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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั  

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาเขตศรีล้านช้าง คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารฐัศาสตร์การปกครอง 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยท่ัวไป 

 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
SO2015 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ (Introduction to public administration) 

2. จ านวนหน่วยกิต   
3 (3-0-6) 3 หน่วยกิต โดยอาจารย์ผู้สอนบรรยาย 3 ช่ัวโมง ไม่มีภาคปฏิบัติ นักศึกษาศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมงต่อ

สัปดาห ์

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสตูรรัฐศาสตรบณัฑิต เป็นรายวิชาบังคับเรียน ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกรัฐศาสตร์การปกครอง 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ธนวรรธน์ ตรีศูนย ์  

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการศึกษาที่ 1 /2558  ช้ันปีท่ี 2  

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   
ไม่มี 

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)   
ไม่ม ี

8. สถานที่เรียน    
ห้อง 112 ช้ัน 2 อาคารส านักงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
24  เมษายน  2557 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1) นักศึกษาสามารถรู้ถึงแนวการศึกษาความเป็นมา และความส าคัญของการบริหารรัฐกิจ 
2) นักศึกษาสามารถรู้ลักษณะและประเภทและทฤษฏีแนวคิดของการบริหารรัฐกิจและฝึกทักษะในการวิเคราะห์และการ

ตัดสินใจในการแก้ปัญหาทางรัฐกิจ 
3) นักศึกษาสามารถรู้ถึงพื้นฐานระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน 
4) นักศึกษาสามารถพัฒนาและเสริมสร้างภาวะผู้น าและทักษะวินิจฉัยสั่งการ 
5) นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบัณฑิต ในการท างานด้านบริหารรัฐกิจ 
6) นักศึกษาสามารถเข้าใจเกี่ยวกบัการบริหารการคลัง นโยบายสาธารณะ หลักการวางแผน งานบุคคลและรายได้ของ

รัฐบาล 
 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพื่อปรับปรุงเนื้อหาและวิธีการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ หลักการจัดการเรียนรู้ การ

บริหารจัดการช้ันเรียน รวมถึงทักษะ และเทคนิคการสอนต่างๆ ให้ทันสมัยต่อเทคโนโลยี และสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน
โดยน าหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับหลักการศึกษา มาเป็นประเด็นข้อเสนอแนะที่นักศึกษาจะสามารถประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และการประเมินโดยผู้สอนมาเป็นแนวทางในการจัดท า มคอ.3 

 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา  
ศึกษาความหมาย ทฤษฏี แนวความคิดและขอบเขตของรัฐวสิาหกิจ รวมทั้งนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการบริหาร 

วิวัฒนาการของการบริหาร การบริหารรัฐกิจ และการบรหิารธรุกิจ การบริกับปัจจยัแวดล้อม การบริกบัการพัฒนา การจัดและ
ปรับปรุงองค์การของรัฐ การวางแผน วินิจฉัยสั่งการ การตดิต่อประสานงานและติดตามผลงาน ภาวะผู้น าและให้มีการศึกษาการ
บริหารราชการของประเทศไทย 

To study the meaning, theory, concept and scope of state enterprise including state policy releting to 
administration, an evolution of administration, public administration and business administration, 
administration and surrounding factors, administration and development, public administration and 
organizational improvement, planning, diagnosis, direction, coordination and monitoring outcome, readership, 
and to provide learners with an education on public administration of Thailand  

 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  48 ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษา   
 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย   
 
 

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง 90 ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห์   
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3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศกึษาเป็นรายบุคคล 

1) อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะสังคมศาสตร ์
2) อาจารยผ์ู้สอนใหเ้วลา 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ โดยก าหนดตารางเวลาคอื วันพฤหัส และวันศุกร์ ให้นักศึกษาได้ทราบ ใน

กรณีที่มีนักศึกษาต้องการค าปรึกษาหรือแนะน าเกีย่วกับงานท่ีมอบหมายหรือความรู้ในรายวิชา 
 

 
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศกึษา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
 1. มีวินัยและความรับผิดชอบต่อ

หน้าท่ี มีความมุ่งมั่นในการท างาน
ให้ส าเรจ็  
 

ก าหนดหลักเกณฑต์่างๆ เช่น ให้
เข้าห้องเรียนตรงเวลาและเข้า
เรียนอย่างสม่ าเสมอ  

สังเกตความตั้งใจในการเข้าช้ันเรยีน
และการส่งงานตรงตามเวลาที่
ก าหนด 

 2. มีน้ าใจ มีจิตอาสา จติสาธารณะ 
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และเหน็
อกเห็นใจผู้อื่น   
 

มีการสอดแทรกหรือยกตัวอย่าง
ประกอบในขณะทีส่อนเนื้อหา 
โดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม 

1.สังเกตความตั้งใจในการเข้าช้ัน
เรียนและการส่งงานตรงตามเวลาที่
ก าหนด 
2.สังเกตความเอาใจใส่ การเสียสละ 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ห้องเรียน และกจิกรรมส่วนรวมของ
มหาวิทยาลยั    
 

 3.มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่น สถาบัน และ
ประเทศชาต ิ

1.การดูแลความสะอาดเรียบร้อย
ภายในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน 
2.การเข้าร่วมกจิกรรมของ
มหาวิทยาลยั  
 

1.สังเกตความตั้งใจในการดูแลความ
สะอาดเรียบร้อยภายในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน 
2.สังเกตความเอาใจใส่ การเสียสละ 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
มหาวิทยาลยั   
 

2. ความรู้ 
สถานะ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
 1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ

และทฤษฎีส าคัญในสาขาวิชา
รัฐศาสตร์การปกครอง 
 

1. การบรรยาย ยกตัวอย่าง
กรณีศึกษา ถาม-ตอบในช้ันเรียน 
2. การอภิปรายกลุ่มใหญ่/ย่อย3. 
การระดมสมอง     
3. การศึกษาค้นคว้า /เสนอ
รายงานรายคน และ รายกลุม่ 

