
 
ประมวลการสอน  

ภาคปลาย ปีการศกึษา  
 

1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  โครงการจดัตงัสายวิชาสงัคมศาสตร์ 

2. รหสัวิชา    01458271     ชือวิชา (ไทย)    ขอบขา่ยและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

   จาํนวนหน่วยกิต     3(3-0-6)    (อังกฤษ) Scope and Theories of Public Administration 

  หมู่ 700 วัน เวลา และสถานทสีอน วนัจนัทร์09.0  - 2.0  น. ห้อง SC10-  

  หมู่ 701 วัน เวลา และสถานทสีอน วนัจนัทร์13.0  - 6.0  น. ห้อง SC10-  

3. ผู้สอน  

อ. พชัรา  จตรุโกมล 

4. การให้นิสิตเข้าพบและให้คาํแนะนาํนอกเวลาเรียน 

 วนั จันทร์ องัคาร พธุ  เวลา .  - 7. น.   โทรศพัท์ - -  ตอ่  

  อีเมล์  papaisud@hotmail.com, faaspcr@ku.ac.th 

5. จุดประสงค์ของวิชา 

1) มีความรู้ ความเข้าใจเกียวกบัการบริหารงานภาครัฐ ระบบราชการ  

2) สามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ และสามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางการบริหารงานภาครัฐ และระบบ

ราชการ 

3) มีเจตคติทีถกูต้องเกียวกับการการบริหารงานภาครัฐ ระบบราชการ   

6. คาํอธิบายรายวิชา  

ความหมาย แนวคิด และขอบขา่ยของการบริหาร วิวฒันาการทางการบริหาร ทฤษฎีทางการบริหาร 

วิวัฒนาการองค์ความรู้ทางการบริหารของไทย 
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7. เค้าโครงรายวิชา 

เนือหา จาํนวนชัวโมง 

บทท ี  

1 ความหมาย ความสําคญัของการศกึษา คณุคา่ และ

แนวทางการศกึษารัฐประศาสนศาสตร์ 

6 

2 ขอบขา่ยการศกึษารัฐประศาสนศาสตร์  6 

3 องค์การและบริบทการบริหารงานภาครัฐ 6 

4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ 6 

5 ความรู้เบืองต้นเกียวกับการคลงัสาธารณะ 6 

6 ความรู้เบืองต้นเกียวกับนโยบายสาธารณะ 6 

 การบริหารงานภาครัฐในอนาคต 6 

 บทเรียนจากการวิจยัของอาจารย์ : ความผกูพนั และ

ความพงึพอใจของพนักงาน 

 

รวม 45 

8. วิธีสอนทเีน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

 การบรรยาย การเรียนแบบร่วมมือ อภิปราย ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง / กลุ่ม การรายงานหน้าชนั การทํา

การบ้าน การเรียนการสอนโดยกระบวนการวิจยั การทดลอง การค้นคว้าวิจยั การรวบรวมผล การวิเคราะห์วิจารณ์ 

การสรุปผล การนําเสนอ  และการพฒันาเพือนํามาใช้ ฯลฯ) 

9.  อุปกรณ์สือการสอน 

บทความ / หนงัสอือ่านประกอบ/ เอกสารประกอบการบรรยาย Power point/Computer/Internet 

10. การวัดผลสัมฤทธิในการเรียน                     ร้อยละ 

 

ลําดบั วิธีการวัด ร้อยละ 

1 การมีสว่นร่วมในชนัเรียน (จิตพิสยั) 10 

2 รายงานกลุ่ม 20 

3 งานในชนัเรียน 10 

4 สอบกลางภาค+ปลายภาค 30+30 

รวม 100 
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11. การประเมินผลการเรียน  

คะแนนร้อยละ เกรด 

80 - 100 A 

75 - 79  B+ 

70 - 74                     B 

65 - 69  C+ 

60 - 64 C 

55 - 59  D+ 

50 - 54 D 

0 - 49 F 

12. เอกสารอ่านประกอบ 

12.1 เอกสารประกอบการเรียนการสอน 

พชัรา จตุรโกมล. .เอกสารประกอบการสอนรายวิชาขอบขา่ยและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ (Scope and  

Theories of Public Administration) รหสัวิชา .โครงการจัดตงัสายวิชาสงัคมศาสตร์ คณะศิลป 

ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน. 

