รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
2553303 การบริหารการพัฒนา (Development Administration)
2. จํานวนหนวยกิต
3(3-0) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
ผศ.ดร.ยุทธพงษ ลีลากิจไพศาล
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560/ ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
8 กรกฎาคม 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
สร า งความรู ค วามเข า ใจในหลั ก การ ทฤษฎี แนวทาง และกรอบแนวคิ ด โดยมี เนื้ อ หาครอบคลุม ที่
เกี่ยวของกับการบริหารการพัฒนาโดยเนนการพัฒนาระบบบริหาร บทบาทของระบบบริหารในการพัฒนา
ประเทศรวมถึงความสัมพันธและปจจัยแวดลอมตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาทองถิ่นและประเทศ ทั้งนี้
เพื่อใหผูศึกษาสามารถเขาใจถึงแนวทางการพัฒ นาและวิเคราะหถึงองคประกอบตางๆที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาประเทศไดดียิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
-พัฒนาสื่อการสอนและเพิ่มเติมชองทางการคนควาขอมูลตางๆที่เกี่ยวของกับรายวิชา เพื่อใหนักศึกษาเกิด
ความรู และความเขาใจ เกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาและการพัฒนาการบริหาร หลักการ รวมทั้งทฤษฎี
การบริหารการพัฒนาโดยเนนการพัฒนาระบบบริหาร
-เพิ่มเติมเนื้อหา ความรู ในเรื่องบทบาทของระบบบริหารในการพัฒนาประเทศ รวมถึงความสัมพันธและ
ปจจัยแวดลอมตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาทองถิ่นและระดับประเทศ และยังสามารถนําความรู ในเรื่อง
บทบาทของระบบบริหารในการพัฒนาประเทศ รวมถึงความสัมพันธและปจจัยแวดลอมตางๆ ที่มีอิทธิพลตอ
การพัฒนาทองถิ่นและระดับประเทศมาใชในชีวิตประจําวันได
-ปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับเนื้อหารายวิชา รวมถึงการใชขอสอบเพื่อวัด
ความรูใหตรงกับวัตถุประสงคของรายวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษากระบวนการบริหาร ศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการพัฒนาของประเทศกับประเทศอื่นๆ และ
ศึกษาถึงหลักการ ทฤษฎีการบริหารการพัฒนาโดยเนนการพัฒนาระบบบริหาร บทบาทของระบบบริหาร
ในการพัฒนาประเทศรวมถึงความสัมพันธและปจจัยแวดลอมตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาทองถิ่นและ
ประเทศ
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยายการฝก

สอนเสริม

บรรยาย 45 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา
เฉพาะราย

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมีการฝกปฏิบัติ

การศึกษาดวยตนเอง
การศึกษาดวยตนเอง 6
ชั่วโมงตอสัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาภายในชั้นเรียน
-อาจารยประจํารายวิชา แจงเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตประจํารายวิชา หรือผาน Social Network
เชน Facebook และ Line
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- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห
(เฉพาะรายที่ตองการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
- ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
- มีพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
- ตระหนักถึงการบริหารที่ยึดหลักธรรมาภิบาล
1.2 วิธีการสอน
- การยกตัวอยางและกรณีศึกษา (Case Study)
- การอภิปรายรวมกัน (Group Discussion)
- การศึกษาคนควาดวยตัวเอง (Self-study)
- การเชิญวิทยากรภายนอก
1.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตการณปฏิบัติตนของนักศึกษา
- การแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
- มีความรูเกี่ยวกับหลักการบริหารการพัฒนา
- สามารถวิเคราะหและอธิบายเนื้อหาที่เกี่ยวของกับการบริหารการพัฒนา
- มีความรูและทักษะขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานไดในหนวยงาน
- มีความรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
- มีความรูเกี่ยวกับทองถิ่นและชุมชน
- สามารถบูรณาการและประยุกตใชกับศาสตรอื่นๆที่เกี่ยวของ รวมถึงดําเนิน
- ชีวิตประจําวันไดอยางมีคุณภาพ
2.2 วิธีการสอน
- การบรรยายประกอบสื่อ
- การยกตัวอยางและกรณีศึกษา (Case Study)
- การอภิปรายรวมกัน (Group Discussion)
- การศึกษาคนควาดวยตัวเอง (Self-study)
2.3 วิธีการประเมินผล
- การมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น
- แบบฝกหัดและทํากิจกรรมตามที่มอบหมาย
- การสอบเพื่อประเมินความรู
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3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
- รูจักคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และสามารถสรุปเนื้อหาสาระสําคัญการเรียนในแตละบทเรียน
- สามารถคนควา ศึกษาวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ไดเปนอยางดี
3.2 วิธีการสอน
- การบรรยายประกอบสื่อ
- การยกตัวอยางและกรณีศึกษา (Case Study)
- การอภิปรายรวมกัน (Group Discussion)
- การศึกษาคนควาดวยตัวเอง (Self-study)
3.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตการณปฏิบัติตนของนักศึกษา
- การแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
- สามารถริเริ่มสรางสรรคแนวทางที่เปนประโยชนตอการดําเนินกิจกรรมตางๆ ได
4.2 วิธีการสอน
- การบรรยายประกอบสื่อ
- การยกตัวอยางและกรณีศึกษา (Case Study)
- การอภิปรายรวมกัน (Group Discussion)
- การศึกษาคนควาดวยตัวเอง (Self-study)
4.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตการณปฏิบัติตนของนักศึกษา
- การแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
- มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนเกี่ยวของกับคอมพิวเตอร
- สามารถสืบคนและสื่อสารดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2 วิธีการสอน
- การบรรยายประกอบสื่อ
- การยกตัวอยางและกรณีศึกษา (Case Study)
- การอภิปรายรวมกัน (Group Discussion)
- การศึกษาคนควาดวยตัวเอง (Self-Study)
5.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตการณปฏิบัติตนของนักศึกษา
- การแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

