รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

รหัสวิชา 2552321 ชื่อรายวิชา ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันและองค์กรภาครัฐ
(Intergovernmental Relations of Institutions and Public Organizations)
ตอนเรียน A1 B1 และ C1 นักศึกษารหัส 63

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานุภาพ รักษ์สุวรรณ

อาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานุภาพ รักษ์สุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูชิตา สังข์แก้ว
ผศ.โชคดี นพวรรณ

หลักสูตรนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มคอ. 3

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2552321 ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันและองค์กรภาครัฐ
(Interrelationship of Public Institutions and Organizations)
2. จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
รายวิชาแกน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานุภาพ รักษ์สุวรรณ
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูชิตา สังข์แก้ว
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โชคดี นพวรรณ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / 2564 ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
หลักพื้นฐานการบริหารราชการแผ่นดิน
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
25 มิถุนายน 2564
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1. ด้านพุทธิพิสัย
1.1.1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาท อานาจ หน้าที่ของสถาบัน
บริหาร สถาบันนิติบัญญัติ และสถาบันตุลาการ การจัดการความสัมพันธ์ของการบริหาร
ราชการส่ ว นกลาง การบริ ห ารราชการส่ ว นภู มิ ภ าค การบริ ห ารราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ความสัมพันธ์กับองค์การภาครัฐรูปแบบอื่นๆ
1.1.2. เพื่ อให้ นั กศึกษามีความเข้าใจและสามารถนาความรู้จากการศึกษาไปใช้ในการทาความ
เข้าใจกระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันและองค์กร
ภาครัฐ และความสัมพันธ์ที่มีต่อภาคส่วนต่างๆ ของสังคมในกระบวนการบริห ารกิจการ
บ้านเมือง
1.2. ด้านทักษะพิสัย
1.2.1. เพื่อให้นักศึกษารู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง ใช้ความรู้จากการศึกษาเพื่อวิเคราะห์บทบาท
อานาจ หน้ าที่ ของสถาบัน บริห าร สถาบั นนิ ติ บัญ ญั ติ และสถาบั น ตุล าการ การจัด การ
ความสัมพันธ์ของการบริหารราชการส่วนกลาง การบริหารราชการส่วนภูมิภาค การบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น ความสัมพันธ์กับองค์การภาครัฐรูปแบบอื่นๆ
1.2.2. นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติด้วยการนาความรู้ความเข้าใจจากการเรียนไปใช้แลกเปลี่ยนความรู้
ความคิด และร่วมอภิปรายกับผู้อื่น
1.3. ด้านจิตพิสัย
1.3.1. เพื่อให้ นั กศึกษามีความกระตือรือร้น มีความรับ ผิ ดชอบ มีวินั ยและรู้จักเคารพสิ ทธิของ
ตนเองและผู้อื่น
1.3.2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ประโยชน์จากความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่ได้รับ
จากการเรียนการสอนบนพื้นฐานของการมีคุณธรรมและจริยธรรม
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อพัฒนารายวิชาให้มีการบูรณาการศาสตร์ทางด้านนิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และรัฐศาสตร์ ที่มี
สาระสาคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันและองค์กรภาครัฐ
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษ าแน วคิ ด ท ฤษ ฎี เกี่ ย วกั บ บ ท บ าท อ าน าจ ห น้ าที่ ของสถาบั น บ ริ ห าร สถาบั น
นิ ติ บั ญ ญั ติ และสถาบั น ตุ ล าการ การจั ด การความสั ม พั น ธ์ ข องการบริ หารราชการส่ ว นกลาง
การบริหารราชการส่วนภูมิภาคการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ความสัมพันธ์กับองค์การภาครัฐรูปแบบอื่น
ๆ ซึ่งส่งผลต่อนโยบายสาธารณะและการบริหารสถาบันและองค์กร ทั้งที่เป็นส่วนราชการและไม่ใช่ส่วน
ราชการ รวมถึงการจัดความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันและองค์กรภาครัฐกับบทบาทองค์กรภาคธุรกิจ องค์กร
ภาคประชาสังคมและชุมชน เพื่อรองรับบทบาทและภารกิจภาครัฐในกระบวนการบริหาร กิจการบ้านเมือง
โดยมุ่งเน้นกลไกของกฎหมาย การเมืองและการบริหาร
A study of concepts and theories about roles, power and responsibility of executive,
legislative and judicial institutions; relationship management of central, regional and local
governments; relationships with other types of public organizations that affect public policies
and administration of governmental and non-governmental institutions and organizations;
relationship management of public institutions and organizations, and private and people’ s
organizations to support public sector roles and missions in a process of public affairs
management by focusing on legal, political and administrative mechanisms
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
บรรยาย 45 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะ

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มีการฝึกปฏิบัติ

การศึกษาด้วยตนเอง
การศึกษาด้วยตนเอง 6
ชั่วโมงต่อสัปดาห์

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชาประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านทาง web site ของคณะ/หลักสูตร/ระบบ
บริหารการศึกษา
- อาจารย์ประจารายวิชาจัดเวลาคาปรึกษากับนักศึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม ตามความ
ต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
(รัฐประศาสนศาสตร์)
1) พั ฒ นานิ สั ย และประพฤติ ต นอย่ า งมี คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม ธรรมาภิ บ าล และด้ ว ยความ
รับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม
(รัฐศาสตร์)
1) พั ฒ นานิ สั ย และประพฤติ ต นอย่ า งมี คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม ธรรมาภิ บ าล และด้ ว ยความ
รับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความซื่อสัตย์สุจริต
3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับความสาคัญได้
4) มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
(นิติศาสตร์)
1) พั ฒ นานิ สั ย และประพฤติ ต นอย่ า งมี คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม ธรรมาภิ บ าล และด้ ว ยความ
รับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม
2) ประพฤติปฏิบัติตนอย่างสอดคล้องกับหลักคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย
3) มีความซื้อสัตย์สุจริต
4) มีจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคมและใส่ใจต่อปัญหาต่างๆ ในสังคม
1.2 วิธีการสอน
ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการตรงเวลา การแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น รู้จักหน้าที่การทางานเป็นกลุ่ม รู้หน้าที่ของ การเป็น
ผู้นากลุ่มและการเป็น สมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์ นอกจากนี้อาจารย์ผู้ส อนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้ง มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่อง
นักศึกษาที่ทาดี ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ
1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3) ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
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2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
(รัฐประศาสนศาสตร์)
1) มี ความรู้ และความเข้ าใจหลั กความส าคั ญของกฎหมาย ระบบ กลไก และความสั มพั นธ์ กั บ
สถาบันภาครัฐ และ ความยุติธรรมในสังคม
2) เข้าใจความรู้และหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
3) รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบและข้อบังคับที่
เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(รัฐศาสตร์)
1) มี ความรู้ และความเข้ าใจหลั กความส าคั ญของกฎหมาย ระบบ กลไก และความสั มพั นธ์ กั บ
สถาบันภาครัฐ และ ความยุติธรรมในสังคม
3) มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าอละพัฒนาความรู้ของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
5) สามารถบู รณาการในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลาที่
นักศึกษาทาการศึกษาอยู่ในหลักสูตรและสามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
(นิติศาสตร์)
1) มี ความรู้ และความเข้ าใจหลั กความส าคั ญของกฎหมาย ระบบ กลไก และความสั มพั นธ์ กั บ
สถาบันภาครัฐ และ ความยุติธรรมในสังคม
2.2 วิธีการสอน
ใช้วิธีการสอนในหลากหลายโดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้ศาสตร์ เพื่อปฏิบัติใน
สภาพแวดล้อมจริง และสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทั้งนี้ ให้ เป็นไปตามลักษณะของ
รายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน
หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ
2.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่างๆ โดย
1) การทดสอบย่อย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
4) ประเมินจากการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน
5) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
6) ประเมินจากรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
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3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
(รัฐประศาสนศาสตร์)
1) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และวิเคราะห์สถานการณ์ หรือสภาพ
ปัญหาที่เกี่ยวข้องระหว่างกฎหมาย สถาบันภาครัฐ และความยุติธรรมในสังคม
2) สามารถค้น หาข้ อ เท็ จ จริ ง และทาความเข้า ใจปรากฏการณ์ที่ เ กี่ย ว ข้ อ งกับ รัฐประศาสน
ศาสตร์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
(รัฐศาสตร์)
1) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และวิเคราะห์สถานการณ์ หรือสภาพ
ปัญหาที่เกี่ยวข้องระหว่างกฎหมาย สถาบันภาครัฐ และความยุติธรรมในสังคม
2) มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ เป็นระบบ และมีตรรกะ
5) สามารถประยุ กต์ใช้ ความรู้และทักษะตามกรอบทฤษฎี แนวคิด ประสบการณ์ และตัวอย่างที่
ศึกษามาทาการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
(นิติศาสตร์)
1) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และวิเคราะห์สถานการณ์ หรือสภาพ
ปัญหาที่เกี่ยวข้องระหว่างกฎหมาย สถาบันภาครัฐ และความยุติธรรมในสังคม
2) มีความสามารถในการใช้และการตีความกฎหมาย การเทียบเคียงและการค้นหาหลักเกณฑ์หรือ
ทางเลือกที่เหมาะสม เพื่อนามาปรับใช้กับข้อเท็จจริงหรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องและเป็นธรรมแก่
กรณี
3.2 วิธีการสอน
ใช้กรณีศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในการอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม มี
การอภิปรายกลุ่ม และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้เพื่อการปฏิบัติงานจริง
3.3 วิธีการประเมินผล
กลยุ ทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญานี้ สามารถท าได้โดยการออกข้อสอบที่ให้
นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา
หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกคาตอบที่ถูกมาคาตอบเดียวจากกลุ่มคาตอบที่ให้มาไม่ควรมีคาถามเกี่ยวกับ
นิยามต่าง ๆ
ประเมิน ตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนัก ศึกษา เช่น ประเมินจากการนาเสนอ
รายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
(รัฐประศาสนศาสตร์)
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1) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม
2) สามารถปรับ ตั วได้ ในสังคมที่ มี ค วามหลากหลาย รั บ ฟั งความเห็ น ที่ แ ตกต่ างและแสดง
ความเห็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์
(รัฐศาสตร์)
2) สามารถปรับ ตั วได้ ในสังคมที่ มี ค วามหลากหลาย รั บ ฟั งความเห็ น ที่ แ ตกต่ างและแสดง
ความเห็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์
3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทางงด้านเทคโนโลยีทั้งของตนเองและ
สอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(นิติศาสตร์)
2) สามารถปรับ ตั วได้ ในสังคมที่ มี ค วามหลากหลาย รั บ ฟั งความเห็ น ที่ แ ตกต่ างและแสดง
ความเห็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์
3) มีความสามารถในการปรับตัวในสังคมที่มีความหลากหลาย มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ การควบคุม
อารมณ์และความอดทน
4.2 วิธีการสอน
ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้ทางานเป็นกลุ่ม มีการประสานงานกับผู้อื่นหรือค้นคว้าหาข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ รวมถึงการหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลหรือผู้มีประสบการณ์โดยมีความคาดหวังใน
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
1) สามารถทางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
5) มีภาวะผู้นา
4.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน และสังเกต
จากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูลที่
ดาเนินกิจกรรม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้องพัฒนา
(รัฐประศาสนศาสตร์)
1) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้และการ
นาเสนอข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรูปแบบที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับ กลุ่มบุคคลต่างๆ
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3) สามารถสื่ อ สารประเด็ น ทางนิ ติ ศ าสตร์ รั ฐ ศาสตร์ และรั ฐ ประศาสนศาสตร์ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
(รัฐศาสตร์)
2) สามารถประยุกต์ใช่เทคโนโลยีสามารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้นได้อย่างเหมาะสม
3) สามารถสื่ อ สารประเด็ น ทางนิ ติ ศ าสตร์ รั ฐ ศาสตร์ และรั ฐ ประศาสนศาสตร์ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
(นิติศาสตร์)
2) มีทักษะในการใช้ภาษต่างประเทศที่เหมาะสมแก่กรณี
3) สามารถสื่ อ สารประเด็ น ทางนิ ติ ศ าสตร์ รั ฐ ศาสตร์ และรั ฐ ประศาสนศาสตร์ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
ใช้กลยุทธ์การสอนที่เน้นการพัฒ นาการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสาร เช่น
การนาเสนอข้อมูลสถิติ ตัวเลข และการวิเคราะห์ โดยเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม รวมทั้งมีการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลอง และสถานการณ์จริง
และนาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง
2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ การ
อภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
1
Online

