
มคอ. ๓  รายละเอียดของรายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) หมายถงึ ขอ้มูลเกยีวกบัแนวทางการบริหาร

จดัการของแต่ละรายวชิาเพอืให้การจดัการเรยีนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามทวีางแผนไว้ในรายละเอียด 

ของหลกัสูตร ซงึแต่ละรายวชิาจะกําหนดไว้อย่างชดัเจนเกยีวกบัวตัถุประสงคแ์ละรายละเอยีดของเนือหาความรู้

ในรายวชิา แนวทางการปลูกฝงัทกัษะต่างๆ ตลอดจนคุณลกัษณะอนืๆทนัีกศกึษาจะไดร้บัการพฒันาใหป้ระสบ

ความสําเร็จตามจุดมุ่งหมายของรายวชิา มกีารกําหนดรายละเอยีดเกยีวกบัระยะเวลาทใีช้ในการเรยีน วธิกีารเรียน 

การสอน การวดัและประเมนิผลในรายวชิา ตลอดจนหนังสอืหรอืสอืทางวชิาการอนืๆทจํีาเป็นสําหรบัการเรยีนรู ้

นอกจากนียงักําหนดยุทธศาสตรใ์นการประเมนิรายวชิาและกระบวนการปรบัปรุง 

ประกอบด้วย ๗ หมวด ดงันี 

หมวดท ี๑ ขอ้มูลทวัไป 

หมวดท ี๒  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

หมวดท ี๓ ลกัษณะและการดําเนินการ 

หมวดท ี๔ การพฒันาผลการเรยีนรูข้องนักศกึษา 

หมวดท ี๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 

หมวดท ี๖ ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน 

หมวดท ี๗ การประเมนิและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ. ๓     
 

 ๑ 

รายละเอียดของรายวิชา 

ชือสถาบนัอุดมศึกษา                            มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

วิทยาเขตกาํแพงแสน                            คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์

ภาควิชา  โครงการจดัตงัสายวิชาสงัคมศาสตร ์

หมวดที ๑ ขอ้มลูทวัไป 

๑. รหสัวิชา 01454531      ชือรายวิชา  แนวคิดทฤษฎีทางรฐัประศาสนศาสตร(์ Concepts and Theories 

of Public Administration ) 

๒. จาํนวนหน่วยกิต  3(3-0) 

บรรยาย 

๓. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

 เป็นวชิาเอกเลอืก ใหใ้ช้ใน หลกัสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขารฐัศาสตร ์  

๔. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน  รศ.นันทนา เลศิประสบสุข 

๕. ภาคการศึกษา / ชนัปีทีเรียน 

 ระบุภาคการศกึษา  ภาคต้น  / ชนัปีทเีรยีน  ชนัปีท ี1 

๖. รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  (ถ้ามี)  - 

๗. รายวิชาทีต้องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisites)  (ถ้ามี)  - 

๘. สถานทีเรียน   

คณะศลิปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  อาคาร 9 หอ้ง 508     

๙. วนัทีจดัทาํหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครงัล่าสุด พ.ศ. 2556 

 

หมวดที ๒   จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค ์

๑.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

 1.เพอืใหผู้ศ้กึษาได้ทราบถงึต้นกําเนิด ววิฒันาการของแนวคดิ ทฤษฎรีฐัประศาสนศาสตร์ตงัแต่ยุคแรก

จนถงึปจัจุบนั   

 2.เพอืใหผู้ศ้กึษาได้ทราบถงึขอบข่าย แนวทางการศกึษา กระบวนทศัน์ ทฤษฎทีสํีาคญัทางรฐัประศาสน

ศาสตร์ในยุคต่างๆ และเขา้ใจอทิธพิลของปจัจยัแวดลอ้มทมีตี่อแนวคดิเหล่านัน  

 3.เพอืใหผู้ศ้กึษาสามารถนําแนวคดิทฤษฎีมาใชศ้กึษา ประยุกต์ เพอืวเิคราะห์ปญัหาทางการบรหิาร 

โดยเฉพาะการบรหิารรฐักจิของไทย และสรา้งผลงานทางวชิาการอย่างมกีฏเกณฑแ์ละเป็นระบบ 



มคอ. ๓     
 

 ๒

 4.เพอืนําความรูม้าศกึษาปรากฏการณ์ภายใต้บรบิทสงัคมปจัจุบนัทมีกีารเปลยีนแปลงอยา่งรวดเร็ว 

และแนวโน้มในอนาคต 

  

   

๒. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

เพอืพฒันาการเรยีนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิ การเมอืงและสงัคม ทําใหก้ารบรหิาร

ภาครฐัตอ้งมกีารพฒันาอยู่ตลอดเวลา จงึตอ้งเน้นการศกึษาจากปรากฏการณจ์รงิททีนัต่อสถานการณ์และ

