
รายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.3) ของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา  
    608 204  นโยบายสาธารณะและการวางแผน  

         Public Policy and Planning  

2. จ านวนหน่วยกิต   
3 หน่วยกิต (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา (ระดับปริญญาโท) 
     รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
     หมวดวชิาเอก 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้สอนรายวิชา : ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง 
พธ.บ. (การบริหารรัฐกิจ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, ศศ.ม. (การจัดการการพัฒนาสังคม)  
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) โทร. 087 999 1163 อีเมล์ kietsn@hotmail.com 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้นปีที่ 1 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 

8. สถานที่เรียน    
    อาคารเรียนรวมโซนบี  ชั้น 5 ห้อง B508-509  คณะสังคมศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
     1 ตุลาคม 2561 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
     เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและการวางแผน 
ประเภทและวิธีการก าหนดนโยบายของภาครัฐ กระบวนการนโยบายสาธารณะ การก าหนด
ทางเลือกสาธารณะ การศึกษาและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะด้านต่างๆ การน านโยบายสาธารณะ
ไปปฏิบัติ  การวิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ของโครงการสาธารณะ การวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ระดับของแผน ขั้นตอนของการวางแผน  การน าแผนไปปฏิบัติ ปัญหาและอุปสรรคใน
การก าหนดนโยบายและการวางแผน เน้นถึงนโยบายและแผนงานของภาครัฐรวมถึงการวางแผนใน
การพัฒนากิจการทางพระพุทธศาสนา  
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้ด้านนโยบายสาธารณะและการวางแผน ให้รอบรู้ในวิชาการทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม สามารถครองตัวอยู่ในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา  
     608 204 นโยบายสาธารณะและการวางแผน                   3 (3-0-6) 
                    (Public Policy and Planning) 
  ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและการวางแผน ประเภทและวิธีการ
ก าหนดนโยบายของภาครัฐ กระบวนการนโยบายสาธารณะ การก าหนดทางเลือกสาธารณะ 
การศึกษาและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะด้านต่างๆ การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ การ
วิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ของโครงการสาธารณะ การวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ
ของแผน ขั้นตอนของการวางแผน  การน าแผนไปปฏิบัติ ปัญหาและอุปสรรคในการก าหนด
นโยบายและการวางแผน เน้นถึงนโยบายและแผนงานของภาครัฐรวมถึงการวางแผนในการพัฒนา
กิจการทางพระพุทธศาสนา     
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/

การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  45
ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา   
 
 

สอนเสริมตาม
ความต้องการของ
นิสิตเฉพาะราย   

ไม่มีการฝึก
ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์   
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3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็น
รายบุคคล 
     - อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษารายบุคคล/กลุ่มหรือผ่านเว็ปไซต์ของ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
     - อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) 

 
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
     1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
  1. มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจเพ่ือการแก้ปัญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมที่
ซับซ้อนอย่างผู้รู้ในบริบทของศาสตร์ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 
  2. มีความสามารถในการสนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้ดุลยพินิจบนฐานความรู้ทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ในการจัดการกับบริบทที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
     1.2 วิธีการสอน  
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - การสอดแทรกความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอน ทั้งในด้านการคิด
วิเคราะห์และการด ารงชีวิตอยู่ในสังคม 
     1.3 วิธีการประเมินผล 
          - พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตท่ีให้และตรงเวลา 
          - ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
          - ประเมินผลพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้เรียน 
2. ความรู้  

     2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  
     มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นแก่นของสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ 
     2.2 วิธีการสอน 
 1. จัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจศาสตร์
ในเชิงลึก ผสมผสานให้น าไปสู่วิธีการด าเนินการที่เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยใช้วิธีการเรียน
การสอนที่เน้นหลักการทางทฤษฎี และการประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง เป็นรูปแบบ
การเรียนรู้ที่กระตุ้นให้เกิดการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจด้วยตนเอง เช่นให้มีการน าเสนองาน การ
ร่วมแสดงความคิดเห็น การตอบค าถาม เพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษาคิดเป็นและมีนิสัยใฝ่รู้ 
 2. เรียนรู้จากสถานการณ์จริง มีการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนและศึกษาดูงาน 
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 3. การเรียนรู้ที่เน้นการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท าประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น และ
ในระดับท่ีสูงขึ้น 

