แบบ มคอ. ๓

แบบ มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา
รายละเอียดของรายวิชา หมายถึง ขอ มูล เกี่ย วกับแนวทางการบริห ารจัด การของแตละ
รายวิชาเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนสอดคลองและเปนไปตามที่วางแผนไวในรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งแต
ละรายวิชาจะกําหนดไวอยางชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงคและรายละเอีย ดของเนื้อ หาความรูในรายวิชา แนว
ทางการปลูกฝงทักษะตางๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะไดรับการพัฒนาใหประสบความสําเร็จตาม
จุดมุงหมายของรายวิชา มีการกํา หนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใชในการเรีย น วิธีการเรียน การสอน
การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสืออางอิงที่นักศึกษาจะสามารถคนควาได นอกจากนี้ยังกําหนด
ยุทธศาสตรในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง

ประกอบดวย ๗ หมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑
หมวดที่ ๒
หมวดที่ ๓
หมวดที่ ๔
หมวดที่ ๕
หมวดที่ ๖
หมวดที่ ๗

ขอมูลทั่วไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

๑
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาควิชาสังคมศาสตร
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
๒๕๕๑๑๐๓Z ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร
๒. จํานวนหนวยกิต
๓ ( ๒-๐-๖ )
บรรยาย ๓ ชั่วโมง
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิชาแกน
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ผูชวยศาสตราจารยกิตติภณ กิตยานุรักษ
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๕๕
นักศึกษาชั้นปที่ ๑
๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (co-requisites) (ถามี)
๗.๑ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร
๗.๒ องคการและการจัดการภาครัฐ
๘. สถานที่เรียน
หอง ๑๑๒๒ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
หอง ๖๑๓ คณะครุศาสตร
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
มิถุนายน ๒๕๕๕

มคอ. ๓

๒

มคอ. ๓

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
๑.๑ เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในพัฒนาการ ขอบขายแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวิชารัฐประศาสนศาสตร
๑.๒ เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในเรื่องของนโยบายสาธารณะ การจัดการทรัพยากรมนุษย การ
บริหารงานคลังและงบประมาณ
๑.๓ เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในเรื่องขององคการ และกระบวนการบริหารงานภาครัฐ
๑.๔ สามารถนําความรูดานรัฐประศาสนศาสตรไปประยุกตใชในการบริหารงานในองคการของตนเองได
๑.๕ เพื่อใหนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสํานึกและความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตยสุจริต มีความขยัน
อดทนและตรงตอเวลา
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อพัฒนาในรายวิชาเพิ่มเติมใหสอดคลองกับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๔ โดยมีเนื้อหาของความรูพื้นฐานเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร วัตถุประสงคของรัฐประศาสนศาสตร
วิวัฒนาการ ขอบขาย ความสัมพันธของวิชารัฐประศาสนศาสตร กระบวนทัศนและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร และแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการภาครัฐแนวใหม
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑.

คําอธิบายรายวิชา
ความหมาย พัฒนาการ ขอบขาย แนวความคิดทฤษฎี และความสัมพันธของวิชารัฐประศาสนศาสตรกับศาสตรอื่นๆ องคการและกระบวนการบริหารงานภาครัฐ ครอบคลุมถึงนโยบายสาธารณะ การ
จัดการทรัพยากรมนุษย การบริหารงานคลังและงบประมาณ รวมถึงแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม
โดยสังเขป

๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา

๔๕ คาบ

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
๑ ชั่วโมง / สัปดาห โดยการนัดหมายแจงลวงหนาโดยตรงกับนักศึกษา กําหนดสถานที่ชัดเจน เชน
มุมใหคําปรึกษาทางวิชาการหองหลักสูตรรัฐประศาศนศาสตร (๑๑๒๒)

๓

มคอ. ๓

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแ ตละดานที่มุงหวัง ซึ่งตองสอดคลองกับที่ระบุไวใน
รายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรูแตละดาน ใหแสดงขอมูลตอไปนี้
๑ สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู หรือทักษะที่รายวิชามุงหวังที่จะพัฒนานักศึกษา
๒ คําอธิบายเกี่ยวกับวิธีการสอนที่จะใชในรายวิชาเพื่อพัฒนาความรูหรือทักษะในขอ ๑
๓ วิธีการที่จะใชวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาในรายวิชานีเ้ พื่อประเมินผลการเรียนรูใน
มาตรฐานการเรียนรูแ ตละดานที่เกี่ยวของ
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมทีต่ องพัฒนา
(๓) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
(๕) มีจิตสาธารณะ เสียสละ เอื้อเฟอเผื่อแผ และมีสวนรวมทางสังคม

