รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2553309 วิเคราะหนโยบาย (Policy Analysis)
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต 3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
รศ.ดร.รุงภพ คงฤทธิ์ระจัน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหเกิดความเขาใจถึงความหมาย แนวคิด รูปแบบ และขอบเขตของวิเคราะหนโยบายสาธารณะ
สงเสริมการเรียนรูสาระสําคัญของนโยบายสาธารณะโดยผานกระบวนการวิเคราะหอยางมีหลักการทาง
วิชาการไดอยางถูกตอง สนับสนุนการวิเคราะหนโยบายทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อการนําไปยุกต
ใชไดตามสภาพทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ไดอยางเหมาะสม
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรูเกี่ยวกับวิเคราะหนโยบายที่มีกระบวนความคิดที่สามารถนําไปสูการ
ประยุกตในบู รณาการในสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อให เกิดความสมบรูณ ในการกําหนดนโยบายการ
พัฒนาประเทศในทุกระดับ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี ในการกําหนดนโยบาย$สาธารณะ เทคนิคการวิเคราะหแบบตาง ๆ
โดยมุงเนนการใชทฤษฎีระบบ เทคนิคการวิเคราะหผลกระทบทางสังคม การประยุกตเทคนิคการวิเคราะห
ปญหา และผลกระทบนโยบายสาธารณะที่สําคัญ ๆ โดยเนนการวิเคราะหนโยบายที่สําคัญของประเทศไทย
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก

สอนเสริม

45 ชั่วโมง

ตามความตองการของ
นักศึกษา

ปฏิบัต/ิ งานภาคสนาม/
การฝกงาน
ไมมี

การศึกษาดวยตนเอง
6 ชั่วโมง ตอสัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยผูสอนกําหนดวัน เวลา ในการใหคําปรึกษาหรือแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษา (รายกลุม
หรือรายบุคคล) อยางนอย 6 ชั่วโมง ตอสัปดาห
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
(1) ผูเรียนมีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(2) ผูเรียนตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตยสุจริต
(3) ผูเรียนมีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม สามารถแกไขขอขัดแยง
และลําดับความสําคัญได
(4) ผูเรียนมีความเอื้อเฟอเผื่อแผ และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
(5) ผูเรียนมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
(1) ผูสอนสอดแทรกเรื่องความมีวินัย ตรงตอเวลา คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และ
ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ในเนื้อหาของแตละหัวขอ
(2) มอบหมายงาน หรือกิจกรรมกลุมใหนักศึกษาแบงความรับผิดชอบตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามเวลาที่กําหนด
(2) ประเมินจากชิ้นงาน โดยนักศึกษาจะตองไมแอบอางขอเขียน บทความ หรือผลงานวิชาการของ
ผูอื่นโดยไมไดทําการอางอิงใหถูกตองตามหลักวิชาการ
(3) ประเมินจากการทํางานรวมกันเปนทีม โดยใหนักศึกษาแบงภาระและหนาที่ความรับผิดชอบ
ของแตละบุคคลจากความตกลงรวมกัน
(4) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกระหวางการอภิปราย
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
(1) ผูเรียนมีค วามรูและความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย แนวคิด รูปแบบ และขอบเขตของ
วิเคราะหนโยบายสาธารณะ
(2) ผูเรียนมีความสามารถในการศึกษาคนควาและพัฒนาความรูของตนเองไดอยางตอเนื่อง
(3) ผูเรียนสามารถนําความรูทางการวิเคราะหนโยบายสาธารณะไปประยุกตใชไดจริง
(4) ผู เรี ยนสามารถบู ร ณาการในสาขาวิช าที่ศึ กษากับ ความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข องได
ตลอดเวลาที่นักศึกษาทําการศึกษาอยูในหลักสูตรและสามารถประยุกตใชศาสตรตางๆ ได
อยางเหมาะสม
2.2 วิธีการสอน
(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยผูสอนทําการบรรยายถึงความรูพื้นฐานที่เกี่ยวของกับนโยบาย
สาธารณะและการวิเคราะหนโยบาย รวมไปถึงการอภิปรายรวมกัน เพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจมากขึ้น
(2) มอบหมายงาน หรือกิจกรรมกลุมใหผูเรียนไปคนควา ศึกษาขอเขียนหรือบทความเกี่ยวกับการ
บริห ารจัดการภาครัฐ เพื่ อให ผูเรียนสามารถบูรณาการทั กษะการอาน ตีความและวิเคราะห แนวคิดทาง
นโยบายสาธารณะและการวิเคราะหนโยบาย จากนโยบายของรัฐบาลที่ไดมีการดําเนินไปแลวในอดีต
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(3) มอบหมายงาน หรือ กิ จ กรรมกลุมใหผู เรีย นไปคน ควากรณี ศึก ษาที่เกี่ย วกับ เนื้อหาทางดาน
กระบวนการทางนโยบายสาธารณะ เพื่อฝกทักษะการคิด วิเคราะห สังเคราะห และการนําเสนอผลงานตอ
ผูอื่น
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) การนําเสนองานในชั้นเรียน
(2) การนําเสนอรายงานการศึกษาคนควา
(3) ประเมินจากการสอบ
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
(1) ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ เปนระบบ และมีตรรกะ
(2) ผูเรียนมีความสามารถในการถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูกับผูอื่น
(3) ผูเรียนสามารถรวบรวมขอมูล ศึกษาวิเคราะหประเด็นปญหาที่เกี่ยวของนโยบายทางสังคม
เศรษฐกิจและการเมือง เพื่อเสนอแนวทางแกไขไดและนําเสนอนโยบายใหม
(4) ผูเรียนสามารถประยุกตใชความรูและทักษะตามกรอบทฤษฎี แนวคิด ประสบการณ และ
ตัวอยางที่ศึกษามาทําการแกไขปญหาไดอยางถูกตอง และเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
(1) ใหมีการฝกการคิดวิเคราะหผานการทํากิจกรรมในชั้นเรียน
(2) ใหมีการอภิปรายกลุมและนําเสนอในชั้นเรียน
(3) มอบหมายงานเพื่อฝกทักษะการสืบคนขอมูลจากแหลงตางๆ
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากผลงาน
(2) สังเกตจากการนําเสนองานและตอบคําถาม
(3) ประเมินจากการสอบ
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
(1) ผูเรียนมี ความสามารถในการสื่อสารกั บผู อื่น ที่มีความแตกต างและหลากหลาย ไดอย าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(2) ผูเรียนมีความเขาใจผูอื่นและสังคม และสามารถปรับตัวใหเขากับสังคม
(3) ผูเรียนสามารถแก ไขป ญ หาหรือความขัด แยงจากการดํ าเนิน นโยบายของรัฐบาลที่ อาจ
เกิดขึ้นจากการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) ผูเรียนมีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
4.2 วิธีการสอน
(1) จัดกิจกรรมในชั้นเรียนใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธและทํากิจกรรมรวมกับผูอื่น
(2) มอบหมายงานกลุมใหนักศึกษารวมทั้งฝกคิดวิเคราะห และเสนอแนะแนวทางแกไข
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4.3 วิธีการประเมินผล
(1) สังเกตจากการมีสวนรวมในชั้นเรียน
(2) สังเกตจากการทํางานกลุม
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบจากรายงานกลุม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
(1) ผูเรียนมีทักษะในการใชเครื่องมือและอุปกรณที่จําเปนตอการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(2) ผูเรียนสามารถสื่อสารและนําเสนอผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งดานการพูด การเขียน
ตลอดจนสามารถเลือกใชสื่อและเครื่องมือในการนําเสนอผลงานไดอยางเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ
(3) ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการสืบคนไดอยางดี
(4) ผูเรียนสามารถใชขอมูลสถิติและตัวเลข ในการวิเคราะหขอมูลไดอยางเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
(1) ผูเรียนสามารถตัดสินใจเลือกใชขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ ไดอยางมีวิจารณญาณ รวมถึงการ
นําเลือกใชสื่อหรือเครื่องมือในการนําเสนอผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
(2) มอบหมายงานใหผูเรียนทําการสืบคนขอมูลผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) ฝกใหผูเรียนทําการสืบคนขอมูลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ และอางอิงใหถูกตองตามประเภท
ของแหลงขอมูล
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการนําเสนองานในชั้นเรียน
(2) ประเมิ น จากคุณ ภาพของผลงานและการอางอิงแหลงขอมูล ที่เกิดจากการสืบ คน ขอมูล ผาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. แผนการสอน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

