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รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification) 
รหัสวิชา POS 3401 รายวิชา หลักรัฐประศาสนศาสตร ์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์ 
วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

หมวดที ่๑ ขอ้มลูทัว่ไป 
๑. รหสัและชือ่รายวชิา   

รหัสวิชา       POS 3401 
ช่ือรายวิชาภาษาไทย   หลักรัฐประศาสนศาสตร์ 
ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ  Principles of Public Administration 

๒. จำนวนหนว่ยกติ  ๓ หน่วยกิต ๓(๓-๐-๖)     

๓. หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 
๓.๑  หลักสูตร  รัฐศาสตรบัณฑิต         
๓.๒ ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน (วิชาเลือก) 

 
๔.อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน    

๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร. ไวพจน์ กุลาชัย     
๔.๒ อาจารย์ผู้สอน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร. ไวพจน์ กุลาชัย 
        

๕.  สถานทีต่ ิดตอ่  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง  โทร. ๐๘๑ ๙๓๙ ๑๐๙๔ 
 
๖. ภาคการศกึษา / ชัน้ปทีีเ่รยีน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที ่  2/๒๕๖4 ชั้นปีที่ 2  
๖.๒ จำนวนผู้เรียนที่รับได้ ประมาณ ๕๐ คน 

 
๗. รายวิชาทีต่อ้งเรยีนมากอ่น(Pre-requisite)  (ถ้ามี) ไม่มี  
๘. รายวิชาทีต่อ้งเรยีนพรอ้มกนั(Co-requisites)(ถ้ามี) ไม่มี 
๙. สถานทีเ่รยีน  Online   
๑๐.วนัทีจ่ดัทำหรอืปรบัปรงุ   วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
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รายละเอยีดของรายวชิาครัง้ลา่สดุ 

- 

หมวดที ่๒ จุดมุง่หมายและวตัถปุระสงค์ 

 

๑. จดุมุง่หมายของรายวชิา 
 ๑.๑ มีความรู้ความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย พัฒนาการ แนวความคิด ทฤษฎีของวิชารัฐประศาสนศาสตร  

๑.๒ มีความรู้ความเขาใจ และสามารถวิเคราะหความสัมพนัธระหวางสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร กับศาสตรสาขา
อื่นๆ  

๑.๓ มีความร ูและเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานคลั งและ
งบประมาณ องคการและการบริหารจัดการ การจัดการภาครัฐแนวใหม และสามารถวิเคราะหขอบขายสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตรได  

๑.๔ เพื่อใหนักศึกษามีทักษะในการเขียนแผนที่ความคิด (My Mapping) หรือ อินโฟกราฟฟค (Infographic) หรือ 
แอนนิเมช่ัน (Animation) ในองคความรูภาพรวมในรายวิชานี้ได้ 

 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 พัฒนา/ปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
  

หมวดที ่๓ ลกัษณะและการดำเนนิการ 
 

๑. คำอธบิายรายวชิา 
  (ภาษาไทย) ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และพัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร ความเปนสหวิทยาการ การบริหาร
กับการเมือง การบริหารกับนโยบายสาธารณะ การบริหารกับสภาพแวดลอม กระบวนการบริหาร การวางแผน การจัดองค
การ การบริหารงานบุคคล การอํานวยการ การประสานงาน การรายงานแผนงบประมาณ และพฤติกรรมการบริหาร 
ตลอดจนบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของการบริหาร 
  ( ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ )  Meaning, concepts, theory and development of public administration. The 
interdisciplinary science. administration and politics, administration and public policy, administration and 
environment, administration process on planning, organizing, human resource management, directing, 
coordinating, reporting, budgeting, organization behavior, management function in public organization. 