๑.๒ วิธีการสอนที่จะใชพัฒนาการเรียนรู
สอดแทรกกรณีศึกษาระหวางการเรียนการสอนในรายวิชา และมอบหมายใหทํารายงานเปนรายบุคคลและรายกลุม

๑.๓ วิธีการประเมินผล
ประเมินจากการสังเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษา

๒. ความรู
๒.๑ ความรูที่จะไดรับ
(๑) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับองคความรูดานรัฐประศาสนศาสตร ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
(๒) สามารถนําองคความรูดานรัฐประศาสนศาสตรไปประยุกตใชในการบริหารงานในองคการใหมีประสิทธิภาพ
(๓) สามารถนําองคความรูดานรัฐประศาสนศาสตรมาใชในการแกปญหาการบริหารงานในองคการและการแกปญหา
สังคมได

๒.๒ วิธีการสอน
โดยการบรรยายพรอมทั้งยกตัวอยางประกอบ ทําแบบฝกหัดกลุมยอย เขียนรายงาน อภิปรายกลุม และคนควา
ดวยตนเองตามแหลงเรียนรูที่หลากหลายตามที่ผูสอนแนะนํา เชน ฐานขอมูลออนไลน วารสารและตํา รา

๒.๓ วิธีการประเมินผล
ทดสอบกอนเรียน ระหวางเรียนและทดสอบหลังเรียน และประเมินจากการคนควาดวยตนเอง

๔

มคอ. ๓

๓. ทักษะทางปญญา
๓.๑ ทักษะทางปญญาทีต่ องพัฒนา
(๑) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
(๒) สามารถนําเอาองคความรูดานรัฐประศาสนศาสตรไปสูการปฏิบัติได

๓.๒ วิธีการสอน
เนนการสอนที่ใหผูเรียนไดคิดและแกปญหาทั้งรายบุคคลและรายกลุม ตลอดจนใหมีการอภิปรายกลุมเพื่อสะทอน
ความคิด และทํากรณีศึกษา (Case Study)

๓.๓ วิธีการประเมินผลทักษะทางปญญาของนักศึกษา
ประเมินจากผลการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย การวิเคราะหจากกรณีศึกษา และจากการแสดงความคิดเห็น

๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ องการพัฒนา
(๑) มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายทั้งงานบุคคลและงานกลุม

๔.๒ วิธีการสอน
ใหทําแบบฝกหัดเปนกลุมยอยตามที่ผูสอนกําหนด

๔.๓ วิธีการประเมิน
ประเมินจากผลผลิตของงานกลุมที่ไดรับมอบหมาย ประเมินพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา

๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
(๔) มีทักษะในการใชความรูทางสถิติและเครื่องมือสารสนเทศเพื่อเก็บรวบรวมวิเคราะหและประมวลผลขอมูลได
อยางดี

๕.๒ วิธีการสอน
ผูสอนมอบหมายใหสืบคนขอมูลขาวทางราชการจาก Internet ทําการวิเคราะหและเสนอขอมูลดวยสารสนเทศที่
หลากหลายตอขาวที่ไดรับมอบหมายนั้น
ใหสืบคนขอมูลจาก website : www.library.uru.ac.th

๕.๓ วิธกี ารประเมิน
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของรายงานที่ทําตามที่ไดรับมอบหมาย และประเมินการมีสวนรวมในชั้นเรียน

มคอ. ๓

๕
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน*
(ชั่วโมง)

