เอกสารหมายเลข มคอ.

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หลักสูตรรัฐศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชือ่ รายวิชา
2553215 การบริหารราชการไทย (Thai Public Administration)
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
รัฐศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะดาน (กลุมวิชาแกน)
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
อาจารยวภิ าพรรณ สารภักดิ์
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (pre-requisite) (ถามี)
(ไมมี)
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (co-requisites) (ถามี)
(ไมมี)
8. สถานที่เรียน
ในมหาวิทยาลัย
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ลาสุด
10 มิถุนายน 2556
หมวดที่ 2 จุดมุง หมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
นักศึกษาเขาใจแนวคิดเกี่ยวกับการบริหาราชการ โครงสรางองคกรราชการ ระเบียบบริหารราชการแผนดิน
การแบงสวนราชการ อํานาจหนาทีข่ องหนวยงานราชการ การปฏิรปู ระบบราชการ กระบวนการและพฤติกรรม
การมีสวนรวมการบริหารราชการไทย
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
 เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับแนวคิดการบริหารราชการ โครงสรางองคกรราชการ ระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน
 เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการแบงสวนราชการ อํานาจหนาทีข่ องหนวยงานราชการ
 เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับกระบวนการและพฤติกรรมการมีสว นรวมการบริหารราชการไทย
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริห ารราชการ โดยมุงเนนกระบวนการ คานิยม วิ วัฒนาการของการบริหาร
ราชการไทย ปจจัยทางดานสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ที่มีอิทธิพลตอการบริหารราชการ และแนวทางการปฏิรูป
ระบบราชการไทย
Study principles and theories of public administration focusing on processes, values, and
evolution of Thai governing including social, economic, and political factors influencing Thai public
administration and reformation.
3. จํานวนชัว่ โมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

บรรยาย 45 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความตองการ
ของนักศึกษาเฉพาะ

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมีการฝกปฏิบัติ

การศึกษาดวยตนเอง
การศึกษาดวยตนเอง
6 ชั่วโมงตอสัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
 อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาแกนักศึกษาในชั่วโมงเรียน
 อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัป ดาห (เฉพาะราย
ที่ตองการ)
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
 ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสจุ ริต
 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
 มีภาวะความเปนผูนาํ และผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแขงและลําดับความสําคัญ
 เคารพในสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิศ์ รีของความเปนมนุษย
 เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
 สามารถวิเคราะหปญหาหรือความขัดแยงหรือปรากฏการณทางสังคมไดอยางมีเหตุมีผล
 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
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1.2 วิธีการสอนที่จะใชพัฒนาการเรียนรู
 บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นปญหาการบริหารราชการไทยในปจจุบัน
 กําหนดใหนักศึกษาหาตัวอยาง คิดวิเคราะห สังเคราะหในการหาแนวทางแกไข
 กรณีศกึ ษา และการศึกษาเกี่ยวกับอํานาจหนาทีแ่ ละบทบาทของหนวยงานราชการไทย
1.3 วิธีการประเมินผล
 พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรบั มอบหมายตามขอบเขตที่ไดรบั และตรงเวลา
 มีการอางอิงเอกสารที่ไดนํามาทํารายงาน อยางถูกตองและเหมาะสม
 ประเมินผลการวิเคราะหกรณีศึกษา
 ประเมินผลการนําเสนอรายงานทีม่ อบหมาย
 การเขารวมกิจกรรมศึกษาดูงานหนวยงานหรือองคกรราชการไทย
2. ความรู
2.1 ความรูที่จะไดรับ
 มีความรูแ ละความเขาใจเกีย่ วกับหลักการและทฤษฎีที่สาํ คัญในเนื้อหาสาขาวิชาทีศ่ ึกษา
 สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการของชุมชนและสังคมโดยรวมได รวมทั้งประยุกต
ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
 สามารถวิเคราะหปรากฏการณทางสังคม มีสว นรวมในการบริหารจัดการชุมชน ภายใตกรอบแนวคิด
ทฤษฎีการบริหารราชการไทย รวมถึงแนวคิดทฤษฎีดานรัฐศาสตรและสังคมศาสตร
 สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการที่เกี่ยวของในรายวิชาที่ศกึ ษา รวมทั้งวิวฒ
ั นาการศาสตร
ทางดานรัฐศาสตรและการนําไปประยุกตใช
 รู เขาใจ และสนใจพัฒนาการความรู ความชํานาญทางศาสตรดานการบริหารราชการไทยอยางตอเนื่อง
 มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที๋ศกึ ษาเพื่อเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ในยุคโลกาภิวัตน
 สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาทีศ่ ึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของไดตลอดระยะเวลา
ที่นักศึกษาทําการศึกษาอยูในหลักสูตร
2.2 วิธีการสอน
 บรรยายในเนื้อหารายวิชา
 การทํางานเดี่ยว และทํางานกลุม โดยจัดทํารายงานตามรูปแบบรายงาน พรอมนําเสนอและอภิปรายผล
 มอบหมายงานใหศกึ ษาคนควา วิเคราะห กรณีศกึ ษา และสรุปเนื้อหางานที่มอบหมาย
2.3 วิธีการประเมินผล
 ทดสอบยอย
 สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบ
 กิจกรรมกรณีศึกษาในสถานการณปจจุบัน
 การทํารายงานจากการศึกษาคนควา จัดทําตามแบบรูปเลมรายงานและมีการอางอิง
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3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
 คิดอยางมีวจิ ารณญาณ อยางเปนระบบ และรอบคอบ
 สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศเพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
 สามารถประยุกตความรูแ ละทักษาระกับการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
 บรรยายเนื้อหาวิชา
 การทํางานเดี่ยว ทํางานกลุม การนําเสนอและอภิปราย
 มอบหมายใหไปศึกษาจากงานวิชาการ และกรณีศึกษา
 ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบ
3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปญญาของนักศึกษา
 บรรยายเนื้อหาวิชา
 พัฒนาการทํางานกลุม ความเปนผูนาํ ทํางานเปนทีม
 สังเกตพฤติกรรมการแกไขปญหา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตอ งการพัฒนา
 สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
อยางมีประสิทธิภาพ
 สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตาง ๆ ในกลุม
ทั้งในบทบาทของผูนาํ หรือในบทบาทของผูร ว มงาน ทีมงาน
 สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นาํ สังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานของกลุม
 สามารถเปนผูริเริม่ แสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้สว นตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดง
จุดยืนอยางพอเหมาะทัง้ ตนเองและของกลุม
 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
 จัดกิจกรรมกลุม มอบหมายงานรายบุคคล และเปนกลุม
 การนําเสนอและอภิปราย ในประเด็นที่เกี่ยวของกับสถานการณปจจุบัน
4.3 วิธีการประเมิน
 รายงานที่นาํ เสนอ และพฤติกรรมการทํางานเปนทีม
 ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบ
 การเขารวมกิจกรรมกลุม
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ งพัฒนา
 มีทักษะในการใชเครื่องมือทีจ่ าํ เปนทีม่ ีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวของคอมพิวเตอร
 สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต
ตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
 สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลา และการเขียน เลือกใชรูปแบบการสือ่ สาร การนําเสนอ
อยางเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
 จัดกิจกรรมกลุม มอบหมายงานเดี่ยว และกลุม การนําเสนอและอภิปราย เชน ประเด็นปญหา
ระบบการบริหารราชการไทยในปจจุบัน
5.3 วิธีการประเมิน
 รายงานที่นาํ เสนอ และพฤติกรรมการทํางานเปนทีม ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค
ดวยขอสอบ
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
1
แนวการสอน ชี้แจงภาพรวมของ
รายวิชา
2

