
 

 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 

รายวิชา ๔๐๒ ๓๐๑  ความรูเบื้องตนทางรัฐประศาสนศาสตร 

(Introduction to Public Administration) 

 

ช่ือสถาบันอดุมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วิทยาเขตขอนแกน คณะสังคมศาสตร รัฐศาสตร 

หมวดที่ ๑ ขอมูลโดยทั่วไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา  

๔๐๒ ๓๐๑  ความรูเบื้องตนทางรัฐประศาสนศาสตร  

              (Introduction to Public Administration) 

๒. จํานวนหนวยกิต  

๓ หนวยกิต  (๓-๐-๖) 

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

รัฐศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาแกนทางรัฐศาสตร 

๔. อาจารยผูรับผิดหลักสูตร, อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา และอาจารยผูสอน 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร พระครสูุตธรรมภาณี,ผศ. 

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา นายทรงพล โชติกเวชกุล 

อาจารยผูสอน นายทรงพล โชติกเวชกุล  

๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน 

ภาคการศึกษาที่ ๒ / ชั้นปที่ ๑ 

๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 

ไมม ี

๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 

ไมม ี

๘. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

ไมไดกําหนดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูในรายวิชานี้  

๙. สถานที่เรียน    

หอง ๓๐๗ ชั้น ๓ อาคารเรียน ๑๐๐ ป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

ขอนแกน 
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๑๐. วันที่จัดทําหรือปรบัปรุงรายละเอยีดของรายวิชาครั้งลาสุด 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

๑. จุดมุงหมายของรายวิชา 

1. เพื่อใหนิสิต มีความรูความเขาใจเก่ียวกับพื้นฐานความรูเบื้องตนทางรัฐประศาสนศาสตร ศึกษา
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและขอบขายการศึกษารัฐประศาสนศาสตร ปทัสถานและวิวัฒนการของรัฐ
ประศาสนศาสตร การบริหารการพัฒนา ปจจัยแวดลอมทางรัฐประศาสนศาสตร นโยบายและการ
วางแผนของรัฐ องคการและการจัดการภาครฐัแนวใหม แนวโนมรัฐประศาสนศาสตรของไทย  

2. เพื่อใหนิสิต ศึกษาและคนควาขอมูลเก่ียวกับฐานความรูเบ้ืองตนทางรัฐประศาสนศาสตร 
อภิปราย นําเสนอ และนําผล การศึกษาคนควาไปประยุกตใชไดรวมทั้งมีทักษะการนําเสนอผลการศึกษา
ตามหัวขอท่ีไดรบัมอบหมายไดและมีทักษะกระบวนการทํางานกลุม และสามารถรวมมือกับกลุมนําเสนอ
รายงานไดถูกตองตามกระบวนการอยาง นอย 1 เลม  

3. เพื่อใหนิสิต สามารถใชโปรแกรมเบื้องตนในการเขียนรายงาน และนําเสนอผลการศึกษาตาม
หัวขอที่ไดรับ มอบหมายได  

4. เพื่อใหนิสิตมีเจตคติที่ดีตอรายวิชาความรูเบื้องตนทางรัฐประศาสนศาสตร และมีคุณธรรมและ
จริยธรรมจรรยาบรรณของนักรัฐประศาสนศาสตรท่ีดีมีคุณภาพตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน 
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรบัปรุงรายวิชา 

เพื่อใหนิสิตมีความรูพื้นฐานความรูเบื้องตนทางรัฐประศาสนศาสตร และเปนการเตรียมความพรอม 
ดานปญญาในการนําความรูความเขาใจความรูเบื้องตนทางรัฐประศาสนศาสตร ไปประยุกตใชในการ
ทํางานในอนาคตได  

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนนิการ 

๑. คําอธิบายรายวิชา   

      ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและขอบขายการศึกษารัฐประศาสนศาสตร ปทัสถานและ
วิวัฒนการของรัฐประศาสนศาสตร การบริหารการพัฒนา ปจจัยแวดลอมทางรัฐประศาสนศาสตร 
นโยบายและการวางแผนของรัฐ องคการและการจัดการภาครัฐแนวใหม แนวโนมรัฐประศาสนศาสตร
ของไทย  

๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 
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บรรยาย ๔๘ 

ชั่วโมงตอภาค

การศกึษา   

สอนเสริมตามความ

ตองการของนิสิต

เฉพาะราย 

ไมมีการฝกปฏิบัติงาน

ภาคสนาม 

การศึกษาดวยตนเอง ๖ 

ชั่วโมงตอสัปดาห   

๓. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาห ที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล 

