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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

รหัสวิชา  PUB2206  รายวิชา การบรหิารการพัฒนา 

แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ กลุ่มสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 

ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2564 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและชื่อรายวิชา    

รหัสวิชา   PUB2206 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย การบรหิารการพัฒนา 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Development Administration 

2.  จ านวนหน่วยกิต        3(3-0-6)                
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      3.1  หลักสูตร       รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
      3.2 ประเภทของรายวิชา    วิชาบังคับ    
4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน     
      4.1  อาจารย์ผูร้ับผดิชอบรายวิชา     ผศ.ดร.มาธนิี คงสถติย ์ 
      4.2 อาจารย์ผูส้อน   ผศ.ดร.มาธนิี คงสถติย ์  
5.  สถานที่ติดต่อ   ห้องพักอาจารย์แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ 
       อาคาร 35 ช้ัน 2 หรอื mathinee.kh@ssru.ac.th 
6.  ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรยีน   

6.1 ภาคการศึกษาที ่  1 /  ช้ันปีที ่2 
6.2 จ านวนผู้เรยีนที่รับได้   ประมาณ 80 คน 

7.  รายวชิาที่ต้องเรียนมากอ่น (Pre-requisite)  (ถา้มี) …....-........................................................... 
8.  รายวชิาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถา้ม)ี …....-...........................................................      
9.  สถานที่เรียน    - อาคาร 35 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
     - ห้องเรียน ออนไลน์  โปรแกรม Zoom/Meet 
 
10.วันที่จัดท าหรือปรับปรุง   วันที ่18  เดอืน มิถุนายน พ.ศ. 2564 
    รายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1.   จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
 เพื่อให้นักศึกษามีความรู ้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการ ทฤษฎีต่างๆของกระบวนการบรหิารการพัฒนาของไทยและ
ประเทศอื่นๆ โดยเน้นการพัฒนาทั้งระบบ ได้แก ่เศรษฐกจิ สังคม การเมอืง ทั้งในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท ตลอดจนรับรู้
ถงึปัญหาหลักในการบรหิาร พัฒนาประเทศ 
 
2.   วัตถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

1.เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงขอบข่ายของการศึกษาวิชาการบรหิารการพัฒนาและสามารถน าความรู ้ความเข้าใจตาม

หลักการบรหิาร การพัฒนาทีม่ีการเปลี่ยนแปลงตามบรบิทสังคม 

2.เพื่อให้นักศึกษา สามารถประยุกต์ใชใ้นชีวติประจ าวันทัง้ในด้านการปฏิบัตงิาน และการศึกษาในระดับที่สงูขึน้ และ

ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองคก์รต่อไปในอนาคต 

3.เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรูช่้องทางออนไลน์ได้ 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนนิการ 
 

1. ค าอธบิายรายวชิา 
  พัฒนาการขององค์ความรู้ เกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา  หลักการและทฤษฎีการบริหารการพัฒนา  
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. จ านวนชัว่โมงที่ใช้ตอ่ภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝกึงาน (ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์
ตามความต้องการของ

นักศึกษาเฉพาะราย 
           ไมม่ ี 6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์
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3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแกน่ักศกึษาเป็นรายบุคคล 
 (ผู้รับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุข้อมูล   ตัวอย่างเช่น  1 ช่ัวโมง / สัปดาห์) 
 3.1 ปรกึษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผูส้อน  ห้องพักอาจารย์แขนงวิชานโยบายสาธารณะฯ ช้ัน 2 อาคาร 35 
 3.2 ปรกึษาผ่านโทรศัพท์ที่ท างาน หมายเลข 02 160 1303 
 3.3 ปรกึษาผา่นจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail)  mathinee.kh@ssru.ac.th 
 3.4 ปรกึษาผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line) Mar tinee 
 3.5 ปรกึษาผา่นเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard) http://www.elfhs.ssru.ac.th/mathinee_kh/ 

 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 
1.1   คุณธรรม จรยิธรรมที่ต้องพัฒนา 

(๑) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณต์่าง ๆ ในชีวติประจ าวนัได้ 
(๒) มีความรับผดิชอบตามบทบาทและหนา้ที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยค านงึถงึประโยชน์ต่อส่วนรวม 
(๓) ปฏิบัติงานครบถว้นตามจรรยาบรรณวชิาชีพ 

1.2   วิธีการสอน 
(๑) ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าช้ันเรียน