     2.3 วิธีการประเมินผล 
          - ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและ
ทฤษฎี  
          - น าเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
          - วิเคราะห์กรณีศึกษา 
3. ทักษะทางปัญญา 
     3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
 1. สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการ
วิเคราะห์ประเด็นและปัญหาส าคัญได้อย่างสร้างสรรค์  
        2. สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ๆที่
สร้างสรรค์รวมไปถึงการบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ที่ศึกษาในขั้นสูง 
     3.2 วิธีการสอน 
 1. ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา  
        2. เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองและการปฏิบัติงานจริง   
        3. เน้นการเรียนรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง โดยใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้
เกิดการเรียนรู้ 
     3.3 วิธีการประเมินผล 
 1. วัดการแสดงออกทางกระบวนการคิดและการแก้ไขปัญหา  
        2. วัดผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย  
        3. การน าเสนอผลงาน  
        4. การอธิบายและการตอบค าถาม  
 5. การโต้ตอบสื่อสารกับผู้อื่น 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
     4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  
           1. มีความสามารถสูงในใช้ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์เพ่ือการแสดงความคิดเห็น
ทางวิชาการได้อย่างลึกซึ้งและแหลมคม  
        2. มีความสามารถในการใช้ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์เพ่ือการวางแผน วิเคราะห์
และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
        3. มีความสามารรถในการแสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้น าในทางวิชาการและ
สังคมท่ีซับซ้อน 
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     4.2 วิธีการสอน 
 1. การจัดกิจกรรมในรายวิชาที่เน้นการเรียนการสอนที่มีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียน
และผู้สอน  
        2. ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้น า ผู้ตาม การแสดงออกถึงภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานและการรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืนในการปฏิบัติงานเป็นทีม  
 3. ฝึกฝนการท ากิจกรรมเพ่ือสังคม  
 4. ฝึกฝนการวางตัวที่เหมาะสมต่อกาลเทศะ 
 5. ฝึกฝนการประสานงานกับผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา 
     4.3 วิธีการประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในหลายๆ ด้าน ระหว่างกิจกรรมการเรียน
การสอน เช่น พฤติกรรมความสนใจ ตั้งใจเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง  
 2. สังเกตพฤติกรรมการแสดงบทบาทภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี ความสามารถในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน  
 3. สังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนและงานที่ได้รับมอบหมาย การน าเสนอ
ผลงานและการร่วมท ากิจกรรมเพื่อสังคม 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง
พัฒนา       
 สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักตรรกะทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการศึกษาค้นคว้า
ปัญหา เชื่อมโยงประเด็นปัญหาที่ส าคัญและซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้าน
ต่างๆ  โดยเฉพาะทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในเชิงลึกได้เป็นอย่างดี 
     5.2 วิธีการสอน       
          - มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และ
ท ารายงาน โดยเน้นการน าตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
          - น าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  

     5.3 วิธีการประเมินผล 
          - การจัดท ารายงาน และน าเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 
          - การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 
 - การทดสอบความรู้และเทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาในสถานการณ์จ าลองเสมือน
จริง 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน  สื่อที่ใช้ 

(ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

1 
 

แนะน าวิธีการศึกษา 
การวัดและการประเมินผล 
-แนวการสอน/เนื้อหาสาระ 
-กิจกรรมการเรยีนการสอน 
-การวัดและการประเมินผล 

3 บรรยายชี้แจง และ
แลกเปลีย่นความ
คิดเห็น โดยใช้สื่อ
ประกอบคือ 
PowerPoint 

ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง 

2 บทท่ี 1 ความเบื้องต้น 3 บรรยาย  
ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปราย
กลุ่มจาก
กรณีศึกษา โดยใช้
สื่อประกอบคือ 
PowerPoint 

ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง 

3 
 

บทท่ี 2 แนวคิดพ้ืนฐานของ
นโยบายสาธารณะ  

3 บรรยาย  
ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปราย
กลุ่มจาก
กรณีศึกษา โดยใช้
สื่อประกอบคือ 
PowerPoint  

ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง 

4 
 

บทท่ี 3 ทฤษฎีการตัดสินใจ
กับนโยบายสาธารณะ 
 
 