2
Online

3
Online

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อทีใ่ ช้ (ถ้ามี)
ผู้สอน
ชั่วโมง
แนะนารายวิชา ชี้แจง
3
1. แนะนารายวิชา ประกอบด้วย เนือ้ หาสาระ
ผู้ช่วย
กิจกรรมการเรียนการสอน
ของรายวิชา เอกสารและตาราที่จะใช้ในการ ศาสตราจารย์ ดร.
ตลอดภาคการศึกษาตามที่
เรียนการสอน กิจกรรม/งานที่มอบหมาย
อานุภาพ รักษ์
กาหนดใน มคอ.2
เกณฑ์การประเมินผลการเรียน
สุวรรณ
2. กาหนดและสร้างข้อตกลงร่วมกับนักศึกษา
ผู้ช่วย
เกี่ยวกับกฎกติกามารยาทในการเรียนการ
ศาสตราจารย์ ดร.
สอน ทั้งนี้ กฎกติกามารยาทในการเรียนจะ
บูชิตา
ถูกบังคับใช้ด้วยความเต็มใจของนักศึกษา
สังข์แก้ว
และผูส้ อน
ผศ.โชคดี
นพวรรณ
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับ
3
ผู้ช่วย
1. การบรรยายแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาท
บทบาท อานาจ หน้าที่ของ
อานาจ หน้าที่ของสถาบันบริหาร สถาบัน
ศาสตราจารย์ ดร.
สถาบันบริหาร สถาบันนิติ
อานุภาพ รักษ์
นิติบัญญัติ และสถาบันตุลาการ และการ
บัญญัติ และสถาบันตุลาการ
สุวรรณ
ถ่วงดุลอานาจ
และการถ่วงดุลอานาจ
ผู้ช่วย
2. ให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหาสาระที่ได้รับ
ศาสตราจารย์ ดร.
จากการเรียนในแต่หัวข้อการสอน โดย
บูชิตา
ผู้สอนทาการสรุปปิดท้าย
สังข์แก้ว
3. ให้นักศึกษาค้นคว้าทบทวนด้วยการตอบ
ผศ.โชคดี
คาถามทบทวนและส่งในสัปดาห์ถดั ไป และ
นพวรรณ
ค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อเตรียมข้อมูลสาหรับการ
เรียนในสัปดาห์ถัดไป
อานาจหน้าที่และ
3
ผู้ช่วย
1. การบรรยายอานาจหน้าที่และความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์ของรัฐสภา
ศาสตราจารย์ ดร.
ของรัฐสภา และคณะรัฐมนตรี ที่มตี ่อการ
และคณะรัฐมนตรี ที่มีต่อการ
อานุภาพ รักษ์
ปฏิบัติราชการ
ปฏิบัติราชการ
สุวรรณ
2. ให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหาสาระที่ได้รับ
ผู้ช่วย
จากการเรียนในแต่หัวข้อการสอน โดย
ศาสตราจารย์ ดร.
ผู้สอนทาการสรุปปิดท้าย
บูชิตา
3. ให้นักศึกษาค้นคว้าทบทวนด้วยการตอบ
สังข์แก้ว
คาถามทบทวน และส่งในสัปดาห์ถัดไป
ผศ.โชคดี
นพวรรณ
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สัปดาห์ที่
4
Online

