
รายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ. ๓) 
รายวิชา ๔๐๒ ๓๐๕ นโยบายสาธารณะ 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขต                     ขอนแก่น 
วิทยาลัยสงฆ ์                ขอนแก่น 
คณะ                           สังคมศาสตร์ 
ภาควิชา                        รัฐศาสตร์ 
หลักสูตร/สาขาวิชา          รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

 
หมวดที ่๑ ข้อมูลโดยทั่วไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา  
๔๐๒ ๓๐๕ นโยบายสาธารณะ 
                (Public Policy) 
๒. จำนวนหน่วยกิต   
     ๓ หน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖) 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และประเภทหมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกนทางรัฐประศาสนศาสตร์) 
๔. อาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตร, อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ ดร.เรียงดาว ทวะชาลี 
     อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์, ป.ธ. ๙ 
     อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์, ป.ธ. ๙ 
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาท่ี ๒ / ๒๕๖๕ ชั้นปีที่ ๒ (บรรพชิต-คฤหัสถ)์ 
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ๔๐๒ ๓๐๓ ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
                    (Public Administration Theory) 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๘. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
    กำหนดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในรายวิชานี้  
๙. สถานที่เรียน    
     ห้องเรียนออนไลน์ / ห้อง ๓๐๙ (ภาคปกติ) ชั้น ๓ และห้อง ๒๐๔ (ภาคสมทบ) ชั้น ๒ อาคารเรียน ๑๐๐ ปี สมเด็จ



๒ 
 

พระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
๑๐. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
       ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

 
หมวดที ่๒ จุดมุง่หมายและวัตถุประสงค ์

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
เพ่ือให้ผู้ศึกษาเนื้อหาและร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชานี้ มีดังต่อไปนี้ 
๑.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและการวางแผนทั้งในด้านความคิดและด้าน

ทฤษฎี 
๑.๒ เพ่ือให้นิสิตมีประสบการณ์ตรงและสามารถแยกแยะประเภท และวิธีการกำหนดนโยบายสาธารณะ แผนงาน 

ตลอดจนถึงโครงการต่างๆ 
๑.๓ เพ่ือให้นิสิตได้เกิดความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์กระบวนการ เทคนิค และหลักการของนโยบาย

สาธารณะและการวางแผนที่สัมพันธ์กับปัจจัยแวดล้อม อันมีผลต่อนโยบายสาธารณะและการวางแผน 

๒. วัตถุประสงค์ในการการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือเพ่ิมเติมเนื้อหา ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูล เพ่ือการบูรณาการกับศาสตร์อ่ืนๆ โดยอาศัยการประเมินจาก

ผู้เรียน และคณาจารย์เข้าสู่ขบวนการสอนโดย MCU e-Leaning ดังมีต่อไปนี้ 
๒.๑ เพ่ือให้นิสิตเป็นผู้รู้จักปฏิบัติงานด้วยการกำหนดให้มีการวางนโยบาย และแผนงานไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน 
๒.๒ เพ่ือให้นิสิตเกิดการนำไปสู่ภาคปฏิบัติในการประเมินผลถึงข้อดีข้อเสียของนโยบายและการวางแผน แล้ว

ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ต่อไป 
๒.๓ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายแนวคิดการพัฒนาตามแนวทางพระพุทธศาสนาได้ 
๒.๔ เพ่ือให้นิสิตมีความสามารถในการใช้เครื่องมือการบริหารการพัฒนาตามแนวพุทธศาสนา 
๒.๕ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาตามนโยบายสาธารณะตามตัวแบบ

เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ และการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารการพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายสาธารณะ
และการวางแผน 

๒.๖ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรมสำหรับนักพัฒนาทีส่อดคล้องกับนโยบายสาธารณะและการ
วางแผน 

 
 

 

 

 

 

 



๓ 
 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการดำเนินการ 
๑. คำอธิบายรายวิชา  

  ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและการวางแผน ประเภท และวิธีการกำหนดนโยบายของรัฐ 
อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่อนโยบาย การนำนโยบายไปกำหนดเป็นแผนงานและโครงการ เทคนิคและหลักการของการ 
วางแผน และให้มีการศึกษาเฉพาะกรณี โดยเน้นการกำหนดนโยบายสาธารณะ และการวางแผนของประเทศไทย 
๒. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย ๓๓ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 

ไม่มีการสอนเสริมใน
รายวิชา  
 

มีการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 
๑๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 

ศึกษาคันคว้าด้วยตนเอง ๖ 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

 

๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 

        - อาจารย์ประจำวิชาหรืออาจารย์ผู้สอนให้คำปรึกษาผ่านโปรแกรมโทรศัพท์มือถือ (Line, Messenger, Google 
Meeting)  
        - มุมแนะแนว ห้องสำนักงานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ห้อง ๒๑๑ ชั้น ๒ อาคารเรียน ๑๐๐ ปี 
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
        - อาจารย์ประจำวิชาหรืออาจารย์ผู้สอน จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ ๒ 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทุกวันพุธ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องสำนักงานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ห้อง 
๒๑๑ ชั้น ๒ อาคารเรียน ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น (เฉพาะรายที่ต้องการ) 

 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 
 

๔.๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
ด้านบุคลิกภาพ  - มีการสอดแทรกเรื่อง การสำรวมในสมณภาวะ การครองจีวรหรือการแต่ง

กาย การเข้าสังคมและศาสนพิธี เทคนิคการเจรจา สื่อสาร การมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี และการวางตัวในการทำงานในบางรายวิชาที่เกี่ยวข้อง และใน
กิจกรรมปัจฉิมนเิทศ ก่อนที่นิสิตจะสำเร็จการศึกษา 