1.ประเมินผลการเรียนรู้จากการ
เรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน 
การท าแบบฝึกหัด การถาม-ตอบ 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน
การสอน การท ารายงาน การ
น าเสนองาน  
2.ประเมินผลงานการท างานเดี่ยว
และกลุ่ม 
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 2. มีทักษะและประสบการณ์การ
เรียนรู้ในสาขาวิชารัฐศาสตร์การ
ปกครอง สามารถปฏิบัติงานใน
สถานการณ์ต่างๆได ้

1. การสอนหลายรูปแบบ ได้แก่ 
การบรรยาย อภิปราย อธิบาย 
ถาม-ตอบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สรุปเนื้อหาส าคญั การใช้
กรณีศึกษา การสอนแบบร่วมมือ 
การสอนแบบ นิรนยั การสอน
แบบอุปนัย การสัมภาษณ์ การ
น าเสนอ การจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน การศึกษาค้นควา้ด้วย
ตนเอง และการเขียนรายงาน  
2. การท างานเดี่ยวและกลุ่ม 
 

1.ประเมินผลการเรียนรู้จากการ
เรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน 
การท าแบบฝึกหัด การถาม-ตอบ 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน
การสอน การท ารายงาน การ
น าเสนองาน  
2.ประเมินผลงานการท างานเดี่ยว
และกลุ่ม 
 

 3. มีความรู้ความเข้าใจใน
พัฒนาการใหม่ๆ ในสาขาวิชา 
รวมถึงงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการ
แก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์
ความรู้ในสาขาวิชา 
 
 

1. การสอนหลายรูปแบบ ได้แก่ 
การบรรยาย อภิปราย อธิบาย 
ถาม-ตอบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สรุปเนื้อหาส าคญั การใช้
กรณีศึกษา การสอนแบบร่วมมือ 
การสอนแบบ นิรนยั การสอน
แบบอุปนัย การสัมภาษณ์ การ
น าเสนอ การจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน การศึกษาค้นควา้ด้วย
ตนเอง และการเขียนรายงาน  
2. การท างานเดี่ยวและกลุม่ 
 

1.ประเมินผลการเรียนรูจ้ากการ
เรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน 
การท าแบบฝึกหดั การถาม-ตอบ 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรยีน
การสอน การท ารายงาน การ
น าเสนองาน  
2.ประเมินผลงานการท างานเดีย่ว
และกลุม่ 
 

 4. ตระหนักศึกษาในธรรมเนยีม
ปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ี
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ ์
 

1. การสอนหลายรูปแบบ ได้แก่ 
การบรรยาย อภิปราย อธิบาย 
ถาม-ตอบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สรุปเนื้อหาส าคญั การใช้
กรณีศึกษา การสอนแบบร่วมมือ 
การสอนแบบ นิรนยั การสอน
แบบอุปนัย การสัมภาษณ์ การ
น าเสนอ การจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน การศึกษาค้นควา้ด้วย
ตนเอง และการเขียนรายงาน  
2. การท างานเดี่ยวและกลุม่ 
 
 
 
 
 

1.ประเมินผลการเรียนรูจ้ากการ
เรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน 
การท าแบบฝึกหดั การถาม-ตอบ 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรยีน
การสอน การท ารายงาน การ
น าเสนองาน  
2.ประเมินผลงานการท างานเดีย่ว
และกลุม่ 
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3. ทักษะทางปัญญา 
สถานะ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
 1.สามารถค้นหา ตีความ และ

ประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการ
พัฒนาความรู้และการแก้ปัญหาทาง
วิชาการได้อย่างสร้างสรรค ์

การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
คือการมอบหมายให้นักศึกษา
ท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การ
ประยุกต์ใช้ การท ารายงาน และ
รายงานหน้าช้ันเรยีน 
 
 

1.ประเมินผลการเรียนรูจ้ากการ
เรียนรายวิชา โดยการตรวจงาน
มอบหมาย แบบฝึกหัด การสรปุ
เนื้อหา  
2. ประเมินผลงานจากการ
ท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การ
ประยุกต์ใช้ การท ารายงาน การ
รายงานหน้าช้ันเรยีน 
 

 
 

2. สามารถคดิวิเคราะห์และรเิริม่
สร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และ
ประสบการณ์ของตนในการ
แก้ปัญหาการท างานได ้

การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
คือการมอบหมายให้นักศึกษา
ท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การ
ประยุกต์ใช้ การท ารายงาน และ
รายงานหน้าช้ันเรยีน 

1.ประเมินผลการเรียนรูจ้ากการ
เรียนรายวิชา โดยการตรวจงาน
มอบหมาย แบบฝึกหัด การสรปุ
เนื้อหา  
2. ประเมินผลงานจากการ
ท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การ
ประยุกต์ใช้ การท ารายงาน การ
รายงานหน้าช้ันเรยีน 
 

 
 

3. สามารถวางแผนการท างานและ
การบริหารจัดการงานได ้
 

การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
คือการมอบหมายให้นักศึกษา
ท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การ
ประยุกต์ใช้ การท ารายงาน และ
รายงานหน้าช้ันเรยีน 

1.ประเมินผลการเรียนรูจ้ากการ
เรียนรายวิชา โดยการตรวจงาน
มอบหมาย แบบฝึกหัด การสรปุ
เนื้อหา  
2. ประเมินผลงานจากการ
ท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การ
ประยุกต์ใช้ การท ารายงาน การ
รายงานหน้าช้ันเรยีน 
 

 
 

4. ให้นักศึกษาท างานอย่างเป็น
ระบบ มองเห็นความสัมพันธ์
เชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบต่าง 
ๆ ของหลักสูตร และเหตผุลความ
จ าเป็นในการปรบัปรุงและพัฒนา
หลักสตูร 
 

การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
คือการมอบหมายให้นักศึกษา
ท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การ
ประยุกต์ใช้ การท ารายงาน และ
รายงานหน้าช้ันเรยีน 

1.ประเมินผลการเรียนรูจ้ากการ
เรียนรายวิชา โดยการตรวจงาน
มอบหมาย แบบฝึกหัด การสรปุ
เนื้อหา  
2. ประเมินผลงานจากการ
ท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การ
ประยุกต์ใช้ การท ารายงาน การ
รายงานหน้าช้ันเรยีน 
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4. ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
สถานะ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
 

 
1.ความสามารถในการท างานเป็นทีม
ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได ้

1.ก าหนดให้ท างานเป็นกลุ่ม
โดยให้หมุนเวียนการเป็น
หัวหน้ากลุ่มแต่ละครั้ง และ
ผู้รายงาน 
2. ให้ค าแนะน าในการเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายใน
มหาวิทยาลยัและภายนอก 
 

1.ประเมินผลการเรียนรูจ้ากการ
ท างานกลุ่ม การท าแบบฝึกหัด การ
ท ารายงาน การรายงานหน้าช้ัน  
2.ประเมินจากรายงานผลการเข้า
ร่วมกิจกิจกรรมต่างๆภายใน
มหาวิทยาลยั 

 2.ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและผู้อื่น 
และยอมรับในความแตกต่าง
หลากหลายของมนุษย์   
 

1.ก าหนดให้ท างานเป็นกลุ่ม
โดยให้หมุนเวียนการเป็น
หัวหน้ากลุ่มแต่ละครั้ง และ
ผู้รายงาน 
2. ให้ค าแนะน าในการเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายใน
มหาวิทยาลยัและภายนอก 
 

1.ประเมินผลการเรียนรูจ้ากการ
ท างานกลุ่ม การท าแบบฝึกหัด การ
ท ารายงาน การรายงานหน้าช้ัน  
2.ประเมินจากรายงานผลการเข้า
ร่วมกิจกิจกรรมต่างๆภายใน
มหาวิทยาลยั 

 
 

3.ตระหนักในคณุค่าของศิลปะ 
วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรม ท้ังของ
ไทยและของประชาคมนานาชาต ิ

1.ก าหนดให้ท างานเป็นกลุ่ม
โดยให้หมุนเวียนการเป็น
หัวหน้ากลุ่มแต่ละครั้ง และ
ผู้รายงาน 
2. ให้ค าแนะน าในการเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายใน
มหาวิทยาลยัและภายนอก 
 

1.ประเมินผลการเรียนรูจ้ากการ
ท างานกลุ่ม การท าแบบฝึกหัด การ
ท ารายงาน การรายงานหน้าช้ัน  
2.ประเมินจากรายงานผลการเข้า
ร่วมกิจกิจกรรมต่างๆภายใน
มหาวิทยาลยั 

 4.มีความสนใจด้านกีฬา และ
นันทนาการ 
 

ก าหนดกิจกรรมด้านกีฬา 
และนันทนาการต่าง ให้
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ท้ังภายในมหาวิทยาลัย
และภายนอก 

ประเมินผลจากการเข้าร่วมกจิ
กิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถานะ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
 1.สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อ

ความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน 
เขียน 

1.ก าหนดให้ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองผ่านระบบE-
Learning หรือ Social 
Network ต่างๆ ผ่านระบบ 
Internet  
2.ก าหนดให้ส่งผลงาน หรือ
สรุปงานผา่น Social 
Network หรือ Webboard 
ของอาจารย์ผ่านระบบ 
Internet 

1.ประเมินผลการเรียนรูจ้าก
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่าน
ระบบ E-Learning หรือ Social 
Network ต่างๆ ผ่านระบบ 
Internet  
2.ประเมินจากส่งผลงาน หรือสรุป
งานผ่าน Social Network หรือ 
Webboard ของอาจารย์ผ่านระบบ 
Internet ความถูกต้องของผลงานท่ี
ส่ง 
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2. สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศใน
การสื่อสาร  ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์
และคัดเลือกข้อมลูจากแหล่งความรู้ 
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 

1.ก าหนดให้ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองผ่านระบบ        
E-Learning หรือ Social 
Network ต่างๆ ผ่านระบบ 
Internet  
2.ก าหนดให้ส่งผลงาน หรือ
สรุปงานผา่น Social 
Network หรือ Webboard 
ของอาจารย์ผ่านระบบ 
Internet 
3.ในการค้นคว้านั้น ส่วนหนึ่ง 
นักศึกษาจะต้องค้นคว้าจาก
วารสารหรือฐานข้อมลูที่เป็น
ภาษาไทย และอังกฤษ ด้วย
ตนเอง 
 

1.ประเมินผลการเรียนรูจ้าก
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่าน
ระบบ E-Learning หรือ Social 
Network ต่างๆ ผ่านระบบ 
Internet  
2.ประเมินจากส่งผลงาน หรือสรุป
งานผ่าน Social Network หรือ 
Webboard ของอาจารย์ผ่านระบบ 
Internet ความถูกต้องของผลงานท่ี
ส่ง 
3.ประเมินจากการน าเสนอข้อมลู
อย่างเป็นระบบ โดยอาจน าเสนอใน
รูปของแผนภูมติัวเลข กราฟหรือ 
ตาราง 

 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล  

 
1.แผนการสอน 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน  สื่อที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

1 
 

• แนะน ารายวิชาเกี่ยวกับการ
เรียนการสอน จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
• เกณฑ์การวดัและประเมินผล 
• งานและกิจกรรมที่มอบหมาย  
•หนังสืออ่านประกอบ 
บทที่ 1 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
บริหารรัฐกิจ 

