รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
ประจำภำคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

รหัสวิชำ 2553365 ชื่อรำยวิชำ การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ
(Strategic Management in Public Sector)
ตอนเรียน A1 นักศึกษำรหัส 61

อำจำรย์ผู้สอน
ผศ.ดร.อานุภาพ รักษ์สุวรรณ

หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตร์
โรงเรียนกฎหมำยและกำรเมือง
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
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รำยละเอียดของรำยวิชำ
ชื่อสถำบันอุดมศึกษำ
วิทยำเขต/คณะ/ภำควิชำ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รัฐประศาสนศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรำยวิชำ
2553365 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ (Strategic Management in Public Sector)
2. จำนวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรำยวิชำ
วิชาเฉพาะด้าน
4. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำและอำจำรย์ผู้สอน
ผศ.ดร.อานุภาพ รักษ์สุวรรณ
5. ภำคกำรศึกษำ/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / 2563 ชั้นปีที่ 3
6. รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน (Pre-requisite) (ถ้ำมี)
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
7. รำยวิชำที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ำมี)
ไม่มี
8. สถำนที่เรียน
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันทีจ่ ัดทำหรือปรับปรุงรำยละเอียดของรำยวิชำครั้งล่ำสุด
3 พฤศจิกายน 2563
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมำยของรำยวิชำ
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจแนวคิดและหลักการพื้นฐานของการจัดการเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเริ่ม
ตั้งแต่การวางแผนกลยุทธ์ การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ รวมถึงการติดตามประเมินการดาเนินการตามกลยุทธ์
ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานของหน่วยงาน ภายใต้บริบทของการ
เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลง ความท้าทายและความซับซ้อนของการบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการ
สาธารณะกับประชาชน
2. วัตถุประสงค์ในกำรพัฒนำ/ปรับปรุงรำยวิชำ
ไม่มี

หมวดที่ 3 ลักษณะและกำรดำเนินกำร
1. คำอธิบำยรำยวิชำ
ความหมายและความสาคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ องค์ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์
กระบวนการการจัดการเชิงกลยุ ทธ์ ระดับของกลยุทธ์และประเภทของกลยุทธ์ในบริบทของการบริห าร
จัดการภาครัฐ การวางแผน การตัดสินใจ และการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ความท้าทายและความซับซ้อน
ของการบริ ห ารจั ดการภาครัฐ และการให้ บริการสาธารณะ รวมถึงการใช้แนวคิดการตลาดและกลยุท ธ์
การตลาดเพื่อการจัดบริการสาธารณะ และการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานในภาครัฐ
Meaning and importance of strategic management; Element of strategic
management; process of strategic management; Level of strategy and type of strategy
under context of public management, planning, decision-making and coping with changes;
Challenging and complicating of public management and public service; Including using
concept of marketing and market strategy for public service and quality development for
implementation in public sector
2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภำคกำรศึกษำ
บรรยำย กำรฝึก
สอนเสริม
บรรยาย 45 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

ปฏิบัติ/งำน
กำรศึกษำด้วยตนเอง
ภำคสนำม/กำรฝึกงำน
ไม่มีการฝึกปฏิบัติ
การศึกษาด้วยตนเอง 6
ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ตามความต้องการของ
นักศึกษาและในกรณีมี
เหตุจาเป็น
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3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดำห์ที่อำจำรย์ให้คำปรึกษำและแนะนำทำงวิชำกำรแก่นักศึกษำเป็น
รำยบุคคล
(1) จัดเวลาคาปรึกษากับนักศึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1-2 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ (หลังจากเสร็จสิ้นการสอนรายวิชาดังกล่าว)
(2) ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านทาง web site ของคณะ/หลักสูตร/ระบบบริหารการศึกษา

