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หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป

1. รหัสและชื่อวิชา
ชื่อรายวิชาภาษาไทย 2551305
หลักพื้นฐานการบริหารราชการแผนดิน
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 2551305 (Principle of Governance and Administration)
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
เปนวิชาแกนของโรงเรียนกฎหมายและการเมือง
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
ผศ.ดร. เอกอนงค ศรีสําอางค ผศ.ดร. อานุภาพ รักษสุวรรณ และ อ. พีร พวงมะลิต
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 1
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน(Pre-requisite)(ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่เรียนพรอมกัน(Co-requisite)(ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดครั้งลาสุด
16 พฤศจิกายน 2561
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 พุทธพิสัย (ความรูที่ไดรับจากการเรียน)
1.1.1 มีความรูเกี่ยวกับปรัชญา ทฤษฎี แนวคิด และพัฒนาการการบริหารราชการแผนดิน
ไทย
1.1.2 สามารถอธิบายถึงปจจัยที่มีผลตอการบริหารราชการแผนดิน
1.1.3 มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ หลักการในการจัดระเบียบบริหารราชการไทย หลักการ
รวมอํานาจ การแบงอํานาจ และกระจายอํานาจ หลักการพื้นฐานและกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัด
โครงสรางระบบราชการไทยและหนวยงานภาครัฐ
1.1.4 สามารถอธิบายถึงการจําแนกประเภทและระดับของสวนราชการและองคการภาครัฐ
ระเบียบการปฏิบัติราชการ และกลไกการปฏิบัติราชการ
1.1.5 มีความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารราชการแผนดิน การตรวจสอบ
การใชอํานาจรัฐในการดบริหารราชการแผนดิน รวมถึงสาระสําคัญของกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
กับเจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการ
1.2 ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช IT ที่ไดรับจากการเรียน)
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1.2.1 มีทักษะในการคนควา การเลือกใชขอมูลจากแหลงขอมูลสานสนเทศที่หลากหลาย
เพื่อใหไดรับขอมูลเกี่ยวกับหลักพื้นฐานการบริหารราชการแผนดินไทย และสามารถประยุกตใช
เทคโนโลยีเพื่อการคนควาไดอยางเหมาะสม
1.2.2 มี ทักษะในการสื่อสารเกี่ย วกับ หลักพื้น ฐานการบริห ารราชการแผน ดิน ไทย และ
สามารถใชความรูทางดานเทคโนโลยีสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.2.3 มีความสามารถในการปรับตัวไดในสังคมที่มีความหลากหลาย รวมทั้งสามารถแสดง
ความคิ ดเห็ น เกี่ย วกั บ การบริ ห ารราชการแผน ดิน ไทย และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ย วของได อ ย า ง
สรางสรรค
1.3 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ไดรับจากการเรียน)
1.3.1 มีการพัฒนาทัศนคติ นิสัย และประพฤติตน โดยตระหนักถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม
ธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมเพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่น ใน
สังคมไดอยางสันติ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อนักศึกษามีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับปรัชญา ทฤษฎี แนวคิด และพัฒนาการการบริหาร
ราชการแผนดินไทย ปจจัยที่มีผลตอการบริหารราชการแผนดิน หลักการในการจัดระเบียบบริหาร
ราชการไทย หลั กการรวมอํ า นาจ การแบงอํานาจ และกระจายอํานาจ หลักการพื้น ฐานและ
กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดโครงสรางระบบราชการไทยและหนวยงานภาครัฐ การจําแนกประเภท
และระดับของสวนราชการและองคการภาครัฐ ระเบียบการปฏิบัติราชการ และกลไกการปฏิบัติ
ราชการ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารราชการแผนดิน การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐในการ
บริหารราชการแผนดิน รวมถึงสาระสําคัญของกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับเจาหนาที่ของรัฐในการ
ปฏิบัติราชการ
ดังนั้นในการพัฒนา ปรับปรุงรายวิชาจึงมีการนําแนวนโยบายในการบริหารประเทศของรัฐบาล
การพัฒนา การปฏิรูปการบริหารราชการแผนดินมาเปนกรอบแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
ใหมีความสอดคลองตอไป
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาปรัชญา ทฤษฎี แนวคิด และพัฒนาการการบริหารราชการแผนดินไทย ปจจัยที่มีผลตอการ
บริหารราชการแผนดิน หลักการในการจัดระเบียบบริหารราชการไทย หลักการรวมอํานาจ การแบงอํานาจ
และกระจายอํ า นาจ หลั กการพื้ น ฐานและกฎหมายที่ เ กี่ย วกับ การจั ดโครงสรา งระบบราชการไทยและ
หนวยงานภาครัฐ การจําแนกประเภทและระดับของสวนราชการและองคการภาครัฐ ระเบียบการปฏิบัติ
ราชการ และกลไกการปฏิบัติราชการ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารราชการแผนดิน การตรวจสอบการ
ใชอํานาจรัฐในการบริหารราชการแผนดิน รวมถึงสาระสําคัญของกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับเจาหนาที่ของ
รัฐในการปฏิบัติราชการ
A study of philosophies, theories, concepts, and evolution of Thai bureaucratic and
administrative system; the principle of public administration and its systems, forms, and
regulations, including the principle of Centralization, Deconcentrating, and Decentralization;
3

the laws and regulations relating to types and levels of Thai bureaucratic organization and
its structures, administrative mechanisms, public servant administrative system, as well as
administrative check and balance mechanism in Thai bureaucratic system
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
บรรยาย 45 ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษา

ตามความตองการ
ของนักศึกษาและใน
กรณีมีเหตุจําเปน

การฝกปฏิบัติงาน/
ภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมีการฝกปฏิบัติ

การศึกษาดวยตนเอง
การศึกษาดวยตนเอง 6
ชั่วโมงตอสัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชาประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานทาง web site ของคณะ/หลักสูตร/
ระบบบริหารการศึกษา
- อาจารยจัดเวลาคําปรึกษากับนักศึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมง
ตอสัปดาห (วัน-เวลา เปนไปตามความเหมาะสมในแตละภาคการศึกษา)
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการประเมินผล
1. ผลการเรียนรู
1.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) พั ฒนานิ สัยและประพฤติต นอยา งมีคุณ ธรรม จริ ยธรรม ธรรมาภิ บาล และด วยความ
รับผิดชอบทั้งในสวนตนและสวนรวม (รัฐประศาสนศาสตร รัฐศาสตร และนิติศาสตร)
2) มีวินัยตรงตอเวลา (รัฐศาสตร)
3) มีความเอื้อเฟอเผื่อแผและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได (รัฐศาสตร)
4) ประพฤติปฏิบัติตนสอดคลองกับหลักคุณธรรมและจริยธรรม (นิติศาสตร)
วิธีการสอน
1) ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการตรงเวลา การแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
2) สอนใหนักศึกษามีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น มีความซื่อสัตย
3) สอนโดยการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3) ประเมินจากปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
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1.2 ความรู
1) มีความรูและความเขาใจหลักความสําคัญของกฎหมาย ระบบ กลไก และความสัมพันธกับ
สถาบันภาครัฐ และ ความยุติธรรมในสังคม (รัฐประศาสนศาสตร รัฐศาสตร และนิติศาสตร)
2) เขาใจความรูและหลักการของแนวคิดและทางรัฐประศาสนศาสตร (รัฐประศาสนศาสตร)
3) รูและเขาใจถึงความกาวหนาของความรูตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบและขอบังคับที่
เปลี่ยนไปตามสถานการณในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รัฐประศาสนศาสตร)
4) ความสามารถในการศึกษาคนควาและพัฒนาความรูของตนเองไดอยางตอเนื่อง (รัฐศาสตร)
5) สามารถบูรณาการในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของไดตลอดเวลาที่
นักศึกษาทําการศึกษาอยูในหลักสูตร และสามารถประยุกตใชศาสตรตางๆ ไดอยางเหมาะสม (รัฐศาสตร)
6) มีความรูความเขาใจในหลักการหรือแนวคิดทางกฎหมายที่ศึกษาเพื่อนําไปศึกษาคนควาใน
ระดับสูงขึ้นไป หรือศึกษาวิจัย หรือคนควาเพื่อใชประโยชนในการประกอบวิชาชีพ (นิติศาสตร)
วิธีสอน
1) ใชวิธีการสอนที่หลากหลายโดยเนนหลักการทางทฤษฏี และประยุกตใชศาสตรเพื่อปฏิบัติใน
สภาพแวดลอมจริง และสามารถปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
2) จั ด ให มี ก ารเรี ย นรู จ ากสถานการณ จ ริ ง โดยการศึ ก ษาดู ง านหรื อ เชิ ญ ผู เ ชี่ ย วชาญที่ มี
ประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
วิธีการประเมินผล
1) การทดสอบยอย
2) การสอบลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
4) ประเมินจากการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน
5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
1.3 ทักษะทางปญญา
1) มีความสามารถในการคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจ และวิเคราะหสถานการณ หรือ
สภาพปญหาที่เกี่ยวของระหวางกฎหมาย สถาบันภาครัฐ และความยุติธรรมในสังคม (รัฐประศาสน
ศาสตร รัฐศาสตร และนิติศาสตร)
2) สามารถคนหาขอเท็จจริงและทําความเขาใจปรากฏการณที่เกี่ยวของกับรัฐประศาสนศาสตรจาก
แหลงขอมูลที่หลากหลาย (รัฐประศาสนศาสตร)
3) มีความสามารถในการคิด วิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ เปนระบบ และมีตรรกะ (รัฐศาสตร)
4) สามารถประยุกตใชความรูและทักษะ ตามกรอบทฤษฏี แนวคิด ประสบการณและตัวอยางที่
ศึกษามาทําการแกไขปญหาไดอยางถูกตอง เหมาะสม (รัฐศาสตร)
5) มีความสามารถในการใชและการตีความกฎหมาย การเทียบเคียงและการคนหาหลักเกณฑ
หรือหาทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อนํามาปรับใชกับขอเท็จจริงหรือปญหาตางๆ ที่เกิดอยางถูกตองและเปนธรรม
แกกรณี (นิติศาสตร)
6) ตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรูตลอดชีวิต มีความใฝรู ติดตามการเปลี่ยนแปลง เพื่อ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง (รัฐศาสตร)
วิธีการสอน
5