ให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
(๒) ก าหนดให้มีการท างานกลุ่ม เพื่อฝึกให้นักศึกษามีความรับผดิชอบ รูจ้ักหน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและ

การเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 
(๓) อาจารย์ผู้สอน สอดแทรกเนื้อหา ที่เกี่ยวกับ หลักธรรมาภิบาล และคุณธรรมส าหรับนักบริหาร ใน

รายวิชาเรียน เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จรยิธรรมในการปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
(๔) อาจารย์ผู้สอน สอดแทรกเนื้อหา ที่เกี่ยวกับ คุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการ

จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม 
เสียสละ 

1.3    วิธีการประเมินผล 
(๑) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน  การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่

มอบหมาย และการร่วมกจิกรรม 
(๒) ประเมินจากการมีวนิัยและความพรอ้มเพรียงของนักศึกษา ในการเขา้ร่วมกิจกรรมเสรมิหลักสูตร 
(๓) สังเกตการแสดงพฤติกรรมระหว่างผู้เรยีนรว่มกันและกับผู้สอนทุกคน 
(๔) ผลการประเมินจากการฝึกงานโดยองคก์รที่ผูเ้รียนเข้าฝึกงาน 
(๕) ปรมิาณการกระท าทุจรติในการสอบ 

2. ความรู้ 
2.1   ความรู้ที่ต้องพัฒนา 

(๑) ความรู้ ความเข้าใจการบริหารภาครัฐและเอกชน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง และ
ทันสมัยต่อสถานการณโ์ลก 

(๒) มีความรู ้และ ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงในการบรหิารทั้งภาครัฐและเอกชน 

 

 
 
 

 
 
 

 



มคอ. 3 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา้ | 4  

รายวิชา การบริหารการพัฒนา แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 

2.2   วิธีการสอน 
(๑) การบรรยายภายในช้ันเรียน และการถาม-ตอบ เกี่ยวกับ หลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหา   

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

(๒) มอบหัวข้อเรื่องให้ค้นควา้และท ารายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม 

(๓) อภิปรายเป็นกลุ่ม โดยให้ผูส้อนตั้งค าถามตามระบบการสอนยึดผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง 

(๔) จัดให้มีการเรียนรูจ้ากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เช่ียวชาญที่มี  ประสบการณ์ตรง

มาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 

(๕) ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

2.3    วิธีการประเมินผล 
(๑) ทดสอบทฤษฎีและปฏิบัติ โดยการสอบย่อย และให้คะแนนประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 

(๒) ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค 

(๓) ประเมินผลจากการท างานที่ได้รับมอบหมายและการน าเสนอ 

(๔) ประเมินจากรายงานที่ให้ค้นควา้ 

(๕) ประเมินจากรายวิชาฝึกประสบการณว์ิชาชีพฯ 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

3.1   ทักษะทางปญัญาที่ต้องพัฒนา 
(๑) อย่างมีวจิารณญาณ และอย่างเป็นระบบ 
(๒) สามารถประมวล ศึกษาข้อมูล เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและความขัดแย้งของการบรหิารภาครัฐ

และเอกชน รวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก อย่าง
เป็นระบบ 

(๓) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใช้ประโยชน์ในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
และการปฏิบัติงานจรงิตามสถานการณไ์ด้อย่างเหมาะสม 

(๔) สามารถบูรณาการความรูท้ี่ศึกษากับความรูใ้นศาสตรอ์ื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(๕) มีความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความสามารถในการวิจัยขั้นต้น เพื่อแก้ไขการบริหารในองค์การ

ภาครัฐและเอกชน  

3.2   วิธีการสอน 
(๑) กรณีศึกษาทางการประยุกต์ทฤษฎี แนวคดิ การบรหิารภาครัฐและเอกชน 

(๒) การอภิปรายกลุ่ม 

(๓) การท างานที่ได้รับมอบหมายให้ค้นควา้หรอืท ารายงานเก่ียวกับการพัฒนาองคก์ร 

(๔) การบรรยายโดยผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องหรือผู้ประกอบการ

ที่ประสบความส าเร็จในอาชีพ 

(๕) จัดให้มีการเรยีนรูจ้ากสถานการณจ์รงิโดยการศึกษาดูงาน 
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3.3    วิธีการประเมินผล 
(๑) ประเมินการท างานที่ได้รับมอบหมายให้ค้นควา้หรอืงานเก่ียวกับการพัฒนาองคก์ร 

(๒) การน าเสนอรายงานในช้ันเรยีนการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรอืสัมภาษณ์ และ/หรอืสังเกตการณ์ 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

(๑) สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มบุคคลหลากหลายอาชีพทั้งภาครัฐและเอกชน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเหมาะสม 

(๒) แสดงถงึความเป็นผู้น าในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
(๓) มีความรับผดิชอบ  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

4.2   วิธีการสอน 
(๑) ก าหนดกจิกรรม การท างานเป็นกลุ่ม ซึง่จะตอ้งประสานงานกับผูอ้ื่น หรอืตอ้งคน้ควา้หาข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์บุคคลอื่น หรอืผู้มีประสบการณ์ เพื่อให้เรยีนรูด้้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบ 

(๒) สอดแทรกประสบการณ ์และ ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
4.3    วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมินจากผลงานของกลุม่และผลงานของผู้เรยีนในกลุ่มทีไ่ด้รับมอบหมายให้ท างาน 
(๒) ให้นักศึกษาประเมินตนเอง และประเมนิซึ่งกันและกัน (peer) 
(๓) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกจิกรรมต่าง ๆ 
(๔) ใช้ผลการประเมินจากการฝึกงาน 

 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1   ทักษะการวเิคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา 
(๑) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการปฏิบัตงิานทั้งภาครัฐ

และเอกชน 
(๒) สามารถสื่อสารระหว่างบุคคลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
(๓) สามารถใช้เทคนิคพืน้ฐานทางคณิตศาสตรแ์ละสถติิในการประมวล    การแปลความหมาย และการ

วิเคราะห์ขอ้มลู 
5.2   วิธีการสอน 

(๑) จัดกิจกรรม โดยให้นักศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์เสมือนจริง และน าเสนอ
การแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรูเ้ทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 

(๒) ให้จัดท าโครงการ ส าหรับภาคปฏิบัติด้านทางการบริหารภาครัฐและเอกชน 
(๓) ฝึกให้น าเสนอผลงานที่ค้นควา้ด้วยตนเองในห้องเรียน 
(๔) ฝึกใช้เทคนิคพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์และสถติิในการประมวล การแปล ความหมาย และการวเิคราะห์

ข้อมูล 
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5.3    วิธีการประเมินผล 
(๑) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือ

คณิตศาสตรแ์ละสถติิ ที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ แกไ้ขปัญหาสถานการณไ์ด้อย่างเหมาะสม 
(๒) ประเมินจากความสามารถในการจัดกิจกรรมตามโครงการ ตลอดจนอธิบาย ถึงข้อจ ากัด เหตุผลใน

การเลือกใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
(๓) การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆที่มีการน าเสนอต่อชัน้เรียน 
(๔) ตั้งค าถามแล้วสังเกตวิธีการตอบ (โดยจับเวลา)  

หมายเหตุ 
สัญลักษณ ์ หมายถงึ ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ์  หมายถงึ ความรับผิดชอบรอง  

เวน้วา่ง หมายถงึ ไมไ่ด้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยูใ่นแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมนิผล 

1. แผนการสอน  

   อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.มาธินี คงสถิตย์  

สัปดาห์ท่ี หัวขอ้/รายละเอยีด 
จ านวน

(ชม.) 

รูปแบบการเรียน

การสอน  

โปรแกรม/

วธีิการสอน 

การจัดการ

เนื้อหา 

การวัดผล 

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 

3 Online Google Meet Powerpoint 

มคอ.3 

ลงช่ือเข้าช้ันเรียน 

ลงช่ือออกจาก

ชัน้เรียน 

2 ความรูเ้บื้องต้น

เก่ียวกับการบริหาร 

การพัฒนา 

3 Online Google Meet Powerpoint 

มคอ.3 

ลงช่ือเข้าช้ันเรียน 

ลงช่ือออกจาก

ชัน้เรียน 

3 แนวคิดของการ

บรหิาร การพัฒนา 

3 Online Google Meet Powerpoint 

มคอ.3 

ลงช่ือเข้าช้ันเรียน 

ลงช่ือออกจาก

ชัน้เรียน 

4 สภาพแวดล้อมของ

การบรหิารการ

พัฒนา 

6 Online Google Meet Powerpoint 

มคอ.3 

ลงช่ือเข้าช้ันเรียน 

ลงช่ือออกจาก

ชัน้เรียน 

5 การพัฒนาการ

บรหิาร 

3 Online Google Meet Powerpoint 

มคอ.3 

ลงช่ือเข้าช้ันเรียน 

ลงช่ือออกจาก

ชัน้เรียน 
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สัปดาห์ท่ี หัวขอ้/รายละเอยีด 
จ านวน

(ชม.) 

