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1. รหัสและชื่อรายวิชา
ชื่อรายวิชาภาษาไทย
2551131
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ
2551131
Introduction to Public Administration
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต 3(3–0–6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา:
ผศ.ดร. สมศักดิ์ เจริญพูล
4.2 อาจารย์ผู้สอน:
ผศ.ดร. สมศักดิ์ เจริญพูล
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 1
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
29 มิถุนายน 2564

1

มคอ. 3
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 พุทธิพิสัย (ความรู้ที่ได้รับจากการเรียน)
1.1.1 เรียนรู้ทฤษฎี หลักการ และแนวปฏิบัติทางรัฐประศาสนศาสตร์
1.1.2 สามารถนาความรู้ทางวิชาการไปใช้เพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.1.3 สามารถนาหลักความรู้ทางวิชาการไปส่งเสริมการวิเคราะห์และแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดการปฏิบัติราชการทีด่ ี
1.2 ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช้ IT ที่ได้รับจากการเรียน)
1.2.1 ทักษะในการวิเคราะห์การบริหารงานภาครัฐจากฐานข้อมูลชนิดต่างๆ
1.2.2 ทักษะในการจัดลาดับความสาคัญของการปฏิบัติงานและการบริการสาธารณะจากการใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยี (IT)
1.2.3 ทักษะในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการสังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลชนิดต่างๆ
1.3 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ได้รับจากการเรียน)
1.3.1 ยึดหลักปฏิบัติหน้าที่และการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย
1.3.2 มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่และมีส่วนในการรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
13.3 คานึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีพื้นฐานความเข้าใจในแนวคิดด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ทั้งนี้รวมถึงแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ การบริหารงานบุคคลภาครัฐ การบริหารงานคลังและงบประมาณ องค์การ และกระบวนการบริหารงาน ให้
มีความสอดคล้องกระบวนทัศน์ของการพัฒนากระแสหลัก ที่มุ่งเน้นถึงการสร้างนวัตกรรมเชิงความคิดและแนวปฏิบัติสมัยใหม่
เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนที่มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น ดังนัน้ ทักษะการบริหารงานภาครัฐในสมัยใหม่
จึงต้องมีการกระบวนการทางความคิดที่แตกต่างและทันสมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความรู้ทางด้านการบริหารงาน
องค์กรภาครัฐ การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐและการสร้างนวัตกรรมใหม่ของนโยบายสาธารณะให้มีความเท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสการพัฒนาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
2551131
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3(3-0-6)

แนวคิด ทฤษฎี ความหมายและวิวั ฒ นาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ สถานภาพของวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ กระบวนทัศน์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐประศาสนศาสตร์กับศาสตร์อื่น แนวคิดรัฐ
ประศาสนศาสตร์กับความเชื่อมโยงการบริหารงานภาครัฐและการสร้างเครือข่ายการบริการสาธารณะ หลักการเบื้องต้น
เกี่ยวกับ การบริหารงานองค์การภาครัฐ การบริหารงานบุคคลและการพั ฒนาทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการทางนโยบาย
สาธารณะและการบริหารการคลังและงบประมาณ
Concepts, theories, definitions and evolution of Public Administration;
status of Public Administration; Public Administration paradigms; relationship of Public
Administration and other disciplines; public administration concepts and linkage to
public sector management and network-building of public service; basic principles of public organization
management; human resource management and development; public policy process; public finance and
budgeting
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2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
บรรยาย 45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

