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รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification) 

รหัสวิชา MPP๕๗๐๕  รายวชิา สัมมนาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

สาขาวชิา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะ/วิทยาลยั คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสนุันทา 

ภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลท่ัวไป 

๑. รหัสและชื่อรายวชิา   

รหัสวิชา   MPP๕๗๐๕  

ชื่อรายวิชาภาษาไทย สัมมนาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

           ชื่อรายวิชาภาษาองักฤษ Seminar in Public and Private Management 

๒. จำนวนหน่วยกติ  ๓ หน่วยกติ  (๒-๒-๕)      

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

๓.๑  หลักสูตร      รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน)  

๓.๒  ประเภทของรายวิชา   หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลอืก) 

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    

๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.นัทนชิา โชติพทิยานนท ์

๔.๒ อาจารย์ผู้สอน   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.นัทนชิา โชติพทิยานนท ์ 

๕. สถานที่ติดต่อ อาคาร ๓๗ ชั้น ๔ / E – Mail :  natnicha.ha@ssru.ac.th 

๖. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรยีน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่   ๑ / ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๖.๒ จำนวนผู้เรยีนที่รับได ้ ประมาณ ๒๐ คน 
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๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมากอ่น (Pre-requisite)  (ถา้มี) - 

๘. รายวิชาที่ต้องเรยีนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถา้มี) - 

๙. สถานที่เรียน   ออนไลน ์

๑๐.วันที่จัดทำหรือปรับปรุง วันที ่๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 

 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

๑. จุดมุง่หมายของรายวิชา 

 เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานีแ้ล้ว นักศึกษามีสมรรถนะที่ต้องการในด้านต่าง ๆ  ดังนี ้ 

    เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปด้านแนวคิด ทฤษฎี และนโยบายเกี่ยวกับ

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนและประเด็นเนื้อหา ระเบียบวิธี เพื่อการค้นคว้า อ้างอิง และประโยชน์

ในการคิดริเริ่ม เสนอประเด็นใหม่ การตั้งคำถาม การพัฒนาคำถาม การทบทวนวรรณกรรมและการ

เลือกดำเนินงานวิจัยผ่านการสัมมนากลุ่ม คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการ

สอดแทรกในรายวิชา ได้แก่ 

     ๑) มีสติ รูต้ัว รูห้น้าที่ 

     ๒) รับฟังความคดิเห็นที่แตกต่างได้ 

     ๓) เที่ยงธรรม 

     ๔) มีธรรมาภิบาลในการวิจัย 

     ๕) เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 

 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พืน้ฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการนำความรู้ ความเข้าใจ 

ในศาสตร์ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนใน

วิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิง ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงใน

ปัจจุบันที่ได้มีความกา้วหน้าและเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย 
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หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนนิการ 

 

๑. คำอธบิายรายวิชา 

  (ภาษาไทย) สัมมนาประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ ศึกษาและตรวจสอบสภาพองค์ความรู ้และ

ปัญหาที่เกิดจากการวิจัยทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ทั้งในเชิงประเด็นเนื้อหาและระเบียบวิธี เพื่อการ

ค้นคว้า อ้างอิง และประโยชน์ในการคิดริเริ่ม เสนอประเด็นใหม่ การตั้งคำถาม การพัฒนาคำถาม การ

ทบทวนวรรณกรรมและการเลือกดำเนินงานวิจัย 

 

  (ภาษาอังกฤษ) Seminars in public administration issues; re-examination and verification of 

the body of knowledge and questions arising from a myriad of Public Administration research, both 

in terms of contents and employed methodologies with an aim to facilitate further studies, 

referencing and benefits in creating innovative ideas, proposals of new issues, formulation of 

questions, development of questions, literature review, and selection of issues for further research. 

 

๒. จำนวนชั่วโมงที่ใชต้่อภาคการศึกษา :  ๓ (๒-๒-๕) 

 

บรรยาย 

(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 

(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝกึงาน

(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 

(ชั่วโมง) 

๓ ๒ ๒ ๕ 

 

๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกน่ักศกึษาเป็น

รายบุคคล 

 จำนวนช่ัวโมงตอ่สัปดาห์ที่จะให้คำปรึกษาและแนะนำทางวชิาการแก่นักศึกษานอกชัน้เรียน 

สัปดาห์ละ ๓ ช่ัวโมง โดยระบวุัน เวลา ไวใ้นประมวลการสอน และแจ้งให้นักศึกษาทราบในช่ัวโมงแรกของ

การสอน ฯลฯ 

 ๓.๑ ปรกึษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผูส้อน  ห้องพักอาจารย์ ช้ัน ๔ อาคาร ๓๗  