หมวดที่ 4 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนำ
(1) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วน
ตนและส่วนรวม
1.2 วิธีกำรสอน
ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการตรงเวลา การแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น รู้จักหน้าที่การทางานเป็นกลุ่ม รู้หน้าที่ของการ
เป็นผู้นากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์ นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรก
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้ง มีการจัดกิจ กรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาดี ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ
1.3 วิธีกำรประเมินผล
(1) ประเมิน จากการตรงต่ อเวลาของนัก ศึก ษาในการเข้าชั้น เรียน การส่ งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(3) ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. ควำมรู้
2.1 ควำมรู้ที่ต้องได้รับ
(1) มีความรู้และความเข้าใจหลักความสาคัญของกฎหมาย ระบบ กลไก และความสัมพันธ์กับ
สถาบันภาครัฐ และ ความยุติธรรมในสังคม
(2) เข้าใจความรู้และหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
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2.2 วิธีกำรสอน
ใช้วิธีการสอนในหลากหลายโดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้ศาสตร์เพื่อปฏิบัติใน
สภาพแวดล้อมจริง และสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทั้งนี้ ให้ เป็นไปตาม
ลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
โดยการศึกษาดู งานหรือเชิ ญ ผู้ เชี่ยวชาญที่ มีป ระสบการณ์ ตรงมาเป็ นวิท ยากรพิ เศษเฉพาะเรื่อ ง
ตลอดจนฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2.3 วิธีกำรประเมินผล
(1) ประเมินจากการสอบการทดสอบย่อย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
(2) ประเมินจากการนาเสนอผลงาน รายงาน หรืองานตามที่มอบหมาย
3. ทักษะทำงปัญญำ
3.1 ทักษะทำงปัญญำที่ต้องพัฒนำ
(1) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และวิเคราะห์ส ถานการณ์ ห รือ
สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องระหว่างกฎหมาย สถาบันภาครัฐ และความยุติธรรมในสังคม
(2) สามารถค้น หาข้อเท็จ จริงและทาความเข้าใจปรากฏการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับรัฐ ประศาสน
ศาสตร์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
3.2 วิธีกำรสอน
ใช้กรณีศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในการอธิบายปรากฏการณ์
ทางสังคม มีการอภิปรายกลุ่ม และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้เพื่อการปฏิบัติงานจริง
3.3 วิธีกำรประเมินผล
โดยการออกข้อสอบที่ให้ นักศึกษาแก้ปัญ หา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญ หา และวิธีการ
แก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกคาตอบที่ถูกมาคาตอบ
เดียวจากกลุ่มคาตอบที่ให้มาไม่ควรมีคาถามเกี่ยวกับนิยามต่าง ๆ ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน
และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้
แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
4.1 ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบที่ต้องพัฒนำ
(1) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม
4.2 วิธีกำรสอน
ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้ทางานเป็นกลุ่ม มีการประสานงานกับผู้อื่นหรือค้นคว้าหา
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอืน่ ๆ รวมถึงการหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลหรือผู้มีประสบการณ์
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4.3 วิธีกำรประเมินผล
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน
และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่ว มกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้ว นชัดเจนตรง
ประเด็นของข้อมูลที่ดาเนินกิจกรรม
5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
5.1 ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ต้องพัฒนำ
(1) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้และการ
นาเสนอข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรูปแบบที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่ม
บุคคลต่างๆ
(2) สามารถสื่ อ สารประเด็ น ทางนิ ติ ศ าสตร์ รัฐ ศาสตร์ และรัฐ ประศาสนศาสตร์ ได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ
5.2 วิธีกำรสอน
ใช้กลยุทธ์การสอนที่เน้นการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสาร เช่น
การนาเสนอข้อมูลสถิติ ตัวเลข และการวิเคราะห์ โดยเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลอง
และสถานการณ์จริง และน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม นอกจากนี้ บทความหรือเอกสารที่
เกี่ย วข้องกับ การจัด การเชิงกลยุทธ์ บางส่ วนนักศึกษาสามารถเข้าไป download เอกสารหรือ
บทความที่เกี่ยวข้องกับการเรียนได้ใน Google Drive ที่อาจารยฺผู้สอนได้เตรียมไว้ให้นักศึกษา
5.3 วิธีกำรประเมินผล
(1) ประเมิ น จากเทคนิ ค การน าเสนอโดยใช้ ท ฤษฎี การเลื อ กใช้ เครื่ อ งมื อ ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ
การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน

หมวดที่ 5 แผนกำรสอนและกำรประเมินผล
1. แผนกำรสอน
สัปดำห์
หัวข้อ/รำยละเอียด
ที่
1
แนะนารายวิชา จุดมุ่งหมายและ
Online วัตถุประสงค์ของรายวิชา เอกสารและ
ตาราที่จะใช้ในการเรียนการสอน
กิจกรรม/งานที่มอบหมาย เกณฑ์การ

