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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)
รหัสวิชา PUB2206 รายวิชา การบริหารการพัฒนา
แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา
PUB2206
ชื่อรายวิชาภาษาไทย
การบริหารการพัฒนา
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Development Administration
2. จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
3.2 ประเภทของรายวิชา
วิชาบังคับ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชา
ผศ.ดร.มาธินี คงสถิตย์
4.2 อาจารย์ผสู้ อน
ผศ.ดร.มาธินี คงสถิตย์
5. สถานที่ติดต่อ
ห้องพักอาจารย์แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
อาคาร 35 ชั้น 2 หรือ mathinee.kh@ssru.ac.th
6. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปีที่เรียน
6.1 ภาคการศึกษาที่
1 / ชั้นปีที่ 2
6.2 จานวนผู้เรียนที่รับได้
ประมาณ 80 คน
7. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) …....-...........................................................
8. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) …....-...........................................................
9. สถานที่เรียน
- อาคาร 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- ห้องเรียน ออนไลน์ โปรแกรม Zoom/Meet
10.วันที่จัดทาหรือปรับปรุง
รายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด

วันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีต่างๆของกระบวนการบริหารการพัฒนาของไทยและ
ประเทศอื่นๆ โดยเน้นการพัฒนาทั้งระบบ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทั้งในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท ตลอดจนรับรู้
ถึงปัญหาหลักในการบริหาร พัฒนาประเทศ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1.เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงขอบข่ายของการศึกษาวิชาการบริหารการพัฒนาและสามารถนาความรู้ ความเข้าใจตาม
หลักการบริหาร การพัฒนาทีม่ ีการเปลี่ยนแปลงตามบริบทสังคม
2.เพื่อให้นักศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันทัง้ ในด้านการปฏิบัตงิ าน และการศึกษาในระดับที่สงู ขึน้ และ
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรต่อไปในอนาคต
3.เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรูช้ ่องทางออนไลน์ได้

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
พั ฒ นาการขององค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารการพั ฒ นา หลั ก การและทฤษฎี ก ารบริ ห ารการพั ฒ นา
สภาพแวดล้อมของการบริหารการพัฒนา การบริหารการพัฒนา ในด้านต่างๆ ทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การพัฒนาเมือง การพัฒนาชนบท โดยเน้นบริบทการบริหารการพัฒนาในประเทศไทย รวมถึงปัญหาการบริหารการพัฒนา
ของประเทศไทย
Development Administration knowledge development, its principles and theories, its environments in various
aspects of economic, social and political developments, urban and rural development focusing on its Thai contexts and its
problems in Thailand.
2. จานวนชัว่ โมงที่ใช้ตอ่ ภาคการศึกษา
บรรยาย
(ชั่วโมง)

สอนเสริม
(ชั่วโมง)

6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน (ชั่วโมง)

ไม่มี

การศึกษาด้วยตนเอง
(ชั่วโมง)

6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
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3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
(ผู้รับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุข้อมูล ตัวอย่างเช่น 1 ชั่วโมง / สัปดาห์)
3.1 ปรึกษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผสู้ อน ห้องพักอาจารย์แขนงวิชานโยบายสาธารณะฯ ชั้น 2 อาคาร 35
3.2 ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ท่ที างาน หมายเลข 02 160 1303
3.3 ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) mathinee.kh@ssru.ac.th
3.4 ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line) Mar tinee
3.5 ปรึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard) http://www.elfhs.ssru.ac.th/mathinee_kh/

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 (๑) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติ ประจาวันได้

 (๒) มีความรับผิดชอบตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยคานึงถึงประโยชน์ต่อส่วนรวม
 (๓) ปฏิบัติงานครบถ้วนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน

(๑) กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน
ให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(๒) กาหนดให้มีการทางานกลุ่ม เพื่อฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ รูจ้ ักหน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่มและ
การเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี
(๓) อาจารย์ผู้สอน สอดแทรกเนื้อหา ที่เกี่ยวกับ หลักธรรมาภิบาล และคุณธรรมสาหรับนักบริหาร ใน
รายวิชาเรียน เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
(๔) อาจารย์ผู้สอน สอดแทรกเนื้อหา ที่เกี่ยวกับ คุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาดี ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม
เสียสละ

1.3 วิธีการประเมินผล

(๑) ประเมิ น จากการตรงเวลาของนั ก ศึ ก ษาในการเข้ า ชั้ น เรี ย น การส่ ง งานตามก าหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
(๒) ประเมินจากการมีวนิ ัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษา ในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(๓) สังเกตการแสดงพฤติกรรมระหว่างผู้เรียนร่วมกันและกับผู้สอนทุกคน
(๔) ผลการประเมินจากการฝึกงานโดยองค์กรที่ผเู้ รียนเข้าฝึกงาน
(๕) ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ

2. ความรู้
2.1 ความรู้ท่ตี ้องพัฒนา
 (๑) ความรู้ ความเข้าใจการบริหารภาครัฐและเอกชน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง และ
ทันสมัยต่อสถานการณ์โลก
 (๒) มีความรู้ และ ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงในการบริหารทั้งภาครัฐและเอกชน
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2.2 วิธีการสอน
(๑) การบรรยายภายในชั้น เรีย น และการถาม-ตอบ เกี่ย วกับ หลั กการและทฤษฎีที่ส าคัญ ในเนื้ อ หา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(๒) มอบหัวข้อเรื่องให้ค้นคว้าและทารายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม
(๓) อภิปรายเป็นกลุ่ม โดยให้ผสู้ อนตั้งคาถามตามระบบการสอนยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
(๔) จัดให้มีการเรียนรูจ้ ากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือ เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี ประสบการณ์ตรง
มาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
(๕) ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2.3 วิธีการประเมินผล
(๑) ทดสอบทฤษฎีและปฏิบัติ โดยการสอบย่อย และให้คะแนนประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
(๒) ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค
(๓) ประเมินผลจากการทางานที่ได้รับมอบหมายและการนาเสนอ
(๔) ประเมินจากรายงานที่ให้ค้นคว้า
(๕) ประเมินจากรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 (๑) อย่างมีวจิ ารณญาณ และอย่างเป็นระบบ
 (๒) สามารถประมวล ศึกษาข้อมูล เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและความขัดแย้งของการบริหารภาครัฐ
และเอกชน รวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก อย่าง
เป็นระบบ
 (๓) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใช้ประโยชน์ในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
 (๔) สามารถบูรณาการความรูท้ ี่ศึกษากับความรูใ้ นศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 (๕) มีความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความสามารถในการวิจัยขั้นต้น เพื่อแก้ไขการบริหารในองค์การ
ภาครัฐและเอกชน
3.2 วิธีการสอน
(๑) กรณีศึกษาทางการประยุกต์ทฤษฎี แนวคิด การบริหารภาครัฐและเอกชน
(๒) การอภิปรายกลุ่ม
(๓) การทางานที่ได้รับมอบหมายให้ค้นคว้าหรือทารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร
(๔) การบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องหรือผู้ประกอบการ
ที่ประสบความสาเร็จในอาชีพ
(๕) จัดให้มีการเรียนรูจ้ ากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน
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3.3 วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินการทางานที่ได้รับมอบหมายให้ค้นคว้าหรืองานเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร
(๒) การนาเสนอรายงานในชั้นเรียนการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ และ/หรือสังเกตการณ์

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 (๑) สามารถติ ด ต่ อ สื่ อ สารระหว่ า งกลุ่ ม บุ ค คลหลากหลายอาชี พ ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และเหมาะสม
 (๒) แสดงถึงความเป็นผู้นาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
 (๓) มีความรับผิดชอบ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
(๑) กาหนดกิจกรรม การทางานเป็นกลุ่ม ซึง่ จะต้องประสานงานกับผูอ้ ื่น หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ เพื่อให้เรียนรูด้ ้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบ
(๒) สอดแทรกประสบการณ์ และ ยกตัวอย่างกรณีศึกษา
4.3 วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากผลงานของกลุม่ และผลงานของผู้เรียนในกลุ่มทีไ่ ด้รับมอบหมายให้ทางาน
(๒) ให้นักศึกษาประเมินตนเอง และประเมินซึ่งกันและกัน (peer)
(๓) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
(๔) ใช้ผลการประเมินจากการฝึกงาน

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้องพัฒนา
 (๑) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการปฏิบัตงิ านทั้งภาครัฐ
และเอกชน
 (๒) สามารถสื่อสารระหว่างบุคคลได้อย่างเหมาะสม
 (๓) สามารถใช้เทคนิคพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวล การแปลความหมาย และการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
5.2 วิธีการสอน
(๑) จัดกิจกรรม โดยให้นักศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์จาลอง และสถานการณ์เสมือนจริง และนาเสนอ
การแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรูเ้ ทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์
(๒) ให้จัดทาโครงการ สาหรับภาคปฏิบัติด้านทางการบริหารภาครัฐและเอกชน
(๓) ฝึกให้นาเสนอผลงานที่ค้นคว้าด้วยตนเองในห้องเรียน
(๔) ฝึกใช้เทคนิคพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวล การแปล ความหมาย และการวิเคราะห์
ข้อมูล
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5.3 วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
คณิตศาสตร์และสถิติ ที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
(๒) ประเมินจากความสามารถในการจัดกิจกรรมตามโครงการ ตลอดจนอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผลใน
การเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
(๓) การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆที่มีการนาเสนอต่อชัน้ เรียน
(๔) ตั้งคาถามแล้วสังเกตวิธีการตอบ (โดยจับเวลา)

