รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
2552313 ความสัมพันธระหวางสถาบันและองคกรภาครัฐ
(Intergovernmental Relations of Institutions and Public Organizations)
2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
รายวิชาแกน
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธพงษ ลีลากิจไพศาล
2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานุภาพ รักษสุวรรณ
3) ผูชวยศาสตราจารย ดร.เบญจพร พึงไชย
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
หลักพื้นฐานการบริหารราชการแผนดิน
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หอง 304 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
26 กรกฎาคม 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1. ดานพุทธิพิสัย
1.1.1. เพื่อใหนักศึกษามีความรูเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาท อํานาจ หนาที่ของสถาบัน
บริหาร สถาบันนิติบัญญัติ และสถาบันตุลาการ การจัดการความสัมพันธของการบริหาร
ราชการส ว นกลาง การบริ ห ารราชการส ว นภู มิ ภ าค การบริ ห ารราชการส ว นท อ งถิ่ น
ความสัมพันธกับองคการภาครัฐรูปแบบอื่นๆ
1.1.2. เพื่ อให นั กศึ กษามี ความเขาใจและสามารถนํ าความรูจากการศึกษาไปใช ในการทําความ
เขาใจกระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ รวมถึงความสัมพันธระหวางสถาบันและองคกร
ภาครัฐ และความสัมพั นธที่มีตอภาคสวนต างๆ ของสังคมในกระบวนการบริห ารกิจการ
บานเมือง
1.2. ดานทักษะพิสัย
1.2.1. เพื่อใหนักศึกษารูจักศึกษาคนควาดวยตัวเอง ใชความรูจากการศึกษาเพื่อวิเคราะหบทบาท
อํ านาจ หน าที่ ของสถาบัน บริห าร สถาบั น นิ ติ บัญ ญั ติ และสถาบั น ตุล าการ การจัด การ
ความสัมพันธของการบริหารราชการสวนกลาง การบริหารราชการสวนภูมิภาค การบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น ความสัมพันธกับองคการภาครัฐรูปแบบอื่นๆ
1.2.2. นักศึกษาไดฝกปฏิบัติดวยการนําความรูความเขาใจจากการเรียนไปใชแลกเปลี่ยนความรู
ความคิด และรวมอภิปรายกับผูอื่น
1.3. ดานจิตพิสัย
1.3.1. เพื่อให นั กศึ กษามี ความกระตือรือรน มีความรับ ผิดชอบ มีวินั ย และรูจั กเคารพสิ ทธิของ
ตนเองและผูอื่น
1.3.2. เพื่อใหนักศึกษาสามารถใชประโยชนจากความรูและความเขาใจเกี่ยวกับองคความรูที่ไดรับ
จากการเรียนการสอนบนพื้นฐานของการมีคุณธรรมและจริยธรรม
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อพัฒนารายวิชาใหมีการบูรณาการศาสตรทางดานนิติศาสตร รัฐประศาสนศาสตร และรัฐศาสตร
ที่มสี าระสําคัญเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางสถาบันและองคกรภาครัฐ
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาท อํานาจ หนาที่ของสถาบันบริหาร สถาบันนิติบัญญัติ และ
สถาบันตุลาการ การจัดการความสัมพันธของการบริหารราชการสวนกลาง การบริหารราชการสวนภูมิภาค
การบริหารราชการสวนทองถิ่น ความสัมพันธกับองคการภาครัฐรูปแบบอื่นๆ ซึ่งสงผลตอนโยบายสาธารณะ
และการบริหารสถาบันและองคกร ทั้งที่เปนสวนราชการ และไมใชสวนราชการ รวมถึงการจัดความสัมพันธ
ระหวางสถาบันและองคกรภาครัฐกับบทบาทองคกรภาคธุรกิจ องคกรภาคประชาสังคมและชุมชน เพื่ อ
รองรับบทบาทและภารกิจภาครัฐในกระบวนการบริหารกิจการบานเมือง โดยมุงเนน กลไกของกฎหมาย
การเมืองและการบริหาร
A study of concepts and theories of the roles, authorities, duties of the Executive,
the Legislature, and the Judiciary; the relation management of the central government,
provincial administration, local administration; the types of government organizations
relations affecting public policy and administration both government and non-government,
including the relation management of institutions and government organizations with
public organizations, civil organizations and community for supporting roles and missions
of the government’s governance processes by focusing on the mechanism of law, politics,
and administration.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
บรรยาย 45 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา
เฉพาะ