3 -  ผู้สอนช้ีแจงรายละเอียดและวตัถุประสงค์
การสอน จุดมุ่งหมายรายวิชาและการ
ประเมินผล ตลอดจนข้อตกลง/กตกิาการเรยีน
ให้นักศึกษาเข้าใจและปฏิบัต ิ
-  บรรยายและอภิปรายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักรัฐศาสตร์ ขอบเขตเนื้อหาวิชาการบริหาร
รัฐกิจและธรุกิจเบื้องต้น กรณียกตวัอย่าง
เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการน าเข้าสู่แห่ง
บทเรียนการศึกษาเรยีนรู้ และแนวคิดใน
ทัศนะทางพุทธศาสนาที่เป็นสากล 
 

อ.ธนวรรธน์ ตรีศูนย ์

2 บทที่ 1 
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
บริหารรัฐกิจ 

3 บรรยายและอภิปรายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักรัฐศาสตร์ ของความรู้เบื้องตน้เกี่ยวกับ
การบริหารรัฐกิจ ยกกรณตีัวอย่างเหตุการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับความรู้เบื้องต้นเกีย่วการบริหารรัฐ
กิจ โดยใช้คอมพิวเตอร์ พรเึจ็คเทอ และ
เอกสารประกอบกับการศึกษาเรยีนรู้ นักศึกษา
แสดงความคดิเห็น อภิปรายประเด็นร่วมกัน 
 

อ.ธนวรรธน์ ตรีศูนย ์
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน  สื่อที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

3 บทที่ 2 
- ทฤษฎีและแนวความคดิ
ทางการบริหาร 

3 -  บรรยายและอภิปรายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักรัฐศาสตร์  ของทฤษฏีและแนวความคิด
ทางการบริหาร ยกกรณตีัวอย่างเหตุการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับทฤษฏีและแนวความคิดทางการ
บริหาร โดยใช้คอมพิวเตอร์ พรึเจค็เทอ และ
เอกสารประกอบการศึกษาเรยีนรู้ นักศึกษา
แสดงความคดิเห็น อภิปรายประเด็นร่วมกัน 
 

อ.ธนวรรธน์ ตรีศูนย ์

4 
 

บทที่ 3 
-  วิวัฒนาการการบริหาร
ราชการไทย 

3 บรรยายและอภิปรายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักรัฐศาสตร์ ระบบการบรหิารรฐักิจจากการ
วิวัฒนาการบริหารของราชการไทย ยกกรณี
ตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกีย่วข้องกับวิวัฒนาการ
การบริหารราชการไทย โดยใช้คอมพิวเตอร์ 
พรึเจ็คเทอและเอกสารประกอบการศึกษา
เรียนรู ้นักศึกษาแสดงความคิดเหน็ อภิปราย
ประเด็นร่วมกัน 
 

อ.ธนวรรธน์ ตรีศูนย ์

5 
 

บทที่ 3 
-  วิวัฒนาการการบริหารรัชการ
ไทย 

3 บรรยายและอภิปรายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักรัฐศาสตร์ ระบบการบรหิารรฐักิจจากการ
วิวัฒนาการของการบริราชการไทย ยกกรณี
ตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกีย่วข้องกับวิวัฒนาการ
การบริหารราชการไทย ประกอบการศึกษา
เรียนรู้ แสดงความคิดเห็น อภปิรายประเด็น
ร่วมกัน 
 

อ.ธนวรรธน์ ตรีศูนย ์

6 บทที่ 4 
-  ปัจจัยแวดล้อมการบริหารรัฐ
กิจ 

3 บรรยายและอภิปรายหลักรัฐศาสตร์ เกี่ยวกับ
ปัจจัยแวดล้อมการบริหารรัฐกิจยกกรณี
ตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกีย่วข้องกับปัจจัย
แวดล้อมการบริหารรัฐกิจ ประกอบการศึกษา
เรียนรู้ นักศึกษาแสดงความคิดเหน็ อภิปราย
ประเด็นร่วมกัน 
 

อ.ธนวรรธน์ ตรีศูนย ์

7 
 

บทที่ 5 
-  ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการไทย 

3 บรรยายและอภิปรายหลักรัฐศาสตร์ ประเภท
ของยุทธศาสตร์ของการบริราชการของไทย 
ยกกรณตีัวอย่างเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ยุทธศาสตร์การบริหารราชการของไทย 
ประกอบการศึกษาเรียนรู้ นักศึกษาแสดง
ความคิดเห็น อภิปรายประเด็นร่วมกัน 
 
 
 

อ.ธนวรรธน์ ตรีศูนย ์
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน  สื่อที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

8-9 บทที่ 6 
-  การบริหารธรุกิจ 

6 บรรยายและอภิปรายหลักรัฐศาสตร์ ประเภท
ของการบริหารธรุกิจ ยกกรณีตัวอย่าง
เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ 
ประกอบการศึกษาเรียนรู้ นักศึกษาแสดง
ความคิดเห็น อภิปรายประเด็นร่วมกัน 
 

อ.ธนวรรธน์ ตรีศูนย ์

10 
 

บทที่ 7 
-  ธรรมาภิบาล 

3 บรรยายและอภิปรายหลักรัฐศาสตร์ การ
บริหารรัฐกิจแบบธรรมาภิบาลยกกรณีตัวอยา่ง
เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบหิารแบบธรร
มาภิบาล ประกอบการศึกษาเรียนรู้ นักศึกษา
แสดงความคดิเห็น อภิปรายประเด็นร่วมกัน 
 

อ.ธนวรรธน์ ตรีศูนย ์

11 
 

บทที่ 8 
-  นโยบายและหลักการวางแผน 

3 บรรยายและอภิปรายหลักรัฐศาสตร์ ท่ีเป็น
นโยบายและหลักการวางแผนในการบริหารรัฐ
กิจ ยกกรณตีัวอย่างเหตุการณ์ทีเ่กีย่วข้องกับท่ี
เป็นนโยบายและหลักของการวางแผน 
ประกอบการศึกษาเรียนรู้ นักศึกษาแสดง
ความคิดเห็น อภิปรายประเด็นร่วมกัน 
 

