มคอ.๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

รายละเอียดของรายวิ ชา (Course Specification)
รหัสวิชา MPP๕๕๐๒ รายวิชา นโยบายสาธารณะและการจัดการเชิ งยุทธศาสตร์
(Public Policy and Strategic Management)
วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาคการศึกษา ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทัวไป
่

๑. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาภาษาไทย
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ

MPP๕๕๐๒
นโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงยุทธศาสตร์
Public Policy and Strategic Management

๒. จานวนหน่ วยกิต

๓(๓-๐-๖)

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
๓.๑ หลักสูตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
๓.๒ ประเภทของรายวิชา
วิชาแกน
๔. อาจารย์ผ้รู บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผ้สู อน
๔.๑ อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบรายวิชา ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี จินตลิขติ ดี
๔.๒ อาจารย์ผสู้ อน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี จินตลิขติ ดี
๕. สถานที่ติดต่อ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
E – Mail: vilasinee.ji@ssru.ac.th

๖. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรียน
๖.๑ ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ทเี่ รียน ๑/ชัน้ ปี ที่ ๑
๖.๒ จานวนผูเ้ รียนทีร่ บั ได้
ประมาณ ๔๐ คน
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) …...............................................................
๘. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)

…...............................................................
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๙. สถานที่เรียน

ออนไลน์ผ่าน Google Meet

๑๐.วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด
วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
๑. เพื่อให้นักศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจอย่างลึกซึ้งในทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ ตัวแบบนโยบาย
สาธารณะ กระบวนการนโยบายสาธารณะ การกาหนดนโยบายสาธารณะ การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ การนา
นโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิ และการประเมินผลนโยบายสาธารณะ
๒. เพื่อให้นักศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์
๓. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์นโยบายของรัฐ จากการศึกษานโยบายเชิงประจักษ์ จนสามารถแสดง
ความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหานโยบายได้
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อปรับปรุงรายวิชาให้มคี วามทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบนั
และมีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบนั

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดาเนิ นการ

๑. คาอธิ บายรายวิชา
ทฤษฎี แนวทางในการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ การวางแผนและการจัดการเชิง กลยุท ธ์ ศึกษาตัวแบบ
สาหรับการวิเคราะห์สถานการณ์เชิงกลยุทธ์ เทคนิคในการวางแผน และการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์ทางเลือก
ตลอดจนผลกระทบของทางเลือ กต่ า ง ๆ รวมทัง้ การวิเ คราะห์ค วามสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งการก าหนดนโยบาย กับ
การวางแผนในระดับต่าง ๆ ของไทย การวิเคราะห์พฤติก รรมที่เ กี่ย วข้อง รวมทัง้ ความสัมพัน ธ์และพลวัต ของ
แหล่งอานาจต่าง ๆ ของกลุ่มผูม้ สี ่วนได้-เสียทีเ่ กี่ยวข้อง
Theoretical framework and approaches for public policy analysis; strategic planning and management;
case studies for strategic analysis of situations; techniques for strategic planning and management; analysis
of possible alternatives together with their impacts; analysis of inter-relationships between policy formulation
and planning at various levels of management in Thailand; and analysis of related behaviors, inter-relationship
and interactive dynamics of various sources of power and stakeholders.
๒. จานวนชัวโมงที
่
่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
(ชัวโมง)
่

สอนเสริม
(ชัวโมง)
่

๓ ชั ่วโมงต่อสัปดาห์

ตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย

การฝึ กปฏิ บตั ิ /
งานภาคสนาม/การฝึ กงาน
(ชัวโมง)
่

การศึกษาด้วยตนเอง
(ชัวโมง)
่

ไม่ม ี

๖ ชั ่วโมงต่อสัปดาห์
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๓. จานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
๑ ชั ่วโมงต่อสัปดาห์