1

แนะนํารายวิชา อธิบายถึง
ความสําคัญและแนวการเรียน
การสอนรายวิชา การวิเคราะห
นโยบาย

จน. กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อ
ชั่วโมง
ที่ใช
3
- แนะนําเกี่ยวกับการศึกษา
นโยบายสาธารณะและการ
วิเคราะหนโยบาย

ผูสอน
รศ.ดร.รุงภพ
คงฤทธิ์ระจัน

- แนะนําประเด็นที่จะศึกษาใน
เอกสารประกอบการสอน วิชา
วิเคราะหนโยบายและแนะนํา
หนังสืออานประกอบ
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สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

2

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับวิเคราะห
นโยบาย

3

สวนประกอบของวิเคราะห
นโยบาย

4

เทคนิค วิธีการและรูปแบบของ
การวิเคราะหนโยบาย

5

- ทฤษฎี หลักการของการ
วิเคราะหการกําหนดนโยบาย

6

- ตัวแบบและแนวคิดการ
วิเคราะหกําหนดนโยบาย
สาธารณะ

จน. กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อ
ชั่วโมง
ที่ใช
สื่อที่ใช
- MS Power Point
- เอกสารประกอบการสอน
วิชาการวิเคราะหนโยบาย
สาธารณะ
3 -บรรยายวิ ช าความรู พื้ น ฐาน
วิเคราะหนโยบาย
สื่อที่ใช
- MS Power Point
3 - บรรยายสวนประกอบและ
ปจจัยที่มีผลตอการวิเคราะห
นโยบาย
สื่อที่ใช
- MS Power Point
- ศึกษาเอกสารพัฒนาการของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 1-12
3 -บรรยายเทคนิค วิธีการและ
รูปแบบของการวิเคราะหนโยบาย
สื่อที่ใช
- MS Power Point
3 -บรรยายทฤษฎี หลักการของ
การวิเคราะหการกําหนดนโยบาย
สื่อที่ใช
- MS Power Point
3 -บรรยายตัวแบบและแนวคิด
ของการวิเคราะหนโยบาย
สาธารณะในสวนของการ
กําหนดนโยบาย
สื่อที่ใช
- MS Power Point
- นักศึกษานําเสนอตัวแบบการ
วิเคราะหการกําหนดนโยบาย
ของรัฐบาลในอดีตถึงรัฐบาลใน
ปจจุบัน

ผูสอน
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สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จน. กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อ
ชั่วโมง
ที่ใช
3 -บรรยายทฤษฎี หลักการของ
การวิเคราะหการกําหนดนโยบาย
สื่อที่ใช
MS Power Point
3 -บรรยายตัวแบบและแนวคิด
ของการวิเคราะหการนํานโยบาย
สาธารณะไปปฏิบัติ
สื่อที่ใช
- MS Power Point
-นักศึกษาทําการศึกษาวิเคราะห
การนํานโยบายไปปฏิบัติจาก
นโยบายของรัฐบาลในปจจุบัน
3

7

-ทฤษฎี หลักการของการ
วิเคราะหการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ

8

- ตัวแบบและแนวคิดการ
วิเคราะหการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ

9

-สอบกลางภาค

10

-แนวคิดและหลักการของการ
ประเมินผลนโยบาย

3

11

- ตัวแบบและแนวคิดการ
วิเคราะหการประเมินผล
นโยบาย

3

12

-การวิเคราะหผลสะทอนกลับ
ของนโยบาย

3

13

-การวิเคราะหผลสะทอนกลับ
ของนโยบาย

3

ผูสอน

-บรรยายแนวคิดและหลักการ
ของการวิเคราะหการประเมินผล
นโยบาย
สื่อที่ใช
MS Power Point
-บรรยายตัวแบบและแนวคิด
ของการวิเคราะหการประเมินผล
นโยบาย
สื่อที่ใช
- MS Power Point
-นักศึกษาทําการศึกษาวิเคราะห
การประเมินผลนโยบายจาก
นโยบายของรัฐบาลในปจจุบัน
-บรรยายทฤษฎี หลักการและ
แนวคิดของการวิเคราะหผล
สะทอนของนโยบาย
-นักศึกษาเขียนบทความทาง
วิชาการที่เปนการวิเคราะห
นโยบายของประเทศไทย
-นั กศึ กษานํ าเสนอบทความทาง
วิ ชาการที่ เป นการวิ เคราะห
นโยบายสาธารณะของประเทศไทย
7
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สัปดาหที่
14
15

16

จน. กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อ
ชั่วโมง
ที่ใช
-ขอสังเกตการวิเคราะหนโยบาย
3 -นักศึกษานําเสนอแนวคิดและ
สาธารณะของไทย
ขอสังเกตของนโยบายสาธารณะ
เปรียบเทียบ
- ตัวอยางการศึกษาการ
3 - ศึกษาความสําเร็จและความ
วิเคราะหนโยบาย
ลมเหลวของการดําเนินนโยบาย
สาธารณะของรัฐบาลในปจจุบัน
-อาจารยสรุปเนื้อหาทั้งหมด
สอบปลายภาค
หัวขอ/รายละเอียด

ผูสอน

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู
ที่
1
คุณธรรม จริยธรรม
2
3

- ความรู
- ทักษะทางปญญา
- ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
- ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สัปดาหที่ สัดสวนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
สงงานตรงเวลา ตลอดภาค
รอยละ 5
การศึกษา
สอบกลางภาค
รอยละ 30
สอบปลายภาค
16
รอยละ 30
รอยละ 35
- การนําเสนอผล
5,9,11,
การคนควาของกลุม 13,15
- การมีสวนรวมใน
ชั้นเรียน
วิธีการประเมิน

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
จุมพล หนิมพานิช. (2547). การวิเคราะหนโยบาย ขอบขาย แนวคิด ทฤษฎีและกรณี ตัวอยาง.
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ภาษาไทย
คําประกาศนโยบายรัฐ ของรัฐบาลในอดีตและปั จจุบนั
บรรลุ ศิริพานิช. (2554).การกําหนดนโยบายพรรคการเมืองกับการจัดสวัสดิการ.(สืบคนวันที่ 10 สิงหาคม
2557) เขาถึงไดจาก http://www manager.co.th.
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3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
Dror, Y. (1968). Public policy-making re-examined. California : Chandler.
Eyestone, R. (1978). From Social Issue to Public Policy. New York : John Wiley & Sons.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลโดยนักศึกษาในรายวิชานี้ ประเมินจาก
1. การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
2. แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
เก็บขอมูลเพื่อการประเมินการสอนจาก
1. ผลการเรียนของนักศึกษา
2. การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
ปรับปรุงการเรียนการสอนโดยการระดมสมองและหาขอมูลเพิ่มเติมจากขอเสนอแนะที่ไดรับจากขอ
1 และ 2
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1. การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอื่น หรือ
ผูทรงคุณวุฒิที่ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร
2. มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาเพื่อตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดย
ตรวจขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. สรุปการดําเนินงานของรายวิชา สงคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2. นําขอเสนอแนะของนักศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาการสอน สื่อและวิธีการสอน มาปรับปรุงเพื่อผลิต
สื่อกสารสอนใหสามารถใชในการจัดการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น
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