3 บรรยาย  
ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปราย
กลุ่มจาก
กรณีศึกษา โดยใช้
สื่อประกอบคือ 
PowerPoint และ
ศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเตมิ 

ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง 

5 
 

ทดสอบย่อยคร้ังที่ 1 
บทที่ 4 การวิเคราะห์นโยบาย
สาธารณะ 

3 บรรยาย  
ยกตัวอย่างศึกษา
กรณีศึกษา 
อภิปราย ตัวอย่าง
การศึกษาจาก
ปัญหาโครงงาน 
Problem base 
learning 

ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน  สื่อที่ใช้ 

(ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

6 
 

บทท่ี 5 การก าหนดนโยบาย
สาธารณะ   
 

3 บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ศึกษากรณีศึกษา 
อภิปราย ตัวอย่าง
การศึกษาจากปัญหา
โครงงาน Problem 
base learning และ
ฝึกการวิเคราะห์
นโยบายสาธารณะ 

ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง 

7 
 

บทท่ี 6 การน านโยบาย
สาธารณะไปปฏิบัติ 
 

3 บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปราย
กลุ่มจากกรณีศึกษา 
โดยใช้สื่อประกอบ
คือ PowerPoint  

ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง 

8 สอบกลางภาค  3 ข้อสอบกลางภาค 
โดยมเีนื้อหา
ครอบคลมุ 
บทที่ 1 – 6 

ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง 

9 
 

บทท่ี 7 ความส าเร็จและ
ความล้มเหลวของการน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
กรอบมุมมองทางรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ 
 
 
 

3 บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปราย
กลุ่มจากกรณีศึกษา 
โดยใช้สื่อประกอบ
คือ PowerPoint 

ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง 

10 
 

บทท่ี 8 การประเมินผล
นโยบายสาธารณะ 
 

3 บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปราย
กลุ่มจากกรณีศึกษา 
โดยใช้สื่อประกอบ
คือ PowerPoint  

ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง 

11 
 

บทท่ี 9 ข้อสังเกตเกี่ยวกับ
การศึกษาการวิเคราะห์
นโยบายสาธารณะของไทย 

3 บรรยาย  
ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปราย
กลุ่มจาก
กรณีศึกษา โดยใช้
สื่อประกอบคือ 
PowerPoint  
 

ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน  สื่อที่ใช้ 

(ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

12 
 

ทดสอบย่อยคร้ังที่ 2 

บทที่ 10 ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการวางแผน 

3 บรรยาย  
ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปราย
กลุ่มจาก
กรณีศึกษา โดยใช้
สื่อประกอบคือ 
PowerPoint  

ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง 

13 
 

บทท่ี 11 กระบวนการ
วางแผน 

3 บรรยาย  
ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปราย
กลุ่มจาก
กรณีศึกษา โดยใช้
สื่อประกอบคือ 
PowerPoint 

ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง 

14 
 

บทท่ี 12 เทคนิคการวางแผน
ด าเนินงาน 

3 บรรยาย  
ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปราย
กลุ่มจาก
กรณีศึกษา โดยใช้
สื่อประกอบคือ 
PowerPoint 

ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง 

15 บทที่  13  การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ 

3 บรรยาย  
ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปราย
กลุ่มจาก
กรณีศึกษา โดยใช้
สื่อประกอบคือ 
PowerPoint และ
การถาม ตอบ
แลกเปลีย่นความรู ้
 

ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง 

16 สอบปลายภาค 3 ข้อสอบปลายภาค 
โดยมเีนื้อหา

ครอบคลมุทุกบท 

ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน  สัปดาห์ที่
ประเมิน  สัดส่วนของการประเมินผล 

1 

ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 
สอบกลางภาค 
ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 
สอบปลายภาค 

5 
8 
12 
16 

5 % 
10 % 
5 % 
50 % 

2 

วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า  
การน าเสนอรายงาน 
การท างานกลุ่มและผลงาน 
การอ่านและสรุปบทความ 
การส่งงานตามที่มอบหมาย  

ตลอดภาค
การศึกษา 20 % 

3 
การเข้าชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความ
คิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 10 % 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารและต าราหลัก 
ผศ.ดร. เกียรติศักดิ์  สุขเหลือง.  เอกสารค าสอน นโยบายสาธารณะและการวางแผน. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2561. 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
     ไม่มี 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
กุลธน ธนาพงศธร. หลักการก าหนดนโยบายของรัฐ. กรุงเทพฯ :  โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

2520.  
จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์. การประเมินนโยบายสาธารณะ. กรุงเทพฯ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 2540.  
จุมพล หนิมพานิช. การวิเคราะห์นโยบาย ขอบข่าย แนวคิด ทฤษฎีและกรณี ตัวอย่าง. นนทบุรี : 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2547. 
ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์. การประเมินผลนโยบาย : ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ ความเป็น

ธรรมของนโยบาย. กรุงเทพฯ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันพัฒนบริหาร
ศาสตร์. 2541. 

