เอกสารหมายเลข มคอ.3

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้ อมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อวิชา
2553327 เทคนิคการบริหารทางรัฐประศาสนศาสตร์
2. จานวนหน่ วยกิต
3(3-0-0)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
นางสาวกุลธิดา ภูฆงั
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรี ยน
ภาคการศึกษาที่ 1 /2556 ชันปี
้ ที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่ อน(Pre-requisite)(ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่เรียนพร้ อมกัน(Co-requisite)(ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรี ยน
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดครั ง้ ล่ าสุด
จัดทารายละเอียดรายวิชา วันที่ 10 มิถนุ ายน 2556
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้ นกั ศึกษาได้ เรี ยนรู้ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและเครื่ องมือทางด้ านการบริหาร
จัดการทางรัฐประศาสนศาสตร์ และเพื่อให้ นกั ศึกษามีความรู้ ความเข้ าใจ และสามารถเลือกใช้
เครื่ องมือทางด้ านการบริการจัดการในสถานการณ์ตา่ งๆได้ อย่างเหมาะสม
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
การวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาโดยใช้ เครื่ องมือทางการ
จัดการสมัยใหม่ได้ อย่างเหมาะสม วิเคราะห์ผา่ นกรณีศกึ ษาจากสถานการณ์หรื่ อข่าวสารในภาครัฐ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึก ษาถึง หลัก การ แนวคิด ทฤษฎี เทคนิค ตลอดจนเครื่ องมื อ ทางด้ านการบริ ห ารจัดการ
สมัยใหม่ ได้ แก่ Change Management, Risk Management, Innovation Management,
Benchmarking, Best Practice, Balanced Scorecard : BSC, Six Sigma, Kaizen, Lean, Customer
Relationship Management, Competency, Knowledge Management, Activity based Costing
ตลอดจนการเลือกใช้ เทคนิคและเครื่ องมือเหล่านี ้ ไปประยุกต์ ใช้ ให้ เกิดประสิทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
สูงสุดกับองค์การ
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม

การฝึ กปฏิบัตงิ าน/
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
ไม่มีการฝึ กปฏิบตั ิ

การศึกษาด้ วยตนเอง

บรรยาย 45 ชัว่ โมง สอนเสริมตามความ
การศึกษาด้ วยตนเอง 6
ต่อภาคการศึกษา
ต้ องการของ
ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
นักศึกษาเฉพาะราย
3. จานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ อี าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจาวิชาบอกกล่าวการให้ คาปรึกษาระหว่างที่สอน
- เมื่อนักศึกษามาพบและอาจารย์วา่ งจากการสอนจะให้ คาปรึกษาเสมอ
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒนานักศึกษาให้ มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อให้ สามารถดาเนินชีวิตร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่ น และเป็ นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม โดยมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติ
หลักสูตร ดังนี ้
1.1.1 เข้ าใจและซาบซึ ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบ คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตย์สจุ ริต
1.1.2 มีวินยั ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฏระเบียบและข้ อบังคับต่างๆ ของ
องค์กรและสังคม
1.1.3 สามารถจัดการปั ญหาด้ านจริยธรรม และความขัดแย้ งระหว่างผลประโยชน์ที่ได้ รับกับจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

1.1.4 มีความรับผิดชอบในหน้ าที่ เป็ นสมาชิกที่ดี มีสว่ นร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนา
1.1.5 มีวินยั มีความตรงต่อเวลา ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและข้ อบังคับขององค์กรและสังคม
1.2 วิธีการสอน
- การบรรยาย ยกตัวอย่างกรณีศกึ ษา การคิดวิเคราะห์ ถาม-ตอบ ในชันเรี
้ ยน
-ให้ นกั ศึกษาเลือกเทคนิคการจัดการสมัยใหม่กลุม่ ละ3 เทคนิค พร้ อมทังตั
้ วอย่างองค์กรที่นาเทคนิคนัน้
ไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั งิ าน และข้ อคาถามเกี่ยวกับกรณีศกึ ษามานาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน
-อาจารย์ผ้ สู อนมีการสอดแทรกเรื่ องคุณธรรมและจริยธรรมในการสอนทุกสัปดาห์
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้ าชันเรี
้ ยน
1.3.2 ประเมินผลจากการส่งงานที่ได้ รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้ และตรงเวลา
1.3.3 ประเมินผลการนาเสนอรายงานที่มอบหมาย
1.3.4 ประเมินผลจากปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบกลางภาค และปลายภาค
2. ความรู้
2.1. ผลการเรี ยนรู้ ด้านความรู้ ท่ ตี ้ องพัฒนา
นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับรายวิชา และความรู้ในการไปประยุกต์ในการดารงชีวิต
2.2 วิธีการสอน
- บรรยายและให้ แสดงความคิดเห็น มอบหมายงานโดยศึกษาค้ นคว้ าจากฐานข้ อมูลออนไลน์ และ
หนังสือในห้ องสมุด
2.3 วิธีการประเมิน
- สอบระหว่างภาคและปลายภาคด้ วยข้ อสอบ และงานที่มอบหมายทังเป็
้ นงานเดี่ยวและงานกลุม่
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
3.1. ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ ้นกับองค์การภาครัฐและเลือกใช้ ทฤษฎีเกี่ยวกับเทคนิค
การบริ หารสมัยใหม่มาใช้ แก้ ไขปั ญหาได้ อย่างเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
อภิปรายเป็ นรายบุคคล วิเคราะห์ประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับหัวข้ อที่สอน และสอดแทรกความรู้ให้ สอดคล้ อง
กับเหตุการณ์ปัจจุบนั ทังในและต่
้
างประเทศ

