
รายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ. ๓) 
รายวิชา ๔๐๒ ๓๐๒  ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขต                     ขอนแก่น 
วิทยาลัยสงฆ์                 ขอนแก่น 
คณะ                           สังคมศาสตร์ 
ภาควิชา                        รัฐศาสตร์ 
หลักสูตร/สาขาวิชา          รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยทั่วไป 
๑. รหัสและชื่อรายวิชา  
๔๐๒ ๓๐๒ ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
               (Public Administration Theory) 
๒. จ านวนหน่วยกิต   
     ๓ หน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖) 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และประเภทหมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกนทางรัฐประศาสนศาสตร์) 
๔. อาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตร, อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ ดร.เรียงดาว ทวะชาลี 
     อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ 
     อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ 
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๖๕ ช้ันปีที่ ๓ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 
๖. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ๔๐๒ ๓๐๑ ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
                    (Introduction to Public Administration) 
๗. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     ๔๐๒ ๓๐๔ นโยบายสาธารณะและการวางแผน 
                    (Public Policy and Planning) 
๘. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
    ก าหนดการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้ในรายวิชาน้ี  
๙. สถานท่ีเรียน    
     ห้องเรียนออนไลน์ / ห้อง ๓๐๕ (ภาคปกติ) ช้ัน ๓ และห้อง ๔๐๕ (ภาคสมทบ) ช้ัน ๔ อาคารเรียน ๑๐๐ ปี สมเด็จ
พระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
๑๐. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
       ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

 

 

 



หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

๑. เพื่อศึกษาแนวความคิดพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์จากอดีตถึงปัจจุบัน 
๒. เพื่อวิเคราะห์จุดหักเหทางรัฐประศาสนศาสตร์ของนักคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
๓. เพื่อประยุกต์ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ใช้กับยุคปัจจุบันได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 
๑. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวิชารัฐประศาสนศาสตร์ในฐานะที่เป็นวิชาส าคัญที่เป็น

ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
๒. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ ความเป็นมาของรัฐประศาสนศาสตร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ว่า

มีความสัมพันธ์กับศาสตร์สาขาอื่นอย่างไร  
๓. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจว่ารัฐประศาสนศาสตร์ มีความสัมพันธ์กับศาสตร์สาขาอื่นอย่างไร 

และจะน าศาสตร์สาขาต่าง ๆ เหล่าน้ันมาใช้ประโยชน์กับทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างไร 
 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
๑. ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษาทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การ โดยเริ่มจากแนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การสมัยดั้งเดิมถึงสมัย
ปัจจุบัน ความหมายและองค์ประกอบขององค์การ ตัวแปรในองค์การ วิธีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับองค์การ ปัจจัยพื้นฐาน
ที่ก าหนดพฤติกรรมการท างานของมนุษย์ พฤติกรรมในการบริหาร อิทธิพลของโครงสร้างและกระบวนการในองค์การที่
มีต่อพฤติกรรมการท างานของมนุษย์ 
๒. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย ๓๓ ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษา 

ไม่มีการสอนเสริมใน
รายวิชา  
 

มีการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 
๑๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา 

ศึกษาคันคว้าด้วยตนเอง ๖ 
ช่ัวโมงต่อสปัดาห ์

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
        - อาจารย์ประจ าวิชาหรืออาจารย์ผู้สอนให้ค าปรึกษาผา่นโปรแกรมโทรศัพท์มือถือ (Line, Messenger, Google 
Meeting)  
        - มุมแนะแนว ห้องส านักงานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ห้อง ๒๑๑ ช้ัน ๒ อาคารเรียน ๑๐๐ ปี 
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
        - อาจารย์ประจ าวิชาหรืออาจารย์ผู้สอน จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ ๒ 
ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ทุกวันพุธ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. และทุกวันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ห้อง
ส านักงานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ห้อง ๒๑๑ ช้ัน ๒ อาคารเรียน ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ 
อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น (เฉพาะรายที่ต้องการ) 

 
 
 
 
 



หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 
 

๔.๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
ด้านบุคลิกภาพ  - มีการสอดแทรกเรื่องการส ารวมในสมณภาวะ การครองจีวรหรือการแต่งกาย การเข้า

สังคมและศาสนพิธี เทคนิคการเจรจาสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการวางตัวใน
การท างานในบางรายวิชาที่เกี่ยวข้องและในกิจกรรมปัจฉิมนิ เทศ ก่อนที่นิสิตจะส าเร็จ
การศึกษา 

ด้านภาวะผู้น า และความ
รับผิดชอบตลอดจนวินัย
ในตนเอง 

- ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนิสิตต้องท างานเป็นกลุ่ม และมีการก าหนดหัวหน้ากลุ่มในการท า
รายงานตลอดจน ก าหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการน าเสนอรายงานเพื่อเป็นการฝึกให้
นิสิตได้สร้างภาวะผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 
- มีกิจกรรมนิสิตที่มอบหมายให้นิสิตหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการด าเนินกิจกรรมเพื่อ
ฝึกให้นิสิตมีความรับผิดชอบ 
- มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา เข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ การ
มีส่วนร่วมในช้ันเรียน เสริมสร้างความกล้าในการแสดงความคิดเห็น 

จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

- มีการให้ความรู้แก่นิสิตในการน าเอาความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ไปใช้ในการ
ท างานที่จะท าให้นิสิตอยู่ร่วมกับคนอื่นและคนในสังคมได้ 

 

๔.๒ การพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (จาก มคอ.๒ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) 

๑. คุณธรรม 
จริยธรรม 

๒. ความรู้ ๓. ทักษะทาง
ปัญญา 

๔. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 
๑ ๒ ๑ ๒ ๓ 

 
๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

             

 
๔.๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ความรับผิดชอบหลัก 
(๒) สามารถปรับวิถีชีวิตใน
ความขัดแย้งทางค่านิยม และ
จัดการปัญหาทางคุณธรรม 
จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจ
ทางค่านิยมพื้นฐานและ
ความรู้สึกของผู้อื่น 
ความรับผิดชอบรอง 
 (๑) พัฒนานิสัยและ

๑) บรรยายเชิงวิชาการ และขณะ
บ ร รย าย  ห รื อ ท ากิ จ ก ร ร ม ใด ๆ 
ผู้บรรยายจะสอดแทรกเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม จิตสาธารณะและการ
เสียสละเพื่อส่วนรวม 
๒) การเป็นต้นแบบที่ดีของผู้สอน 
๓) ยกกรณีตัวอย่างประเด็นปัญหา
ทางด้าน คุณธรรม จริยธรรม  จิต
สาธารณะและเสียสละเพือ่ส่วนรวมให้

๑) ประเมินพฤติกรรมการเข้าเรียน 
ความรับผิดชอบงาน ความตรงต่อ
เวลา 
๒) ประเมินผลจากการน าเสนอหรือ
ส่งงานที่มอบหมายตรงตามกรอบ
เวลาที่ก าหนดไว้ 
๓) การสังเกตพฤติกรรม 
๔) ประเมินผลจากการทดสอบกลาง
ภาค และสอบปลายภาค 



ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม และด้วยความ
รับผิดชอบทัง้ ส่วนตนและ
ส่วนร่วม 
 
 

นิ สิ ต แส ด งความ คิด เห็ น ในก าร
แก้ปัญหา 
๔ ) ก าห นด ให้ นิ สิ ต ฝึ ก อ ภิป ราย 
วิ เค ร าะห์ เนื้ อ ห าด้ าน คุ ณ ธรร ม
จริยธรรม  
๕) การฝึกทักษะการศึกษาค้นคว้า
เนื้อหาสารัตถะในวิชาความรู้เบื้องต้น
และทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
๖) การมอบหมายงาน 

 
๔.๒.๒ ความรู ้

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านความรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ 