1) สอนโดยใช กรณี ศึกษา โดยการประยุกตใชศาสตรทางรัฐ ประศาสนศาสตรในการอธิบาย
ปรากฏการณทางสังคม
2) ใชการสอนดวยการอภิปรายกลุม และเปดโอกาสใหนักศึกษาไดใชความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
จริง
3) การมอบหมายการจัดทํารายงานเดี่ยวหรือกลุมตามประเด็นความสนใจของผูเรียน ที่เนนการ
วิเคราะหขอเท็จจริง แลวนํามาสรุปขอมูลในชั้นเรียน
วิธีการประเมินผล
1) การออกขอสอบใหนักศึกษาแกปญหา อธิบายแนวคิดในการแกปญหา และวิธีการแกปญหา
โดยการประยุกตใชความรูที่เรียนมา
2) ประเมินตามสภาพจริงของผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมินจากการนําเสนอ
รายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน
3) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในชั้นเรียน เชน การแสดงความคิดเห็น การรับ
ฟงความเห็นของผูอื่น
1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผูนําและสมาชิกที่ดีของกลุม
(รัฐประศาสนศาสตร)
2) สามารถปรับตัวไดในสังคมที่ มีความหลากหลาย รับฟงความเห็นที่แตกตางและแสดง
ความเห็นที่เกี่ยวของกับประเด็นทางนิติศาสตร รัฐศาสตร และรัฐประศาสนศาสตรไดอยางสรางสรรค
(รัฐประศาสนศาสตร รัฐศาสตร และนิติศาสตร)
3) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ ม คนที่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพทางดานเทคโนโลยีสื่อสารต อ
สังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม (รัฐศาสตร)
4) มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น (นิติศาสตร)
5) มี ความสามารถในการปรับ ตัว ในสังคมที่มีความหลากหลาย มีวุฒิภ าวะทางอารมณ การ
ควบคุมอารมณและความอดทน (นิติศาสตร)
วิธีการสอน
1) ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหทํางานกลุม
2) ใหมีการประสานงานกับผูอื่นหรือคนควาหาขอมูลจากแหลงขอมูลอื่นๆ
3) การหาขอมูล จากการสัมภาษณบุคคลหรือผูมีป ระสบการณโดยมีความคาดหวังในผลการ
เรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
4) สอนใหสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
5) สอนใหมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและบุคคลทั่วไป
6) สอนใหมีภาวะผูนํา
วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน
2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในกิจกรรมตางๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของ
ขอมูลที่ดําเนินกิจกรรม
1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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1) มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อเปนเครื่ องมื อในการคนควาหาความรูและการ
นําเสนอขอมูลทางรัฐประศาสนศาสตรในรูปแบบที่หลากหลายไดอยางเหมาะสมกับ กลุมบุคคลตางๆ (รัฐ
ประศาสนศาสตร)
2) สามารถสื่ อสารประเด็น ทางนิ ติศ าสตร รัฐศาสตร และรัฐประศาสนศาสตรไ ดอ ย า งมี
ประสิทธิภาพ (รัฐประศาสนศาสตร รัฐศาสตร และนิติศาสตร)
3) สามารถใชเ ครื่ องมื อทางสถิติขั้น พื้นฐานไดอยางถูกตอง เหมาะสมกั บประเด็น ป ญหาทาง
การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร (รัฐประศาสนศาสตร)
4) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการสืบคนไดอยางเหมาะสม
(รัฐศาสตร)
5) มีทักษะในการใชภาษาตางประเทศที่เหมาะสมแกกรณี (นิติศาสตร)
วิธีการสอน
1) ใชกลยุทธการสอนที่เนนการพัฒนาการเรียนรูโดยใชทักษะในการวิเคราะหและการสื่ อสาร
เชน การนําเสนอขอมูลสถิติ ตัวเลข และการวิเคราะห โดยเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
2) การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ใ นรายวิ ช าให นั ก ศึ ก ษาได วิ เ คราะห ส ถานการณ จํ า ลองและ
สถานการณจริง และนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม
วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือคณิตศาสตรและสถิติ ที่เกี่ยวของ
2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตางๆ การ
อภิปรายกรณีศึกษาตางๆ ที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน

สัปดาห
ที่
1

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

หัวขอ/รายละเอียด

แนะนําเกี่ยวกับการศึกษารายวิชา
หลักการพื้นฐานการบริหารราชการ
แผนดิน (ตั้งแตสัปดาหที่ 1-15)
แนวคิดและที่มาของระบบการ
บริหารราชการ

จน.
กิจกรรม
ชั่วโมง
การเรียนการสอน/สื่อที่ใช
3
1. ผูสอนชี้แจงแนวการเรียนการ
สอนและขอตกลงตางๆ ใน
รายวิชา เกณฑการใหคะแนน
และแนะนําเอกสารประกอบการ
เรียน
2. ผูสอนบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ
ความหมายของการบริหาร
ราชการ ลักษณะสําคัญของการ
บริหารราชการ การบริหาร
ราชการประจํากับการเมือง แนว
ทางการจัดระเบียบการบริหาร
ราชการโดยทั่วไป และการแบง
สวนราชการ
3. เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถาม
4. ใหนักศึกษาแบงกลุมๆ ละ 5-6
คน แลวอภิปรายเกี่ยวกับการ

ผูสอน
ผศ.ดร. เอกอนงค
ศรีสําอางค
ผศ.ดร. อานุภาพ
รักษสุวรรณ
และ อ. พีร พวงมะลิต
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สัปดาห
ที่

2

3

หัวขอ/รายละเอียด

-

จน.
ชั่วโมง

รู ป แบบการบริ ห ารราชการ
ไทยในอดี ต จนถึ ง ก อ นการ
เปลี่ ย นแปลงการปกครอง
พ.ศ. 2475