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 (๑) มีคุณธรรม จริยธรรม ด้วยความรับผิดชอบทัง้ ในส่วนตนและส่วนรวม
 (๒) สามารถวินิจฉัยประเด็นปัญหาต่างๆ ทีซ่ บั ซ้อนเชิงวิชาการได้อย่างมีเหตุผล ด้วยความเป็ น ธรรม
และชัดเจน ด้วยความไวต่อความรูส้ กึ ของผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบ
 (๓) แสดงออกซึ่ง ภาวะผู้น า สนั บ สนุ น ให้ผู้อ่ืน ใช้ก ารวินิ จฉั ย ทางด้า นคุ ณ ธรรมและจริยธรรมใน
การจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาทีส่ ่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ่นื
๑.๒ วิธีการสอน
(๑) วิเคราะห์เชิงวิพากษ์กรณีศกึ ษาเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์
(๒) อภิปรายกลุ่ม
๑.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในชัน้ เรียนในประเด็นทีเ่ กี่ยวข้องกับ นโยบายสาธารณะและ
การจัดการเชิงกลยุทธ์
(๒) ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าเรียน การมีส่วนร่วมในชัน้ เรียน และส่งงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายตรง
เวลา
๒. ด้านความรู้
๒.๑ ความรู้ที่ต้องพัฒนา
 (๑) เข้าใจในความรูแ้ ละหลักการของนโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์อย่างถ่องแท้
 (๒) ประยุกต์ใช้ทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการศึกษาค้นคว้า
ทางวิชาการ และเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาทีเ่ กี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์ได้อย่าง
ลึกซึ้ง
 (๓) เข้าใจแนวทางในการพัฒนาความรูใ้ หม่ๆ เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์
๒.๒ วิธีการสอน
(๑) บรรยายในชัน้ เรียนโดยเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
(๒) การทาแบบฝึกหัด/กิจกรรมในชัน้ เรียน
(๓) การวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
(๔) การมอบหมายงานให้ไปเขียนบทความเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
๒.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) สอบปลายภาค
(๒) แบบฝึกหัด/กิจกรรมในชัน้ เรียน
(๓) บทความเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
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๓. ด้านทักษะทางปัญญา
๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 (๑) สามารถใช้ความรู้ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการ
วิเคราะห์ปรากฏการณ์หรือประเด็นต่างๆ ในบริบทใหม่ทนี่ ่าสนใจ
 (๒) สามารถสังเคราะห์ปรากฏการณ์หรือประเด็นทางนโยบายสาธารณะและการจัดการเชิง กลยุทธ์
โดยบูรณาการองค์ความรูแ้ บบเดิมเข้ากับองค์ความรูใ้ นบริบทใหม่
 (๓) สามารถพัฒนาข้อสรุ ป หรือข้อเสนอแนะ โดยการวิจัยเพื่อขยายองค์ความรู้ เกี่ยวกับนโยบาย
สาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์
๓.๒ วิธีการสอน
(๑) การอภิปรายในชัน้ เรียน การแสดงความคิดเห็นรายบุคคลและเป็ นกลุ่ม
(๒) การทารายงานวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
๓.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) สอบปลายภาค
(๒) การนาเสนอรายงานการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
(๓) บทความเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 (๑) มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง แก้ไขปั ญหาที่ซบั ซ้อน และปรับปรุง ตนเองให้มี
ประสิทธิภาพ ทัง้ ในการเรียน การวิจยั และการปฏิบตั งิ านในสาขาวิชาชีพของตน
 (๒) มีท ัศ นคติ ที่ดีใ นการสร้างความร่ ว มมือ กับ ผู้อ่ืน ในการจัด การประเด็น ปั ญ หาที่เกี่ย วข้องกับ
นโยบายสาธารณะและการจัดการเชิง กลยุทธ์ เพื่อเพิม่ พูนประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์ความรูใ้ หม่
ผ่านการทางานกลุ่ม
๔.๒ วิธีการสอน
(๑) มอบหมายงานในการวิเคราะห์กรณีศกึ ษาเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์
(๒) มอบหมายงานให้คน้ คว้าและศึกษาด้วยตนเอง เช่น ให้เลือกและอ่านบทความทีเ่ กี่ยวข้อง
๔.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) การนาเสนอรายงานผลการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
(๒) พฤติกรรมและปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ รียนในการรับฟังข้อโต้แย้งและข้อเสนอแนะระหว่างกัน
๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 (๑) สามารถคัดกรองข้อมู ลทางสถิติ เพื่อน ามาใช้ใ นการศึกษาค้น คว้า ปั ญ หา สรุ ปปั ญ หา และ
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ได้
 (๒) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ
๕.๒ วิธีการสอน
(๑) มอบหมายงานให้ศกึ ษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(๒) มอบหมายให้นาเสนอรายงานกรณีศึกษาและบทความเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะในชัน้ เรียน
โดยใช้เทคโนโลยีทเี่ หมาะสม
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๕.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) การนาเสนอรายงานกรณีศกึ ษาและบทความทีเ่ กี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ
(๒) การนาเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายเหตุ
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
เว้นว่าง
หมายถึง ไม่ได้รบั ผิดชอบ
ซึ่งจะปรากฏอยู่ในแผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมิ นผล
๑. แผนการสอน
หัวข้อ
สัปดาห์ที่ ๑
แนะนารายวิชา ขอบข่าย และวิธกี าร
ประเมินผล