อ.ธนวรรธน์ ตรีศูนย ์

12 บทที่ 9 
-  การบริหารงานบุคคล 
 

3 บรรยายและอภิปรายหลักรัฐศาสตร์ ของการ
บริหารรัฐกิจแบบการบริหารงานบคุคลยก
กรณีตัวอยา่งเหตุการณ์ที่เกีย่วข้องกับการบริ
งานบุคคล ประกอบการศึกษาเรียนรู้ 
นักศึกษาแสดงความคดิเห็น อภิปรายประเด็น
ร่วมกัน 
 

อ.ธนวรรธน์ ตรีศูนย ์

13 บทที่ 10 
-  การบริหารการคลังสาธารณะ 

3 บรรยายและอภิปรายหลักรัฐศาสตร์ ของการ
บริหารรัฐกิจแบบการบริหารการคลัง
สาธารณะ ยกกรณตีัวอย่างเหตุการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารการคลังสาธารณะ 
ประกอบการศึกษาเรียนรู้ นักศึกษาแสดง
ความคิดเห็น อภิปรายประเด็นร่วมกัน 
 

อ.ธนวรรธน์ ตรีศูนย ์

14 บทที่ 11 
-  การบริหารการคลังสาธารณะ 

3 บรรยายและอภิปรายหลักรัฐศาสตร์ ของการ
บริหารรัฐกิจแบบการบริหารการคลัง
สาธารณะ ยกกรณตีัวอย่างเหตุการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารการคลังสาธารณะ 
ประกอบการศึกษาเรียนรู้ นักศึกษาแสดง
ความคิดเห็น อภิปรายประเด็นร่วมกัน 
 

อ.ธนวรรธน์ ตรีศูนย ์
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน  สื่อที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

15 
 

บทที่ 12 
-  ภาวะผู้น าและการวินิจฉัยสั่ง
การ และสรูปเนื้อหา 

3 บรรยายและอภิปรายหลักรัฐศาสตร์ ของการ
บริหารรัฐกิจแบบภาวะผู้น าและการวินิจฉัยสั่ง
การ ยกกรณีตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ภาวะผู้น าและวินิจฉยัสั่งการ ประกอบ
การศึกษาเรยีนรู้ นักศึกษาแสดงความคิดเห็น 
อภิปรายประเด็นร่วมกัน 
 

อ.ธนวรรธน์ ตรีศูนย ์

16 สอบปลายภาค 3  อ.ธนวรรธน์ ตรีศูนย ์
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
สถานะ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนการ

ประเมิน 
 1. มีวินัยและความรับผิดชอบต่อ

หน้าท่ี มีความมุ่งมั่นในการท างาน
ให้ส าเรจ็  
 

สังเกตความตั้งใจในการเข้าช้ันเรยีน
และการส่งงานตรงตามเวลาที่ก าหนด 

ตลอดภาคการศึกษา 

60 % 

 2. มีน้ าใจ มีจิตอาสา จติสาธารณะ 
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และเหน็
อกเห็นใจผู้อื่น   
 

1.สังเกตความตั้งใจในการเข้าช้ันเรียน
และการส่งงานตรงตามเวลาที่ก าหนด 
2.สังเกตความเอาใจใส่ การเสียสละ 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของห้องเรียน 
และกิจกรรมส่วนรวมของมหาวิทยาลัย 
    

ตลอดภาคการศึกษา 

 3.มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่น สถาบัน และประเทศชาต ิ

1.สังเกตความตั้งใจในการดูแลความ
สะอาดเรียบร้อยภายในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน 
2.สังเกตความเอาใจใส่ การเสียสละ 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
มหาวิทยาลยั   
 

ตลอดภาคการศึกษา 

2. ความรู้ 
สถานะ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนการ

ประเมิน 
 1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ

และทฤษฎีส าคัญในสาขาวิชา
รัฐศาสตร์การปกครอง 

1.ประเมินผลการเรียนรูจ้ากการเรยีน
รายวิชา โดยการสอบข้อเขียน การท า
แบบฝึกหัด การถาม-ตอบ การมีสว่น
ร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน การ
ท ารายงาน การน าเสนองาน  
2.ประเมินผลงานการท างานเดี่ยวและ

ตลอดภาคการศึกษา  
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กลุ่ม 
 

 
 
 
 

10 % 

 2. มีทักษะและประสบการณ์การ
เรียนรู้ในสาขาวิชารัฐศาสตร์การ
ปกครอง สามารถปฏิบัติงานใน
สถานการณ์ต่างๆได ้

1.ประเมินผลการเรียนรูจ้ากการเรยีน
รายวิชา โดยการสอบข้อเขียน การท า
แบบฝึกหัด การถาม-ตอบ การมีสว่น
ร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน การ
ท ารายงาน การน าเสนองาน  
2.ประเมินผลงานการท างานเดี่ยวและ
กลุ่ม 
 

ตลอดภาคการศึกษา 

 3. มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการ
ใหม่ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจยัที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและ
การต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชา 
 

1.ประเมินผลการเรียนรูจ้ากการเรยีน
รายวิชา โดยการสอบข้อเขียน การท า
แบบฝึกหัด การถาม-ตอบ การมีสว่น
ร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน การ
ท ารายงาน การน าเสนองาน  
2.ประเมินผลงานการท างานเดีย่วและ 
กลุ่ม 
 

ตลอดภาคการศึกษา 

 4. ตระหนักศึกษาในธรรมเนยีม
ปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ี
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ ์

