มคอ.3
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา:
รหัสวิชา 2553301 เตรียมฝกประสบการณทางรัฐประศาสนศาสตร
(Preparation for Public Administration Training)

หนวยกิต 1(16)

2. จำนวนหนวยกิต : 1 (16) หนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ คนควา)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตร ระดับปริญญาตรี
ประเภทวิชา: กลุมวิชาบังคับแกน
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
อาจารย ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน : ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปที่เรียน 3 (พฤศจิกายน 2563 -มีนาคม 2564 )
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (pre-requisite) : ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (co-requisites) : ไมมี
8. สถานที่เรียน : มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด : 20 พฤศจิกายน 2563

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1.จุดมุงหมายของรายวิชา:
1.เพื่อเตรียมความพรอมใหนักศึกษามีความรู และความเขาใจในการฝกประสบการณวิชาชีพในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และหนวยงานอื่นๆ
2. เพื่อใหนักศึกษาสามารถเลือกหนวยงานฝกงานไดอยางถูกตองและเหมาะกับความสนใจของตนเอง
3. เพื่อใหนักศึกษามีทักษะการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐานในการปฏิบัติงานในสำนักงาน เชน Microsoft
Word/ Excel / PowerPoint และ การสืบคนขอมูล และการนำเสนอรายงาน
4.เพื่อใหนักศึกษาเตรียมความพรอมสำหรับการออกไปฝกประสบการณวิชาชีพในหนวยงานตางๆ ไดอยาง
ถูกตอง
6. นักศึกษามีความรู คูคุณธรรม และนำความรูไปประยุกตใชไดในการดำรงชีวิตประจำวันอยางเหมาะสม
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา :
2.1 เพื่อใหรายวิชามีความทันสมัยและสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน รวมทั้งเปนไปตามหลักสูตร
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ
1. คำอธิบายรายวิชา
เตรียมฝกปฏิบัติงานในสาขาที่เกี่ยวของกับรัฐประศาสนศาสตร
Preparation for practical training in selected fields related to public administration
2. จำนวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน

การศึกษาดวยตนเอง

45 ชั่วโมง/

สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา

-

90 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

ภาคการศึกษา

3. จำนวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
ใหคำแนะนำการเรียนในชั่วโมงของการเรียน และจัดเวลาใหคำปรึกษาเปนรายกลุม
และรายบุคคล สัปดาหละ 3 ชั่วโมง โดยจะแจงผูเรียนไดทราบ และโดยการสื่อสารทางสื่อออนไลน และ Email
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
• ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม
• มีวินัย ตรงตอเวลา และรับผิดชอบ
• มีภาวะผูนำ ผูตาม มีทักษะทำงานเปนทีม
• เคารพสิทธิ/รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
1.2 วิธีการสอนที่จะใชพัฒนาการเรียนรู
• บรรยาย และสอดแทรกกรณีศึกษาระหวางการเรียนการสอนในรายวิชา
• การทำงานเปนทีมรายกลุมโดยมอบหมายใหนักศึกษาทำงานกลุมกรณีศึกษา
• เชิญวิทยากรภายนอก ภายในที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการฝกประสบการณวิชาชีพมาบรรยาย
1.3 วิธีการประเมินผล
• ประเมินจากการเขาชั้นเรียน และการมีสวนรวม
• ประเมินจากพฤติกรรมการทำงานในชั้นเรียน การสงงาน และกิจกรรมกลุม
• ประเมินจากการการฝกปฏิบัติการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรและกิจกรรมการสัมมนา โครงการ
2. ความรู
2.1 ความรูที่จะไดรับ
1.เพื่อเตรียมความพรอมใหนักศึกษามีความรู และความเขาใจในการฝกประสบการณวิชาชีพในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และหนวยงานอื่นๆ
2. เพื่อใหนักศึกษาสามารถเลือกหนวยงานฝกงานไดอยางถูกตองและเหมาะกับความสนใจของตนเอง
3. เพื่อใหนักศึกษามีทักษะการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐานในการปฏิบัติงานในสำนักงาน เชน Microsoft
Word/ Excel / PowerPoint และ การสืบคนขอมูล และการนำเสนอรายงาน
2.2 วิธีการสอน
• บรรยายเนื้อของวิชา
• ฝกปฏิบัติ แบบฝกหัด และใบงาน
• การจัดทำโครงการ การจัดสัมมนา และการนำเสนอรายงาน
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2.3 วิธีการประเมินผล
• ใบงาน แบบทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค
• กิจกรรมกลุมในชั้นเรียน การทำรายงาน
• การฝกปฏิบัติในชั้นเรียน นอกชั้นเรียน การพูดในที่สาธารณะ
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
• ความสามารถสืบคน การทำงานเปนทีม และการแกปญหาเฉพาะหนา
• ความสามารถในการทำสื่อนำเสนอแบบออนไลน และการนำเสนอแบบ Infographics
• ความสามารถวิเคราะหและประยุกตใชความรูและทักษะในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
• สอนการทำสื่อออนไลน และ และการนำเสนอแบบ Infographics
• การศึกษาจากสื่อออนไลน การลงศึกษาพื้นที่จริง การดูงานนอกสถานที่
• การเชิญวิทยากรภายนอก/ภายในที่มีความเชี่ยวชาญมาใหความรูดานการเมืองการปกครองไทย
3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปญญาของนักศึกษา
• ประเมินจากการทำรายงานกลุม และนำเสนองานที่ทำงานเปนทีม
• ประเมินจากพฤติกรรมในการแกไขปญหา การอภิปรายในหองเรียน
• การสอบกลางภาค และสอบปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองการพัฒนา
• ความสามารถสื่อสารกับกลุมคนไดหลากหลาย
• มีมนุษยสัมพันธและทำงานรวมกับผูอื่นแบบกลุมได
4.2 วิธีการสอน

