รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
2552313 การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation)
2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิชาเลือก
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานุภาพ รักษสุวรรณ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
15 พฤศจิกายน 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1. ดานพุทธิพิสัย
1.1.1. เพื่อใหนักศึกษามีความรูเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีการประเมินผล
โครงการในฐานะที่เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ
1.1.2. เพื่ อให นั กศึ กษามี ความเขาใจและสามารถนํ าความรูจากการศึกษาไปใช ในการทํ าความ
เขาใจกระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ รวมถึงความสัมพันธระหวางสถาบันและองคกร
ภาครัฐ และความสัมพั นธที่มีตอภาคสวนต างๆ ของสังคมในกระบวนการบริห ารกิจการ
บานเมือง
1.2. ดานทักษะพิสัย
1.2.1. เพื่อใหนักศึกษารูจักศึกษาคนควาดวยตัวเอง ใชความรูจากการศึกษาเพื่อวิเคราะหบทบาท
อํ านาจ หน าที่ ของสถาบัน บริห าร สถาบั น นิ ติ บัญ ญั ติ และสถาบั น ตุล าการ การจัด การ
ความสัมพันธของการบริหารราชการสวนกลาง การบริหารราชการสวนภูมิภาค การบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น ความสัมพันธกับองคการภาครัฐรูปแบบอื่นๆ
1.2.2. นักศึกษาไดฝกปฏิบัติดวยการนําความรูความเขาใจจากการเรียนไปใชในการศึกษาวิเคราะห
โครงการ การดําเนินโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ พรอมทั้งสามารถให
ขอเสนอแนะกับผูที่เกี่ยวของกับโครงการได โดยเฉพาะความเห็นในเชิงวิชาการ
1.3. ดานจิตพิสัย
1.3.1. เพื่อให นั กศึ กษามี ความกระตือรือรน มีความรับ ผิดชอบ มีวินั ย และรูจั กเคารพสิ ทธิ ของ
ตนเองและผูอื่น
1.3.2. เพื่อใหนักศึกษาสามารถใชประโยชนจากความรูและความเขาใจเกี่ยวกับองคความรูที่ไดรับ
จากการเรียนการสอนบนพื้นฐานของการมีคุณธรรมและจริยธรรม
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อพัฒนารายวิชาใหมีการเนื้อหาครอบคลุมทั้งในมิติการการวิเคราะหโครงการตามบริบททางดาน
นิติศาสตร รัฐประศาสนศาสตร และรัฐศาสตร
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี ในการประเมินผลโครงการในฐานะที่เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ
สมัยใหม โดยมุงเนนทั้งภาครัฐและเอกชนศึกษาการกําหนดมาตรฐานและเกณฑในการประเมินผลเทคนิค
การประเมินผลโดยเฉพาะการประเมินผลกอนระหวางและหลังการปฏิบัติตามแผนศึกษาบทบาทของสถาบัน
ตางๆ ในการประเมินผลโครงการพัฒนาขององคการ
Study concepts and processes in short-long term planning in project, project
management technique, forming, implementing and evaluation for local development are
also introduced.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
บรรยาย 45 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา
เฉพาะ

