รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ศูนย์การศึกษานอกที่ตงั ้ ตรัง
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2552301 นโยบายสาธารณะและการวางแผน (Public Policy and Planning)
2. จานวนหน่ วยกิต
3(3-0) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
อ.นบ ศรี จนั ทร์
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรี ยน
ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ชันปี
้ ที่ 1
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรี ยน
อาคาร ดุสิตตรัง ห้ อง DT11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตงั ้ ตรัง
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่ าสุด
25 พฤศจิกายน 2559
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจถึงความหมาย และขอบเขตของนโยบายสาธารณะ
2. เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจในส่วนประกอบต่าง ๆ ของนโยบายสาธารณะ
3. เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจในกระบวนการนโยบาย ตังแต่
้ การกาหนดนโยบาย การนานโยบายไป
ปฏิบตั ิ และการประเมินผลนโยบาย
4. เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจในกระบวนการวางแผน ตังแต่
้ กระบวนการวางแผน การปฏิบตั ิ และการ
ควบคุมแผน
5. เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจถึงลักษณะและการวางแผนเพื่อการพัฒนาประเทศของไทย
6. เพื่อให้ สามารถนาความรู้ดงั กล่าวไปประยุกต์ใช้ กบั การปฏิบตั งิ านจริง
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
เพื่อให้ นกั ศึกษาได้ มีความรู้เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะที่มีกระบวนความคิดที่สามารถนาไปสูก่ าร
ประยุกต์ในบูรณาการในสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ เกิดความสมบรูณ์ในการกาหนดนโยบายการ
พัฒนาประเทศในทุกระดับ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวความคิ ดและวิ ธี การในการก าหนดนโยบายสาธารณะและการวางแผน ทฤษฎี ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ กาหนดนโยบายสาธารณะและการวางแผน ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องในการนานโยบายไป
ปฏิบตั ิ การวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับของแผน ขันตอนของการวางแผน
้
การนาไปปฏิบตั ิ ปั ญหาและ
อุปสรรคในการกาหนดนโยบายและการวางแผน การศึกษาดังกล่าวจะเน้ นถึงนโยบายและแผนงานของ
รัฐบาลที่เกี่ยวกับการบริ การสาธารณะที่เข้ าถึงประชาชนในรูปแบบของนโยบายและการวางแผน
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก
สอนเสริม

บรรยาย 45 ชัว่ โมงต่อ
ภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความ
ต้ องการของนักศึกษา
เฉพาะราย