๓.๒ ปรกึษาผ่านโทรศัพท์ที่ทำงาน / มือถอื  หมายเลข ๐๙๐-๖๖๓๙๙๙๙ 

 ๓.๓ ปรกึษาผ่านจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail) natnicha.ha@ssru.ac.th 
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 ๓.๔ ปรึกษาผ่านเครอืข่ายสังคมออนไลน ์(Facebook/Twitter/Line)  

       Facebook; ผศ.ดร.นัทนิชา หาสุนทร ี/ Line; dr.natnicha 

 ๓.๕ ปรึกษาผ่านเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard) 

www.teacher.ssru.ac.th/natnicha_ha  

 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 

 

๑.คุณธรรม จรยิธรรม 

๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 

 (๑)  มนี้ำใจ มีจติอาสา จิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และเห็นอกเหน็ใจผู้อืน่ 

 (๒)  มีวนิัยและความรับผดิชอบต่อหนา้ที่ มีความมุง่มัน่ในการทำงานใหส้ำเร็จ 

 (๓)  มีความตระหนักถึงจรยิธรรมในการวจิัย 

๑.๒ วิธีการสอน 

(๑)  การสอดแทรกในรายวิชา 

(๒)  การเป็นตน้แบบที่ดีของอาจารย์ 

(๓)  การสอนจากกรณีศึกษา 

(๔)  การปลูกฝังความรับผดิชอบต่อตนเอง และส่วนรวม 

๑.๓ วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมินโดยอาจารย์จากการสังเกตพฤติกรรม 

(๒)  พฤติกรรมการเขา้เรียน  

(๓)  ความรับผดิชอบ และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 

 

๒. ความรู้ 

๒.๑ ความรู้ท่ีต้องพัฒนา 

 (๑)  มีความรอบรูอ้ยา่งกวา้งขวางในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวติ และสามารถนำไปใช้

ในการดำเนินชวีิตได ้

 (๒)  มีความรูใ้นสาขาวิชาการบรหิารงานยุตธิรรมและการพัฒนาทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติอย่างกวา้งขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยตอ่สถานการณ์โลก 

 (๓)  มีความรูท้ี่เกดิจากการบูรณาการความรูใ้นศาสตร์ตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

http://www.teacher.ssru.ac.th/natnicha_ha
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๒.๒ วิธีการสอน 

(๑)  การสง่เสรมิในการคิด วิเคราะห์อยา่งมีเหต ุมีผล 

(๒)  อธิบายความ 

(๓)  การยกตัวอย่าง 

(๔)  ให้วเิคราะห์สถานการณจ์รงิ 

๒.๓ วิธีการประเมนิผล 

(๑)  นักศึกษาประเมินผลการเรียนรูด้้วยตนเอง ก่อนและหลังเรียน 

(๒)  ประเมนิผลจากการตอบคำถาม  

(๓)  การมีส่วนร่วม การฝึกฝนทักษะการคิดและวิเคราะห์ 

 

๓. ทักษะทางปัญญา 

๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

 (๑)  นำความรูม้าประยุกตใ์ช้ในชีวติประจำวัน และแก้ไขปญัหาได้อยา่งเหมาะสม 

 (๒)  สามารถคิด วิเคราะห์ และตดัสนิใจบนพืน้ฐานของเหตุผลได้ มีวสิยัทัศน ์และ

ความคดิสรา้งสรรค์   

๓.๒ วิธีการสอน 

(๑)  สอนให้เกดิทักษะ ประสบการณ์ทางปัญญา ความเช่ือ ความศรัทธาและการมี
เป้าหมาย 

(๒)  อธิบายความ 
(๓)  ยกตัวอยา่ง  
(๔)  ให้วเิคราะห์สถานการณจ์รงิ 

๓.๓ วิธีการประเมินผล 
(๑) จัดสมัมนากลุ่ม 
(๒) การตอบคำถามในช้ันเรยีน 
(๓) การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นในช้ันเรยีน 
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๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  ปรับตัวและทำงานร่วมกบัผู้อื่น มีความสามารถในการทำงานเปน็ทีม ปรับตัวให้เขา้

กับวัฒนธรรมองค์กร สามารถทำงานร่วมกับผูอ้ืน่ได้ 
 (๒)  มีความรับผดิชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 

๔.๒ วิธีการสอน 

(๑)  มอบหมายการจดัสัมมนากลุ่ม โดยให้โจทย์และองค์ประกอบในการทำรายงาน 

(๒)  การให้ถามคำถามและตอบคำถามแลกเปลีย่นในการจัดสัมมนากลุ่ม 

(๓)  สง่เสรมิการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่องให้เกดิความรับผดิชอบของผู้เรยีน 