๒. จำนวนชัว่โมงทีใ่ชต้อ่ภาคการศกึษา 
บรรยาย 
(ชัว่โมง) 

สอนเสรมิ 
(ชัว่โมง) 

การฝกึปฏบิัต/ิงาน 
ภาคสนาม/การฝกึงาน(ชัว่โมง) 

การศกึษาดว้ยตนเอง 
(ชัว่โมง) 

๓ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
ไม่น้อยกว่า ๔๕ 
ช่ัวโมง ต่อภาค

การศึกษา 

สอนเสริมตามความต้องการ
ของนักศึกษาเฉพาะราย 

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม การศึกษาด้วยตนเอง   ๖ 
ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
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๓. จำนวนชัว่โมงตอ่สปัดาหท์ีอ่าจารยใ์หค้ำปรกึษาและแนะนำทางวิชาการแกน่กัศกึษาเปน็รายบคุคล  
 ๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผู้สอน ช้ัน ๔ อาคาร ๓๗ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง 
 ๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ที่ทำงาน - / มือถือ  หมายเลข ๐๘๑ ๙๓๙ ๑๐๙๔ 
 ๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail) waiphot.ku@ssru.ac.th 
 ๓.๔ ปรึกษาผ่านเครอืข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line) คือ Line Application/โปรแกรม 
Zoom/Facebook 
 ๓.๕ ปรึกษาผ่านเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Web board) 

 
หมวดที ่๔ การพฒันาผลการเรยีนรูข้องนักศกึษา 

๑.คณุธรรม  จรยิธรรม 
๑.๑ คณุธรรม จรยิธรรมทีต่อ้งพฒันา 

  (๑)  ผู้เรียนตระหนักในคณุค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สจุริต 
 (๒)  ผู้เรียนมีวินัย ตรงตอ่เวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 (๓)  ผู้เรียนมีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถทำงานเป็นทีม สามารถแก้ข้อขัดแย้งและลำดับ 

                   ความสำคัญของวิธีการแก้ปัญหาได้ 
 (๔)  ผู้เรียนเคารพสิทธิรับฟังความคิดเห็นของผู้อืน่ รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ 

  ความเป็นมนุษย ์
 (๕)  ผู้เรียนเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสงัคม 

๑.๒ วธิกีารสอน 
 วิธีการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ โดยจัดรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านจิตพิสัย
ตามแนวคิดของแครทโวล บลูม และมาเซีย (Krathwohl. Bloom and Masia) ซ่ึงได้มีการกำหนดให้มีวัฒนธรรมในการเรียน
การสอนโดยเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัยในการเข้าช้ันเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมายฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำกลุ่มและ การเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทำการทุจริตในการ
สอบหรือลอกผลงานของผู้อื่น นอกจากนี้  อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอน รวมทั้งมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทำดี ทำประโยชน์แก่ส่วนรวมและเสียสละเพื่อสังคม เป็นต้น 

๑.๓ วิธกีารประเมนิผล 
(๑) ประเมินจากการขานช่ือระหว่างการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom และการลงชื่อเข้า

เรียนผ่านระบบ Google Form ในเรื่องที่เกี่ยวกับการตรงตอ่เวลาในการเข้าชั้นเรียน การมีระเบียบวินัยของนกัศึกษาในการ
เข้าร่วมกจิกรรมต่างๆ ในการเรียนการสอน 

(๒) ประเมินจากชิ้นงานของนกัศึกษา ท่ีนักศึกษาได้ส่งงานตามระยะเวลาที่กำหนดซึ่งรับผิดชอบในหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย 

(๓) ประเมินจากการมีคุณธรรมในการกระทำการทจุริตในการสอบ 
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๒. ความรู้ 
๒.๑ ความรูท้ีต่อ้งพฒันา 
         (๑)  ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และสาระสำคัญการเรียนรู้ในด้านรัฐศาสตร์ ได้

อย่างถูกต้อง 
  (๒)  ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า และความสำคัญของรัฐศาสตร์ ภายใต้บริบทของ 
    การเปลี่ยนแปลงของสภาพการเมอืง เศรษฐกิจและสังคม ท่ีส่งผลกระทบต่อกระบวนการบริหาร 
    และการพัฒนาประเทศ 
๒.๒ วธิกีารสอน 

 วิธีการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ โดยจัดรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านพุทธิพิสัย
ตามแนวคิดของกานเย (Gagne’s) ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นถึงการศึกษาหลักการทางรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับนโยบาย
สาธารณะและการวางแผน เพื่อให้นักศึกษามีผลการเรียนรู้หรือความสามารถในด้านทักษะทางปัญญา กลวิธีในการเรียนรู้ 
ภาษาหรือคำพูด ทักษะการเคลื่อนไหว และทัศนคติในเรื่องต่างๆ ท่ีดี 