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมีการฝกปฏิบัติ

การศึกษาดวยตนเอง
การศึกษาดวยตนเอง 6
ชั่วโมงตอสัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชาประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานทาง web site ของคณะ/หลักสูตร/ระบบ
บริหารการศึกษา
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- อาจารยประจํารายวิชาจัดเวลาคําปรึกษากับนักศึกษาเป นรายบุคคลหรือรายกลุมตามความ
ตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
(รัฐประศาสนศาสตร)
1) พั ฒ นานิ สั ย และประพฤติ ต นอย า งมี คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม ธรรมาภิ บ าล และด ว ยความ
รับผิดชอบทั้งในสวนตนและสวนรวม
(รัฐศาสตร)
1) พั ฒ นานิ สั ย และประพฤติ ต นอย า งมี คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม ธรรมาภิ บ าล และด ว ยความ
รับผิดชอบทั้งในสวนตนและสวนรวม
2) มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความซื่อสัตยสุจริต
3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับความสําคัญได
4) มีความเอื้อเฟอเผื่อแผและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
(นิติศาสตร)
1) พั ฒ นานิ สั ย และประพฤติ ต นอย า งมี คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม ธรรมาภิ บ าล และด ว ยความ
รับผิดชอบทั้งในสวนตนและสวนรวม
2) ประพฤติปฏิบัติตนอยางสอดคลองกับหลักคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย
3) มีความซื้อสัตยสุจริต
4) มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมและใสใจตอปญหาตางๆ ในสังคม
1.2 วิธีการสอน
ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการตรงเวลา การแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย มีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น รูจักหนาที่การทํางานเปนกลุม รูหนาที่ของ การเปน
ผูนํากลุมและการเปน สมาชิกกลุม มีความซื่อสัตย นอกจากนี้อาจารยผูส อนทุกคนตองสอดแทรกเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้ง มีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน การยกยอง
นักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ
1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
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3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
(รัฐประศาสนศาสตร)
1) มี ความรู และความเข าใจหลั กความสํ าคั ญของกฎหมาย ระบบ กลไก และความสั มพั นธ กั บ
สถาบันภาครัฐ และ ความยุติธรรมในสังคม
2) เขาใจความรูและหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร
3) รูและเขาใจถึงความกาวหนาของความรูตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบและขอบังคับที่
เปลี่ยนไปตามสถานการณในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
(รัฐศาสตร)
1) มี ความรู และความเข าใจหลั กความสํ าคั ญของกฎหมาย ระบบ กลไก และความสั มพั นธ กั บ
สถาบันภาครัฐ และ ความยุติธรรมในสังคม
3) มีความสามารถในการศึกษาคนควาอละพัฒนาความรูของตนเองไดอยางตอเนื่อง
5) สามารถบูรณาการในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ย วของไดตลอดเวลาที่
นักศึกษาทําการศึกษาอยูในหลักสูตรและสามารถประยุกตใชศาสตรตางๆ ไดอยางเหมาะสม
(นิติศาสตร)
1) มี ความรู และความเข าใจหลั กความสํ าคั ญของกฎหมาย ระบบ กลไก และความสั มพั นธ กั บ
สถาบันภาครัฐ และ ความยุติธรรมในสังคม
2.2 วิธีการสอน
ใชวิธีการสอนในหลากหลายโดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกตใชศาสตร เพื่อปฏิบัติใน
สภาพแวดลอมจริง และสามารถปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทั้งนี้ ใหเปนไปตามลักษณะของ
รายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงาน
หรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ
2.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตางๆ โดย
1) การทดสอบยอย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
4) ประเมินจากการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน
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5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
6) ประเมินจากรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
(รัฐประศาสนศาสตร)
1) มีความสามารถในการคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจ และวิเคราะหสถานการณหรือสภาพ
ปญหาที่เกี่ยวของระหวางกฎหมาย สถาบันภาครัฐ และความยุติธรรมในสังคม
2) สามารถค น หาข อ เท็ จ จริ ง และทํา ความเขา ใจปรากฏการณที่เ กี่ย วขอ งกั บ รัฐประศาสน
ศาสตรจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย
(รัฐศาสตร)
1) มีความสามารถในการคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจ และวิเคราะหสถานการณหรือสภาพ
ปญหาที่เกี่ยวของระหวางกฎหมาย สถาบันภาครัฐ และความยุติธรรมในสังคม
2) มีความสามารถในการคิด วิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ เปนระบบ และมีตรรกะ
5) สามารถประยุกต ใช ความรูและทั กษะตามกรอบทฤษฎี แนวคิด ประสบการณ และตั วอย างที่
ศึกษามาทําการแกไขปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสม
(นิติศาสตร)
1) มีความสามารถในการคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจ และวิเคราะหสถานการณหรือสภาพ
ปญหาที่เกี่ยวของระหวางกฎหมาย สถาบันภาครัฐ และความยุติธรรมในสังคม
2) มีความสามารถในการใชและการตีความกฎหมาย การเทียบเคียงและการคนหาหลักเกณฑหรือ
ทางเลือกที่เหมาะสม เพื่อนํามาปรับใชกับขอเท็จจริงหรือปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นอยางถูกตองและเปนธรรมแก
กรณี
3.2 วิธีการสอน
ใชกรณีศึกษาโดยการประยุกตใชศาสตรทางรัฐประศาสนศาสตร ในการอธิบายปรากฏการณทางสังคม มี
การอภิปรายกลุม และเปดโอกาสใหนักศึกษาไดใชความรูเพื่อการปฏิบัติงานจริง
3.3 วิธีการประเมินผล
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญานี้ สามารถทําไดโดยการออกขอสอบทีใ่ ห
นักศึกษาแกปญหา อธิบายแนวคิดของการแกปญหา และวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูที่เรียนมา
หลีกเลี่ยงขอสอบที่เปนการเลือกคําตอบที่ถูกมาคําตอบเดียวจากกลุมคําตอบที่ใหมาไมควรมีคําถามเกี่ยวกับ
นิยามตาง ๆ
ประเมิน ตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิ บั ติของนักศึ กษา เชน ประเมินจากการนําเสนอ
รายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน
6