3

4

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
(ชั่วโมง)
และสือ่ ที่ใช
3
บรรยาย เปดโอกาสให
นักศึกษาซักถาม และทํา
ขอตกลงกอนการเรียน
ภูมหิ ลังที่มาของระบบบริหาร
3
-ฟงการบรรยาย เปดโอกาส
ราชการไทย ลักษณะความสําคัญ
ใหนักศึกษาซักถาม อภิปราย
ของการบริหารราชการไทย
-ใชสื่อการสอน Power Point
-คําถามทดสอบ
ความสัมพันธระหวางระบบการเมือง
3
-ฟงการบรรยาย เปดโอกาส
การปกครอง และระบบราชการ
ใหนักศึกษาซักถาม อภิปราย
-ใชสื่อการสอน Power Point
-คําถามทดสอบ
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตาม
3
-ฟงการบรรยาย เปดโอกาส
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ใหนักศึกษาซักถาม อภิปราย
-ใชสื่อการสอน Power Point
-คําถามทดสอบ
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ผูสอน
อ.วิภาพรรณ สารภักดิ์

อ.วิภาพรรณ สารภักดิ์

อ.วิภาพรรณ สารภักดิ์

อ.วิภาพรรณ สารภักดิ์
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5

การจัดระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน การแบงสวนราชการ
การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

3

6

การบริหารงานราชการทัว่ ไป
การบริหารราชการสวนกลาง
การบริหารราชการสวนภูมภิ าค

3

7

การบริหารงานราชการทัว่ ไป
การบริหารงานบุคคล
ระเบียบวินัยขาราชการ
สิทธิประโยชนในทางราชการ

