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รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification) 

รหัสวิชา PUB ๒๓๐๒  รายวชิา การจัดการหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร 

สาขาวชิา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ คณะ/วิทยาลัย การเมืองและการปกครอง 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสนุันทา 

ภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสและชือ่รายวิชา   

รหัสวิชา   PUB ๒๓๐๒ 

ชื่อรายวิชาภาษาไทย การจัดการหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร 

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Government and Non Government Management 

๒. จำนวนหน่วยกิต  ๓ หน่วยกติ  (๓-๐-๖)       

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

๓.๑  หลักสูตร      รัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ (นโยบายสาธาณะ)  

๓.๒  ประเภทของรายวิชา   หมวดวิชาบังคับ 

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    

๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทนิชา หาสุนทรี 

๔.๒ อาจารย์ผู้สอน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทนิชา หาสุนทรี 

๕. สถานที่ติดต่อ อาคาร ๓๕ ชั้น ๑ / E – Mail :  natnicha.ha@ssru.ac.th 

๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่   ๒ / ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๖.๒ จำนวนผู้เรยีนที่รับได้ ประมาณ ๗๐ คน 

๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถา้มี) - 

๘. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถา้มี) - 

๙. สถานที่เรียน    อาคาร ๓๕     ช้ัน     ห้อง 

๑๐.วันที่จัดทำหรือปรับปรุง  วันที ่๓ เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
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หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

 เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานีแ้ล้ว นักศึกษามีสมรรถนะที่ต้องการในด้านต่าง ๆ  ดังนี ้ 

    เพื่อให้นักศึกษาเขา้ใจหลักการและนโยบายการจัดตั้งรัฐวิสาหกจิ องค์การมหาชน องค์การที่ไม่แสวงผลกำไร วิวัฒนาการ 

ของรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย การจัดรูปงาน วิธีการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการทั่วไป การบริหารงานบุคคล

และการบริหารการเงิน บทบาทของรัฐบาลต่อรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์การที่ไม่แสวงผลกำไร ปัญหาต่างๆ ในการ

ดำเนินงาน พรอ้มทั้งศึกษาถงึทิศทางของรัฐวิสาหกจิ องค์การมหาชน องค์การที่ไม่แสวงผลกำไรของไทยในอนาคต ได้แก ่

     ๑) มีสติ รู้ตัว รูห้น้าที่ 

     ๒) รับฟังความคดิเห็นที่แตกต่างได้ 

     ๓) เที่ยงธรรม 

     ๔) มีธรรมาภิบาลในการจัดการ 

     ๕) เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 

 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 ๑. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการและนโยบายการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ องค์การ

มหาชน องค์การที่ไม่แสวงผลกำไร 

    ๒. เพื่อให้นักศึกษามีความรู ้ความเข้าใจ เก่ียวกับการจัดการทั่วไป การบรหิารงานบุคคลและการบริหารการเงิน บทบาท 

ของรัฐบาลต่อรัฐวิสาหกจิ องค์การมหาชน องค์การที่ไม่แสวงผลกำไร 

    ๓. เพื่อให้นักศึกษาวิเคราะห์ทิศทางของรัฐวิสาหกจิ องค์การมหาชน องค์การที่ไม่แสวงผลกำไรของไทยในอนาคต 

 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนนิการ 

 

๑. คำอธบิายรายวิชา 

  (ภาษาไทย) หลักการและนโยบายการจัดตั้งรัฐวิสาหกจิ องค์การมหาชน องค์การที่ไม่แสวงผลกำไร ววิัฒนาการของ

รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย การจัดรูปงาน วิธีการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการทั่วไป การบริหารงานบุคคลและ

การบริหารการเงิน บทบาทของรัฐบาลต่อรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์การที่ไม่แสวงผลกำไร ปัญหาต่างๆ ในการ

ดำเนินงาน พรอ้มทั้งศึกษาถึงทิศทางของรัฐวิสาหกจิ องค์การมหาชน องค์การที่ไม่แสวงผลกำไรของไทยในอนาคต 

 

 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี   

หน้า | ๓ 

PUB ๒๓๐๒  รายวชิา การจัดการหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานท่ีไม่แสวงหาผลกำไร 

 

 

  (ภ าษาอั งกฤษ ) Principles and policies of establishing state enterprises, public organizations, and non-profit 

organizations; evolution of state enterprise in Thailand including task management, methods of administration, and 

general management; personnel and financial management; government’s roles towards state enterprises, public 

organizations, and non-profit organizations; problems of operations; and future trend of state enterprises, public 

organizations, and non-profit organizations in Thailand. 