จน.
กิจกรรม
ชั่วโมง
กำรเรียนกำรสอน/สื่อที่ใช้
3
1. แนะนารายวิชา ประกอบด้วย เนือ้ หา
สาระของรายวิชา เอกสารและตาราที่
จะใช้ในการเรียนการสอน กิจกรรม/
งานที่มอบหมาย เกณฑ์การประเมินผล
6

ผู้สอน
ผศ.ดร.
อานุภาพ
รักษ์สุวรรณ

มคอ. 3
สัปดำห์
ที่

หัวข้อ/รำยละเอียด

จน.
ชั่วโมง

ประเมินผลการเรียน
2.

3.
4.
2
ความหมาย ความสาคัญและลักษณะของ
Online การจัดการเชิงกลยุทธ์

3

1.
2.

3.
3
การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์
Online

3

1.
2.

3.

4.

4
กระบวนการและลักษณะการดาเนินกล
Online ยุทธ์

3

1.
2.
3.

7

กิจกรรม
กำรเรียนกำรสอน/สื่อที่ใช้
การเรียน
กาหนดและสร้างข้อตกลงร่วมกับ
นักศึกษาเกี่ยวกับกฎกติกามารยาทใน
การเรียนการสอน ทั้งนี้ กฎกติกา
มารยาทในการเรียนจะถูกบังคับใช้ด้วย
ความเต็มใจของนักศึกษาและผูส้ อน
อธิบายภาพรวมของเนื้อหาที่นักศึกษา
จะต้องเรียน
สื่อการสอน ได้แก่ เอกสารประกอบการ
บรรยาย และ MS PowerPoint
การบรรยายความหมาย ความสาคัญ
และลักษณะของการจัดการเชิงกลยุทธ์
ให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหาสาระที่
ได้รับจากการเรียนในแต่หัวข้อการสอน
โดยผู้สอนทาการสรุปปิดท้าย
สื่อการสอน ได้แก่ เอกสารประกอบการ
บรรยาย และ MS PowerPoint
การบรรยายความรู้เกีย่ วกับการวางแผน
และการบริหารเชิงกลยุทธ์
ให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหาสาระที่
ได้รับจากการเรียนในแต่หัวข้อการสอน
โดยผู้สอนทาการสรุปปิดท้าย
ให้นักศึกษาค้นคว้าทบทวนด้วยการ
ตอบคาถามทบทวน และส่งในสัปดาห์
ถัดไป
สื่อการสอน ได้แก่ เอกสารประกอบการ
บรรยาย เอกสารสาหรับทา Case
Study และ MS PowerPoint
การบรรยายเกีย่ วกับกระบวนการและ
ลักษณะการดาเนินกลยุทธ์
นากรณีศึกษามาให้นักศึกษาศึกษา
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหาทีไ่ ด้รับ
จากการเรียนในแต่ละหัวข้อการสอน
โดยผู้สอนทาการสรุปปิดท้าย

ผู้สอน

ผศ.ดร.
อานุภาพ
รักษ์สุวรรณ

ผศ.ดร.
อานุภาพ
รักษ์สุวรรณ

ผศ.ดร.
อานุภาพ
รักษ์สุวรรณ

มคอ. 3
สัปดำห์
ที่

หัวข้อ/รำยละเอียด

จน.
ชั่วโมง
4.

5
การบริหารเชิงกลยุทธ์กับการวิเคราะห์
Online สภาพแวดล้อม
- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอก
- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป
- การวิเคราะห์อุตสาหกรรม
- เครื่องมือในการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก

3

1.
2.

3.

4.

6
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
Online - การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
- เครื่องมือในการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน

3

1.
2.

3.

4.

7
กลยุทธ์รวมขององค์การ
Onsite - ระดับของกลยุทธ์ในองค์กร
- การกาหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร
- การกาหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ
- การกาหนดกลยุทธ์ระดับหน้าที่

3

1.

2.

3.