๒.๓ วิธกีารประเมนิผล 
 ประเมินผล จากการทำแบบฝกึหดั การสอบกลางภาค ผ่านระบบ Google Form 
๓. ทกัษะทางปัญญา 

๓.๑ ทกัษะทางปัญญาที่ตอ้งพฒันา 
  (๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการนำองค์ความรู้ การคดิวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

 (๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการประเมินสถานการณ์ เพื่อแสวงหาแนวทางทีเ่หมาะสมกับบริบทของ 
          ท้องถิ่นและประเทศ อย่างมีวิจารณญาณ 

  (๓) ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์องค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ โดยบูรณาการกบัศาสตร์อื่นๆ ท่ี 
   เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 

๓.๒ วิธกีารสอน 
วิธีการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ โดยจัดรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านทักษะ

พิสัย ตามแนวคิดของเดฟ (Dave) และรูปแบบการเรียนการสอนทางตรง เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดความสามารถทางทักษะ
ในการปฏิบัติตามความสนใจของนักศึกษา โดยเขียนแผนที่ความคิด (My Mapping) หรือ อินโฟกราฟฟิค (Infographic) 
หรือ แอนนิเมช่ัน (Animation) ในองค์ความรู้ภาพรวมในรายวิชานี้ สามารถนำเสนองานได้ และซักถามในประเด็นต่างๆ ใน
ช้ันเรียน  

๓.๓ วิธกีารประเมนิผล 
(๑) ประเมินจากช้ินงานและการนำเสนองานในแผนที่ความคิด (My Mapping) หรือ อินโฟกราฟฟิค 

(Infographic) หรือ แอนนิเมช่ัน (Animation) ตามความสนใจของนักศึกษาที่ส่งผ่านระบบออนไลน์ทางเมล์ หรือส่งในช้ัน
เรียน 

(๒) ประเมินจากการถาม ตอบในประเด็นต่างๆ ในระหว่างเรียนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom และใน
ระบบชั้นเรียน 
๔. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ 

๔.๑ ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผิดชอบที่ตอ้งพฒันา 
  (๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการทำงานรว่มกันเป็นกลุม่ สามารถแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นที ่

   แตกต่าง มีความรับผิดชอบต่อตนเองและเพื่อนร่วมงาน 
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 (๒) ผู้เรียนมีความสามารถแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณชน แสดงถึงภาวะความเป็นผู้นำในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ และสามารถแสดงบทบาทในสถานะสมาชิกของกลุ่มเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้มีการ
พัฒนาอย่างเหมาะสม 

 (๓) ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและสังคม สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และ
วัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนมมีนุษย์สัมพันธ์อันดีต่อผูอ้ื่น 

 (๔) ผู้เรียนมีความกระตอืรือร้นตอ่การพัฒนาการเรียนรู้ในวิชาชีพของตนอย่างต่อเนือ่ง 
๔.๒ วธิกีารสอน 

วิธีการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ โดยจัดรูปแบบการเรียนการสอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือของจอห์น
สัน และจอห์นสัน (Johnson & Johnson) เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านทักษะพิสัย โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้เนื้อหาสาระ
ต่างๆ ด้วยตนเองและด้วยความร่วมมือ และความช่วยเหลือจากเพื่อนๆ รวมถึงมีการพัฒนาทักษะทางสังคมต่างๆ เช่น ทักษะ
การสื่อสาร ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ ทักษะการแสวงหาความรู้  ทักษะการคิด การ
แก้ปัญหาและอื่นๆ เป็นต้น 

๔.๓ วธิกีารประเมนิผล 
 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะถาม ตอบในประเด็นต่างๆ ใน

ระหว่างเรียนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom 
๕. ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  

๕.๑ ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีต่อ้งพฒันา 
 (๑) ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยประกอบการศึกษา 
          ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 