ความรับผิดชอบหลัก 
(๑) มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักการของแนวคิดและ
ทฤษฎีทางรัฐประศาสน
ศาสตร ์
(๒) รู้และเข้าใจถึง
ความก้าวหน้าของความรู้
ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ 
กฎระเบียบและ ข้อบังคับที่
เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ใน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
ความรับผิดชอบรอง 
(๓) ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยใน
ปัจจุบันทีเ่กี่ยวข้องกบัการ
แก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ 
ความรู้ในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร ์

๑) บรรยาย อภิปราย  
๒) การท างานกลุ่ม/การน าเสนอใบ
งานเดี่ยว   
๓) การวิเคราะห์กรณี ศึกษา และ
มอบหมายให้ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
โดยน ามาสรุปและน าเสนอ  
๔) เน้นการศึกษาโดยใช้บททดสอบ/  
กิจกรรมทั้งในห้องเรียน และลงฝึก
ปฏิบัติพื้นที่ภาคสนามนอกห้องเรียน 
๕) เน้นการศึกษาโดยใช้ปัญหา และ
โครงงาน (Problem base learning) 
๖) เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการ
เรียนรู้ (Student Center) 
๗) มอบหมายให้น าความรูท้ี่ได้ไป
ปฏิบัตจิริงในชีวิตประจ าวัน ๑ เรื่อง 
 

๑) ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบ
ปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นทั้งด้าน
ศักยภาพและสมรรถภาพ 
๒) สมุดบันทึก 
๓) รายงาน/ใบงาน/โครงงาน 
๔) การสงัเกตพฤติกรรม 
๕ ) ป ร ะ เมิ น ก า ร น า เส น อ ส รุ ป
การศึกษาค้นคว้าข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 

๔.๒.๓ ทักษะทางปัญญา 



ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านทักษะทางปัญญา 

ความรับผิดชอบหลัก 
(๒ ) ส าม า ร ถ ศึ ก ษ าแ ล ะ
วิเคราะห์สถานการณ์หรือ
สภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้
ความรู้ แนวคิด และทฤษฎี
ทางรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อ
เสนอแนะแนวทางในการ
แก้ ไข ได้ อ ย่ างส ร้ างสรร ค์
ความรับผิดชอบรอง 
(๑) สามารถค้นหาข้อเท็จจรงิ
และท าความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
รัฐ ประศาสนศาสตร์จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 

๑) การบรรยาย/อภิปรายเชิงวิชาการ 
๒) การมอบหมายงาน โดยมอบหมาย
หัวข้อ และให้ยกกรณีศึกษาตัวอย่างที่
สอดคล้องกับหัวข้อเรียนรู้ ศึกษา 
ค้นคว้า ให้นิสิตศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่
เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นและทฤษฎี
ทางรัฐประศาสนศาสตร ์และน าเสนอ
ผลการศึกษาร่วมกันอภิปรายกลุ่ม 
๓) การให้นิสิตศึกษาวิเคราะห์เนื้อหา
ที่ เกี่ ย วกั บ ค วาม รู้ เบื้ อ งต้ น ท า ง
รัฐศาสตร์ จนเกิดทักษะสามารถน าไป
ถ่ายทอดต่อได ้
๔) ก าหนดให้ส่งรายงานและน าเสนอ
การศึกษาค้นคว้า 

๑) ประเมินจากผลงานและการของ
ผู้เรียนที่เกิดจากการใช้กระบวนการ
เรียนรู้อย่างเป็นเหตุเป็นผล ศึกษา
ค้นค ว้า วิ เคราะห์  วิจ ารณ์  แล ะ
น าเสนออย่างเป็นระบบ  
๒) ประเมินผลจากแบบฝึกหัดหรือ
การเขียนใบงานเดี่ยวและรายงาน
กลุ่มแบบโครงการ การสอบกลาง
ภาค และการสอบปลายภาค โดยเน้น
ข้อสอบที่แสดงถึงทักษะทางปัญญาที่
เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 