8

กิจกรรม
กำรเรียนกำรสอน/สื่อที่ใช้
สื่อการสอน ได้แก่ เอกสารประกอบการ
บรรยาย กรณีศึกษา และ MS
PowerPoint
การบรรยายเกีย่ วกับการบริหารเชิงกล
ยุทธ์กับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ตั้งประเด็นคาถามให้นักศึกษาคิดและ
แสดงความคิดเห็นในระหว่างการ
บรรยายในแต่ละหัวข้อ
ให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหาทีไ่ ด้รับ
จากการเรียนในแต่ละหัวข้อการสอน
โดยผู้สอนทาการสรุปปิดท้าย
สื่อการสอน ได้แก่ เอกสารประกอบการ
บรรยาย เอกสารอ่านประกอบ และ
MS PowerPoint
การบรรยายเกีย่ วกับการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน
ตั้งประเด็นคาถามให้นักศึกษาคิดและ
แสดงความคิดเห็นในระหว่างการ
บรรยายในแต่ละหัวข้อ
ให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหาทีไ่ ด้รับ
จากการเรียนในแต่ละหัวข้อการสอน
โดยผู้สอนทาการสรุปปิดท้าย
สื่อการสอน ได้แก่ เอกสารประกอบการ
บรรยาย เอกสารอ่านประกอบ และ
MS PowerPoint
การบรรยายเกีย่ วกับกลยุทธ์ของ
องค์การในระดับต่าง ๆ และการ
นาไปใช้
ให้นักศึกษาค้นคว้าทบทวนด้วยการ
ตอบคาถามทบทวน และส่งในสัปดาห์
ถัดไป
สื่อการสอน ได้แก่ เอกสารประกอบการ
บรรยาย เอกสารอ่านประกอบ และ
MS PowerPoint

ผู้สอน

ผศ.ดร.
อานุภาพ
รักษ์สุวรรณ

ผศ.ดร.
อานุภาพ
รักษ์สุวรรณ

ผศ.ดร.
อานุภาพ
รักษ์สุวรรณ

มคอ. 3
สัปดำห์
หัวข้อ/รำยละเอียด
ที่
8
กลยุทธ์รวมขององค์การ (ต่อ)
Onsite - ระดับของกลยุทธ์ในองค์กร
- การกาหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร
- การกาหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ
- การกาหนดกลยุทธ์ระดับหน้าที่
9
ทางเลือกแห่งกลยุทธ์
Onsite

จน.
ชั่วโมง

กิจกรรม
กำรเรียนกำรสอน/สื่อที่ใช้

ผู้สอน

3

1. การบรรยายความรู้เกีย่ วกับทางเลือก
แห่งกลยุทธ์
2. เมื่อบรรยายจบ ให้นักศึกษาฝึกในการ
วิเคราะห์ทางเลือกแห่งกลยุทธ์
3. ให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหาสาระที่
ได้รับจากการเรียนในแต่หัวข้อการสอน
โดยผู้สอนทาการสรุปปิดท้าย
4. สื่อการสอน ได้แก่ เอกสารประกอบการ
บรรยาย เอกสารอ่านประกอบ และ
MS PowerPoint
1. การบรรยายความรู้เกีย่ วกับทางเลือกใน
เชิงกลยุทธ์
2. เมื่อบรรยายจบ ให้นักศึกษาฝึกการ
วิเคราะห์สถานการณ์เพื่อเลือก
ทางเลือกในเชิงกลยุทธ์
3. ให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหาสาระที่
ได้รับจากการเรียนในแต่หัวข้อการสอน
โดยผู้สอนทาการสรุปปิดท้าย
4. สื่อการสอน ได้แก่ เอกสารประกอบการ
บรรยาย เอกสารอ่านประกอบ และ
MS PowerPoint
1. การบรรยายเกี่ยวกับการประเมินกลยุทธ์
2. สร้างการมีส่วนร่วมในการบรรยายด้วย
การตั้งประเด็นคาถามให้นักศึกษาคิด
และแสดงความคิดเห็นในแต่ละหัวข้อ
ของการบรรยาย
3. สื่อการสอน ได้แก่ เอกสารประกอบการ
บรรยาย เอกสารอ่านประกอบ และ
MS PowerPoint