สอนเสริมตามความต้องการ
ของนักศึกษาเฉพาะ

ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มีการฝึกปฏิบัติ

การศึกษาด้วยตนเอง
การศึกษาด้วยตนเอง 6
ชั่วโมงต่อสัปดาห์

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชาประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านทาง web site ของคณะ/หลักสูตร/ระบบบริหาร
การศึกษา
- อาจารย์จดั เวลาคาปรึกษากับนักศึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1) พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อการปฏิบัติงานในสังคมส่วนรวมและส่งเสริมพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริต
การมีคุณธรรมจริยธรรมต่อการปฏิบัติตนในทุกสถานการณ์
2) พัฒนาการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างปราศจากอคติตอ่ กันและส่งเสริมพฤติกรรมในการมอบความ
ปรารถนาดีแก่ทุกคนในสังคม
1.2 วิธีการสอน
1) ฝึกให้นักศึกษามีความเคารพต่อ ระเบียบวินัย กฎเกณฑ์ของสังคมและของมหาวิทยาลัย
2) สร้างเสริมให้เกิดการรู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
3) ส่งเสริม กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ในกรณีการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อเป็นตัวแบบ
การศึกษาด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
กาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
3) ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
1) ความรูใ้ นเชิงทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
2) เข้าใจความรู้และหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ ได้แก่ วิวัฒนาการทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ การบริหารงานองค์กรภาครัฐ การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ นโยบายสาธารณะและการคลังและงบประมาณ
ภาครัฐ
2.2 วิธีการสอน
1) เอกสารประกอบการบรรยาย
2) การยกตัวอย่างและกรณีศึกษา (Case Study) เช่น การบริหารงานภาครัฐสมัยใหม่ รูปแบบและการจัดสรร
งบประมาณแผ่นดิน เป็นต้น
3) การอภิปรายความรู้ร่วมกัน
4) การจัดทารายงาน นาเสนอรายงานกลุ่ม
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2.3 วิธีการประเมินผล
1) การทดสอบย่อย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
4) ประเมินจากการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน
5) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
1) มีความสามารถในการอธิบายถึงลักษณะการปฏิบัติงานภาครัฐและสามารถวิเคราะห์นโยบายสาธารณะให้มี
ความสอดคล้องการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อการบริการสาธารณะได้อย่างมีความเสมอภาคและเป็นธรรม
2) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะตามกรอบทฤษฎี แนวคิด ประสบการณ์และตัวอย่างที่ศึกษามาทาการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
1) เอกสารประกอบคาบรรยาย
2) กรณีศึกษาจากรายงานวิจัย บทความวิจัยและสื่อการนาเสนอจาก Website และปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้น
จริง
3) นักศึกษานาเสนอและการอภิปรายกลุม่
3.3 วิธีการประเมินผล
1) การโต้ตอบ การแสดงความคิดเห็นที่อยู่บนพื้นฐานหลักวิชาการ
2) การสามารถอ้างอิง หนังสือ เอกสาร ตารา เพื่อมาสนับสนุนกิจกรรม
3) ประเมินจากการทดสอบด้วยแบบทดสอบอัตนัยทั้งข้อเขียนและปากเปล่า
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1) ผู้เรียนมี ค วามสามารถในการสื่อ สารกั บ ผู้ อื่น ที่ มี ค วามแตกต่ างและหลากหลาย ได้อ ย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
2) สามารถสามารถแก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 วิธีการสอน
1) การอภิปรายกลุ่ม
2) มอบหมายภาระหน้าที่และมอบหมายงานเป็นกลุ่ม
3) การนาเสนอรายงาน
4) กิจกรรมการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาการ
4.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มในชั้น
เรียน
2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็น
ของข้อมูลที่ดาเนินกิจกรรม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
1) ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จาเป็นต่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) สามารถสื่อสารและนาเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการพูด การเขียน ตลอดจนสามารถ
เลือกใช้สื่อและเครื่องมือในการนาเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

4

มคอ. 3
5.2 วิธีการสอน
1) การนาเสนอข้อมูล และการวิเคราะห์ โดยเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้
เครื่องมือต่าง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษา การนาเสนอต่อชั้นเรียน
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