ด้านภาวะผู้นำ และความรับผิดชอบ - กำหนดให้มีรายวิชาซึ่งนิสิตต้องทำงานเป็นกลุ่ม และมีการกำหนดหัวหน้า



๔ 
 

ตลอดจนวินัยในตนเอง กลุ่มในการทำรายงานตลอดจน กำหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการนำเสนอ
รายงาน เพ่ือเป็นการฝึกให้นิสิตได้สร้างภาวะผู้นำและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่
ดี 
-  มีกิจกรรมนิสิตที่มอบหมายให้นิสิตหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการดำเนิน
กิจกรรม เพ่ือฝึกให้นิสิตมีความรับผิดชอบ 
-  มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาเข้าเรียนอย่าง
สม่ำเสมอ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้าในการแสดงความ
คิดเห็น 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ - มีการให้ความรู้แก่นิสิตในการนำเอาความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ไป
ใช้ในการทำงานที่จะทำให้นิสิตอยู่ร่วมกับคนอ่ืนและคนในสังคมได้ 

 

๔.๒ การพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (จาก มคอ.๒ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๔) 

๑. คุณธรรม 
จริยธรรม 

๒. ความรู้ ๓. ทักษะทาง
ปัญญา 

๔. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
๑ ๒ ๑ ๒ ๓  ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫   ⚫  

 
๔.๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 

ความรับผิดชอบหลัก 
(๒) สามารถปรับวิถีชีวิตใน
ความขัดแย้งทางค่านิยม และ
จัดการปัญหาทางคุณธรรม 
จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจทาง
ค่านิยมพ้ืนฐานและความรู้สึก
ของผู้อ่ืน 
ความรับผิดชอบรอง 
(๑) พัฒนานิสัยและประพฤติ

๑ ) บรรยายเชิ งวิช าการ  และขณ ะ
บรรยาย หรือทำกิจกรรมใดๆ ผู้บรรยาย
จะสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
จิตสาธารณ ะและการเสี ยสละเพ่ื อ
ส่วนรวม 
๒) การเป็นต้นแบบที่ดีของผู้สอน 
๓) ยกกรณี ตั วอย่ างประเด็นปัญหา
ท างด้ าน คุ ณ ธรรม  จ ริ ย ธ ร รม  จิ ต
สาธารณะและเสียสละเพ่ือส่วนรวมให้

๑ ) ประเมินพฤติกรรมการเข้าเรียน 
ความรับผิดชอบงาน ความตรงต่อเวลา 
๒) ประเมินผลจากการนำเสนอหรือส่ง
งานที่มอบหมายตรงตามกรอบเวลาที่
กำหนดไว้ 
๓) การสังเกตพฤติกรรม 
๔) ประเมินผลจากการทดสอบกลาง
ภาค และสอบปลายภาค 



๕ 
 

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 

ตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม 
และด้วยความรับผิดชอบทั้ ง 
ส่วนตนและส่วนร่วม 
 

นิสิตแสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหา 
๔) กำหนดให้นิสิตฝึกอภิปราย วิเคราะห์
เนื้อหาด้านคุณธรรมจริยธรรม  
๕) การฝึกทั กษะการศึกษาค้นคว้ า
เนื้อหาสารัตถะในวิชานโยบายสาธารณะ
และการวางแผน  
๖) การมอบหมายงาน 

 
๔.๒.๒ ความรู้ 

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
ด้านความรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ความรู้ 

ความรับผิดชอบหลัก 
(๑) มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักการของแนวคิดและทฤษฎี
ทางรฐัประศาสนศาสตร์ 
(๒) รู้และเข้าใจถึง
ความก้าวหน้าของความรู้
ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ 
กฎระเบียบและ ข้อบังคับท่ี
เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ใน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
(๓) ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยใน
ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการ
แก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ 
ความรู้ในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
ความรับผิดชอบรอง 
- ไม่มี 

๑) บรรยาย อภิปราย  
๒) การทำงานกลุ่ม/การนำเสนอใบงาน
เดี่ยว   
๓ ) ก ารวิ เค ราะห์ ก รณี ศึ กษ า แล ะ
มอบหมายให้ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
โดยนำมาสรุปและนำเสนอ  
๔) เน้นการศึกษาโดยใช้บททดสอบ/  
กิจกรรมทั้ งในห้องเรียน  และลงฝึก
ปฏิบัติพ้ืนทีภ่าคสนามนอกห้องเรียน 
๕) เน้นการศึกษาโดยใช้ปัญหา และ
โครงงาน (Problem base learning) 
๖) เน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางของการ
เรียนรู้ (Student Center) 
๗) มอบหมายให้นำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติ
จริงในชีวิตประจำวัน ๑ เรื่อง 
 

๑) ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบ
ปลายภาค ด้วยข้อสอบที่ เน้นทั้งด้าน
ศักยภาพและสมรรถภาพ 
๒) สมุดบันทึก 
๓) รายงาน/ใบงาน/โครงงาน 
๔) การสังเกตพฤติกรรม 
๕) ประเมินการนำเสนอสรุปการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูล 

 
 



๖ 
 

๔.๒.๓ ทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง

ปัญญา 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้

ด้านทักษะทางปัญญา 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน

ทักษะทางปัญญา 
ความรับผิดชอบหลัก 
- ไม่มี 
ความรับผิดชอบรอง 
(๑) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง
และทำความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับรัฐ 
ประศาสนศาสตร์จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
(๒) สามารถศึกษาและ
วิเคราะห์สถานการณ์หรือ
สภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้
ความรู้ แนวคิด และทฤษฎีทาง
รัฐประศาสนศาสตร์เพ่ือ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ไข
ได้อย่างสร้างสรรค์ 