ผศ.ดร.
อานุภาพ
รักษ์สุวรรณ

10
ทางเลือกในเชิงกลยุทธ์
Onsite

3

11
การประเมินกลยุทธ์
Onsite

3

9

ผศ.ดร.
อานุภาพ
รักษ์สุวรรณ

ผศ.ดร.
อานุภาพ
รักษ์สุวรรณ

มคอ. 3
สัปดำห์
หัวข้อ/รำยละเอียด
ที่
12
การดาเนินมาตรการเชิงกลยุทธ์
Onsite

13
การติดตามและการประเมินผล
Onsite

14
การจัดการเชิงกลยุทธ์ในบริบทของระบบ
Onsite ราชการไทย

15
การจัดการเชิงกลยุทธ์ในบริบทของระบบ
Onsite ราชการไทย (ต่อ)
และทบทวนเนื้อหาการเรียนทั้งหมด

จน.
กิจกรรม
ชั่วโมง
กำรเรียนกำรสอน/สื่อที่ใช้
3
1. การบรรยายเกีย่ วกับการดาเนิน
มาตรการเชิงกลยุทธ์
2. สื่อการสอน ได้แก่ เอกสารประกอบการ
บรรยาย เอกสารอ่านประกอบ และ
MS PowerPoint
3
1. การบรรยายเกีย่ วกับการติดตามและ
การประเมินผล
2. สร้างการมีส่วนร่วมในการบรรยายด้วย
การตั้งประเด็นคาถามให้นักศึกษาคิด
และแสดงความคิดเห็นในแต่ละหัวข้อ
ของการบรรยาย
3. ให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหาทีไ่ ด้รับ
จากการเรียนในแต่ละหัวข้อการสอน
โดยผู้สอนทาการสรุปปิดท้าย
4. สื่อการสอน ได้แก่ เอกสารประกอบการ
บรรยาย เอกสารอ่านประกอบ และ
MS PowerPoint
3
1. การบรรยายการจัดการเชิงกลยุทธ์ใน
บริบทของระบบราชการไทย
2. สร้างการมีส่วนร่วมในการบรรยายด้วย
การตั้งประเด็นคาถามให้นักศึกษาคิด
และแสดงความคิดเห็นในแต่ละหัวข้อ
ของการบรรยาย
3. สื่อการสอน ได้แก่ เอกสารประกอบการ
บรรยาย เอกสารอ่านประกอบ และ
MS PowerPoint
3
1. การบรรยายการจัดการเชิงกลยุทธ์ใน
บริบทของระบบราชการไทย
2. สร้างการมีส่วนร่วมในการบรรยายด้วย
การตั้งประเด็นคาถามให้นักศึกษาคิด
และแสดงความคิดเห็นในแต่ละหัวข้อ
ของการบรรยาย
3. สื่อการสอน ได้แก่ เอกสารประกอบการ
บรรยาย เอกสารอ่านประกอบ และ
MS PowerPoint
10

ผู้สอน
ผศ.ดร.
อานุภาพ
รักษ์สุวรรณ

ผศ.ดร.
อานุภาพ
รักษ์สุวรรณ

ผศ.ดร.
อานุภาพ
รักษ์สุวรรณ

ผศ.ดร.
อานุภาพ
รักษ์สุวรรณ

มคอ. 3
2. แผนกำรประเมินผลกำรเรียนรู้
กำรพัฒนำกำร
เรียนรู้ของ
นักศึกษำ
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

ผลกำรเรียนรู้

วิธีกำรประเมิน

สัปดำห์ที่
ประเมิน

(1) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมี
คุณธรรม จริยธรรม และด้วยความ
รับผิดชอบ

(1) ประเมินจากการตรงต่อ
เวลาของนักศึกษาในการ
เข้าชั้นเรียน การส่งงาน
ตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการร่วม
กิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัย
และพร้อมเพรียงของ
นักศึกษาในการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
(3) ปริมาณการกระทาทุจริต
ในการสอบ
(4) ประเมินจากความ
รับผิดชอบในหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรียน
และปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่
นักศึกษาจัดทา
(4) ประเมินจากการจัด
กิจกรรมในชั้นเรียน
(5) ประเมินจากการนาเสนอ
รายงานในชั้นเรียน
(1) การโต้ตอบ การแสดง
ความคิดเห็นที่อยู่บน
พื้นฐานหลักวิชาการ
(2) การสามารถอ้างอิง
หนังสือ เอกสาร ตารา
เพือ่ มาสนับสนุนกิจกรรม
(3) ประเมินจากการทดสอบ
ด้วยแบบทดสอบอัตนัยทั้ง
ข้อเขียนและปากเปล่า