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมีการฝกปฏิบัติ

การศึกษาดวยตนเอง
การศึกษาดวยตนเอง 6
ชั่วโมงตอสัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชาประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานทาง web site ของคณะ/หลักสูตร/ระบบ
บริหารการศึกษา
- อาจารยประจํารายวิชาจัดเวลาคําปรึกษากับนั กศึกษาเป นรายบุคคลหรือรายกลุมตามความ
ตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1. พัฒนานิสัยและประพฤติตนอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และดวยความรับผิดชอบทั้งในสวน
ตนและสวนรวม
2. สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแยงทางคานิยม และจัดการปญหาทางคุณธรรมจริยธรรม โดย
ใชดุลยพินิจทางคานิยมพื้นฐานและความรูสึกของผูอื่น
1.2 วิธีการสอน
1. การยกตัวอยางและกรณีศึกษา (Case Study)
2. การอภิปรายรวมกัน (Group Discussion)
3. การศึกษาคนควาดวยตัวเอง (Self-study)
1.2 วิธีการประเมินผล
1. สังเกตการปฏิบัติตนของนักศึกษา
2. การแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
1. เขาใจความรูและหลักการของแนวคิดการประเมินโครงการ
2.2 วิธีการสอน
1. การบรรยายประกอบสื่อ
2. การยกตัวอยางและกรณีศึกษา (Case Study)
3. การอภิปรายรวมกัน (Group Discussion)
4. การศึกษาคนควาดวยตัวเอง (Self-study)
2.3 วิธีการประเมินผล
1. การมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น
2. แบบฝกหัดและทํากิจกรรมตามที่มอบหมาย
3. การสอบเพื่อประเมินความรู
3. ทักษะทางปญญา
3.1ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
1. สามารถคนหาขอเท็จจริงและทําความเขาใจปรากฏการณที่เกี่ยวของกับรัฐประศาสนศาสตร
จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย
2.สามารถศึกษาและวิเคราะหสถานการณหรือสภาพปญหาที่ซับซอน โดยใชความรูแนวคิดและ
ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตรเพื่อเสนอแนะแนวทางในการแกไขไดอยางสรางสรรค
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3.2 วิธีการสอน
1. การบรรยายประกอบสื่อ
2. การยกตัวอยางและกรณีศึกษา (Case Study)
3. การอภิปรายรวมกัน (Group Discussion)
4. การศึกษาคนควาดวยตัวเอง (Self-study)
3.3 วิธีการประเมินผล
1. สังเกตการปฏิบัติตนของนักศึกษา
2. การแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
1. มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผูนําและสมาชิกที่ดีของกลุม
2. สามารถปรับตัวไดในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟงความเห็นที่แตกตางและแสดงความเห็นที่
เกี่ยวของกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตรไดอยางสรางสรรค
3. มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมกับพื้นฐานของตนเองและ
บริบทของกลุม
4.2 วิธีการสอน
1. การบรรยายประกอบสื่อ
2. การยกตัวอยางและกรณีศึกษา (Case Study)
3. การอภิปรายรวมกัน (Group Discussion)
4. การศึกษาคนควาดวยตัวเอง (Self-study)
4.3 วิธีการประเมินผล
1. สังเกตการปฏิบัติตนของนักศึกษา
2. การแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
1. มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเปนเครื่องมือในการคนควาหาความรูและ
การนําเสนอขอมูลทางรัฐประศาสนศาสตรในรูปแบบที่หลากหลายไดอยางเหมาะสมกับ กลุมบุคคลตางๆ
2. สามารถใชเครื่องมือทางสถิติขั้นพื้นฐานไดอยางถูกตอง เหมาะสมกับประเด็นปญหาทาง
การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร
3. สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ
- วิธีการสอน
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1. การบรรยายประกอบสื่อ
2. การยกตัวอยางและกรณีศึกษา (Case Study)
3. การอภิปรายรวมกัน (Group Discussion)
4. การศึกษาคนควาดวยตัวเอง (Self-Study)
- วิธีการประเมินผล
1. สังเกตการปฏิบัติตนของนักศึกษา
2. การแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช (ถามี)

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

1

แนะนําวิชา แผนการทํางานและ
การมอบหมายงาน ขอตกลงใน
การเรียน
- หลักการแนวคิด ความสําคัญ
ของการประเมินผลโครงการ
ลักษณะทั่วไปของการประเมินผล
โครงการ

3

แนะนํานักศึกษาเกี่ยวกับ
ผศ.ศุภวัฒน
การศึกษาและแนะนําเอกสาร
ปภัสสรากาญจน
ประกอบการสอนการประเมินผล
โครงการ

3

3

ขั้นตอน ขอบเขตของการ
ประเมินผลโครงการ

3

4

วัตถุประสงคของการประเมินผล
โครงการ

3

5

เปาหมายและทฤษฎีของการ
ประเมินผลโครงการ

3

- นักศึกษาทําการศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอนการประเมินผล
โครงการ
- บรรยาย
- ทดสอบยอย
- นักศึกษาทําการศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอนการประเมินผล
โครงการ
- บรรยาย
- ทดสอบยอย
-นักศึกษาทําการศึกษาทําการ
ประเมินผลโครงการจากนโยบาย
ของรัฐบาลในอดีตถึงรัฐบาลใน
ปจจุบัน
- บรรยาย
- ทดสอบยอย
-นักศึกษาทําการศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอนการประเมินผล

2

ผูสอน

ผศ.ศุภวัฒน
ปภัสสรากาญจน

ผศ.ศุภวัฒน
ปภัสสรากาญจน

ผศ.ศุภวัฒน
ปภัสสรากาญจน

ผศ.ศุภวัฒน
ปภัสสรากาญจน
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สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช (ถามี)