  (๒) ผู้เรียนสามารถสื่อสารและนำเสนอหลักทฤษฎีประกอบปัญหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง  
  (๓) ผู้เรียนสามารถเลอืกรปูแบบการนำเสนอข้อมูลโดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
๕.๒ วธิกีารสอน 

วิธีการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ โดยจัดรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านทักษะ
พิสัย ตามแนวคิดของสตีฟ เบ็ล และแซลลี่ ฮาร์คเนส (Steve Bell and Sally Harkness) ที่เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน
โดยการสร้างเรื่อง เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและเจตคติของผู้เรียนในเรื่องที่เรียน ทักษะ
กระบวนการต่างๆ เช่น ทักษะการคิด ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร เป็นต้น ซึ่งการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชานี้ จะให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์จำลองพร้อมทั้งสามารถประยุกต์หลักการ
ทางรัฐศาสตร์ได้อย่างเป็นระบบ โดยการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีมาสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๕.๓    วธิกีารประเมนิผล 
 ประเมินจากเทคนิค วิธีการต่างๆ ที่นักศึกษาใช้ในการอภิปรายและนำเสนอผลการวิเคราะห์ปัญหาจาก
สถานการณ์จำลองโดยการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการเรียนการสอนในระหว่างการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom 
๖. ดา้นอื่นๆ ไม่มี 
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หมายเหตุ 

สัญลักษณ ์ หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  
เว้นว่าง หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฏอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 
 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 
๑. แผนการสอน 

สปัดาหท์ี ่ หวัขอ้/รายละเอยีด 
จำนวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรยีน 
การสอน/สือ่ทีใ่ช้ 

ผูส้อน 

๑ -แนะนำเนื้อหาวิชา, วัตถุประสงค์ใน
การเรียน และเกณฑ์การวัดผล 
 

๓ กจิกรรม 
-จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
-อธิบายกระบวนการเรียน และ
ข้อตกลงต่าง ๆ แนะนำการเรยีน
การสอน 
-การสอนใช้การบรรยาย และการ
ใช้กรณีตัวอย่าง เป็นแบบนิรนัย 
(Deductive) 
-Discussion เกี่ยวกับหัวข้อที่
ศึกษา เป็นแบบอุปนัย (Inductive) 
สือ่ทีใ่ช ้
-Microsoft Office (Power Point) 
-Notebook 
-Projector 
-สื่อออนไลน์ Mail 
-สื่อออนไลน์ LINE Application 

ผศ.พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ 
กุลาชัย 

๒ ความเข้าใจเบื้ องต้น เกี่ ยวกับรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

๓ กจิกรรม 
-จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
-การสอนใช้การบรรยาย และการ
ใช้กรณีตัวอย่าง เป็นแบบนิรนัย 
(Deductive) 
-Discussion เกี่ยวกับหัวข้อที่
ศึกษา เป็นแบบอุปนัย (Inductive) 
 

ผศ.พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ 
กุลาชัย 
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สปัดาหท์ี ่ หวัขอ้/รายละเอยีด 
จำนวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรยีน 
การสอน/สือ่ทีใ่ช้ 

ผูส้อน 

สือ่ทีใ่ช ้
-Microsoft Office (Power Point) 
-Notebook 
-Projector 
-สื่อออนไลน์ Mail 
-สื่อออนไลน์ LINE Application 

๓ ขอบข่ ายและแนวการศึ กษ ารั ฐ
ประศาสนศาสตร์ 

๓ กจิกรรม 
-จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
-การสอนใช้การบรรยาย และการ
ใช้กรณีตัวอย่าง เป็นแบบนิรนัย 
(Deductive) 
-Discussion เกี่ยวกับหัวข้อที่
ศึกษา เป็นแบบอุปนัย (Inductive) 
สือ่ทีใ่ช ้
-Microsoft Office (Power Point) 
-Notebook 
-Projector 
-สื่อออนไลน์ Mail 
-สื่อออนไลน์ LINE Application 