- อาจารยประจําวิชาหรืออาจารยผูสอนใหคําปรึกษาผานโปรแกรมโทรศัพทมือถือ (Line, 

Messenger, Facebook)  

- มุมแนะแนว หองสํานักงานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หอง ๒๑๑ ชั้น ๒ อาคารเรียน 

๑๐๐ ป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน 

         - อาจารยประจําวิชาหรืออาจารยผูสอน จัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุมตาม

ความตองการ ๒ ชั่วโมงตอสัปดาห ทุกวันพุธ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หองสํานักงานหลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรบัณฑิต หอง ๒๑๑ ชั้น ๒ อาคารเรียน ๑๐๐ ป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน (เฉพาะรายท่ีตองการ) 

 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรูของนิสิต 

๔.๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต 

ดานบุคลิกภาพ - มีการสอดแทรกเรื่องการสํารวมในสมณภาวะ การครองจีวร

หรือการแตงกาย การเขาสังคมและศาสนพิธี เทคนิคการเจรจา

สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธท่ีดี และการวางตัวในการทํางานใน

บางรายวิชาท่ีเก่ียวของและในกิจกรรมปจฉิมนิเทศ กอนที่นิสิต

จะสําเร็จการศึกษา 

ดานภาวะผูนาํ และความรับผดิชอบ

ตลอดจนวินัยในตนเอง 

- กําหนดใหมีรายวิชาซึ่งนิสิตตองทํางานเปนกลุม และมีการ

กําหนดหัวหนากลุมในการทํารายงานตลอดจน กําหนดใหทุกคน

มีสวนรวมในการนําเสนอรายงานเพื่อเปนการฝกใหนิสิตไดสราง

ภาวะผูนําและการเปนสมาชิกกลุมที่ดี 

- มีกิจกรรมนิสิตที่มอบหมายใหนิสิตหมุนเวียนกันเปนหัวหนาใน

การดาํเนินกิจกรรมเพื่อฝกใหนิสิตมคีวามรบัผิดชอบ 

- มีกติกาที่จะสรางวินัยในตนเอง เชน การเขาเรียนตรงเวลา เขา

เรียนอยางสม่ําเสมอ การมีสวนรวมในชั้นเรียน เสริมสรางความ
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กลาในการแสดงความคิดเห็น 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ - มีการใหความรูแกนิสิตในการนํา เอาความรูทางดานรัฐ

ประศาสนศาสตรไปใชในการทํางานท่ีจะทําใหนิสิตอยูรวมกับคน

อ่ืนและคนในสังคมได 

 

๔.๒ การพัฒนาการเรียนรูในแตละดาน การพัฒนาการเรียนรูในแตละดาน (จาก มคอ.๒ หลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา) 

๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู ๓. ทักษะทาง

ปญญา 

๔. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

๕. ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 

                   
 

 

๔.๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรูดานคณุธรรม 

จริยธรรม 

กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการ

เรียนรูดานคณุธรรม จริยธรรม 

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู

ดานคณุธรรม จริยธรรม 

ความรับผิดชอบหลัก 

๑. พัฒนานิสิตและประพฤติ

ตน อยางมีคุณธรรม 

จริยธรรมและดวยความ

รับผิดชอบทั้งสวนตัวและสวน

รวม 

 

๑) ขณะบรรยาย หรือทํากิจกรรม

ใดๆ ผูบรรยายจะสอดแทรกเรื่อง

คุณธรรม จรยิธรรม จิตสาธารณะ

และการเสียสละเพื่อสวนรวม 

๓) การเปนตนแบบที่ดีของผูสอน 

๔) ยกกรณีตัวอยางประเด็นปญหา

ทางดานคุณธรรม จริยธรรม จิต

สาธารณะและเสียสละเพื่อสวนรวม

ใหนิสิตแสดงความคิดเห็นในการ

แกปญหา 

๕ )  บ ร รย ายพ ร อ มยก ตั ว อย า ง

๑) ประเมินโดยผูสอนและเพ่ือน

สังเกตพฤติกรรมผูเรียน 

๒) ประเมินจากผลงานและความ

รับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย 

๓) การเขาชั้นเรียน และการสงงาน

ท่ีไดรับมอบหมายตามเนื้อหาที่มอบ

ใหและตรงเวลา 

๔ )  ป ระ เ มิ นผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห

กรณีศึกษา 
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ผลการเรียนรูดานคณุธรรม 

