รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
ประจาภาคเรียนที่ 2/2563
รหัสวิชา 2551308 หลักพื้นฐานการบริหารราชการแผ่นดิน
Basic Principles of Public Administration
ตอนเรียน A1 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ตอนเรียน B1 นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
ตอนเรียน C1 นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
รหัส 63
อาจารย์ผู้สอน
ผศ.ดร. เอกอนงค์ ศรีสาอางค์ ตอนเรียน A1
รศ.ดร.รุ่งภพ คงฤทธิ์ระจัน ตอนเรียน B1
อาจารย์วัลลภ ห่างไธสง ตอนเรียน C1

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
1

สารบัญ
หมวด

หน้า

หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป
หมวด 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
หมวด 3 ลักษณะและการดาเนินการ
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล
หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

3
4
5
6
10
24
24

2

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา โรงเรียนกฎหมายและการเมือง หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต /
รัฐศาสตรบัณฑิต / รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อวิชา
ชื่อรายวิชาภาษาไทย 2551308
หลักพื้นฐานการบริหารราชการแผ่นดิน
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 2551308 (Basic Principles of Public Administration)
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
รัฐประศาสนศาตรบัณฑิต และเป็นวิชาแกน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
ผศ.ดร. เอกอนงค์ ศรีสาอางค์ ตอนเรียน A1
รศ.ดร.รุ่งภพ คงฤทธิ์ระจัน ตอนเรียน B1
อาจารย์วัลลภ ห่างไธสง ตอนเรียน C1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 1
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน(Pre-requisite)(ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่เรียนพร้อมกัน(Co-requisite)(ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดครั้งล่าสุด
12 พฤศจิกายน 2563
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 พุทธพิสัย (ความรู้ที่ได้รับจากการเรียน)
1.1.1 มีความรู้เกี่ยวกับปรัชญา ทฤษฎี แนวคิด และพัฒนาการการบริหารราชการแผ่นดิน
ไทย
1.1.2 สามารถอธิบายถึงปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
1.1.3 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการในการจัดระเบียบบริหารราชการไทย หลักการ
รวมอานาจ การแบ่งอานาจ และกระจายอานาจ หลักการพื้นฐานและกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัด
โครงสร้างระบบราชการไทยและหน่วยงานภาครัฐ
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1.1.4 สามารถอธิบายถึงการจาแนกประเภทและระดับของส่วนราชการและองค์การภาครัฐ
ระเบียบการปฏิบัติราชการ และกลไกการปฏิบัติราชการ
1.1.5 มีความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน การตรวจสอบ
การใช้อานาจรัฐในการดบริหารราชการแผ่นดิน รวมถึงสาระสาคัญของกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการ
1.2 ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช้ IT ที่ได้รับจากการเรียน)
1.2.1 มีทักษะในการค้นคว้า การเลือกใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสานสนเทศที่หลากหลาย
เพื่อให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับหลักพื้นฐานการบริหารราชการแผ่นดินไทย และสามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสม
1.2.2 มีทักษะในการสื่ อสารเกี่ยวกับหลั กพื้นฐานการบริห ารราชการแผ่ นดินไทย และ
สามารถใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2.3 มีความสามารถในการปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย รวมทั้งสามารถแสดง
ความคิดเห็ น เกี่ย วกับ การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิน ไทย และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ อ ย่ า ง
สร้างสรรค์
1.3 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ได้รับจากการเรียน)
1.3.1 มีการพัฒนาทัศนคติ นิสัย และประพฤติตน โดยตระหนักถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม
ธรรมาภิบาล และความรั บผิดชอบต่อตนเองและสังคมเพื่อให้สามารถดาเนินชีวิตร่วมกับผู้ อื่นใน
สังคมได้อย่างสันติ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อนักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับปรัชญา ทฤษฎี แนวคิด และพัฒนาการการบริหาร
ราชการแผ่นดินไทย ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารราชการแผ่นดิน หลักการในการจัดระเบียบบริหาร
ราชการไทย หลั กการรวมอานาจ การแบ่งอานาจ และกระจายอานาจ หลั กการพื้นฐานและ
กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดโครงสร้างระบบราชการไทยและหน่วยงานภาครัฐ การจาแนกประเภท
และระดับของส่วนราชการและองค์การภาครัฐ ระเบียบการปฏิบัติราชการ และกลไกการปฏิบัติ
ราชการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน การตรวจสอบการใช้อานาจรัฐในการ
บริหารราชการแผ่นดิน รวมถึงสาระสาคัญของกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ
ปฏิบัติราชการ
ดังนั้นในการพัฒนา ปรับปรุงรายวิชาจึงมีการนาแนวนโยบายในการบริหารประเทศของรัฐบาล
การพัฒนา การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินมาเป็นกรอบแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
ให้มีความสอดคล้องต่อไป
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษ า ป รั ช ญ า ท ฤ ษ ฎี แ น ว คิ ด แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร ก า ร บ ริ ห า ร ร า ช ก า ร แ ผ่ น ดิ น ไ ท ย
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น หลั ก การในการจั ด ระเบี ย บบริ ห ารราชการไทย
หลั ก การรวมอ านาจ การแบ่ ง อ านาจ และกระจายอ านาจ หลั ก การพื้ น ฐานและกฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ
การจั ด โครงสร้ า ง ระบบราชการไทยและหน่ ว ยงานภาครั ฐ การจ าแนกประเภทและระดั บ ของ
ส่ ว นราชการและองค์ ก ารภาครั ฐ ระเบี ย บการปฏิ บั ติ ร าชการและกลไกการปฏิ บั ติ ร าช การ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน การตรวจสอบการใช้อานาจรัฐในการบริหารราชการ
แผ่นดิน รวมถึงสาระสาคัญของกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการ
A study of philosophies, theories, concepts, and the evolution of
Thai public administration; factors that affect public administration; principles of
Thai public administration organization: centralization, de- concentration, and
decentralization; basic principles and laws regarding Thai bureaucracy and public organization
structures, categorization and levels of public authorities and organizations; administrative
regulations and mechanisms; public administration laws; monitoring of government power in
public administration including core elements of laws for public officials
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
บรรยาย 45 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา

ตามความต้องการ
ของนักศึกษาและใน
กรณีมีเหตุจาเป็น

การฝึกปฏิบัติงาน/
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มีการฝึกปฏิบัติ

การศึกษาด้วยตนเอง
การศึกษาด้วยตนเอง 6
ชั่วโมงต่อสัปดาห์

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชาประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านทาง web site ของคณะ/หลักสูตร/
ระบบบริหารการศึกษา
- อาจารย์จัดเวลาคาปรึกษากับนักศึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ (วัน-เวลา เป็นไปตามความเหมาะสมในแต่ละภาคการศึกษา)
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. ผลการเรียนรู้
1.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่า งมีคุณ ธรรม จริ ยธรรม ธรรมาภิบาล และด้วยความ
รับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม (รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์)
2) มีวินัยตรงต่อเวลา (รัฐศาสตร์)
3) มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ (รัฐศาสตร์)
4) ประพฤติปฏิบัติตนสอดคล้องกับหลักคุณธรรมและจริยธรรม (นิติศาสตร์)
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วิธีการสอน
1) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการตรงเวลา การแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
2) สอนให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีความซื่อสัตย์
3) สอนโดยการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3) ประเมินจากปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
1.2 ความรู้
1) มีความรู้และความเข้าใจหลักความสาคัญของกฎหมาย ระบบ กลไก และความสัมพันธ์กับ
สถาบันภาครัฐ และ ความยุติธรรมในสังคม (รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์)
2) เข้าใจความรู้และหลักการของแนวคิดและทางรัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
3) รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบและข้อบังคับที่
เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
4) ความสามารถในการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาความรู้ของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง (รัฐศาสตร์)
5) สามารถบูรณาการในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลาที่
นักศึกษาทาการศึกษาอยู่ในหลักสูตร และสามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม (รัฐศาสตร์)
6) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการหรือแนวคิดทางกฎหมายที่ศึกษาเพื่อนาไปศึกษาค้นคว้าใน
ระดับสูงขึ้นไป หรือศึกษาวิจัย หรือค้นคว้าเพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ (นิติศาสตร์)
วิธีสอน
1) ใช้วิธีการสอนที่หลากหลายโดยเน้นหลักการทางทฤษฏี และประยุกต์ใช้ศาสตร์เพื่อ ปฏิบัติใน
สภาพแวดล้อมจริง และสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
2) จั ด ให้ มี ก ารเรี ย นรู้ จ ากสถานการณ์ จ ริ ง โดยการศึ ก ษาดู ง านหรื อ เชิ ญ ผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
วิธีการประเมินผล
1) การทดสอบย่อย
2) การสอบลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
4) ประเมินจากการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน
5) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
1.3 ทักษะทางปัญญา
1) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และวิเคราะห์สถานการณ์ หรือ
สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องระหว่างกฎหมาย สถาบันภาครัฐ และความยุติธรรมในสังคม (รัฐประศาสน
ศาสตร์ รัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์)
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2) สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและทาความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์ จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย (รัฐประศาสนศาสตร์)
3) มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ เป็นระบบ และมีตรรกะ (รัฐศาสตร์)
4) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ ตามกรอบทฤษฏี แนวคิด ประสบการณ์และตัวอย่างที่
ศึกษามาทาการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม (รัฐศาสตร์)
5) มีความสามารถในการใช้และการตีความกฎหมาย การเทียบเคียงและการค้นหาหลักเกณฑ์
หรือหาทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อนามาปรับใช้กับข้อเท็จจริงหรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
แก่กรณี (นิติศาสตร์)
6) ตระหนักถึงความสาคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความใฝ่รู้ ติดตามการเปลี่ยนแปลง เพื่อ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (รัฐศาสตร์)
วิธีการสอน
1) สอนโดยใช้กรณีศึกษา โดยการประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางรัฐ ประศาสนศาสตร์ในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ทางสังคม
2) ใช้การสอนด้วยการอภิปรายกลุ่ม และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้เพื่อการปฏิบัติงานจริง
3) การมอบหมายการจัดทารายงานเดี่ยวหรือกลุ่มตามประเด็นความสนใจของผู้เรียน ที่เน้นการ
วิเคราะห์ข้อเท็จจริง แล้วนามาสรุปข้อมูลในชั้นเรียน
วิธีการประเมินผล
1) การออกข้อสอบให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดในการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหา
โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมา
2) ประเมินตามสภาพจริงของผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการนาเสนอ
รายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น
3) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในชั้นเรียน เช่น การแสดงความคิดเห็น การรับ
ฟังความเห็นของผู้อื่น
1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม
(รัฐประศาสนศาสตร์)
2) สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความเห็นที่แตกต่างและแสดง
ความเห็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้า งสรรค์
(รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์)
3) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนที่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารต่อ
สังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม (รัฐศาสตร์)
4) มีความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น (นิติศาสตร์)
5) มีความสามารถในการปรับตัว ในสั งคมที่มีความหลากหลาย มีวุฒิ ภ าวะทางอารมณ์ การ
ควบคุมอารมณ์และความอดทน (นิติศาสตร์)
วิธีการสอน
1) ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้ทางานกลุ่ม
2) ให้มีการประสานงานกับผู้อื่นหรือค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ
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3) การหาข้อมูล จากการสั มภาษณ์บุคคลหรือผู้ มีประสบการณ์โดยมีความคาดหวังในผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
4) สอนให้สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
5) สอนให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและบุคคลทั่วไป
6) สอนให้มีภาวะผู้นา
วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน
2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของ
ข้อมูลที่ดาเนินกิจกรรม
1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อเป็นเครื่ องมือในการค้นคว้าหาความรู้และการ
นาเสนอข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรูปแบบที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับ กลุ่มบุคคลต่างๆ (รัฐ
ประศาสนศาสตร์)
2) สามารถสื่อสารประเด็น ทางนิ ติศ าสตร์ รั ฐศาสตร์ และรั ฐประศาสนศาสตร์ ไ ด้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ (รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์)
3) สามารถใช้เครื่ องมือทางสถิติขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับประเด็นปัญหาทาง
การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
4) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นได้อย่างเหมาะสม
(รัฐศาสตร์)
5) มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศที่เหมาะสมแก่กรณี (นิติศาสตร์)
วิธีการสอน
1) ใช้กลยุทธ์การสอนที่เน้นการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ทักษะในการวิเคราะห์และการสื่ อสาร
เช่น การนาเสนอข้อมูลสถิติ ตัวเลข และการวิเคราะห์ โดยเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
2) การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ใ นรายวิ ช าให้ นั ก ศึ ก ษาได้ วิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ จ าลองและ
สถานการณ์จริง และนาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง
2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ การ
อภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
สัปดาห์
ที่
1
Online