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
ไม่มีการฝึ กปฏิบตั ิ

การศึกษาด้ วยตนเอง

การศึกษาด้ วยตนเอง 6
ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
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3. จานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ อี าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้ คาปรึกษา
- อาจารย์จดั เวลาให้ คาปรึกษาเป็ นรายบุคคลหรื อรายกลุ่มตามความต้ องการ 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
(เฉพาะรายที่ต้องการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
- การมีจิตสานึกและตระหนักถึงความสาคัญของการปฏิบตั ิราชการที่ดี และการทางานร่วมกับผู้อื่น
- มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของตนเองและต่ อ สัง คมส่ ว นรวมการเป็ น
แบบอย่างการประพฤติปฏิบตั ิตนในฐานะนักนโยบายสาธารณะที่มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรมต่อ
การกาหนดนโยบายสาธารณะ
1.2 วิธีการสอน
- การยกตัวอย่างและกรณีศก
ึ ษา (Case Study)
- การอภิปรายร่ วมกัน (Group Discussion)
- การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตัวเอง (Self-study)
- การเชิญวิทยากรภายนอก
1.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตการณ์ ปฏิบต
ั ติ นของนักศึกษา
- การแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้ รับ
- เข้ าใจความหมาย ของนโยบายสาธารณะและการวางแผน
- มีความเข้ าใจบาทบาทของนักการเมืองและกลุม
่ ผลประโยชน์ที่มีตอ่ การกาหนดนโยบาย
สาธารณะ
- มีความเข้ าใจกับแนวคิดการกาหนดนโยบายการนานโยบายไปปฏิบต
ั แิ ละการประเมินผล
นโยบาย
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2.2 วิธีการสอน
- การบรรยายประกอบสื่อ
- การยกตัวอย่างและกรณีศก
ึ ษา (Case Study)
- การอภิปรายร่ วมกัน (Group Discussion)
- การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตัวเอง (Self-study)
2.3 วิธีการประเมินผล
- การมีสว่ นร่วมแสดงความคิดเห็น
- แบบฝึ กหัดและทากิจกรรมตามที่มอบหมาย
- การสอบเพื่อประเมินความรู้
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
- สามารถแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าได้
- สามารถวิเคราะห์เพื่อการพัฒนานโยบาย
3.2 วิธีการสอน
- การบรรยายประกอบสื่อ
- การยกตัวอย่างและกรณีศก
ึ ษา (Case Study)
- การอภิปรายร่ วมกัน (Group Discussion)
- การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตัวเอง (Self-study)
3.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตการณ์ ปฏิบต
ั ติ นของนักศึกษา
- การแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
- ความสามารถในการทางานเป็ นทีม
- ทักษะการเป็ นผู้นาและผู้ตามที่ดี
- ความรับผิดชอบต่อบทบาทภาระหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย
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4.2 วิธีการสอน
- การบรรยายประกอบสื่อ
- การยกตัวอย่างและกรณีศก
ึ ษา (Case Study)
- การอภิปรายร่ วมกัน (Group Discussion)
- การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตัวเอง (Self-study)
4.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตการณ์ ปฏิบต
ั ติ นของนักศึกษา
- การแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
- ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ตา่ งๆ ด้ านนโยบายสาธารณะ
- ความสามารถในการถ่ายทอดกระบวนการทางนโยบายสาธารณะ
- ความสามารถในการสืบค้ นข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลต่างๆ
5.2 วิธีการสอน
- การบรรยายประกอบสื่อ
- การยกตัวอย่างและกรณีศก
ึ ษา (Case Study)
- การอภิปรายร่ วมกัน (Group Discussion)
- การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตัวเอง (Self-Study)
5.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตการณ์ ปฏิบต
ั ติ นของนักศึกษา
- การแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ ท่ ี
หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)

ผู้สอน

1

แนะนารายวิชา อธิบายถึง
ความสาคัญและแนวการเรี ยน
การสอน

3

แนะนานักศึกษาเกี่ยวกับการศึกษา อ.นบ ศรี จนั ทร์
และแนะนาเอกสารประกอบการสอน
นโยบายสาธารณะและการวางแผน

2

บทที่ 1 ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับ
นโยบายสาธารณะ

3

3

บทที่ 2 ส่วนประกอบของ
นโยบายสาธารณะ

3

4

บทที่ 3 รูปแบบของการ
กาหนดนโยบายสาธารณะ

3

5

บทที่ 4 กระบวนการกาหนด
นโยบายสาธารณะ

3

- นักศึกษาทาการศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอนนโยบายสาธารณะ
และการวางแผน
- ฉายแผ่นใสประกอบคาบรรยาย
วิชานโยบายสาธารณะและการ
วางแผน
- นักศึกษาทาการศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอนนโยบายสาธารณะ
และการวางแผน
- ศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-11
- นักศึกษาทาการศึกษานโยบาย
สาธารณะจากนโยบายของรัฐบาล
ในอดีตถึงรัฐบาลในปั จจุบนั
- นักศึกษาทาการศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอนนโยบายสาธารณะ
และการวางแผน
- นักศึกษาทาการศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอนนโยบายสาธารณะ
และการวางแผน
- นักศึกษาทาการศึกษานโยบาย
สาธารณะจากนโยบายของรัฐบาล
ในอดีตถึงรัฐบาลในปั จจุบนั

อ.นบ ศรี จนั ทร์

อ.นบ ศรี จนั ทร์

อ.นบ ศรี จนั ทร์

อ.นบ ศรี จนั ทร์
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สัปดาห์ ท่ ี

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)

ผู้สอน

6

บทที่ 5 การนานโยบายไป
ปฏิบตั ิ

3

- นักศึกษาทาการศึกษาเอกสาร
อ.นบ ศรี จนั ทร์
ประกอบการสอนนโยบายสาธารณะ
และการวางแผน