สัปดาห์ที่ ๒
- แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบาย
สาธารณะ
- ความหมายของนโยบาย
สาธารณะ

จานวน
ชัวโมง
่
๓

๓

กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน
- แนะนารายวิชา
ผศ.ดร.วิลาสินี จินตลิขติ ดี
เกณฑ์การประเมินผล
แหล่งค้นคว้าข้อมูล
- มอบหมายรายงาน
กรณีศกึ ษา/บทความ
เกี่ยวกับนโยบาย
สาธารณะ
- ทาแบบทดสอบ
ความรูเ้ บื้องต้น
เกี่ยวกับทฤษฎี
นโยบายสาธารณะ และ
การจัดการเชิงกลยุทธ์
- ออนไลน์ผ่าน
Google Meet
- บรรยายประกอบ
ผศ.ดร.วิลาสินี จินตลิขติ ดี
เอกสารการสอนและ
Power point
- อภิปรายร่วมกันใน
ชัน้ เรียน
- ออนไลน์ผ่าน Google
Meet
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จานวน
ชัวโมง
่
๓

กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน
- บรรยายประกอบ
ผศ.ดร.วิลาสินี จินตลิขติ ดี
เอกสารการสอนและ
Power point
- อภิปรายร่วมกันใน
ชัน้ เรียน
- ออนไลน์ผ่าน Google
Meet

สัปดาห์ที่ ๔
ตัวแบบนโยบายสาธารณะ
- ตัวแบบผูน้ า
- ตัวแบบระบบ
- ตัวแบบกลุ่ม
- ตัวแบบสถาบัน

๓

- บรรยายประกอบ
ผศ.ดร.วิลาสินี จินตลิขติ ดี
เอกสารการสอนและ
Power point
- อภิปรายร่วมกันใน
ชัน้ เรียน
- ออนไลน์ผ่าน Google
Meet

สัปดาห์ที่ ๕
ตัวแบบนโยบายสาธารณะ (ต่อ)
- ตัวแบบกระบวนการ
- ตัวแบบหลักเหตุผล
- ตัวแบบการเปลีย่ นแปลงจากเดิม
- ตัวแบบเกมส์
- ตัวแบบทางเลือกสาธารณะ

๓

- บรรยายประกอบ
ผศ.ดร.วิลาสินี จินตลิขติ ดี
เอกสารการสอนและ
Power point
- อภิปรายร่วมกันใน
ชัน้ เรียน
- ออนไลน์ผ่าน Google
Meet

สัปดาห์ที่ ๖
ทฤษฎีนโยบายสาธารณะ
- ทฤษฎีรฐั กับนโยบาย

๓

- บรรยายประกอบ
ผศ.ดร.วิลาสินี จินตลิขติ ดี
เอกสารการสอนและ
Power point
- อภิปรายร่วมกันใน
ชัน้ เรียน
- ออนไลน์ผ่าน Google
Meet