สภาพแวดลอ้มทเีปลยีนแปลงอยา่งรวดเรว็         

 

 

หมวดที ๓   ลกัษณะและการดาํเนินการ 

๑. คาํอธิบายรายวิชา  

 ต้นกําเนิด และววิฒันาการ ของแนวคดิ ทฤษฎแีละแนวทางการปฏบิตัทิางรฐัประศาสนศาสตร์โดยเน้น

ทฤษฎ ีขอบขา่ย แนวทางการศกึษา กระบวนทศัน์ และการประยุกต์ใชแ้นวคดิทางรฐัประศาสนศาสตร์ ตงัแต่

อดตี ปจัจุบนั และอนาคต   
 

๒. จาํนวนชวัโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา 

  บรรยาย   45 ชงัโมง   

๓. จาํนวนชวัโมงต่อสปัดาห์ทีอาจารยใ์ห้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

    6 ชวัโมง / สปัดาห ์

 

หมวดที ๔   การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

๑. คุณธรรม จรยิธรรม 

 ๑.๑  คุณธรรม จรยิธรรมทตี้องพฒันา 

๑.๑.๑ นิสติต้องมคีวามรบัผดิชอบในการเรยีน  เขา้เรยีนสมําเสมอ  ตรงต่อเวลาทงัการเขา้

เรยีน การส่งงาน 

๑.๑.๒ นิสติตอ้งมคีวามซอืสตัยต่์อการสอบ  การทาํรายงาน 

๑.๑.๓ นิสติตอ้งแต่งกาย และสาํรวมกริยิาใหเ้หมาะสมต่อการเป็นนิสติ 

 ๑.๒  วธิกีารสอน 

  ๑.๒.๑ เน้นใหน้ิสติแสดงความคดิเหน็ จากพนืฐานประสบการณ์ในการทํางาน  

  ๑.๒.๒ ใหโ้อกาสนิสติแสดงความคดิเหน็ และมสี่วนรว่มในการเรยีน เช่น นําเสนอรายงาน การ

แสดงความคดิทา้ยชวัโมงในประเดน็ต่างๆทเีชอืมโยงกบับทเรยีน   
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  ๑.๒.๓ ยกกรณีศกึษาทงัจากประเทศ บุคคล องคก์ร เป็นตวัอยา่งในการศกึษาและพจิารณากบั

สถานการณ์และสภาพแวดลอ้มทเีป็นปจัจุบนั 

 ๑.๓  วธิกีารประเมนิผล   

๑.๓.๑ มกีารสอบวดัผลการเรยีน   

๑.๓.๒ พจิารณาการเขา้ชนัเรยีนอยา่งสมําเสมอ 

๑.๓.๓ พจิารณา การมส่ีวนร่วมและรบัผดิชอบในการเรยีน การนําเสนอรายงาน   

 

๒. ความรู้ 

 ๒.๑  ความรูท้ตีอ้งไดร้บั 

  ความรูต้ามจุดมุ่งหมายของรายวชิา 

 ๒.๒  วธิกีารสอน 

  ๒.๒.๑ บรรยาย  กจิกรรมกลุ่ม  โดยมสีอืการสอน Electronic  

  ๒.๒.๒ สร้างบรรยากาศในการมสี่วนรว่มในการเรยีน กระตุ้นใหส้นใจหวัขอ้ทจีะเรยีนในแต่ละ

คาบ 

 ๒.๓  วธิกีารประเมนิผล  

  ๒.๓.๑ สอบปลายภาค 

  ๒.๓.๒ รายงาน 

๓. ทกัษะทางปญัญา 

 ๓.๑  ทกัษะทางปญัญาทตีอ้งพฒันา 

  พฒันาการคดิอย่างมเีหตุผล การคดิวเิคราะห ์ การศกึษาเปรยีบเทยีบ 

 ๓.๒  วธิกีารสอน 

  เน้นการศกึษาจากปรากฏการณ์จรงิสอดแทรกในแต่ละบทเรยีนและเปิดโอกาส ให้นิสติแสดง

ความคดิเหน็ 

 ๓.๓  วธิกีารประเมนิผล 

  ผลจากการสอบ  การมสี่วนร่วมในชนัเรยีน และความรบัผดิชอบต่องานทไีดร้บัมอบหมาย 

๔. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

 ๔.๑  ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบทตีอ้งพฒันา 

  ความสามารถในการทาํงานเป็นทมี  ความรบัผดิชอบ การแบ่งงานกนัทาํในการทาํรายงานกลุ่ม 

 ภาวะผูนํ้า บุคลกิภาพ  ความสามารถในการสอืสาร  

 ๔.๒  วธิกีารสอน 

  ใหนิ้สติตระหนักถงึการทาํงานเป็นทมี ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลในสงัคมในชวีติประจําวนั ที

