มคอ.3
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา:
รหัสวิชา 2554204 วิชาหัวขอเฉพาะทางรัฐประศาสนศาสตร

หนวยกิต 3(3-0-6)

2. จำนวนหนวยกิต : 3 (3-0-5) หนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ คนควา)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตร ระดับปริญญาตรี
ประเภทวิชา: กลุมวิชาเลือก
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
1.อาจารย ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร
2. ผศ.ดร.จันทนา อินทฉิม
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน : ภาคการศึกษาที่ 3 / ชั้นปที่เรียน 2 (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.นักศึกษามีความรู ความเขาในเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีเชิงวิพากษทางดานรัฐประศาสตรในแขนงสำคัญไดแก
ดานทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตรรวมสมัย
3. นักศึกษามีความรู ความเขาในเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีนโยบายสาธารณะ การคลังสาธารณะ การปกครอง
ทองถิ่น การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ และกฎหมายที่สำคัญในการบริหารราชการแผนดิน
4. นักศึกษาสามารถวิเคราะหและวิพากษประเด็นสำคัญดานนโยบายภาครัฐในปจจุบันโดยการจัด
ประชุมสัมมนา และนำเสนอรายงานการศึกษากรณีดานรัฐประศาสนศาสตร
5. นักศึกษามีความรูพื้นฐานสำคัญเพื่อเตรียมสอบรับราชการและการทำงานในหนวยงานอื่นๆ
6. นักศึกษามีความรู คูคุณธรรม และนำความรูไปประยุกตใชไดในการดำรงชีวิตประจำวันอยางเหมาะสม
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา :
2.1 เพื่อใหรายวิชามีความทันสมัยและสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน รวมทั้งเปนไปตามหลักสูตร
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ
1. คำอธิบายรายวิชา
หัวขอเฉพาะทางการรัฐประศาสนศาสตร ในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่องเปลี่ยนไปในแตละภาคการศึกษา
Selected topics in public administration at the bachelor’s degree level. Topics are subject to
change each semester
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
• ศึกษาดูงานชุมชนทองถิ่น หนวยงานภาครัฐ หรือหนวยงานภาคเอกชนที่เปน Best Practices
1.3 วิธีการประเมินผล
• ประเมินจากการเขาชั้นเรียน และการมีสวนรวม
• ประเมินจากพฤตติกรรมการทำงานในชั้นเรียน การสงงาน และกิจกรรมกลุม
• ประเมินจากการทำรายงานและการนำเสนอรายงานเดี่ยวและงานกลุม
2. ความรู
2.1 ความรูที่จะไดรับ
1.นักศึกษามีความรู ความเขาในเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีเชิงวิพากษทางดานรัฐประศาสตรในแขนงสำคัญไดแก
ดานทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตรรวมสมัย
2. นักศึกษามีความรู ความเขาในเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีนโยบายสาธารณะ การคลังสาธารณะ การปกครอง
ทองถิ่น การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ และกฎหมายที่สำคัญในการบริหารราชการแผนดิน
2.2 วิธีการสอน
• บรรยายเนื้อของวิชา
• ฝกปฏิบัติ แบบฝกหัด และใบงาน
• ศึกษาดูงานภายนอกมหาวิทยาลัย กรณีศึกษาในทองถิ่น ชุมชน หนวยงานรัฐ เอกชน
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•

ทำการงานกลุม/ศึกษาพื้นที่จริง เกี่ยวกับกรณีศึกษานโยบายของรัฐบาล

2.3 วิธีการประเมินผล
• ใบงาน แบบทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค
• กิจกรรมกลุมในชั้นเรียน การทำรายงาน
• รายงานเดี่ยว และรายงานกลุม
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
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• ประเมินจากพฤติกรรมการทำงานเปนทีม
• 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
ทบทวนและวิพากษ แนวคิด ทฤษฎี
ทางดานรัฐประศาสนศาสตร 1

