สอบความรูเกี่ยวกับหัวขอการจัดสัมมนา
เปนรายกลุม

3

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช
(ถามี)
ความกาวหนาตอ
อาจารย

ผูสอน

-ดําเนินโครงการ
สมศักดิ์ เจริญพูล
สัมมนาทางรัฐ
ประศาสนศาสตร
-แลกเปลี่ยนเรียนรูชิง
วิชาการในหัวขอการ
สัมมนา
-สรุปผลการสัมมนา
-ปดโครงการสัมมนา
ฯ
-อภิปราย ระดม
สมศักดิ์ เจริญพูล
ความคิดเห็น
- จัดทํารายงาน
การสอบปากเปลา
รายกลุม

สมศักดิ์ เจริญพูล
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการ
วิธีการประเมิน
กิจกรรมที่
เรียนรู
1. ผลงานจากการทํางานกลุมยอย
2. จัดสัมมนาพรอมรายงานสรุปฉบับสมบูรณ
3. ความรูเกี่ยวกับหัวขอการจัดสัมมนา
4. การมีสวนรวม และความรับผิดชอบ ใน
ชั้นเรียน

สัปดาหที่
ประเมิน
1-14
14
14
1-14

สัดสวนของการ
ประเมินผล
20%
40%
30%
10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
สุทธนู ศรีไสย, (2544). หลักการจัดสัมมนาการศึกษา. กรุงเทพ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ (จําเปนตองศึกษาเพิ่มเติมหรือไม ถาจําเปนใหใสดวยคําอธิบายตัวสีแดงเขียน
ดวยลายมือ)
ไมมี
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
ฐานขอมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานอื่นๆ
สุภาพร พิศาลบุตร. (2546). การพัฒนาบุคคลและการฝกอบรม = Personnel Development
and Training. กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัด วี. เจ. พริ้นติ้ง
เอกสารตํารา และงานวิจัยเฉพาะเรื่องที่นักศึกษาสนใจนํามาจัดสัมมนา

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ไดใหนักศึกษาเขา
ประเมินผลการเรียนการสอนทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัย โดยการนําแนวคิดและความคิดเห็นจาก
นักศึกษาไดดังนี้

- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
ใชกลยุทธในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอนดังนี้

- ประเมินจากผลการประเมินผูสอนและผลการเรียนของนักศึกษา
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- การทวนสอบผลประเมินผลการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
มีการบูรณาการรวมกับรายวิชาที่เปดสอนในภาคเรียนที่ 2/2557 โดยอาจารยผูสอนมีการวางแผนในการ
จัดการเรียนการสอนรวมกัน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรูในรายวิชา ไดจากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจาก
ผลการทดสอบยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี้
- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอื่น หรือผูทรงคุณวุฒิ ที่
ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา จะมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ป หรือตามขอเสนอแนะจากการประเมินการสอนในขอ2 และผลการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
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