รายละเอียดของรายวิชา
ภาคเรียนที่ 1/61
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
1. รหัสและชื่อรายวิชา
ชื่อรายวิชาภาษาไทย
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
2551306
2551306
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2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต 3(3–0–6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา:
รศ.ดร.รุงภพ คงฤทธิ์ระจัน
4.2 อาจารยผูสอน:
รศ.ดร.รุงภพ คงฤทธิ์ระจัน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 1
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
1 สิงหาคม 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 พุทธิพิสัย (ความรูที่ไดรับจากการเรียน)
1.1.1 เรียนรูทฤษฎี หลักการ และแนวปฏิบัติทางรัฐประศาสนศาสตร
1.1.2 สามารถนําความรูทางวิชาการไปใชเพื่อการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.1.3 สามารถนําหลักความรูทางวิชาการไปสงเสริมการวิเคราะหและแกปญหาเพื่อใหเกิดการปฏิบัติราชการ
1.2 ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช IT ที่ไดรับจากการเรียน)
1.2.1 ทักษะในการวิเคราะหการบริหารงานภาครัฐจากฐานขอมูลชนิดตางๆ
1.2.2 ทักษะในการจัดลําดับความสําคัญของการปฏิบัติงานและการบริการสาธารณะจากการใชเครื่องมือทาง
เทคโนโลยี (IT)
1.2.3 ทักษะในการเก็บรวบรวมขอมูลและการสังเคราะหขอมูลจากแหลงขอมูลชนิดตางๆ
1.3 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ไดรับจากการเรียน)
1.3.1 ยึดหลักปฏิบัติหนาที่และการใชดุลยพินิจอยางเปนธรรมและถูกตองตามกฎหมาย
1.3.2 มีความซื่อสัตยสุจริตตอหนาที่และมีสวนในการรับผิดชอบตอสังคมโดยรวม
13.3 คํานึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพในการปฏิบัติหนาที่
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีพื้นฐานความเขาใจในแนวคิดดานรัฐประศาสนศาสตร ทั้งนี้รวมถึงแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ การบริหารงานบุคคลภาครัฐ การบริหารงานคลังและงบประมาณ องคการ และกระบวนการบริหารงาน ให
มีความสอดคลองกระบวนทัศนของการพัฒนากระแสหลัก ที่มุงเนนถึงการสรางนวัตกรรมเชิงความคิดและแนวปฏิบัติสมัยใหม
เพื่อใหตอบสนองความตองการของประชาชนที่มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ทักษะการบริหารงานภาครัฐในสมัยใหม
จึงตองมีการกระบวนการทางความคิดที่แตกตางและทันสมัยใหมอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะความรูทางดานการบริหารงาน
องคกรภาครัฐ การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐและการสรางนวัตกรรมใหมของนโยบายสาธารณะใหมีความเทาทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสการพัฒนาไดอยางมั่นคงและยั่งยืน
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
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แนวความคิด ทฤษฎี ความหมาย พัฒนาการ และความสัมพันธของวิชารัฐประศาสนศาสตร
โดยมุงเนน
ใหครอบคลุมถึงนโยบายสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานคลังและงบประมาณ องคการ และกระบวนการบริหารงาน
Concepts theories, meanings, and relationship of public administration; Focusing on public
policy, personnel administration, fiscal administration and budgeting, organization and process of administration
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2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก

สอนเสริม

บรรยาย 45 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา

สอนเสริมตามความตองการ
ของนักศึกษาเฉพาะ

ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมีการฝกปฏิบัติ

การศึกษาดวยตนเอง
การศึกษาดวยตนเอง 6
ชั่วโมงตอสัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชาประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานทาง web site ของคณะ/หลักสูตร/ระบบบริหาร
การศึกษา
- อาจารยจดั เวลาคําปรึกษากับนักศึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1) พัฒนาคุณลักษณะที่พงึ ประสงคตอการปฏิบัติงานในสังคมสวนรวมและสงเสริมพฤติกรรมความซื่อสัตยสุจริต
การมีคุณธรรมจริยธรรมตอการปฏิบัติตนในทุกสถานการณ
2) พัฒนาการยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นอยางปราศจากอคติตอ กันและสงเสริมพฤติกรรมในการมอบความ
ปรารถนาดีแกทุกคนในสังคม
1.2 วิธีการสอน
1) ฝกใหนักศึกษามีความเคารพตอ ระเบียบวินัย กฎเกณฑของสังคมและของมหาวิทยาลัย
2) สรางเสริมใหเกิดการรูจักหนาที่ความรับผิดชอบทั้งตอตนเองและผูอื่น
3) สงเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน ในกรณีการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่รัฐ เพื่อเปนตัวแบบ
การศึกษาดานคุณธรรมและจริยธรรม
1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
1) ความรูในเชิงทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร
2) เขาใจความรูและหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร ไดแก วิวัฒนาการทางรัฐประศาสน
ศาสตร การบริหารงานองคกรภาครัฐ การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ นโยบายสาธารณะและการคลังและงบประมาณ
ภาครัฐ
2.2 วิธีการสอน
1) เอกสารประกอบการบรรยาย
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2) การยกตัวอยางและกรณีศึกษา (Case Study) เชน การบริหารงานภาครัฐสมัยใหม รูปแบบและการจัดสรร
งบประมาณแผนดิน เปนตน
3) การอภิปรายความรูรวมกัน
4) การจัดทํารายงาน นําเสนอรายงานกลุม
2.3 วิธีการประเมินผล
1) การทดสอบยอย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
4) ประเมินจากการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน
5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
1) มีความสามารถในการอธิบายถึงลักษณะการปฏิบัติงานภาครัฐและสามารถวิเคราะหนโยบายสาธารณะใหมี
ความสอดคลองการจัดสรรงบประมาณแผนดินเพื่อการบริการสาธารณะไดอยางมีความเสมอภาคและเปนธรรม
2) สามารถประยุกตใชความรูและทักษะตามกรอบทฤษฎี แนวคิด ประสบการณและตัวอยางที่ศึกษามาทําการแกไข
ปญหาไดอยางถูกตอง และเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
1) เอกสารประกอบคําบรรยาย
2) กรณีศึกษาจากรายงานวิจัย บทความวิจัยและสื่อการนําเสนอจาก Website และปรากฏการณทางสังคมที่เกิดขึ้น
จริง
3) นักศึกษานําเสนอและการอภิปรายกลุม
3.3 วิธีการประเมินผล
1) การโตตอบ การแสดงความคิดเห็นที่อยูบนพื้นฐานหลักวิชาการ
2) การสามารถอางอิง หนังสือ เอกสาร ตํารา เพื่อมาสนับสนุนกิจกรรม
3) ประเมินจากการทดสอบดวยแบบทดสอบอัตนัยทั้งขอเขียนและปากเปลา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
1) ผูเรียนมี ค วามสามารถในการสื่อ สารกั บ ผู อื่น ที่ มี ค วามแตกต างและหลากหลาย ไดอ ยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
2) สามารถสามารถแกไขปญหาหรือความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.2 วิธีการสอน
1) การอภิปรายกลุม
2) มอบหมายภาระหนาที่และมอบหมายงานเปนกลุม
3) การนําเสนอรายงาน
4) กิจกรรมการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาการ
4.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้น
เรียน
2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็น
ของขอมูลที่ดําเนินกิจกรรม
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
1) ผูเรียนมีทักษะในการใชเครื่องมือและอุปกรณที่จําเปนตอการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) สามารถสื่อสารและนําเสนอผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งดานการพูด การเขียน ตลอดจนสามารถ
เลือกใชสื่อและเครื่องมือในการนําเสนอผลงานไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
1) การนําเสนอขอมูล และการวิเคราะห โดยเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใช
เครื่องมือตาง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษา การนําเสนอตอชั้นเรียน
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