จริยธรรม 

กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการ

เรียนรูดานคณุธรรม จริยธรรม 

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู

ดานคณุธรรม จริยธรรม 

กรณีศึกษาเกี่ ยวกับประเด็นทาง

จริยธรรมที่เก่ียวของ 

๔.๒.๒ ความรู 

ผลการเรียนรูดานความรู กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการ

เรียนรูดานความรู 

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู

ดานความรู 

ความรับผิดชอบหลัก 

๑. มีความรู ความเขาใจใน

หลักการของแนวคิดและ

ทฤษฎีทางรัฐประศาสน

ศาสตร   

๒. รูและเขาใจถึง

ความกาวหนาของความรู

ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ 

กฎระเบียบและขอบังคับท่ี

เปลี่ยนไปตามสถานการณใน

สาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร 

 

๑ )  บ ร ร ยา ย  อ ภิป ร า ย  พร อ ม

ยกตัวอยางประเด็นทางองคความรู

ท่ีเ ก่ียวของความรูเบื้องตนทางรัฐ

ประศาสนศาสตร   

๒) การทํางานกลุมหรือการทํางาน

และนําเสนอใบงานเดี่ยว   

๓) การวิเคราะหกรณีศึกษา และ

ม อ บ ห ม า ย ใ ห ค น ค ว า ข อ มู ล ท่ี

เก่ียวของกับความรูเบื้องตนทางรัฐ

ประศาสนศาสตร ตามเนื้อหาของ

แตละบท โดยสรุปและนําเสนอเปน

ใบงาน  

๔) เนนการศึกษาโดยใชบททดสอบ 

๕) เนนการศึกษาโดยใชปญหา และ

โครงงาน (Problem base 

learning) 

๖) เนนผู เรียนเปนศูนยกลางของ

การเรียนรู (Student Center) 

๑) ทดสอบยอย สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค ดวยขอสอบท่ีเนน

ทั้งดานศักยภาพและสมรรถภาพ 

๒) สมุดบันทึก 

๓) รายงาน/ใบงาน 

๔) การสังเกตพฤติกรรม 

๕) ประเมนิการนําเสนอสรุป

การศึกษาคนควาขอมลู 
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๔.๒.๓ ทักษะทางปญญา 

ผลการเรียนรูดานทักษะ

ทางปญญา 

กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการ

เรียนรูดานทักษะทางปญญา 

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู

ดานทักษะทางปญญา 

ความรับผิดชอบหลัก 

๒. สามารถศึกษาและ

วิเคราะหสถานการณหรือ

สภาพปญหาท่ีซับซอน โดย

ใชความรูแนวคิด และทฤษฎี

ทางรัฐประศาสนศาสตรเพื่อ

เสนอแนะแนวทางในการ

แกไขไดอยางสรางสรรค 

 

๑ )  กา รบรรยาย/อ ภิปราย เชิ ง

วิ ช าก ารที่ เ ก่ี ย วข องกั บคว ามรู

เบ้ืองตนทางรัฐประศาสนศาสตร ๒) 