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
-ทบทวนและวิพากษ แนวคิด ทฤษฎี
3
-รายงานกลุม
ทางดานนโยบายสาธารณะ
-นำเสนอรายงาน
-กรณีศึกษา
-อภิปราย
-ทบทวนและวิพากษ แนวคิด ทฤษฎี
3
-รายงานกลุม
ทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษย
-นำเสนอรายงาน
-กรณีศึกษา
-อภิปราย
-ทบทวนและวิพากษ แนวคิด ทฤษฎี
3
-รายงานกลุม
ทางดานการคลังสาธารณะ
-นำเสนอรายงาน
-กรณีศึกษา
-อภิปราย
-ทบทวนและวิพากษ แนวคิด ทฤษฎี
3
-รายงานกลุม
ทางการบริหารราชการแผนดินและ
-นำเสนอรายงาน
กฏหมายที่สำคัญ
-อภิปราย
-กรณีศึกษา
การจัดสัมนาประเด็นสำคัญ
3
-บรรยาย
ทางดานรัฐประศาสนศาสตร ครั้งที่
-กิจกรรมอภิปรายกลุม
1
กิจกรรมประชาธิปไตย
การเตรียมสอบตัวเพื่อทำงานใน
3
บรรยาย
อนาคต ครั้งที่ 1
นำเสนอรายงาน/ซักถาม
การเตรียมสอบตัวเพื่อทำงานใน
3
บรรยาย
อนาคต ครั้งที่ 2
นำเสนอรายงาน/ซักถาม
การเตรียมสอบรับราชการ ครั้งที่ 1
3
บรรยาย
นำเสนอรายงาน/ซักถาม
กิจกรรม
3
การเตรียมสอบรับราชการ ครั้งที่ 2
บรรยาย/อภิปรายกลุม/
กรณีศึกษา
3
การเตรียมสอบรับราชการ ครั้งที่ 3
บรรยาย/อภิปรายกลุม/
กรณีศึกษา

ผูสอน
ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร/
ผศ.ดร.จันทนา อินทฉิม
ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร/
ผศ.ดร.จันทนา อินทฉิม
ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร/
ผศ.ดร.จันทนา อินทฉิม
ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร/
ผศ.ดร.จันทนา อินทฉิม

-ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร
/ผศ.ดร.จันทนา อินทฉิม
/วิทยากรภายนอก
ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร
ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร
ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร

ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร
ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร

สัปดาหที่
13
14
15

16

หัวขอ/รายละเอียด

จำนวน* กิจกรรมการเรียนการ
(ชั่วโมง) สอนและสื่อที่ใช
3
การนำเสนอรายงานกรณีศึกษาราย
บรรยาย/อภิปรายกลุม/
กรณีศึกษา
กลุม
3
การนำเสนอรายงานกรณีศึกษาราย
นำเสนอรายงานกลุม
กลุม
-อภิปรายกลุม
การจัดสัมนาประเด็นสำคัญ
3
-กิจกรรมอภิปรายกลุม
ทางดานรัฐประศาสนศาสตร ครั้งที่
กิจกรรมประชาธิปไตย
2
สอบปลายภาค
3
แบบทดสอบ

ผูสอน
ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร/
ผศ.ดร.จันทนา อินทฉิม
ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร/
ผศ.ดร.จันทนา อินทฉิม
-ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร
-วิทยากรภายนอก
ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร/
ผศ.ดร.จันทนา อินทฉิม

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ที่

ผลการเรียนรู

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

สัปดาหที่ประเมิน

สัดสวนของการ
ประเมิน

8
16

20 %
30 %

ตลอดภาคการศึกษา
40 %

ตลอดภาคการศึกษา

10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 ตำราหลักและหนังสือ
1. เอกสาร หนังสือ บทความ เกี่ยวกับความรูเบื้องตนทางรัฐประศาสนศาสตร
2. เอกสาร หนังสือ บทความ เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ การคลังสาธารณะ ระบบราชการ กฎหมายการ
ปกครอง การบริหารทรัพยากรมนุษย และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3. เอกสาร หนังสือ บทความ รายงานการดำเนินนโยบายของรัฐ
6.2 เอกสารอานเสริม
1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
6.3 เวปไซต เชน
1. สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ https://www.nesdc.go.th/main.php?filename=index
2.ธนาคารแหงประเทศไทย https://www.bot.or.th/Thai/Pages/default.aspx
3.สำนักงบประมาณ http://www.bb.go.th/
4. สำนักงานพัฒนาระบบราชการไทย https://www.opdc.go.th/content/NjE1MQ
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
การสังเกตการณการสอน ผลการสอบ การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา
ตั้งคณะกรรมการในหลักสูตร ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยการตรวจสอบขอสอบ
รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบและการใหคะแนนความประพฤติ
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงรายวิชาทุกปตามขอเสนอแนะที่ไดรับตามขอ 4 และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรปรับ ปรุง
รายวิชาอยางนอยทุก 4 ป
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