• การจัดกิจกรรมกลุม การนำเสนอรายงาน การอภิปรายในชั้นเรียน

4.3 วิธีการประเมิน
• ประเมินจากพฤติกรรมการทำงานเปนทีม
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• ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่ไดรับมอบหมาย

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
• มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเปนตอการทำงาน
• สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ และสื่อการนำเสนอไดอยางเหมาะสม
• สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอรายงาน นำเสนองานตางๆ
5.2 วิธีการสอน
• สอนนักศึกษาทำสื่อการนำเสนอ PowerPoint การนำเสนอแบบอื่นๆ และการทำวีดีโอ
• สอนการสืบคนขอมูล การนำเสนอขอมูลผลงาน
5.3 วิธีการประเมิน
• ประเมินจากการฝกทำการนำเสนองานโดยแบบ VDO และแบบ Infographics
• ผลสัมฤทธิข์ องการนำเสนอที่ไดรับมอบหมาย
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

1

อธิบายรายวิชาและกำหนดขอตกลง
รวมกันเกี่ยวกับการเรียนการสอน/
และการวัดประเมินผลความรู
พื้นฐานของนักศึกษากอนเรียน
- การเตรียมความพรอมเพื่อการฝก
ประสบการณวิชาชีพ

2
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จำนวน* กิจกรรมการเรียนการ
(ชั่วโมง)
สอนและสื่อที่ใช
3
บรรยาย/ซักถาม
/แบบทดสอบกอนเรียน

3

บรรยาย/อภิปรายกลุม/
ตอบคำถาม

ผูสอน
ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร

ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร

สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด
3

4

5

6

7

8
9
10

11

12
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จำนวน* กิจกรรมการเรียนการ
(ชั่วโมง) สอนและสื่อที่ใช
- การเลือกหนวยงานในการฝก
3
-รายงานกลุม
ประสบการณวิชาชีพ-ภาครัฐ เอกชน
-นำเสนอรายงาน
และอื่น ๆ
-อภิปราย
การใช Computer ในการ
3
-รายงานกลุม
ปฏิบัติงาน -Microsoft Word
-นำเสนอรายงาน
-อภิปราย
การใช Computer ในการ
3
-รายงานกลุม
ปฏิบัติงาน -Microsoft Word
-นำเสนอรายงาน
-อภิปราย
การใช Computer ในการ
3
-รายงานกลุม
ปฏิบัติงาน -Microsoft Word
-นำเสนอรายงาน
-อภิปราย
การใช Computer ในการ
3
-บรรยาย
ปฏิบัติงาน -Microsoft Excel
-กิจกรรมอภิปรายกลุม
กิจกรรมประชาธิปไตย
การใช Computer ในการ
3
บรรยาย
ปฏิบัติงาน -Microsoft Excel
นำเสนอรายงาน/ซักถาม
การใช Computer ในการ
3
บรรยาย
ปฏิบัติงาน -Microsoft Excel
นำเสนอรายงาน/ซักถาม
การใช Computer ในการ
3
บรรยาย
ปฏิบัติงาน -Microsoft
นำเสนอรายงาน/ซักถาม
PowerPoint
กิจกรรม
3
การใช Computer ในการนำเสนอ
บรรยาย/อภิปรายกลุม/
ผลงานตางๆ -Microsoft
กรณีศึกษา
PowerPoint
3
การใช Computer ในการ
บรรยาย/อภิปรายกลุม/
ปฏิบัติงาน -Microsoft
กรณีศึกษา
PowerPoint

