เอกสารหมายเลข มคอ. 3
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หลักสูตรรัฐศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1 รหัสและชื่อรายวิชา
2553215 การบริหารราชการไทย (Thai Public Administration)
2 จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต (3–0–6)
3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
รัฐศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะดาน (กลุมวิชาแกน)
4 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ผูชวยศาสตราจารยบุญสม พิมพหนู
5 ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นป 2
6 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
(ไมมี)
7 รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)
(ไมมี)
8 สถานที่เรียน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หลักสูตรรัฐศาสตร
9 วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
6 กันยายน พ.ศ. 2553
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1 จุดมุงหมายของรายวิชา
นักศึกษาเขาใจแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารราชการ โครงสรางองคกรราชการ ระเบียบบริหารราชการแผนดิน การแบงสวน
ราชการ อํานาจหนาที่ของหนวยงานราชการ การปฏิรูประบบราชการ กระบวนการและพฤติกรรมการมีสวนรวมการบริหารราชการไทย
2 วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
 เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับแนวคิดการบริหารราชการ โครงสรางองคกรราชการ ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน
 เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการแบงสวนราชการ อํานาจหนาที่ของหนวยงานราชการ
 เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับกระบวนการและพฤติกรรมการมีสวนรวมการบริหารราชการไทย
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หมวดที่ 3 สวนประกอบของรายวิชา
1 คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารราชการ โดยมุงเนนกระบวนการ คานิยม วิวัฒนาการของ
การบริหารราชการไทย ปจจัยทางดานสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ที่มีอิทธิพลตอการบริหารราชการ และแนวทาง
การปฏิรูประบบราชการไทย
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.
2 จํานวนชั่วโมงที่ใช/ภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝกงาน

การศึกษาดวยตนเอง

บรรยาย 45 ชั่วโมงตอ
สอนเสริมตามความตองการของ
ไมมกี ารฝกปฏิบัติ
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคการศึกษา
นักศึกษาเฉพาะ
6 ชั่วโมงตอสัปดาห
3 จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยจะใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคล
 อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาแกนักศึกษาผานเว็บไซตคณะ
 อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห (เฉพาะรายที่ตองการ)
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข องนักศึกษา

1 คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
 ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
 มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับความสําคัญ
 เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
 เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
 สามารถวิเคราะหปญหาหรือความขัดแยงหรือปรากฏการณทางสังคมไดอยางมีเหตุมีผล
 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอนที่จะใชพัฒนาการเรียนรู
 บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นปญหาบริหารราชการไทยในปจจุบัน
 กําหนดใหนักศึกษาหาตัวอยาง คิดวิเคราะหสังเคราะหในการหาแนวทางแกไข
 กรณีศึกษา และการศึกษาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่และบทบาทของหนวยงานราชการไทย
1.3 วิธีการประเมินผล
 พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา
 มีการอางอิงเอกสารที่ไดนํามาทํารายงาน อยางถูกตองและเหมาะสม
 ประเมินผลการวิเคราะหกรณีศึกษา
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 ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย
 การเขารวมกิจกรรมศึกษาดูงานหนวยงานหรือองคกรราชการไทย

2 ความรู
2.1 ความรูที่จะไดรับ
 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา
 สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการของชุมชนและสังคมโดยรวมได รวมทั้งประยุกต ทักษะ และการใช
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
 สามารถวิ เคราะห ปรากฏการณทางสัง คม มีส วนร วมในการบริ หารจัดการชุ มชน ภายใต กรอบแนวคิด ทฤษฎีทางดาน
รัฐศาสตรและสังคมศาสตร
 สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการศาสตรทางดานรัฐศาสตรรวมทั้งการนําไปประยุกต
 รู เขาใจและสนใจพัฒนาการความรู ความชํานาญทางศาสตรทางดานรัฐศาสตรอยางตอเนื่อง
 มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ในโลกยุคโลกาภิวัตน
 สามารถบู ร ณาการความรู ใ นสาขาวิ ช าที่ ศึ กษากั บ ความรู ใ นศาสตร อื่น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งได ต ลอดระยะเวลาที่ นั กศึ ก ษา
ทําการศึกษาอยูในหลักสูตร
2.2 วิธีการสอน
 บรรยายเนื้อหารายวิชา
 การทํางานเดี่ยว และกลุม การนําเสนอและอภิปราย
 มอบหมายใหอาน และศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน รวมถึงกรณีศึกษา
2.3 วิธีการประเมินผล
 ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบ
 กิจกรรมกลุม กรณีศึกษา และการทํารายงาน
 งานเดี่ยวรายงานการศึกษาคนควาเอกสาร ลักษณะรูปเลมรายงาน

