รายละเอียดของรายวิชา
ภาคเรียนที่ 1/61
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
1. รหัสและชื่อรายวิชา
ชื่อรายวิชาภาษาไทย
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
2553309
2553309

วิเคราะหนโยบาย
Policy Analysis

2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต 3(3–0–6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา:
รศ.ดร.รุงภพ คงฤทธิ์ระจัน
4.2 อาจารยผูสอน:
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
1 มิถุนายน 2560

มคอ. 3
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 พุทธิพิสัย (ความรูที่ไดรับจากการเรียน)
1.1.1 เรียนรูทฤษฎี หลักการ และแนวปฏิบัติทางนโยบายสาธารณะและการวิเคราะหนโยบาย
1.1.2 สามารถนําความรูทางวิชาการไปใชเพื่อการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.1.3 สามารถนําหลักความรูทางวิชาการไปสงเสริมการวิเคราะหและแกปญหาดานโยบายสาธารณะ
1.2 ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช IT ที่ไดรับจากการเรียน)
1.2.1 ทักษะในการวิเคราะหนโยบายภาครัฐจากฐานขอมูลชนิดตางๆ
1.2.2 ทักษะในการวิเคราะหนโยบายเพื่อจัดลําดับความสําคัญการบริการสาธารณะจากการใชเครื่องมือทาง
เทคโนโลยี (IT)ในการวิเคราะห
1.2.3 ทักษะในการเก็บรวบรวมขอมูลและการสังเคราะหขอมูลจากแหลงขอมูลชนิดตางๆ
1.3 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ไดรับจากการเรียน)
1.3.1 ยึดหลักปฏิบัติหนาที่และการใชดุลยพินิจอยางเปนธรรมและถูกตองตามกฎหมาย
1.3.2 มีความซื่อสัตยสุจริตตอหนาที่และมีสวนในการรับผิดชอบตอสังคมโดยรวม
13.3 คํานึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพในการปฏิบัติหนาที่
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรูเ กี่ยวกับวิเคราะหนโยบายที่มีกระบวนความคิดที่สามารถนําไปสูการประยุกตในบูรณา
การในสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความสมบรูณในการกําหนดนโยบายการพัฒนาประเทศในทุกระดับ และเปนการใช
ความรูทางทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร ในรายวิชานโยบายสาธารณะ วิชาการวางแผนและบริหารโครงการและวิชาการ
วิเคราะหโครงการ มาเปนฐานขอมูลที่สําคัญตอการวิเคราะหนโยบายสาธารณะเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพตอการกําหนดนโยบาย
การนํานโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผลนโยบาย

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
2553309

วิเคราะหนโยบาย
3(3-0-6)
Policy Analysis
ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี ในการกําหนดนโยบายสาธารณะ เทคนิคการวิเคราะหแบบตาง ๆ โดยมุงเนน
การใชทฤษฎีระบบ เทคนิ คการวิเคราะหผลกระทบทางสังคม การประยุกตเทคนิคการวิเคราะหปญ หา และ
ผลกระทบนโยบายสาธารณะที่สําคัญ ๆ โดยเนนการวิเคราะหนโยบายที่สําคัญของประเทศไทย
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก

สอนเสริม

บรรยาย 45 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา

สอนเสริมตามความตองการ
ของนักศึกษาเฉพาะ

ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมีการฝกปฏิบัติ

การศึกษาดวยตนเอง
การศึกษาดวยตนเอง 6
ชั่วโมงตอสัปดาห
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3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชาประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานทาง web site ของคณะ/หลักสูตร/ระบบบริหาร
การศึกษา
- อาจารยจดั เวลาคําปรึกษากับนักศึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
(1) ผูเรียนมีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(2) ผูเรียนตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตยสุจริต
(3) ผู เรี ย นมี ภ าวะความเป น ผู นํ า และผู ต าม สามารถทํ างานเป น ที ม สามารถแก ไขข อ ขั ด แย ง และลํ า ดั บ
ความสําคัญได
(4) ผูเรียนมีความเอื้อเฟอเผื่อแผ และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
(5) ผูเรียนมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
(1) ผูสอนสอดแทรกเรื่องความมีวินัย ตรงตอเวลา คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และความรับผิดชอบตอ
ตนเองและสังคม ในเนื้อหาของแตละหัวขอ
(2) มอบหมายงาน หรือกิจกรรมกลุมใหนักศึกษาแบงความรับผิดชอบตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามเวลาที่กําหนด
(2) ประเมินจากชิ้นงาน โดยนักศึกษาจะตองไมแอบอางขอเขียน บทความ หรือผลงานวิชาการของผูอื่นโดยไมไดทํา
การอางอิงใหถูกตองตามหลักวิชาการ
(3) ประเมินจากการทํางานรวมกันเปนทีม โดยใหนักศึกษาแบงภาระและหนาที่ความรับผิดชอบของแตละบุคคลจาก
ความตกลงรวมกัน
(4) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกระหวางการอภิปราย
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
(1) ผูเรียนมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย แนวคิด รูปแบบ และขอบเขตของวิเคราะหนโยบาย
สาธารณะ
(2) ผูเรียนมีความสามารถในการศึกษาคนควาและพัฒนาความรูของตนเองไดอยางตอเนื่อง
(3) ผูเรียนสามารถนําความรูทางการวิเคราะหนโยบายสาธารณะไปประยุกตใชไดจริง
(4) ผูเรียนสามารถบูรณาการในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของไดตลอดเวลาที่นักศึกษา
ทําการศึกษาอยูในหลักสูตรและสามารถประยุกตใชศาสตรตางๆ ไดอยางเหมาะสม
2.2 วิธีการสอน
(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยผูสอนทําการบรรยายถึงความรูพ้ืนฐานที่เกี่ยวของกับนโยบายสาธารณะและ
การวิเคราะหนโยบาย รวมไปถึงการอภิปรายรวมกัน เพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจมากขึ้น
(2) มอบหมายงาน หรือกิจกรรมกลุมใหผูเรียนไปคนควา ศึกษาขอเขียนหรือบทความเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพื่อใหผูเรียนสามารถบูรณาการทักษะการอาน ตีความและวิเคราะหแนวคิดทางนโยบายสาธารณะและการวิเคราะห
นโยบาย จากนโยบายของรัฐบาลที่ไดมีการดําเนินไปแลวในอดีต
(3) มอบหมายงาน หรือกิจกรรมกลุมใหผูเรียนไปคนควากรณี ศึกษาที่ เกี่ยวกับเนื้อหาทางดานกระบวนการทาง
นโยบายสาธารณะ เพื่อฝกทักษะการคิด วิเคราะห สังเคราะห และการนําเสนอผลงานตอผูอื่น
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2.3 วิธีการประเมินผล
(1) การนําเสนองานในชั้นเรียน
(2) การนําเสนอรายงานการศึกษาคนควา
(3) ประเมินจากการสอบ
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
(1) ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ เปนระบบ และมีตรรกะ
(2) ผูเรียนมีความสามารถในการถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูกับผูอื่น
(3) ผูเรียนสามารถรวบรวมขอมูล ศึกษาวิเคราะหประเด็นปญหาที่เกี่ยวของนโยบายทางสังคม เศรษฐกิจและ
การเมือง เพื่อเสนอแนวทางแกไขไดและนําเสนอนโยบายใหม
(4) ผูเรียนสามารถประยุกตใชความรูและทักษะตามกรอบทฤษฎี แนวคิด ประสบการณและตัวอยางที่ศึกษามา
ทําการแกไขปญหาไดอยางถูกตอง 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) ผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสารกับผูอื่นที่มีความแตกตางและหลากหลาย ไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
(2) ผูเรียนมีความเขาใจผูอื่นและสังคม และสามารถปรับตัวใหเขากับสังคม
(3) ผูเรียนสามารถแกไขปญหาหรือความขัดแยงจากการดําเนินนโยบายของรัฐบาลที่อาจเกิดขึ้นจากการนํา
นโยบายสาธารณะไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) ผูเรียนมีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
4.2 วิธีการสอน
(1) จัดกิจกรรมในชั้นเรียนใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธและทํากิจกรรมรวมกับผูอื่น
(2) มอบหมายงานกลุมใหนักศึกษารวมทั้งฝกคิดวิเคราะห และเสนอแนะแนวทางแกไข
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) สังเกตจากการมีสวนรวมในชั้นเรียน
(2) สังเกตจากการทํางานกลุม
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบจากรายงานกลุม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
1) ผูเรียนมีทักษะในการใชเครื่องมือและอุปกรณที่จําเปนตอการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) ผูเรียนสามารถสื่อสารและนํ าเสนอผลงานไดอ ยางมีประสิทธิภาพ ทั้งด านการพู ด การเขี ยน ตลอดจน
สามารถเลือกใชสื่อและเครื่องมือในการนําเสนอผลงานไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3) ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการสืบคนไดอยางดี
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4) ผูเรียนสามารถใชขอมูลสถิติและตัวเลข ในการวิเคราะหขอมูลไดอยางเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
(1) ผูเรียนสามารถตัดสินใจเลือกใชขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ ไดอยางมีวิจารณญาณ รวมถึงการนําเลือกใชสื่อหรือ
เครื่องมือในการนําเสนอผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
(2) มอบหมายงานใหผูเรียนทําการสืบคนขอมูลผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) ฝกใหผูเรียนทําการสืบคนขอมูลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ และอางอิงใหถูกตองตามประเภทของแหลงขอมูล
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการนําเสนองานในชั้นเรียน
(2) ประเมินจากคุณภาพของผลงานและการอางอิงแหลงขอมูลที่เกิดจากการสืบคนขอมูลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
1. แผนการสอน
สัปดาหที่
1