 

๒. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา :  ๓ (๓-๐-๖) 

 

บรรยาย 

(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 

(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝกึงาน(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 

(ชั่วโมง) 

๓ - - ๖ 

 

๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 จำนวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่จะให้คำปรกึษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชัน้เรียน สัปดาห์ละ ๓ ช่ัวโมงโดย

ระบุวัน เวลา ไว้ในประมวลการสอน และแจ้งให้นักศึกษาทราบในช่ัวโมงแรกของการสอน ฯลฯ 

 ๓.๑ ปรกึษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผู้สอน  ห้องพักอาจารย์แขนงนโยบายสาธารณะ  ช้ัน ๒ อาคาร ๓๕ คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

๓.๒ ปรกึษาผ่านโทรศัพท์ที่ทำงาน / มือถอื  หมายเลข ๐๙๐-๖๖๓๙๙๙๙ 

 ๓.๓ ปรกึษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) natnicha.ha@ssru.ac.th 

 ๓.๔ ปรึกษาผ่านเครอืข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line)  

       Facebook; natnicha hasoontree / Line; dr.natt_h 

 ๓.๕ ปรึกษาผ่านเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard) www.teacher.ssru.ac.th/natnicha_ha  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.teacher.ssru.ac.th/natnicha_ha
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หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 

 

๑.คุณธรรม จรยิธรรม 

๑.๑ คุณธรรม จรยิธรรมท่ีต้องพัฒนา 

 (๑)  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีวิจารณญาณ

โดยไตร่ตรองถงึผลดีและผลเสียจากการกระทำนั้นๆ ทั้งต่อตนเองและสังคม 

 (๒)  ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเอง และรับผิดชอบต่อพันธะหน้าที่ทั้งในส่วนตนและ

ส่วนรวม 

 (๓)  ผู้เรยีนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ เคารพระเบียบปฏิบัติและจรรยาบรรณของนักศึกษาและวิชาชีพ

และคำนึงถงึประโยชน์สาธารณะ 

๑.๒ วิธีการสอน 

(๑)  การสอดแทรกในรายวิชา 

(๒)  การเป็นต้นแบบที่ดีของอาจารย์ 

(๓)  การสอนจากกรณีศึกษา 

(๔)  การปลูกฝังความรับผดิชอบต่อตนเองและส่วนรวม 

๑.๓ วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมินโดยอาจารย์จากการสังเกตพฤติกรรม 

(๒)  พฤติกรรมการเขา้เรียน  

(๓)  ความรับผดิชอบ และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 

 

๒. ความรู้ 

๒.๑ ความรู้ที่ต้องพัฒนา 

 (๑)  ผู้เรยีนมีความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับหลักการ ทฤษฎี และทักษะทางวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

 (๒)  ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในคุณค่าและความสำคัญของรัฐประศาสนศาสตร์ภายใต้บริบทความ

เปลี่ยนแปลงของสภาพการเมือง เศรษฐกจิและสังคม 

 (๓)  มีความรู้ที่เกดิจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๒.๒ วิธีการสอน 

(๑)  การบรรยายภายในช้ันเรียน และการถาม-ตอบ เกี่ยวกับ หลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหา

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

(๒)  มอบหัวข้อเรื่องให้ค้นควา้และทำรายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม 

(๓)  อภิปรายเป็นกลุ่ม โดยให้ผู้สอนตั้งคำถามตามระบบการสอนยึดผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง 
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(๔)  บูรณาการการสอนทั้งแบบในช้ันเรียนและแบบออนไลน์ โดยเน้นการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning เพื่อให้เกดิประโยชน์กับผูเ้รียน 

๒.๓ วิธีการประเมินผล 

(๑)  การประเมินผลการเรียนรู้โดยการทดสอบย่อยเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจในสาระของเนื้อหาในแต่ละ