๑) การบรรยาย/อภิปรายเชิงวิชาการ 
๒) การมอบหมายงาน โดยมอบหมาย
หัวข้อ และให้ยกกรณีศึกษาตัวอย่างที่
ส อดคล้ อ งกั บ หั วข้ อ เรี ยน รู้  ศึ กษ า 
ค้นคว้า ให้นิสิตศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่
เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและการ
วางแผน และนำเสนอผลการศึกษา
ร่วมกันอภิปรายกลุ่ม 
๓) การให้นิสิตศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาที่
เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและการ
วางแผน จนเกิดทักษะสามารถนำไป
ถ่ายทอดต่อได ้
๔) กำหนดให้ส่งรายงานและนำเสนอ
การศึกษาค้นคว้า 

๑) ประเมินจากผลงานและการของ
ผู้ เรียนที่ เกิดจากการใช้กระบวนการ
เรียนรู้ อย่ างเป็ น เหตุ เป็ นผล ศึกษา
ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจารณ์ และนำเสนอ
อย่างเป็นระบบ  
๒) ประเมินผลจากแบบฝึกหัดหรือการ
เขียนใบงานเดี่ยวและรายงานกลุ่มแบบ
โครงการ การสอบกลางภาค และการ
สอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่แสดง
ถึงทักษะทางปัญญาที่เกี่ยวกับนโยบาย
สาธารณะและการวางแผน 

 
๔.๒.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
ความรับผิดชอบหลัก 
(๒ ) สามารถปรับตั ว ได้ ใน
สังคมที่มีความหลากหลาย รับ
ฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและ
แสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค ์
ความรับผิดชอบรอง 
(๑) มีความรับผิดชอบในการ

๑) มอบหมายงานให้ผู้เรียนทำงานเป็น
กลุ่มเพ่ือเรียนรู้ความรับผิดชอบและการ
เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม  
๒) จัดกิจกรรมกลุ่มภายในห้องเรียนหรือ
ห้ องสมุ ด  ห รือนอกห้ องเรียน  เพ่ื อ
การศึ กษ าค้น คว้ าข้ อมู ล ที่ เกี่ ย วกั บ
นโยบายสาธารณะและการวางแผน 
๓) มอบหมายงานเป็นรายบุคคลหรือ
กลุ่ม 

๑ ) ป ระ เมิ น ตน เองและ เพ่ื อนด้ วย
แบบฟอร์มที่กำหนด 
๒) การสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล/กลุ่ม 
๓) การประเมินผลงานที่นำเสนอ 
๔) ประเมินผลจากแบบฝึกหัดหรือการ
เขียนใบงาน/รายงาน/โครงการ การ
สอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 



๗ 
 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
พัฒนาตนเองและแสดงออก
ซึ่งภาวะผู้นำและสมาชิกที่ดี
ของกลุ่ม 
(๓ ) มีความคิดริเริ่ม ในการ
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสมกับพ้ืนฐานของ 
ตนเองและบริบทของกลุ่ม 

๔) การนำเสนอหรือส่งใบงาน/โครงการ/
รายงานที่ ได้ รับมอบหมายให้ ศึกษา
ค้นคว้าเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและ
การวางแผน 
 

 
๔.๒.๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขการ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ความรับผิดชอบหลัก 
(๒) สามารถใช้เครื่องมือทาง
สถิติขั้นพ้ืนฐานได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสมกับประเด็นปัญหา 
ทางการวิจัยทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ 
ความรับผิดชอบรอง 
(๑) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือเป็นเครื่องมือใน
การค้ น ห าค วามรู้ แ ล ะการ
นำเสนอข้อมูลทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ในรูปแบบที่หลากหลาย
ได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคล
ต่างๆ 
(๓) สามารถสื่อสารประเด็น
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ได้

๑) อภิปรายและมอบหมายกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสืบค้นสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ    
๒) มอบหมายงานให้นิสิตศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน 
หรือ e-learning  

๓) ทำรายงาน โดยเน้นการนำตัวเลข 
หรือมีสถิติ อ้างอิงจากแหล่งที่มาของ
ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 

๔) นำเสนอ/ส่งใบงานหรือรายงานโดย
ใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 

๑) ประเมินจากความสามารถในจาก
การจัดทำรายงาน และการนำเสนอต่อ
ชั้นเรียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒ ) ป ระ เมิ น จ ากการมี ส่ วน ร่ วม ใน
กิจกรรมการเรียนการสอน 
๓) ประเมินจากผลงานตามกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ผู้สอนมอบหมาย 
 



๘ 
 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขการ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน 

การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 
ผู้สอน 

๑ 
 

แนะนำรายวิชาและแผนการสอน 
ชี้แจงแนวสังเขปและรายละเอียด
ประจำวิชา เกณฑ์การศึกษาตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย, การวัดผล
และประเมินผล 
-เกริ่นนำรายละเอียดเนื้อหาสาระ
รายวิชาแต่ละบท 
 
บทที่ ๑ ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับ
นโยบายสาธารณะ 
๑.๑ บทนำ 
๑.๒ ความหมายของนโยบาย
สาธารณะ 
๑.๓ องค์ประกอบของนโยบาย
สาธารณะ 
๑.๔ ประโยชน์ของการศึกษา
นโยบายสาธารณะ 
 