การมอบหมายงานใหนิสิตศึกษา

ค นคว า ข อมู ล และ นํ า เ สน อผ ล

การศึกษา 

๓)  การให นิสิตศึกษาวิ เคราะห

เนื้อหาเก่ียวกับความรูเบื้องตนทาง

รัฐประศาสนศาสตร จนเกิดทักษะ 

สามา รถนํ า ไปประ ยุกต ใช และ

ถายทอดได 

๔)  การสะทอนแนวคิดจากการ

ประพฤติ 

๕) กิจกรรมในชั้นเรียน 

๑) ประเมินจากผลงานและการของ

ผูเรียนที่เกิดจากการใชกระบวนการ

เรียนรูอยางเปนเหตุเปนผล ศึกษา

คนควา วิ เคราะห วิจารณ และ

นําเสนออยางเปนระบบ  

๒) ประเมินผลจากการทดสอบยอย 

การสอบกลางภาค และการสอบ

ปลายภาค โดยเนนขอสอบท่ีแสดง

ถึงทักษะทางปญญาเก่ียวกับความรู

เบ้ืองตนทางรัฐประศาสนศาสตร  

๓) ประเมินผลจากขอสอบกลางภาค 

/ ขอสอบปลายภาค ที่มุงเนนให

ผู เรียนตอบโดยการคิดวิเคราะห 

ดวยการนําความรูทางหลักการ 

ทฤษฎีไปประยุกต เพื่อแกปญหา

อยางเหมาะสมมีเหตุผล 

๔.๒.๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรูดานทักษะ

ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการ

เรียนรูดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู

ดานทักษะความสัมพนัธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

ความรับผิดชอบหลัก 

๒. สามารถปรับตัวไดใน

สังคมที่มีความหลากหลาย 

รับฟงความคิดเห็นที่แตกตาง

แ ล ะ แ ส ด ง ค ว า ม เ ห็ น ที่

เก่ียวของกับประเด็นทางรัฐ

๑) จัดกิจกรรมกลุมภายในหองเรียน

หรือหองสมุด เพื่อการศึกษาคนควา

ขอมูล 

๒) มอบหมายงานใหผูเรียนทํางาน

เปนกลุมเพื่อเรียนรูความรับผิดชอบ

และการเปนสมาชิกที่ดีของกลุม 

๑) ประเมินจากพฤติกรรมและการ

แสดงออกของผูเรียนระหวางการ

เรียนการสอนและการทาํงาน

รวมกับเพื่อน  

๒) ประเมนิจากผลงานของผูเรียนที่

นําเสนอตามที่ไดรับมอบหมาย 
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ผลการเรียนรูดานทักษะ

ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการ

เรียนรูดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู

ดานทักษะความสัมพนัธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

ประศาสนศาสตรไดอยาง

สรางสรรค 

 

๓) มอบหมายงานเปนรายบุคคล

หรื อกลุ ม  หรื ออ า นบทควา ม ท่ี

เก่ียวของกับรายวิชา 

๔)  การนํา เสนอหรือส งใบงาน/

รายงานที่ไดศึกษาคนควาตามความ

รับผิดชอบ 

๓) ประเมินผลงานจากการทดสอบ

ยอย การสอบกลางภาค และการ

สอบปลายภาค 

 

๔.๒.๕ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรูดานทักษะ

การวิเคราะหเชิงตัวเลขการ

สื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการ

เรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลขการสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข

การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ความรับผิดชอบหลัก 

๑. มีทักษะในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

เปนเครื่องมือในการคนหา

ความรูและการนาํเสนอ

ขอมูลทางรัฐประศาสน

ศาสตรในรูปแบบที่

หลากหลายไดอยาง

เหมาะสมกับบุคคลตางๆ 

 

๑) อภิปราย เพื่อพัฒนาทักษะใน

การคิดคํานวณ เชิงตัวเลข รวมถึง

การสื่อสาร, การพูด, การฟง, การ

แปล, การเขียน โดยการทํารายงาน, 

การอาน คนควา และนําเสนอในชั้น

เรียน      

๒) มอบหมายกิจกรรมใหผูเรียนได

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สืบคนสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ 

๓) นําเสนอ/สงใบงานหรือรายงาน

โดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่

เหมาะสม เชน สงงานผาน Line 

Facebook และ e-mail เปนตน 

๑) ประเมินจากความสามารถใน

การนํ า เสนอตอชั้น เรียน โดยใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒) ประเมนิจากผลงานตามกิจกรรม

ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ที่ ผู ส อ น

มอบหมาย 

๓) การจัดทํารายงาน และนําเสนอ

ดวยสื่อเทคโนโลยี 

๔) การมีสวนรวมในกิจกรรมการ

เ รี ย นก า รส อ น  อา ทิ เ ช น  กา ร

อภิปรายและวิธีการอภิปราย 
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หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห 

ที ่

 

หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ

สอน สื่อที่ใช (ถามี) 

 

ผูสอน 

๑ 

 

- แนะนํารายวิชาและแผนการสอน ชี้แจง

แนวสังเขปและรายละเอียดประจําวิชา 

เ ก ณฑ ก า ร ศึ กษ า ต า มร ะ เ บี ย บขอ ง

มหาวิทยาลัย, การวัดผลและประเมินผล 

- เกริ่นนํารายละเอียดเนื้อหาสาระในแต

ละบทเรียน เกี่ยวกับความรูเบื้องตนทาง

รัฐประศาสนศาสตร 

๓ แนะนํา ชี้แจง อธิบาย

รายวชิา และแผนการ

สอน เอกสาร

ประกอบการเรียนการ

สอน  

- บอกแหลงคนควา

ขอมูล/แนะวิธีการสืบคน

ขอมูลสารสนเทศ การทํา

เอกสารสําหรับการ

นําเสนอ การใช

โปรแกรมนําเสนอขอมูล  

อ.ทรงพล โชติกเวชกุล 

 