บทเรียน 

(๒)  การประเมินผลการเรียนรูโ้ดยการสอบกลางภาคและปลายภาคเพื่อวัดความรูค้วามเข้าใจใจเนื้อหาวิชา

โดยภาพรวม 

(๓)  การประเมินผลการเรยีนรูจ้ากรายงาน และชิน้งานที่มอบหมาย เพื่อชีว้ัดทักษะความสามารถในการนำ

องค์ความรูม้าคิดวิเคราะห์และอธิบายปรากฏการณ์หรอืประเด็นปัญหาที่เชื่อมโยงกับสภาพความเป็นจรงิ 

 

๓. ทักษะทางปัญญา 

๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

 (๑)  ผู้เรียนมีความสามารถในการนำองค์ความรู้มาคิดวิเคราะห์ในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาและการ

บรหิารงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (๒)  ผู้เรยีนมีความสามารถในการประยุกต์องค์ความรูด้้านรัฐประศาสนศาสตร์โดยบูรณาการกับความรูใ้น

ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม 

 (๓)  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อแสวงหาแนว

ทางการจัดการและทางออกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบรบิทขององค์กร 

 (๔)  ผู้เรียนมีความสามารถในการพัฒนาโจทย์การเรียนรู้และดำเนินการศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับการ

บรหิารงานในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓.๒ วิธีการสอน 
(๑)  สอนให้เกดิทักษะ ประสบการณ์ทางปัญญา ความเช่ือ ความศรัทธาและการมีเปา้หมาย 
(๒)  อธิบายความ ยกตัวอย่าง และการอภิปรายกลุ่ม 
(๓)  ให้วเิคราะห์สถานการณ์จริง กรณีศึกษาในการประยุกต์ทฤษฎี และแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

๓.๓ วิธีการประเมินผล 
(๑) การประเมินผลการเรียนรูจ้ากผลงานที่สะท้อนถงึความสามารถในการนำองค์ความรูม้าปรับประยกุต์ใช้

ในการวเิคราะห์ อธิบาย และตอบโจทย์การเรียนรูใ้นช้ันเรยีน 
(๒) การประเมินผลการเรียนรู้จากการทดสอบ เพื่อชี้วัดความสามารถในการนำองค์ความรู้หลักการและ

ทฤษฎีต่างๆ มาใช้เป็นกรอบในการคดิวิเคราะห์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการการบริหารงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ 

(๓) การตอบคำถามในช้ันเรยีนและการตอบคำถามจากเครื่องมือในการเรียนการสอนออนไลน์ 
(๔) การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นในช้ันเรยีนและในกระดานสนทนาจากการเรยีนการสอนออนไลน์ 
(๕) การประเมินผลการเรียนรู้จากการสังเกตการณ์การนำเสนอผลงาน การอภิปราย และการแสดงความ

คิดเห็นของนักศึกษาในช้ันเรียน เพื่อชี้วัดความเข้าใจในการจับประเด็นคำถาม การนำเสนอความคิดอย่างชัดเจน
ตลอดจนความมีไหวพรบิปฏิภาณในการตอบคำถาม 
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๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  ผู้เรียนมีความสามารถในการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม สามารถแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นที่

แตกต่าง เพื่อสรา้งความเข้าใจที่สอดคล้องตรงกันและหาข้อสรุปร่วมกันภายในกลุ่ม มีความรับผดิชอบต่อตนเองและ
เพื่อนร่วมงาน และร่วมกันแกไ้ขปัญหาให้ลุล่วง 

 (๒)  ผู้เรียนมีความสามารถในการประสานการทำงานร่วมกันภายในกลุ่ม มีทักษะในการสื่อสารเพื่อ
แลกเปลี่ยนและนำเสนอความคดิเห็น ทั้งภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างอย่างราบรื่น 

 (๓)  ผู้เรียนมีการแสดงออกถึงภาวะความเป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการทำงานร่วมกัน และ
สามารถแสดงบทบาทในฐานะสมาชิกของกลุม่เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานในความรับผดิชอบร่วมกันได้อย่างเหมาะสม
กับสถานการณ์ 

๔.๒ วิธีการสอน 

(๑)  มอบหมายรายงานกลุ่ม โดยให้โจทย์และองค์ประกอบในการทำรายงาน 

(๒)  การให้ถามคำถามและตอบคำถามแลกเปลี่ยนในการนำเสนอรายงาน 

(๓)  ส่งเสรมิการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่องให้เกดิความรับผดิชอบของผู้เรยีน 