ผูสอน

โครงการ
- ทดสอบยอย
- นักศึกษาทําการศึกษาเอกสาร ผศ.ศุภวัฒน
ประกอบการสอนการประเมินผล ปภัสสรากาญจน
โครงการ
- บรรยาย
- ทําแบบฝกเพื่อเขียนตัวแบบใน
การประเเมินผลโครงการ
แบบทดสอบกลางภาค

6 -7

ตัวแบบของการประเมินผล
โครงการ

3

7.1

สอบกลางภาค

3

- ขั้นตอนและแนวทางการ
ประเมินผลโครงการ
การออกแบบและการนํามาใช
ประโยชนของการประเมินผล
โครงการ
- การออกแบบและการนํามาใช
ประโยชนของการประเมินผล
โครงการ
- วิธีการเก็บรวบรวมขอขอมูลเพื่อ
การประเมินผลโครงการ
การประเมินผลโครงการทางดาน
สังคม
การประเมินผลโครงการทางดาน
เศรษฐกิจ
การประเมินผลโครงการทางดาน
สิ่งแวดลอม

3

- นักศึกษาทําการศึกษาเอกสาร ผศ.ศุภวัฒน
ประกอบการสอนการประเมินผล ปภัสสรากาญจน
โครงการ
- บรรยาย
- กิจกรรมทบทวนขั้นตอนการ
ประเมินผลโครงการ

6

15

ทบทวนบทเรียน

3

-นั ก ศึก ษาทํ าการศึ ก ษาเอกสาร
ประกอบการสอนการประเมินผล
โครงการ
- บรรยาย
- แบงกลุมนักศึกษา อภิปราย
เนื้อหา และนําเสนอหนาชั้นเรียน
เพื่อศึกษาแนวความคิดของ
นักศึกษาตอการประเมินผล
โครงการการพัฒนาประเทศไทย
- บรรยาย
- การซักถามขอสงสัย

16

สอบปลายภาค

2

8 -11

12 - 14

ผศ.ศุภวัฒน
ปภัสสรากาญจน

ผศ.ศุภวัฒน
ปภัสสรากาญจน

แบบทดสอบปลายภาค
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1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
(1) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และดวยความรับผิดชอบทั้งในสวน
ตนและสวนรวม
(2) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแยงทางคานิยม และจัดการปญหาทางคุณธรรมจริยธรรม โดย
ใชดุลยพินิจทางคานิยมพื้นฐานและความรูสึกของผูอื่น
1.2 วิธีการสอน
ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการตรงเวลา การแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย มีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น รูจักหนาที่การทํางานเปนกลุม รูหนาที่ของ การเปน
ผูนํากลุมและการเปน สมาชิกกลุม มีความซื่อสัตย นอกจากนี้อาจารยผูส อนทุกคนตองสอดแทรกเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้ง มีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน การยกยอง
นักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ
1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
(1) เขาใจความรูและหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร

2.2 วิธีการสอน
ใช วิธีการสอนในหลากหลายโดยเนน หลักการทางทฤษฎี และประยุกตใชศาสตร เพื่ อปฏิบั ติใน
สภาพแวดลอมจริง และสามารถปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทั้งนี้ ใหเปนไปตามลักษณะของ
รายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงาน
หรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ
2.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตางๆ โดย
1) การทดสอบยอย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
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3)
4)
5)
6)

ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
ประเมินจากการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน
ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
ประเมินจากรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ

3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
(1) สามารถคนหาขอเท็จจริงและทําความเขาใจปรากฏการณที่เกี่ยวของกับรัฐประศาสน
ศาสตรจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย
(2) สามารถศึกษาและวิเคราะหสถานการณหรือสภาพปญหาที่ซับซอน โดยใชความรูแนวคิดและ
ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตรเพื่อเสนอแนะแนวทางในการแกไขไดอยางสรางสรรค
3.2 วิธีการสอน
ใชกรณีศกึ ษาโดยการประยุกตใชศาสตรทางรัฐประศาสนศาสตร ในการอธิบายปรากฏการณทางสังคม มี
การอภิปรายกลุม และเปดโอกาสใหนักศึกษาไดใชความรูเพื่อการปฏิบัติงานจริง
3.3 วิธีการประเมินผล
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญานี้ สามารถทําไดโดยการออกขอสอบที่ให
นักศึกษาแกปญหา อธิบายแนวคิดของการแกปญหา และวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูที่เรียนมา
หลีกเลี่ยงขอสอบที่เปนการเลือกคําตอบที่ถูกมาคําตอบเดียวจากกลุมคําตอบที่ใหมาไมควรมีคําถามเกี่ยวกับ
นิยามตาง ๆ
ประเมิน ตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิ บั ติของนักศึ กษา เชน ประเมิ นจากการนํ าเสนอ
รายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
1) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผูนําและสมาชิกที่ดีของกลุม
2) สามารถปรับตัวไดในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟงความเห็นที่แตกตางและแสดงความเห็น
ที่เกี่ยวของกับประเด็นทางนิติศาสตร รัฐศาสตร และรัฐประศาสนศาสตรไดอยางสรางสรรค
3) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมกับพื้นฐานของตนเองและ
บริบทของกลุม
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4.2 วิธีการสอน
ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหทํางานเปนกลุม มีการประสานงานกับผูอื่นหรือคนควาหาขอมูล
จากแหลงขอมูลอื่น ๆ รวมถึงการหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลหรือผูมีประสบการณโดยมีความคาดหวังใน
ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
1) สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดี
2) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี
4) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป
5) มีภาวะผูนํา
4.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน และสังเกต
จากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูลที่
ดําเนินกิจกรรม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ องพัฒนา
(รัฐประศาสนศาสตร)
1) มี ทักษะในการใช เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อเป น เครื่องมื อในการค น คว าหาความรู และการ
นําเสนอขอมูลทางรัฐประศาสนศาสตรในรูปแบบที่หลากหลายไดอยางเหมาะสมกับ กลุมบุคคลตางๆ
2) สามารถใชเครื่องมือทางสถิติขั้นพื้นฐานไดอยางถูกตอง เหมาะสมกับประเด็นปญหาทาง
การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร
3) สามารถสื่ อ สารประเด็ น ทางนิ ติ ศ าสตร รั ฐ ศาสตร และรั ฐ ประศาสนศาสตร ไ ด อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
ใชกลยุทธการสอนที่เนนการพัฒนาการเรียนรูโดยใชทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสาร เชน
การนําเสนอขอมูลสถิติ ตัวเลข และการวิเคราะห โดยเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม รวมทั้งมีการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง และสถานการณจริง
และนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือคณิตศาสตรและสถิติ ที่เกี่ยวของ
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2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตางๆ การ
อภิปราย กรณีศึกษาตางๆ ที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

1

แนะนําวิชา แผนการทํางานและ
การมอบหมายงาน ขอตกลงใน
การเรียน
- หลักการแนวคิด ความสําคัญ
ของการประเมินผลโครงการ
ลักษณะทั่วไปของการประเมินผล
โครงการ

2

จํานวน
ชั่วโมง
3

3

3

ขั้นตอน ขอบเขตของการ
ประเมินผลโครงการ

3

4

วัตถุประสงคของการประเมินผล
โครงการ

3

5

เปาหมายและทฤษฎีของการ
ประเมินผลโครงการ

3

6 -7

ตัวแบบของการประเมินผล
โครงการ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่
ผูสอน
ใช (ถามี)
แนะนํานักศึกษาเกี่ยวกับ
ผศ.ดร.อานุภาพ
การศึกษาและแนะนําเอกสาร
รักษสุวรรณ
ประกอบการสอนการประเมินผล
โครงการ
- นักศึกษาทําการศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอนการประเมินผล
โครงการ
- บรรยาย
- ทดสอบยอย
- นักศึกษาทําการศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอนการประเมินผล
โครงการ
- บรรยาย
- ทดสอบยอย
-นักศึกษาทําการศึกษาทําการ
ประเมินผลโครงการจากนโยบาย
ของรัฐบาลในอดีตถึงรัฐบาลใน
ปจจุบัน
- บรรยาย
- ทดสอบยอย
-นักศึกษาทําการศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอนการประเมินผล
โครงการ
- ทดสอบยอย
- นักศึกษาทําการศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอนการประเมินผล
โครงการ
- บรรยาย

ผศ.ดร.อานุภาพ
รักษสุวรรณ

ผศ.ดร.อานุภาพ
รักษสุวรรณ

ผศ.ดร.อานุภาพ
รักษสุวรรณ

ผศ.ดร.อานุภาพ
รักษสุวรรณ

ผศ.ดร.อานุภาพ
รักษสุวรรณ
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สัปดาหที่