.  เอกสารศึกษาค้นคว้าเพิมเตมิ   
บทที  

Denhardt, Robert and Denhardt, Janet.2009. Public Administration: An Action Orientation. 6th ed.,  

California :R.R. Donnelley/Crawfordville. 

Guy, Mary and McCandless, Sean.2012. Social Equity: Its legacy, its promise. Public  

Administration Review.Vol. 72, 1ss.S1, pp. S5-S13. 

พิทยา  บวรวฒันา.2541. รัฐประศาสนศาสตร์:ทฤษฎีและแนวการศึกษา (ค.ศ.1887- 1970 ).  

กรุงเทพฯ : จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรฐัศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. . รัฐประศาสนศาสตร์ ขอบข่าย 

และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้. กรุงเทพฯ : จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

วีระศกัด ิเครือเทพ. . ดุลยภาพแห่งรัฐ กระบวนทศัน์แห่งการศกึษารัฐประศาสนศาสตร์. กรุงเทพ:  

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

ศภุชยั ยาวะประภาษ. 2548.การบริหารงานบุคคลภาครัฐไทย : กระแสใหม่และสิงท้าทาย. พิมพ์ครงัที 2.  

กรุงเทพฯ : จุดทองจํากัด. 

เอกสารประกอบการสอนชุดวชิาหลักและวธีิการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ หน่วยที 1-6. 2551. พิมพ์ครงั 

ที26. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

บทที  

กฤษณา กติิยาดสิยั. .เอกสารประกอบการสอนรายวิชา  ระบบสารสนเทศเพอืการบริหาร 

สาธารณะ. ภาควิชารฐัประสาสนศาสตร์ คณะรฐัศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

ธงชัย วงศ์ชยัสุวรรณ. .การปฏรูิประบบราชการ โดยการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีบรหิารร่วมสมัย. 

กรุงเทพฯ: โครงการปริญญาโทสําหรบันกับริหาร สาขาบริหารรัฐกิจ มลูนิธิปริญญาโทนกับริหาร 

รัฐกิจ คณะรฐัศาสตร์ ธรรมศาสตร์. 
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จรสั สุวรรณมาลา. .รัฐประศาสนศาสตร์ ขอบข่าย และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้.กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ 

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

ปฐม มณีโรจน์.พิมพ์ครังที .ความหมาย ววัิฒนาการ สถานภาพ และแนวโน้มของรัฐประศาสนศาสตร์.ใน 

เอกสารประกอบการสอนชุดวชิาหลักและวธีิการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ หน่วยที - . 

ตนิ ปรัชญพฤทธิ . .พิมพ์ครังที .สภาพแวดล้อมของการบริหารรัฐกจิ. ในเอกสารประกอบการสอนชุด 

วิชาหลักและวธีิการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ หน่วยที - . 

ศภุชยั ยาวะประภาษ. .รัฐประศาสนศาสตร์ ขอบข่าย และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้.กรุงเทพฯ: โรง 

พิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

 

บทที  

Stephen Fineman. et al.2010. Organizing and organizations. California :Sage Publication Ltd. 

กิตตวิฒัน์ รัตนดลิก ณ ภูเก็ต.2552.พิมพ์ครงัที 4.คู่มือศึกษาพนืฐานระบบราชการไทย.กรุงเทพฯ: เสมาธรรม. 

พิทยา บวรวฒันา. .พิมพ์ครังที . ทฤษฎีองค์การสาธารณะ.กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจฬุาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลยั. 

เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ.พิมพ์ครงัที .ความรู้เบืองต้นเกียวกับรัฐประศาสนศาสตร์.กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ์  

จํากดั. 

วนัชยั มชีาติ. 4.พิมพ์ครังที 1. พฤตกิรรมการบริหารองค์การสาธารณะ. กรุงเทพฯ: โครงการผลิตตํารา 

และเอกสารการสอน คณะรฐัศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

สมพร เฟืองจนัทร์. .พิมพ์ครงัที . แนวคิดและหลักการในการจัดการองค์การสาธารณะ.กรุงเทพฯ:โรง 

พิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

สมยศ นาวีการ. 2547.พมิพ์ครงัที 5. ทฤษฎีองค์การ. กรุงเทพฯ: บรรณกจิ จํากัด. 

 

บทที 4 

Gary Dessler.2549.กรอบความคิดสําหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แปลและเรียบเรียงจากเรือง A  

Framework for Human Resource Management โดย เกือจติร ชีระกาญจน์ และคณะ.กรุงเทพฯ:  

เพียร์สนั เอ็ดดูเคชนั อนิโดไชน่า. 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย.2556. การสํารวจความพงึพอใจของพนักงานต่อการทางพิเศษแห่งประเทศ 

ไทย. 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย.2556. การสํารวจความผูกพันของพนักงานต่อการทางพเิศษแห่งประเทศ 

ไทย. 

คณะทํางานโครงการสมรรถนะ สํานกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.2548.คู่มือสมรรถนะราชการ 

พลเรือนไทย. กรุงเทพฯ: พี.เอ.ลีพวงิ. 

พะยอม วงศ์สารศรี.2545.การบรหิารทรัพยากรมนุษย์.กรุงเทพฯ: สํานกัพิมพ์สภุา. 

ศภุชยั ยาวะประภาษ. .พิมพ์ครงัที .การบริหารงานบุคคลภาครัฐไทย: กระแสใหม่และสิงท้าทาย. 

กรุงเทพฯ:จุดทอง. 

 

บทที 5  

เกริกเกียรติ พพิฒัน์เสรีธรรม.2546.พิมพ์ครงัที 8.การคลังว่าด้วยการจัดสรรและการกระจาย. กรุงเทพฯ:  

สํานกัพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

จรสั สุวรรณมาลา.2546. ระบบงบประมาณและการจัดการแบบมุ่งผลสําเร็จในภาครัฐ: ความสัมพันธ์ 

ระหว่างรัฐกับพลเมืองยุคใหม่. กรุงเทพฯ: บริษัทธนรชัการพิมพ์. 

ณฐัพชัร์ สถิตพรธนชยั.2553.การคลังสาธารณะ.กรุงเทพฯ: แอคทีฟ พริน. 
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พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2556 

สมคดิ เลิศไพฑูรย์. 2546.พมิพ์ครงัที 2. รวมกฎหมายการคลังและงบประมาณ. กรุงเทพฯ: สํานกัพิมพ์นติ ิ

ธรรม. 

 

บทที 6 

 ทศพร ศริิสมัพนัธ์. .พิมพ์ครังที . เทคนิควธีิการวเิคราะห์นโยบาย.กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์แห่งจฬุาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลยั. 

มยุรี อนมุานราชธน.2551.พิมพ์ครงัที 2. นโยบายสาธารณะ. กรุงเทพฯ: ธรรกมลการพิมพ์. 

สมบติั ธํารงธญัวงศ์.2541.พิมพ์ครงัที 2. นโยบายสาธารณะ: แนวความคดิ การวเิคราะห์และกระบวนการ.  

กรุงเทพฯ: โครงการเอกสารและตํารา คณะรฐัประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑติพฒันบริหาร 

ศาสตร์. 

ศภุชยั ยาวะประภาษ และปิยากร หวงัมหาพร.2552. นโยบายสาธารณะ: กาํเนิด พัฒนาการและสถานภาพ 

ของศาสตร์.กรุงเทพฯ: จุดทอง. 