1

- แนะนํารายวิชา
- อธิบายเกี่ยวกับลักษณะการเรียน

2
3

การสอนในรายวิชา
- อธิบายเกี่ยวกับวิธีการประเมินผล
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
การบริหารการพัฒนา
สภาพแวดลอมของการบริหารการ
พัฒนา

จํานวน
ชั่วโมง
3

3
3

4

สภาพแวดลอมของการบริหารการ
พัฒนา

3

5

การบริหารการพัฒนา
(D of A) ที่เนนการพัฒนาการ
บริหาร

3

6

การบริหารการพัฒนา
(A of D)ที่เนนการบริหารโครงการ
พัฒนา

3

7

สอบกลางภาค

3

8

การบริหารการพัฒนาที่เนนการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

3

9

การบริหารการพัฒนาที่เนนการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

3

10

การบริหารการพัฒนาที่เนนการ
พัฒนาสังคม

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูสอน
สื่อที่ใช (ถามี)
แนะนํานักศึกษาเกี่ยวกับการศึกษา
ผศ.ดร.ยุทธพงษ
และแนะนําเอกสารประกอบการสอน ลีลากิจไพศาล
การบริหารการพัฒนา
-นักศึกษาทําการศึกษาเอกสาร

ประกอบการสอน
วิชาการบริหารการพัฒนา
-นักศึกษาทําการศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอนการบริหารการ
พัฒนา
-ใหนักศึกษาอภิปรายรวมกัน (Group
Discussion)

ผศ.ดร.ยุทธพงษ
ลีลากิจไพศาล
ผศ.ดร.ยุทธพงษ
ลีลากิจไพศาล

-นักศึกษาทําการศึกษาองคประกอบ
ของสภาพแวดลอมของการพัฒนา
--ใหนักศึกษาอภิปรายรวมกันโดยการ
ยกตัวอยางและกรณีศึกษา (Case
Study)
-นักศึกษาทําการศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอนการบริหารการพัฒนา
-การศึกษาคนควาดวยตัวเอง (Self-study)

ผศ.ดร.ยุทธพงษ
ลีลากิจไพศาล

-นักศึกษาทําการศึกษาเอกสาร

ผศ.ดร.ยุทธพงษ
ลีลากิจไพศาล

ประกอบการสอนการบริหารการ
พัฒนา
-การศึกษาคนควาดวยตัวเอง (Self-

ผศ.ดร.ยุทธพงษ
ลีลากิจไพศาล

study)

-นักศึกษาสอบกลางภาค

ผศ.ดร.ยุทธพงษ
ลีลากิจไพศาล
-นักศึกษาทําการศึกษาเอกสารประกอบการ ผศ.ดร.ยุทธพงษ
สอนการบริหารการพัฒนา
ลีลากิจไพศาล
-ใหนักศึกษาอภิปรายรวมกันโดยการ
ยกตัวอยางและกรณีศึกษา (Case Study)

นักศึกษาทําการศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอนการบริหารการพัฒนา
-ใหนักศึกษาอภิปรายรวมกันโดยการ
ยกตัวอยางและกรณีศึกษา (Case Study)
-นักศึกษาทําการศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอนการบริหารการ
พัฒนา