5
Online

6
Online

7
Online

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อทีใ่ ช้ (ถ้ามี)
ชั่วโมง
การจัดการความสัมพันธ์ของ
3
1. บรรยายเกี่ยวกับการจัดการความสัมพันธ์
การบริหารราชการส่วนกลาง
ของการบริหารราชการส่วนกลาง การ
การบริหารราชการส่วน
บริหารราชการส่วนภูมภิ าค การบริหาร
ภูมิภาค การบริหารราชการ
ราชการส่วนท้องถิ่น
ส่วนท้องถิ่น
2. เมื่อบรรยายจบ ให้นักศึกษาฝึกในการ
วิเคราะห์อานาจหน้าที่และความสัมพันธ์
ของรัฐสภา และคณะรัฐมนตรี ที่มตี ่อการ
ปฏิบัติราชการ
3. ให้นักศึกษาค้นคว้าทบทวนด้วยการตอบ
คาถามทบทวน และส่งในสัปดาห์ถัดไป
หลักการมอบอานาจการ
3
1. บรรยายการหลักการมอบอานาจการปฏิบัติ
ปฏิบัติราชการ
ราชการ
2. ตั้งประเด็นคาถามให้นักศึกษาคิดและแสดง
ความคิดเห็นในระหว่างการบรรยายในแต่ละ
หัวข้อ
3. ให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหาทีไ่ ด้รับจาก
การเรียนในแต่ละหัวข้อการสอน โดยผูส้ อน
ทาการสรุปปิดท้าย
4. ให้นักศึกษาค้นคว้าทบทวนด้วยการตอบ
คาถามทบทวน และส่งในสัปดาห์ถัดไป
หน่วยงานภาครัฐประเภท
3
1. บรรยายหน่วยงานภาครัฐประเภทต่างๆ
ต่างๆ
2. ตั้งประเด็นคาถามให้นักศึกษาคิดและแสดง
ความคิดเห็นในระหว่างการบรรยายในแต่ละ
หัวข้อ
3. ให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหาทีไ่ ด้รับจาก
การเรียนในแต่ละหัวข้อการสอน โดยผูส้ อน
ทาการสรุปปิดท้าย

ผู้สอน

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การ
ภาครัฐรูปแบบอื่นๆ ทั้งที่เป็น
ส่วนราชการ และองค์การ
ภาครัฐประเภทอื่น ๆ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.
อานุภาพ รักษ์
สุวรรณ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.
บูชิตา
สังข์แก้ว
ผศ.โชคดี
นพวรรณ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.
อานุภาพ รักษ์
สุวรรณ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.
บูชิตา
สังข์แก้ว
ผศ.โชคดี
นพวรรณ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.
อานุภาพ รักษ์
สุวรรณ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.
บูชิตา
สังข์แก้ว
ผศ.โชคดี
นพวรรณ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.
อานุภาพ รักษ์
สุวรรณ

3

1. บรรยายความสัมพันธ์ระหว่างองค์การภาครัฐ
รูปแบบอื่นๆ ทั้งที่เป็นส่วนราชการ และ
องค์การภาครัฐประเภทอื่น ๆ
2. ให้นักศึกษาอภิปรายคุณลักษณะ จุดเด่นและ
ข้อจากัดของหน่วยงานภาครับแต่ละประเภท

11

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อทีใ่ ช้ (ถ้ามี)

ผู้สอน

3. บรรยายสรุปเนื้อหา

8
Online

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การ
ภาครัฐกับองค์กรภาคประชา
สัมคมอื่น ๆ

3

9
Online

กลไกการบริหารราชการ
แผ่นดินตาม พรบ.ระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน

3

10
Online

บทบาทและภารกิจภาครัฐใน
กระบวนการบริหารกิจการ
บ้านเมือง โดยมุ่งเน้นกลไก
ของกฎหมาย การเมืองและ
การบริหาร

3

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.
บูชิตา
สังข์แก้ว
ผศ.โชคดี
นพวรรณ
ผู้ช่วย
1. บรรยายความสัมพันธ์ระหว่างองค์การ
ศาสตราจารย์ ดร.
ภาครัฐกับองค์กรภาคประชาสัมคมอื่น ๆ
อานุภาพ รักษ์
2. ตั้งประเด็นคาถามให้นักศึกษาคิดและแสดง
สุวรรณ
ความคิดเห็นในระหว่างการบรรยายในแต่ละ
ผู้ช่วย
หัวข้อ
ศาสตราจารย์ ดร.
3. ให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหาทีไ่ ด้รับจาก
บูชิตา
การเรียนในแต่ละหัวข้อการสอน โดยผูส้ อน
สังข์แก้ว
ทาการสรุปปิดท้าย
ผศ.โชคดี
นพวรรณ
ผู้ช่วย
1. บรรยายกลไกการบริหารราชการแผ่นดิน
ศาสตราจารย์ ดร.
ตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
อานุภาพ รักษ์
2. ตั้งประเด็นคาถามให้นักศึกษาคิดและแสดง
สุวรรณ
ความคิดเห็นในระหว่างการบรรยายในแต่ละ
ผู้ช่วย
หัวข้อ
ศาสตราจารย์ ดร.
3. ให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหาทีไ่ ด้รับจาก
บูชิตา
การเรียนในแต่ละหัวข้อการสอน โดยผูส้ อน
สังข์แก้ว
ทาการสรุปปิดท้าย
ผศ.โชคดี
4. กาหนดให้นักศึกษา ศึกษาและค้นคว้า
นพวรรณ
เกี่ยวกับ พรบ.ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน ตามประเด็นที่กาหนดเพือ่ ใช้สาหรับ
การเรียนการสอนในสัปดาห์ถัดไป
ผู้ช่วย
1. บรรยายบทบาทและภารกิจภาครัฐใน
ศาสตราจารย์ ดร.
กระบวนการบริหารกิจการบ้านเมือง โดย
มุ่งเน้นกลไกของกฎหมาย การเมืองและการ อานุภาพ รักษ์
สุวรรณ
บริหารตั้งประเด็นคาถามให้นักศึกษาคิด
ผู้ช่วย
และแสดงความคิดเห็นในระหว่างการ
บรรยายในแต่ละหัวข้อ
ศาสตราจารย์ ดร.
บูชิตา