(๔)  จัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์จำนวน ๘ คร้ัง 

๔.๓ วิธีการประเมินผล 

(๑)  การประเมินพฤติกรรมในการทำกิจกรรมร่วมกันในช้ันเรียนเพื่อชี้วัดทักษะในการทำงานร่วมกันและ

ความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม โดยผู้สอนมีการติดตามกระบวนการทำงานของแต่ละกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ 

(๒)  การประเมินผลงานและการนำเสนอผลงานของนักศึกษาเพื่อชี้วัดทักษะความสามารถในการจัดการ

ภารกิจ การจัดแบ่งความรับผดิชอบและการแบ่งหน้าที่ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม 

(๓)  การประเมินพฤติกรรมและปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนต่างกลุ่มในการรับฟังข้อโต้แย้งและข้อเสนอแนะ

ระหว่างกัน เพื่อชี้วัดระดับความสามารถอดทนอดกลั้นต่อความคิดเห็นที่แตกต่าง และการเปิดกว้างรับฟังความ

คดิเห็นของผู้อื่นอย่างเหมาะสม 

 

๕. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

 (๑)  ผู้เรียนสามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการเขียน และการพูด รูจ้ักเลือกและใช้รูปแบบการนำเสนอ

ที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ รวมถงึการสื่อสารผ่านแอพริเคช่ันต่างๆ ให้เกดิการเรียนรูแ้บบ Active learning 

 (๒)  ผู้เรยีนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใช้คอมพิวเตอร์ ในการจัดการข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

 (๓)  ผู้เรยีนมีความสามารถในการใช้เทคนิคพืน้ฐานทางสถติิ การประมวลผลข้อมูล การแปลความหมาะสม 

 

 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี   

หน้า | ๗ 

PUB ๒๓๐๒  รายวชิา การจัดการหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานท่ีไม่แสวงหาผลกำไร 

 

๕.๒ วิธีการสอน 

(๑)  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนฝึกฝนทักษะการวิเคราะห์โจทย์การเรียนรู้ การสืบค้นข้อมูลจาก

แหล่งคน้คว้าที่หลากหลาย โดยอาศัยช่องทางการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ โดยเฉพาะข้อมูลความรูท้ี่

เก่ียวข้องกับสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกจิและการเมือง 

(๒)  มุ่งเน้นการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อนำมาประมวลผลวิเคราะห์กรณีศึกษาที่ปรากฏในสภาพความเป็น

จรงิ 

(๓)  ส่งเสรมิให้มีทักษะการใช้อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ การนำเสนอ

ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

๕.๓ วิธีการประเมินผล 

(๑)  การประเมินผลการศึกษา การจัดทำรายงาน เพื่อชี้วัดทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการค้นควา้ข้อมูล การวเิคราะห์และประมวลผลข้อมูลเพื่อตอบโจทย์การเรียนรูไ้ด้อย่างเหมาะสม 

(๒)  การประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ เพื่ อสื่อสาร

นำเสนอผลการศึกษาค้นควา้ ตลอดจนการจัดทำสื่อเพื่อนำเสนอข้อมูลประกอบการอภิปรายให้ผูฟ้ังเข้าใจได้ง่าย 

(๓)  การประเมินผลจากทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับจัดทำสื่อสารสนเทศ

ประกอบการนำเสนออย่างสรา้งสรรค์ 

 

๖. ด้านอื่นๆ 

(๑)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

(๒)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

 

หมายเหตุ 
สัญลักษณ์  หมายถงึ ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ์  หมายถงึ ความรับผิดชอบรอง  

เวน้ว่าง หมายถงึ ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
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หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๑  บทท่ี ๑ บทนำ  

- ชี้แจงการเรียนการสอน 

- หลักการประเมินผลรายวชิา  

- การวิเคราะห์ผู้เรียน 

- หลักการ นโยบาย การจัดตั้งหน่วยงาน

ภาครัฐและหน่วยงาน 

ท่ีมิใช่ภาครัฐ 

- ความสำคัญในการจัดตั้งหน่วยงาน

ภาครัฐและหน่วยงานท่ีมิใช่ภาครัฐ 

๓ ๑. แนะนำอาจารย์ผู้สอน 

๒. แนะนำหนังสอืเรียน เนื้อหา 

รายวชิา ขอบเขตท่ัวไป ข้อตกลง 

เบือ้งต้น 

๓. แผนการสอน 

๔. สอบถามและสรา้งกติกาในช้ันเรียน 

ร่วมกันรวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ผศ.ดร.นัทนชิา หาสุนทรี 