3

8
9

-ฟงการบรรยาย เปดโอกาส อ.วิภาพรรณ สารภักดิ์
ใหนักศึกษาซักถาม อภิปราย
-ใชสื่อการสอน Power Point
-คําถามทดสอบ
-ฟงการบรรยาย เปดโอกาส อ.วิภาพรรณ สารภักดิ์
ใหนักศึกษาซักถาม อภิปราย
-ใชสื่อการสอน Power Point
-คําถามทดสอบ
-ฟงการบรรยาย เปดโอกาส อ.วิภาพรรณ สารภักดิ์
ใหนักศึกษาซักถาม อภิปราย
-ใชสื่อการสอน Power Point
-คําถามทดสอบ

สอบกลางภาค

การปฏิรปู ระบบราชการไทย
ปจจัยสําคัญในการปฏิรูประบบ
ราชการ

3

10

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ
การบริหารงบประมาณแผนดิน

3

11

ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจของไทย
และการปฏิรปู ทางการเมือง และ
การปฏิรปู ระบบบริหารราชการ

3

12

ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจของไทย
และการปฏิรปู ทางการเมือง และ
การปฏิรปู ระบบบริหารราชการ

3

13

ศึกษากรณีตัวอยางปญหาการบริหาร
ราชการไทยในปจจุบัน

3

14

ศึกษากรณีตัวอยางปญหาการบริหาร
ราชการไทยในปจจุบัน

3

-ฟงการบรรยาย เปดโอกาส
ใหนักศึกษาซักถาม อภิปราย
-ใชสื่อการสอน Power Point
-คําถามทดสอบ
-ฟงการบรรยาย เปดโอกาส
ใหนักศึกษาซักถาม อภิปราย
-ใชสื่อการสอน Power Point
-คําถามทดสอบ
-ฟงการบรรยาย เปดโอกาส
ใหนักศึกษาซักถาม อภิปราย
-ใชสื่อการสอน Power Point
-คําถามทดสอบ
-ฟงการบรรยาย เปดโอกาส
ใหนักศึกษาซักถาม อภิปราย
-ใชสื่อการสอน Power Point
-คําถามทดสอบ
-อภิปรายรวมกันระหวาง
นักศึกษาและผูส อน
-ใชสื่อการสอน Power Point
-อภิปรายรวมกันระหวาง
นักศึกษาและผูส อน
-ใชสื่อการสอน Power Point
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อ.วิภาพรรณ สารภักดิ์

อ.วิภาพรรณ สารภักดิ์

อ.วิภาพรรณ สารภักดิ์

อ.วิภาพรรณ สารภักดิ์

อ.วิภาพรรณ สารภักดิ์

อ.วิภาพรรณ สารภักดิ์
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15

สรุปเนื้อหารายวิชาที่ไดศกึ ษา
ทั้งภาคการศึกษา

3

ฟงการบรรยาย และเปด
โอกาสใหนักศึกษาซักถาม
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

อ.วิภาพรรณ สารภักดิ์

สอบปลายภาค

16
รวม

45

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมการประเมิน เชน การเขียนรายงาน
กําหนดการประเมิน
ผลการเรียนรู*
โครงงาน การสอบยอย การสอบกลางภาค
(สัปดาหที่)
การสอบปลายภาค
2.1, 2.2, 2.3, 2.4,
ทดสอบยอย
3, 5, 7
2.5, 2.6, 2.8, 1.3,
สอบกลางภาค
8
3.2, 3.3, 3.4
สอบปลายภาค
16
1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
การเขาชั้นเรียน
1.5, 1.6, 1.7, 4.1,
การมีสวนรวม อภิปราย เสนอความ
ตลอดภาคการศึกษา
4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 คิดเห็นในชั้นเรียน
5.1, 5.2, 5.3
วิเคราะหกรณีศึกษา คนควา การนําเสนอ
รายงาน การทํางานเดี่ยว และกลุม และ
ผลงานการอานและสรุปความ
* ระบุผลการเรียนรูห วั ขอยอยตามแผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรู

สัดสวนของ
การประเมิน
65%
5%
10%
20%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลักที่กําหนด
สมาน รังสิโยกฤษณ. การบริหารราชการไทย อดีต ปจจุบัน และอนาคต. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพรรณกิจ.
2543.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
สุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัย. การบริหารราชการไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช. พิมพครัง้ ที่ 17, 2542.
วิษณุ เครืองาม .หลังมานการเมือง. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมติชน, 2554.
เอกอนงค ศรีสาํ อางค. ระบบบริหารราชการไทย. กรุงเทพมหานคร : ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต,
2551.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
พระราชบัญญัติ งานวิจัย จดหมายเหตุ ขอมูลจาก website
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
 การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
 การสะทอนความคิด จากพฤติกรรมของผูเรียน
 แบบประเมินผูส อน และแบบประเมินรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินการสอน
 การสังเกตการณสอนของผูรว มทีมการสอน
 ผลการสอน
 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา
 มีการตั้งคณะกรรมการในหลักสูตร ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยตรวจสอบขอสอบ
รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
 ปรับปรุงรายวิชาทุกป ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4.
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