12

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

11
Online

เครือข่ายการดาเนินงาน
ภาครัฐ

3

12
Online

การกากับและตรวจสอบ
ระหว่างหน่วยงานของรัฐ

3

13
Online

ระบบการติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ
ประเภทต่าง ๆ

3

กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อทีใ่ ช้ (ถ้ามี)

ผู้สอน

สังข์แก้ว
2. ให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหาทีไ่ ด้รับจาก
ผศ.โชคดี
การเรียนในแต่ละหัวข้อการสอน โดยผูส้ อน
นพวรรณ
ทาการสรุปปิดท้าย
ผู้ช่วย
1. บรรยายที่มาและแนวคิดเกี่ยวกับเครือข่าย
ศาสตราจารย์ ดร.
การดาเนินงานภาครัฐ
อานุภาพ รักษ์
2. ตั้งประเด็นคาถามให้นักศึกษาคิดและแสดง
สุวรรณ
ความคิดเห็นในระหว่างการบรรยายในแต่ละ
ผู้ช่วย
หัวข้อ
ศาสตราจารย์ ดร.
3. ให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหาทีไ่ ด้รับจาก
บูชิตา
การเรียนในแต่ละหัวข้อการสอน โดยผูส้ อน
สังข์แก้ว
ทาการสรุปปิดท้าย
ผศ.โชคดี
นพวรรณ
1. บรรยายที่มา หลักการ และบทบาทหน้าที่ใน
ผู้ช่วย
การการกากับและตรวจสอบระหว่าง
ศาสตราจารย์ ดร.
หน่วยงานของรัฐ
อานุภาพ รักษ์
สุวรรณ
2. ตั้งประเด็นคาถามให้นักศึกษาคิดและแสดง
ความคิดเห็นในระหว่างการบรรยายในแต่ละ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.
หัวข้อ
บูชิตา
3. ให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหาทีไ่ ด้รับจาก
สังข์แก้ว
การเรียนในแต่ละหัวข้อการสอน โดยผูส้ อน
ผศ.โชคดี
ทาการสรุปปิดท้าย
นพวรรณ
ผู้ช่วย
1. บรรยายระบบการติดตามและประเมินผล
ศาสตราจารย์ ดร.
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
อานุภาพ รักษ์
ประเภทต่าง ๆ
สุวรรณ
2. ตั้งประเด็นคาถามให้นักศึกษาคิดและแสดง
ผู้ช่วย
ความคิดเห็นในระหว่างการบรรยายในแต่ละ
ศาสตราจารย์ ดร.
หัวข้อ
บูชิตา
3. ให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหาทีไ่ ด้รับจาก
สังข์แก้ว
การเรียนในแต่ละหัวข้อการสอน โดยผูส้ อน
ผศ.โชคดี
ทาการสรุปปิดท้าย
นพวรรณ

13

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

14
Online

ระบบการติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ
ประเภทต่าง ๆ (ครั้งที่ 2)

15
Online

สรุปเนื้อหารายวิชา

16

สอบปลายภาค

จานวน กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อทีใ่ ช้ (ถ้ามี)
ผู้สอน
ชั่วโมง
3
ผู้ช่วย
1. บรรยายระบบการติดตามและประเมินผล
ศาสตราจารย์ ดร.
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
อานุภาพ รักษ์
ประเภทต่าง (ต่อ)
สุวรรณ
2. ตั้งประเด็นคาถามให้นักศึกษาคิดและแสดง
ผู้ช่วย
ความคิดเห็นในระหว่างการบรรยายในแต่ละ
ศาสตราจารย์ ดร.
หัวข้อ
บูชิตา
3. ให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหาทีไ่ ด้รับจาก
สังข์แก้ว
การเรียนในแต่ละหัวข้อการสอน โดยผูส้ อน
ผศ.โชคดี
ทาการสรุปปิดท้าย
นพวรรณ
3
บรรยายสรุปเนื้อหาตลอดภาคการศึกษา ชี้แจง
ผู้ช่วย
แนวข้อสอบปลายภาค และเปิดโอกาสให้
ศาสตราจารย์ ดร.
นักศึกษาถามเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาในส่วนที่
อานุภาพ รักษ์
นักศึกษาไม่เข้าใจหรือต้องการให้อธิบาน
สุวรรณ
เพิ่มเติม
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.
บูชิตา
สังข์แก้ว
ผศ.โชคดี
นพวรรณ
3
การสอบข้อเขียน (Onine)

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
การพัฒนาการ
เรียนรู้ของ
ผลการเรียนรู้
วิธีการประเมิน
นักศึกษา
ด้านคุณธรรม 1) พัฒนานิสัยและประพฤติ (1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของ
จริยธรรม
ตนอย่างมีคุณธรรม
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
จริยธรรม ธรรมาภิบาล
งานตามกาหนดระยะเวลาที่
และด้วยความ
มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
รับผิดชอบทั้งในส่วนตน (2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อม
และส่วนรวม
เพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1-15

สัดส่วน
ของการ
ประเมินผล
10%

14

มคอ. 3
การพัฒนาการ
เรียนรู้ของ
นักศึกษา

ด้านความรู้

ผลการเรียนรู้

1)

2)

3)

ด้านทักษะทาง
ปัญญา

1)

2)