3

- หลักการในการจัดระเบียบบริ หาร
ราชการไทย

3

กิจกรรม
การเรียนการสอน/สื่อที่ใช
บริหารราชการประจํากับ
การเมืองวามีความเกี่ยวกันกับ
เชนไร หลังจากนั้นใหแตละกลุม
เลือกตัวแทนเพื่อนําเสนอหนาชั้น
เรียน
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน,
Power Point ประกอบการ
บรรยาย, Computer,
Projector, Visualizer
1. ผูสอนตั้งคําถามเกี่ยวกับ
เนื้อหาเพื่อนําเขาสูเนื้อหา
บทเรียนประจําสัปดาห
2. ผูสอนบรรยายเกีย่ วกับ
ลักษณะการบริหารราชการของ
ไทยตั้งแตสมัยสุโขทัย, สมัยกรุง
ศรีอยุธยา, สมัยกรุงศรีอยุธยา,
สมัยกรุงธนบุรี, สมัยกรุง
รัตนโกสินทร จวบจนถึงกอนการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.
2475
3. ใหนักศึกษาแบงกลุมๆ ละ 5-6
คน แลวสรุปเกี่ยวกับวิวัฒนาการ
ของการบริหารราชการแผนดิน
ของไทย และใหนักศึกษา
นําเสนอหนาชั้นเรียน
4. ผูสอนและนักศึกษาสรุป
เนื้อหาประจําสัปดาหรวมกัน
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน,
Power Point ประกอบการ
บรรยาย, Computer,
Projector, Visualizer
1. ผูสอนบรรยายเกีย่ วกับ
หลักการในการจัดระเบียบ
บริหารราชการไทย ไดแก แนว
ทางการจัดระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน, ที่มาของระบบ
การบริหารราชการ, อํานาจตาม
กฎหมาย, การแบงสวนราชการ
และการควบคุมการบริหาร
ราชการ

ผูสอน

ผศ.ดร. เอกอนงค
ศรีสําอางค
ผศ.ดร. อานุภาพ
รักษสุวรรณ
และ อ. พีร พวงมะลิต

ผศ.ดร. เอกอนงค
ศรีสําอางค
ผศ.ดร. อานุภาพ
รักษสุวรรณ
และ อ. พีร พวงมะลิต
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สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จน.
ชั่วโมง

4

- หลักการบริหารราชการแผนดินใน
ป จ จุ บั น ในรู ป แบบการบริ ห าร
ราชการสวนกลาง และสวนภูมิภาค

3

5

- หลักการบริหารราชการแผนดินใน
ป จ จุ บั น ในรู ป แบบการบริ ห าร
ราชการสวนทองถิ่น

3

กิจกรรม
การเรียนการสอน/สื่อที่ใช
2. เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถาม
และอภิปรายแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นรวมกับผูส อน
3. ผูสอนและนักศึกษาสรุป
เนื้อหาประจําสัปดาหรวมกัน
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน,
Power Point ประกอบการ
บรรยาย, Computer,
Projector, Visualizer
1. ผูสอนบรรยายเกีย่ วกับ
หลักการบริหารราชการแผนดิน
ในปจจุบัน ในรูปแบบการบริหาร
ราชการสวนกลาง และสวน
ภูมิภาค การจําแนกประเภทสวน
ราชการรูปแบบตางๆ ทั้งในของ
สวนกลาง และสวนภูมิภาค
ตลอดจนความเชื่อมโยงการ
บริหารราชการที่เกี่ยวของกันทั้ง
2 ระดับ
2. เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถาม
และอภิปรายแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นรวมกับผูส อน
3. ผูสอนและนักศึกษาสรุป
เนื้อหาประจําสัปดาหรวมกัน
4. มอบหมายใหนักศึกษา
แบงกลุมๆ ละ 5-6 คน ไปศึกษา
คนควาเกี่ยวกับลักษณะการ
บริหารราชการของสวนกลางและ
สวนภูมภิ าค จาก Web site ของ
สวนราชการรูปแบบตางๆ พรอม
ทั้งนําเสนอหนาชั้นเรียนใน
สัปดาหถดั ไป
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน,
Power Point ประกอบการ
บรรยาย, Computer,
Projector, Visualizer
1. ผูสอนใหนักศึกษานําเสนอ
ขอมูลที่ไดรับมอบหมายจาก
สัปดาหที่ 4 มานําเสนอหนาชั้น
เรียน พรอมทั้งสรุปเนื้อหา

ผูสอน

ผศ.ดร. เอกอนงค
ศรีสําอางค
ผศ.ดร. อานุภาพ
รักษสุวรรณ
และ อ. พีร พวงมะลิต

ผศ.ดร. เอกอนงค
ศรีสําอางค
ผศ.ดร. อานุภาพ
รักษสุวรรณ
และ อ. พีร พวงมะลิต
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สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จน.
ชั่วโมง

6

- ระเบียบการปฏิบัติราชการแผนดิน

3

กิจกรรม
การเรียนการสอน/สื่อที่ใช
รวมกันกอนจะบรรยายเนื้อหา
ตอไป
2. ผูสอนบรรยายเกีย่ วกับ
หลักการบริหารราชการแผนดิน
ในปจจุบัน ในรูปแบบการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น ตลอดจน
ความเชื่อมโยงการบริหาร
ราชการที่เกี่ยวของกันทั้ง 3
ระดับ
3. เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถาม
และอภิปรายแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นรวมกับผูส อน
4. ผูสอนและนักศึกษาสรุป
เนื้อหาประจําสัปดาหรวมกัน
5. มอบหมายใหนักศึกษา
แบงกลุมๆ ละ 5-6 คน ไปศึกษา
คนควาเกี่ยวกับลักษณะการ
บริหารราชการของสวนทองถิ่น
จาก Web site ของสวนราชการ
รูปแบบตางๆ พรอมทั้งนําเสนอ
หนาชั้นเรียนในสัปดาหถัดไป
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน,
Power Point ประกอบการ
บรรยาย, Computer,
Projector, Visualizer
1. ผูสอนบรรยายถึงสาระสําคัญ
ของกฎหมายและระเบียบวาดวย
การบริหารราชการแผนดิน
เพื่อใหรูถึงโครงสรางและอํานาจ
ในการบริหารราชการแผนดิน
บทบาทและหนาที่ของสวน
ราชการในการบริหารราชการ
แผนดินเพื่อประโยชนของ
ประชาชนตามบทบัญญัติของ
พระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี
2. เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถาม
และอภิปรายแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นรวมกับผูส อน