3.3 วิธีการประเมินผล
สอบระหว่างภาคและปลายภาค โดยเน้ นการคิดวิเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบที่ต้องพัฒนา
- มีทกั ษะในการสร้ างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรี ยนด้ วยกัน
- แสดงความเป็ นผู้นาและผู้ตามที่ดีในการทางานเป็ นทีม
- มีความมัน่ คงทางอารมณ์
- รับผิดชอบในการเรี ยนรู้ด้วยตนเองและทางานที่มอบหมายให้ เสร็จตรงเวลา
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 สอดแทรกประสบการณ์และเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ ้นในองค์การภาครัฐและเอกชน ระหว่างการเรี ยน
การสอน
4.2.2 อภิปรายกรณีศกึ ษาร่วมกันในชันเรี
้ ยน
4.2.3 มอบหมายงานให้ ศกึ ษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากการเข้ าเรี ยนและพฤติกรรมในชันเรี
้ ยนของนักศึกษา
4.3.2 ประเมินจากความตรงต่อเวลาในการส่งงานและประสิทธิผลของงานที่ได้ รับมอบหมาย
4.3.3 ประเมินจากคาตอบข้ อสอบเชิงวิเคราะห์ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
นักศึกษาต้ องมีทกั ษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครอบคลุมดังนี ้
- ทักษะในการสืบค้ นข้ อมูลทางอินเทอร์ เน็ต
- ทักษะในการสื่อสาร การพูด การฟั ง การเขียนจากงานที่มอบหมาย
5.2 วิธีการสอน
- บรรยาย มอบหมายงานให้ ศก
ึ ษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองจากเว็บไซต์และฝึ กหัดในการคานวณในขณะที่
-บรรยาย โดยยึดหลัก ตาดู หูฟัง มือสัมผัส(เครื่ องคานวณ) และสมองคิดตามเพื่อแก้ ปัญหา
5.3 วิธีการประเมินผล
- การมีสว่ นร่วมในการให้ ความร่วมมือ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
แนะนารายวิชา อธิบายถึง
1

จน.
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/สื่อที่ใช้

ผู้สอน

3

แนะนานักศึกษาเกี่ยวกับ
การศึกษาและแนะนาเอกสาร
และจัดกลุม่ เลือกหัวข้ อทีจ่ ะทา
รายงานพร้ อมทังนั
้ ดหมายเวลา
ในการนาเสนอรายงาน

อาจารย์
กุลธิดา ภูฆงั

ความสาคัญและแนวการเรี ยนการ
สอน แนะนาแหล่งค้ นคว้ า วิธีทา
รายงาน

2-3

4

5

6-7

1.ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการทางรัฐ
ประศาสนนศาสตร์
2.แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ
ภาครัฐสมัยใหม่(NPM)
เทคนิคการบริหารและ
เครื่ องมือทางการจัดการทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์
-เครื่ องมือและเทคนิคการ
บริหารจัดการการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA)
เครื่ องมือและเทคนิคการ
บริหารจัดการด้ านการนา
องค์การ
- Good Governance

3

เครื่ องมือและเทคนิคการ
บริหารจัดการด้ านการวางแผน
กลยุทธ์องค์การ
Strategic Planning
SWOT analysis
McKinsey 7s Framework

3

ศึกษากรณีศกึ ษา วิเคราะห์
สถานการณ์จริง
อภิปราย
มอบหมายงานเป็ นรายกลุม่
กลุม่

3

บรรยาย
ศึกษากรณีศกึ ษา
วิเคราะห์สถานการณ์
อภิปรายกลุม่
หมายงานเป็ นรายกลุม่
บรรยาย
ศึกษากรณีศกึ ษา
วิเคราะห์สถานการณ์
อภิปรายกลุม่

สัปดาห์
ที่

8
9

หัวข้ อ/รายละเอียด
Analysis
Five Forces Model
สอบกลางภาค
เครื่ องมือและเทคนิคการ
บริหารจัดการด้ านกระบวนการ
ทางาน
( LEAN GOVERNMENT)