นําแนวคดิจากบทเรยีนไปประยุกต์ใชไ้ด้จรงิ  ซงึจะมปีระโยชน์มากกวา่การอา่นจากหนังสอืเท่านัน 

 ๔.๓  วธิกีารประเมนิผล 
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  พจิารณาจากความรบัผดิชอบในการนําเสนอและทํารายงาน และการมสีว่นร่วมในการเรยีน 

๕. ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ๕.๑  ทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข การสอืสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทตี้องพฒันา 

  นิสติสามารถเรยีนรู้ผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ  เพอืพฒันาการเรยีน เช่น จาก web site  

 ๕.๒  วธิกีารสอน 

  นําสอื electronic มาใช ้ 

 ๕.๓  วธิกีารประเมนิผล จากการนําเสนอรายงาน การคน้ควา้ขอ้มูล การสอบ 

หมวดที ๕   แผนการสอนและการประเมินผล 

๑.  แผนการสอน  

  

สัปดาห์/ครังท ี

วนั/เดือน 

เนือหา กจิกรรมการเรียนการ

สอน 

ผู้สอน 

1 

 8มิ.ย. 

 บทนํา /ภาพรวม ของรายวิชา  

  

 แนะนาํตวั /บรรยาย รศ .นันทนา  

2 

 15 มิย. 

 ลกัษณะและมุมมองรัฐประศาสน

ศาสตร์ /ขอบขา่ยรายวิชา  

 บรรยาย 

Discussion 

  

3 

22 มิ.ย. 

 วิวฒันาการของรัฐประศาสน

ศาสตร์ 

 บรรยาย 

Discussion 

 29 มิ.ย. 

งดเรียน  

4 

6 ก.ค. 

  วิวฒันาการของรัฐ

ประศาสนศาสตร 

 บรรยาย 

Discussion 

  

 5 

    13 ก.ค. 

 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสน

ศาสตร์  

 บรรยาย 

Discussion 

  

6 

 20  ก.ค. 

 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสน

ศาสตร์ )ต่อ(  

 บรรยาย 

Discussion /รายงาน  

  

7 

27 ก.ค.  

 การบริหารในภาครัฐ ไทย-

ต่างประเทศ 

 บรรยาย 

Discussion /รายงาน  

  

8 

3 ส.ค. 

อนาคตและแนวโนม้รปศ  / .สรุป   

 สอบ  13.00-16.00 น. 

บรรยาย 

discussion   

   

หมายเหตุ:    *กรณีมีผูส้อนหลายคนใหเ้พิมช่องผูส้อน  
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๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 

  การวัดผลสัมฤทธิในการเรียน 

                                           สอบ   ครัง               45 %(ขาดเรียนเกิน 20%ไม่มีสิทธิสอบตามระเบียบ มหาวทิยาลัยฯ) 

                                            การมีส่วนร่วมในชันเรียน  % 

      งานค้นคว้าเดียว   15% 

                               งานกลุ่ม /นําเสนอผลงาน % 

                                รวม                             % 

   

 

       การประเมนิผลการเรียน         ตดัเกรดโดยการอิงเกณฑ์ และกลุ่ม       

  85-80   A  79-74  B+    73-68  B    67-62  C+    61-56  C   55-50    D+      49    D 

 

 
 

หมวดที ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.  ตาํราและเอกสารหลกั  

1. สัมฤทธิ ยศสมศกัดิ.หลกัรัฐปราสนศาสตร์.บ.รัตนพรชยั จาํกดักทม . 

2. พิทยา บวรวฒันา.รัฐประศาสนศาสตร์: ทฤษฎีและแนวคดิทางการศึกษา.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.

. 

3. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์.ทฤษฎีองคก์รสมยัใหม่.พิมพอ์กัษณ.กทม. . 

4. ทศพร ศิริสัมพนัธ์.ความรู้เบืองตเ้กียวกบัการบริหารราการ.บริษทัวิชนัพรินท ์แนด์มีเดีย จาํกดั.กทม.

. 

5. ทวีศกัดิ สุทกวาทิน.รวมบทความวิชาการบริหาร.TPN.Press.กทม. . 

6. สวทช.วิวฒันการระบบนวตักรรมแห่งชาติของประเทศไทย: อดีต ปัจจุบนั อนาคต. . 

7. เกรียงศกัดิ เจริญวงศศ์กัดิ.คานงดัประเทศไทย.บ.ซัคเซส มีเดีย จาํกดั กทม.  

8. รุ่ง แกว้แดง.รีเอ็นจิเนียริงระบบราชการไทย.สํานกัพิมพม์ติชน กทม. . 
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