7.1

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

สอบกลางภาค

1.3

- ขั้นตอนและแนวทางการ
ประเมินผลโครงการ
การออกแบบและการนํามาใช
ประโยชนของการประเมินผล
โครงการ
- การออกแบบและการนํามาใช
ประโยชนของการประเมินผล
โครงการ
- วิธีการเก็บรวบรวมขอขอมูลเพื่อ
การประเมินผลโครงการ
การประเมินผลโครงการทางดาน
สังคม
การประเมินผลโครงการทางดาน
เศรษฐกิจ
การประเมินผลโครงการทางดาน
สิ่งแวดลอม

12

15

ทบทวนบทเรียน

3

16

สอบปลายภาค

1.30

8 -11

12 - 14

9

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่
ผูสอน
ใช (ถามี)
- ทําแบบฝกเพื่อเขียนตัวแบบใน
การประเเมินผลโครงการ
แบบทดสอบกลางภาค
ผศ.ดร.อานุภาพ
รักษสุวรรณ
- นักศึกษาทําการศึกษาเอกสาร ผศ.ดร.อานุภาพ
ประกอบการสอนการประเมินผล รักษสุวรรณ
โครงการ
- บรรยาย
- กิจกรรมทบทวนขั้นตอนการ
ประเมินผลโครงการ

-นั ก ศึก ษาทํ าการศึ ก ษาเอกสาร
ประกอบการสอนการประเมินผล
โครงการ
- บรรยาย
- แบงกลุมนักศึกษา อภิปราย
เนื้อหา และนําเสนอหนาชั้นเรียน
เพื่อศึกษาแนวความคิดของ
นักศึกษาตอการประเมินผล
โครงการการพัฒนาประเทศไทย
- บรรยาย
- การซักถามขอสงสัย
แบบทดสอบปลายภาค

ผศ.ดร.อานุภาพ
รักษสุวรรณ

ผศ.ดร.อานุภาพ
รักษสุวรรณ
ผศ.ดร.อานุภาพ
รักษสุวรรณ
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
พัฒนาการ
การเรียนรู
ของ
นักศึกษา
จริยธรรม

ความรู

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

(1) พัฒนานิสัยและประพฤติตน
อยางมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ดวยความรับผิดชอบทั้งในสวนตน
และสวนรวม
(2) สามารถปรับวิถีชีวิตในความ
ขัดแยงทางคานิยม และจัดการ
ปญหาทางคุณธรรมจริยธรรม โดยใช
ดุลยพินิจทางคานิยมพื้นฐานและ
ความรูส ึกของผูอื่น
(1) เขาใจความรูและหลักการของ
แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสน
ศาสตร

- ความตรงตอเวลาของ
นักศึกษาในการเขาชั้นเรียน
การสงงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และ
การรวมกิจกรรม
- ความวินัยและพรอม
เพรียงของนักศึกษา
ในการเขารวมกิจกรรมใน
ชั้นเรียน
- ทดสอบยอย
- สอบกลางภาค
- สอบปลายภาค
- กิจกรรมกลุม ทํา
แบบฝกเพื่อเขียนตัวแบบใน
การประเเมินผลโครงการ
- กิจกรรมทบทวนขั้นตอน
การประเมินผลโครงการ
- แบงกลุมนักศึกษา
อภิปรายเนื้อหา และ
นําเสนอหนาชั้นเรียน เพื่อ
ศึกษาแนวความคิดของ
นักศึกษาตอการประเมินผล
โครงการการพัฒนาประเทศ
ไทย

สัปดาหที่
ประเมิน

1-15

2-5
7.1
16
6 -7

8 - 10

สัดสวนของการ
ประเมิน

คะแนนรวม 10%
ผลการเรียนรู
ที่ 1 = 4 %
ผลการเรียนรู
ที่ 2 = 6 %

คะแนนรวม 30%
ผลการเรียนรู
ที่ 1 = 20 %
ผลการเรียนรู
ที่ 2 , 3 = 10 %
(ผลการเรียนรู
ละ 5 %)

12 - 14
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พัฒนาการ
การเรียนรู
ของ
นักศึกษา
ทักษะทาง
ปญญา

ทักษะความ
สัมพันธ
ระหวาง
บุคคลและ
ความรับ ผิด
ชอบที่ตอง
พัฒนา

พัฒนาการ
การเรียนรู
ของนักศึกษา

ผลการเรียนรู

(1) สามารถคนหาขอเท็จจริงและ
ทําความเขาใจปรากฏ
การณที่เกี่ยวของกับรัฐประศาสน
ศาสตรจากแหลงขอมูลที่
หลากหลาย
(2) สามารถศึกษาและวิเคราะห
สถานการณหรือสภาพปญหาที่
ซับซอน โดยใชความรูแนวคิดและ
ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตรเพื่อ
เสนอแนะแนวทางในการแกไขได
อยางสรางสรรค