ผศ.ดร.ยุทธพงษ
ลีลากิจไพศาล
ผศ.ดร.ยุทธพงษ
ลีลากิจไพศาล
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สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

11

การบริหารการพัฒนาที่เนนการ
พัฒนาสังคม

3

12

การบริหารการพัฒนาที่เนนการ
พัฒนาทางการเมือง

3

13

การบริหารการพัฒนาที่เนนการ
พัฒนาทางการเมือง

3

14

การบริหารการพัฒนาที่เนนการ
พัฒนาเมืองและชนบท

3

15

ทบทวนบทเรียน

3

16

สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
ผลการ
เรียนรู
1
2
3

ทดสอบความเขาใจ
การบริหารการพัฒนา
ขอบเขตของการบริหารการ
พัฒนา
บทที่ 1-บทที่ 5

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช (ถามี)
-แบงกลุมนักศึกษา อภิปรายเนื้อหา
และนําเสนอหนาชั้นเรียน เพื่อศึกษา
แนวความคิดของนักศึกษาตอการ
พัฒนาสังคมของประเทศ
-นักศึกษาทําการศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอนการบริหารการพัฒนา
-ใหนักศึกษาอภิปรายรวมกันโดยการ
ยกตัวอยางและกรณีศึกษา (Case Study)
-นักศึกษาทําการศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอนการบริหารการพัฒนา
-นักศึกษาเขียนบทความทางวิชาการ
เกี่ยวกับการเมืองไทย
-นักศึกษาทําการศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอนการบริหารการ
พัฒนา
-ใหนักศึกษาอภิปรายรวมกันโดยการ
ยกตัวอยางและกรณีศึกษา (Case
Study)
-นักศึกษาทําการศึกษาเอกสาร

ประกอบการสอนการบริหารการ
พัฒนา
-ใหนักศึกษาอภิปรายรวมกันโดยการ
ยกตัวอยางและกรณีศึกษา (Case
Study)
-อาจารยสรุปเนื้อหาทั้งหมด
-นักศึกษาสอบปลายภาค

วิธีการ
ประเมิน

การทดสอบ
ยอย
การทดสอบ
ยอย
สอบกลาง
ภาค

ผูสอน

ผศ.ดร.ยุทธพงษ
ลีลากิจไพศาล
ผศ.ดร.ยุทธพงษ
ลีลากิจไพศาล
ผศ.ดร.ยุทธพงษ
ลีลากิจไพศาล

ผศ.ดร.ยุทธพงษ
ลีลากิจไพศาล

ผศ.ดร.ยุทธพงษ
ลีลากิจไพศาล
ผศ.ดร.ยุทธพงษ
ลีลากิจไพศาล

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนของการ
ประเมินผล

5

20%

7

30%

3

10 %

6

มคอ. 3

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
ศ.ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์. การบริหารการพัฒนา ความหมาย เนื้อหา แนวทาง และปญหา. จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ไมมี
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
วรเดช จันทรศร.รัฐประศาสนศาสตร : ขอบขายในทศวรรษใหม.สหายบล็อกและการพิมพ.
วิรัช วิรชั นิภาวรรณ.การบริหารจัดการ และการบริหารการพัฒนาขององคการตามรัฐธรรมนูญและ
หนวยงานของรัฐ : วี.เจ.พริ้นติ้ง.
อุทัย เลาหวิเชียร.การบริหารการพัฒนา : สามเจริญพานิช.
เสนห จุยโต.แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ มีดังนี้
- การทดสอบผูเรียนดวยการทําแบบทดสอบ
- การสนทนากลุมระหวางผูเรียนและผูสอน
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- ใชแบบประเมินอาจารยผูสอนโดยนักศึกษา
- ใชแบบประเมินตนเองสําหรับนักศึกษา
- สังเกตความเขาใจในการเรียนของนักศึกษาหลังจาก ทําใบกิจกรรม และการสอนแบบบรรยาย
- พิจารณาจากการทําแบบทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน
- พิจารณาจากคะแนนการทําแบบทดสอบปลายภาคเรียน
- การทบทวนผลการเรียนรูในรายวิชา
3. การปรับปรุงการสอน
- ใชการวิจัยในชั้นเรียนประกอบการปรับปรุง
- จัดสัมมนาการเรียนการสอน
-ปรับปรุงกิจกรรมและสื่อการเรียนการสอน
-แนะนําเพิ่มเติมชองทางการคนควาขอมูล
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การวิเคราะหผลการเรียนดวยหลักสถิติทางมาตรฐานการศึกษา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป เพื่อใหสอดคลองเนื้อหาสาระของวิชาการบริหารการพัฒนา
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