ผศ.พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ 
กุลาชัย 

๔ รัฐประศาสนศาสตร์ยุคดั้งเดิม ๓ กจิกรรม 
-จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
-การสอนใช้การบรรยาย และการ
ใช้กรณีตัวอย่าง เป็นแบบนิรนัย 
(Deductive) 
-Discussion เกี่ยวกับหัวข้อที่
ศึกษา เป็นแบบอุปนัย (Inductive) 
สือ่ทีใ่ช ้
-Microsoft Office (Power Point) 
-Notebook 
-Projector 
-สื่อออนไลน์ Mail 
-สื่อออนไลน์ LINE Application 
 

ผศ.พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ 
กุลาชัย 
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สปัดาหท์ี ่ หวัขอ้/รายละเอยีด 
จำนวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรยีน 
การสอน/สือ่ทีใ่ช้ 

ผูส้อน 

๕ รัฐประศาสนศาสตร์ยุคท้าทาย ๓ กจิกรรม 
-จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
-การสอนใช้การบรรยาย และการ
ใช้กรณีตัวอย่าง เป็นแบบนิรนัย 
(Deductive) 
-Discussion เกี่ยวกับหัวข้อที่
ศึกษา เป็นแบบอุปนัย (Inductive) 
สือ่ทีใ่ช ้
-Microsoft Office (Power Point) 
-Notebook 
-Projector 
-สื่อออนไลน์ Mail 
-สื่อออนไลน์ LINE Application 

ผศ.พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ 
กุลาชัย 

๖ รัฐประศาสนศาสตร์สมัยใหม่ ๓ กจิกรรม 
-จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
-การสอนใช้การบรรยาย และการ
ใช้กรณีตัวอย่าง เป็นแบบนิรนัย 
(Deductive) 
-Discussion เกี่ยวกับหัวข้อที่
ศึกษา เป็นแบบอุปนัย (Inductive) 
สือ่ทีใ่ช ้
-Microsoft Office (Power Point) 
-Notebook 
-Projector 
-สื่อออนไลน์ Mail 
-สื่อออนไลน์ LINE Application 

ผศ.พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ 
กุลาชัย 

๗ รัฐประศาสนศาสตร์ยุคร่วมสมัย ๓ กจิกรรม 
-จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
-การสอนใช้การบรรยาย และการ
ใช้กรณีตัวอย่าง เป็นแบบนิรนัย 
(Deductive) 
-Discussion เกี่ยวกับหัวข้อที่
ศึกษา เป็นแบบอุปนัย (Inductive) 

ผศ.พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ 
กุลาชัย 
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สปัดาหท์ี ่ หวัขอ้/รายละเอยีด 
จำนวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรยีน 
การสอน/สือ่ทีใ่ช้ 

ผูส้อน 

สือ่ทีใ่ช ้
-Microsoft Office (Power Point) 
-Notebook 
-Projector 
-สื่อออนไลน์ Mail 
-สื่อออนไลน์ LINE Application 

๘ สอบกลางภาค   สอบแบบออนไลน์  ผศ.พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ 
กุลาชัย 

๙ รัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย ๓ กจิกรรม 
-จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
-การสอนใช้การบรรยาย และการ
ใช้กรณีตัวอย่าง เป็นแบบนิรนัย 
(Deductive) 
-Discussion เกี่ยวกับหัวข้อที่
ศึกษา เป็นแบบอุปนัย (Inductive) 
สือ่ทีใ่ช ้
-Microsoft Office (Power Point) 
-Notebook 
-Projector 
-สื่อออนไลน์ Mail 
-สื่อออนไลน์ LINE Application 

ผศ.พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ 
กุลาชัย 

๑๐ อนาคตของรัฐประศาสนศาสตร์ ๓ กจิกรรม 
-จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
-การสอนใช้การบรรยาย และการ
ใช้กรณีตัวอย่าง เป็นแบบนิรนัย 
(Deductive) 
-Discussion เกี่ยวกับหัวข้อที่
ศึกษา เป็นแบบอุปนัย (Inductive) 
สือ่ทีใ่ช ้
-Microsoft Office (Power Point) 
-Notebook 
-Projector 
-สื่อออนไลน์ Mail 

ผศ.พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ 
กุลาชัย 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๐ 

รายวิชาPOS ๒๒๐๖ นโยบายสาธารณะและการวางแผน สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 

