มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2554901 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ Seminar in Public Administration
2. จํานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต (3-0)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หมวด วิชาเฉพาะด้าน กลุ่มบังคับเรียน )
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ศิริมา สุวรรณศรี (อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา)
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 /2553 / ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
10 ตุลาคม 2555
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ และการรวบรวมข้อมูล
จากการวิจัยและบทความในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่ออธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นในการบริหารจัดการภายในระบบราชการทั้งในแง่ของตัวบทกฎหมาย โครงสร้างการดําเนินงาน และ
นโยบายที่จะต้องนําไปปรับใช้ต่อการปฏิบัติ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อปรับปรุงเนื้อหาในส่วนของแนวทางการบริหารงานภาครัฐปัจจุบันและการบริหารงานส่วน
ท้องถิ่น เพื่อนําข้อมูลดังกล่าวไปกําหนดเป็นประเด็นของการสัมมนาและรูปแบบการจัดสัมมนา รวมทั้งการศึกษา
ข้อมูลงานวิจัยใหม่ๆเพื่อนําข้อค้นพบมาสนับสนุนข้อมูลการสัมมนาได้อย่างน่าเชื่อถือ
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษารายกรณีทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ โดยเน้นสภาพปัญหาและการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
นําข้อค้นพบมาปฏิบัติการสัมมนา ทั้งนี้อยู่ในความควบคุมดูแลของอาจารย์ผู้สอน
Study on public administration, cases focus on social problem, local development, finding
out the fact to the topic of seminars.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝึกปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

27 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย

การจัดสัมมนาของ
นักศึกษาแต่ละกลุ่ม

3-5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
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3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ประมาณ 1 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1. คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1. มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น สํานึกในหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
สิทธิ และศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์
1.2. วิธีการสอน
1. อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในการสอน
2. กําหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย
3. เน้นการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและการแต่งกายให้เป็นตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
4. มอบหมายให้นักศึกษาทํางานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผู้นํา สมาชิกกลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบ
5. การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์
1.3. วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย การเข้าร่วม
กิจกรรม
2. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3. ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนและการสอบ
2. ความรู้
2.1.ความรู้ที่ต้องได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับหลักการของการจัดสัมมนา รูปแบบการจัดสัมมนา บทบาทของการสัมมนากับการ
พัฒนาองค์การ
2.2.วิธีการสอน
1. เน้นการเรียนการสอนที่เป็น active learning
2. บรรยายหน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์ผู้สอน อภิปรายกลุ่ม โดยเน้นนักศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
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2.3.วิธีการประเมินผล
1. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
2. ประเมินจากรายงานการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษาและการมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน
3. ประเมินจากการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4. ประเมินจากพฤติกรรมการทํางานอื่นๆ
5. ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1.ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
1. สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม
2. สามารถสืบค้นและประเมินข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
3. สามารถคิดวิเคราะห์ รู้เท่าทันสถานการณ์และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
4. สามารถนําความรู้ ไปเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อทําความเข้าใจและสร้างสรรค์สังคม
3.2.วิธีการสอน
1. ศึกษางานข้อมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาภายใต้กรอบของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เพื่อนํามากําหนดเป็นเนื้อหาในการสัมมนา
2. จัดสัมมนา
3.3.วิธีการประเมินผล
1. การเขียนรายงานของนักศึกษา
2. การนําเสนอผลงาน
3. การใช้ข้อสอบหรือแบบฝึกหัดที่ให้นักศึกษาคิดแก้ปัญหา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะผู้นาํ หรือสมาชิกของกลุ่ม
2. สามารถปรับตัว รับฟัง ยอมรับความคิดเห็น และทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งในฐานะผูน้ ําและ
สมาชิกของกลุ่ม
3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
4. สามารถรวมกลุ่มคิดริเริม่ วางแผน และตัดสินใจแก้ปญ
ั หาได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งดํารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข
5. รับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
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4.2.วิธีการสอน
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการทํางานเป็นกลุ่มและงานที่ต้องมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
2. สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ฯลฯ
4.3.วิธีการประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะทํากิจกรรมกลุม่ /เดี่ยว
2. การนําเสนอผลงาน
3. ประเมินความสม่ําเสมอของการเข้าร่วมกิจกรรม
4. ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
5. ประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้น
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
1. สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
2. ก้าวทันเทคโนโลยีปัจจุบันและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับสถานการณ์
เพื่อการสืบค้น ศึกษาด้วยตนเอง นําเสนอ และสื่อสาร
3. เข้าใจปัญหา วิเคราะห์ และเลือกใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา
5.2.วิธีการสอน
1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน ในระหว่างผู้เรียน
ผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ
2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ทสี่ ่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกใช้เทคนิคการบริหารงานและการสื่อสาร
หลากหลายและเหมาะสม
3. จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนนําเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.วิธีการประเมินผล
1. ทักษะการพูดในการนําเสนอผลงาน
2. ทักษะการเขียนรายงาน
3. ทักษะการนําเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ความสามารถในการใช้ทักษะทางการบริหาร เพื่ออธิบาย อภิปรายผลงานได้อย่างเหมาะสม
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6. ทักษะพิสยั
6.1.ทักษะพิสยั ที่ตอ้ งพัฒนา
6.2.วิธีการสอน
6.3.วิธีการประเมินผล
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
1-2