หัวขอ/รายละเอียด

แนะนํารายวิชา อธิบายถึง
ความสําคัญและแนวการเรียนการ
สอนรายวิชา การวิเคราะหนโยบาย

จน.
ชั่วโมง
3

2

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับวิเคราะห
นโยบาย

3

3

สวนประกอบของวิเคราะหนโยบาย

3

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่
ใช
- แนะนําเกี่ยวกับการศึกษา
นโยบายสาธารณะและการ
วิเคราะหนโยบาย

ผูสอน
รศ.ดร.รุงภพ
คงฤทธิ์ระจัน

- แนะนําประเด็นที่จะศึกษาใน
เอกสารประกอบการสอน วิชา
วิเคราะหนโยบายและแนะนํา
หนังสืออานประกอบ
สื่อที่ใช
- MS Power Point
- เอกสารประกอบการสอน
วิชาการวิเคราะหนโยบาย
สาธารณะ
-บรรยายวิ ช าความรู พื้ นฐาน
วิเคราะหนโยบาย
สื่อที่ใช
- MS Power Point
- บรรยายสวนประกอบและ
ปจจัยที่มีผลตอการวิเคราะห
นโยบาย
สื่อที่ใช
- MS Power Point
- ศึกษาเอกสารพัฒนาการของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
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4

เทคนิค วิธีการและรูปแบบของการ
วิเคราะหนโยบาย

3

5

- ทฤษฎี หลักการของการวิเคราะห
การกําหนดนโยบาย

3

6

- ตัวแบบและแนวคิดการวิเคราะห
กําหนดนโยบายสาธารณะ

3

7

-ทฤษฎี หลักการของการวิเคราะห
การนํานโยบายไปปฏิบัติ

3

8

- ตัวแบบและแนวคิดการวิเคราะห
การนํานโยบายไปปฏิบัติ

3

9

-สอบกลางภาค

3

10

-แนวคิดและหลักการของการ
ประเมินผลนโยบาย

3

11

- ตัวแบบและแนวคิดการวิเคราะห
การประเมินผลนโยบาย

3

แหงชาติ
ฉบับที่ 1-12
-บรรยายเทคนิค วิธีการและ
รูปแบบของการวิเคราะหนโยบาย
สื่อที่ใช
- MS Power Point
-บรรยายทฤษฎี หลักการของการ
วิเคราะหการกําหนดนโยบาย
สื่อที่ใช
- MS Power Point
-บรรยายตัวแบบและแนวคิดของ
การวิเคราะหนโยบายสาธารณะ
ในสวนของการกําหนดนโยบาย
สื่อที่ใช
- MS Power Point
- นักศึกษานําเสนอตัวแบบการ
วิเคราะหการกําหนดนโยบายของ
รัฐบาลในอดีตถึงรัฐบาลใน
ปจจุบัน
-บรรยายทฤษฎี หลักการของการ
วิเคราะหการกําหนดนโยบาย
สื่อที่ใช
MS Power Point
-บรรยายตัวแบบและแนวคิดของ
การวิเคราะหการนํานโยบาย
สาธารณะไปปฏิบตั ิ
สื่อที่ใช
- MS Power Point
-นักศึกษาทําการศึกษาวิเคราะห
การนํานโยบายไปปฏิบัติจาก
นโยบายของรัฐบาลในปจจุบัน
-บรรยายแนวคิดและหลักการ
ของการวิเคราะหการประเมินผล
นโยบาย
สื่อที่ใช
MS Power Point
-บรรยายตัวแบบและแนวคิดของ
การวิเคราะหการประเมินผล
นโยบาย
สื่อที่ใช
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12

-การวิเคราะหผลสะทอนกลับของ
นโยบาย

3

13

-การวิเคราะหผลสะทอนกลับของ
นโยบาย

3

14

-ขอสังเกตการวิเคราะหนโยบาย
สาธารณะของไทย

3

15

- ตัวอยางการศึกษาการวิเคราะห
นโยบาย

3

16

สอบปลายภาค

3

- MS Power Point
-นักศึกษาทําการศึกษาวิเคราะห
การประเมินผลนโยบายจาก
นโยบายของรัฐบาลในปจจุบัน
-บรรยายทฤษฎี หลักการและ
แนวคิดของการวิเคราะหผล
สะทอนของนโยบาย
-นักศึกษาเขียนบทความทาง
วิชาการที่เปนการวิเคราะห
นโยบายของประเทศไทย
-นัก ศึก ษานําเสนอบทความทาง
วิ ช าก ารที่ เป น ก ารวิ เ ค ราะห
นโยบายสาธารณะของประเทศ
ไทย
-นักศึกษานําเสนอแนวคิดและ
ขอสังเกตของนโยบายสาธารณะ
เปรียบเทียบ
- ศึกษาความสําเร็จและความ
ลมเหลวของการดําเนินนโยบาย
สาธารณะของรัฐบาลในปจจุบัน
-อาจารยสรุปเนื้อหาทั้งหมด

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
การพัฒนาการ
เรียนรูของ
นักศึกษา
ดานคุณธรรม
จริยธรรม

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

1) พัฒนาคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคตอการ
ปฏิบัติงานในสังคม
สวนรวมและสงเสริม
พฤติกรรมความ
ซื่อสัตยสุจริต การมี
คุณธรรมจริยธรรมตอ
การปฏิบัติตนในทุก
สถานการณ
2) พัฒนาการยอมรับ
ฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่นอยางปราศจาก
อคติตอกันและ

1) ประเมินจากการตรงตอเวลาของนักศึกษา
ในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียง
ของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย

สัปดาหที่ สัดสวนของการ
ประเมิน ประเมินผล
1-15

30% แบงเปน
ผลการเรียนรู
ที 1) = 20%
ผลการเรียนรู
ที่ 2) = 10%
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การพัฒนาการ
เรียนรูของ
นักศึกษา

ดานความรู

ดานทักษะทาง
ปญญา

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ผลการเรียนรู
สงเสริมพฤติกรรมใน
การมอบความ
ปรารถนาดีแกทุกคน
ในสังคม
1) ความรูในเชิง
ท ฤ ษ ฎี ด า น ก า ร
วิเคราะหนโยบาย
2) เขาใจความรูและ
หลักการของแนวคิด
และทฤษฎีทางรัฐ
ป ระ ศ าส น ศ าส ต ร
ร ว ม กั บ น โย บ า ย
สาธารณะ
1) มีความสามารถใน
การคนหาขอเท็จจริง
ทําความเขาใจ และ
วิเคราะหนโยบายและ
สามารถอธิบายผล
ของการวิเคราะหได
อยางมีหลักวิชาการ
2) สามารถวิเคราะห
นโยบายสาธารณะใน
ดานการกําหนด
นโยบาย การนํา
นโยบายไปปฏิบตั ิและ
การประเมินผล
นโยบาย
1) มีความรับผิดชอบ
ในการพัฒนาตนเอง
และแสดงออกซึ่ง
ภาวะผูนําและสมาชิก
ที่ดีของกลุม
2) สามารถปรับตัวได
ในสังคมที่มีความ
หลากหลาย รับฟง
ความเห็นที่แตกตาง
และแสดงความเห็นที่
เกี่ยวของกับนโยบาย
สาธารณะ โครงการ
ภาครัฐ