จน.
ชั่วโมง

3

บรรยาย
ศึกษากรณีศกึ ษา
วิเคราะห์สถานการณ์
อภิปรายกลุม่
บรรยาย
ศึกษากรณีศกึ ษา
วิเคราะห์สถานการณ์
อภิปรายกลุม่
หมายงานเป็ นรายกลุม่
บรรยาย
ศึกษากรณีศกึ ษา
วิเคราะห์สถานการณ์
อภิปรายกลุม่
หมายงานเป็ นรายกลุม่

10

เครื่ องมือและเทคนิคการ
บริหารจัดการด้ านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

3

11

เครื่ องมือและเทคนิคการ
บริหารจัดการด้ านการการ
บริหารลูกค้ าสัมพันธ์
Customer Relation
Management ( CRM)
Competency
เครื่ องมือและเทคนิคการ
บริหารจัดการด้ านการ
ประเมินผลองค์การ
(Benchmarking)
(Balanced Scorecard)

3

เครื่ องมือและเทคนิคการ
บริหารจัดการด้ านการจัดการ
ความรู้
Knowledge Management

3
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14-15

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/สื่อที่ใช้

3

บรรยาย
ศึกษากรณีศกึ ษา
วิเคราะห์สถานการณ์
อภิปรายกลุม่
หมายงานเป็ นรายกลุม่
บรรยาย
ศึกษากรณีศกึ ษา
วิเคราะห์สถานการณ์
อภิปรายกลุม่
หมายงานเป็ นรายกลุม่

ผู้สอน

สัปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
จน.
กิจกรรมการเรียนการ
ที่
ชั่วโมง
สอน/สื่อที่ใช้
16
สอบกลางภาค
2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้ (16 สัปดาห์ )
กิจกรรม
ผลการเรี ยนรู้ *
วิธีการประเมิน
สัปดาห์ ท่ ี
ที่
ประเมิน
1
1.1.1 – 1.1.5
การเข้ าชันเรี
้ ยน
123456
1.1.1 – 1.1.5
8 9 10 11 12
2.1.1 – 2.1.3
สอบระหว่างภาค
8
4.1.3
สอบปลายภาค
16
2
3.1.1 – 3.1.4
วิเคราะห์กรณีศกึ ษา
ตลอดภาค
5.1.1 – 5.1.4
ค้ นคว้ า การฝึ กปฏิบตั ิ
การศึกษา
1.1.2
การส่งรายงานตามที่
มอบหมาย
3
4.1.1 – 4.1.3
การมีสว่ นร่วม อภิปราย
ตลอดภาค
เสนอความคิดเห็นในชัน้
การศึกษา
เรี ยน

ผู้สอน

สัดส่ วนของ
การประเมิน
5%
30%
30%
25%

10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตารา
1. หนังสือ ตารา และเอกสารประกอบการสอนหลัก
1. เครื่ องมือการจัดการ(Management Tools) ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์
สานักพิมพ์รัตนไตร กรุงเทพฯ ปี ที่พิมพ์2551
2. เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคนิคการจัดการสมัยใหม่. ชื่อผู้แต่ง อ.สมพร ปานยินดี
อ.ภักดี พละการ และ อ.เอกภพ มณีนาถ. 2553
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ(จาเป็ นต้ องศึกษาเพิ่มเติมหรื อไม่ ถ้ าจาเป็ นให้ ใส่ด้วยคาอธิบายตัวสี
แดงเขียนด้ วยลายมือ)
. คัมภีร์การจัดการสมัยใหม่(Modern Management Toolkit)ชื่อผู้แต่ง ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี
สานักพิมพ์/ปี ที่พิมพ์2551
2. Modern Management. ชื่อผู้ แต่ง Samuel C. Certo, S. Trevis Certo ปี ที่พิมพ์ 2005
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
-

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี ้ ที่จดั ทาโดยนักศึกษา ได้ จดั กิจกรรมในการนาแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ ดงั นี ้
- การสนทนากลุม่ ระหว่างอาจารย์ผ้ สู อนและนักศึกษา
- แบบประเมินอาจารย์ผ้ สู อน และแบบประเมินรายวิชา
- นักศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรี ยบเทียบ ความรู้ทกั ษะ ในการประมวล/คิด
วิเคราะห์ก่อนและหลังจากการเรี ยนรายวิชานี ้
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
- การสังเกตการณ์สอน
- ผลการสอบ/การเรี ยนรู้
- การทบทวนการสอบผลการประเมินการเรี ยนรู
3. การปรับปรุ งการสอน
- การประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา การประเมินการสอนของตนเอง และอุปสรรค ปั ญหา
แนวทางแก้ ไขเมื่อสิ ้นสุดการสอน เพื่อเป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษา
ต่อไป
- การวิจยั ในชันเรี
้ ยน
-ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ ทนั สมัยและเหมาะสมกับนักศึกษารุ่นต่อไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ประธานโปรแกรมวิชาและคณะกรรมการวิชาการตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู้ของ
นักศึกษา(เกรด) และโครงการ
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้ มีการวางแผนการ
ปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้ เกิดคุณภาพมากขึ ้น ดังนี ้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรื อตามข้ อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้ อ
4