1
online

ปฐมนิเทศนักศึกษา
- แนะนาวิชาและผู้สอน
- สร้างข้อตกลงในการเรียนการ
สอนระหว่างผู้เรียนและผูส้ อน
- อธิบายเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลของรายวิชา
- นาเสนอวิวัฒนาการของวิชาทาง
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น
- ความหมายของการบริหาร
- ความหมายของรัฐประศาสน
ศาสตร์
- ความสัมพันธ์ของรัฐประศาสน
ศาสตร์กับการบริหารรัฐกิจ
- ความสัมพันธ์ของรัฐประศาสน
ศาสตร์กับวิชาอื่น
พัฒนาการของรัฐประศาสน
ศาสตร์
- กระบวนทัศน์ทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ตั้งแต่ ค.ศ. 1900 –
ปัจจุบัน
แนวคิดและทฤษฎีทาง
รัฐประศาสนศาสตร์
- ระบบราชการ
- วิทยาศาสตร์การจัดการ
- หลักการบริหาร
- หลักการ POSCoRDB
- แนวทางมนุษย์สัมพันธ์

2-3
online

4
online

5-7
online

จานวน
ชั่วโมง
3

6

3

9

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อทีใ่ ช้ (ถ้ามี)

ผู้สอน

ผศ.ดร. สมศักดิ์
- บรรยาย แนะนาวัตถุประสงค์รายวิชาและ
เจริญพูล
อธิบายเป้าหมายของการเรียนรู้
- แนะนาหนังสือเรียนหลักและหนังสืออ่านเสริม
และแนะนาช่องทางการสืบค้นข้อมูลเอกสาร
วิชาการเพื่อสนับสนุนการเรียน
สื่อที่ใช้
- Zoom
- บรรยายประกอบ power point
- ผู้สอนทาการสรุปความคิดเห็นเพือ่ โยงเข้าสู่
ความเป็นรัฐประศาสนศาสตร์
- ศึกษาค้นคว้าในประเด็นทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ที่ผสู้ อนกาหนด คือ พัฒนาการทาง
P.A.
สื่อที่ใช้
- Zoom
- บรรยายประกอบ power point
- ผู้เรียนมีส่วนร่วมการวิเคราะห์การเปลี่ยนผ่าน
ของทฤษฎี รปศ.
สื่อที่ใช้
- Zoom
- บรรยายประกอบ power point
- ผู้เรียนค้นคว้าประเด็นเกีย่ วกับระบบราชการ
นาเสนอผลการค้นคว้าและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในชั้นเรียน ในประเด็น ความสามารถ
ของข้าราชการไทยและการใช้คุณธรรมต่อการใช้
ดุลยพินิจของข้าราชการไทย
สื่อที่ใช้
-Zoom

ผศ.ดร. สมศักดิ์
เจริญพูล

ผศ.ดร. สมศักดิ์
เจริญพูล

ผศ.ดร. สมศักดิ์
เจริญพูล
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง
3

8
online
9-10
online

สอบกลางภาค
นโยบายสาธารณะ
- ความหมายและความสาคัญของ
นโยบายสาธารณะ
- กระบวนการนโยบายสาธารณะ
- ตัวแบบการศึกษากระบวนการ
นโยบายสาธารณะ

6

11-12
online

องค์การและกระบวนการ
บริหารงาน
- ความหมาย
- ประเภทขององค์การ
- ทฤษฎีองค์การ
- วัฒนธรรมองค์การ
- กระบวนการบริหารงาน
การบริหารงานบุคคลภาครัฐ
- ความหมาย
- แนวคิดในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์
- การวางแผนงานบุคคลในภาครัฐ

6

การบริหารงานคลังและ
งบประมาณ
- ความหมาย
- แนวคิด
- รายได้-รายจ่ายของรัฐ หนี้
สาธารณะ
- นโยบายการคลังและนโยบาย
การเงิน
- งบประมาณแผ่นดิน: ความหมาย
และกระบวนการการจัดทา
งบประมาณแผ่นดิน
สอบปลายภาค (ข้อเขียน)