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

- กิจกรรมกลุม ทํา
6-7
แบบฝกเพื่อเขียนตัวแบบใน
การประเเมินผลโครงการ
- กิจกรรมทบทวนขั้นตอน 8 – 10
การประเมินผลโครงการ
- แบงกลุมนักศึกษา
12 - 14
อภิปรายเนื้อหา และ
นําเสนอหนาชั้นเรียน เพื่อ
ศึกษาแนวความคิดของ
นักศึกษาตอการประเมินผล
โครงการการพัฒนาประเทศ
ไทย
พฤติกรรมการแสดงออกใน 6 - 14
การรวมกิจกรรมกลุม

(1) มีความรับผิดชอบในการ
พัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่ง
ภาวะผูนําและสมาชิกที่ดีของกลุม
(2) สามารถปรับตัวไดในสังคมที่มี
ความหลากหลาย รับฟงความเห็น
ที่แตกตางและแสดงความเห็นที่
เกี่ยวของกับประเด็นทางรัฐ
ประศาสนศาสตรไดอยาง
สรางสรรค
(3) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห
และแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
กับพื้นฐานของตนเองและบริบท
ของกลุม
ผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนของการ
ประเมิน

คะแนนรวม 20 %
ผลการเรียนรู
ที่ 1 = 15 %
ผลการเรียนรู
ที่ 2 = 5 %

คะแนนรวม 20 %
ผลการเรียนรู
ที่ 1 = 10 %
ผลการเรียนรู
ที่ 2และ3 = 10 %
(ผลการเรียนรู
ละ 5 %)

สัดสวนของการ
ประเมิน
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พัฒนาการ
การเรียนรู
ของ
นักศึกษา
ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ
การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผลการเรียนรู

(1) มีทักษะในการใชเทคโนโล
ยีสารสนเทศเพื่อเปนเครื่องมือใน
การคนควาหาความรูและการ
นําเสนอขอมูลทางรัฐประศาสน
ศาสตรในรูปแบบที่หลากหลายได
อยางเหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ
(2) สามารถใชเครื่องมือทางสถิติ
ขั้นพื้นฐานไดอยางถูกตอง
เหมาะสมกับประเด็นปญหา
ทางการวิจัยทางรัฐประศาสน
ศาสตร
(3) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐ
ประศาสนศาสตรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

วิธีการประเมิน

ขอมูลในการดําเนิน
กิจกรรมกลุม
และการคนควาตามที่ไดรับ
มอบหมาย

สัปดาหที่
ประเมิน

6 - 14

สัดสวนของการ
ประเมิน

คะแนนรวม 20 %
ผลการเรียนรู
ที่ 1 = 10 %
ผลการเรียนรู
ที่ 2 และ3 = 10 %
(ผลการเรียนรู
ละ 5 %)

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ศ.ดร.สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ. การประเมินผลโครงการ :หลักการและการประยุกต. ซีเอ็ด ยูเคชั่น จํากัด.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ไมมี
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
Carol, H.W.(1973). Evaluating action program. Boston : Allyne and Bacon.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ มีดังนี้
- การทดสอบผูเรียนดวยการทําแบบทดสอบ
- การสนทนากลุมระหวางผูเรียนและผูสอน
15
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2. กลยุทธการประเมินการสอน
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- การทบทวนผลการเรียนรูจากในหองเรียน
3. การปรับปรุงการสอน
- การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารยในหลักสูตร
- เอาผลจากการวิจัยในชั้นเรียนหรือ มคอ.5 ของภาคเรียนกอนหนานี้มาเปนแนวทางในการปรับปรุง
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรูในรายวิชา โดยสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ
ทดสอบยอย และการขอคําปรึกษา
สําหรับหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชา ดังนี้
- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอื่น
- มีการพิจารณาผลการศึกษาในรายวิชาจากคณะกรรมการวิชาการ และสาขาวิชา เพื่อตรวจสอบผล
การประเมินการเรียนรูของนักศึกษา ขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนน
พฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นํ า ข อมู ล จากการประเมิ น ผลการสอนหรือ มคอ.5 ของภาคเรีย นกอ นหน านี้ มาใชกําหนดแนว
ทางการในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
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