 

 
 

 

13. ตารางกิจกรรมการเรียนการสอน 
ครัง ว/ด/ป เนือหา กจิกรรม หมายเหต ุ

1 4 พ.ย.56 

 

แนะนํารายวิชา 

บทที  ความหมาย ความสําคญัของการศกึษา 

คณุคา่ และแนวทางการศึกษารฐัประศาสนศาสตร์ 

แจกใบประมวลรายวชิา 

บรรยาย 

 

2 11 พ.ย.56 บทที  ความหมาย ความสําคญัของการศกึษา 

คณุคา่ และแนวทางการศึกษารฐัประศาสนศาสตร์ 

บรรยาย 

Discussion 

ทําแบบฝึกหัด 

 

3 18 พ.ย.56 บทที  ขอบขา่ยการศกึษารัฐประศาสนศาสตร์ บรรยาย 

Discussion 

 

4 25 พ.ย.56 บทที  ขอบขา่ยการศกึษารัฐประศาสนศาสตร์ บรรยาย 

Discussion 

ทําแบบฝึกหัด 

 

5 2 ธ.ค.  บทที  องค์การและบริบทการบริหารงานภาครฐั บรรยาย 

Discussion 

 

6 9 ธ.ค.  บทที  องค์การและบริบทการบริหารงานภาครัฐ บรรยาย 

Discussion 

ทําแบบฝึกหัด 

 

7 16 ธ.ค.  บทที  การบริหารทรพัยากรมนุษย์ในภาครฐั บรรยาย 

Discussion 

 

  ธ.ค.  สอบกลางภาค   

 23 ธ.ค.  บทที  การบริหารทรพัยากรมนุษย์ในภาครฐั บรรยาย 

Discussion 

ทําแบบฝึกหัด 
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 6 ม.ค.  บทที  ความรู้เบืองต้นเกียวกบัการคลงัสาธารณะ บรรยาย 

Discussion 

 

10 13 ม.ค.  บทที  ความรู้เบืองต้นเกียวกบัการคลงัสาธารณะ บรรยาย 

Discussion 

 

11 20 ม.ค.  บทที  ความรู้เบืองต้นเกียวกบันโยบายสาธารณะ บรรยาย 

Discussion 

 

12 27 ม.ค.  บทที  ความรู้เบืองต้นเกียวกบันโยบายสาธารณะ บรรยาย 

Discussion 

ทําแบบฝึกหัด 

 

13 3 ก.พ.  บทที การบริหารงานภาครฐัในอนาคต บรรยาย 

Discussion 

 

14  ก.พ.  บทที การบริหารงานภาครฐัในอนาคต บรรยาย 

Discussion 

 

15  ก.พ.  บทเรียนจากการวิจยัของอาจารย์ : ความผกูพนั และ

ความพึงพอใจของพนกังาน 

นิสิตนําเสนอรายงาน 

ให้ข้อเสนอแนะนสิิต 

สรุปเนือหาการเรียน 

 

  ก.พ.  สอบปลายภาค   

 

 

.  การทบทวนเพือปรับปรุงวธีีการสอนและระบบการสอนทเีน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

   ไม่มีการทบทวน 

    มีการทบทวน  โดย       ไมแ่ก้ไขปรับปรุง  

   แก้ไขปรับปรุง ดงันี ปรับปรุงเนือหาให้ทนัสมยั และให้นิสิตมีสว่นร่วมใน

ชนัเรียนมากขนึ 

15.  การปรับปรุงการสอนจากผลการประเมินการสอนโดยนิสิต    

   �        ไมมี่การประเมินผลการสอน 

             มีการประเมินผลการสอน  โดย    ไมม่ีการปรับปรุง  

  �        มีการปรับปรุงดงันี ......................................................... 

 

        ลงนาม................................................ผู้รายงาน 

                               (อาจารยพ์ชัรา จตุรโกมล) 

                                วนัที  ตุลาคม  