สปัดาหท์ี ่ หวัขอ้/รายละเอยีด 
จำนวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรยีน 
การสอน/สือ่ทีใ่ช้ 

ผูส้อน 

๑๑ นำเสนองาน ๓ กจิกรรม 
-จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
-การสอนใช้การบรรยาย และการ
ใช้กรณีตัวอย่าง เป็นแบบนิรนัย 
(Deductive) 
-Discussion เกี่ยวกับหัวข้อที่
ศึกษา เป็นแบบอุปนัย (Inductive) 
สือ่ทีใ่ช ้
-Microsoft Office (Power Point) 
-Notebook 
-Projector 
-สื่อออนไลน์ Mail 
-สื่อออนไลน์ LINE Application 

ผศ.พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ 
กุลาชัย 

๑๒ นำเสนองาน ๓ กจิกรรม 
-จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
-การสอนใช้การบรรยาย และการ
ใช้กรณีตัวอย่าง เป็นแบบนิรนัย 
(Deductive) 
-Discussion เกี่ยวกับหัวข้อที่
ศึกษา เป็นแบบอุปนัย (Inductive) 
สือ่ทีใ่ช ้
-Microsoft Office (Power Point) 
-Notebook 
-Projector 
-สื่อออนไลน์ Mail 
-สื่อออนไลน์ LINE Application 

ผศ.พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ 
กุลาชัย 

๑๓ นำเสนองาน ๓ กจิกรรม 
-จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
-การสอนใช้การบรรยาย และการ
ใช้กรณีตัวอย่าง เป็นแบบนิรนัย 
(Deductive) 
-Discussion เกี่ยวกับหัวข้อที่
ศึกษา เป็นแบบอุปนัย (Inductive) 

ผศ.พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ 
กุลาชัย 
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สปัดาหท์ี ่ หวัขอ้/รายละเอยีด 
จำนวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรยีน 
การสอน/สือ่ทีใ่ช้ 

ผูส้อน 

สือ่ทีใ่ช ้
-Microsoft Office (Power Point) 
-Notebook 
-Projector 
-สื่อออนไลน์ Mail 
-สื่อออนไลน์ LINE Application 

๑๔ นำเสนองาน ๓ กจิกรรม 
-จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
-การสอนใช้การบรรยาย และการ
ใช้กรณีตัวอย่าง เป็นแบบนิรนัย 
(Deductive) 
-Discussion เกี่ยวกับหัวข้อที่
ศึกษา เป็นแบบอุปนัย (Inductive) 
สือ่ทีใ่ช ้
-Microsoft Office (Power Point) 
-Notebook 
-Projector 
-สื่อออนไลน์ Mail 
-สื่อออนไลน์ LINE Application 

ผศ.พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ 
กุลาชัย 

๑๕ นำเสนองาน ๓ กจิกรรม 
-จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
-การสอนใช้การบรรยาย และการ
ใช้กรณีตัวอย่าง เป็นแบบนิรนัย 
(Deductive) 
-Discussion เกี่ยวกับหัวข้อที่
ศึกษา เป็นแบบอุปนัย (Inductive) 
สือ่ทีใ่ช ้
-Microsoft Office (Power Point) 
-Notebook 
-Projector 
-สื่อออนไลน์ Mail 
-สื่อออนไลน์ LINE Application 
 

ผศ.พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ 
กุลาชัย 
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สปัดาหท์ี ่ หวัขอ้/รายละเอยีด 
จำนวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรยีน 
การสอน/สือ่ทีใ่ช้ 

ผูส้อน 

๑๖ สรุปเนือ้หา ๓ กจิกรรม 
-จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
-การสอนใช้การบรรยาย และการ
ใช้กรณีตัวอย่าง เป็นแบบนิรนัย 
(Deductive) 
-Discussion เกี่ยวกับหัวข้อที่
ศึกษา เป็นแบบอุปนัย (Inductive) 
สือ่ทีใ่ช ้
-Microsoft Office (Power Point) 
-Notebook 
-Projector 
-สื่อออนไลน์ Mail 
-สื่อออนไลน์ LINE Application 