๒-๓ - หน่วยงานภาครัฐที่เป็นส่วนราชการ 

- การปฏิรูประบบราชการสู่การจัดการ

ภาครัฐแนวใหม่ 

- ระบบราชการไทยในบริบทไทยแลนด์ 

4.0 

- กระบวนทัศน์ใหม่ในการปฏิรูประบบ

ราชการไทยเพื่อก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 

๖ ๑.บรรยายผ่านระบบออนไลน์ Google 

Meet และ Google Classroom 

๒.ประกอบส่ือ Powerpoint 

๓. พูดคุย ซักถาม แลกเปลี่ยน 

ความคิ ด เห็ นผ่ านระบบออนไลน์  

Google Meet และกระดานสนทนา 

Google Jamboard 

๔. แบบฝึกหัดในใบงานผ่าน Google 

Form จากโปรแกรม Google Classroom 

ของรายวชิา (ใบงาน ๑) 

ผศ.ดร.นัทนชิา หาสุนทรี 

๔ การจัดการภาครัฐแนวใหม่ 

- ความสำคัญของการจัดการภาครัฐแนว

ใหม ่

- ความเป็นมาของการจัดการภาครัฐ

แนวใหม ่

- แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนว

ใหม ่

๓ ๑.บรรยายประกอบส่ือ 

Powerpoint 

๒ . ใช้ โปรแกรม  Kahoot ในการวัด

ความรู้นักศกึษา  

๓. มอบหมายรายงานกลุ่มใบงานผ่าน 

Google Form จากโปรแกรม Google 

Classroom ของรายวชิา  

๔. มอบหมายรายงานกลุ่ม 

ผศ.ดร.นัทนชิา หาสุนทรี 

 

๕ องค์การรัฐวิสาหกิจ 

- ความหมายและคำนยิามรัฐวิสาหกิจ 

- ความเป็นมาของรัฐวิสาหกิจไทย และ

๓ ๑.บรรยายผ่านระบบออนไลน์ Google 

Meet และ Google Classroom 

๒.ประกอบส่ือ Powerpoint 

ผศ.ดร.นัทนชิา หาสุนทรี 
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สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

ประเภทของรัฐวิสาหกิจ 

- การจัดประเภทของรัฐวิสาหกิจ 

- รูปแบบการจัดตัง้รัฐวิสาหกิจ 

๓. พูดคุย ซักถาม แลกเปลี่ยน 

ความคิ ด เห็ นผ่ านระบบออนไลน์  

Google Meet และกระดานสนทนา 

Google Jamboard 

๔. แบบฝึกหัดในใบงานผ่าน Google 

Form จากโปรแกรม Google Classroom 

ของรายวชิา (ใบงาน ๒) 

๖-๗ องค์การมหาชน 

- ความสัมพันธ์กับรัฐ 

- โครงสร้างขององค์การมหาชน 

- การจัดประเภทองค์การมหาชน 

๖ ๑.บรรยายผ่านระบบออนไลน์ Google 

Meet และ Google Classroom 

๒.ประกอบส่ือ Powerpoint 

๓. พูดคุย ซักถาม แลกเปลี่ยน 

ความคิ ด เห็ น ผ่ านระบบออนไลน์  

Google Meet และกระดานสนทนา 

Google Jamboard 

๔.มอบหมายรายงานเดี่ยว 

 

ผศ.ดร.นัทนชิา หาสุนทรี 

 

๘ สอบกลางภาค 

๙-๑๐ องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

- คณะกรรมการการเลอืกตัง้ 

- องค์กรอัยการ 

- ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

- คณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ 

- คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจรติแห่งชาต ิ

- สภาท่ีป รึกษาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาต ิ

- คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

๖ ๑.ประกอบส่ือ Powerpoint 

๒. พูดคุย ซักถาม แลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็น 

๓.นำเสนอรายงานเดีย่ว 

ผศ.ดร.นัทนชิา หาสุนทรี 

 