3 ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
 คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
 สามารถสืบคนตีความและประเมินสารสนเทศเพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
 สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
 บรรยายเนื้อหารายวิชา
 การทํางานเดี่ยว และกลุม การนําเสนอและอภิปราย
 มอบหมายใหอาน และศึกษาจากกรณีศึกษา
 ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบ
3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปญญาของนักศึกษา
 บรรยายเนื้อหารายวิชา
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 พัฒนาการทํางานกลุม ความเปนผูนํา การทํางานเปนทีม
 สังเกตพฤติกรรมการแกไขปญหา

4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
 สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
 สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตางๆ ในกลุมทั้งในบทบาทของผูนํา หรือใน
บทบาทของผูรวมงานทีมงาน
 สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานกลุม
 สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวมพรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งตนเอง
และของกลุม
 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
 จัดกิจกรรมกลุม มอบหมายงานรายเดี่ยว และกลุม การนําเสนอและอภิปราย เชน ประเด็นปญหาการเมืองการปกครองไทย
4.3 วิธีการประเมิน
 รายงานที่นําเสนอ และพฤติกรรมการทํางานเปนทีม
 ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบ
 การเขารวมกิจกรรมกลุม

5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
 มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
 สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของ
อยางสรางสรรค
 สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลา และการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการนําเสนออยางเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
 จัดกิจกรรมกลุม มอบหมายงานรายเดี่ยว และกลุม การนําเสนอและอภิปราย เชน ประเด็นปญหาการเมืองการปกครองไทย
ในปจจุบัน
5.3 วิธีการประเมินผล
 รายงานที่นําเสนอ และพฤติกรรมการทํางานเปนทีม
 ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบ
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1 แผนการสอน
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอนและ
(ชม.)
สื่อที่ใช
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1

แนวการสอน ชี้แจงภาพรวมของรายวิชา

3

2

ภูมิหลังที่มาของระบบบริหารราชการไทย
ความหมาย ลักษณะความสําคัญของการ
บริหารราชการไทย

3

3

ความสัมพันธระหวางระบบการเมืองการ
ปกครอง และระบบราชการ

3

4

แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ตามรัฐธรรมนูญฯ

3

5

การจัดระเบียบบริหารราชการแผนดิน
การแบงสวนราชการ การปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม

3

6

การบริหารงานราชการทั่วไป
การบริหารราชการสวนกลาง
การบริหารราชการสวนภูมิภาค
การบริหารราชการสวนทองถิ่น
การบริหารงานราชการทั่วไป
การบริหารงานบุคคล
ระเบียบวินัยขาราชการ
สิทธิประโยชนในทางราชการ

3

7

8
9

การปฏิรูประบบราชการไทย
ปจจัยสําคัญในการปฏิรูประบบราชการ

10

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
การบริหารงบประมาณแผนดิน

11

ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจของไทย
และการปฏิรูปทางการเมือง และการปฏิรูป
ระบบบริหารราชการ

บรรยายเปดโอกาสให และทํา
ขอตกลงกอนการเรียน
ฟงการบรรยายเปดโอกาสให
น.ศ.อภิปรายและซักถาม โดยใช
สื่อการสอน Power Point,
VDO.
ฟงการบรรยายเปดโอกาสให
น.ศ.ซักถามและอภิปราย โดยใช
สื่อการสอน Power Point ใบ
งานทดสอบยอย,VDO.
ฟงการบรรยายเปดโอกาสให
น.ศ.ซักถามและอภิปราย โดยใช
สื่อ Power Point ,VDO.
ฟงการบรรยายเปดโอกาสให
น.ศ.ซักถามและอภิปราย โดยใช
สื่อ Power Point ใบงาน
ทดสอบยอย,VDO.
ฟงการบรรยายเปดโอกาสให
น.ศ.ซักถามและอภิปราย โดยใช
สื่อ Power Point