6

13-14
online

15
online

16

3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อทีใ่ ช้ (ถ้ามี)

ผู้สอน

- ข้อสอบกลางภาค
- บรรยายประกอบ power point
- ผู้เรียนค้นคว้าประเด็นเกีย่ วกับนโยบาย
สาธารณะกับความสัมพันธ์การบริหารนาเสนอ
ผลการค้นคว้าและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน
สื่อที่ใช้
-Zoom
- บรรยายประกอบ power point
- ผู้เรียนนาเสนอโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ของไทยและแผนภูมิการบริหารงานราชการ
ระดับกระทรวง
สื่อที่ใช้
- Zoom

ผศ.ดร. สมศักดิ์
เจริญพูล

- บรรยายประกอบ power point
- กรณีศึกษา :การบริหารงานบุคคลภาครัฐ (การ
คัดเลือก บรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาข้าราชการไทย
การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการและการให้คุณ
ให้โทษแก่ข้าราชการ
สื่อที่ใช้
- Zoom
- บรรยายประกอบ power point
- นาเสนอโครงร่างงบประมาณแผ่นดินและ
วิธีการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินผ่านนโยบาย
การบริหารประเทศของรัฐบาล
สื่อที่ใช้
- Zoom

ผศ.ดร. สมศักดิ์
เจริญพูล

ผศ.ดร. สมศักดิ์
เจริญพูล

ผศ.ดร. สมศักดิ์
เจริญพูล

-การผ่านเกณฑ์การประเมินแบบอิงเกณฑ์

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
การพัฒนาการ
เรียนรู้ของ
นักศึกษา

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน ประเมินผล
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การพัฒนาการ
เรียนรู้ของ
นักศึกษา
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

ด้านความรู้

ด้านทักษะทาง
ปัญญา

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน ประเมินผล

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

1) พัฒนาคุณลักษณะ
ทีพ่ ึงประสงค์ต่อการ
ปฏิบัติงานในสังคม
ส่วนรวมและส่งเสริม
พฤติกรรมความ
ซื่อสัตย์สุจริต การมี
คุณธรรมจริยธรรมต่อ
การปฏิบัติตนในทุก
สถานการณ์
2) พัฒนาการยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นอย่างปราศจาก
อคติต่อกันและ
ส่งเสริมพฤติกรรมใน
การมอบความ
ปรารถนาดีแก่ทุกคน
ในสังคม

1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษา
ในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียง
ของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
3) ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย

1) ความรู้ในเชิง
ท ฤ ษ ฎี ด้ า น ระ บ บ
นิ เ ว ศ ใ น ก า ร
บริหารงานภาครัฐ
2) เข้าใจความรู้และ
หลักการของแนวคิด
และทฤษฎีทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์

1) การทดสอบย่อย
2) การสอบปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
4) ประเมินจากการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน
5) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้น
เรียน

1) มีความสามารถใน
การค้นหาข้อเท็จจริง
ทาความเข้าใจ และ
วิเคราะห์สถานการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
เศรษฐกิจ สังคมและ
ข้อกฎหมาและ
สามารถอธิบาย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้
อย่างมีหลักวิชาการ

1) การโต้ตอบ การแสดงความคิดเห็นที่อยู่บน 7,8,11,
พื้นฐานหลักวิชาการ
12,13,15
2) การสามารถอ้างอิง หนังสือ เอกสาร ตารา
เพื่อมาสนับสนุนกิจกรรมในการเรียนการสอน
3) ประเมินจากการทดสอบด้วยแบบทดสอบ
ย่อยอัตนัยและอธิบายปากเปล่า
4) ประเมินการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมาเพื่อ
นาไปอธิบายแก้ปัญหาจากปรากฏ
การณ์ทางสังคม