สรุปประเด็น 
คำถามท้ายบท 

๓ แนะนำ ช้ีแจง สร้างข้อตกลงร่วมกนั 
อธิบายรายวิชา และแผนการสอน 
เอกสารประกอบการเรียนการสอน  
- แนะนำวัตถุประสงค์ประจำบท 
- บอกแหล่งค้นคว้าข้อมูล/แนะ
วิธีการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ การ
ทำเอกสารสำหรับการนำเสนอ การ
ใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล  
- แนะนำการเรียนการสอนโดยการ
ใช้สื่อต่างๆ เช่น Power Point และ
สื่ อ  VDO /  YouTube ฯ ล ฯ 
(เพิ่มเติมการเรียนรู้ สืบค้นข้อมูลโดย
ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย สอดคล้อง
กับเป้าหมายการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
๒ ๑ ) ( พั ฒ น าก าร เรีย น รู้ ด้ าน
คุณธรรมและจริยธรรม / พัฒนา
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- บรรยาย อธิบาย และยกตัวอยา่ง
ประกอบ 
- อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น 
- ช้ีแจงการมอบหมายการทำใบงาน
เดี่ยวในแตล่ะครั้ง และการทำ
รายงานกลุ่ม โดยให้ทำเป็นแบบ
โครงการ (พัฒนาด้านความรู้ / 

ดร.ภูษติ ปุลันรมัย์  
 



๙ 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

ทักษะทางปัญญา / ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ) 
- เอกสารประกอบการสอน 
- หนังสือ / เว็ปไซต์ / e-Book 
- Power Point  
- สื่อสำเรจ็อิเล็กทรอนิกส ์
- เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ค 

๒ 
 

บทที่ ๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
นโยบายสาธารณะ (ต่อ) 
๑.๕ ความสำคัญของนโยบาย
สาธารณะ 
๑.๖ ลักษณะของนโยบายสาธารณะ 
๑.๗ วัตถุประสงค์ของนโยบาย
สาธารณะ 
๑.๘ ประเภทของนโยบายสาธารณะ 
๑.๙ ตัวแสดงในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ 
๑.๑๐ วงจรของนโยบายสาธารณะ 
 
สรุปท้ายบท 
คำถามท้ายบท 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ 
อภิปรายจากกรณศีึกษา 
- เช็คช่ือรายงานตัวเข้าห้องเรียน 

ตลอดภาคการศึกษาที่ ๒ 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม และความ
รับผิดชอบ) 
- ถาม-ตอบประเด็นประจำบท 
- อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ 
(พัฒนาด้านความรู้ / ทักษะทาง
ปัญญา / ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ) 
- มอบหมายงานค้นคว้าและฝึก
ปฏิบัติ ใหท้ำใบงานเดี่ยว (ฝึกโดยใช้
โปรแกรม Microsoft Word และ
โปรแกรม Power Point) ส่งงาน
ตามวัตถุประสงค์ประจำบทท่ี ๑ 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม และความ
รับผิดชอบ/ พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- เอกสารประกอบการสอน 
- หนังสือ / เว็ปไซต์ / e-Book 
- Power Point  
- สื่อสำเรจ็อิเล็กทรอนิกส ์

ดร.ภูษติ ปุลันรมัย์  
 



๑๐ 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

- เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ค 

๓ 
 

บทที่ ๒ ขอบข่ายและวิธีการศึกษา
นโยบายสาธารณะ 
๒.๑ บทนำ 
๒ .๒  วิ วัฒ นาการของการศึกษา
นโยบายสาธารณะ 
๒.๓ ยุคเริ่มต้น (ค.ศ. ๑๙๕๐-๑๙๗๙) 
๒.๔  ยุคขยายตั ว (ค .ศ . ๑๙๗๐ - 
ปัจจุบัน) 
๒.๕ ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย
สาธารณะกับศาสตร์สาขาอ่ืนๆ 
 
สรุปประเด็น 
คำถามท้ายบท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ 
อภิปรายจากกรณศีึกษา 
- เช็คช่ือรายงานตัวเข้าห้องเรียน 

ตลอดภาคการศึกษาที่ ๒ 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม และความ
รับผิดชอบ) 
- ถาม-ตอบประเด็นประจำบท 
- อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ 
(พัฒนาด้านความรู้ / ทักษะทาง
ปัญญา / ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ) 
- มอบหมายงานค้นคว้าและฝึก
ปฏิบัติ ใหท้ำใบงานเดี่ยว (ฝึกโดยใช้
โปรแกรม Microsoft Word และ
โปรแกรม Power Point) ส่งงาน
ตามวัตถุประสงค์ประจำบทท่ี ๒ 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม และความ
รับผิดชอบ/ พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- เอกสารประกอบการสอน 
- หนังสือ / เว็ปไซต์ / e-Book 
- Power Point  
- สื่อสำเรจ็อิเล็กทรอนิกส ์
- เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ค 

ดร.ภูษติ ปุลันรมัย์  
 

๔ 
 

บทที่ ๒ ขอบข่ายและวิธีการศึกษา
นโยบายสาธารณะ (ต่อ) 
๒.๖ ความสัมพันธ์ระหว่างการเมือง 
การบริหาร และนโยบายสาธารณะ 

๓ - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ 
อภิปรายจากกรณศีึกษา 
- เช็คช่ือรายงานตัวเข้าห้องเรียน 

ตลอดภาคการศึกษาที่ ๒ 

ดร.ภูษติ ปุลันรมัย์  
 



๑๑ 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๒ .๗  ระบ บ ก าร เมื อ ง  (Political 
System) 
 