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

(3) ปริมาณการกระทาทุจริตในการ
สอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
มีความรู้และความเข้าใจ (1) การทดสอบย่อย
1-15
หลักความสาคัญของ
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลาย
กฎหมาย ระบบ กลไก และ
ภาคเรียน
ความสัมพันธ์กับสถาบัน (3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษา
ภาครัฐ และ ความ
จัดทา
ยุติธรรมในสังคม
(4) ประเมินจากการจัดกิจกรรมในชั้น
เข้าใจความรู้และ
เรียน
หลักการของแนวคิด
(5) ประเมินจากการนาเสนอรายงานใน
และทฤษฎีทางรัฐ
ชั้นเรียน
ประศาสนศาสตร์
รู้และเข้าใจถึง
ความก้าวหน้าของความรู้
ตลอดจนธรรมเนียม
ปฏิบัติ กฎระเบียบและ
ข้อบังคับที่เปลี่ยนไปตาม
สถานการณ์ในสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์
มีความสามารถในการ
(1) การโต้ตอบ การแสดงความคิดเห็น 4, 5, 6, 7, 8,
ค้นหาข้อเท็จจริง ทา
ที่อยู่บนพื้นฐานหลักวิชาการ
9, 10, 11,
ความเข้าใจ และ
(2) การสามารถอ้างอิง หนังสือ เอกสาร 12
วิเคราะห์สถานการณ์
ตารา เพื่อมาสนับสนุนกิจกรรม
หรือสภาพปัญหาที่
(3) ประเมินจากการทดสอบด้วย
เกี่ยวข้องระหว่าง
แบบทดสอบอัตนัยทั้งข้อเขียนและ
กฎหมาย สถาบันภาครัฐ
ปากเปล่า
และความยุติธรรมใน
สังคม
สามารถค้ น หา
ข้ อ เท็ จ จริ งและทา
ความเข้ า ใจ
ปรากฏการณ์ ที่

สัดส่วน
ของการ
ประเมินผล

40%

30%
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มคอ. 3
การพัฒนาการ
เรียนรู้ของ
นักศึกษา

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผลการเรียนรู้
เกี่ ย วข้ อ งกั บ รัฐ
ประศาสนศาสตร์จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
1) มีความรับผิดชอบในการ
พัฒนาตนเองและแสดงออก
ซึ่งภาวะผู้นาและสมาชิกที่
ดีของกลุ่ม
2) สามารถปรับตัวได้ใน
สังคมที่มีความ
หลากหลาย รับฟัง
ความเห็นที่แตกต่างและ
แสดงความเห็นที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นทาง
นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์
ได้อย่างสร้างสรรค์
1) มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ค้นคว้าหาความรู้และ
การนาเสนอข้อมูลทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ใน
รูปแบบที่หลากหลายได้
อย่างเหมาะสมกับ กลุ่ม
บุคคลต่างๆ
3) สามารถสื่อสารประเด็น
ทางนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วน
ของการ
ประเมินผล

(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการ
2, 6, 7, 8,
แสดงออกของนักศึกษาในการ
นาเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน
(2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกใน
การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

10%

(1) ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอ
โดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) ประเมินจากความสามารถในการ
อธิบายถึงข้อจากัด เหตุผลในการ
เลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ การ
อภิปราย กรณีศึกษา การนาเสนอ
ต่อชั้นเรียน

10%

4, 6, 8

16

มคอ. 3
หลักสูตรรัฐศาสตร์
การพัฒนาการ
ผลการเรียนรู้
เรียนรู้ของ
นักศึกษา
ด้านคุณธรรม 1) พัฒนานิสัยและประพฤติ
จริยธรรม
ตนอย่างมีคุณธรรม
จริยธรรม ธรรมาภิบาล
และด้วยความรับผิดชอบ
ทั้งในส่วนตนและ
ส่วนรวม
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมี
ความซื่อสัตย์สุจริต
3) มีภาวะความเป็นผู้นาและ
ผู้ตาม สามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งและลาดับ
ความสาคัญได้
4) มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และ
สามารถทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้
ด้านความรู้
1) มีความรู้และความเข้าใจ
หลักความสาคัญของ
กฎหมาย ระบบ กลไก และ
ความสัมพันธ์กับสถาบัน
ภาครัฐ และ ความ
ยุติธรรมในสังคม
3) มีความสามารถใน
การศึกษาค้นคว้าอละ
พัฒนาความรู้ของตนเอง
ได้อย่างต่อเนื่อง
5) สามารถบูรณาการใน
สาขาวิชาที่ศึกษากับ
ความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลาที่
นักศึกษาทาการศึกษาอยู่
ในหลักสูตรและสามารถ
ประยุกต์ใช้ศาสตร์ต่างๆ
ได้อย่างเหมาะสม

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

(1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
งานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อม
เพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
(3) ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

1-15

สัดส่วน
ของการ
ประเมินผล
10%

(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษา
จัดทา
(4) ประเมินจากการจัดกิจกรรมในชั้น
เรียน
(5) ประเมินจากรายงานการศึกษา
ค้นคว้าเอกสาร ลักษณะรูปเล่ม
รายงาน และการนาเสนอรายงานใน
ชั้นเรียน