มคอ. 3
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
(รัฐประศาสนศาสตร)
1) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผูนําและสมาชิกที่ดีของกลุม
2) สามารถปรับ ตั วได ในสั งคมที่ มี ค วามหลากหลาย รั บ ฟ งความเห็ น ที่ แ ตกต างและแสดง
ความเห็นที่เกี่ยวของกับประเด็นทางนิติศาสตร รัฐศาสตร และรัฐประศาสนศาสตรไดอยางสรางสรรค
(รัฐศาสตร)
2) สามารถปรับ ตั วได ในสั งคมที่ มี ค วามหลากหลาย รั บ ฟ งความเห็ น ที่ แ ตกต างและแสดง
ความเห็นที่เกี่ยวของกับประเด็นทางนิติศาสตร รัฐศาสตร และรัฐประศาสนศาสตรไดอยางสรางสรรค
3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทางงดานเทคโนโลยีทั้งของตนเองและ
สอดคลองกับทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
(นิติศาสตร)
2) สามารถปรับ ตั วได ในสั งคมที่ มี ค วามหลากหลาย รั บ ฟ งความเห็ น ที่ แ ตกต างและแสดง
ความเห็นที่เกี่ยวของกับประเด็นทางนิติศาสตร รัฐศาสตร และรัฐประศาสนศาสตรไดอยางสรางสรรค
3) มีความสามารถในการปรับตัวในสังคมที่มีความหลากหลาย มีวุฒิภาวะทางอารมณ การควบคุม
อารมณและความอดทน
4.2 วิธีการสอน
ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหทํางานเปนกลุม มีการประสานงานกับผูอื่นหรือคนควาหาขอมูล
จากแหลงขอมูลอื่น ๆ รวมถึงการหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลหรือผูมีประสบการณโดยมีความคาดหวังใน
ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
1) สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดี
2) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี
4) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป
5) มีภาวะผูนํา
4.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน และสังเกต
จากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูลที่
ดําเนินกิจกรรม
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ องพัฒนา
(รัฐประศาสนศาสตร)
1) มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเปนเครื่องมือในการคนควาหาความรูและการ
นําเสนอขอมูลทางรัฐประศาสนศาสตรในรูปแบบที่หลากหลายไดอยางเหมาะสมกับ กลุมบุคคลตางๆ
3) สามารถสื่ อ สารประเด็ น ทางนิ ติ ศ าสตร รั ฐ ศาสตร และรั ฐ ประศาสนศาสตร ไ ด อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
(รัฐศาสตร)
2) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสามารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบคนไดอยางเหมาะสม
3) สามารถสื่ อ สารประเด็ น ทางนิ ติ ศ าสตร รั ฐ ศาสตร และรั ฐ ประศาสนศาสตร ไ ด อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
(นิติศาสตร)
2) มีทักษะในการใชภาษตางประเทศที่เหมาะสมแกกรณี
3) สามารถสื่ อ สารประเด็ น ทางนิ ติ ศ าสตร รั ฐ ศาสตร และรั ฐ ประศาสนศาสตร ไ ด อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
ใชกลยุทธการสอนที่เนนการพัฒนาการเรียนรูโดยใชทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสาร เชน
การนําเสนอขอมูลสถิติ ตัวเลข และการวิเคราะห โดยเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม รวมทั้งมีการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง และสถานการณจริง
และนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือคณิตศาสตรและสถิติ ที่เกี่ยวของ
2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตางๆ การ
อภิปราย กรณีศึกษาตางๆ ที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง
3

1

แนะนํารายวิชา ชี้แจงกิจกรรม
การเรียนการสอนตลอดภาค
การศึกษาตามที่กําหนดใน
มคอ.2

2

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับ
บทบาท อํานาจ หนาที่ของ
สถาบันบริหาร สถาบันนิติ
บัญญัติ และสถาบันตุลาการ
และการถวงดุลอํานาจ

3

3

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับ
บทบาท อํานาจ หนาที่ของ
สถาบันบริหาร สถาบันนิติ
บัญญัติ และสถาบันตุลาการ
และการถวงดุลอํานาจ (ตอ
จากครั้งที่ 2)

3

4

อํานาจหนาที่และ
ความสัมพันธของรัฐสภา และ

3

กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อทีใ่ ช (ถามี)

ผูสอน

1. แนะนํารายวิชา ประกอบดวย เนือ้ หา
สาระของรายวิชา เอกสารและตําราที่จะ
ใชในการเรียนการสอน กิจกรรม/งานที่
มอบหมาย เกณฑการประเมินผลการ
เรียน
2. กําหนดและสรางขอตกลงรวมกับ
นักศึกษาเกี่ยวกับกฎกติกามารยาทใน
การเรียนการสอน ทั้งนี้ กฎกติกา
มารยาทในการเรียนจะถูกบังคับใชดวย
ความเต็มใจของนักศึกษาและผูส อน
1. การบรรยายแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับ
บทบาท อํานาจ หนาที่ของสถาบัน
บริหาร สถาบันนิติบญ
ั ญัติ และสถาบัน
ตุลาการ และการถวงดุลอํานาจ
2. ใหนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหาสาระที่
ไดรับจากการเรียนในแตหัวขอการสอน
โดยผูสอนทําการสรุปปดทาย
3. ใหนักศึกษาคนควาทบทวนดวยการตอบ
คําถามทบทวนและสงในสัปดาหถดั ไป
และคนควาเพิ่มเติมเพื่อเตรียมขอมูล
สําหรับการเรียนในสัปดาหถัดไป
1. การบรรยายแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับ
บทบาท อํานาจ หนาที่ของสถาบัน
บริหาร สถาบันนิติบญ
ั ญัติ และสถาบัน
ตุลาการ และการถวงดุลอํานาจ
2. ใหนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหาสาระที่
ไดรับจากการเรียนในแตหัวขอการสอน
โดยผูสอนทําการสรุปปดทาย
3. ใหนักศึกษาคนควาทบทวนดวยการตอบ
คําถามทบทวน และสงในสัปดาหถัดไป
1. บรรยายเกี่ยวกับอํานาจหนาที่และ
ความสัมพันธของรัฐสภา และ

คณาจารย
โรงเรียน
กฎหมายและ
การเมือง

คณาจารย
โรงเรียน
กฎหมายและ
การเมือง

คณาจารย
โรงเรียน
กฎหมายและ
การเมือง

คณาจารย
โรงเรียน
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สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

คณะรัฐมนตรี ที่มีตอการ
ปฏิบัติราชการ

กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อทีใ่ ช (ถามี)

2.