1.ประเมินผลการเรียนรูจ้ากการเรยีน
รายวิชา โดยการสอบข้อเขียน การท า
แบบฝึกหัด การถาม-ตอบ การมีสว่น
ร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน การ
ท ารายงาน การน าเสนองาน  
2.ประเมินผลงานการท างานเดีย่วและ
กลุ่ม 
 

ตลอดภาคการศึกษา 

3. ทักษะทางปัญญา 
สถานะ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนการ

ประเมิน 
 1. สามารถค้นหา ตีความ และ

ประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการ
พัฒนาความรู้และการแก้ปัญหาทาง
วิชาการได้อย่างสร้างสรรค ์

1.ประเมินผลการเรียนรูจ้ากการเรยีน
รายวิชา โดยการตรวจงานมอบหมาย 
แบบฝึกหัด การสรุปเนื้อหา  
2. ประเมินผลงานจากการ
ท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ การประยุกตใ์ช้ 
การท ารายงาน การรายงานหน้าช้ัน
เรียน 
 

ตลอดภาคการศึกษา 

10 % 
 

 
 

2. สามารถคดิวิเคราะห์และรเิริม่
สร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และ
ประสบการณ์ของตนในการ
แก้ปัญหาการท างานได ้

1.ประเมินผลการเรียนรูจ้ากการเรยีน
รายวิชา โดยการตรวจงานมอบหมาย 
แบบฝึกหัด การสรุปเนื้อหา  
2. ประเมินผลงานจากการ
ท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การ

ตลอดภาคการศึกษา 
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วิเคราะห์ สังเคราะห์ การประยุกตใ์ช้ 
การท ารายงาน การรายงานหน้าช้ัน
เรียน 
 

 
 

3. สามารถวางแผนการท างานและ
การบริหารจัดการงานได ้

1.ประเมินผลการเรียนรูจ้ากการเรยีน
รายวิชา โดยการตรวจงานมอบหมาย 
แบบฝึกหัด การสรุปเนื้อหา  
2. ประเมินผลงานจากการ
ท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ การประยุกตใ์ช้ 
การท ารายงาน การรายงานหน้าช้ัน
เรียน 
 

ตลอดภาคการศึกษา 

 
 

4. ให้นักศึกษาท างานอย่างเป็น
ระบบ มองเห็นความสัมพันธ์
เชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบ   
ต่าง ๆ ของหลักสูตร และเหตผุล
ความจ าเป็นในการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสตูร 
 

1.ประเมินผลการเรียนรูจ้ากการเรยีน
รายวิชา โดยการตรวจงานมอบหมาย 
แบบฝึกหัด การสรุปเนื้อหา  
2. ประเมินผลงานจากการ
ท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ การประยุกตใ์ช้ 
การท ารายงาน การรายงานหน้าช้ัน
เรียน 
 

ตลอดภาคการศึกษา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 
สถานะ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนการ

ประเมิน 
 

 
1.ความสามารถในการท างานเป็น
ทีม ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม
องค์กรสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น
ได ้

1.ประเมินผลการเรียนรูจ้ากการ
ท างานกลุ่ม การท าแบบฝึกหัด การท า
รายงาน การรายงานหน้าช้ัน  
2.ประเมินจากรายงานผลการเข้ารว่ม
กิจกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัย 
 

ตลอดภาคการศึกษา 

20 % 

 2.ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและ
ผู้อื่น และยอมรับในความแตกต่าง
หลากหลายของมนุษย์   
 

1.ประเมินผลการเรียนรูจ้ากการ
ท างานกลุ่ม การท าแบบฝึกหัด การท า
รายงาน การรายงานหน้าช้ัน  
2.ประเมินจากรายงานผลการเข้ารว่ม
กิจกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัย 
 

ตลอดภาคการศึกษา 

 3.ตระหนักในคณุค่าของศิลปะ 
วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรม ท้ัง
ของไทยและของประชาคม
นานาชาติ 

1.ประเมินผลการเรียนรูจ้ากการ
ท างานกลุ่ม การท าแบบฝึกหัด การท า
รายงาน การรายงานหน้าช้ัน  
2.ประเมินจากรายงานผลการเข้ารว่ม
กิจกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัย 
 

ตลอดภาคการศึกษา 
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4. มีความสนใจดา้นกีฬา และ
นันทนาการ 

1.ประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจ
กิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา 
 

ตลอดภาคการศึกษา 

5. ทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถานะ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนการ

ประเมิน 
 1. สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสือ่

ความหมายไดด้ี ทั้งการฟัง พูด อ่าน 
เขียน 

1.ประเมินผลการเรียนรูจ้ากการศกึษา
ค้นคว้าด้วยตนเองผ่านระบบ E-
Learning หรือ Social Network 
ต่างๆ ผ่านระบบ Internet  
2.ประเมินจากส่งผลงาน หรือสรุปงาน
ผ่าน Social Network หรือ 
Webboard ของอาจารย์ผ่านระบบ 
Internet ความถูกต้องของผลงานท่ีส่ง 
 

ตลอดภาคการศึกษา 

10 % 
 

 
2. สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการสื่อสาร  ศึกษาค้นคว้า 
วิเคราะห์และคัดเลือกข้อมูลจาก
แหล่งความรู้ ต่าง ๆ ได้อยา่ง
เหมาะสม 
 

1.ประเมินผลการเรียนรูจ้ากการศกึษา
ค้นคว้าด้วยตนเองผ่านระบบ E-
Learning หรือ Social Network 
ต่างๆ ผ่านระบบ Internet  
2.ประเมินจากส่งผลงาน หรือสรุปงาน
ผ่าน Social Network หรือ 
Webboard ของอาจารย์ผ่านระบบ 
Internet ความถูกต้องของผลงานท่ีส่ง 
3.ประเมินจากการน าเสนอข้อมลูอย่าง
เป็นระบบ โดยอาจน าเสนอในรูปของ
แผนภูมติัวเลข กราฟหรือ ตาราง 
 