 
๔.๒.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ความรับผิดชอบหลัก 
(๒) สามารถปรับตัวได้ในสังคม
ที่มีความหลากหลาย รับฟั ง
ความคิดเห็นที่ แตกต่างและ
แสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับ
ป ระ เด็ น ท างรั ฐ ป ระศ าส น
ศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
ความรับผิดชอบรอง 
(๑) มีความรับผิดชอบในการ
พัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่ง
ภาวะผู้น าและสมาชิกที่ดีของ
กลุ่ม 
(๓ ) มี ค วาม คิดริ เริ่ ม ในการ
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสมกับพื้นฐานของ 
ตนเองและบริบทของกลุ่ม 

๑) มอบหมายงานให้ผูเ้รียนท างานเป็น
กลุ่มเพื่อเรียนรู้ความรับผิดชอบและการ
เป็นสมาชิกที่ดีของกลุม่  
๒) จัดกิจกรรมกลุม่ภายในห้องเรียนหรือ
ห้ อ งสมุ ด  ห รือนอกห้ อ งเรียน  เพื่ อ
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวกับความรู้
เบื้องต้นและทฤษฎีทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ 
๓) มอบหมายงานเป็นรายบุคคลหรือ
กลุ่ม 
๔) การน าเสนอหรือสง่ใบงาน/โครงการ/
รายงานที่ ได้ รับมอบหมายให้ ศึกษา
ค้นคว้าเกี่ยวกับความรู้ เบื้องต้นและ
ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์  

๑) ประเมินตนเองและเพื่อน
ด้วยแบบฟอร์มที่ก าหนด 
๒ ) ก า ร สั ง เก ต พ ฤ ติ ก ร ร ม
รายบุคคล/กลุ่ม 
๓ ) ก า ร ป ร ะ เมิ น ผ ล ง าน ที่
น าเสนอ 
๔) ประเมินผลจากแบบฝึกหัด
หรือการเขียนใบงาน/รายงาน/
โครงการ การสอบกลางภาค 
และการสอบปลายภาค 

 
๔.๒.๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 



ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขการ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ความรับผิดชอบหลัก 
(๑ )  มี ทั ก ษ ะ ใน ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อ
เป็นเครื่องมือในการค้นหา
ความรู้และการน าเสนอข้อมลู
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ใน
รูปแบบที่หลากหลายได้อย่าง
เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ 
ความรับผิดชอบรอง 
 (๒) สามารถใช้เครื่องมือทาง
ส ถิ ติ ข้ั น พื้ น ฐ าน ได้ อ ย่ า ง
ถูกต้อง เหมาะสมกับประเด็น
ปัญหา ทางการวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
(๓) สามารถสื่อสารประเด็น
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑) อภิปรายและมอบหมายกิจกรรม
ให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสบืค้นสื่อสารที่หลากหลาย
รูปแบบ    
๒) มอบหมายงานให้นิสิ ต ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อ
การสอน หรือ e-learning  
๓) ท ารายงาน โดยเน้นการน าตัวเลข 
หรือมีสถิติอ้างอิงจากแหล่งที่มาของ
ข้อมูลที่น่าเช่ือถือ 
๔) น าเสนอ/ส่งใบงานหรือรายงาน
โดยใช้รูป แบบและเทคโน โลยีที่
เหมาะสม 
 

๑) ประเมินจากความสามารถในจาก
การจัดท ารายงาน และการน าเสนอ
ต่ อ ช้ั น เรี ย น โด ย ใ ช้ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ 
๒) ประเมินจากการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนการสอน 
๓) ประเมินจากผลงานตามกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ผู้สอนมอบหมาย 
 

 

 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 
สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน 

การสอน สื่อท่ีใช้ (ถ้ามี) 
ผู้สอน 

๑ 
 

แนะน ารายวิชาและแผนการสอน 
ช้ีแจงแนวสังเขปและรายละเอียด
ประจ าวิชา เกณฑ์การศึกษาตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย, การวัดผล
และประเมินผล 
-เกริ่นน ารายละเอียดเน้ือหาสาระ
รายวิชาแต่ละบท 
 
ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับรัฐ
ประศาสนศาสตร์  
 

๓ แนะน า ช้ีแจง สร้างข้อตกลง
ร่วมกัน อธิบายรายวิชา และ
แผนการสอน เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน  
- แนะน าวัตถุประสงค์ประจ า
บท 
- บอกแหล่งค้นคว้าข้อมูล/แนะ
วิธีการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ 
การท า เอกสารส าห รับ การ
น า เส น อ  ก าร ใช้ โป รแก ร ม
น าเสนอข้อมูล  
- แนะน าการเรียนการสอนโดย
การใช้สื่ อต่ างๆ เช่น  Power 

ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ 



สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

Point แ ล ะ สื่ อ  VDO / 
YouTube ฯลฯ (เพิ่มเติมการ
เรียน รู้  สื บ ค้น ข้อมู ล โดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย สอดคล้อง
กั บ เป้ าห ม ายการ เรียนรู้ ใน
ศตวรรษที่ ๒๑)  
- บรรยาย Power Point 
อธิบาย และยกตัวอย่าง 
 - อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
- ช้ีแจงการมอบหมายการท าใบ
งานเดี่ยวในแต่ละครัง้ และการ
ท ารายงานกลุ่ม โดยใหท้ าเป็น
แบบโครงการ  
- เอกสารประกอบการสอน 

๒ 
 

 การเมืองและการบริหาร ๓ - บรรยาย Power Point 
อธิบาย และยกตัวอย่าง
ประกอบ  
- อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
- เช็คช่ือรายงานตัวเข้า
ห้องเรียน ตลอดภาคการศึกษา
ที่ ๑  

ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ 

๓ 
 

ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร ์
 

๓ - บรรยาย Power Point 
อธิบาย และยกตัวอย่าง
ประกอบ  
- อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
- เช็คช่ือรายงานตัวเข้า
ห้องเรียน ตลอดภาคการศึกษา
ที่ ๑  

ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ 

๔ 
 

 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ
ประศาสนศาสตร์กับศาสตร์ทาง
สังคมอ่ืน 

๓ - บรรยาย Power Point 
อธิบาย และยกตัวอย่าง
ประกอบ  
- อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
- เช็คช่ือรายงานตัวเข้า
ห้องเรียน ตลอดภาคการศึกษา

ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ 



สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

ที่ ๑  
๕ แนวคิดการจัดองค์การแบบราชการ ๓ - บรรยาย Power Point 

อธิบาย และยกตัวอย่าง
ประกอบ  
- อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
- เช็คช่ือรายงานตัวเข้า
ห้องเรียน ตลอดภาคการศึกษา
ที่ ๑  

ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ 

๖ 
 

ระบบราชการไทย รัฐวิสาหกิจ และ
องค์การมหาชน 

๓ - บรรยาย Power Point 
อธิบาย และยกตัวอย่าง
ประกอบ  
- อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
- เช็คช่ือรายงานตัวเข้า
ห้องเรียน ตลอดภาคการศึกษา
ที่ ๑  

ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ 

๗ องค์การและการบริหาร ๓ - บรรยาย Power Point 
อธิบาย และยกตัวอย่าง
ประกอบ  
- อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
- เช็คช่ือรายงานตัวเข้า
ห้องเรียน ตลอดภาคการศึกษา
ที่ ๑  

ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ 

๘ ทฤษฎีองค์การว่าด้วยการบริหาร
จัดการ 

๓ - บรรยาย Power Point 
อธิบาย และยกตัวอย่าง
ประกอบ  
- อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
- เช็คช่ือรายงานตัวเข้า
ห้องเรียน ตลอดภาคการศึกษา
ที่ ๑  

ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ 

๙ สอบกลางภาค ๓ - สอบวัดผลการด าเนินการ
ตามการจัดการเรียนการสอน 
(น าเสนอผ่านระบบออนไซต์
และออนไลน์) 

ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ 



สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑๐ ทฤษฎีองค์การด้านมนุษยสัมพันธ์
และพฤติกรรมองค์การ 

๓ - บรรยาย Power Point 
อธิบาย และยกตัวอย่าง
ประกอบ  
- อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
- เช็คช่ือรายงานตัวเข้า
ห้องเรียน ตลอดภาคการศึกษา
ที่ ๑  

ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ 

๑๑ รัฐประศาสนศาสตร์สมัยใหม ่
 

๓ - บรรยาย Power Point 
อธิบาย และยกตัวอย่าง
ประกอบ  
- อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
- เช็คช่ือรายงานตัวเข้า
ห้องเรียน ตลอดภาคการศึกษา
ที่ ๑  

ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ 

๑๒ รัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบ
และการบริหารการพัฒนา 

๓ - บรรยาย Power Point 
อธิบาย และยกตัวอย่าง
ประกอบ  
- อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
- เช็คช่ือรายงานตัวเข้า
ห้องเรียน ตลอดภาคการศึกษา
ที่ ๑  

ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ 

๑๓ 
 

ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับนโยบาย
สาธารณะ 

๓ - บรรยาย Power Point 
อธิบาย และยกตัวอย่าง
ประกอบ  
- อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
- เช็คช่ือรายงานตัวเข้า
ห้องเรียน ตลอดภาคการศึกษา
ที่ ๑  

ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ 

๑๔ 
 

ทางเลือกสาธารณะ ๓ - บรรยาย Power Point 
อธิบาย และยกตัวอย่าง
ประกอบ  
- อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
- เช็คช่ือรายงานตัวเข้า

ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ 



สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

ห้องเรียน ตลอดภาคการศึกษา
ที่ ๑  

๑๕ 
 
 
 

พฤติกรรมองค์การ 
 

๓ - บรรยาย Power Point 
อธิบาย และยกตัวอย่าง
ประกอบ  
- อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
- เช็คช่ือรายงานตัวเข้า
ห้องเรียน ตลอดภาคการศึกษา
ที่ ๑  

ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ 

๑๖ 
 

การพัฒนาองค์การ ๓ - บรรยาย Power Point 
อธิบาย และยกตัวอย่าง
ประกอบ  
- อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
- เช็คช่ือรายงานตัวเข้า
ห้องเรียน ตลอดภาคการศึกษา
ที่ ๑  

ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ 

๑๗ - สรุปเน้ือหาตั้ งแต่บท ท่ี ๑ -๑๐ 
เพ่ือให้นิสิตได้มองเห็นภาพรวมของ
เน้ือหาสรุปแต่ละบทในรายวิชา 
- แนะแนวการเตรียมตัวสอบวัดผล
ปลายภาค  
- ทบทวนการส่งใบงานเดี่ยวและ
รายงานกลุ่มตามที่มอบหมายไว้ 

๓ - บรรยาย Power Point 
อธิบาย และยกตัวอย่าง
ประกอบ  
- อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
- เช็คช่ือรายงานตัวเข้า
ห้องเรียน ตลอดภาคการศึกษา
ที่ ๑  

ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ 

๑๘ สอบปลายภาค ๓ สอบแบบอัตนัย  
(ผ่านระบบ MCU e-Testing) 

วิทยาลัยสงฆ์
ขอนแก่น 

 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ท่ี  มาตรฐานการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล  สัปดาห์ท่ีประเมิน สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ความรับผิดชอบหลัก 
ข้อ ๔.๒.๑ (๒) 

- สังเกตพฤติกรรมผูเ้รียน 
- ประเมินผลงานจากการท าใบงาน
เดี่ยวหรอืรายงานกลุ่ม/เข้าช้ันเรียน 

ตลอดภาคการศึกษา ๑๐ % 

๒ 
ด้านความรู้ 
ความรับผิดชอบหลัก 
ข้อ ๔.๒.๒ (๑), (๒) 

- การตอบค าถามในช้ันเรียน/
กิจกรรมภาคสนาม 
- การสอบกลางภาค 

๑-๘, ๑๐-๑๗ 

๙ 
๒๐ % 



ท่ี  มาตรฐานการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล  สัปดาห์ท่ีประเมิน สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
ความรับผิดชอบหลัก 
ข้อ ๔.๒.๓ ( ๒ ) 