1-15

30% แบ่งเป็น
ผลการเรียนรู้
ที 1) = 20%
ผลการเรียนรู้
ที่ 2) = 10%

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

30% แบ่งเป็น
ผลการเรียนรู้
ที 1) = 15%

11,12,
13, 15

ผลการเรียนรู้
ที่ 2) = 15%
20%แบ่งเป็น
ผลการเรียนรู้
ที 1) = 15%
ผลการเรียนรู้
ที่ 2) = 5%

2) สามารถค้นหาข้อ
เท็จจริงและทาความ
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การพัฒนาการ
เรียนรู้ของ
นักศึกษา

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน ประเมินผล

เข้าใจปรากฏการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับรัฐประ
ศาสนศาสตร์จาก
แหล่งข้อมูลที่หลาก
หลาย
1) มีความรับผิดชอบ 1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออก 7,8,11,
ในการพัฒนาตนเอง ของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มในชั้น 12, 13,
และแสดงออกซึ่ง
เรียน
15
ภาวะผู้นาและสมาชิก
ที่ดีของกลุ่ม
2) สามารถปรับตัวได้
ในสังคมที่มีความ
หลากหลาย รับฟัง
ความเห็นที่แตกต่าง
และแสดงความเห็นที่
เกี่ยวข้องกับประเด็น
ทางนิติศาสตร์ รัฐ
ศาสตร์ และรัฐประ
ศาสนศาสตร์ได้อย่าง
สร้างสรรค์
1) มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเป็นเครื่องมือใน
การค้นคว้าหาความรู้
และการนาเสนอข้อ
มูลทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ในรูปแบบที่
หลากหลายได้อย่าง
เหมาะสมกับ กลุ่ม
บุคคลต่าง ๆ
2) สามารถสื่อสาร
ประเด็นทางนิติ
ศาสตร์ รัฐศาสตร์
และรัฐประศาสน
ศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการ
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบ
ถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูลที่ดาเนิน
กิจกรรม

1) ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้
ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึง
ข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่าง
ๆ การอภิปราย กรณีศึกษา การนาเสนอต่อชั้น
เรียน

10%
แบ่งเป็น
ผลการเรี ย นรู้
ที 1) = 5%
ผลการเรียนรู้
ที่ 2) = 5%

4,6,11,
12,13,
15

10%
แบ่งเป็น
ผลการเรียนรู้
ที 1) = 5%
ผลการเรียนรู้
ที่ 2) = 5%
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
เอกสารประกอบการเรียนวิชา : ความรู้เบื้องต้นเกีย่ วกับรัฐประศาสนศาสตร์
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
จรั ส สุ ว รรณมาลา. (2553). ประชาธิ ป ไตยทางการคลั ง ไทย. กรุ งเทพฯ: ศู น ย์ ติ ด ตามประชาธิ ป ไตย. คณะรั ฐ ศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ใจ อึ๊งภากรณ์ และคณะ. (2549). ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในไทย. กรุงเทพฯ: ประชาธิปไตยแรงงาน.
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3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
บทความวิชาการและเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนในรายวิชาดังกล่าว และนักศึกษาสามารถเข้าไป
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ผสู้ อน
- นักศึกษาประเมินการสอนผ่านแบบประเมินการสอน online
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสังเกตการณ์การเรียนการสอนในชั่วโมงสอน
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- ผลการประเมินการเรียนการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
- การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์ในหลักสูตร
- ทบทวนเอกสาร หนังสื่อ เพื่อนาเรียบเรียงให้เป็นเอกสารประกอบการเรียนใหม่
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ใช้การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอื่นที่อยู่ภายในหรือภายนอก
หลักสูตร หรือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน
วิธีและเกณฑ์ในการให้คะแนน และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- นาข้อมูลจากการประเมินผลการสอนหรือข้อเสนอแนะจากนักมาปรับปรุงการเรียนการสอนรวมทั้ง ปรับปรุงด้านการ
จัดการเรียนการสอน
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