สรุปประเด็น 
คำถามท้ายบท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม และความ
รับผิดชอบ) 
- ถาม-ตอบประเด็นประจำบท 
- อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ 
(พัฒนาด้านความรู้ / ทักษะทาง
ปัญญา / ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ) 
- มอบหมายงานค้นคว้าและฝึก
ปฏิบัติ ใหท้ำใบงานเดี่ยว (ฝึกโดยใช้
โปรแกรม Microsoft Word 
โปรแกรม Power Point และ
โปรแกรม Microsoft Excel) ส่งงาน
ตามวัตถุประสงค์ประจำบทท่ี ๒ 
และช้ีแจงให้นิสิตเตรยีมความพร้อม
เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานในพ้ืนท่ี
นอกห้องเรียน (พัฒนาการเรียนรู้
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม / 
ความรู้ / ความรับผิดชอบ/ พัฒนา
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- เอกสารประกอบการสอน 
- หนังสือ / เว็ปไซต์ / e-Book 
- Power Point  
- สื่อสำเรจ็อิเล็กทรอนิกส ์
- เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ค 

๕ บทที่ ๒ ขอบข่ายและวิธีการศึกษา
นโยบายสาธารณะ (ต่อ) 
๒ .๘  ร ะ บ บ บ ริ ห า ร  ( Public 
administration System) 
๒.๙ กระบวนการนโยบายสาธารณะ 
 
สรุปท้ายบท 

๓ - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ 
อภิปรายจากกรณศีึกษา 
- เช็คช่ือรายงานตัวเข้าห้องเรียน 

ตลอดภาคการศึกษาที่ ๒ 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม และความ
รับผิดชอบ) 
- ถาม-ตอบประเด็นประจำบท 

ดร.ภูษติ ปุลันรมัย์  
 



๑๒ 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

คำถามท้ายบท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ 
(พัฒนาด้านความรู้ / ทักษะทาง
ปัญญา / ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ) 
- มอบหมายงานค้นคว้าและฝึก
ปฏิบัติ ใหท้ำใบงานเดี่ยว (ฝึกโดยใช้
โปรแกรม Microsoft Word 
โปรแกรม Power Point และ
โปรแกรม Microsoft Excel) ส่งงาน
ตามวัตถุประสงค์ประจำบทท่ี ๒ 
และช้ีแจงให้นิสิตเตรยีมความพร้อม
เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานในพ้ืนท่ี
นอกห้องเรียน (พัฒนาการเรียนรู้
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม / 
ความรู้ / ความรับผิดชอบ/ พัฒนา
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- เอกสารประกอบการสอน 
- หนังสือ / เว็ปไซต์ / e-Book 
- Power Point  
- สื่อสำเรจ็อิเล็กทรอนิกส ์
- เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ค 

๖ 
 

บ ท ที่  ๓  ก ารกำห น ดน โยบ าย
สาธารณะ 
๓.๑ บทนำ 
๓.๒ ความหมายของการกำหนด
นโยบายสาธารณะ 
๓.๓ กระบวนการกำหนดนโยบาย
สาธารณะ 
๓.๔ ขั้นก่อตัวของนโยบายสาธารณะ 
หรือการก่อตัวของปัญหา 
๓.๕ การเตรียมเสนอร่างนโยบาย

๓ - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ 
อภิปรายจากกรณศีึกษา 
- เช็คช่ือรายงานตัวเข้าห้องเรียน 

ตลอดภาคการศึกษาที่ ๒ 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม และความ
รับผิดชอบ) 
- ถาม-ตอบประเด็นประจำบท 
- อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ 
(พัฒนาด้านความรู้ / ทักษะทาง
ปัญญา / ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

ดร.ภูษติ ปุลันรมัย์  
 



๑๓ 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

สาธารณะ 
๓.๖ การอนุมัติและประกาศเป็น
นโยบายสาธารณะ 
๓.๗ ทฤษฎีว่าด้วยรัฐกับนโยบาย
สาธารณะ 
๓.๘  ทฤษฎีการตัดสิน ใจกับการ
กำหนดนโยบายสาธารณะ 
๓.๙ ปัจจัยแวดล้อมที่ เกี่ยวข้องกับ
การกำหนดนโยบายสาธารณะ 
๓.๑๐ ตัวแบบในการวิเคราะห์การ
กำหนดนโยบายสาธารณะ 
 
สรุปท้ายบท 
คำถามท้ายบท 

รับผิดชอบ) 
- มอบหมายงานค้นคว้าและฝึก
ปฏิบัติ ใหท้ำใบงานเดี่ยว (ฝึกโดยใช้
โปรแกรม Microsoft Word และ
โปรแกรม Power Point) สง่งาน
ตามวัตถุประสงค์ประจำบทท่ี ๓ 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม และความ
รับผิดชอบ/ พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- เอกสารประกอบการสอน 
- หนังสือ / เว็ปไซต์ / e-Book 
- Power Point  
- สื่อสำเรจ็อิเล็กทรอนิกส ์
- เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ค 

๗ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
พื้ นที่ นอกห้องเรียน  เพื่ อศึกษา
ป ระ เด็ น เกี่ ย ว กั บ ก ารก ำห น ด
นโยบายสาธารณะ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ - รายงานตัวเข้าร่วมกิจกรรม 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม) 
- ลงพื้นที่ภาคสนามตรวจพื้นที่ทำ
โครงการของนิสิต ที่ เกี่ยวข้องกับ
ก าร เรี ย น ก ารส อน ใน ราย วิ ช า
นโยบายสาธารณะและการวางแผน  
- มอบหมายงานให้ไปทำการสำรวจ
พื้นที่บริบทชุมชนที่จะทำโครงการ 
เพื่ อ ให้ สอดคล้ องตามน โยบ าย
สาธารณะ 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จ ริยธ รรม  / ความ รู้  /  ทั กษ ะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ) 
- เข้าพบผู้นำชุมชนและชาวบ้าน
รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชน 
(ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ) 