ตลอดภาคการศึกษา 
 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

 
1. เอกสารและต าราหลัก 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธี สมดี) นักวิจัยแห่งชาติ 41-60-0030 
นิพนธ์ ศศิธร. การบริหารกับปัจจยัแวดล้อม.ใน ทฤษฏีและแนวคิดในการพัฒนาประเทศ. บรรณาธิการโดย อมร รักษาสัตย์ และ 

ขัตติยา กรรณสูต. พิมพ์ครั้งท่ี2.กรงุเทพฯ : สถาบันบัณฑติพัฒนาศาสตร์,  2515 
ปฐม มณโีรจน์. ขอบข่ายและสถานภาพของรัฐประศาสนศาสตร์ : พิจารณาในทัศนะของวิชาชีพ.ในรัฐประศาสนศาสตร์.ขอบข่าย  

สถานภาพ  และพัฒนาการในประเทศ บรรณาธิการโดย อุทัย เลาวิเชียร และคณะ. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ : โรง
พิมพ์แสงรุ้งการพิมพ์,  2523 

วิทย์ พิณคันเงิน. ความเป็นมาของมนุษยชาติ. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์,  2503 
เมธี  สมภักดี. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบริหารรัฐกิจ. 2548. 
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2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
ภาษาไทย 
กรุณา ศักดิศ์รี.  มนุษยสัมพันธ์.  กรุงเทพฯ : บ ารุงสาส์น,  2534. การผึ่งตนเองตามแนวพระราชด าริ. การประชุมวิชาการประเพณี

กองทัพเรือ-มหิดล-ธรรมศาสตร-์เกษตรศาสตร์  ครั้งท่ี 8, 24-25 สิงหาคม 2543 
กุลธน ธนาพงศธร.  แนวคิดทั้วไปเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ ใน เอกสารสอนชุดวิชา 33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 

หน่วยท่ี 1-7. พิมพ์ครั้งท่ี 13 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540. 
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ.์ การคดิเชิงกลยุทธ์. พินพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดยี, 2546.-การบรหิารเพื่อความส าเร็จ. 

กรุงเทพฯ : บริษัท ซัคเซสมีเดีย จ ากัด –อนาคตผู้น าสองทศวรรษ. ส านักพิมพ์ซัคเซสมีเดีย, 2539. 
เกียรติวรรณ อมาตยกุล. อัตตสิกขา : ศาสแห่งการรู้จักตนเอง. พิมพ์ครั้งท่ี 7, กรุงเทพฯ : บริษัท ท.ีพี. พริ้นท์ จ ากัด, 2542 
จตุมงคล โสณกุล. ธรรมรัฐภาคราชการ. วัฏจัร   6 พฤษภาคม 2541 
จ านง สมประสงค์.  การบริหารพนักงานเจ้าหน้าที่. พระนคร : กรุงสยามการพิมพ์,  2514 
จินดา จันทร์แก้ว.  ศาสนาปัจจุบนั.  พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณร์าชวิทยาลัย, 2532 
ชลิตา ศรมณี.  มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2542. 
ชัยอนันต์ สมุทวณิช.  การเมืองกับการบริหาร.  กรุงเทพฯ : เอกสารโรเนียวเย็บเลม่, คณะรัฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหารวิทยาลยั, 

2520. 
ชาญชัย แสวงศักดิ์.  องค์การมหาชน.  กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2542  
ชิน ทวารี. ภาวะสรา้งสรรค์. ชุบ กาญจนประกร (เรยีบเรยีง).  วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับ 2507 ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์. 

พระนคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2509 
ชุบ กาญจนประกร.  รัฐประศาสนศาสตร์ ในหนังสือ  สังคมศาสตร.์  ส านักวิจัยสถาบันบณัฑติพัฒนาบริหารศาสตร์จัดพมิพ์. พระ

นคร : โรงพิมพ์มงคลการพิมพ์, 2509 
ฑิตยา สุวรรณะชฏ.  ประชาสังคมต าบล. กรุงเทพฯ : มิตรภาพการพมิพ์ และสติดโิอ,  2544 
ณัฐพล ชาวลิตชีวินและคณะ. เทคนิคการวัคผลงานสมัยใหม่. กรุงเทพฯ : บริษัท อินฟอร์มีเดียอินเตอรเ์นช่ันแนล จ ากัด, 2545. 
ติน ปรัชญพฤทธิ์ และ อิสระ สุวรรณบล. ปทานุกรมการบรหิาร. พระนคร : โรงพิมพ์สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2514 
ติน ปรัชญพฤทธิ.์ ทฤษฏีองค์การ. พิมพ์ครั้งท่ี 4. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2524. 
               . รัฐประศาสนศาสตรเ์ปรียบเทยีบ : เครื่องมือในการบรหิารประเทศ. พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2535 
               . ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร.์ พิมพ์ครั้งท่ี 3.  กรุงเทพฯ ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2538. 
ถนอม  อานามวัฒน์ และคณะ. ประวัติศาสตร์ไทยยุคก่อนประวตัิศาสตร์ถึงสิ้นอยุธยา. กรุงเทพฯ : แสงรุ่งการพิมพ,์ 2523. 
ถวัลย์รัฐ  วรเทพพุฒิพงษ์, การก าหนดและวเิคราะห์นโยบายสาธารณะ : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้. กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 

2541. 
ทศพร  ศิริสัมพันธ์. ความรู้เบื้องตน้เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2539. 
ทองทิพภา  วิริยะพันธ์ุ. ผู้บริหารยคุบรรษัทภิบาล. กรุงเทพฯ : อินฟอร์มัเดยี บุ๊คส์, 2545. 
ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์. ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่. พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2546. 
ทิพาวดี  เมฆสวรรค์. การปฏริูประบบราชการไทยใน รวมบทความการปฏิรปูสังคมไทย. กรุงเทพฯ : สถาบันที่ปรึกษาเพื่อการ