1-15

40%

17

มคอ. 3
การพัฒนาการ
ผลการเรียนรู้
เรียนรู้ของ
นักศึกษา
ด้านทักษะทาง 1) มีความสามารถในการ
ปัญญา
ค้นหาข้อเท็จจริง ทา
ความเข้าใจ และ
วิเคราะห์สถานการณ์
หรือสภาพปัญหาที่
เกี่ยวข้องระหว่าง
กฎหมาย สถาบันภาครัฐ
และความยุติธรรมใน
สังคม
2) มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณ เป็นระบบ
และมีตรรกะ
5) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้
และทักษะตามกรอบ
ทฤษฎี แนวคิด
ประสบการณ์ และ
ตัวอย่างที่ศึกษามาทาการ
แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
ด้านทักษะ
2) สามารถปรับตัวได้ใน
ความสัมพันธ์
สังคมที่มีความ
ระหว่างบุคคล
หลากหลาย รับฟัง
และความ
ความเห็นที่แตกต่างและ
รับผิดชอบ
แสดงความเห็นที่
เกี่ยวข้องกับประเด็น
ทางนิติศาสตร์
รัฐศาสตร์ และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ได้
อย่างสร้างสรรค์
5) สามารถวางแผนและ
รับผิดชอบในการ
พัฒนาการเรียนรู้ทางง
ด้านเทคโนโลยีทั้งของ

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

(1) บรรยายเนื้อหารายวิชา โดยการ
4, 5, 6, 7,
สอดแทรกประสบการณ์ ความ
8, 9, 10,
คิดเห็น ตัวอย่างประกอบจาก
11, 12
นักศึกษา
(2) การทางานเดี่ยวและกลุ่ม การ
นาเสนอและการอภิปรายกลุ่ม
รวมทั้งการเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ร่วมกันอภิปราย
(3) มอบหมายให้อ่าน และศึกษาจาก
กรณีศึกษา เพื่อนาไปสู่การวิเคราะห์
ตามกรอบทฤษฎี แนวคิด
ประสบการณ์ ถึงสาเหตุ ผลกระทบ
และแนวทางการแก้ไขนักศึกษา

(1) จัดกิจกรรมกลุม่ มอบหมายงานราย 2, 6, 7, 8
เดี่ยว และกลุ่ม การนาเสนอและ
อภิปราย
(2) มอบหมายภาระหน้าที่และ
มอบหมายงานเป็นกลุ่ม
(3) การนาเสนอรายงาน
(4) กิจกรรมการมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นตามหลักวิชาการ

สัดส่วน
ของการ
ประเมินผล
30%

10%
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มคอ. 3
การพัฒนาการ
เรียนรู้ของ
นักศึกษา

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ตนเองและสอดคล้องกับ
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
2) สามารถประยุกต์ใช่
(1) การนาเสนอข้อมูล และการ
4, 6, 8
เทคโนโลยีสามารสนเทศ
วิเคราะห์ โดยเลือกใช้เทคโนโลยี
เพื่อการสื่อสารและสืบค้น
สารสนเทศที่เหมาะสม
ได้อย่างเหมาะสม
(2) การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยให้
3) สามารถสื่อสารประเด็น
นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์
ทางนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์
จาลอง และสถานการณ์จริง และ
และรัฐประศาสนศาสตร์
นาเสนอการแก้ปญ
ั หาที่เหมาะสม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (3) การจัดกิจกรรมกลุ่ม มอบหมายงาน
เดี่ยว และกลุ่ม การนาเสนอและ
อภิปราย โดยใช้สื่อและอุปกรณ์
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสืบค้น
และการจัดการเรียนการสอนทั้ง
ผู้สอนและผูเ้ รียน

สัดส่วน
ของการ
ประเมินผล

10%

หลักสูตรนิติศาสตร์
การ
พัฒนาการ
เรียนรู้ของ
นักศึกษา
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วน
ของการ
ประเมินผล

1) พัฒนานิสัยและประพฤติ
ตนอย่างมีคุณธรรม
จริยธรรม ธรรมาภิบาล
และด้วยความรับผิดชอบ
ทั้งในส่วนตนและส่วนรวม
2) ประพฤติปฏิบัติตนอย่าง
สอดคล้องกับหลัก
คุณธรรมและจริยธรรม
ของนักกฎหมาย
3) มีความซื้อสัตย์สุจริต
4) มีจิตสานึกรับผิดชอบต่อ
สังคมและใส่ใจต่อปัญหา
ต่างๆ ในสังคม

(1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
งานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อม
เพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
(3) ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

1-15

10%

19

มคอ. 3
การ
พัฒนาการ
เรียนรู้ของ
นักศึกษา
ด้านความรู้

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วน
ของการ
ประเมินผล

1) มีความรู้และความเข้าใจ
หลักความสาคัญของ
กฎหมาย ระบบ กลไก และ
ความสัมพันธ์กับสถาบัน
ภาครัฐ และ ความ
ยุติธรรมในสังคม

(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษา
จัดทา
(4) ประเมินจากการจัดกิจกรรมในชั้น
เรียน
(5) ประเมินจากรายงานการศึกษา
ค้นคว้าเอกสาร ลักษณะรูปเล่ม
รายงาน และการนาเสนอรายงานใน
ชั้นเรียน

1-15

40%

ด้านทักษะทาง 1) มีความสามารถในการ
ปัญญา
ค้นหาข้อเท็จจริง ทาความ
เข้าใจ และวิเคราะห์
สถานการณ์หรือสภาพ
ปัญหาที่เกี่ยวข้องระหว่าง
กฎหมาย สถาบันภาครัฐ
และความยุติธรรมใน
สังคม
2) มีความสามารถในการใช้
และการตีความกฎหมาย
การเทียบเคียงและการ
ค้นหาหลักเกณฑ์หรือ
ทางเลือกที่เหมาะสม เพื่อ
นามาปรับใช้กับข้อเท็จจริง
หรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
อย่างถูกต้องและเป็นธรรม
แก่กรณี
ด้านทักษะ
2) สามารถปรับตัวได้ใน
ความสัมพันธ์
สังคมที่มีความ
ระหว่างบุคคล
หลากหลาย รับฟัง
และความ
ความเห็นที่แตกต่างและ
รับผิดชอบ
แสดงความเห็นที่