1

ปฐมนิเทศนักศึกษา
- แนะนําวิชาและผูสอน
- สรางขอตกลงในการเรียนการ
สอนระหวางผูเรียนและผูส อน
- อธิบายเกณฑการวัดและ
ประเมินผลของรายวิชา
- นําเสนอวิวัฒนาการของวิชาทาง
รัฐประศาสนศาสตร
รัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน
- ความหมายของการบริหาร
- ความหมายของรัฐประศาสน
ศาสตร
- ความสัมพันธของรัฐประศาสน
ศาสตรกับการบริหารรัฐกิจ
- ความสัมพันธของรัฐประศาสน
ศาสตรกับวิชาอื่น
พัฒนาการของรัฐประศาสน
ศาสตร
- กระบวนทัศนทางรัฐประศาสน
ศาสตรตั้งแต ค.ศ. 1900 –
ปจจุบัน
แนวคิดและทฤษฎีทาง
รัฐประศาสนศาสตร

2-3

4

5-7

จํานวน
ชั่วโมง
3

6

3

9

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช (ถามี)

ผูสอน

- บรรยาย แนะนําวัตถุประสงครายวิชาและ
อธิบายเปาหมายของการเรียนรู
- แนะนําหนังสือเรียนหลักและหนังสืออานเสริม
และแนะนําชองทางการสืบคนขอมูลเอกสาร
วิชาการเพื่อสนับสนุนการเรียน
สื่อที่ใช
- MS Power Point

รศ.ดร.รุงภพ
คงฤทธิ์ระจัน

- บรรยายประกอบ power point
- ผูสอนทําการสรุปความคิดเห็นเพือ่ โยงเขาสู
ความเปนรัฐประศาสนศาสตร
- ศึกษาคนควาในประเด็นทางรัฐประศาสน
ศาสตรที่ผสู อนกําหนด คือ พัฒนาการทาง P.A.
สื่อที่ใช
- MS Power Point
- เอกสารประกอบการเรียนบทที่ 1-2
- บรรยายประกอบ power point
สื่อที่ใช
- MS Power Point
- เครื่องฉายแผนทึบ
- บรรยายประกอบ power point
- คนควาประเด็นเกี่ยวกับระบบราชการนําเสนอ
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สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด
- ระบบราชการ
- วิทยาศาสตรการจัดการ
- หลักการบริหาร
- หลักการ POSCoRDB
- แนวทางมนุษยสัมพันธ

8
9-10

11-12

13-14

15

16

จํานวน
ชั่วโมง

สอบกลางภาค
นโยบายสาธารณะ
- ความหมายและความสําคัญของ
นโยบายสาธารณะ
- กระบวนการนโยบายสาธารณะ
- ตัวแบบการศึกษากระบวนการ
นโยบายสาธารณะ
องคการและกระบวนการ
บริหารงาน
- ความหมาย
- ประเภทขององคการ
- ทฤษฎีองคการ
- วัฒนธรรมองคการ
- กระบวนการบริหารงาน
การบริหารงานบุคคลภาครัฐ
- ความหมาย
- แนวคิดในการบริหารทรัพยากร
มนุษย
- การวางแผนงานบุคคลในภาครัฐ

3
6

การบริหารงานคลังและ
งบประมาณ
- ความหมาย
- แนวคิด
- รายได-รายจายของรัฐ หนี้
สาธารณะ
- นโยบายการคลังและนโยบาย
การเงิน
- งบประมาณแผนดิน: ความหมาย
และกระบวนการการจัดทํา
งบประมาณแผนดิน
สอบปลายภาค (ขอเขียน)

6

6

3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช (ถามี)