ดร.ภูษติ ปุลันรมัย์  
 



๑๔ 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ถาม-ตอบประเด็นที่ศึกษานอก
ห้องเรียน 
(การเรียนรูพั้ฒนาด้านความรู้) 
- อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ / 
ทักษะทางปัญญา / ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ)  
- มอบหมายงานให้ไปทำการถอด
บทเรียนสรุปเป็นรายงานกลุ่มจาก
การเรียนการสอนนอกห้องเรียน 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ / 
ทั ก ษ ะ ท า งปั ญ ญ า  /  ทั ก ษ ะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ) 
 
มอบหมายให้ค้นคว้าข้อมูลและ
นำเสนองานผ่านสื่อเหล่านี ้
- เว็ปไซต ์
- วีดิทัศน์ 
- Power Point  
- สื่อสำเรจ็อิเล็กทรอนิกส ์
- เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ค 
(พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

๘ บทที่ ๔ การนำนโยบายสาธารณะ
ไปปฏิบัติ 

๔.๑ บทนำ 

๔.๒ ความหมายของการนำนโยบาย
สาธารณะไปปฏิบัติ 

๔.๓ ความสำคัญของการนำนโยบาย

๓ - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ 
อภปิรายจากกรณศีึกษา 
- เช็คช่ือรายงานตัวเข้าห้องเรียน 

ตลอดภาคการศึกษาที่ ๒ 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม และความ
รับผิดชอบ) 
- ถาม-ตอบประเด็นประจำบท 
- อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ 

ดร.ภูษติ ปุลันรมัย์  
 



๑๕ 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

สาธารณะไปปฏิบัติ 

๔.๔ ผู้เกี่ยวข้องในการนำนโยบาย
สาธารณะไปปฏิบัติ 

๔.๕ ขั้นตอนการนำนโยบาย
สาธารณะไปปฏิบัติ 

๔.๖ แนวคิดทฤษฎีและตัวแบบใน
การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัต ิ

๔.๗ ความสำเร็จและความล้มเหลว
ในการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 

 

สรุปท้ายบท 

คำถามท้ายบท 

      

(พัฒนาด้านความรู้ / ทักษะทาง
ปัญญา / ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ) 
- มอบหมายงานค้นคว้าและฝึก
ปฏิบัติ ใหท้ำใบงานเดี่ยว (ฝึกโดยใช้
โปรแกรม Microsoft Word และ
โปรแกรม Power Point) ส่งงาน
ตามวัตถปุระสงค์ประจำบทท่ี ๔
(พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม และความ
รับผิดชอบ/ พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- เอกสารประกอบการสอน 
- หนังสือ / เว็ปไซต์ / e-Book 
- Power Point  
- สื่อสำเรจ็อิเล็กทรอนิกส ์
- เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ค 

๙ สอบกลางภาค ๓ - สอบวัดผลการดำเนินการ
โครงการ 
- น ำ เสน อค วาม ก้ า วห น้ า
โครงการ 
(นำเสนอผ่านระบบออนไซต์
และออนไลน์) 

ดร.ภูษติ ปุลันรมัย์  
 

๑๐ บทที่  ๕ การประเมินผลนโยบาย
สาธารณะ 
๕.๑ บทนำ 
๕.๒ ความหมายของการประเมินผล
นโยบายสาธารณะ 
๕.๓ ความสำคัญของการประเมินผล
นโยบายสาธารณะ 

๓ - เช็คช่ือรายงานตัวเข้าร่วมกิจกรรม 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม) 
- ลงพื้นที่ภาคสนามเก็บข้อมูลการ
วิจัยเพื่อบูรณาการการเรียนการสอน
ในรายวิชานโยบายสาธารณะและ
การวางแผน  
- มอบหมายงานให้ไปทำการสำรวจ
พื้นที่บริบทชุมชนที่จะทำโครงการ 

ดร.ภูษติ ปุลันรมัย์  
 



๑๖ 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๕ .๔  วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง ก า ร
ประเมินผลนโยบายสาธารณะ 
๕.๕ ชนิดของการประเมิน 
๕ . ๖  CIPP Model กั บ ก า ร
ประเมินผลนโยบายสาธารณะ 
๕ .๗  เก ณ ฑ์ ใน ก ารป ระ เมิ น ผ ล
นโยบาย 
๕ .๘  ก ระบ วน ก ารป ระ เมิ น ผ ล
นโยบาย 
๕.๙ วิธีการประเมินผลนโยบาย
สาธารณะ 
๕.๑๐ แนวทางและตัวแบบในการ
ประเมินผล 
๕.๑๑ ผลกระทบของการประเมินผล
นโยบายสาธารณะที่มีต่อสังคม 
 
สรุปท้ายบท 
คำถามท้ายบท 
 
 

เพื่ อ ให้ ส อด ค ล้ อ งกั บ น โย บ าย
สาธารณะ  
(พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จ ริยธ รรม  / ความ รู้  /  ทั กษ ะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ) 
- เข้าพบผู้นำชุมชนและชาวบ้าน
รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มพื้นที่
เป้าหมาย 
(ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ) 
- ถาม-ตอบประเด็นที่ศึกษานอก
ห้องเรียน 
(การเรียนรูพั้ฒนาด้านความรู้) 
- อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ / 
ทักษะทางปัญญา / ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ)  
- มอบหมายงานให้ไปทำการถอด
บทเรียนสรุปเป็นรายงานกลุ่มจาก
การเรียนการสอนนอกห้องเรียน 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ / 
ทั ก ษ ะ ท า งปั ญ ญ า  /  ทั ก ษ ะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ) 
 