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื่อที่ใช

ผูสอน

- ทดสอบความรูกอนเรียน
- บรรยาย/ซักถาม
- แบงกลุมศึกษาจากเอกสาร
ประกอบการสอน
- ใช Powerpoint เอกสาร
ประกอบการสอนและ
ใบงาน
- บรรยาย / ซักถาม
- อภิปราย
- ทําแบบฝกหัด
- ใช Powerpoint และ
เอกสารประกอบการสอน
- บรรยาย / ซักถาม
- อภิปราย
- ใหเขียนกิจกรรมการบริหาร
งานในองคการภาครัฐ
- ใช Powerpoint และ
เอกสารประกอบการสอน
- บรรยาย / ซักถาม
- แสดงความคิดเห็น
- ใหคนควาขาวเกี่ยวกับการ
บริหารงานภาครัฐ (อยาง
นอย 5 ขาว) จาก
หนังสือพิมพรายวันแลวสรุป
แสดงความคิดเห็นทํา
รายงานสงเปนรายบุคคล
โดยเนนคุณธรรม จริยธรรม
ในการทําดวยตนเอง
- ใช Powerpoint และ
เอกสารประกอบการสอน

- ผูชวยศาสตราจารย
กิตติภณ กิตยานุรักษ

1

- ชี้แจงขอตกลงเบื้องตน แนวการ
สอน การวัดผลและประเมินผล
- ความหมาย องคประกอบ และ
ประเภทขององคการ
- ความหมายของการบริหาร
- แนวทางการศึกษาการบริหาร

3

2

- กระบวนการบริหาร
- ประเภทและทักษะของผูบริหาร
- ความแตกตางระหวางภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจกับภาคธุรกิจ

3

3

- ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ
รัฐประศาสนศาสตร
- วัตถุประสงคของรับประศาสนศาสตร

3

4-6

- วิวัฒนาการของรับประศาสน
ศาสตร ไดแก ยุคดั้งเดิม ยุค
พฤติกรรมศาสตรและยุคหลัง
พฤติกรรมศาสตร

9

- ผูชวยศาสตราจารย
กิตติภณ กิตยานุรักษ

- ผูชวยศาสตราจารย
กิตติภณ กิตยานุรักษ

- ผูชวยศาสตราจารย
กิตติภณ กิตยานุรักษ
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๖
7-8

9 - 10

11

12 -13

- ขอบขายของวิชารัฐประศาสนศาสตร
1. ขอบขายดั้งเดิม
1.1 การเมืองและนโยบาย
สาธารณะ
1.2 ทฤษฎีองคการ
1.3 เทคนิคทางการบริหาร
2. ขอบขายในทศวรรษใหม
2.1 วิทยาการจัดการ
2.2 พฤติกรรมองคการ
2.3 การบริหารเปรียบเทียบและ
การบริหารการพัฒนา
2.4 การวิเคราะหนโยบายฯ
2.5 ทางเลือกสาธารณะ
2.6 การบริหารงานบุคคล
2.7 การบริหารงานคลังและ
งบประมาณ
- ความสัมพันธของวิชารัฐประศาสน
ศาสตร
1. ความสัมพันธระหวางการเมือง
กับการบริหาร
2. ความสัมพันธของวิชารัฐ
ประศาสนศาสตรกับ
สังคมศาสตรอื่นๆ
- กระบวนทัศน (Paradigm) ทางรัฐ
ประศาสนศาสตร

6

- บรรยาย / ซักถาม
- ผูชวยศาสตราจารย
- แบงกลุมศึกษานโยบาย
กิตติภณ กิตยานุรักษ
สาธารณะแลวนําเสนอในชั้น
เรียน
- ใช Powerpoint และ
เอกสารประกอบการสอน

6

- บรรยาย / ซักถาม
- ผูชวยศาสตราจารย
- แบงกลุมแสดงความคิดเห็น
กิตติภณ กิตยานุรักษ
เกี่ยวกับการเมืองกับการ
บริหาร
- ใช Powerpoint และ
เอกสารประกอบการสอน

3

- ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร
1. ทฤษฎีปทัสถาน (Normative
Theory)
2. ทฤษฎีเชิงประจักษ (Empirical
Theory)

6

- บรรยาย / ซักถาม
- ใช Powerpoint และ
เอกสารประกอบการสอน
- บรรยาย / ซักถาม
- แสดงความคิดเห็น
- ทํากรณีศึกษา (Case
Study)
- ใช Powerpoint และ
เอกสารประกอบการสอน

- ผูชวยศาสตราจารย
กิตติภณ กิตยานุรักษ
- ผูชวยศาสตราจารย
กิตติภณ กิตยานุรักษ

มคอ. ๓

๗

14 - 15

- การจัดการภาครัฐแนวใหม
- ลักษณะของการจัดการภาครัฐ
แนวใหม
- องคประกอบของหลักธรรมาภิบาล
(Good Governance)