การสอบปลายภาค แบบอตันัย  ๑๘ ๔๐ % 

๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 
ความรับผิดชอบหลัก 
ข้อ ๔.๒.๔ (๒) 

- การสั งเกตพฤติกรรมจากการ
ท างานกลุ่มร่วมกับเพื่อน/การมี
สว่นร่วม  
- การน าเสนอรายงาน/อภิปราย 
เสนอความคิดเห็น 
- การท างานกลุม่หรือใบงานเดี่ยว 
(อัตนัย) 
- การส่งงานตามที่มอบหมาย 

ตลอดภาคการศึกษา ๑๕ % 

๕ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ความรับผิดชอบหลัก 
ข้อ ๔.๒.๕ (๑) 

- การน าเสนองานหนา้ช้ันเรียน 
- การส่งงานผา่นทาง e-mail, Inbox 
- การน าเสนอผลงานกลุ่มโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีน าเสนองานผ่านสื่อต่างๆ 
อาทิเช่น แบบ PowerPoint / VDO 

ตลอดภาคการศึกษา ๑๕ % 

 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑. เอกสารและต าราหลัก 
เอกสารภาษาไทย 

จักษ์ พันธ์ชูเพชร. รัฐประศาสนศาสตร์:ว่าด้วยกฎหมายปกครอง. กรุงเทพฯ: บริษัท พับลิชช่ิง จ ากัด, ๒๕๕๑. 
ชาญชัย อาจินสมาจาร. ทฤษฎีการบริหารตามแนวคิดของปราชญ์ตะวันตก. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ปัญญาชน, 

๒๕๕๑. 
ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์. ทฤษฏีองค์การสมัยใหม่. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์รัตนไตร. ๒๕๕๐. 
บุญทัน ดอกไธสง. รัฐประศาสนศาสตร์สร้างสรรค์. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ปัญญาชน, ๒๕๕๕. 
บุญทัน ดอกไธสง. ขอบข่ายรัฐประศาสนศาสตร์ยุคโลกาภิวัฒน์. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ปัญญาชน, ๒๕๕๓. 
พิทยา บวรวัฒนา. รัฐประศาสนศาสตร์ ทฤษฎีและแนวการศึกษา (ค.ศ.1887-ค.ศ.1970). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 
พิทยา บวรวัฒนา. รัฐประศาสนศาสตร์ ทฤษฎีและแนวการศึกษา (ค.ศ.1870-ค.ศ.1980). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 
ไพรวัลย์  เคนพรม. หลักรัฐประศาสนศาสตร์. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพจ์ุฬาลงกรณ์วิทยาลัย, ๒๕๕๘. 
รัชยา ภักดีจิตต์. ธรรมาภิบาลเพ่ือการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน. กรุงเทพฯ: บริษัท วี.พริ้นท์ (1991), ๒๕๕๗. 
ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ. รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: 

๒๕๒๔. 
สัมฤทธ์ิ ยศสมศักดิ์. รัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิดและทฤษฎี. กรุงเทพฯ: บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท, ๒๕๔๙. 
สุทธิชัย ยังสุข. จริยธรรมส าหรับนักพัฒนาในสังคมศาสตร์: บูรณาการแห่งการเรียนรู้. กรุงเทพมหานคร: บริษัท พี 

เอ ลีฟว่ิง จ ากัด, ๒๕๔๗. 
ศุภชัย ยาวะประภาษ และไตรรัตน์ โภคพลากรณ์.  แนวคิดท่ัวไปเกี่ยวกับการบริหารแผนงานโครงการการบริหาร



พัฒนาชนบท หน่วยท่ี ๑. สาขารัฐศาสตร์: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๒๖. 
อภิชัย พันธเสน และคณะ. พุทธเศรษฐศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ส านักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการ จ ากัด, ๒๕๔๙. 
เอกชัย กี่สุขพันธ์. การบริหาร: ทักษะและการปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์สุขภาพใจ, ๒๕๓๘. 
 