หมายเหตุ
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
เว้นว่าง
หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ
ซึ่งจะปรากฎอยูใ่ นแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.มาธินี คงสถิตย์
จานวน
(ชม.)
3

รูปแบบการเรียน
การสอน
Online

โปรแกรม/
วิธีการสอน
Google Meet

การจัดการ
เนื้อหา
Powerpoint
มคอ.3

ความรูเ้ บื้องต้น
เกี่ยวกับการบริหาร
การพัฒนา
แนวคิดของการ
บริหาร การพัฒนา

3

Online

Google Meet

Powerpoint
มคอ.3

ลงชื่อเข้าชั้นเรียน
ลงชื่อออกจาก
ชัน้ เรียน

3

Online

Google Meet

Powerpoint
มคอ.3

สภาพแวดล้อมของ
การบริหารการ
พัฒนา
การพัฒนาการ
บริหาร

6

Online

Google Meet

Powerpoint
มคอ.3

ลงชื่อเข้าชั้นเรียน
ลงชื่อออกจาก
ชัน้ เรียน
ลงชื่อเข้าชั้นเรียน
ลงชื่อออกจาก
ชัน้ เรียน

3

Online

Google Meet

Powerpoint
มคอ.3

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

1

แ น ะ น า ร า ย วิ ช า
ข อ บ ข่ า ย แ ล ะ
ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ก า ร
ประเมินและวัดผล

2

3

4

5

การวัดผล
ลงชื่อเข้าชั้นเรียน
ลงชื่อออกจาก
ชัน้ เรียน

ลงชื่อเข้าชั้นเรียน
ลงชื่อออกจาก
ชัน้ เรียน
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6

โครงการพัฒนา

3

รูปแบบการเรียน
การสอน
Online

7

แผนพัฒนาฯ ใน
ประเทศไทย
-สาระสาคัญของแต่
ละแผน
-ผลที่ได้จากการใช้
แผนพัฒนาฯ

3

Online

8

สอบกลางภาค

3

Online

9

การพัฒนาเศรษฐกิจ

3

Online
On demand

Active
Learning
Youtube

10-11

การพัฒนาการเมือง

6

Online

Active
Learning
Youtube

12-13

การพัฒนาสังคม

6

Online
On demand

Active
Learning
Youtube

14

การพัฒนาความเป็น
เมือง

3

Online
On demand

Active
Learning

15

การพัฒนาชนบท

3

Online
On demand

Active
Learning

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
(ชม.)

มคอ. 3
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก
โปรแกรม/
การจัดการ
การวัดผล
วิธีการสอน
เนื้อหา
Google Meet Powerpoint
ลงชื่อเข้าชั้นเรียน
Learning
มคอ.3
ลงชื่อออกจาก
ชัน้ เรียน
Google Meet Powerpoint
ลงชื่อเข้าชั้นเรียน
Youtube
มคอ.3
ลงชื่อออกจาก
ชัน้ เรียน

Google Meet

แบบสอบกลาง ลงชื่อเข้าชั้นเรียน
ภาค
ลงชือ่ ออกจาก
ชัน้ เรียน
ข้อสอบกลาง
ภาค
Powerpoint
ลงชื่อเข้าชั้นเรียน
เอกสาร
ลงชื่อออกจาก
ประกอบการ ชัน้ เรียน
สอน
Powerpoint
ลงชื่อเข้าชั้นเรียน
เอกสาร
ลงชื่อออกจาก
ประกอบการ ชัน้ เรียน
สอน
Powerpoint
ลงชื่อเข้าชั้นเรียน
เอกสาร
ลงชื่อออกจาก
ประกอบการ ชัน้ เรียน
สอน
Powerpoint
ลงชื่อเข้าชั้นเรียน
เอกสาร
ลงชื่อออกจาก
ประกอบการ ชัน้ เรียน
สอน
Powerpoint
ลงชื่อเข้าชั้นเรียน
ลงชื่อออกจาก
ชัน้ เรียน
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สัปดาห์ที่

16

หัวข้อ/รายละเอียด

นาเสนอรายงาน
สรุปบทเรียน

17

สอบปลายภาค

จานวน
(ชม.)