ผูสอน

ผลการคนควาและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นในชั้น
เรียน ในประเด็น ความสามารถของขาราชการ
ไทยและการใชคุณธรรมตอการใชดุลยพินิจของ
ขาราชการไทย
สื่อที่ใช
- MS Power Point
- ขอสอบกลางภาค
- บรรยายประกอบ power point
- คนควาประเด็นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะกับ
ความสัมพันธการบริหารนําเสนอผลการคนควา
และแลกเปลีย่ นความคิดเห็นในชัน้ เรียน
สื่อที่ใช
- MS Power Point
- บรรยายประกอบ power point
- นําเสนอโครงสรางการแบงสวนราชการของไทย
และแผนภูมิการบริหารงานราชการระดับ
กระทรวง
สื่อที่ใช
- MS Power Point
- เอกสารโครงสรางการแบงสวนราชการไทย
- บรรยายประกอบ power point
- กรณีศึกษา :การบริหารงานบุคคลภาครัฐ (การ
คัดเลือก บรรจุแตงตั้ง การพัฒนาขาราชการไทย
การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการและการใหคุณ
ใหโทษแกขาราชการ
สื่อที่ใช
- MS Power Point
- บรรยายประกอบ power point
- นําเสนอโครงรางงบประมาณแผนดินและวิธีการ
จัดสรรงบประมาณแผนดินผานนโยบายการ
บริหารประเทศของรัฐบาล
สื่อที่ใช
- MS Power Point

-การผานเกณฑการประเมินแบบอิงเกณฑ
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
การพัฒนาการ
เรียนรูของ
นักศึกษา
ดานคุณธรรม
จริยธรรม

ดานความรู

ดานทักษะทาง
ปญญา

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

1) พัฒนาคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคตอการ
ปฏิบัติงานในสังคม
สวนรวมและสงเสริม
พฤติกรรมความ
ซื่อสัตยสุจริต การมี
คุณธรรมจริยธรรมตอ
การปฏิบัติตนในทุก
สถานการณ
2) พัฒนาการยอมรับ
ฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่นอยางปราศจาก
อคติตอกันและ
สงเสริมพฤติกรรมใน
การมอบความ
ปรารถนาดีแกทุกคน
ในสังคม
1) ความรูในเชิง
ท ฤ ษ ฎี ด า น ระ บ บ
นิ เ ว ศ ใ น ก า ร
บริหารงานภาครัฐ
2) เขาใจความรูและ
หลักการของแนวคิด
และทฤษฎีทางรัฐ
ประศาสนศาสตร
1) มีความสามารถใน
การคนหาขอเท็จจริง
ทําความเขาใจ และ
วิเคราะหสถานการณ
ที่เกี่ยวของกับระบบ
เศรษฐกิจ สังคมและ
ขอกฎหมาและ
สามารถอธิบาย
เหตุการณที่เกิดขึ้นได
อยางมีหลักวิชาการ
2) สามารถคนหาขอ
เท็จจริงและทําความ
เขาใจปรากฏการณที่

1) ประเมินจากการตรงตอเวลาของนักศึกษา
ในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียง
ของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย

1) การทดสอบยอย
2) การสอบปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
4) ประเมินจากการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน
5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้น
เรียน
1) การโตตอบ การแสดงความคิดเห็นที่อยูบน
พื้นฐานหลักวิชาการ
2) การสามารถอางอิง หนังสือ เอกสาร ตํารา
เพื่อมาสนับสนุนกิจกรรมในการเรียนการสอน
3) ประเมินจากการทดสอบดวยแบบทดสอบ
ยอยอัตนัยและอธิบายปากเปลา
4) ประเมินการประยุกตความรูที่เรียนมาเพื่อ
นําไปอธิบายแกปญหาจากปรากฏ
การณทางสังคม

สัปดาหที่ สัดสวนของการ
ประเมิน ประเมินผล
1-15

30% แบงเปน
ผลการเรียนรู
ที 1) = 20%
ผลการเรียนรู
ที่ 2) = 10%

3, 5, 7,9
8/1, 16

30% แบงเปน
ผลการเรียนรู
ที 1) = 15%

11,12,
13, 15
7,8,11,
12,13,15

ผลการเรียนรู
ที่ 2) = 15%
20%แบงเปน
ผลการเรียนรู
ที 1) = 15%
ผลการเรียนรู
ที่ 2) = 5%
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การพัฒนาการ
เรียนรูของ
นักศึกษา