3.
5

การจัดการความสัมพันธของ
การบริหารราชการสวนกลาง
การบริหารราชการสวน
ภูมิภาค การบริหารราชการ
สวนทองถิ่น

3

1.

2.

3.

4.
6

หลักการมอบอํานาจการ
ปฏิบัติราชการ

3

1.
2.

3.

4.

7

หนวยงานภาครัฐประเภท
ตางๆ

3

1.
2.

คณะรัฐมนตรี ที่มีตอการปฏิบัตริ าชการ
เมื่อบรรยายจบ ใหนักศึกษาฝกในการ
วิเคราะหอํานาจหนาที่และความสัมพันธ
ของรัฐสภา และคณะรัฐมนตรี ที่มตี อการ
ปฏิบัติราชการ
ใหนักศึกษาคนควาทบทวนดวยการตอบ
คําถามทบทวน และสงในสัปดาหถัดไป
บรรยายการจัดการความสัมพันธของการ
บริหารราชการสวนกลาง การบริหาร
ราชการสวนภูมิภาค การบริหารราชการ
สวนทองถิ่น
ตั้งประเด็นคําถามใหนักศึกษาคิดและ
แสดงความคิดเห็นในระหวางการ
บรรยายในแตละหัวขอ
ใหนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหาทีไ่ ดรับ
จากการเรียนในแตละหัวขอการสอน โดย
ผูสอนทําการสรุปปดทาย
ใหนักศึกษาคนควาทบทวนดวยการตอบ
คําถามทบทวน และสงในสัปดาหถัดไป
บรรยายหลักการมอบอํานาจการปฏิบัติ
ราชการ
ตั้งประเด็นคําถามใหนักศึกษาคิดและ
แสดงความคิดเห็นในระหวางการ
บรรยายในแตละหัวขอ
ใหนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหาทีไ่ ดรับ
จากการเรียนในแตละหัวขอการสอน โดย
ผูสอนทําการสรุปปดทาย
แบงกลุมนักศึกษาและมอบหมายให
นักศึกษาคนควาเรื่องหนวยงานภาครัฐ
ประเภทตางๆ เพื่อนําเสนอและอภิปราย
ในสัปดาหถัดไป
ใหนักศึกษานําเสนอการคนควาเรือ่ ง
หนวยงานภาครัฐประเภทตางๆ
ใหนักศึกษาอภิปรายคุณลักษณะ จุดเดน
และขอจํากัดของหนวยงานภาครับแตละ

ผูสอน
กฎหมายและ
การเมือง

คณาจารย
โรงเรียน
กฎหมายและ
การเมือง

คณาจารย
โรงเรียน
กฎหมายและ
การเมือง

คณาจารย
โรงเรียน
กฎหมายและ
การเมือง

10

มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

8

ความสัมพันธระหวางองคการ
ภาครัฐรูปแบบอื่นๆ ทั้งที่เปน
สวนราชการ และองคการ
ภาครัฐประเภทอื่นๆ

3

8

ความสัมพันธระหวางองคการ
ภาครัฐกับองคกรภาคประชา
สัมคมอื่นๆ

3

9
10

สอบกลางภาค
กลไกการบริหารราชการ
แผนดินตาม พรบ.ระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน

3
3

กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อทีใ่ ช (ถามี)
ประเภท
3. บรรยายสรุปเนื้อหา
1. บรรยายความสัมพันธระหวางองคการ
ภาครัฐรูปแบบอื่นๆ ทั้งที่เปนสวน
ราชการ และองคการภาครัฐประเภท
อื่นๆ
2. ตั้งประเด็นคําถามใหนักศึกษาคิดและ
แสดงความคิดเห็นในระหวางการ
บรรยายในแตละหัวขอ
3. ใหนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหาทีไ่ ดรับ
จากการเรียนในแตละหัวขอการสอน โดย
ผูสอนทําการสรุปปดทาย
1. บรรยายความสัมพันธระหวางองคการ
ภาครัฐกับองคกรภาคประชาสัมคมอื่นๆ
2. ตั้งประเด็นคําถามใหนักศึกษาคิดและ
แสดงความคิดเห็นในระหวางการ
บรรยายในแตละหัวขอ
3. ใหนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหาทีไ่ ดรับ
จากการเรียนในแตละหัวขอการสอน โดย
ผูสอนทําการสรุปปดทาย
4. กําหนดใหนักศึกษา ศึกษาและคนควา
เกี่ยวกับ พรบ.ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน ตามประเด็นที่กําหนดเพือ่ ใช
สําหรับการเรียนการสอนในสัปดาหถัดไป
สอบขอเขียน
1. ใหนักศึกษาสรุปความรูที่ไดจาก
การศึกษาคนควากอนเริ่มการเรียนการ
สอน
2. บรรยายกลไกการบริหารราชการแผนดิน
ตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน
3. ตั้งประเด็นคําถามใหนักศึกษาคิดและ
แสดงความคิดเห็นในระหวางการ
บรรยายในแตละหัวขอ
4. ใหนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหาทีไ่ ดรับ