ผูสอน

ผศ.ดร. เอกอนงค
ศรีสําอางค
ผศ.ดร. อานุภาพ
รักษสุวรรณ
และ อ. พีร พวงมะลิต

10

สัปดาห
ที่

7

8

หัวขอ/รายละเอียด

-

จน.
ชั่วโมง

รัฐธรรมนูญกับการบริหาร
ราชการแผนดิน

3

- การจําแนกประเภทองคกรภาครัฐ
ประเภทอื่นๆ

3

กิจกรรม
การเรียนการสอน/สื่อที่ใช
3. ใหนักศึกษาแบงกลุมๆ ละ 5-6
คน ไปศึกษาคนควาเกีย่ วกับ
พระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พรอมทั้งมา
นําเสนอหนาชั้นเรียนในสัปดาห
ถนัดไป
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน,
Power Point ประกอบการ
บรรยาย, Computer,
Projector, Visualizer
1. ผูสอนใหนักศึกษานําเสนอ
ขอมูลที่ไดรับมอบหมายจาก
สัปดาหที่ 6 มานําเสนอหนาชั้น
เรียน พรอมทั้งสรุปเนื้อหา
รวมกันกอนจะบรรยายเนื้อหา
ตอไป
2. ผูสอนบรรยายเกีย่ วกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
เกี่ยวกับอํานาจทางการบริหาร
ที่มาของคณะรัฐมนตรี ระบบ
และกลไกในการบัญญัติกฎหมาย
ประเภทตางๆ เพื่อใชเปน
เครื่องมือสําหรับการบริหาร
ราชการแผนดิน รวมถึงระบบ
และกลไกการตรวจสอบการใช
อํานาจทางการบริหาร
3. เปดโอกาสใหนักศึกษารวมกัน
อภิปรายแสดงความคิดเห็น และ
ทัศนคติที่มีตอระบบและกลไก
การตรวจสอบการใชอํานาจ
ทางการบริหาร
4. ผูสอนและนักศึกษาสรุป
เนื้อหาประจําสัปดาหรวมกัน
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน,
Power Point ประกอบการ
บรรยาย, Computer,
Projector, Visualizer
1. ผูสอนบรรยายถึงประเภท
หนวยงานของรัฐ หลักเกณฑใน
การจําแนกประเภทหนวยงาน

ผูสอน

ผศ.ดร. เอกอนงค
ศรีสําอางค
ผศ.ดร. อานุภาพ
รักษสุวรรณ
และ อ. พีร พวงมะลิต

ผศ.ดร. เอกอนงค
ศรีสําอางค
ผศ.ดร. อานุภาพ

11

สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จน.
ชั่วโมง

9

- การกํากับการปฏิบัติราชการ

3

10

- การตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐ

3

กิจกรรม
การเรียนการสอน/สื่อที่ใช
และความแตกตางของหนวยงาน
ของรัฐประเภทตางๆ ซึ่งกําหนด
โดยสํานักงาน ก.พ.ร.
2. ผูสอนยกตัวอยางกรณีศึกษา
หนวยงานของรัฐประเภทตางๆ
จาก Web site ของหนวยงาน
ของรัฐ เพื่อใหนักศึกษาไดเห็น
คุณลักษณะและการแบงสวน
ราชการ การดําเนินงานของ
หนวยงานประเภทนั้น
3. เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถาม
4. ผูสอนและนักศึกษาสรุป
เนื้อหาประจําสัปดาหรวมกัน
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน,
Power Point ประกอบการ
บรรยาย, Computer,
Projector, Visualizer
1. ผูสอนบรรยายเกีย่ วกับระบบ
และกลไกการกํากับดูแลการ
ปฏิบัติราชการทั้งที่เปนการกํากับ
ดูแลภายในสวนราชการ และจาก
หนวยงานภายนอกสวนราชการ
การกํากับการปฏิบัติตั้งแตใน
ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ
การกํากับดูแลการปฏิบัติราชการ
โดยหนวยงานกลาง เชน
สํานักงาน ก.พ.ร. และ
กรมบัญชีกลาง เปนตน
2. ผูสอนและนักศึกษาสรุป
เนื้อหาประจําสัปดาหรวมกัน
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน,
Power Point ประกอบการ
บรรยาย, Computer,
Projector, Visualizer
1. ผูสอนบรรยายเกีย่ วกับ
บทบาทและหนาที่ขององคกร
อิสระที่จดั ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ
ที่มีอํานาจในการตรวจสอบการ
ใชอํานาจรัฐ ประกอบดวย
บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน

ผูสอน
รักษสุวรรณ
และ อ. พีร พวงมะลิต

ผศ.ดร. เอกอนงค
ศรีสําอางค
ผศ.ดร. อานุภาพ
รักษสุวรรณ
และ อ. พีร พวงมะลิต

ผศ.ดร. เอกอนงค
ศรีสําอางค
ผศ.ดร. อานุภาพ
รักษสุวรรณ
และ อ. พีร พวงมะลิต

12

สัปดาห
ที่

11

หัวขอ/รายละเอียด

- ระเบียบที่เกี่ยวของกับการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษยภาครัฐ

จน.
ชั่วโมง

3

กิจกรรม
การเรียนการสอน/สื่อที่ใช
ของรัฐสภา คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ
คณะกรรมการการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
(ปปช.) คณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน เปนตน
2. เปดโอกาสใหนักศึกษารวมกัน
อภิปรายแสดงความคิดเห็น และ
ทัศนคติที่มีตอ กรณีศึกษาจาก
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ คณะกรรมการการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ปปช.) คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
3. ผูสอนและนักศึกษาสรุป
เนื้อหาประจําสัปดาหรวมกัน
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน,
Power Point ประกอบการ
บรรยาย, Computer,
Projector, Visualizer
1. ผูสอนบรรยายเกีย่ วกับระบบ
และกลไกในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยในภาครัฐตาม
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน โดย
เฉพาะที่เกี่ยวของกับหนวยงานที่
รับผิดชอบในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยภาครัฐ ประเภท
ของขาราชการ การจัดระเบียบ
การบริหารจัดการขาราชการพล
เรือน การสรรหา บรรจุแตงตั้ง
บุคคลเขารับราชการ การกําหนด
ตําแหนง เงินเดือน และเงิน
ประจําตําแหนง จรรยาบรรณ
และวินัยของขาราชการ รวมทั้ง
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2. ผูสอนและนักศึกษาสรุป
เนื้อหาประจําสัปดาหรวมกัน
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน,
Power Point ประกอบการ

ผูสอน

ผศ.ดร. เอกอนงค
ศรีสําอางค
ผศ.ดร. อานุภาพ
รักษสุวรรณ
และ อ. พีร พวงมะลิต

13

สัปดาห
ที่
12

หัวขอ/รายละเอียด

- กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดสรร
งบประมาณ

จน.
ชั่วโมง
3

13

-

สาระสํ า คั ญ ของกฎหมาย
ประเภทตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
การบริหารราชการแผนดิน

3

14

-

สาระสํ า คั ญ ของกฎหมาย
ประเภทตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
การบริ ห ารราชการแผ น ดิ น
(ตอ)

3

กิจกรรม
การเรียนการสอน/สื่อที่ใช
บรรยาย, Computer,
Projector, Visualizer
1. ผูสอนบรรยายถึงพัฒนาการ
ของระบบงบประมาณของไทย
กระบวนการในการจัดสรร
งบประมาณตั้งแตการขอ
งบประมาณ การพิจารณา
งบประมาณ การอนุมตั ิ
งบประมาณ และการกํากับ
ติดตามการใชจายงบประมาณ
ซึ่งเปนไปตามบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติงบประมาณและ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2. ผูสอนและนักศึกษาสรุป
เนื้อหาประจําสัปดาหรวมกัน
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน,
Power Point ประกอบการ
บรรยาย, Computer,
Projector, Visualizer
1. ผูสอนบรรยายสาระสําคัญของ
กฎหมาย เกีย่ วกับ
พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม, พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน, พ.ร.บ. การ
อํานวยความสะดวก และ พ.ร.บ.
ขอมูลขาวสารของทางราชการ
2. ผูสอนมอบหมายใหนักศึกษา
สังเคราะหความเชื่อมโยงของ
สาระสําคัญของกฎหมายตางๆ
เปนรายบุคคล
3. ผูสอนและนักศึกษาสรุป
เนื้อหาประจําสัปดาหรวมกัน
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน,
Power Point ประกอบการ
บรรยาย, Computer,
Projector, Visualizer
1. ผูสอนบรรยายสาระสําคัญของ
กฎหมาย เกีย่ วกับ พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทางการปกครอง,
พ.ร.บ. ความผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่รัฐ และ พ.ร.บ. จัดตั้ง

ผูสอน

ผศ.ดร. เอกอนงค
ศรีสําอางค
ผศ.ดร. อานุภาพ
รักษสุวรรณ
และ อ. พีร พวงมะลิต

ผศ.ดร. เอกอนงค
ศรีสําอางค
ผศ.ดร. อานุภาพ
รักษสุวรรณ
และ อ. พีร พวงมะลิต

ผศ.ดร. เอกอนงค
ศรีสําอางค
ผศ.ดร. อานุภาพ
รักษสุวรรณ
และ อ. พีร พวงมะลิต

14

สัปดาห
ที่

15

16

หัวขอ/รายละเอียด

-

การพัฒนาการบริหารราชการ
ไทย

สอบปลายภาค

จน.
ชั่วโมง

3

3

กิจกรรม
การเรียนการสอน/สื่อที่ใช
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง
2. ผูสอนมอบหมายใหนักศึกษา
สังเคราะหความเชื่อมโยงของ
สาระสําคัญของกฎหมายตางๆ
เปนรายบุคคล
3. ผูสอนและนักศึกษาสรุป
เนื้อหาประจําสัปดาหรวมกัน
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน,
Power Point ประกอบการ
บรรยาย, Computer,
Projector, Visualizer
1. ผูสอนสรุปภาพรวมหลักการ
พื้นฐานการบริหารราชการ
แผนดิน และกลาวถึงการ
พัฒนาการบริหารราชการไทยที่
ไดมีการดําเนินงานมา ทั้งในอดีต
มาจนถึงปจจุบัน
2. ผูสอนยกตัวอยางกรณีศึกษาที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาการ
บริหารราชการแผนดินจาก Web
site ของสํานักงาน ก.พ. และ
สํานักงาน ก.พ.ร.
3. ใหนักศึกษาแบงกลุมรวมกัน
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ตลอดจนนําเสนอความคิดเห็น
และขอเสนอแนะของตนเอง
เกี่ยวกับกรณีศึกษาการ
พัฒนาการบริหารราชการ
แผนดินตามที่ไดรับมอบหมาย
หนาชั้นเรียน
4. ผูสอนและนักศึกษาสรุป
เนื้อหาประจําสัปดาหรวมกัน
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน,
Power Point ประกอบการ
บรรยาย, Computer,
Projector, Visualizer
การผานเกณฑการประเมิน แบบ
อิงเกณฑ

ผูสอน

ผศ.ดร. เอกอนงค
ศรีสําอางค
ผศ.ดร. อานุภาพ
รักษสุวรรณ
และ อ. พีร พวงมะลิต

ผศ.ดร. เอกอนงค
ศรีสําอางค
ผศ.ดร. อานุภาพ
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สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จน.
ชั่วโมง