6

- บรรยาย / ซักถาม
- ผูชวยศาสตราจารย
- แสดงความคิดเห็น
กิตติภณ กิตยานุรักษ
- อภิปรายใหเห็นถึงคุณธรรม
และจริยธรรมของ
ขาราชการในยุคการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม
- สรุป
- ใช Powerpoint และ
เอกสารประกอบการสอน

การวัดผลและการประเมินผล
1. การวัดผล
1.1 คะแนนระหวางภาคเรียน
1.1.1 จิตพิสัย
1.1.2 กรณีศึกษา
1.1.3 รายงาน (รายบุคคล)
1.1.4 สอบกลางภาคเรียน (Midterm Test)
1.2 คะแนนสอบปลายภาค (Final Test)

60 %
10%
10 %
10 %
30 %
40 %

2. การประเมินผล
[ / ] ใชเกณฑการประเมินผลแบบอิงกลุมไมนอยกวา 3 ระดับ
A
ไมเกิน 5% ของผูเรียน
B+
ไมเกิน 10% ของผูเรียน
B
ไมเกิน 15% ของผูเรียน
C+
มีจํานวนไมมากกวาผูได C
C
D+
D
E

อยูในดุลยพินิจของอาจารยผูสอน
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๘

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการ
เรียนรู*
คุณธรรม
จริยธรรม
ความรู
ทักษะทาง
ปญญา
ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช
เทคโนโลยี

วิธีการประเมิน**

สัปดาหที่ประเมิน

ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา

สัปดาหที่ ๑๕

ทดสอบกอนเรียน ทดสอบระหวางเรียน และ
ทดสอบหลังเรียน

สัปดาหที่ ๑,๘,๑๖

สัดสวนของการ
ประเมิน

ประเมินผลการปฎิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย
สัปดาหที่ ๕,๑๐,๑๔
และผลการวิเคราะหกรณีศึกษาของนักศึกษา
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่ไดรับมอบหมายและ สัปดาหที่ ๕,๑๐,๑๔
ประเมินพฤติกรรมและการแสดงออกของ
นักศึกษาในขณะที่นําเสนองานกลุมในชั้นเรียน
และประเมินการมีสวนรวมในการเรียนการสอน
ประเมินผลกิจกรรมที่ไดรับมอบหมายใหสืบคน
และผลการนําเสนอขอมูลโดยใชแบบประเมินผล
งานโดยอาจารยและเพื่อนนักศึกษาที่รับฟงการ
นําเสนอในชั้นเรียน

สัปดาหที่ ๗,๑๔

* ระบุผลการเรียนรูหัวขอยอยตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอของรายวิชา
(Curriculum Mapping) ของรายละเอียดหลักสูตร (แบบ มคอ.๒)
** วิธีการประเมิน เชน ประเมินจากการเขียนรายงานหรือโครงงานหรือการทดสอบ

๙
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หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก
เอกสารประกอบการสอนวิชาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร โดย ผศ.กิตติภณ กิตยานุรักษ

๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ
จุมพล หนิมพานิช .(2548) .การบริหารจัดการภาครัฐใหม : หลักการ แนวคิดและกรณีตัวอยางของไทย. กรุงเทพฯ :
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
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๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา
วารสาร
๑ รัฐประศาสนศาสตรนิวส มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
๒ วารสารขาราชการ
๓ รัฐสภาสาร
เว็บไซต
๑ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ : www.opdc.go.th
๒ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ : http://library.uru.ac.th/rpsb/finddew.asp?dew=350
๓ รัฐบาลไทย : www.thaigov.go.th/

๑๐
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หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
แบบประเมินของอาจารยโดยนักศึกษาทําการประเมินเมื่อสิ้นสุดการสอนในสัปดาหสุดทาย
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
ผลการเรียนของนักศึกษา
๓. การปรับปรุงการสอน
นําผลการวิจัยในชั้นเรียนมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนในขอ ๒
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา
ทวนสอบจากคะแนนขอสอบและจากงานที่ไดรับมอบหมาย
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ผูส อนนํา ผลการประเมินจากขอ ๑ และขอ ๒ มาวางแผนเพื่อ ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อให
นักศึกษามีผ ลการเรีย นรู ๕ ดา น ครอบคลุมดา นคุณ ธรรมจริยธรรม ความรู ทักษะทางปญ ญา ทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยี