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่ สัดสวนของการ
ประเมิน ประเมินผล

1) การทดสอบยอย
2) การสอบปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
4) ประเมินจากการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน
5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้น
เรียน

3, 5, 7,9
8/1, 16

30% แบงเปน
ผลการเรียนรู
ที 1) = 15%

11,12,
13, 15

ผลการเรียนรู
ที่ 2) = 15%

1) การโตตอบ การแสดงความคิดเห็นที่อยูบน
พื้นฐานหลักวิชาการ
2) การสามารถอางอิง หนังสือ เอกสาร ตํารา
เพื่อมาสนับสนุนกิจกรรมในการเรียนการสอน
3) ประเมินจากการทดสอบดวยแบบทดสอบ
ยอยอัตนัยและอธิบายปากเปลา
4) ประเมินความรูดานการวิเคราะหนโยบาย

7,8,11,
12,13,15

20%แบงเปน
ผลการเรียนรู
ที 1) = 15%
ผลการเรียนรู
ที่ 2) = 5%

1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออก 7,8,11,
ของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้น 12, 13,
เรียน
15

10%
แบงเปน
ผลการเรี ย นรู
ที 1) = 5%

2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการ
รวมกิจกรรมตาง ๆ และความครบ
ถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูลที่ดําเนิน
กิจกรรม

ผลการเรียนรู
ที่ 2) = 5%
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การพัฒนาการ
เรียนรูของ
นักศึกษา
ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผลการเรียนรู
1) มีทกั ษะในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเปนเครื่องมือใน
การคนควาหาความรู
และการวิเคราะห
นโยบาย
2) มีทักษะในการ
สรุปความคิดรวบ
ยอดจากการผลการ
วิเคราะหนโยบายได
อยางเขาใจ

วิธีการประเมิน
1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช
ทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึง
ขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตาง
ๆ การอภิปราย กรณีศึกษา การนําเสนอตอชั้น
เรียน

สัปดาหที่ สัดสวนของการ
ประเมิน ประเมินผล
4,6,11,
12,13,
15

10%
แบงเปน
ผลการเรียนรู
ที 1) = 5%
ผลการเรียนรู
ที่ 2) = 5%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
จุ ม พล หนิ ม พานิ ช . (2547). การวิ เคราะห น โยบาย ขอบข า ย แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละกรณี ตั ว อย า ง. นนทบุ รี :
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
คําประกาศนโยบายรัฐ ของรัฐบาลในอดีตและปจจุบัน
บรรลุ ศิริพานิช. (2554).การกําหนดนโยบายพรรคการเมืองกับการจัดสวัสดิการ.(สืบคนวันที่ 10 สิงหาคม 2557)
เขาถึงไดจาก http://www manager.co.th.
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
- การสนทนากลุมระหวางนักศึกษาและอาจารยผสู อน
- นักศึกษาประเมินการสอนผานแบบประเมินการสอน online
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- การสังเกตการณการเรียนการสอนในชั่วโมงสอน
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- ผลการประเมินการเรียนการสอน
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3. การปรับปรุงการสอน
- การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารยในหลักสูตร
- ทบทวนเอกสาร หนังสื่อ เพื่อนําเรียบเรียงใหเปนเอกสารประกอบการเรียนใหม
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ใชการทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยทานอื่นที่อยูภายในหรือภายนอก
หลักสูตร หรือโดยผูทรงคุณวุฒิ
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาโดยตรวจสอบขอสอบ รายงาน
วิธีและเกณฑในการใหคะแนน และการใหคะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- นําขอมูลจากการประเมินผลการสอนหรือขอเสนอแนะจากนักมาปรับปรุงการเรียนการสอนรวมทั้ง ปรับปรุงดานการ
จัดการเรียนการสอน
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