หัวข้อ
สัปดาห์ที่ ๓
- ทีม่ าของนโยบายสาธารณะ
- ความสาคัญของการศึกษา
นโยบายสาธารณะ
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หัวข้อ
สัปดาห์ที่ ๗
ทฤษฎีนโยบายสาธารณะ (ต่อ)
- ทฤษฎีนโยบาย Sturt S. Nagel
- ทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้องกับ
การกาหนดนโยบาย

สัปดาห์ที่ ๙
ประเภทของนโยบายสาธารณะ

จานวน
ชัวโมง
่
๓

กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน
- บรรยายประกอบ
ผศ.ดร.วิลาสินี จินตลิขติ ดี
เอกสารการสอนและ
Power point
- อภิปรายร่วมกันใน
ชัน้ เรียน
- ออนไลน์ผ่าน Google
Meet

สัปดาห์ที่ ๘ สอบกลางภาค
- บรรยายประกอบ
ผศ.ดร.วิลาสินี จินตลิขติ ดี
๓
เอกสารการสอนและ
Power point
- อภิปรายร่วมกันใน
ชัน้ เรียน
- ออนไลน์ผ่าน Google
Meet

สัปดาห์ที่ ๑๐
การกาหนดนโยบาย

๓

- บรรยายประกอบ
ผศ.ดร.วิลาสินี จินตลิขติ ดี
เอกสารการสอนและ
Power point
- อภิปรายร่วมกันใน
ชัน้ เรียน
- ออนไลน์ผ่าน Google
Meet

สัปดาห์ที่ ๑๑
การนานโยบายไปปฏิบตั ิ

๓

- บรรยายประกอบ
ผศ.ดร.วิลาสินี จินตลิขติ ดี
เอกสารการสอนและ
Power point
- อภิปรายร่วมกันใน
ชัน้ เรียน
- ออนไลน์ผ่าน Google
Meet
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จานวน
ชัวโมง
่
๓

กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน
- บรรยายประกอบ
ผศ.ดร.วิลาสินี จินตลิขติ ดี
เอกสารการสอนและ
Power point
- อภิปรายร่วมกันใน
ชัน้ เรียน
- ออนไลน์ผ่าน Google
Meet

สัปดาห์ที่ ๑๓
การพัฒนานโยบายสาธารณะและ
การจัดการเชิงกลยุทธ์

๓

- บรรยายประกอบ
ผศ.ดร.วิลาสินี จินตลิขติ ดี
เอกสารการสอนและ
Power point
- อภิปรายร่วมกันใน
ชัน้ เรียน
- ออนไลน์ผ่าน Google
Meet

สัปดาห์ที่ ๑๔
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
การกาหนดนโยบายกับการวางแผนใน
ระดับต่าง ๆ ของไทย

๓

- บรรยายประกอบ
ผศ.ดร.วิลาสินี จินตลิขติ ดี
เอกสารการสอนและ
Power point
- อภิปรายร่วมกันใน
ชัน้ เรียน
- ออนไลน์ผ่าน Google
Meet

สัปดาห์ที่ ๑๕
ความสัมพันธ์และพลวัตของแหล่ง
อานาจต่าง ๆ ของกลุ่มผูม้ สี ่วนได้-เสีย
ทีเ่ กี่ยวข้อง

๓

- บรรยายประกอบ
ผศ.ดร.วิลาสินี จินตลิขติ ดี
เอกสารการสอนและ
Power point
- อภิปรายร่วมกันใน
ชัน้ เรียน
- ออนไลน์ผ่าน Google
Meet

หัวข้อ
สัปดาห์ที่ ๑๒
การประเมินผลนโยบาย
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หัวข้อ
สัปดาห์ที่ ๑๖
สรุปและรายงานกรณีศกึ ษา/บทความ
เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ

จานวน
ชัวโมง
่
๓

กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน
- สรุปเนื้อหา
ผศ.ดร.วิลาสินี จินตลิขติ ดี
- นาเสนอรายงาน
กรณีศกึ ษา/บทความ
เกี่ยวกับนโยบาย
สาธารณะ
- อภิปราย/วิจารณ์
ซึ่งกันและกัน
- ออนไลน์ผ่าน Google
Meet

สัปดาห์ที่ ๑๗ สอบปลายภาค
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ที่
๑
๒