๒ 

 

ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและขอบขาย

การศึกษารัฐประศาสนศาสตร  

๓ - บรรยาย ยกตัวอยาง

ประกอบ อภิปรายจาก 

- การเรียนการสอนแบบ

เนนผูเรียนเปนศนูยกลาง  

อ.ทรงพล โชติกเวชกุล 

 

๓ ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร  ๓ - บรรยาย ยกตัวอยาง

ประกอบ อภิปรายจาก 

อ.ทรงพล โชติกเวชกุล 

 

๔ ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร ๓ - การเรียนการสอนแบบ

เนนผูเรียนเปนศนูยกลาง  

อ.ทรงพล โชติกเวชกุล 

 

๕ 

 

ปทัสถานและวิวัฒนการของรัฐประศาสน
ศาสตร 

๓ - บรรยาย ยกตัวอยาง

ประกอบ อภิปรายจาก 

อ.ทรงพล โชติกเวชกุล 

 

๖ การบริหารการพัฒนา  ๓ - การเรียนการสอนแบบ

เนนผูเรียนเปนศนูยกลาง  

อ.ทรงพล โชติกเวชกุล 

 

๗ ปจจัยแวดลอมทางรัฐประศาสนศาสตร  ๓ - บรรยาย ยกตัวอยาง

ประกอบ อภิปรายจาก 

- การเรียนการสอนแบบ

อ.ทรงพล โชติกเวชกุล 
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สัปดาห 

ที ่

 

หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ

สอน สื่อที่ใช (ถามี) 

 

ผูสอน 

เนนผูเรียนเปนศนูยกลาง  

๘ นโยบายและการวางแผนของรัฐ  ๓ - บรรยาย ยกตัวอยาง

ประกอบ อภิปรายจาก 

- การเรียนการสอนแบบ

เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  

อ.ทรงพล โชติกเวชกุล 

 

๙ สอบกลางภาค ๓  อ.ทรงพล โชติกเวชกุล 

 

๑๐ องคการและการจัดการภาครัฐแนวใหม  ๓ บรรยาย  

-สอดแทรกเรื่องคณุธรรม 

จริยธรรม 

-ยกกรณีตัวอยาง

ประเด็นปญหาทางดาน

คุณธรรม จริยธรรมให

นิสิตแสดงความคิดเห็น

ในการแกปญหา 

-กิจกรรมในชั้นเรียน 

-ใหยกกรณีตัวอยาง 

เรยีนรู ศึกษา คนควา

และรวมกันอภิปรายกลุม  

-กําหนดใหนิสิตอาน

เนื้อหาที่กําหนด 

-เพื่อฝกการวิเคราะห

และการสื่อสารขอมูล

จากการอาน 

-ทําแบบทดสอบยอย 

-สรุปประเด็น  

-เช็คเวลาเรียน 

อ.ทรงพล โชติกเวชกุล 

 

๑๑ แนวโนมรัฐประศาสนศาสตรของไทย  ๓ บรรยาย  อ.ทรงพล โชติกเวชกุล 
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สัปดาห 

ที ่

 

หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ

สอน สื่อที่ใช (ถามี) 

 

ผูสอน 

-สอดแทรกเรื่องคณุธรรม 

จริยธรรม 

-ยกกรณีตัวอยาง

ประเด็นปญหาทางดาน

คุณธรรม จริยธรรมให

นิสิตแสดงความคดิเห็น

ในการแกปญหา 

-กิจกรรมในชั้นเรียน 

-ใหยกกรณีตัวอยาง 

เรยีนรู ศกึษา คนควา

และรวมกันอภิปรายกลุม  

-กําหนดใหนิสิตอาน

เนื้อหาที่กําหนด 

-เพื่อฝกการวิเคราะห

และการสื่อสารขอมูล

จากการอาน 

-ทําแบบทดสอบยอย 

-สรุปประเด็น  

-เช็คเวลาเรียน 

 

๑๒ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย ๓ บรรยาย  

-สอดแทรกเรื่องคณุธรรม 

จริยธรรม 

-ยกกรณีตัวอยาง

ประเด็นปญหาทางดาน

คุณธรรม จริยธรรมให

นิสิตแสดงความคดิเห็น

ในการแกปญหา 

-กิจกรรมในชั้นเรียน 

อ.ทรงพล โชติกเวชกุล 
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๑๑ 

สัปดาห 

ที ่

 

หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ

สอน สื่อที่ใช (ถามี) 

 

ผูสอน 

-ใหยกกรณตัีวอยาง 

เรยีนรู ศึกษา คนควา

และรวมกันอภิปรายกลุม  

-กําหนดใหนิสิตอาน

เนื้อหาที่กําหนด 

-เพื่อฝกการวิเคราะห

และการสื่อสารขอมูล

จากการอาน 

-ทําแบบทดสอบยอย 

-สรุปประเด็น  

-เช็คเวลาเรียน 

๑๓ 

 

ระบบราชการไทย ๓ บรรยาย  

-สอดแทรกเรื่องคณุธรรม 

จริยธรรม 

-ยกกรณีตัวอยาง

ประเด็นปญหาทางดาน

คุณธรรม จริยธรรมให

นิสิตแสดงความคดิเห็น

ในการแกปญหา 

-กิจกรรมในชั้นเรียน 

-ใหยกกรณีตัวอยาง 

เรยีนรู ศึกษา คนควา

และรวมกันอภิปรายกลุม  

-กําหนดใหนิสิตอาน

เนื้อหาที่กําหนด 

-เพื่อฝกการวิเคราะห

และการสื่อสารขอมูล

จากการอาน 

อ.ทรงพล โชติกเวชกุล 
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๑๒ 

สัปดาห 

ที ่

 

หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ

สอน สื่อที่ใช (ถามี) 

 

ผูสอน 

-ทําแบบทดสอบยอย 

-สรุปประเด็น  

-เช็คเวลาเรียน 

๑๔  รัฐประศาสนศาสตรแนวพุทธ ๓ บรรยาย  

-สอดแทรกเรื่องคณุธรรม 

จริยธรรม 

-ยกกรณีตัวอยาง

ประเด็นปญหาทางดาน

คุณธรรม จริยธรรมให

นิสิตแสดงความคดิเห็น

ในการแกปญหา 

-กิจกรรมในชั้นเรียน 

-ใหยกกรณีตัวอยาง 

เรยีนรู ศึกษา คนควา

และรวมกันอภิปรายกลุม  

-กําหนดใหนิสิตอาน

เนื้อหาที่กําหนด 

-เพื่อฝกการวิเคราะห

และการสื่อสารขอมูล

จากการอาน 

-ทําแบบทดสอบยอย 

-สรุปประเด็น  

-เช็คเวลาเรียน 

อ.ทรงพล โชติกเวชกุล 

 

๑๕ นําเสนอ 

 

๓ บรรยาย  

-สอดแทรกเรื่องคณุธรรม 

จริยธรรม 

-ยกกรณีตัวอยาง

ประเด็นปญหาทางดาน

อ.ทรงพล โชติกเวชกุล 
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๑๓ 

สัปดาห 

ที ่

 

หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ

สอน สื่อที่ใช (ถามี) 

 

ผูสอน 

คุณธรรม จริยธรรมให

นิสิตแสดงความคดิเห็น

ในการแกปญหา 

-กิจกรรมในชั้นเรียน 

-ใหยกกรณีตัวอยาง 

เรยีนรู ศึกษา คนควา

และรวมกันอภิปรายกลุม  

-กําหนดใหนิสิตอาน

เนื้อหาที่กําหนด 

-เพื่อฝกการวิเคราะห

และการสื่อสารขอมูล

จากการอาน 

-ทําแบบทดสอบยอย 

-สรุปประเด็น  

-เช็คเวลาเรียน 

๑๖ สรุปเนื้อหาของรายวิชาทั้งหมด เพื่อให

นิสิตไดมองเห็นภาพรวมของเนื้อหาแตละ

บทในรายวิชา 

๓ - บรรยาย ยกตัวอยาง

ประกอบ สรุปภาพรวม

ของรายวิชา  

อ.ทรงพล โชติกเวชกุล 

๑๗ สอบปลายภาค ๓ ตามประกาศวิทยาลัย

สงฆขอนแกนกําหนด 

วิทยาลัยสงฆ

ขอนแกน 

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ที ่ มาตรฐานการเรียนรู วิธีการประเมินผล  สัปดาหที่ประเมิน 
สัดสวนของ