เอกสารแปล 
- 
เอกสารภาษาอังกฤษ 

Kast, Premont H. and Rosenzweig, James E. Organization and Management: A System Approach. 
New York: McGraw-Hill Book Company, 1970. 

Lineburry, Robert L. & Sharkansky. Urban Politics and Public Policy. New York: Harpers Row, 1970.  
Louis W. Koenig. An introduction to public policy. New Jersey: Prentice Hall, 1986. 
Lowi, Theodore J. “American Business, Public Policy, Case-Studies, and Political Theory”, World 

Politics, (16 July 1964): 677. 
Luther Gulick and Lyndall Urwick. The Science of Administration. New York: Columbia University, 

1973. 
Van Meter, Donald S. & Van Horn, Carl E. “The Policy Implementation Process: A Conceptual 

Framework”, Administration and Society. Vol. 6 No.4 (February 1975): 447. 
๒.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ  
- 
๓.  เอกสารและข้อมลูแนะน า  
- 
 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ได้รับการประเมินผลจากนิสิต โดยมีผลการประเมินความสอดคล้องตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ แยกเป็นรายด้านได้ดังนี้ 
          ๑.๑ ด้านเนื้อหาวิชา 

     ๑) มีการแจ้งให้นิสิตทราบเกี่ยวกับค าอธิบายรายวิชา ขอบข่ายเนื้อหารายวิชา แผนการสอน  
     ๒) การจัดล าดับเนื้อหาเป็นไปอย่างมีระบบและข้ันตอนชัดเจน 
     ๓) ได้รับความรู้ในรายวิชาน้ีครบถ้วนตามแผนการสอน 
     ๔) สอนเนื้อหารายวิชาให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวันและสถานการณ์ปัจจุบัน 

                ๕) น าเสนอประเด็นใหม่ๆ ที่ทันสมัยในกรอบเนื้อหารายวิชา 
          ๑.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอน 

    ๑) มีการใช้สื่อการเรยีนการสอนทีส่่งเสริมการเรียนรูท้ี่เหมาะสมและหลากหลายท าให้ผูเ้รยีนเข้าใจเนื้อหา
มากยิ่งข้ึน 
    ๒) ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
    ๓) ให้ข้อมูลและช้ีแนะแหล่งค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 
    ๔) จัดเนื้อหาและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน 
    ๕) มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมที่มีสารประโยชน์ในกิจกรรมการเรียนการสอน 



    ๖) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เสนอความคิดเห็นในการเรียนการสอน  
              ๗) มีการวัดผลและประเมินผลหลายรูปแบบ 
          ๑.๓ ด้านคุณธรรมจริยธรรมของอาจารย์ 
              ๑) มีความเมตตา กรุณา ปราศจากอคติต่อผู้เรียน 

    ๒) มีความอดทนต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้เรียนในขณะท าการเรียนการสอน 
    ๓) ปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือทั้งในและนอกเวลาปฏิบัติงานสอน 

              ๔) มีเวลาให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียน ตรงต่อเวลาและอุทิศตนให้กับการสอนเต็มที่ 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
          - การสังเกตการณ์สอนของผูร้่วมทีมการสอน 
          - ผลการสอบ 
          - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู ้
          - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
          - ขอเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารยผ์ู้สอนไดจ้ัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกบันิสิต 
๓. การปรับปรุงการสอน  

หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง 
และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
          - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
          - การวิจัยในและนอกช้ันเรียน 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จากการสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
          - มีการตั้งคณะกรรมการในหลักสูตร/สาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามข้อ ๔ 
          - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กั บปัญหาที่มาจาก
งานวิจัยของอาจารย์หรือแนวคิดใหม่ๆ 

 
 
 
 
 
 



ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้บรรยาย  อาจารย์ ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ 
 
 
                    
 
 
ลงช่ือ _______________________________ วันที่รายงาน ____๒๓ พ.ค. ๖๕___________  
 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  อาจารย์ ดร.เรียงดาว ทวะชาลี 
 
 
 

 
ลงช่ือ _______________________________ วันที่รับรายงาน ___๒๔ พ.ค. ๖๕________ 