พัฒนาประสิทธิภาพในราชการ, 2543. 
ธีรยุทธ  บุญมี. สร้างวิญญาณไทย จิตใจสากล : ไทยโพสต์. 9 มกราคม 2541. 
นฤมล  ทับจุมพล. แนวคดิและวาทกรรมว่าด้วยธรรมรัฐแห่งชาติ : เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ เนื่องในวาระครบรอบ 

50 ปี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั, 2541. 
บรรพต  วีระสัย และเผชิญ  ศรสีวุรรณ. สังคมวิทยาการเมือง, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2520. 
ประชุม  รอดประเสริฐ. นโยบายการวางแผน : หลักการและทฤษฎี. พิมพ์ครั้งท่ี 5, กรุงเทพฯ : นิติกุลการพิมพ์, 2539. 
ผุสสดี  สตัยมานะ. การบริหารรัฐกิจ. พิมพ์ครั้งท่ี 3. กรุงเทพฯ : มงคลการพิมพ์, 2517. 
พงศ์สัณห์  ศรสีมทรัพย.์ ความรูเ้บือ้งต้นเกี่ยวกับบริหารรัฐกิจ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2538. 
พจนานุกรมฉบับราชบัญฑิตยสถาน พ.ศ. 2525. 
 



 
17 มคอ. 3 SO2015 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ 

 

พระญาณวโรดม. ศาสนาตา่งๆ. สภาการศึกษามหามกฎุราชวิทยาลยั พิมพ์ครั้งท่ี 4. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแห่ง
ประเทศไทย, 2533. 

พิทยา  บวรวัฒนา. รัฐประศาสนศาสตร์ : ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา (1887-1970). พิมพ์ครั้งท่ี 5. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. 

ไพศาล  ชัยมงคล. งบประมาณแผน่ดิน : ทฤษฎีและปฏบิัติ. กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพาณชิ จ ากัด, 2517. 
โภคิน  พลกุล และชาญชัย  แสวงศักดิ์. กฎหมายมหาชนกับการปฏบิัติรูประบบราชการในยุคโลกาภิวตัน์. กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 

2541. 
มหามกุฎราชวิทยาลัย. มูลนิธ.ิ พระไตรปิฎก ฉบับสยามรัฐ. เล่มที่ 10, 11, 15, 21 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, 

2523.  
เมธี  สมภักดี. เอกสารการสอน : พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง. มหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน, 2546. 
รังสรรค์  ธนะพรพันธ์. ทฤษฎีการภาษีอากร. กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ,์ 2516. 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540. 
ลิขิต  ธีรเวคิน. การพัฒนาระบบราชการไทย. พิมพ์ครั้งท่ี 5. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพม์หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541. 
วรเดช  จันทรศร. การพัฒนาระบบราชการไทย. พิมพ์ครั้งท่ี 5. กรุงเทพฯ : โครงการต าราสมาคมมหาวิทยาลัยไทย, 2543. 
วิทย์  พิณคันเงิน. ความเป็นมาของมนุษย์ชาติ. กรุงเทพฯ : โอเดยีนสโตร์, 2503. 
ศิริวรรณ  เสรีรตัน์. สมชาย  หิรัญกิตติ และสมศักดิ์  วานิชยภรณ์. ทฤษฎีองค์กร. กรุงเทพฯ : ธรรมสาน, 2545. 
สงวน  นิตยารัมภ์พงศ์ และสุทธิลกัษณ์  สมิตะสริิ. บทน าจากบรรณาธิการ ในผู้น า. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มติชน, 2542. 
สุเทพ  สังข์เพชร. ผู้บรหิารมืออาชีพ. การอบรมเชิงปฏิบตัิการ. จดัโดยชมรมการจัดการธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย. 2543. 
อรัญ  ธรรมโน. ความรู้ทั่วไปทางการค้า. กรุงเทพฯ : บริษัทบพิธ จ ากัด, 2518. 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา  
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยอาจารย์และนกัศึกษา 
ให้นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชา  ได้แก่ วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการ

เรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรยีนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ไดร้บั พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงต่อไป 
 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
       -  การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
       -  ผลการสอบ 
       -  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
 

3. การปรับปรุงการสอน  
ภาควิชาก าหนดให้อาจารยผ์ู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวธิีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิภาพของ

รายวิชา แล้วจัดท ารายงานเมื่อสอนจบภาคเรียน นอกจากน้ีควรก าหนดให้อาจารยผ์ู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมกลยุทธ์การสอนหรือ
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนควรมีการประชุมอาจารย์ทั้งภาควิชาเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนิสิตและร่วมกันหาแนว
ทางแก้ไข 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา 
1) การทบทวนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์หรือมาตรฐานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ก าหนด

สาหรับรายวิชา  
 2) การพิจารณาระดับคะแนนที่อาจารย์ท าการประเมินผลและตัดเกรด  ให้เป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานของ

มหาวิทยาลัย ด าเนินการในระดับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
 3) การให้โอกาสนักศึกษาในการตรวจสอบระดับคะแนน หากเห็นว่าผลการประเมินอาจมีความผิดพลาด รวมไปถึงการให้

นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ผลการเรียนหากเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีข้อผิดพลาดในการประเมิน  
 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
การน าผลการประเมินการสอนรายวิชา มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงในรายวิชา โดยอาจมกีารปรับปรุง

เนื้อหาให้เหมาะสม การปรับปรุงระยะเวลาที่ใช้ในการสอนแตล่ะหัวข้อ การปรับปรุงกิจกรรมการเรยีนการสอน และการปรับปรุง
เกณฑ์และวิธีการประเมินผลการเรียนของนักศึกษา ทุกรอบระยะเวลาเมื่อสิ้นสดุการสอนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา 

 
 
 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้จัดท า 
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