(1) บรรยายเนื้อหารายวิชา โดยการ
4, 5, 6, 7, 8,
สอดแทรกประสบการณ์ ความ
9, 10, 11,
คิดเห็น ตัวอย่างประกอบจาก
12
นักศึกษา
(2) การทางานเดี่ยวและกลุ่ม การ
นาเสนอและการอภิปรายกลุ่ม
รวมทั้งการเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ร่วมกันอภิปราย
(3) มอบหมายให้อ่าน และศึกษาจาก
กรณีศึกษา เพื่อนาไปสู่การวิเคราะห์
ตามกรอบทฤษฎี แนวคิด
ประสบการณ์ ถึงสาเหตุ ผลกระทบ
และแนวทางการแก้ไขนักศึกษา

30%

(1) จัดกิจกรรมกลุม่ มอบหมายงานราย 2, 6, 7, 8
เดี่ยว และกลุ่ม การนาเสนอและ
อภิปราย
(2) มอบหมายภาระหน้าที่และ
มอบหมายงานเป็นกลุ่ม

10%

20

มคอ. 3
การ
พัฒนาการ
เรียนรู้ของ
นักศึกษา

ผลการเรียนรู้

เกี่ยวข้องกับประเด็นทาง
นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และ
รัฐประศาสนศาสตร์ได้
อย่างสร้างสรรค์
3) มีความสามารถในการ
ปรับตัวในสังคมที่มคี วาม
หลากหลาย มีวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์ การควบคุม
อารมณ์และความอดทน
ด้านทักษะการ 2) มีทักษะในการใช้ภาษ
วิเคราะห์เชิง
ต่างประเทศที่เหมาะสมแก่
ตัวเลข การ
กรณี
สื่อสาร และ 3) สามารถสื่อสารประเด็น
การใช้
ทางนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์
เทคโนโลยี
และรัฐประศาสนศาสตร์
สารสนเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วน
ของการ
ประเมินผล

(3) การนาเสนอรายงาน
(4) กิจกรรมการมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นตามหลักวิชาการ

(1) การนาเสนอข้อมูล และการ
4, 6, 8
วิเคราะห์ โดยเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม
(2) การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยให้
นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์
จาลอง และสถานการณ์จริง และ
นาเสนอการแก้ปญ
ั หาที่เหมาะสม
(3) 3) การจัดกิจกรรมกลุม่ มอบหมาย
งานเดี่ยว และกลุ่ม การนาเสนอ
และอภิปราย โดยใช้สื่อและอุปกรณ์
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสืบค้น
และการจัดการเรียนการสอนทั้ง
ผู้สอนและผูเ้ รียน

10%

2. เกณฑ์การให้คะแนน --- คะแนนรวม 100 คะแนน โดยมีรายละเอียดการให้คะแนนดังนี้
คะแนนเก็บ
60 คะแนน

สอบปลายภาค
40 คะแนน

1. การทาแบบฝึกหัดท้ายบททุกบท ส่งภายในเวลาที่อาจารย์ผสู้ อนกาหนด

15 คะแนน

2. การค้นคว้า รวบรวมรายชื่อ และจัดกลุ่มหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
3. การค้นคว้า รวบรวมรายชื่อ และจัดกลุ่มหน่วยงานที่เรียกว่าองค์การมหาชน
4. การวิเคราะห์บทบาท หน้าที่ และความสัมพันธ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ในการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานภาครัฐ ตามกรณีศึกษาที่ผสู้ อนกาหนด (Case Study)
5. การเข้าเรียน/การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน
สอบอัตนัย

10 คะแนน
10 คะแนน
15 คะแนน
10 คะแนน
40 คะแนน
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
เอกสารประการสอนรายวิชา “ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันและองค์กรภาครัฐ”
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ทศพร ศิริสัมพันธ์, 2549, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารราชการแนวใหม่, กรุงเทพมหานคร :
บริษัท วิชั่น พริ้นท์ แอนน์ มีเดีย จากัด
นคริ น ทร์ เมฆไตรรั ต น์ และคณะ, 2546, ทิ ศ ทางการปกครองท้ อ งถิ่ น ไทยและต่ า งประเทศ
เปรียบเทียบ. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์วิญญูชน
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (2553). หลักการจาแนกประเภทหน่ วยงานของรัฐ
ในกากับของฝ่ายบริหาร. กรุงเทพฯ: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
นโยบายกระทรวงมหาดไทย
แนวทางการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติระบเบี ยบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และฉบับ
แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม , พระราชบั ญ ญั ติ ป รับ ปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 และฉบั บ แก้ ไข
เพิ่มเติม, พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการแผ่นดินที่ดี พ.ศ.2546
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เป็นต้น

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน สื่อการ
สอน และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ ตลอดจนเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชาด้วยแบบสอบถามและพู ดคุย
แสดงความคิดเห็นกับผู้สอน
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 การสังเกตการณ์มีส่วนร่วมในการอภิปราย แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
สรุปภาพรวมของปัญหาและอุปสรรคจาก มคอ.5 และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 ทบทวนผลสัมฤทธิ์จากคะแนนสอบของนักศึกษา
4.2 ประเมินจากผลความพึงพอใจของนักศึกษาในชั้นเรียน
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5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
สรุปการดาเนินงานในรายวิชาในการศึกษาที่มีการสอนรายวิชานี้ และส่งโรงเรียนกฎหมายและ
การเมือง นาความเห็นของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมาพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม
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