ทศพร ศิริสัมพันธ์. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2539. 

ธันยวัฒน์ รัตนสัค. นโยบายสาธารณะ. เชียงใหม่ : คะนึงนิจการพิมพ์. 2542. 
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บุญฤทธิ์ เพ็ชรศิษฐ์. นโยบายสาธารณะและการวางแผน. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขต
หนองคาย. 2552.  

ปกรณ์ ปรียากร. เอกสารประกอบค าบรรยายวิชา รศ.640 นโยบายสาธารณะและการวางแผน. 
กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 2538. 

ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์. การประเมินผลการปฏิบัติงาน : แนวคิดและเทคนิค. พิมพ์ลักษณ์, 
กรุงเทพฯ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์, สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์. 2539. 

มยุรี อนุมานราชธน .นโยบายสาธารณะ  :แนวความคิด กระบวนการ  และการวิเคราะห์ .
กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย .2547 . 

มยุรี อนุมานราชธน. นโยบายสาธารณะ. กรุงเทพฯ : ธรรมกมลการพิมพ์. 2549. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน. พิมพ์ครั้งที่ 5. นนทบุรี : 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2544. 
เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี. การประเมินโครงการ แนวคิดและแนวปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ 3. 

กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2548. 
เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ. นโยบายสาธารณะ. กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์ จ ากัด. 2550  
วรเดช จันทรศร. การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 

2539. 
วรเดช จันทรศร. ทฤษฎีการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัต.ิ กรุงเทพฯ : หจก.สหายบล็อกและการพิมพ์

จ ากัด. 2548. 
วิเชียร ชื่นชอบ. เอกสารประกอบการบรรยายวิชานโยบายสาธารณะ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย

รามค าแหง. 2548.  
ศุภชัย ยาวะประภาษ. นโยบายสาธารณะ. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

2550. 
สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์. นโยบายสาธารณะ : แนวความคิด การวิเคราะห์ และกระบวนการ. พิมพ์

ครั้งที่ 14. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์เสมาธรรม. 2549. 
สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์. นโยบายสาธารณะ. พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์เสมาธรรม. 2546. 
สมพร เฟื่องจันทร์. นโยบายสาธารณะ : ทฤษฎีและการปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์โอเดียนส

โตร์. 2539. 
สมพิศ สุขแสน. นโยบายสาธารณะและการวางแผน. อุตรดิตถ์ : คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์. 2545.  
เสถียร เหลืองอร่าม. การวางนโยบายและกระบวนการวางแผน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 

2539. 
เสถียร เหลืองอร่าม. การวางนโยบายและกระบวนการวางแผนงาน. พิมพ์ครั้งที่ 3 .กรุงเทพฯ : 

ฝ่ายต าราและอุปกรณ์การศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2528 
อมร รักษาสัตย์. การพัฒนานโยบาย. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

2520. 
 

http://mis.bcn.ac.th/oalib/webopac/book_info.php?ref_id=7785
http://mis.bcn.ac.th/oalib/webopac/book_info.php?ref_id=7785
http://library.bu.ac.th/search/opac/ResultTitle.cfm?aTextSearch=2001081083&aSearchBy=B&aIsAdvance=Yes
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนิสิต ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและ
ความเห็นจากนิสิตได้ดังนี้ 
          - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
          - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
          - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
          - ขอเสนอแนะผ่านเวบบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนิสิต 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
          - การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
          - ผลการสอบ 
          - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน  
     หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการ
ระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
          - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
          - การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจาก
การเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจาก
ผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชา
ได้ดังนี ้
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุง
การสอน และรายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          - ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามข้อ 4 
          - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับ
ปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรือแนวคิดใหม่ๆ 

 
 