ผศ.พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ 
กุลาชัย 

๑๗ สอบปลายภาค  สอบแบบออนไลน ์ ผศ.พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ 
กุลาชัย 

 
๒. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู้ 
( ระบุวิธีการประเมนิผลการเรยีนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของ
รายวิชา(Curriculum Mapping) ตามที่กำหนดในรายละเอยีดของหลักสูตรสัปดาห์ที่ประเมินและสัดส่วนของการประเมิน) 

ผลการเรยีนรู ้ วธิกีารประเมนิผลการเรยีนรู้ 
สปัดาหท์ี่
ประเมนิ 

สดัสว่นของ 
การประเมนิผล 

๑.คุณธรรมและจริยธรรม (๑.๒) (๑.๔) -ประเมินผลการเรียนรู้ผ่านการเรียนใน
ระบบออนไลน ์
-สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ในด้าน 
(๑) การตรงเวลาในการเข้าชัน้เรียน การ
ส่งงานตามระยะเวลาที่กำหด 
(๒) การมีวินัยและพร้อมเพรียงของ
นักศึกษาในการเข้ารว่มกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
(๓) การมีคุณธรรม และปรมิาณการ
กระทำการทุจริตในการสอบ 
(๔) ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่มอบหมาย 

ตลอดการเรียน ๑๐ % 

๒.ความรู้ (๒.๑) (๒.๒) การสอบกลางภาค และสอบปลายภาค ๘ และ๑๗ ๗๐ % 
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ผลการเรยีนรู ้ วธิกีารประเมนิผลการเรยีนรู้ 
สปัดาหท์ี่
ประเมนิ 

สดัสว่นของ 
การประเมนิผล 

ผ่านระบบในชั้นเรียน หรือออนไลน์ 
Google Form 

๓.ทักษะทางปัญญา (๓.๑) (๓.๒) (๓.๓) การสอบย่อย การซักถาม การรายงาน 
การนำเสนองานผ่านระบบออนไลน์ ด้วย
โปรแกรม Zoom และ Google Form โดย 

(๑) ประเมินจากชิ้นงานแผนที่ความคิด 
(My Mapping) หรือ อินโฟกราฟฟิค 
(Infographic) หรือ แอนนิเมช่ัน 
(Animation) ของนักศึกษาที่ส่งผ่านระบบ
ออนไลน์ทางเมล ์
(๒) ประเมินจากการสอบย่อยโดยผ่าน
ระบบออนไลน์ Google Form หรือในชั้น
เรียน 
(๓) ประเมินจากการถาม ตอบในประเด็น
ต่างๆ ในระหว่างเรียนออนไลน์ ด้วย
โปรแกรม Zoom หรือในชั้นเรยีน 

ตลอดการเรียน ๕ % 

๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ (๔.๒) (๔.๓) 

-ประเมินผลการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์
ด้วยโปรแกรม Zoom โดยประเมินจาก
การสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออก
ของนักศึกษาขณะถาม ตอบในประเด็น
ต่างๆ ในระหว่างเรียนออนไลน์ หรือใน
ระบบชั้นเรียน 

ตลอดการเรียน ๑๐ % 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีต้องพัฒนา (๕.๑) 

-ประเมินผลการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์
ด้วยโปรแกรม Zoom หรือใน ช้ันเรียน 
โดยประเมินจากเทคนิค วิธีการต่างๆ ที่
นักศึกษาใช้ในการอภิปรายและนำเสนอ
ผลการวิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์
จำลองโดยการใช้อุปกรณ์ เทคโนโลยี
สารสนเทศมาสนับสนุนการเรียนการสอน
ในระหว่างการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ หรือในระบบชั้นเรียน 

ตลอดการเรียน ๕% 
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หมวดที ่๖ ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน 

๑. ตำราและเอกสารหลกั 

๑) ภัสนันท์ พ่วงเถ่ือน. (2563). รัฐประศาสนศาสตร์: วิธีการศึกษา แนวคิด และทฤษฎีที่สำคัญ. กรุงเทพฯ: ทริปเปิ้ล เอ็ด
ดูเคชั่น. 