ผูสอน

คณาจารย
โรงเรียน
กฎหมายและ
การเมือง

คณาจารย
โรงเรียน
กฎหมายและ
การเมือง

คณาจารย
โรงเรียน
กฎหมายและ
การเมือง

11

มคอ. 3
สัปดาหที่

11

หัวขอ/รายละเอียด

บทบาทและภารกิจภาครัฐใน
กระบวนการบริหารกิจการ
บานเมือง โดยมุงเนนกลไกของ
กฎหมาย การเมืองและการ
บริหาร

จํานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อทีใ่ ช (ถามี)

1.

2.

3.

12

เครือขายการดําเนินงาน
ภาครัฐ

3

1.

2.

3.

13

การกํากับและตรวจสอบ
ระหวางหนวยงานของรัฐ

3

1.

2.

3.

14

ระบบการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐประเภท
ตางๆ

3

1.

2.

จากการเรียนในแตละหัวขอการสอน
โดยผูสอนทําการสรุปปดทาย
บรรยายบทบาทและภารกิจภาครัฐใน
กระบวนการบริหารกิจการบานเมือง โดย
มุงเนนกลไกของกฎหมาย การเมืองและ
การบริหาร
ตั้งประเด็นคําถามใหนักศึกษาคิดและ
แสดงความคิดเห็นในระหวางการ
บรรยายในแตละหัวขอ
ใหนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหาทีไ่ ดรับ
จากการเรียนในแตละหัวขอการสอน โดย
ผูสอนทําการสรุปปดทาย
บรรยายที่มาและแนวคิดเกี่ยวกับ
เครือขายการดําเนินงานภาครัฐ
ตั้งประเด็นคําถามใหนักศึกษาคิดและ
แสดงความคิดเห็นในระหวางการ
บรรยายในแตละหัวขอ
ใหนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหาทีไ่ ดรับ
จากการเรียนในแตละหัวขอการสอน โดย
ผูสอนทําการสรุปปดทาย
บรรยายที่มา หลักการ และบทบาท
หนาที่ในการการกํากับและตรวจสอบ
ระหวางหนวยงานของรัฐ
ตั้งประเด็นคําถามใหนักศึกษาคิดและ
แสดงความคิดเห็นในระหวางการ
บรรยายในแตละหัวขอ
ใหนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหาทีไ่ ดรับ
จากการเรียนในแตละหัวขอการสอน โดย
ผูสอนทําการสรุปปดทาย
บรรยายระบบการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐประเภทตางๆ
ตั้งประเด็นคําถามใหนักศึกษาคิดและ
แสดงความคิดเห็นในระหวางการ
บรรยายในแตละหัวขอ

ผูสอน

คณาจารย
โรงเรียน
กฎหมายและ
การเมือง

คณาจารย
โรงเรียน
กฎหมายและ
การเมือง

คณาจารย
โรงเรียน
กฎหมายและ
การเมือง

คณาจารย
โรงเรียน
กฎหมายและ
การเมือง

12

มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

15

ระบบการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐประเภท
ตางๆ

3

16

สรุปเนื้อหารายวิชา

3

17

สอบปลายภาค

3

กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อทีใ่ ช (ถามี)
3. ใหนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหาทีไ่ ดรับ
จากการเรียนในแตละหัวขอการสอน โดย
ผูสอนทําการสรุปปดทาย
1. บรรยายระบบการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐประเภทตางๆ
2. ตั้งประเด็นคําถามใหนักศึกษาคิดและ
แสดงความคิดเห็นในระหวางการ
บรรยายในแตละหัวขอ
3. ใหนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหาทีไ่ ดรับ
จากการเรียนในแตละหัวขอการสอน โดย
ผูสอนทําการสรุปปดทาย
บรรยายสรุปเนื้อหาตลอดภาคการศึกษา
ชี้แจงแนวขอสอบปลายภาค และเปดโอกาส
ใหนักศึกษาถามเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาใน
สวนที่นักศึกษาไมเขาใจหรือตองการใหอธิ
บานเพิ่มเติม
การสอบขอเขียน

ผูสอน

คณาจารย
โรงเรียน
กฎหมายและ
การเมือง

คณาจารย
โรงเรียน
กฎหมายและ
การเมือง

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
การพัฒนาการ
ผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน
เรียนรูของ
นักศึกษา
ดานคุณธรรม 1) พัฒนานิสัยและประพฤติ (1) ประเมินจากการตรงตอเวลาของ
จริยธรรม
ตนอยางมีคุณธรรม
นักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสง
จริยธรรม ธรรมาภิบาล
งานตามกําหนดระยะเวลาที่
และดวยความ
มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
รับผิดชอบทั้งในสวนตน (2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอม
และสวนรวม
เพรียงของนักศึกษาในการเขารวม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
(3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการ
สอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบใน

สัปดาหที่
ประเมิน
1-15

สัดสวน
ของการ
ประเมินผล
10%

13

มคอ. 3
การพัฒนาการ
เรียนรูของ
นักศึกษา
ดานความรู

ดานทักษะทาง
ปญญา

ผลการเรียนรู

1) มีความรูและความเขาใจ
หลักความสําคัญของ
กฎหมาย ระบบ กลไก และ
ความสัมพันธกับสถาบัน
ภาครัฐ และ ความ
ยุติธรรมในสังคม
2) เขาใจความรูและ
หลักการของแนวคิด
และทฤษฎีทางรัฐ
ประศาสนศาสตร
3) รูและเขาใจถึง
ความกาวหนาของความรู
ตลอดจนธรรมเนียม
ปฏิบัติ กฎระเบียบและ
ขอบังคับที่เปลี่ยนไปตาม
สถานการณในสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร
1) มีความสามารถในการ
คนหาขอเท็จจริง ทํา
ความเขาใจ และ
วิเคราะหสถานการณ
หรือสภาพปญหาที่
เกี่ยวของระหวาง
กฎหมาย สถาบันภาครัฐ
และความยุติธรรมใน
สังคม
2) สามารถค น หา
ข อ เท็ จ จริ ง และทํา
ความเข า ใจ
ปรากฏการณ ที่
เกี่ ย วข อ งกั บ รัฐ
ประศาสนศาสตรจาก
แหลงขอมูลที่หลากหลาย

วิธีการประเมิน

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
การทดสอบยอย
การสอบกลางภาคเรียนและปลาย
ภาคเรียน
ประเมินจากรายงานที่นักศึกษา
จัดทํา
ประเมินจากการจัดกิจกรรมในชั้น
เรียน
ประเมินจากการนําเสนอรายงานใน
ชั้นเรียน

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวน
ของการ
ประเมินผล

1-15

40%

(1) การโตตอบ การแสดงความคิดเห็น 4, 5, 6, 7, 8,
ที่อยูบนพื้นฐานหลักวิชาการ
9, 10, 11,
(2) การสามารถอางอิง หนังสือ เอกสาร 12
ตํารา เพื่อมาสนับสนุนกิจกรรม
(3) ประเมินจากการทดสอบดวย
แบบทดสอบอัตนัยทั้งขอเขียนและ
ปากเปลา

30%

14

มคอ. 3
การพัฒนาการ
เรียนรูของ
นักศึกษา
ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผลการเรียนรู

1) มีความรับผิดชอบในการ
พัฒนาตนเองและแสดงออก
ซึ่งภาวะผูนําและสมาชิกที่
ดีของกลุม
2) สามารถปรับตัวไดใน
สังคมที่มีความ
หลากหลาย รับฟง
ความเห็นที่แตกตางและ
แสดงความเห็นที่
เกี่ยวของกับประเด็นทาง
นิติศาสตร รัฐศาสตร
และรัฐประศาสนศาสตร
ไดอยางสรางสรรค
1) มีทักษะในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเปนเครื่องมือในการ
คนควาหาความรูและ
การนําเสนอขอมูลทาง
รัฐประศาสนศาสตรใน
รูปแบบที่หลากหลายได
อยางเหมาะสมกับ กลุม
บุคคลตางๆ
3) สามารถสื่อสารประเด็น
ทางนิติศาสตร รัฐศาสตร
และรัฐประศาสนศาสตร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการ
2, 6, 7, 8,
แสดงออกของนักศึกษาในการ
นําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน
(2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกใน
การรวมกิจกรรมตาง ๆ

(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอ
โดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) ประเมินจากความสามารถในการ
อธิบายถึงขอจํากัด เหตุผลในการ
เลือกใชเครื่องมือตาง ๆ การ
อภิปราย กรณีศึกษา การนําเสนอ
ตอชั้นเรียน

4, 6, 8

สัดสวน
ของการ
ประเมินผล
10%

10%

หลักสูตรรัฐศาสตร
การพัฒนาการ
ผลการเรียนรู
เรียนรูของ
นักศึกษา
ดานคุณธรรม 1) พัฒนานิสัยและประพฤติ
ตนอยางมีคุณธรรม
จริยธรรม

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

(1) ประเมินจากการตรงตอเวลาของ
นักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสง

1-15

สัดสวน
ของการ
ประเมินผล
10%

15

มคอ. 3
การพัฒนาการ
เรียนรูของ
นักศึกษา

ผลการเรียนรู

2)
3)

4)

ดานความรู

1)

3)

5)

ดานทักษะทาง
ปญญา

1)

จริยธรรม ธรรมาภิบาล
และดวยความรับผิดชอบ
ทั้งในสวนตนและ
สวนรวม
มีวนิ ัย ตรงตอเวลา และมี
ความซื่อสัตยสุจริต
มีภาวะความเปนผูนําและ
ผูตาม สามารถแกไขขอ
ขัดแยงและลําดับ
ความสําคัญได
มีความเอื้อเฟอเผื่อแผและ
สามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นได
มีความรูและความเขาใจ
หลักความสําคัญของ
กฎหมาย ระบบ กลไก และ
ความสัมพันธกับสถาบัน
ภาครัฐ และ ความ
ยุติธรรมในสังคม
มีความสามารถใน
การศึกษาคนควาอละ
พัฒนาความรูของตนเอง
ไดอยางตอเนื่อง
สามารถบูรณาการใน
สาขาวิชาที่ศึกษากับ
ความรูในศาสตรอื่นๆ ที่
เกี่ยวของไดตลอดเวลาที่
นักศึกษาทําการศึกษาอยู
ในหลักสูตรและสามารถ
ประยุกตใชศาสตรตางๆ
ไดอยางเหมาะสม
มีความสามารถในการ
คนหาขอเท็จจริง ทํา
ความเขาใจ และ

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวน
ของการ
ประเมินผล

1-15

40%

งานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอม
เพรียงของนักศึกษาในการเขารวม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
(3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย

(1) การทดสอบยอย
(2) การสอบปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษา
จัดทํา
(4) ประเมินจากการจัดกิจกรรมในชั้น
เรียน
(5) ประเมินจากรายงานการศึกษา
คนควาเอกสาร ลักษณะรูปเลม
รายงาน และการนําเสนอรายงานใน
ชั้นเรียน

(1) บรรยายเนื้อหารายวิชา โดยการ
สอดแทรกประสบการณ ความ
คิดเห็น ตัวอยางประกอบจาก

4, 5, 6, 7,
8, 9, 10,
11, 12

30%
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มคอ. 3
การพัฒนาการ
เรียนรูของ
นักศึกษา

ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ดานทักษะการ

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

วิเคราะหสถานการณ
หรือสภาพปญหาที่
เกี่ยวของระหวาง
กฎหมาย สถาบันภาครัฐ
และความยุติธรรมใน
สังคม
2) มีความสามารถในการคิด
วิเคราะหอยางมี
วิจารณญาณ เปนระบบ
และมีตรรกะ
5) สามารถประยุกตใชความรู
และทักษะตามกรอบ
ทฤษฎี แนวคิด
ประสบการณ และ
ตัวอยางที่ศึกษามาทําการ
แกไขปญหาไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสม
2) สามารถปรับตัวไดใน
สังคมที่มีความ
หลากหลาย รับฟง
ความเห็นที่แตกตางและ
แสดงความเห็นที่
เกี่ยวของกับประเด็น
ทางนิติศาสตร
รัฐศาสตร และรัฐ
ประศาสนศาสตรได
อยางสรางสรรค
5) สามารถวางแผนและ
รับผิดชอบในการ
พัฒนาการเรียนรูทางง
ดานเทคโนโลยีทั้งของ
ตนเองและสอดคลองกับ
ทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
2) สามารถประยุกตใช

นักศึกษา
(2) การทํางานเดี่ยวและกลุม การ
นําเสนอและการอภิปรายกลุม
รวมทั้งการเปดโอกาสใหนักศึกษา
รวมกันอภิปราย
(3) มอบหมายใหอาน และศึกษาจาก
กรณีศึกษา เพื่อนําไปสูการวิเคราะห
ตามกรอบทฤษฎี แนวคิด
ประสบการณ ถึงสาเหตุ ผลกระทบ
และแนวทางการแกไขนักศึกษา

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวน
ของการ
ประเมินผล

(1) จัดกิจกรรมกลุม มอบหมายงานราย 2, 6, 7, 8
เดี่ยว และกลุม การนําเสนอและ
อภิปราย
(2) มอบหมายภาระหนาที่และ
มอบหมายงานเปนกลุม
(3) การนําเสนอรายงาน
(4) กิจกรรมการมีสวนรวมแสดงความ
คิดเห็นตามหลักวิชาการ

10%

(1) การนําเสนอขอมูล และการ

10%

4, 6, 8
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มคอ. 3
การพัฒนาการ
ผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน
เรียนรูของ
นักศึกษา
วิเคราะหเชิง
เทคโนโลยีสามารสนเทศ
วิเคราะห โดยเลือกใชเทคโนโลยี
ตัวเลข การ
เพื่อการสื่อสารและสืบคน
สารสนเทศที่เหมาะสม
สื่อสาร และ
ไดอยางเหมาะสม
(2) การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ ดยให
การใช
3) สามารถสื่อสารประเด็น
นักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณ
เทคโนโลยี
ทางนิติศาสตร รัฐศาสตร
จําลอง และสถานการณจริง และ
สารสนเทศ
และรัฐประศาสนศาสตร
นําเสนอการแกปญ
 หาที่เหมาะสม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ (3) การจัดกิจกรรมกลุม มอบหมายงาน
เดี่ยว และกลุม การนําเสนอและ
อภิปราย โดยใชสื่อและอุปกรณ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสืบคน
และการจัดการเรียนการสอนทั้ง
ผูสอนและผูเ รียน

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวน
ของการ
ประเมินผล

หลักสูตรนิติศาสตร
การ
พัฒนาการ
เรียนรูของ
นักศึกษา
ดานคุณธรรม
จริยธรรม

ดานความรู

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวน
ของการ
ประเมินผล

1) พัฒนานิสัยและประพฤติ
ตนอยางมีคุณธรรม
จริยธรรม ธรรมาภิบาล
และดวยความรับผิดชอบ
ทั้งในสวนตนและสวนรวม
2) ประพฤติปฏิบัติตนอยาง
สอดคลองกับหลัก
คุณธรรมและจริยธรรม
ของนักกฎหมาย
3) มีความซื้อสัตยสุจริต
4) มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอ
สังคมและใสใจตอปญหา
ตางๆ ในสังคม
1) มีความรูและความเขาใจ
หลักความสําคัญของ

(1) ประเมินจากการตรงตอเวลาของ
นักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสง
งานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอม
เพรียงของนักศึกษาในการเขารวม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
(3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย

1-15

10%

(1) การทดสอบยอย
(2) การสอบปลายภาคเรียน

1-15

40%
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มคอ. 3
การ
พัฒนาการ
เรียนรูของ
นักศึกษา

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

กฎหมาย ระบบ กลไก และ
ความสัมพันธกับสถาบัน
ภาครัฐ และ ความ
ยุติธรรมในสังคม

(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษา
จัดทํา
(4) ประเมินจากการจัดกิจกรรมในชั้น
เรียน
(5) ประเมินจากรายงานการศึกษา
คนควาเอกสาร ลักษณะรูปเลม
รายงาน และการนําเสนอรายงานใน
ชั้นเรียน