ผศ.บุญสม พิมพหนู

ฟงการบรรยายเปดโอกาสให
น.ศ.ซักถามและอภิปราย โดยใช
สื่อ Power Point ใบงาน
ทดสอบยอย,VDO.
สอบกลางภาค
3
ฟงการบรรยายเปดโอกาสให
น.ศ.ซักถามและอภิปราย โดย
ใชสื่อ Power Point ใบงาน
ทดสอบยอย,VDO.
3
ฟงการบรรยายเปดโอกาสให
น.ศ.ซักถามและอภิปราย โดย
ใชสื่อ Power Point (รายงาน
เดี่ยว)
3
ฟงการบรรยายเปดโอกาสให
น.ศ.ซักถามแลกเปลี่ยนโดยใช
สื่อ Power Point (รายงาน
กลุม)

ผศ.บุญสม พิมพหนู

3
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ผศ.บุญสม พิมพหนู

ผศ.บุญสม พิมพหนู

ผศ.บุญสม พิมพหนู

ผศ.บุญสม พิมพหนู

ผศ.บุญสม พิมพหนู

ผศ.บุญสม พิมพหนู

ผศ.บุญสม พิมพหนู

ผศ.บุญสม พิมพหนู
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เอกสารหมายเลข มคอ. 3
12
13
14
15

ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจของไทย
และการปฏิรูปทางการเมือง และการปฏิรูป
ระบบบริหารราชการ
ศึกษากรณีตัวอยางปญหาการบริหารราชการ
ไทยในปจจุบัน
ศึกษากรณีตัวอยางปญหาการบริหารราชการ
ไทยในปจจุบัน
สรุปเนื้อหารายวิชาที่ไดศึกษามาทั้งภาค
การศึกษา

16
รวม

รวม

3

บรรยาย อภิปรายรวมกัน
ระหวางผูสอนและผูเรียน

3

ผศ.บุญสม พิมพหนู

บรรยาย อภิปรายรวมกัน
ระหวางผูสอนและผูเรียน
3
บรรยาย อภิปรายรวมกัน
ระหวางผูสอนและผูเรียน
3
ฟงการบรรยายเปดโอกาสให
น.ศ.อภิปรายแลกเปลี่ยน
จัดสอบปลายภาค
45

ผศ.บุญสม พิมพหนู
ผศ.บุญสม พิมพหนู
ผศ.บุญสม พิมพหนู

2 แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู*
2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,
2.6,2.8,3.1,3.2,3.3,
3.4
1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,
1.6,1.7,4.1,4.2,4.3,
4.4,4.5,4.6

กิจกรรมการประเมิน (เชน การเขียนรายงาน โครงงาน การ
สอบยอย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค)
ทดสอบยอย
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
การเขาชั้นเรียน
การมีสวนรวม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน

กําหนดการ
ประเมิน
(สัปดาหท)ี่
3,5,7
8
16
ตลอดภาค
การศึกษา

วิเคราะหกรณีศึกษา คนควา การนําเสนอรายงาน
5.1,5.2,5.3
การทํางานเดี่ยว และกลุมและผลงาน
การอานและสรุปความ
* ระบุผลการเรียนรูหัวขอยอยตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรู

สัดสวนของการประเมินผล
65%
5%
10%
20%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1 ตําราและเอกสารหลักที่กําหนด
สมาน รังสิโยกฤษณ. การบริหารราชการไทย อดีต ปจจุบัน และอนาคต. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพบรรณกิจ
พิมพครั้งที่ 1. 2543.
2 เอกสารและขอมูลสําคัญ
สุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัย. การบริหารราชการไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
พิมพครั้งที่ 17. 2542.
เอกอนงค ศรีสําอางค. ระบบการบริหารราชการไทย. กรุงเทพมหานคร : ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, 2551.
3 เอกสารและขอมูลแนะนํา
งานวิจัย จดหมายเหตุ : ขอมูลจาก Website
หลักสูตรรัฐศาสตร 2554 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
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เอกสารหมายเลข มคอ. 3
หมวดที่ 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง
1 กลยุทธการประเมินประสิทธิผลโดยนักศึกษา
 การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
 การสะทอนคิด จากพฤติกรรมของผูเรียน
 แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
2 กลยุทธการประเมินการสอน
 การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน
 ผลการสอบ
 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
3 การปรับปรุงการสอน
 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิร์ ายวิชาของนักศึกษา
 มีการตั้งคณะกรรมการในหลักสูตร ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการ
ใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม
5 การดําเนินการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
 ปรับปรุงรายวิชาทุกป ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
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