2
Online

หัวข้อ/รายละเอียด

จน.
กิจกรรม
ชั่วโมง
การเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
แนะนาเกี่ยวกับการศึกษารายวิชา
3
1. ผู้สอนชี้แจงแนวการเรียนการ
หลักการพื้นฐานการบริหารราชการ
สอนและข้อตกลงต่างๆ ใน
แผ่นดิน (ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1-15)
รายวิชา เกณฑ์การให้คะแนน
แนวคิดและที่มาของระบบการบริหาร
และแนะนาเอกสารประกอบการ
ราชการ
เรียน
2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ
ความหมายของการบริหาร
ราชการ ลักษณะสาคัญของการ
บริหารราชการ การบริหาร
ราชการประจากับการเมือง แนว
ทางการจัดระเบียบการบริหาร
ราชการโดยทั่วไป และการแบ่ง
ส่วนราชการ
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
4. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มๆ ละ 5-6
คน แล้วอภิปรายเกี่ยวกับการ
บริหารราชการประจากับ
การเมืองว่ามีความเกี่ยวกันกับ
เช่นไร หลังจากนั้นให้แต่ละกลุม่
เลือกตัวแทนเพื่อนาเสนอหน้าชั้น
เรียน
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน,
Power Point ประกอบการ
บรรยาย, Computer,
Projector, Visualizer
3
1. ผู้สอนตั้งคาถามเกี่ยวกับ
- รู ป แบบการบริ ห ารราชการไทยใน
เนื้อหาเพื่อนาเข้าสู่เนื้อหา
อดีต จนถึงก่อนการเปลี่ยนแปลงการ
บทเรียนประจาสัปดาห์
ปกครอง พ.ศ. 2475
2. ผู้สอนบรรยายเกีย่ วกับ
ลักษณะการบริหารราชการของ
ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย, สมัยกรุง
ศรีอยุธยา, สมัยกรุงศรีอยุธยา,
สมัยกรุงธนบุรี, สมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ จวบจนถึงก่อนการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.
2475
3. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มๆ ละ 5-6
คน แล้วสรุปเกี่ยวกับวิวัฒนาการ
ของการบริหารราชการแผ่นดิน

ผู้สอน
คณาจารย์

คณาจารย์
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จน.
ชั่วโมง

3
Online

- หลั ก การในการจั ด ระเบี ย บบริ ห าร
ราชการไทย

3

4
Online

- หลั ก การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ใน
ปั จ จุ บั น ในรู ป แบบการบริ ห าร
ราชการส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

3

กิจกรรม
การเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
ของไทย และให้นักศึกษา
นาเสนอหน้าชั้นเรียน
4. ผู้สอนและนักศึกษาสรุป
เนื้อหาประจาสัปดาห์ร่วมกัน
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน,
Power Point ประกอบการ
บรรยาย, Computer,
Projector, Visualizer
1. ผู้สอนบรรยายเกีย่ วกับ
หลักการในการจัดระเบียบ
บริหารราชการไทย ได้แก่ แนว
ทางการจัดระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน, ที่มาของระบบ
การบริหารราชการ, อานาจตาม
กฎหมาย, การแบ่งส่วนราชการ
และการควบคุมการบริหาร
ราชการ
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
และอภิปรายแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นร่วมกับผูส้ อน
3. ผู้สอนและนักศึกษาสรุป
เนื้อหาประจาสัปดาห์ร่วมกัน
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน,
Power Point ประกอบการ
บรรยาย, Computer,
Projector, Visualizer
1. ผู้สอนบรรยายเกีย่ วกับ
หลักการบริหารราชการแผ่นดิน
ในปัจจุบัน ในรูปแบบการบริหาร
ราชการส่วนกลาง และส่วน
ภูมิภาค การจาแนกประเภทส่วน
ราชการรูปแบบต่างๆ ทั้งในของ
ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
ตลอดจนความเชื่อมโยงการ
บริหารราชการที่เกี่ยวข้องกันทั้ง
2 ระดับ
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
และอภิปรายแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นร่วมกับผูส้ อน
3. ผู้สอนและนักศึกษาสรุป
เนื้อหาประจาสัปดาห์ร่วมกัน

ผู้สอน

คณาจารย์

คณาจารย์

10

สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จน.
ชั่วโมง

5
Online

- หลั ก การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ใน
ปั จ จุ บั น ในรู ป แบบการบริ ห าร
ราชการส่วนท้องถิ่น

3

กิจกรรม
การเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
4. มอบหมายให้นักศึกษา
แบ่งกลุ่มๆ ละ 5-6 คน ไปศึกษา
ค้นคว้าเกี่ยวกับลักษณะการ
บริหารราชการของส่วนกลางและ
ส่วนภูมภิ าค จาก Web site ของ
ส่วนราชการรูปแบบต่างๆ พร้อม
ทั้งนาเสนอหน้าชั้นเรียนใน
สัปดาห์ถดั ไป
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน,
Power Point ประกอบการ
บรรยาย, Computer,
Projector, Visualizer
1. ผู้สอนให้นักศึกษานาเสนอ
ข้อมูลที่ได้รับมอบหมายจาก
สัปดาห์ที่ 4 มานาเสนอหน้าชั้น
เรียน พร้อมทั้งสรุปเนื้อหา
ร่วมกันก่อนจะบรรยายเนื้อหา
ต่อไป
2. ผู้สอนบรรยายเกีย่ วกับ
หลักการบริหารราชการแผ่นดิน
ในปัจจุบัน ในรูปแบบการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น ตลอดจน
ความเชื่อมโยงการบริหาร
ราชการที่เกี่ยวข้องกันทั้ง 3
ระดับ
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
และอภิปรายแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นร่วมกับผูส้ อน
4. ผู้สอนและนักศึกษาสรุป
เนื้อหาประจาสัปดาห์ร่วมกัน
5. มอบหมายให้นักศึกษา
แบ่งกลุ่มๆ ละ 5-6 คน ไปศึกษา
ค้นคว้าเกี่ยวกับลักษณะการ
บริหารราชการของส่วนท้องถิ่น
จาก Web site ของส่วนราชการ
รูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งนาเสนอ
หน้าชั้นเรียนในสัปดาห์ถัดไป
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน,
Power Point ประกอบการ
บรรยาย, Computer,
Projector, Visualizer