ผูสอน
ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร

ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร

ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร

ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร

-ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร
-วิทยากรภายนอก มา
บรรยาย
ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร
ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร/
วิทยาการภายนอก
ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร/
วิทยาการภายนอก
ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร/
วิทยาการภายนอก
ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

13

การใชอุปกรณสำนักงานในการ
ปฏิบัติงาน

14

การใชอุปกรณสำนักงานในการ
ปฏิบัติงาน
-สรุปการเตรียมความพรอมในการ
ฝกประสบการณวิชาชีพ
-การทำหนังสือสงตัว
-การเขียนรายงานเลม
-การจัดทำเลมรายงาน
สอบปลายภาค

15

16

จำนวน* กิจกรรมการเรียนการ
(ชั่วโมง) สอนและสื่อที่ใช
3
บรรยาย/อภิปรายกลุม/
กรณีศึกษา
3

ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร

นำเสนอรายงานกลุม
-อภิปรายกลุม

3

3

ผูสอน

ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร
-ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร
- อจ.ศิริกุล บัวแกว และ
อาจารยในสาขาฯ

แบบทดสอบ

ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ที่

ผลการเรียนรู

-คุณธรรม จริยธรรม
1 -ความรู
-ทักษะทางปญญา
-คุณธรรม จริยธรรม
-ความรู
-ทักษะทางปญญา
2 -ความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ การ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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วิธีการประเมิน
-สอบกลางภาค
-สอบปลายภาค
-การเขาชั้นเรียน
-การเสนอความคิดเห็น
-การอภิปราย
-การมีสวนรวมในกิจกรรม
กลุม
-การศึกษารายกรณี
-การสงงานตามที่กำหนด

สัปดาหที่ประเมิน

สัดสวนของการ
ประเมิน

8
16

20 %
30 %

ตลอดภาคการศึกษา
40 %

-คุณธรรม จริยธรรม
3 -ความรู
-ทักษะทางปญญา

-การเขาชั้นเรียน
-การทำกิจกรรมกลุม การ
อภิปราย
-การนำเสนอรายงาน

ตลอดภาคการศึกษา

10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 ตำราหลักและหนังสือ
1. เอกสาร หนังสือ บทความ การจัดทำหนังสือราชการ
2. เอกสาร หนังสือเกี่ยวกับการใชคอมพวิเตอรในการปฏิบัติงาน Microsoft Word/Excel/Powerpoint
3. เอกสาร หนังสือ เกี่ยวกับการใชอุปกรณสำนักงาน
4.เอกสารเกี่ยวกับการฝกประสบการณวิชาชีพที่ผูสอนกำหนดให
6.2 เวปไซต เชน
1. https://www.youtube.com/watch?v=oVE8dqRb_eA (หนังสือราชการ)
2. https://www.youtube.com/watch?v=Sxa2Z9xyadg&t=325s (Excel)
3. https://www.youtube.com/watch?v=i-En4tXRNao&t=12s (PowerPoint Infro)
4. https://www.youtube.com/watch?v=mRes9PF4aKU (การใชอุปกรณสำนักงาน)
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
การสังเกตการณการสอน ผลการสอบ การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา
ตั้งคณะกรรมการในหลักสูตร ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยการตรวจสอบขอสอบ
รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบและการใหคะแนนความประพฤติ
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5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงรายวิชาทุกปตามขอเสนอแนะที่ไดรับตามขอ 4 และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรปรับ ปรุง
รายวิชาอยางนอยทุก 4 ป
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