
ก ำหนดกำรเรียนกำรสอนภำคกำรศึกษำที่ 1/2563 

รำยวิชำ  ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศำสนศำสตร์ (2551131) 
วัน / เวลำ พุธ 13.00 – 16.00 น.   ห้อง 302  
หลักสูตร รัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต รหัส 63 
อำจำรย์ผู้สอน / ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ รองศำสตรำจำรย์ ดร.รุ่งภพ  คงฤทธิ์ระจัน 

สัปดำห์ที่ หัวข้อ/รำยละเอียด จ ำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน  สื่อที่ใช้ 
(ถ้ำมี) 

ผู้สอน 

1 
วันที่ 19 ส.ค. 63 
เวลำ 13.00-16.00 น. 
Onsite 

ปฐมนิเทศนักศึกษา 
- แนะน าวิชาและ

ผู้สอน 
- สร้างข้อตกลงในการ

เรียนการสอน
ระหว่างผู้เรียนและ
ผู้สอน 
- อธิบายเกณฑ์การวัด

และประเมินผลของ
รายวิชา 
- น าเสนอวิวัฒนาการ

ของวิชาทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

3 
 
 

- บรรยาย แนะน าวัตถุประสงค์
รายวิชาและอธิบายเป้าหมายของ
การเรียนรู้ 
- แนะน าหนังสือเรียนหลักและ

หนังสืออ่านเสริมและแนะน า
ช่องทางการสืบค้นข้อมูลเอกสาร
วิชาการเพ่ือสนับสนุนการเรียน 

สื่อที่ใช้ 
- MS Power Point 

รศ.ดร.รุ่งภพ 
คงฤทธิ์ระ

จัน 
 
 

2-3 
สัปดำห์ที่ 2  

วันที่ 26 ส.ค. 63 
เวลำ 13.00-16.00 น. 

Online 
 
 
 
 

สัปดำห์ท่ี 3 
วันที่ 2  ก.ย. 63 
เวลำ 13.00-16.00 น. 
 Onsite 

รัฐประศาสนศาสตร์
เบื้องต้น 
- ความหมายของการ

บริหาร 
- ความหมายของรัฐ

ประศาสนศาสตร์ 
- ความสัมพันธ์ของรัฐ

ประศาสนศาสตร์กับ
การบริหารรัฐกิจ 
- ความสัมพันธ์ของรัฐ

ประศาสนศาสตร์กับ
วิชาอ่ืน 

6 
 

 

- บรรยายประกอบ power point 
- ผู้สอนท าการสรุปความคิดเห็น

เพ่ือโยงเข้าสู่ความเป็นรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
- ศึกษาค้นคว้าในประเด็นทางรัฐ

ประศาสนศาสตร์ที่ผู้สอนก าหนด 
คือ พัฒนาการทาง P.A.  

 
 
สื่อที่ใช้ 
- MS Power Point 
- เอกสารประกอบการเรียนบทที่ 1-
2  

 

4 
วันที่ 9  ก.ย. 63 
เวลำ 13.00-16.00 น. 

Online 

พัฒนาการของรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
- กระบวนทัศน์ทางรัฐ

ประศาสนศาสตร์

3 - บรรยายประกอบ power point 
- ผู้เรียนมีส่วนร่วมการวิเคราะห์การ

เปลี่ยนผ่านของทฤษฎี รปศ. 
สื่อที่ใช้ 

 



สัปดำห์ที่ หัวข้อ/รำยละเอียด จ ำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน  สื่อที่ใช้ 
(ถ้ำมี) 

ผู้สอน 

ตั้งแต่ ค.ศ. 1900 – 
ปัจจุบัน 

- MS Power Point 
- เครื่องฉายแผ่นทึบ 

5-7 
สัปดำห์ท่ี 5 
วันที่ 16  ก.ย. 63 
เวลำ 13.00-16.00 น. 

Online 
สัปดำห์ท่ี 6 
วันที่ 23  ก.ย. 63 
เวลำ 13.00-16.00 น. 

Online 
สัปดำห์ท่ี 7 
วันที่ 30  ก.ย. 63 
เวลำ 13.00-16.00 น. 