ผู้สอน

คณาจารย์

11

สัปดาห์
ที่
6
Online

7
Onsite

หัวข้อ/รายละเอียด
- ระเบียบการปฏิบัติราชการแผ่นดิน

- รัฐธรรมนูญกับการบริหารราชการ
แผ่นดิน

จน.
กิจกรรม
ชั่วโมง
การเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
3
1. ผู้สอนบรรยายถึงสาระสาคัญ
ของกฎหมายและระเบียบว่าด้วย
การบริหารราชการแผ่นดิน
เพื่อให้รู้ถึงโครงสร้างและอานาจ
ในการบริหารราชการแผ่นดิน
บทบาทและหน้าที่ของส่วน
ราชการในการบริหารราชการ
แผ่นดินเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนตามบทบัญญัติของ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
และอภิปรายแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นร่วมกับผูส้ อน
3. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มๆ ละ 5-6
คน ไปศึกษาค้นคว้าเกีย่ วกับ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พร้อมทั้งมา
นาเสนอหน้าชั้นเรียนในสัปดาห์
ถนัดไป
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน,
Power Point ประกอบการ
บรรยาย, Computer,
Projector, Visualizer
3
1. ผู้สอนให้นักศึกษานาเสนอ
ข้อมูลที่ได้รับมอบหมายจาก
สัปดาห์ที่ 6 มานาเสนอหน้าชั้น
เรียน พร้อมทั้งสรุปเนื้อหา
ร่วมกันก่อนจะบรรยายเนื้อหา
ต่อไป
2. ผู้สอนบรรยายเกีย่ วกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
เกี่ยวกับอานาจทางการบริหาร
ที่มาของคณะรัฐมนตรี ระบบ
และกลไกในการบัญญัติกฎหมาย
ประเภทต่างๆ เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือสาหรับการบริหาร
ราชการแผ่นดิน รวมถึงระบบ

ผู้สอน
คณาจารย์

คณาจารย์

12

สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จน.
ชั่วโมง

8
Onsite

- การจ าแนกประเภทองค์ ก รภาครั ฐ
ประเภทอื่นๆ

3

9
Onsite

- การกากับการปฏิบัติราชการ

3

กิจกรรม
การเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
และกลไกการตรวจสอบการใช้
อานาจทางการบริหาร
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมกัน
อภิปรายแสดงความคิดเห็น และ
ทัศนคติที่มีต่อระบบและกลไก
การตรวจสอบการใช้อานาจ
ทางการบริหาร
4. ผู้สอนและนักศึกษาสรุป
เนื้อหาประจาสัปดาห์ร่วมกัน
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน,
Power Point ประกอบการ
บรรยาย, Computer,
Projector, Visualizer
1. ผู้สอนบรรยายถึงประเภท
หน่วยงานของรัฐ หลักเกณฑ์ใน
การจาแนกประเภทหน่วยงาน
และความแตกต่างของหน่วยงาน
ของรัฐประเภทต่างๆ ซึ่งกาหนด
โดยสานักงาน ก.พ.ร.
2. ผู้สอนยกตัวอย่างกรณีศึกษา
หน่วยงานของรัฐประเภทต่างๆ
จาก Web site ของหน่วยงาน
ของรัฐ เพื่อให้นักศึกษาได้เห็น
คุณลักษณะและการแบ่งส่วน
ราชการ การดาเนินงานของ
หน่วยงานประเภทนั้น
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
4. ผู้สอนและนักศึกษาสรุป
เนื้อหาประจาสัปดาห์ร่วมกัน
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน,
Power Point ประกอบการ
บรรยาย, Computer,
Projector, Visualizer
1. ผู้สอนบรรยายเกีย่ วกับระบบ
และกลไกการกากับดูแลการ
ปฏิบัติราชการทั้งที่เป็นการกากับ
ดูแลภายในส่วนราชการ และจาก
หน่วยงานภายนอกส่วนราชการ
การกากับการปฏิบัติตั้งแต่ใน
ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ
การกากับดูแลการปฏิบัติราชการ

ผู้สอน

คณาจารย์

คณาจารย์

13

สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จน.
ชั่วโมง

10
Onsite

- การตรวจสอบการใช้อานาจของรัฐ

3

กิจกรรม
การเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
โดยหน่วยงานกลาง เช่น
สานักงาน ก.พ.ร. และ
กรมบัญชีกลาง เป็นต้น
2. ผู้สอนและนักศึกษาสรุป
เนื้อหาประจาสัปดาห์ร่วมกัน
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน,
Power Point ประกอบการ
บรรยาย, Computer,
Projector, Visualizer
1. ผู้สอนบรรยายเกีย่ วกับ
บทบาทและหน้าที่ขององค์กร
อิสระที่จดั ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ
ที่มีอานาจในการตรวจสอบการ
ใช้อานาจรัฐ ประกอบด้วย
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ของรัฐสภา คณะกรรมการสิทธิ
มนุษย์ชนแห่งชาติ
คณะกรรมการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ปปช.) คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน เป็นต้น
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมกัน
อภิปรายแสดงความคิดเห็น และ
ทัศนคติที่มีต่อ กรณีศึกษาจาก
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
คณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชน
แห่งชาติ คณะกรรมการการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ปปช.) คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
3. ผู้สอนและนักศึกษาสรุป
เนื้อหาประจาสัปดาห์ร่วมกัน
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน,
Power Point ประกอบการ
บรรยาย, Computer,
Projector, Visualizer

ผู้สอน

คณาจารย์

14

สัปดาห์
ที่
11
Onsite

12
Onsite

หัวข้อ/รายละเอียด

จน.
กิจกรรม
ชั่วโมง
การเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
3
1. ผู้สอนบรรยายเกีย่ วกับระบบ
- ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห าร
และกลไกในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
ทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐตาม
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน โดย
เฉพาะทีเ่ กี่ยวข้องกับหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ ประเภท
ของข้าราชการ การจัดระเบียบ
การบริหารจัดการข้าราชการพล
เรือน การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการ การกาหนด
ตาแหน่ง เงินเดือน และเงิน
ประจาตาแหน่ง จรรยาบรรณ
และวินัยของข้าราชการ รวมทั้ง
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้สอนและนักศึกษาสรุป
เนื้อหาประจาสัปดาห์ร่วมกัน
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน,
Power Point ประกอบการ
บรรยาย, Computer,
Projector, Visualizer
3
1. ผู้สอนบรรยายถึงพัฒนาการ
- กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด สรร
ของระบบงบประมาณของไทย
งบประมาณ
กระบวนการในการจัดสรร
งบประมาณตั้งแต่การขอ
งบประมาณ การพิจารณา
งบประมาณ การอนุมตั ิ
งบประมาณ และการกากับ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติงบประมาณและ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้สอนและนักศึกษาสรุป
เนื้อหาประจาสัปดาห์ร่วมกัน
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน,
Power Point ประกอบการ
บรรยาย, Computer,
Projector, Visualizer

ผู้สอน
คณาจารย์

คณาจารย์

15

สัปดาห์
ที่
13
Onsite

14
Onsite

15
Onsite

หัวข้อ/รายละเอียด

จน.
กิจกรรม
ชั่วโมง
การเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
3
1. ผู้สอนบรรยายสาระสาคัญของ
- สาระส าคั ญ ของกฎหมายประเภท
กฎหมาย เกีย่ วกับ
ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห าร
พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง
ราชการแผ่นดิน
กรม, พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน, พ.ร.บ. การ
อานวยความสะดวก และ พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
2. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษา
สังเคราะห์ความเชื่อมโยงของ
สาระสาคัญของกฎหมายต่างๆ
เป็นรายบุคคล
3. ผู้สอนและนักศึกษาสรุป
เนื้อหาประจาสัปดาห์ร่วมกัน
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน,
Power Point ประกอบการ
บรรยาย, Computer,
Projector, Visualizer
3
1. ผู้สอนบรรยายสาระสาคัญของ
- สาระส าคั ญ ของกฎหมายประเภท
กฎหมาย เกีย่ วกับ พ.ร.บ. วิธี
ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห าร
ปฏิบัติราชการทางการปกครอง,
ราชการแผ่นดิน (ต่อ)
พ.ร.บ. ความผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่รัฐ และ พ.ร.บ. จัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง
2. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษา
สังเคราะห์ความเชื่อมโยงของ
สาระสาคัญของกฎหมายต่างๆ
เป็นรายบุคคล
3. ผู้สอนและนักศึกษาสรุป
เนื้อหาประจาสัปดาห์ร่วมกัน
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน,
Power Point ประกอบการ
บรรยาย, Computer,
Projector, Visualizer
3
1. ผู้สอนสรุปภาพรวมหลักการ
- การพัฒนาการบริหารราชการไทย
พื้นฐานการบริหารราชการ
แผ่นดิน และกล่าวถึงการ
พัฒนาการบริหารราชการไทยที่
ได้มีการดาเนินงานมา ทั้งในอดีต
มาจนถึงปัจจุบัน

ผู้สอน
คณาจารย์

คณาจารย์

คณาจารย์

16

สัปดาห์
ที่

16

หัวข้อ/รายละเอียด

สอบปลายภาค

จน.
ชั่วโมง

3

กิจกรรม
การเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
2. ผู้สอนยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการ
บริหารราชการแผ่นดินจาก Web
site ของสานักงาน ก.พ. และ
สานักงาน ก.พ.ร.
3. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มร่วมกัน
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ตลอดจนนาเสนอความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของตนเอง
เกี่ยวกับกรณีศึกษาการ
พัฒนาการบริหารราชการ
แผ่นดินตามที่ได้รับมอบหมาย
หน้าชั้นเรียน
4. ผู้สอนและนักศึกษาสรุป
เนื้อหาประจาสัปดาห์ร่วมกัน
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน,
Power Point ประกอบการ
บรรยาย, Computer,
Projector, Visualizer
การผ่านเกณฑ์การประเมิน แบบ
อิงเกณฑ์

ผู้สอน

คณาจารย์

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

ด้านคุณธรรม 1) พัฒนานิสัยและประพฤติตน
จริยธรรม
อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ธรร
มาภิบาล และด้วยความรับผิดชอบ
ทั้งในส่วนตนและส่วนรวม
2) มีวินัยตรงต่อเวลา
3) มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และ
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
4) ประพฤติปฏิบัตติ นสอดคล้องกับ
หลักคุณธรรมและจริยธรรม
ด้านความรู้

วิธีการประเมิน

1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
งานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
2) ประเมินจากการมีวินัยและ
พร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3) ประเมินจากปริมาณการกระทา
ทุจริตในการสอบ
4) ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
1) มีความรู้และความเข้าใจหลัก 1) การทดสอบย่อย
ความสาคัญของกฎหมาย ระบบ
2) การสอบลางภาคเรียนและปลาย
กลไก และความสัมพันธ์กับสถาบัน ภาคเรียน
ภาครัฐ และ ความยุติธรรมใน
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษา
สังคม
จัดทา

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1-15

สัดส่วนของ
การประเมิน
20% แบ่งเป็น
ผลการเรียนรู้ที่
1) = 10%
ผลการเรียนรู้ที่
2) = 10%

1-6/10/1316

30% แบ่งเป็น
ผลการเรียนรู้ที่
1) = 10%
2) = 10%
3) = 10%
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กิจกรรมที่

ด้านทักษะ
ทางปัญญา

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

2) เข้าใจความรู้และหลักการของ
แนวคิดและทางรัฐประศาสน
ศาสตร์
3) มีความรู้และความเข้าใจหลัก
ความสาคัญของกฎหมาย ระบบ
กลไก และความสัมพันธ์กับสถาบัน
ภาครัฐ และความยุติธรรมในสังคม
4) รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าของ
ความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ
กฎระเบียบและข้อบังคับที่เปลี่ยนไป
ตามสถานการณ์ในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์
5) ความสามารถในการศึกษา
ค้นคว้าและพัฒนาความรู้ของตนเอง
ได้อย่างต่อเนื่อง
6) สามารถบูรณาการในสาขาวิชาที่
ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลาที่นักศึกษา
ทาการศึกษาอยู่ในหลักสูตร และ
สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสม
7) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ
หรือแนวคิดทางกฎหมายที่ศึกษา
เพื่อนาไปศึกษาค้นคว้าในระดับสูง
ขึ้นไป หรือศึกษาวิจัย หรือค้นคว้า
เพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบ
วิชาชีพ
1) มีความสามารถในการค้นหา
ข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และ
วิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพ
ปัญหาที่เกี่ยวข้องระหว่างกฎหมาย
สถาบันภาครัฐ และความยุติธรรม
ในสังคม
2) สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและทา
ความเข้าใจปรากฏการณ์ทเี่ กี่ยวข้อง
กับรัฐประศาสนศาสตร์จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
3) มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ เป็น
ระบบ และมีตรรกะ

4) ประเมินจากการจัดกิจกรรมใน
ชั้นเรียน
5) ประเมินจากการนาเสนอรายงาน
ในชั้นเรียน

1) การออกข้ อ สอบให้ นั ก ศึ ก ษา
แก้ ปั ญ หา อธิ บ ายแนวคิ ด ในการ
แก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหา โดย
การประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมา
2) ประเมิ น ตามสภาพจริ ง ของ
ผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา
เช่ น ประเมิ น จากการน าเสนอ
รายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดย
ใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็น
ต้น
3) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
ของนักศึกษาในชั้นเรียน เช่น การ
แสดงความคิ ด เห็ น การรั บ ฟั ง
ความเห็นของผู้อื่น

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของ
การประเมิน

1-6/10/1315

20% แบ่งเป็น
ผลการเรียนรู้ที่
1) = 20%
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กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

4) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และ
ทักษะ ตามกรอบทฤษฏี แนวคิด
ประสบการณ์และตัวอย่างที่ศึกษา
มาทาการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม
5) มีความสามารถในการใช้และการ
ตีความกฎหมาย การเทียบเคียงและ
การค้นหาหลักเกณฑ์หรือหาทาง
เลือกที่เหมาะสมเพื่อนามาปรับใช้
กับข้อเท็จจริงหรือปัญหาต่างๆ ที่
เกิดอย่างถูกต้องและเป็นธรรมแก่
กรณี
6) ตระหนักถึงความสาคัญของการ
เรียนรูต้ ลอดชีวิต มีความใฝ่รู้
ติดตามการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
ด้านทักษะ
1) มีความรับผิดชอบในการพัฒนา
ความสัมพันธ์ ตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผู้นา
ระหว่าง
และสมาชิกที่ดีของกลุ่ม
บุคคลและ
2) สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มี
ความ
ความหลากหลาย รับฟังความเห็น
รับผิดชอบ
ที่ แ ตกต่ า งและแสดงความเห็ น ที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นทางนิติศาสตร์
รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์
ได้อย่างสร้างสรรค์
3) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนที่
หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถใช้
ความรู้ ใ นสาขาวิ ช าชี พ ทางด้ า น
เทคโนโลยี สื่ อ สารต่ อ สั ง คมได้ ใ น
ประเด็นที่เหมาะสม
4) มี ค วามสามารถในการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น
5) มีความสามารถในการปรับตัวใน
สังคมที่มีความหลากหลาย มีวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์ การควบคุม
อารมณ์และความอดทน
ด้านทักษะ
1) มี ทั ก ษะในการใช้ เ ทคโนโลยี
การวิเคราะห์ สารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือในการ
เชิงตัวเลข
ค้นคว้าหาความรู้และการนาเสนอ