รูปแบบการเรียน
การสอน

3

Online
On demand

3

On site

มคอ. 3
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก
โปรแกรม/
การจัดการ
การวัดผล
วิธีการสอน
เนื้อหา
เอกสาร
ประกอบการ
สอน
Active
Powerpoint
ลงชื่อเข้าชั้นเรียน
Learning
เอกสาร
ลงชื่อออกจาก
ประกอบการ ชัน้ เรียน
สอน
แบบสอบปลาย ลงชื่อเข้าชั้นเรียน
ภาค
ลงชื่อออกจาก
ชัน้ เรียน
ข้อสอบปลาย
ภาค

**การเรียนการสอนออนไลน์อาจเปลีย่ นแปลงตามประกาศของมหาวิทยาลัย ฯ

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา
(Curriculum Mapping) ตามที่กาหนดในรายละเอียดของหลักสูตร สัปดาห์ที่ประเมิน และสัดส่วนของการประเมิน)

ผลการเรียนรู้

วีธีการประเมินผลการเรียนรู้

สอบ
- สอบกลางภาค
- สอบปลายภาค
1.2,4.2,5.2
การเข้าชั้นเรียนและการมีส่วนร่วมในการอภิปราย
การแสดงและนาเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน
1.3,3.2,4.1.5.1 ผลงาน
-รายงานและการนาเสนอ
- สรุปหนังสือ

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วน
ของการประเมินผล

8
17
ตลอดภาคเรียน

30%
30%
10%

ตลอดภาคเรียน
ตลอดภาคเรียน

20%
10%

2.1,3.2
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
เอกสารการบรรยาย วิชา การบริหารการพัฒนา

2. เอกสารและข้อมูลแนะนา
ชุมพร สังขปรีชา .(2559).ทฤษฎีและแนวความคิดในการพัฒนาประเทศ .มปท.
ชัยอนันต์ สมุทวณิช .(2547).การปฎิรูประบบราชการเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยงั่ ยืน .กรุงเทพฯ : สถาบัน
นโยบายศึกษา.
ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร . (2554).วาทกรรมการพัฒนา : อานาจ ความรู้ ความจริง เอกลักษณ์ และความเป็น
อื่น.(พิมพ์ครัง้ ที่ 5). กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์วภิ าษา.
ติน ปรัชญพฤทธิ์ .(2555). การบริหารการพัฒนา :ความหมาย เนือ้ หา แนวทาง และปัญหา. (พิมพ์ครัง้ ที่ 13).
กรุงเทพฯ สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนกับผูเ้ รียน
- การสะท้อนความคิดของผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
(ระบุวิธีการประเมินที่จะได้ข้อมูลการสอน เช่น จากผู้สังเกตการณ์ หรือทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา เป็นต้น)

- อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง ว่านักศึกษามีการตอบสนอง หรือการโต้ตอบ ซักถาม
- ดูผลการเรียนจากนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
(อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เช่น คณะ/ภาควิชามีการกาหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว้อย่างไรบ้าง
การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น)

- การประมวลความคิดของนักศึกษา การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขเมือ่
สิน้ สุดการสอน เพือ่ เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป
- ใช้การทวนสอบเมื่อสิน้ ภาคเรียน เพือ่ นาข้อมูลมาใช้ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ทันสมัยและเหมาะสมกับ
นักศึกษารุ่นต่อไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
(อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา เช่น
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ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปสาหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน หรือสาหรับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน)

- หลังจากการตัดเกรดเสร็จสิน้ อาจารย์ผู้สอนจะทาการทวนสอบ โดยการสุ่มนักศึกษาที่ได้ระดับเกรดในแต่ละช่วง
มาทาการสอบปากเปล่าถึงเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ ซึ้งนักศึกษาต้องตอบปากเปล่าได้ ร้อยละ 60 ถือว่าผ่านกระบวนการ
แต่หากนักศึกษาได้คะแนนต่ากว่าจะทาการนาข้อมูลไปปรับปรุงเนื้อหาในภาคเรียนถัดไป
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
(อธิบายกระบวนการในการนาข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ 1 และ 2 มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ)

- ทาการสอบถามความเหมาะสมของเนี้อหาจากผูเ้ รียน
- พิจารณาจากผลการสอบ และผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
***********************
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มคอ. 3
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. 2

รายวิชา

คุณธรรม
จริยธรรม



ความรู้

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ทักษะ
ตัวเลข การ
ความสัมพันธ์
สื่อสาร และ
ระหว่างบุคคล
การใช้
และความ
ทักษะ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
ด้านอื่น ๆ
สารสนเทศเชิง
ระหว่างบุคคล
ตัวเลข การ
และความ
สื่อสารและการ
รับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
 ความรับผิดชอบรอง

ทักษะทางปัญญา

ความรับผิดชอบหลัก

หมวดวิชาบังคับ

1

2

3

1

2

1

2

3

4

5

1

2

3

1

2

3

รหัสวิชา PUB 2206

 





























การบริหารการพัฒนา

Development Administration
ความรับผิดชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจานวนได้ตามความรับผิดชอบ
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