รูปแบบการเรียน

การสอน  

โปรแกรม/

วธีิการสอน 

การจัดการ

เนื้อหา 

การวัดผล 

6 โครงการพัฒนา 3 Online Google Meet 

Learning 

Powerpoint 

มคอ.3 

ลงช่ือเข้าช้ันเรียน 

ลงช่ือออกจาก

ชัน้เรียน 

7 แผนพัฒนาฯ ใน

ประเทศไทย 

-สาระส าคัญของแต่

ละแผน 

-ผลที่ได้จากการใช้

แผนพัฒนาฯ 

3 Online Google Meet 

Youtube 

Powerpoint 

มคอ.3 

ลงช่ือเข้าช้ันเรียน 

ลงช่ือออกจาก

ชัน้เรียน 

8 สอบกลางภาค 3 Online Google Meet แบบสอบกลาง

ภาค 

ลงช่ือเข้าช้ันเรียน 

ลงช่ือออกจาก

ชัน้เรียน 

ข้อสอบกลาง

ภาค 

9 การพัฒนาเศรษฐกจิ 

 

3 Online 

On demand 

Active 

Learning 

Youtube 

Powerpoint 

เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

ลงช่ือเข้าช้ันเรียน 

ลงช่ือออกจาก

ชัน้เรียน 

10-11 การพัฒนาการเมือง 

 

6 Online Active 

Learning 

Youtube 

Powerpoint 

เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

ลงช่ือเข้าช้ันเรียน 

ลงช่ือออกจาก

ชัน้เรียน 

12-13 การพัฒนาสังคม 

 

6 Online 

On demand 

Active 

Learning 

Youtube 

Powerpoint 

เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

ลงช่ือเข้าช้ันเรียน 

ลงช่ือออกจาก

ชัน้เรียน 

14 การพัฒนาความเป็น

เมือง 

3 Online 

On demand 

Active 

Learning 
 

Powerpoint 

เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

ลงช่ือเข้าช้ันเรียน 

ลงช่ือออกจาก

ชัน้เรียน 

15 การพัฒนาชนบท 

 

3 Online 

On demand 

Active 

Learning 
 

Powerpoint ลงช่ือเข้าช้ันเรียน 

ลงช่ือออกจาก

ชัน้เรียน 
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สัปดาห์ท่ี หัวขอ้/รายละเอยีด 
จ านวน

(ชม.) 

รูปแบบการเรียน

การสอน  

โปรแกรม/

วธีิการสอน 

การจัดการ

เนื้อหา 

การวัดผล 

เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

16 น าเสนอรายงาน 

สรุปบทเรยีน 

3 Online 

On demand 

Active 

Learning 
 

Powerpoint 

เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

ลงช่ือเข้าช้ันเรียน 

ลงช่ือออกจาก

ชัน้เรียน 

17 สอบปลายภาค 3 On site  แบบสอบปลาย

ภาค 

ลงช่ือเข้าช้ันเรียน 

ลงช่ือออกจาก

ชัน้เรียน 

ข้อสอบปลาย

ภาค 

**การเรียนการสอนออนไลนอ์าจเปลีย่นแปลงตามประกาศของมหาวิทยาลยั ฯ 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

    ( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อยอ่ยแตล่ะหัวข้อตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวชิา  

     (Curriculum Mapping) ตามท่ีก าหนดในรายละเอยีดของหลกัสูตร สัปดาห์ท่ีประเมิน และสัดสว่นของการประเมิน) 

ผลการเรียนรู ้ วีธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
สัปดาห์ท่ี

ประเมิน 

สัดส่วน 

ของการประเมินผล  

2.1,3.2 สอบ 

 - สอบกลางภาค 

 - สอบปลายภาค 

 

           8 

17 

 

30% 

30% 

1.2,4.2,5.2 การเขา้ชั้นเรยีนและการมีส่วนรว่มในการอภิปราย 

การแสดงและน าเสนอความคดิเห็นในช้ันเรยีน 

ตลอดภาคเรยีน 10% 

1.3,3.2,4.1.5.1 ผลงาน 

-รายงานและการน าเสนอ 

- สรุปหนงัสือ 

 

ตลอดภาคเรยีน

ตลอดภาคเรยีน 

 

20% 

10% 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.  ต าราและเอกสารหลัก 
 เอกสารการบรรยาย วิชา การบริหารการพัฒนา 

 

2.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 ชุมพร  สงัขปรชีา .(2559).ทฤษฎีและแนวความคดิในการพัฒนาประเทศ .มปท. 
 ชัยอนันต์ สมุทวณิช .(2547).การปฎิรูประบบราชการเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยัง่ยนื .กรุงเทพฯ : สถาบัน  

  นโยบายศึกษา. 