๒.เอกสารและขอ้มลูแนะนำ 

 ไม่มี 

๓.สือ่การสอน 

 ๑) Microsoft Office (Word, Power Point) 

 ๒) Notebook 

 ๓) สื่อออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom, Google Form, Mail, LINE Application 
 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรบัปรงุการดำเนนิการของรายวิชา 
๑. กลยทุธก์ารประเมนิประสทิธิผลของรายวชิาโดยนกัศกึษา 
 ให้นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชา โดยใช้แบบประเมินการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ใน
ด้านปริมาณ เนื้อหา ประสิทธิภาพการสอน คุณภาพของความรู้ และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนอื่นๆ ซ่ึงมีผลกระทบต่อ
ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยผ่านระบบออนไลน์ 

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
      (ระบุวิธีการประเมนิที่จะได้ข้อมูลการสอน เช่น จากผูส้ังเกตการณ์ หรือทีมผูส้อน หรือผลการเรียนของนักศึกษา) 
 อาจารย์ผู้สอนต้องถกูประเมินการสอนโดยนักศึกษาผ่านระบบประเมินของมหาวิทยาลัย และประเมินจากการ
ทดสอบย่อยว่านักศึกษาเข้าใจเนื้อหาท่ีสอนมากนอ้ยเพียงใดโดยผ่านระบบออนไลน ์
๓. การปรบัปรงุการสอน 
     (อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เช่น คณะ/ภาควิชามีการกำหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว้อย่างไร) 
       ผู้สอนดำเนินการตามข้อ ๑ และ ๒ แล้วนำข้อมูลข้อเสนอแนะมาใช้ในการปรับปรุงวิธีการสอน หรือปรับปรุงสื่อ
เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น นอกจากนี้จากผลการทดสอบย่อย ก็สามารถสะท้อนถึงกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนว่าสามารถ ทำให้นักศึกษามีความเข้าใจได้หรือไม่ อย่างไร และเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนาการเรียนการสอน
ต่อไปโดยผ่านระบบออนไลน์ 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาในรายวชิา 
      (อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
เช่น 
        ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกนัไปสำหรบัรายวิชาที่แตกต่างกัน หรือ
สำหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน) 
 หลักสูตรรฐัศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มรีะบบการทบทวนประสิทธิผล
ของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.๕) 
อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาท่ีสอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ มีการประชุมกลุ่มผู้สอนในขั้นตอนก่อนการ
สอนแต่ละภาพ และประชุมระหว่างผู้สอนที่ต้องสอนร่วมกันในรายวิชาเดียวกัน เพื่อเตรียมงานและตกลงกำหนดหลักเกณฑ์
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ว่าด้วยการเรียนการสอน เพื่อแจ้งให้นักศึกษาทราบและเข้าใจตรงกัน นอกจากนั้นยังได้ประชุมหลังการสอนเพื่อบันทกึ
ปัญหาและอุปสรรคต่อการเรยีนการสอนทั้งนี้เพื่อวางแผนพัฒนาปรับปรุงการสอนสำหรบัใช้ในปีการศึกษาต่อไป 
๕. การดำเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธิผลของรายวชิา 
      (อธิบายกระบวนการในการนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ) 
 กระทำโดยนำข้อมูลการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนปรับปรุงคุณภาพ ซ่ึงกระทำเป็นประจำทุกภาคเรียน 
ก่อนที่จะเปิดภาคเรียนใหม่ โดยจัดประชุมอาจารย์ในหลักสูตรและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการ
สอน เพื่อหาข้อบกพร่องที่จะนำไปปรับปรุงหลักสูตร การจัดทำเค้าโครงการเรียน การจัดเอกสารประกอบการสอน การจัด
ผู้สอน วิธีสอนและการวัดผล รวมตลอดถึงผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนการสอนและนักศึกษา 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

หนา้ | ๑๖ 

รายวิชา POS ๒๒๐๖ นโยบายสาธารณะและการวางแผน สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสูร่ายวชิา (Curriculum Mapping) 
ตามที่ปรากฏในรายละเอยีดของหลกัสตูร (Programmer Specification) มคอ. ๒ 

 

 