ดานทักษะทาง 1) มีความสามารถในการ
ปญญา
คนหาขอเท็จจริง ทําความ
เขาใจ และวิเคราะห
สถานการณหรือสภาพ
ปญหาที่เกี่ยวของระหวาง
กฎหมาย สถาบันภาครัฐ
และความยุติธรรมใน
สังคม
2) มีความสามารถในการใช
และการตีความกฎหมาย
การเทียบเคียงและการ
คนหาหลักเกณฑหรือ
ทางเลือกที่เหมาะสม เพื่อ
นํามาปรับใชกับขอเท็จจริง
หรือปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น
อยางถูกตองและเปนธรรม
แกกรณี
ดานทักษะ
2) สามารถปรับตัวไดใน
ความสัมพันธ
สังคมที่มีความ
ระหวางบุคคล
หลากหลาย รับฟง
และความ
ความเห็นที่แตกตางและ
รับผิดชอบ
แสดงความเห็นที่
เกี่ยวของกับประเด็นทาง
นิติศาสตร รัฐศาสตร และ

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวน
ของการ
ประเมินผล

(1) บรรยายเนื้อหารายวิชา โดยการ
4, 5, 6, 7, 8,
สอดแทรกประสบการณ ความ
9, 10, 11,
คิดเห็น ตัวอยางประกอบจาก
12
นักศึกษา
(2) การทํางานเดี่ยวและกลุม การ
นําเสนอและการอภิปรายกลุม
รวมทั้งการเปดโอกาสใหนักศึกษา
รวมกันอภิปราย
(3) มอบหมายใหอาน และศึกษาจาก
กรณีศึกษา เพื่อนําไปสูการวิเคราะห
ตามกรอบทฤษฎี แนวคิด
ประสบการณ ถึงสาเหตุ ผลกระทบ
และแนวทางการแกไขนักศึกษา

30%

(1) จัดกิจกรรมกลุม มอบหมายงานราย 2, 6, 7, 8
เดี่ยว และกลุม การนําเสนอและ
อภิปราย
(2) มอบหมายภาระหนาที่และ
มอบหมายงานเปนกลุม
(3) การนําเสนอรายงาน
(4) กิจกรรมการมีสวนรวมแสดงความ

10%
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มคอ. 3
การ
พัฒนาการ
เรียนรูของ
นักศึกษา

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

รัฐประศาสนศาสตรได
คิดเห็นตามหลักวิชาการ
อยางสรางสรรค
3) มีความสามารถในการ
ปรับตัวในสังคมที่มคี วาม
หลากหลาย มีวุฒิภาวะ
ทางอารมณ การควบคุม
อารมณและความอดทน
ดานทักษะการ 2) มีทักษะในการใชภาษ
(1) การนําเสนอขอมูล และการ
4, 6, 8
วิเคราะหเชิง
ตางประเทศที่เหมาะสมแก
วิเคราะห โดยเลือกใชเทคโนโลยี
ตัวเลข การ
กรณี
สารสนเทศที่เหมาะสม
(2) การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ ดยให
สื่อสาร และ 3) สามารถสื่อสารประเด็น
ทางนิติศาสตร รัฐศาสตร
นักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณ
การใช
และรัฐประศาสนศาสตร
จําลอง และสถานการณจริง และ
เทคโนโลยี
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
นําเสนอการแกปญ
 หาที่เหมาะสม
สารสนเทศ
(3) 3) การจัดกิจกรรมกลุม มอบหมาย
งานเดี่ยว และกลุม การนําเสนอ
และอภิปราย โดยใชสื่อและอุปกรณ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสืบคน
และการจัดการเรียนการสอนทั้ง
ผูสอนและผูเ รียน

สัดสวน
ของการ
ประเมินผล

10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารประการสอนรายวิชา “ความสัมพันธระหวางสถาบันและองคกรภาครัฐ”
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ทศพร ศิริสัมพันธ, 2549, ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหารราชการแนวใหม, กรุงเทพมหานคร :
บริษัท วิชั่น พริ้นท แอนน มีเดีย จํากัด
นครินทร เมฆไตรรัตน และคณะ, 2546, ทิศทางการปกครองทองถิ่นไทยและตางประเทศ
เปรียบเทียบ. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพวิญูชน
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มคอ. 3
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (2553). หลักการจําแนกประเภทหนวยงานของรัฐ
ในกํากับของฝายบริหาร. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
แผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป
นโยบายกระทรวงมหาดไทย
แนวทางการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน สื่อการ
สอน และผลการเรียนรูที่ไดรับ ตลอดจนเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชาดวยแบบสอบถามและพูดคุย
แสดงความคิดเห็นกับผูสอน
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 การสังเกตการณมีสวนรวมในการอภิปราย แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
สรุปภาพรวมของปญหาและอุปสรรคจาก มคอ.5 และหาแนวทางในการแกไขปญหา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 ทบทวนผลสัมฤทธิ์จากคะแนนสอบของนักศึกษา
4.2 ประเมินจากผลความพึงพอใจของนักศึกษาในชั้นเรียน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
สรุปการดําเนินงานในรายวิชาในการศึกษาที่มีการสอนรายวิชานี้ และสงโรงเรียนกฎหมายและ
การเมือง นําความเห็นของนักศึกษาตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมาพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม
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