๔.๓ วิธีการประเมินผล 

(๑)  ประเมนิจากการมีส่วนรว่มในช้ันเรยีน 

(๒)  ประเมนิจากการถาม/ตอบ 

 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีต้อง

พัฒนา 

 (๑)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใช้คอมพิวเตอร์ ในการจัดการขอ้มูลไดอ้ย่าง

เหมาะสม 

 (๒)  สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการเขียน และการพูด รู้จักเลือกและใช้รูปแบบ

การนำเสนอที่เหมาะสม  

 (๓)  สามารถใช้ภาษาในการตดิต่อสื่อความหมายได้ด ีทั้งการฟัง พูด อา่น เขียน 

๕.๒ วิธีการสอน 

(๑)  การบรรยาย 

(๒)  การยกตัวอยา่ง 

(๓)  การเพิ่มประสิทธิภาพ ความสามารถในการสื่อสารที่ชัดเจน 

๕.๓ วิธีการประเมินผล 

(๑)  ประเมนิจากการสัมมนากลุ่ม 

(๒)  การพูดหน้าชัน้เรียน การนำเสนอประเดน็ปัญหา  

(๓)  การอธิบายและบทสรุปของผู้เรยีน 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี  √ โท  เอก 

หน้า | ๗ 

รายวชิา MPP๕๗๐๕ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วทิยาลัยการเมอืงและการปกครอง  

หมายเหตุ 
สัญลักษณ ์ หมายถงึ ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ์  หมายถงึ ความรับผิดชอบรอง  

เวน้ว่าง หมายถงึ ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา 

(Curriculum Mapping) 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๑-๒ - ความรู้เบือ้งตน้เกี่ยวกับทฤษฎกีาร

จัดการและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ

การสัมมนา  

- อธิบายเกี่ยวกับการจัดสัมมนาใน

ห้องเรียน โดยการนำกรณีศึกษาของ

หน่วยงาน องค์กร ท้ังภาครัฐและ

เอกชน 

๖ ๑. แนะนำอาจารย์ผู้สอน 

๒. บรรยายประกอบส่ือ 

Powerpoint 

ผศ.ดร.นัทนชิา  

โชติพิทยานนท์ 

๓-๔ -อธิบายและฝึกการตั้งหัวข้อในการ

สัมมนาจากกรณีศึกษา  

-ก า ร สั ม ม น า ป ร ะ เด็ น ท า ง รั ฐ

ป ระศ าส น ศ าส ต ร์  ศึ ก ษ าแล ะ

ตรวจสอบสภาพองค์ความรู ้

๖ ๑.บรรยายประกอบส่ือ 

Powerpoint 

๒. พูดคุย ซักถาม แลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็น  

ผศ.ดร.นัทนชิา  

โชติพิทยานนท์ 

๕-๖ -ปัญหาท่ีเกิดจากการวิจัยทางด้าน

รัฐประศาสนศาสต ร์  ท้ั งใน เชิ ง

ประเด็นเนื้อหาและระเบียบวิธี เพื่อ

การค้นควา้ อ้างองิ และประโยชน์ใน

การคิดริเร่ิม  

-เสนอประเด็นใหม่ การตั้งคำถาม 

การพัฒนาคำถาม การทบทวน

วรรณกรรมและการเลอืกดำเนนิงาน 

๖ ๑.บรรยายประกอบส่ือ 

Powerpoint 

๒. พูดคุย ซักถาม แลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็น  

ผศ.ดร.นัทนชิา  

โชติพิทยานนท์ 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี  √ โท  เอก 

หน้า | ๘ 

รายวชิา MPP๕๗๐๕ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วทิยาลัยการเมอืงและการปกครอง  

สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๗-๘ บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการสัมมนา 

ห ลั ก เก ณ ฑ์ ใน ก า ร วิ เค ร า ะ ห์

กรณีศึกษา และนักศึกษาฝึกการ

วเิคราะห์กรณีศึกษา 

 

๖ ๑.บรรยายประกอบส่ือ 

Powerpoint 

๒. พูดคุย ซักถาม แลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็น รวมถึง ทวนสอบ 

ความรู้ท้ายช่ัวโมง 

ผศ.ดร.นัทนชิา  

โชติพิทยานนท์ 

๙-๑๐ กระบวนการจัดการสัมมนา ๖ ๑.บรรยายประกอบส่ือ 

Powerpoint 

๒. พูดคุย ซักถาม แลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็น  

ผศ.ดร.นัทนชิา  

โชติพิทยานนท์ 

๑๑-๑๒ เทคนิคการจัดสัมมนา  ๖ ๑.บรรยายประกอบส่ือ 

Powerpoint 

๒. พูดคุย ซักถาม แลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็น รวมถึง ทวนสอบ 