กิจกรรม
การเรียนการสอน/สื่อที่ใช

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู

ดานคุณธรรม 1) พัฒนานิสัยและประพฤติ
จริยธรรม
ตนอยางมีคุณธรรม จริยธรรม
ธรรมาภิบาล และดวยความ
รับผิดชอบทั้งในสวนตนและ
สวนรวม
2) มีวินัยตรงตอเวลา
3) มีความเอื้อเฟอเผื่อแผและ
สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
4) ประพฤติปฏิบัตติ น
สอดคลองกับหลักคุณธรรม
และจริยธรรม
ดานความรู

วิธีการประเมิน

1) ประเมินจากการตรงตอเวลาของ
นักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงาน
ตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และ
การรวมกิจกรรม
2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอม
เพรียงของนักศึกษาในการเขารวม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
3) ประเมินจากปริมาณการกระทําทุจริต
ในการสอบ
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่
ที่ไดรับมอบหมาย
1) มีความรูและความเขาใจ 1) การทดสอบยอย
หลักความสําคัญของ
2) การสอบลางภาคเรียนและปลายภาค
กฎหมาย ระบบ กลไก และ
เรียน
ความสัมพันธกับสถาบัน
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
ภาครัฐ และ ความยุติธรรมใน
4) ประเมิ น จากการจั ด กิ จ กรรมในชั้ น
สังคม
2) เขาใจความรูและหลักการ เรียน
5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชัน้
ของแนวคิดและทางรัฐ
เรียน
ประศาสนศาสตร
3) มีความรูและความเขาใจ
หลักความสําคัญของ
กฎหมาย ระบบ กลไก และ
ความสัมพันธกับสถาบัน
ภาครัฐ และความยุติธรรมใน
สังคม
4) รูและเขาใจถึง
ความกาวหนาของความรู
ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ
กฎระเบียบและขอบังคับที่

ผูสอน
รักษสุวรรณ
และ อ. พีร พวงมะลิต

สัปดาหที่
ประเมิน
1-15

สัดสวนของ
การประเมิน
20% แบงเปน
ผลการเรียนรูที่
1) = 10%
ผลการเรียนรูที่
2) = 10%

1-6/10/1316

30% แบงเปน
ผลการเรียนรูที่
1) = 10%
2) = 10%
3) = 10%
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กิจกรรมที่

ดานทักษะ
ทางปญญา

ผลการเรียนรู
เปลี่ยนไปตามสถานการณใน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
5) ความสามารถในการศึกษา
คนควาและพัฒนาความรูของ
ตนเองไดอยางตอเนื่อง
6) สามารถบูรณาการใน
สาขาวิชาที่ศึกษากับความรูใน
ศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของได
ตลอดเวลาที่นักศึกษา
ทําการศึกษาอยูในหลักสูตร
และสามารถประยุกตใชศาสตร
ตางๆ ไดอยางเหมาะสม
7) มีความรูความเขาใจใน
หลักการหรือแนวคิดทาง
กฎหมายที่ศึกษาเพื่อนําไป
ศึกษาคนควาในระดับสูงขึ้นไป
หรือศึกษาวิจัย หรือคนควา
เพื่อใชประโยชนในการ
ประกอบวิชาชีพ
1) มีความสามารถในการ
คนหาขอเท็จจริง ทําความ
เขาใจ และวิเคราะห
สถานการณหรือสภาพปญหา
ที่เกี่ยวของระหวางกฎหมาย
สถาบันภาครัฐ และความ
ยุติธรรมในสังคม
2) สามารถคนหาขอเท็จจริงและ
ทําความเขาใจปรากฏการณที่
เกี่ยวของกับรัฐประศาสนศาสตร
จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย
3) มีความสามารถในการคิด
วิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ
เปนระบบ และมีตรรกะ
4) สามารถประยุกตใชความรู
และทักษะ ตามกรอบทฤษฏี
แนวคิด ประสบการณและ
ตัวอยางที่ศึกษามาทําการแกไข

วิธีการประเมิน

1) การออกขอสอบใหนักศึกษาแกปญหา
อธิ บ ายแนวคิ ด ในการแก ป ญ หา และ
วิ ธี ก ารแก ป ญ หา โดยการประยุ ก ต ใ ช
ความรูที่เรียนมา
2) ประเมิ น ตามสภาพจริ ง ของผลงาน
แ ล ะ ก า รป ฏิ บั ติ ข อ งนั ก ศึ กษ า เ ช น
ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้ น
เรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือ
สัมภาษณ เปนตน
3) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษาในชั้นเรียน เชน การแสดงความ
คิดเห็น การรับฟงความเห็นของผูอื่น

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนของ
การประเมิน

1-6/10/1315

20% แบงเปน
ผลการเรียนรูที่
1) = 20%
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กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู

ปญหาไดอยางถูกตอง
เหมาะสม
5) มีความสามารถในการใช
และการตีความกฎหมาย การ
เทียบเคียงและการคนหา
หลักเกณฑหรือหาทางเลือกที่
เหมาะสมเพื่อนํามาปรับใชกับ
ขอเท็จจริงหรือปญหาตางๆ ที่
เกิดอยางถูกตองและเปนธรรม
แกกรณี
6) ตระหนักถึงความสําคัญของ
การเรียนรูตลอดชีวิต มีความ
ใฝรู ติดตามการเปลี่ยนแปลง
เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
ดานทักษะ
1) มี ค วามรั บผิ ด ชอบในการ
ความสัมพันธ พั ฒ นาตนเองและแสดงออก
ระหวาง
ซึ่ ง ภาวะผู นํ า และสมาชิ ก ที่ ดี
บุคคลและ
ของกลุม
ความ
2) สามารถปรับตัวไดในสังคม
รับผิดชอบ
ที่ มี ค วามหลากหลาย รั บ ฟ ง
ความเห็นที่แตกตางและแสดง
ค วาม เห็ น ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ
ป ร ะ เ ด็ น ท า ง นิ ติ ศ า ส ต ร
รั ฐ ศาสตร และรั ฐ ประศาสน
ศาสตรไดอยางสรางสรรค
3) สามารถสือ่ สารกับกลุมคนที่
หลากหลาย และสามารถ
ส น ทน า ทั้ งภ า ษ า ไ ทยและ
ภาษาต า งประเทศได อ ย า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ สามารถใช
ความรูในสาขาวิชาชีพทางดาน
เทคโนโลยีสื่อ สารตอ สังคมได
ในประเด็นที่เหมาะสม
4) มี ค วามสามารถในการ
ทํางานรวมกับผูอื่น
5) มีความสามารถในการ
ปรับตัวในสังคมที่มคี วาม
หลากหลาย มีวุฒิภาวะทาง

วิธีการประเมิน

1) ประเมิ น จากพฤติ ก รรมและการ
แสดงออกของนัก ศึก ษาในการนํ าเสนอ
รายงานกลุมในชั้นเรียน
2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกใน
กิจกรรมตางๆ และความครบถวนชัดเจน
ตรงประเด็นของขอมูลที่ดําเนินกิจกรรม

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนของ
การประเมิน

20% แบงเปน
ผลการเรียนรูที่
1) = 10%
2) = 10%
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กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู

อารมณ การควบคุมอารมณ
และความอดทน
ดานทักษะ
1) มีทักษะในการใชเทคโนโลยี
การวิเคราะห สารสนเทศเพื่อเปนเครื่องมือใน
เชิงตัวเลข
การคนควาหาความรู และการ
การสื่อสาร นําเสนอขอมูลทางรัฐประศาสน
และการใช
ศาสตรในรูปแบบที่หลากหลาย
เทคโนโลยี
ได อ ย า งเหมาะสมกั บ กลุ ม
สารสนเทศ บุคคลตางๆ
2) สามารถสื่ อ สารประเด็ น
ทางนิติศาสตร รัฐศาสตร และ
รัฐประศาสนศาสตรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3) สามารถใชเครื่องมือทาง
สถิติขั้นพื้นฐานไดอยางถูกตอง
เหมาะสมกับประเด็นปญหา
ทางการวิจัยทางรัฐประศาสน
ศาสตร
4 ) ส า ม า ร ถ ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารและการสืบคนไดอยาง
เหมาะสม
5 ) มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร ใ ช
ภาษาตางประเทศที่เหมาะสม
แกกรณี

วิธีการประเมิน

1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช
ทฤ ษ ฎี ก า ร เ ลื อ ก ใช เ ครื่ อ งมื อ ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร
และสถิติ ที่เกี่ยวของ
2) ประเมินจากความสามารถในการ
อธิบายถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใช
เครื่องมือตางๆ การอภิปรายกรณีศึกษา
ตางๆ ที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนของ
การประเมิน
10% แบงเปน
ผลการเรียนรูที่
1) = 5 %
2) = 5 %

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตํารา
เอกสารและตําราหลัก
เอกสารประกอบการเรียนหลักพื้นฐานการบริหารราชการแผนดิน โดย เอกอนงค ศรีสําอางค และคณะ
เอกสารประกอบการสอนการบริหารราชการไทย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย เอกอนงค ศรีสําอางค
การบริหารราชการไทย (อดีต ปจจุบัน และอนาคต) โดย สมาน รังสิโยกฤษฎ
การบริหารราชการ สํานักงาน ก.พ.
ปรัชญาของการบริหารภาครัฐ โดย วรเดช จันทรศร
โครงสรางกระทรวง ทบวง กรมใหม ตามกฎหมายปฏิรูประบบราชการ สํานักพิมพนิติรัฐ
พ.ร.บ. บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534
พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
พ.ร.บ. ปรับปรุงโครงสรางสวนราชการ กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
การปฏิรปู ระบบราชการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อการปฏิรูประบบราชการ สํานักงาน ก.พ.
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ตลาดสัมมนาปฏิรูปราชการเพื่อความอยูรอดของไทย พ.ศ. 2542
การขยายตัวของหนวยงานในระบบราชการไทย ปญหา อุปสรรค และแนวโนม โดย วรเดช จันทรศร
บทความจากวารสารขาราชการ
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ไมมี
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
บทความจากวารสารขาราชการ ตามความเหมาะสม
แหลงสืบคนขอมูลแบบ online ที่ http://www.arit.dusit.ac.th/
แหลงสืบคนขอมูลแบบ online ที่ http://www.google.co.th/
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุมระหวางนักศึกษาและอาจารยผูสอน
- แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา (ผานระบบบริหารการศึกษา)
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- การสังเกตการณการเรียนการสอนในชั่วโมงสอน
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- ผลการประเมินการเรียนการสอน
- กรรมการภายนอกเขารวมฟงเพื่อประเมินการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
- การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารยในหลักสูตร
- การวิจัยในชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ใชการทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยทานอื่นที่
อยูภายในหรือภายนอกหลักสูตร หรือโดยผูทรงคุณวุฒิ
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาโดย
ตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีและเกณฑในการใหคะแนน และการใหคะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามขอ 4
- ปรับเปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอนเพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูและมีมุมมองในเรื่องการ
ประยุกตความรูจากอาจารยที่หลากหลายกับปญหาที่มาจากการวิจัยและการสอนของอาจารย
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