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของ
การประเมิน

1) ประเมินจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนั ก ศึ ก ษาในการ
นาเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน
2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออก
ในกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วน
ชั ด เจนตรงประเด็ น ของข้ อ มู ล ที่
ดาเนินกิจกรรม

20% แบ่งเป็น
ผลการเรียนรู้ที่
1) = 10%
2) = 10%

1) ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอ
โดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือ

10% แบ่งเป็น
ผลการเรียนรู้ที่
1) = 5 %
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กิจกรรมที่
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

ข้ อมู ลทางรั ฐประศาสนศาสตร์ ใน
รู ป แบบที่ ห ลากหลายได้ อย่ า ง
เหมาะสมกับ กลุ่มบุคคลต่างๆ
2) สามารถสื่ อ สารประเด็ น ทาง
นิ ติ ศ าสตร์ รั ฐ ศาสตร์ และรั ฐ
ป ร ะ ศ า ส น ศ า ส ต ร์ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ
3) สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้น
พื้นฐานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับ
ประเด็นปัญหาทางการวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์
4) สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่ อการสื่ อสารและการ
สืบค้นได้อย่างเหมาะสม
5) มีทักษะในการใช้
ภาษาต่างประเทศที่เหมาะสมแก่กรณี

ทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศ หรื อ
คณิตศาสตร์และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง
2) ประเมินจากความสามารถในการ
อธิบายถึงข้อจากัด เหตุผลในการ
เลือกใช้เครื่องมือต่างๆ การอภิปราย
กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการนาเสนอต่อ
ชั้นเรียน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของ
การประเมิน
2) = 5 %

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตารา
เอกสารและตาราหลัก
เอกสารประกอบการเรียนหลักพื้นฐานการบริหารราชการแผ่นดิน โดย เอกอนงค์ ศรีสาอางค์ และคณะ
เอกสารประกอบการสอนการบริหารราชการไทย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย เอกอนงค์ ศรีสาอางค์
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
การบริหารราชการไทย (อดีต ปัจจุบัน และอนาคต) โดย สมาน รังสิโยกฤษฎ์
การบริหารราชการ สานักงาน ก.พ.
ปรัชญาของการบริหารภาครัฐ โดย วรเดช จันทรศร
โครงสร้างกระทรวง ทบวง กรมใหม่ ตามกฎหมายปฏิรูประบบราชการ สานักพิมพ์นิติรัฐ
พ.ร.บ. บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
พ.ร.บ. ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
การปฏิรูประบบราชการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการปฏิรูประบบราชการ สานักงาน ก.พ.
ตลาดสัมมนาปฏิรูปราชการเพื่อความอยู่รอดของไทย พ.ศ. 2542
การขยายตัวของหน่วยงานในระบบราชการไทย ปัญหา อุปสรรค และแนวโน้ม โดย วรเดช จันทรศร
บทความจากวารสารข้าราชการ
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
บทความจากวารสารข้าราชการ ตามความเหมาะสม
แหล่งสืบค้นข้อมูลแบบ online ที่ http://www.arit.dusit.ac.th/
แหล่งสืบค้นข้อมูลแบบ online ที่ http://www.google.co.th/
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา (ผ่านระบบบริหารการศึกษา)
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสังเกตการณ์การเรียนการสอนในชั่วโมงสอน
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- ผลการประเมินการเรียนการสอน
- กรรมการภายนอกเข้าร่วมฟังเพื่อประเมินการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
- การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์ในหลักสูตร
- การวิจัยในชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ใช้การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอื่นที่อยู่
ภายในหรือภายนอกหลักสูตร หรือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีและเกณฑ์ในการให้คะแนน และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามข้อ 4
- ปรั บ เปลี่ ย นหรื อ สลั บ อาจารย์ ผู้ ส อนเพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ เ รี ย นรู้แ ละมี มุ ม มองในเรื่อ งการ
ประยุกต์ความรู้จากอาจารย์ที่หลากหลายกับปัญหาที่มาจากการวิจัยและการสอนของอาจารย์
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