1-15

สัดส่วน
ของกำร
ประเมินผล
10%

1-15

40%

1-15

30%

ด้านความรู้

(1) เข้าใจความรู้และหลักการของ
แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสน
ศาสตร์

ด้านทักษะทาง
ปัญญา

(1) สามารถค้ น หาข้ อ เท็ จ จริ งและท า
ความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กั บ รั ฐ ป ร ะ ศ า ส น ศ า ส ต ร์ จ า ก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย

11

มคอ. 3
กำรพัฒนำกำร
เรียนรู้ของ
นักศึกษำ
ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผลกำรเรียนรู้

วิธีกำรประเมิน

มี ค วามรับ ผิ ด ชอบในการพั ฒ นาตนเอง (1) ประเมินจากพฤติกรรม
และแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาและสมาชิกที่
และการแสดงออกของ
ดีของกลุ่ม
นักศึกษาในการนาเสนอ
รายงานกลุ่มในชั้นเรียน
(2) สังเกตจากพฤติกรรมที่
แสดงออกในการร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ
มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (1) ประเมินจากเทคนิคการ
เพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้
นาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การ
และการนาเสนอข้อมูลทางรัฐประศาสน
เลือกใช้เครื่องมือทาง
ศาสตร์ในรูปแบบที่ หลากหลายได้อย่าง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ
(2) ประเมินจาก
ความสามารถในการ
อธิบายถึงข้อจากัด
เหตุผลในการเลือกใช้
เครื่องมือต่าง ๆ การ
อภิปราย กรณีศึกษา การ
นาเสนอต่อชั้นเรียน

สัปดำห์ที่
ประเมิน
2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 10,
11, 12, 13,
14, 15

3, 4, 6, 7,
15

สัดส่วน
ของกำร
ประเมินผล
10%

10%

หมวดที่ 6 ทรัพยำกรประกอบกำรเรียนกำรสอน
1. เอกสำรและตำรำหลัก
ณัฐพันธ์ เขจรนันท์. (2556). การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) ฉบับปรับปรุงใหม่.
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
2. เอกสำรและข้อมูลสำคัญ
สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (2551) การบริหารเชิงกลยุทธ์ : คัมภีร์สู่ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
พิมพ์ครั้งที่ 18. กรุงเทพ: บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งอแนด์พับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน)
Michael A.Hitt, R. Duane Ireland and Robert E. Hoskisson. (2551) การจัดการเชิงกลยุทธ์
: Strategic Management. กรุงเทพฯ : เซนเกจ เลินนิ่ง (ประเทศไทย)
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3. เอกสำรและข้อมูลแนะนำ
บทความและเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนในรายวิชาดังกล่าว และนักศึกษาสามารถเข้าไปศึกษา
ค้นคว้า และ download ข้อมูลต่างๆ ได้ทแี่ หล่งข้อมูลที่อาจารยืผู้สอนแนะนา

หมวดที่ 7 กำรประเมินและปรับปรุงกำรดำเนินกำรของรำยวิชำ
1. กลยุทธ์กำรประเมินประสิทธิผลของรำยวิชำโดยนักศึกษำ
- การสนทนากลุ่มระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน
- นักศึกษาประเมินการสอนผ่านแบบประเมินการสอน online ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2. กลยุทธ์กำรประเมินกำรสอน
- การสังเกตการณ์การเรียนการสอนในชั่วโมงสอน
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- ผลการประเมินการเรียนการสอน
3. กำรปรับปรุงกำรสอน
- การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์ในหลักสูตร ทั้งในที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร
และการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ
- เอาผลจากการวิจัยในชั้นเรียนหรือ มคอ.5 ของภาคเรียนก่อนหน้านี้มาเป็นแนวทางในการปรับปรุง
4. กำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำในรำยวิชำ
- ใช้การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอื่นที่อยู่ภายใน
หรือภายนอกหลักสูตร หรือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธีและเกณฑ์ในการให้คะแนน และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. กำรดำเนินกำรทบทวนและกำรวำงแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรำยวิชำ
ไม่มี
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