มอบหมายให้ค้นคว้าข้อมูลและ
นำเสนองานผ่านสื่อเหล่านี ้
- เว็ปไซต ์
- วีดิทัศน์ 
- Power Point  
- สื่อสำเรจ็อิเล็กทรอนิกส ์
- เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ค 



๑๗ 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

(พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

๑๑ บทที่ ๖ ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การวางแผน 
๖.๑ บทนำ 
๖.๒ ความหมายของการวางแผน 
๖.๓ ความสำคัญของการวางแผน 
๖.๔ องค์ประกอบของการวางแผน 

 
สรุปประเด็น 
คำถามท้ายบท 

 
 
 
 

๓ - เช็คช่ือรายงานตัวเข้าร่วมกิจกรรม 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม) 
- มอบหมายงานให้ไปทำการสำรวจ
พื้นที่บริบทชุมชนที่จะเลือกทำ
โครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
วางแผน  
(พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จ ริยธ รรม  / ความ รู้  /  ทั กษ ะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ) 
- เข้าพบผู้นำชุมชนและชาวบ้าน
รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกลุ่มพื้นที่
เป้าหมาย 
(ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ) 
- ถาม-ตอบประเด็นที่ศึกษานอก
ห้องเรียน 
(การเรียนรูพั้ฒนาด้านความรู้) 
- อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ / 
ทักษะทางปัญญา / ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ)  
- มอบหมายงานให้ไปทำการถอด
บทเรียนสรุปเป็นรายงานกลุ่มจาก
การเรียนการสอนนอกห้องเรียน 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ / 
ทั ก ษ ะ ท า งปั ญ ญ า  /  ทั ก ษ ะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ) 
 
มอบหมายให้ค้นคว้าข้อมูลและ

ดร.ภูษติ ปุลันรมัย์  
 



๑๘ 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

นำเสนองานผ่านสื่อเหล่านี้ 
- เว็ปไซต ์
- วีดิทัศน์ 
- Power Point  
- สื่อสำเรจ็อิเล็กทรอนิกส ์
- เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ค 
(พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

๑๒ 
 

บทที่ ๖ ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การวางแผน (ต่อ) 
๖.๕ มิติของการวางแผน 
๖.๖ ประเภทของการวางแผน 
๖.๗ ขั้นตอนการวางแผน 
๖.๘ ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย
สาธารณะกับการวางแผน 
 
สรุปท้ายบท 
คำถามท้ายบท 
 
 

๓ - เช็คช่ือรายงานตัวเข้าร่วมกิจกรรม 
 (พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม) 
- มอบหมายงานให้ไปทำการสำรวจ
พื้นที่บริบทชุมชนทีจ่ะทำโครงการ 
เพื่อให้สอดคล้องกับการวางแผน 
และมีกิจกรรมการทำงานร่วมกันกับ
กลุ่มพื้นที่เป้าหมาย 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จ ริยธ รรม  / ความ รู้  /  ทั กษ ะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ) 
- เข้าพบผู้นำชุมชนและชาวบ้าน
รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกลุ่มพื้นที่
เป้าหมาย 
(ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ) 
- ถาม-ตอบประเด็นที่ศึกษานอก
ห้องเรียน 
(การเรียนรูพั้ฒนาด้านความรู้) 
- อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ / 
ทักษะทางปัญญา / ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ)  
- มอบหมายงานให้ไปทำการถอด

ดร.ภูษติ ปุลันรมัย์  
 



๑๙ 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

บทเรียนสรุปเป็นรายงานเดี่ยวหรือ
รายงานกลุ่มจากการเรียนการสอน
นอกห้องเรียน 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ / 
ทั ก ษ ะ ท า ง ปั ญ ญ า  /  ทั ก ษ ะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ) 
 
มอบหมายให้ค้นคว้าข้อมูลและ
นำเสนองานผ่านสื่อเหล่านี ้
- เว็ปไซต ์
- วีดทิัศน์ 
- Power Point  
- สื่อสำเรจ็อิเล็กทรอนิกส ์
- เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ค 
(พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

๑๓ 
 

บทที่ ๗ กระบวนการวางแผนและ
การจัดทำโครงการ 
๗.๑ บทนำ  
๗.๒ การกำหนดความต้องการและ
วัตถุประสงค์ของแผน 
๗.๓ ลักษณะทั่วไปของวัตถุประสงค์ 
๗ .๔  ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง
วัตถุประสงค์กับภารกิจ 
๗.๕ การกำหนดองค์กรการวางแผน 
๗.๖ การวางแผนและการทดสอบ
ปรับปรุงแผน 
๗.๗ การอนุมัติแผน 
๗.๘ ความหมายของโครงการ 
๗.๙ ลักษณะของโครงการที่ดี 

๓ - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ 
อภิปรายจากกรณศีึกษา 
- เช็คช่ือรายงานตัวเข้าห้องเรียน 

ตลอดภาคการศึกษาที่ ๒ 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม และความ
รับผิดชอบ) 
- ถาม-ตอบประเด็นประจำบท 
- อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ 
(พัฒนาด้านความรู้ / ทักษะทาง
ปัญญา / ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ) 
- มอบหมายงานค้นคว้าและฝึก
ปฏิบัติ ใหท้ำใบงานเดี่ยว (ฝึกโดยใช้
โปรแกรม Microsoft Word และ
โปรแกรม Power Point) ส่งงาน