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผลการเรียนรู
เกี่ยวของกับรัฐประ
ศาสนศาสตรจาก
แหลงขอมูลที่หลาก
หลาย
1) มีความรับผิดชอบ
ในการพัฒนาตนเอง
และแสดงออกซึ่ง
ภาวะผูนําและสมาชิก
ที่ดีของกลุม
2) สามารถปรับตัวได
ในสังคมที่มีความ
หลากหลาย รับฟง
ความเห็นที่แตกตาง
และแสดงความเห็นที่
เกี่ยวของกับประเด็น
ทางนิติศาสตร รัฐ
ศาสตร และรัฐประ
ศาสนศาสตรไดอยาง
สรางสรรค
1) มีทกั ษะในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเปนเครื่องมือใน
การคนควาหาความรู
และการนําเสนอขอ
มูลทางรัฐประศาสน
ศาสตรในรูปแบบที่
หลากหลายไดอยาง
เหมาะสมกับ กลุม
บุคคลตาง ๆ
2) สามารถสื่อสาร
ประเด็นทางนิติ
ศาสตร รัฐศาสตร
และรัฐประศาสน
ศาสตรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่ สัดสวนของการ
ประเมิน ประเมินผล

1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออก 7,8,11,
ของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้น 12, 13,
เรียน
15
2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการ
รวมกิจกรรมตาง ๆ และความครบ
ถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูลที่ดําเนิน
กิจกรรม

1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช
ทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึง
ขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตาง
ๆ การอภิปราย กรณีศึกษา การนําเสนอตอชั้น
เรียน

10%
แบงเปน
ผลการเรี ย นรู
ที 1) = 5%
ผลการเรียนรู
ที่ 2) = 5%

4,6,11,
12,13,
15

10%
แบงเปน
ผลการเรียนรู
ที 1) = 5%
ผลการเรียนรู
ที่ 2) = 5%
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารประกอบการเรียนวิชา : ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับรัฐประศาสนศาสตร
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
จรัส สุวรรณมาลา. (2553). ประชาธิปไตยทางการคลังไทย. กรุงเทพฯ: ศูนยติดตามประชาธิปไตย. คณะรัฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ใจ อึ๊งภากรณ และคณะ. (2549). ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในไทย. กรุงเทพฯ: ประชาธิปไตยแรงงาน.
เนาวนิจ สิริผาติวิรัตน. (2555). ความเหลื่อมล้ําแนวราบ ตนกําเนิดความรุนแรง. กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพคบไฟ.
พฤทธิสาณ ชุมพล. (2550). ระบบการเมือง: ความรูเบื้องตน. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
บทความวิชาการและเอกสารที่เปนประโยชนตอการเรียนในรายวิชาดังกลาว และนักศึกษาสามารถเขาไป
ศึกษาคนควา www. International Review of Administrative Science.com.
รายงานของคณะกรรมการปฏิ รูป .(2555). ข อ เสนอปฎิ รูป โครงสรา งอํ านาจ. เขา ถึ งได จ าก http.//.www.vreform.org.
ศรัณยู หมั้นทรัพย. (2557). บทความวิชาการ ความเสมอภาค. สถาบันพระปกเกลาฐานขอมูลการเมืองภาค
พลเมือง. เขาถึงไดจาก http://www.kpi.ac.th.
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุมระหวางนักศึกษาและอาจารยผสู อน
- นักศึกษาประเมินการสอนผานแบบประเมินการสอน online
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- การสังเกตการณการเรียนการสอนในชั่วโมงสอน
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- ผลการประเมินการเรียนการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
- การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารยในหลักสูตร
- ทบทวนเอกสาร หนังสื่อ เพื่อนําเรียบเรียงใหเปนเอกสารประกอบการเรียนใหม
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ใชการทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยทานอื่นที่อยูภายในหรือภายนอก
หลักสูตร หรือโดยผูทรงคุณวุฒิ
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาโดยตรวจสอบขอสอบ รายงาน
วิธีและเกณฑในการใหคะแนน และการใหคะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- นําขอมูลจากการประเมินผลการสอนหรือขอเสนอแนะจากนักมาปรับปรุงการเรียนการสอนรวมทั้ง ปรับปรุงดานการ
จัดการเรียนการสอน
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