7

บทที่ 6 การประเมินผล
นโยบายสาธารณะ

1.5

- นักศึกษาทาการศึกษานโยบาย
สาธารณะจากนโยบายของรัฐบาล
ในอดีตถึงรัฐบาลในปั จจุบนั

8

สอบกลางภาค

3

9

บทที่ 7 แนวคิดทัว่ ไป
เกี่ยวกับการวางแผน

3

10

บทที่ 8 ลักษณะและ
ส่วนประกอบของแผน

3

11

บทที่ 8 ลักษณะและ
ส่วนประกอบของแผน

3

12

บทที่ 9 กระบวนการในการ
วางแผน

3

13

บทที่ 9 กระบวนการในการ
วางแผน

3

อ.นบ ศรี จนั ทร์

อ.นบ ศรี จนั ทร์
นักศึกษาทาการศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอนนโยบายสาธารณะ
และการวางแผน
นักศึกษาทาการศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอนนโยบายสาธารณะ
และการวางแผน
นักศึกษาทาการศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอนนโยบายสาธารณะ
และการวางแผน
- นักศึกษาทาการศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอนนโยบายสาธารณะ
และการวางแผน
- นักศึกษาศึกษาดูงานนอกสถานที่
นักศึกษาทาการศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอนนโยบายสาธารณะ
และการวางแผน
-นักศึกษาเขียนรายงานความรู้ที่ได้
จากการศึกษาดูงาน

อ.นบ ศรี จนั ทร์

อ.นบ ศรี จนั ทร์

อ.นบ ศรี จนั ทร์

อ.นบ ศรี จนั ทร์

อ.นบ ศรี จนั ทร์
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สัปดาห์ ท่ ี

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

14

บทที่ 10 การปฏิบตั ิตามแผน

3

15

บทที่ 11 การควบคุมแผน

3

16

สอบปลายภาค

1.5

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)

ผู้สอน

- แบ่งกลุม่ นักศึกษา อภิปรายเนื ้อหา อ.นบ ศรี จนั ทร์
และนาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน เพื่อศึกษา
แนวความคิดของนักศึกษาต่อการ
วางแผนของไทยอาจารย์บรรยาย
สรุป
-นักศึกษาทาการศึกษาเอกสาร
อ.นบ ศรี จนั ทร์
ประกอบการสอนนโยบายสาธารณะ
และการวางแผน
-อาจารย์สรุปเนื ้อหาทังหมด
้

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรมที่
1

ผลการ
เรียนรู้
บทที่ 1-บทที่6

2

บทที่ 7 -11

3

บทที่ 1- บทที่ 6

4

บทที่ 7- บทที่11

วิธีการ
ประเมิน
กิจกรรมกลุม่
และชิ ้นงาน
กิจกรรมกลุม่
และชิ ้นงาน
สอบกลาง
ภาค
สอบปลาย
ภาค

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน
1-7

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล
20 %

9-15

20%

8

20%

16

40%

หมวดที่ 6 ทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
เอกสารประกอบการเรี ยนการสอน วิชา นโยบายสาธารณะและการวางแผน
อาจารย์นบ ศรี จนั ทร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
เอกสารแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-11
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
สมบัติ ธารงธัญวงศ์. (2549).นโยบายสาธารณ : แนวความคิด การวิเคราะห์และกระบวนการ.
กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์เสมาธรรม.
Nicholas Henry.(2010).Public Administration and Public Affairs.United States :
Pearson Education,Inc.
ศุภ ชัย ยาวะประภาษ.(2555).นโยบายสาธารณะระดับ ท้ อ งถิ่ น ไทย. กรุ ง เทพมหานคร :
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี ้ มีดงั นี ้
- การทดสอบผู้เรี ยนด้ วยการทาแบบทดสอบ
- การสนทนากลุม่ ระหว่างผู้เรี ยนและผู้สอน
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
- ผลการเรี ยนของนักศึกษา
- การทบทวนผลการเรี ยนรู้จากในห้ องเรี ยน
3. การปรับปรุงการสอน
- การวิจยั ในชันเรี
้ ยนเรื่ องเจตคติของผู้เรี ยนต่อวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน
- จัดสัมมนาการเรี ยนการสอนและศึกษาดูงาน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การวิเคราะห์ผลการเรี ยนด้ วยหลักสถิตทิ างมาตรฐานการศึกษา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี เพื่อให้ สอดคล้ องเนื ้อหาสาระของนโยบายสาธารณะและการวางแผน
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