3-4

แนะนํากระบวนการเรียนการ
สอน
- กําหนดกรอบและเกณฑ์การ
วัดผลประเมินผล
- ทบทวนขอบข่ายวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์
กําหนดหัวข้อและรูปแบบการ
จัดสัมมนา
- ประชุมวางแผนดําเนินการ

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการ
ชั่วโมง
สอน/สื่อทีใ่ ช้
6
บรรยาย แบ่งกลุ่มอภิปราย

ผู้สอน
อ.กุลธิดา ภูฆัง

บรรยาย แบ่งกลุ่มอภิปราย

6

บรรยาย ประชุม
ได้ ร่างโครงการและร่าง
ACTION PLAN

อ.กุลธิดา ภูฆัง

- มอบหมายงานความ
รับผิดชอบด้านเนื้อหา และ
กระบวนการจัดโครงการ
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สัปดาห์ที่
5-10

11-13

หัวข้อ/รายละเอียด

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการ
ชั่วโมง
สอน/สื่อทีใ่ ช้
ปฏิบัติกิจกรรมตาม ACTION 18 ค้นคว้า ประชุมกลุ่มย่อย
ปรึกษาอาจารย์
PLAN
ได้ข้อมูลนํามาประมวลผล
- ศึกษา ค้นคว้า เนื้อหา
การศึกษา เพื่อนําไปสู่การ
วิชาการในแต่ละกลุ่มที่ได้รับ
นําเสนอในการสัมมนา
มอบหมาย โดยรายงาน
ความก้าวหน้าให้อาจารย์
รับทราบและแนะนํา ตามที่
นัดหมาย
- ดําเนินการตามขั้นตอนการ
จัดสัมมนา ได้แก่ การขอ
อนุมัติโครงการ การทํา
หนังสือราชการเพื่อขอความ
อนุเคราะห์ การเชิญวิทยากร
เชิญผู้เข้าร่วมกิจกรรม และการ
ทําเอกสารประกอบ เป็นต้น
จัดเตรียมการจัดสัมมนา
9
ทํากิจกรรมตามหน้าที่ความ
- เตรียมความพร้อมด้าน
รับผิดชอบ
เนื้อหาวิชาการ สรุปผลหรือ
ข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา
รายกรณีเพื่อนําไปสูการ
นําเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
การจัดบอร์ดนิทรรศการ แนว
การอภิปราย และการแข่งขัน
ต่าง ๆ
- เตรียมความพร้อมด้านการ
จัดงานและจัดทําสิ่งที่ต้องทํา
ล่วงหน้า เช่น ด้านสถานที่ พิธี
การ และวัสดุอุปกรณ์

ผู้สอน
อ.กุลธิดา ภูฆัง
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สัปดาห์ที่
14

หัวข้อ/รายละเอียด
จัดสัมมนาวิชาการตามวัน

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการ
ชั่วโมง
สอน/สื่อทีใ่ ช้
3
จัดกิจกรรมตามโครงการ

ผู้สอน

เวลาที่กําหนด
15

ประเมิ น ผลการจั ด สั ม มนา

3

อภิปราย ระดมความคิดเห็น
จัดทํารายงาน

3

การสอบปากเปล่ารายกลุ่ม

วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและ
แ น ว ท า ง แ ก้ ไ ข
- จัดทํารายงานสรุปผลการ
สัมมนา
16

สอบความรู้เกี่ยวกับหัวข้อการ
จัดสัมมนาเป็นรายกลุ่ม

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการ
กิจกรรมที่
เรียนรู้

2
3

ผลงานกรณีศึกษา

สัปดาห์ที่
ประเมิน
11

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
50%

จัดสัมมนาพร้อมรายงานสรุปฉบับสมบูรณ์

14

30%

สอบวัดความรู้เกี่ยวกับหัวข้อการจัดสัมมนา

16

30%

วิธีการประเมิน
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
สุทธนู ศรีไสย์, (2544). หลักการจัดสัมมนาการศึกษา. กรุงเทพ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ (จําเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าจําเป็นให้ใส่ด้วยคําอธิบายตัวสีแดงเขียนด้วย
ลายมือ)
ไม่มี
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
ฐานข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอื่นๆ
สุภาพร พิศาลบุตร. (2546). การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม = Personnel Development
and Training. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจํากัด วี. เจ. พริ้นติ้ง
เอกสารตํารา และงานวิจัยเฉพาะเรื่องที่นักศึกษาสนใจนํามาจัดสัมมนา
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ให้นักศึกษาเข้าประเมินผลการ
เรียนการสอนทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย โดยการนําแนวคิดและความคิดเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

- แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ใช้กลยุทธ์ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนดังนี้

- ประเมินจากผลการประเมินผู้สอนและผลการเรียนของนักศึกษา
- การทวนสอบผลประเมินผลการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากได้รับผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง
และสรรหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน
9
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ใน
รายวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบ
ย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่
อาจารย์ประจําหลักสูตร
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา จะมีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปี หรือตามข้อเสนอแนะปรับปรุงการสอนในข้อ 3 และผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
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