 ไชยรัตน์  เจริญสนิโอฬาร . (2554).วาทกรรมการพัฒนา : อ านาจ ความรู ้ความจรงิ เอกลักษณ์ และความเป็น 

  อื่น.(พิมพ์ครัง้ที ่5). กรุงเทพฯ : ส านักพมิพ์วภิาษา.  

 ติน ปรัชญพฤทธิ์ .(2555). การบริหารการพัฒนา :ความหมาย เนือ้หา แนวทาง และปญัหา. (พิมพ์ครัง้ที่ 13).  

  กรุงเทพฯ ส านักพมิพ์แห่งจุฬาลงกร์มหาวิทยาลยั. 

 

หมวดที่ 7 การประเมนิและปรับปรุงการด าเนนิการของรายวชิา 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนกับผูเ้รียน 

- การสะท้อนความคดิของผู้เรยีน 

- แบบประเมินผู้สอน 

 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน  

      (ระบุวิธีการประเมินท่ีจะไดข้้อมูลการสอน เช่น จากผู้สังเกตการณ ์หรอืทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา เป็นต้น) 

     - อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง ว่านักศึกษามีการตอบสนอง หรอืการโต้ตอบ ซักถาม 
  - ดูผลการเรียนจากนักศึกษา 
 
3.  การปรับปรุงการสอน 

      (อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เชน่ คณะ/ภาควชิามกีารก าหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว้อยา่งไรบ้าง  

      การวิจัยในช้ันเรียน การประชุมเชงิปฏบัิตกิารเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น) 

- การประมวลความคดิของนกัศึกษา การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปัญหา อปุสรรค แนวทางแก้ไขเมือ่

สิน้สดุการสอน เพือ่เป็นข้อมลูเบื้องตน้ในการปรับปรุงรายวชิาในภาคการศึกษาต่อไป     

- ใช้การทวนสอบเมื่อสิน้ภาคเรียน  เพือ่น าขอ้มลูมาใช้ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ทันสมัยและเหมาะสมกับ

นักศึกษารุ่นต่อไป 

 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

      (อธิบายกระบวนการท่ีใชใ้นการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวชิา เชน่ 
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รายวิชา การบริหารการพัฒนา แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 

       ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรอืงานท่ีมอบหมาย กระบวนการอาจจะตา่งกันไปส าหรับรายวชิาท่ีแตกต่างกัน หรือส าหรับ 

      มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน) 

  - หลังจากการตัดเกรดเสร็จสิน้ อาจารย์ผู้สอนจะท าการทวนสอบ โดยการสุ่มนักศึกษาที่ได้ระดับเกรดในแต่ละช่วง
มาท าการสอบปากเปล่าถึงเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ ซึ้งนักศึกษาต้องตอบปากเปล่าได้ ร้อยละ 60 ถือว่าผ่านกระบวนการ 
แต่หากนักศึกษาได้คะแนนต่ ากว่าจะท าการน าข้อมูลไปปรับปรุงเนื้อหาในภาคเรยีนถัดไป 

 

5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรงุประสิทธผิลของรายวิชา 

      (อธิบายกระบวนการในการน าข้อมูลท่ีได้จากการประเมินจากข้อ 1 และ 2 มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ) 

 - ท าการสอบถามความเหมาะสมของเนี้อหาจากผูเ้รียน 
- พิจารณาจากผลการสอบ และผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 

 

*********************** 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามที่ปรากฏในรายละเอยีดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. 2 

รายวิชา 

คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู ้

 

 

 

 

 

ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

และความ

รับผดิชอบ

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะ

ด้านอื่น ๆ 

  ความรับผิดชอบหลัก                                                          ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวิชาบังคับ 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3  

รหัสวิชา PUB 2206 

การบริหารการพัฒนา  

Development Administration 

                 

ความรับผดิชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจ านวนไดต้ามความรับผดิชอบ 