การประเมินผล 

๑ 
ดานคุณธรรมจริยธรรม 

ขอ ๑.๑ 

 - สังเกตพฤติกรรมผูเรียน 
- ประเมินผลงานจากการทําใบงาน
เดี่ยวหรือรายงานกลุม/เขาชั้นเรยีน 

ตลอดภาคการศกึษา ๑๐ % 

๒ 
ดานความรู 
ขอ ๒.๑, ๒.๓ 

- การตอบคําถามในชั้นเรยีน 
- การสอบกลางภาค/กิจกรรม 

๑-๘, ๑๐-๑๗ 
๙ 

๒๐ % 
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๑๔ 

ที ่ มาตรฐานการเรียนรู วิธีการประเมินผล  สัปดาหที่ประเมิน 
สัดสวนของ

การประเมินผล 

๓ 
ดานทักษะทางปญญา 
ขอ ๓.๒ 

การสอบปรนัย ปลายภาค ๑๘ ๕๐ % 

๔ 

ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
ขอ ๔.๒ 

- การสังเกตพฤติกรรมจากการ
ทํางานกลุมรวมกับเพื่อน/การมี
สวนรวม  
- การนําเสนอรายงาน/อภิปราย 
เสนอความคิดเห็น 
- การทํางานกลุมหรือใบงานเดี่ยว 
(อัตนัย/ปรนัย) 
- การสงงานตามที่มอบหมาย 

ตลอดภาคการศกึษา ๑๐ % 

๕ 

ดานทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ขอ ๕.๑ 

- การนําเสนอผลงานกลุมโดยใชส่ือ
เทคโนโลยีนาํเสนองานผานสื่อ
บันทึกแบบ VDO หรือแบบ 
Powerpoint) 

ตลอดภาคการศกึษา ๑๐ % 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. เอกสารและตําราหลัก 

         ๑.สัมฤทธ์ิ  ยศสมศักดิ์.หลักรัฐประศาสนศาสตร แนวคิดและทฤษฎี.พิมพครั้งที่๒,

กรุงเทพฯ:รตันพรชัย,๒๕๔๘. 

๒. พิทยา  บวรวัฒนา.รฐัประศาสนศาสตร ทฤษฎีและแนวการศึกษา (ค.ศ.๑๘๘๗-๑๙๗๐).พิมพครั้งท่ี ๑๗,

กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,๒๕๕๕. 

๓. ______________.รัฐประศาสนศาสตร ทฤษฎีและแนวการศึกษา (ค.ศ.๑๙๗๐-๑๙๘๐).พิมพครั้งท่ี ๑๗,

กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,๒๕๕๕. 

        ๔.ไชยา  ยิ้มวิไล.พัฒนาการรฐัประศาสนศาสตรและการบริหารรฐักิจจากอดีตสูปจจุบันและอนาคต 

        ๕.อุทัย  เลาหวิเชียร.รัฐประศาสนศาสตร ลักษณะวิชาและมิติตางๆ.พิมพครั้งท่ี ๘,กรุงเทพฯ : ๒๕๔๔. 

๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

ไมม ี

๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

๑.บุญทัน  ดอกไธสง.ขอบขายรัฐประศาสนศาสตรในยุคโลกาภิวัตน.กรุงเทพฯ: ส.เอเชียเพรส(๑๙๘๙),
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๑๕ 

๒๕๕๓. 

๒.______________.รัฐประศาสนศาสตรสรางสรรค.กรุงเทพฯ : ปญญาชน,๒๕๕๕. 

๓.ประชุม  รอดประเสริฐ.นโยบายและการวางแผน หลักการและทฤษฎี.พิมพครั้งที่ ๘,กรุงเทพฯ: เนติกุล

การพิมพ,๒๕๔๗. 

๔. พิทยา  บวรวัฒนา.ทฤษฎีองคการสาธารณะ.พิมพครั้งที่ ๑๕,กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

,๒๕๕๕. 

๕.เรืองวิทย  เกษสุวรรณ.ความรูเบื้องตนเก่ียวกับรัฐประศาสนศาสตร. พิมพครั้งที่ ๒,กรุงเทพฯ : บพิธการ

พิมพ, ๒๕๕๐. 

๖. วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ. หลักรัฐประศาสนศาสตร: แนวคิดและกระบวนการ.พิมพครั้งท่ี ๒, กรุงเทพฯ : 

เอกซเปอรเน็ท,๒๕๕๑. 

         ๗. วิเชียร วิทยอุดม.แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร และทฤษฎีระบบราชการ.กรุงเทพฯ: บรษิัท ธีระฟลม  

                         และ ไซเท็กซ จํากัด,๒๕๕๑. 