๓
๔

ผลการ
วิธีการประเมิน
เรียนรู้
๒.๑, ๓.๒ สอบ
๑.๒, ๔.๒ การเข้าชัน้ เรียน การอภิปราย
และแสดงความคิดเห็นใน
ชัน้ เรียน
๒.๑, ๓.๒ แบบฝึกหัด/กิจกรรมในชัน้ เรียน
๕.๒
ผลงานและการนาเสนอ
กรณีศกึ ษา

สัปดาห์ที่
ประเมิน
๑๗

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
๓๐%

ตลอดภาคเรียน

๑๐%

ตลอดภาคเรียน
๑๖

๓๐%
๓๐%
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หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตาราและเอกสารหลัก
๑) ศุภชัย ยาวะประภาษ. (๒๕๕๔). นโยบายสาธารณะ (พิมพ์ครัง้ ที่ ๙). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
๒. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
๑) วรเดช จันทรศร. (๒๕๕๘). หลักการกาหนดนโยบายของรัฐ. กรุงเทพฯ : สหายบล็อกและการพิมพ์.
๒) วรเดช จัน ทรศร. (๒๕๕๙). ทฤษฎีการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ (พิมพ์ครัง้ ที่ ๗). กรุ ง เทพฯ :
พริกหวานกราฟฟิ ค.
๓) สมบัติ ธารงธัญวงศ์. (๒๕๕๖). นโยบายสาธารณะ : แนวความคิด การวิเคราะห์ และกระบวนการ (พิมพ์ครัง้
ที่ ๒๖). กรุงเทพฯ : เสมาธรรม.
๓. เอกสารและข้อมูลแนะนา
๑) เว็บไซต์ต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์
๒) บทความวิชาการและบทความวิจยั ในวารสารต่าง ๆ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดาเนิ นการของรายวิชา
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิ ทธิ ผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
๑) การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รียน
๒) แบบประเมินผูส้ อน
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน
๑) อาจารย์ผสู้ อนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการเรียนจากนักศึกษา
๒) จัดให้มกี ารทวนสอบหรือสังเกตการสอนโดยคณะกรรมการประจาหลักสูตร
๓. การปรับปรุงการสอน
๑) การประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา การประเมินการสอนของตนเอง และข้อเสนอแนะจากการทวนสอบ
โดยคณะกรรมการประจาหลักสูตร สรุปปั ญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขเมื่อสิน้ สุดการสอน เพื่อเป็ นข้อมูล
เบื้องต้นในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป
๒) ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ทนั สถานการณ์ทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และเหมาะสมกับ
นักศึกษารุ่นต่อไป
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มีคณะกรรมการทวนสอบในกลุ่มสาขาวิชาทวนสอบผลการประเมินการเรียนรูข้ องนักศึกษา เช่น ทวนสอบจาก
คะแนนข้อสอบกับข้อสอบ เพื่อวัดความรูแ้ ละปัญญา ทวนสอบจากรายงานทีม่ อบหมายให้นักศึกษา และการให้คะแนน
พฤติกรรมของนักศึกษา
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๕. การดาเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิชา
น าข้อคิดเห็น ของนักศึกษามาประมวลเพื่อจัดกลุ่มเนื้ อหาความรู้ที่ต้องปรับปรุ ง วิธีการศึกษาค้น คว้าด้วย
ตนเอง ผลจากการประมวลจะนาไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป อีกทัง้ ยังนาข้อคิดเห็นมาเป็ นแนวทาง
ในการปรับปรุงเนื้อหาบทเรียนให้มคี วามทันสมัย เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒

ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม

รายวิ ชา


รหัสวิ ชา MPP๕๕๐๒
รายวิ ชา นโยบายสาธารณะและ
การจัดการเชิ งยุทธศาสตร์
Public Policy and Strategic
Management

ด้านความรู้

ด้านทักษะทางปัญญา

ความรับผิดชอบหลัก



ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

ด้านทักษะการวิ เคราะห์
เชิ งตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ความรับผิดชอบรอง

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๑

๒



























ความรับผิดชอบในแต่ละด้านสามารถเพิม่ ลดจานวนได้ตามความรับผิดชอบ
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