๑๐-๑๑ หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ 

- องค์ของรัฐทีเ่ป็นอิสระ 

- กองทุนท่ีเป็นนิติบุคคล 

- หน่วยบริการรูปแบบพเิศษ 

๖ ๑.บรรยายผ่านระบบออนไลน์ Google 

Meet และ Google Classroom 

๒.ประกอบส่ือ Powerpoint 

๓. พูดคุย ซักถาม แลกเปลี่ยน 

ความคิ ด เห็ นผ่ านระบบออนไลน์  

Google Meet และกระดานสนทนา 

Google Jamboard 

ผศ.ดร.นัทนชิา หาสุนทรี 
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สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

 

๑๒-๑๓ หน่วยงานท่ีใช้อำนาจรัฐแต่ไม่เป็นองค์กร

รัฐ 

- สภาวชิาชีพ 

- สถาบันภายใตมู้ลนิธิซ่ึงเป็นกลไกของ

ส่วนราชการ 

- นติบุิคคลเฉพาะกิจ 

๖ ๑. บรรยายประกอบส่ือ 

Powerpoint 

๒. พูดคุย ซักถาม แลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็น  

๓. แบบฝึกหัดโดยใช้โปรแกรม Padlet 

เพื่อตอบคำถาม 

๔. แบบฝึกหัดในใบงานผ่าน Google 

Form จากโปรแกรม Google Classroom 

ของรายวชิา (ใบงาน ๓) 

 

๑๔ องค์การไม่แสวงหาผลกำไร 

 

๓ ๑. บรรยายผ่านระบบออนไลน์ Google 

Meet และ Google Classroom 

๒.ประกอบส่ือ Powerpoint 

๓. พูดคุย ซักถาม แลกเปลี่ยน 

ความคิ ด เห็ นผ่ านระบบออนไลน์  

Google Meet และกระดานสนทนา 

Google Jamboard 

ผศ.ดร.นัทนชิา หาสุนทรี 

 

๑๕ กิจการเพื่อสงัคม (Social Enterprise) ๓ ๑. บรรยายประกอบส่ือ 

Powerpoint 

๒. พูดคุย ซักถาม แลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็น  

๓. แบบฝึกหัดโดยใช้โปรแกรม Padlet 

เพือ่ตอบคำถาม 

๔. แบบฝึกหัดในใบงานผ่าน Google 

Form จากโปรแกรม Google Classroom 

ของรายวชิา (ใบงาน ๔) 

ผศ.ดร.นัทนชิา หาสุนทรี 

 

๑๖ ทบทวนและสรุปบทเรียน ๓ ๑.บรรยายและอภิปราย 

๒ . น ำ เสนอรายงาน ก ลุ่ ม ท่ี ได้ รับ

มอบหมาย 

ผศ.ดร.นัทนิชา หาสุนทรี 

๑๗ สอบปลายภาค 
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 ๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบ

ของรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามที่กำหนดในรายละเอียดของหลักสูตรสัปดาห์ที่ประเมินและสัดส่วนของการ

ประเมิน) 

ผลการ

เรยีนรู้ 
วีธีการประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ประเมิน 

สัดส่วน 

ของการประเมินผล 

๑-๕ พฤติกรรมการเรียนรู้ / เวลาเรียน / การถาม

ตอบ 

ตลอดภาคการศึกษา ๑๐ % 

๒,๓,๕ แ บ บ ฝึ ก หั ด  (จ า ก โป ร แ ก ร ม  Google 

Classroom) 

๒, ๖, ๑๓, ๑๕ ๑๐ % 

๒-๕ รายงานเดี่ยว การนำเสนองานกลุ่ม ๑๐ ๑๐ % 

๒-๕ รายงานกลุ่ม การนำเสนองานกลุ่ม ๑๖ ๑๐ % 

๒,๓ สอบกลางภาค ๘ ๓๐ % 

๒,๓ สอบปลายภาค ๑๗ ๓๐ % 

 

 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตำราและเอกสารหลัก 

จุมพล หนมิพานิช. (๒๕๔๘).การบริหารจัดการภาครัฐใหม่ : หลักการ แนวคิด และ กรณีตัวอย่าง นนทบุรี โครงการ 