๘. ศิริพงษ ลดาวัลย ณ อยุธยา. แนวความคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร. เชียงใหม : ธนุชพริ้นติ้ง

,๒๕๕๑ 

         ๙. นโยบายรัฐรฐับาลทักษิณ  ชินวัตร-รัฐบาลประยุทธ  จันโอชา 

       ๑๐. เปรียบเทียบนโยบาย ๔ รัฐบาล 

 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรงุการดําเนินการของรายวิชา  

๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ไดรับการประเมินผลจากนิสิต โดยมีผลการประเมินความสอดคลองตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู แยกเปนรายดานไดดังนี้ 

          ๑.๑ ดานเนื้อหาวิชา 

     ๑) มีการแจงใหนิสิตทราบเก่ียวกับคําอธิบายรายวิชา ขอบขายเนื้อหารายวิชา แผนการสอน  

     ๒) การจัดลําดับเน้ือหาเปนไปอยางมีระบบและข้ันตอนชัดเจน 

     ๓) ไดรบัความรูในรายวิชาน้ีครบถวนตามแผนการสอน 

     ๔) สอนเน้ือหารายวิชาใหสามารถนําไปประยุกตใชไดในชีวิตประจําวันและสถานการณปจจุบัน 

               ๕) นําเสนอประเด็นใหมๆ ที่ทันสมัยในกรอบเน้ือหารายวิชา 

          ๑.๒ ดานการจัดการเรยีนการสอน 

    ๑) มีการใชสื่อการเรียนการสอนที่สงเสริมการเรียนรูท่ีเหมาะสมและหลากหลายทําใหผูเรียนเขาใจ
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๑๖ 

เนื้อหามากยิ่งข้ึน 

    ๒) สงเสริมใหผูเรียนสามารถคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล 

    ๓) ใหขอมูลและชี้แนะแหลงคนควาหาความรูเพิ่มเติม 

    ๔) จัดเนื้อหาและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรยีน 

    ๕) มีการสอดแทรกเรื่องคณุธรรมและจริยธรรมที่มีสารประโยชนในกิจกรรมการเรยีนการสอน 

    ๖) เปดโอกาสใหผูเรียนไดเสนอความคิดเห็นในการเรียนการสอน  

              ๗) มีการวัดผลและประเมินผลหลายรูปแบบ 

          ๑.๓ ดานคุณธรรม จรยิธรรมของอาจารย 

   ๑) มีความเมตตา กรุณา ปราศจากอคติตอผูเรียน 

   ๒) มีความอดทนตอพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของผูเรียนในขณะทําการเรียนการสอน 

   ๓) ปฏิบัติตนใหเปนท่ีเคารพนับถือทั้งในและนอกเวลาปฏิบัติงานสอน 

              ๔) มีเวลาใหคําปรึกษาแกผูเรียน ตรงตอเวลาและอุทิศตนใหกับการสอนเต็มที่ 

๒. กลยุทธการประเมินการสอน 

     ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้ 

          - การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน 

          - ผลการสอบ 

          - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 

          - แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

          - ขอเสนอแนะผานเวบบอรด ที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนิสิต 

๓. การปรับปรุงการสอน  

หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม

สมอง และหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 

          - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

          - การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนสิิตในรายวิชา 

     ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรูใน

วิชา ไดจาก การสอบถามนิสิต หรือการสุมตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอย และ

หลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังน้ี 

          - การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารยอ่ืน หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีไมใช

อาจารยประจําหลักสูตร  



 

รายวิชา ๔๐๒ ๓๐๑  ความรูเบ้ืองตนทางรัฐประศาสนศาสตร                         มคอ. ๓ 

Introduction to Public Administration                                                                  นายทรงพล โชติกเวชกุล
๑๗ 

          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนิสิต โดยตรวจสอบ

ขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 

๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ

รายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 

          - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ ๔ 

          - เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญหาที่มาจาก

งานวิจัยของอาจารยหรือแนวคิดใหมๆ 

 

 

ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/อาจารยผูบรรยาย  นายทรงพล โชติกเวชกุล 

 

ลงชื่อ _______________________________ วันที่รายงาน _____________________ 

  

ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  พระครสูุตธรรมภาณ,ีผศ. 

ลงชื่อ _______________________________ วันที่รับรายงาน _____________________ 

 