ความรู้ท้ายช่ัวโมง 

ผศ.ดร.นัทนชิา  

โชติพิทยานนท์ 

๑๓ งานเอกสารท่ีเกี่ยวกับการจัดการ

สัมมนา 

๓ ๑.บรรยายประกอบส่ือ 

Powerpoint 

๒. พูดคุย ซักถาม แลกเปลี่ยน 

ผศ.ดร.นัทนชิา  

โชติพิทยานนท์ 

๑๔-๑๕ กิจกรรมกลุ่มสัมพัน ธ์ ในการจัด

สัมมนา 

๖ ๑. จัดสัมมนา ผศ.ดร.นัทนชิา  

โชติพิทยานนท์ 

 

 ๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

( ระบุวิธีการประเมนิผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความ

รับผิดชอบของรายวชิา 

(Curriculum Mapping) ตามท่ีกำหนดในรายละเอยีดของหลักสูตรสัปดาห์ท่ีประเมินและสัดส่วนของการ

ประเมิน) 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี  √ โท  เอก 

หน้า | ๙ 

รายวชิา MPP๕๗๐๕ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วทิยาลัยการเมอืงและการปกครอง  

ผลการ

เรียนรู ้
วีธีการประเมินผลการเรยีนรู ้ สัปดาห์ท่ีประเมิน 

สัดส่วน 

ของการประเมินผล 

๑-๕ พฤติกรรมการเรียนรู ้/ เวลาเรยีน ตลอดภาคการศึกษา ๑๕ % 

๑-๓ การถามตอบ ตลอดภาคการศึกษา ๑๕ % 

๒,๓ กจิกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในการจัดสัมมนา ๑๕ ๗๐ % 

 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตำราและเอกสารหลัก 

๑) ไพพรรณ เกียรติโชคชัย. การจัดการสัมมนาสู่ความเปน็เลิศ. พิมพ์คร้ังที่ 4 .กรุงเทพมหานคร: 

การศึกษา, 2548. 

๒) เกษกานดา สภุาพจน.์การจัดสัมมนา.พิมพ์คร้ังที่ 1. กรุงเทพมหานคร: ศนูยส์่งเสิรมวชิาการ, 

2549. 

๒. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 

 - 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 

 ๑)  เว็บไซด์ที่เกีย่วกับหัวข้อในประมวลรายวิชา  

 

หมวดที่ ๗ การประเมนิและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรยีน 

 - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรยีน 

 - แบบประเมินผู้สอน และประเมินรายวิชา 

 - ให้ขอ้เสนอแนะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ผู้สอนทำเป็นช่องทางสื่อสารกับนักศึกษา 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี  √ โท  เอก 

หน้า | ๑๐ 

รายวชิา MPP๕๗๐๕ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วทิยาลัยการเมอืงและการปกครอง  

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

    การเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอนมกีลยุทธ์ดังนี้ 

    - การแลกเปลี่ยนสังเกตการสอนของอาจารย์ประจำวชิานี ้

    - ระดับผลการเรียนของนักศึกษา 

    - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

๓. การปรับปรุงการสอน 

    เมื่อไดผ้ลประเมินการสอน นำข้อมลูมาวิเคราะห์หาแนวทางพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น โดยการ

สัมมนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัยช้ันเรียน 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

      ในระหวา่งกระบวนการเรียนการสอนมกีารทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู้ใน

วชิา ได้จากการสอบถามนกัศกึษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบ

ความรู้ความเข้าใจ และหลังออกผลการเรียนรายวชิามกีารทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในรายวชิาได้ดังนี ้

   - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศกึษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒท่ีิไม่ใช่

อาจารย์ประจำหลักสูตร 

   - มกีารตัง้คณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา 

โดยตรวจสอบข้อเขียน รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤตกิรรม 

๕. การดำเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 

      จากการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนปรับปรุงการสอนและ

รายละเอยีดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้ 

   - ปรับปรุงรายวชิาอย่างนอ้ยทุก 4 ปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 

   - เปลี่ยนหรือจัดการเรียนการสอนเป็นทีมหรือแบ่งหัวขอ้/ผลการเรียนรู้ในการสอนของอาจารย์ประจำวิชานี้ 

*********************** 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี  √ โท  เอก 

 

หน้า | ๑๑ 
รายวชิา MPP๕๗๐๕ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วทิยาลัยการเมอืงและการปกครอง 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามที่ปรากฏในรายละเอยีดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศเชงิตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

                    ความรับผิดชอบหลัก                                                        ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

รหัสวิชา MPP๕๗๐๕  

ชื่อรายวิชา  

สัมมนาการจัดการภาครัฐและ

ภาคเอกชน 

Seminars in Public and Private 

Management 

     

    
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

                

              ความรับผดิชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจำนวนได้ตามความรับผดิชอบ 