ส่งเสริมการแต่งตำรา สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ทศพร ศริิสมัพันธ์. (๒๕๔๙). การบริหารจัดการภาครัฐใหม่ : บริบทและเทคนิควิธี พมิพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม  

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ( สำนักงาน ก.พ.ร. ) 

พิพัฒน์ ไทยอารี. (๒๕๒๙). รัฐวิสาหกิจ : โครงสรา้งการบริหารนโยบาย. กรุงเทพฯ: รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย, 

เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ. (๒๕๔๕). การปฏิรูประบบราชการภายใต้กระแสการจัดการภาครัฐใหม่และข้อวพิากษ์ บพิธ 

การพิมพจ์ำกัด 

สมาน รังสโิยกฤษฏ์. (๒๕๔๖). การบริหารราชการไทย อดีต ปัจจุบัน และอนาคต: แนวคิด การวิเคราะห์  

กระบวนการสำนักพิมพ์บรรณกิจกรุงเทพ 
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สุรพล นิติไกรพจน์. (๒๕๔๗). องค์การมหาชน. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักงาน  

ก.พ 

เอกวิทย์ มณีธร. (๒๕๔๘). ระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนของไทย. ชลบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และ 

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 

เอกวิทย์ มณีธร.( ๒๕๕๑). ระบบบริหาร รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน, พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ: หา้งหุ้นส่วน 

จำกัด เวิลด์เทรด ประเทศไทย. 

 

๒. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 

 ๑) E-book รายวิชาการจัดการหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่ไม่แสวงผลกำไร 

 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 

 ๑)  เว็บไซด์ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชารายวิชาการจัดการหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่ไม่แสวง

ผลกำไร 

 ๒)  Google Classroom รายวิชาการจัดการหนว่ยงานภาครัฐและหน่วยงานที่ไม่แสวงผลกำไร 

 

 

หมวดที่ ๗ การประเมนิและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศกึษา 

 - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผูเ้รียน 

 - การสังเกตการณจ์ากพฤติกรรมของผู้เรียน 

 - แบบประเมินผู้สอน และประเมินรายวิชา 

 - ให้ข้อเสนอแนะผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ผูส้อนทำเป็นช่องทางสื่อสารกับนักศึกษา 

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

    การเก็บข้อมลูเพื่อประเมินการสอนมีกลยุทธ์ดังนี้ 

    - การแลกเปลี่ยนสังเกตการสอนของอาจารย์ประจาวิชานี้ 

    - ระดับผลการเรียนของนักศึกษา 

    - การทวนสอบผลประเมินการเรยีนรู้ 
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๓. การปรับปรุงการสอน 

    เมื่อได้ผลประเมินการสอน นำข้อมูลมาวิเคราะห์หาแนวทางพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น โดยการ

สัมมนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัยชัน้เรียน 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษาในรายวิชา 

      ในระหว่างกระบวนการเรียนการสอนมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 

ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบความรู้

ความเข้าใจ และหลังออกผลการเรยีนรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในรายวิชาได้ดังนี ้

   - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่

อาจารย์ประจำหลักสูตร 

   - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบข้อเขียน 

รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

      จากการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนปรับปรุงการสอนและ

รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี ้

   - ปรับปรงุรายวิชาอย่างน้อยทุก 4 ปี หรอืตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 

   - เปลี่ยนหรอืจัดการเรยีนการสอนเป็นทีมหรอืแบ่งหัวข้อ/ผลการเรียนรู้ในการสอนของอาจารย์ประจำวิชานี ้
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามที่ปรากฏในรายละเอยีดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

 

รายวิชา 

 

 

คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู ้

 

 

ทักษะทางปัญญา 

ทั ก ษ ะ

ค ว า ม สั ม พั น ธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ทักษะด้านอื่น  

 ความรับผิดชอบหลัก                                                   ความรับผิดชอบรอง  

หมวดวิชาเฉพาะด้าน ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓  

รหัสวิชา PUB ๒๓๐๒ 

ชือ่รายวิชา  

การจัดการหน่วยงานภาครัฐและ

หน่วยงานท่ีไม่แสวงผลกำไร 

Government and Non-Profit 

Organization Management 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ความรับผดิชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจำนวนได้ตามความรับผดิชอบ 