Onsite 

แนวคิดและทฤษฎีทาง 
รัฐประศาสนศาสตร์ 
- ระบบราชการ 
- วิทยาศาสตร์การ
จัดการ 
- หลักการบริหาร 
- หลักการ POSCoRDB 
- แนวทางมนุษย์
สัมพันธ์ 

9 - บรรยายประกอบ power point 
- ผู้เรียนค้นคว้าประเด็นเก่ียวกับ
ระบบราชการน าเสนอผลการ
ค้นคว้าและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในชั้นเรียน ในประเด็น 
ความสามารถของข้าราชการไทย
และการใช้คุณธรรมต่อการใช้ดุลย
พินิจของข้าราชการไทย 
สื่อที่ใช้ 
- MS Power Point 
 

 
 

8 
สัปดำห์ท่ี 8 
วันที่ 7  ต.ค. 63 
เวลำ 13.00-16.00 น. 

Onsite 

สอบกลางภาค 3 - ข้อสอบกลางภาค  

9-10 
สัปดำห์ท่ี 9 
วันที่ 14 ต.ค. 63 
เวลำ 13.00-16.00 น. 

Online 
สัปดำห์ท่ี 10 
วันที่ 21 ต.ค. 63 
เวลำ 13.00-16.00 น. 

Online 
 

นโยบายสาธารณะ 
- ความหมายและ
ความส าคัญของ
นโยบายสาธารณะ 
- กระบวนการนโยบาย
สาธารณะ 
- ตัวแบบการศึกษา
กระบวนการนโยบาย
สาธารณะ 

6 - บรรยายประกอบ power point 
- ผู้เรียนค้นคว้าประเด็นเก่ียวกับ
นโยบายสาธารณะกับความสัมพันธ์
การบริหารน าเสนอผลการค้นคว้า
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้น
เรียน  
สื่อที่ใช้ 
- MS Power Point 

 

11-12 
สัปดำห์ท่ี 11 
วันที่ 28 ต.ค. 63 
เวลำ 13.00-16.00 น. 

Online 
สัปดำห์ท่ี 12 
วันที่ 4 พ.ย. 63 
เวลำ 13.00-16.00 น. 

Onsite 

องค์การและ
กระบวนการ
บริหารงาน 
- ความหมาย 
- ประเภทขององค์การ 
- ทฤษฎีองค์การ 
- วัฒนธรรมองค์การ 
- กระบวนการ
บริหารงาน 

6 - บรรยายประกอบ power point 
- ผู้เรียนน าเสนอโครงสร้างการแบ่ง
ส่วนราชการของไทยและแผนภูมิ
การบริหารงานราชการระดับ
กระทรวง 
สื่อที่ใช้ 
- MS Power Point 
- เอกสารโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการไทย 

 



สัปดำห์ที่ หัวข้อ/รำยละเอียด จ ำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน  สื่อที่ใช้ 
(ถ้ำมี) 

ผู้สอน 

13-14 
สัปดำห์ท่ี 13 
วันที่ 11 พ.ย. 63 
เวลำ 13.00-16.00 น. 

Online 
สัปดำห์ท่ี 14 
วันที่ 18 พ.ย. 63 
เวลำ 13.00-16.00 น. 

Online 

การบริหารงานบุคคล
ภาครัฐ 
- ความหมาย 
- แนวคิดในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 
- การวางแผนงาน
บุคคลในภาครัฐ 

3 - บรรยายประกอบ power point 
- กรณีศึกษา :การบริหารงานบุคคล
ภาครัฐ (การคัดเลือก บรรจุแต่งตั้ง 
การพัฒนาข้าราชการไทย การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการและ
การให้คุณให้โทษแก่ข้าราชการ 
สื่อที่ใช้ 
- MS Power Point 

 

15 
สัปดำห์ท่ี 15 
วันที่ 25 พ.ย. 63 
เวลำ 13.00-16.00 น. 

Onsite 

การบริหารงานคลัง
และงบประมาณ 
- ความหมาย 
- แนวคิด 
- รายได้-รายจ่ายของ
รัฐ หนี้สาธารณะ 
- นโยบายการคลังและ
นโยบายการเงิน 
- งบประมาณแผ่นดิน: 
ความหมายและ
กระบวนการการจัดท า
งบประมาณแผ่นดิน 

6 - บรรยายประกอบ power point 
- น าเสนอโครงร่างงบประมาณ
แผ่นดินและวิธีการจัดสรร
งบประมาณแผ่นดินผ่านนโยบาย
การบริหารประเทศของรัฐบาล 
สื่อที่ใช้ 
- MS Power Point 
 

 
 

16 
 
 

สอบปลายภาค 
(ข้อเขียน) 

3 -การผ่านเกณฑ์การประเมินแบบอิง
เกณฑ์ 

 

 

 