ดร.ภูษติ ปุลันรมัย์  
 



๒๐ 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๗.๑๐ การเขียนโครงการ 
 
สรุปท้ายบท 
คำถามท้ายบท 
         
 

ตามวัตถุประสงค์ประจำบทท่ี ๗
(พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม และความ
รับผิดชอบ/ พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- เอกสารประกอบการสอน 
- หนังสือ / เว็ปไซต์ / e-Book 
- Power Point  
- สื่อสำเรจ็อิเล็กทรอนิกส ์
- เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ค 

๑๔ 
 
 
 

บทที่ ๘ การวางแผนกลยุทธ์ 
๘.๑ บทนำ  
๘.๒ ความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ 
๘.๓ ความสำคัญของการวางแผนกล
ยุทธ์ 
๘.๔ ความสัมพันธ์ระหว่าง
จุดมุ่งหมายระดับกลยุทธ์กับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๘.๕ ขั้นตอนการจัดทำแผนกลยุทธ์ 
๘.๖ ขั้นตอนที่ ๑ การกำหนดหรือ
การทบทวนวิสันทัศน์ 
๘.๗ ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดหรือ
ทบทวนพันธกิจ 
๘.๘ ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดค่านิยม
ร่วม 
๘.๙ ขั้นตอนที่ ๔ การกำหนดแผน
ด้านหรือกลุ่มงานหลัก 
๘.๑๐ ขั้นตอนที่ ๕ การกำหนด
จุดมุ่งหมายเชิงกลยุทธ์ 
๘.๑๑ ขั้นตอนที่ ๖ การกำหนด
กิจกรรมเชิงกลยุทธ์ 

๓ 
 

- บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ 
อภิปรายจากกรณศีึกษา 
- เช็คช่ือรายงานตัวเข้าห้องเรียน 

ตลอดภาคการศึกษาที่ ๒ 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม และความ
รับผิดชอบ) 
- ถาม-ตอบประเด็นประจำบท 
- อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ 
(พัฒนาด้านความรู้ / ทักษะทาง
ปัญญา / ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ) 
- มอบหมายงานค้นคว้าและฝึก
ปฏิบัติ ใหท้ำใบงานเดี่ยว (ฝึกโดยใช้
โปรแกรม Microsoft Word และ
โปรแกรม Power Point) ส่งงาน
ตามวัตถุประสงค์ประจำบทท่ี ๘
(พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม และความ
รับผิดชอบ/ พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- เอกสารประกอบการสอน 
- หนังสือ / เว็ปไซต์ / e-Book 

ดร.ภูษติ ปุลันรมัย์  
 



๒๑ 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

 
สรุปท้ายบท 
คำถามทา้ยบท 

- Power Point  
- สื่อสำเรจ็อิเล็กทรอนิกส ์
- เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ค 

๑๕ 
 

บ ท ที่  ๙  ก า รบ ริ ห า รน โยบ าย
สาธารณ ะกับการวางแผนของ
ประเทศไทย 
๙.๑ บทนำ 
๙.๒ ความหมายของการบริหาร
นโยบายสาธารณะภายใต้โครงการ
ของรัฐ 
๙.๓ ความหมายของการบริหาร
โครงการพัฒนา 
๙.๔ ประเภทของโครงการพัฒนา 
๙.๕ การวางแผนและการวิเคราะห์
นโยบายการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐ 
๙.๖ การจัดการนโยบายภายใต้
โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐ 
๙.๗ ผลกระทบจากการบริหาร
นโยบายภายใต้การพัฒนาใน
โครงการขนาดใหญ่ของรัฐ 
 
สรุปท้ายบท 
คำถามท้ายบท 

๓ - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ 
อภิปรายจากกรณศีึกษา 
- เช็คช่ือรายงานตัวเข้าห้องเรียน 

ตลอดภาคการศึกษาที่ ๒ 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม และความ
รับผิดชอบ) 
- ถาม-ตอบประเด็นประจำบท 
- อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ 
(พัฒนาด้านความรู ้/ ทักษะทาง
ปัญญา / ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ) 
- มอบหมายงานค้นคว้าและฝึก
ปฏิบัติ ใหท้ำใบงานเดี่ยว (ฝึกโดยใช้
โปรแกรม Microsoft Word และ
โปรแกรม Power Point) ส่งงาน
ตามวัตถุประสงค์ประจำบทที่ ๙
(พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม และความ
รับผิดชอบ/ พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- เอกสารประกอบการสอน 
- หนังสือ / เว็ปไซต์ / e-Book 
- Power Point  
- สื่อสำเรจ็อิเล็กทรอนิกส ์
- เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ค 

ดร.ภูษติ ปุลันรมัย์  
 

๑๖ บทที่ ๑๐ นโยบายสาธารณะและ
การวางแผนเชิงพุทธบูรณาการ 

๓ - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ 
อภิปรายจากกรณศีึกษา 

ดร.ภูษติ ปุลันรมัย์  
 



๒๒ 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑๐.๑ บทนำ 
๑๐.๒ นโยบายสาธารณะกับแนวคิด
ก า ร พั ฒ น า ต า ม แ น ว ท า ง
พระพุทธศาสนา 
๑๐.๓  เครื่องมือการบริหารการ
พัฒนาตามแนวพุทธศาสนา 
๑๐.๔ การบริหารการพัฒนาตามตัว
แบบเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ 
๑๐.๕ การบูรณาการหลักพุทธธรรม
กับการบริหารการพัฒนา 
๑๐.๖ จริยธรรมสำหรับนักพัฒนาที่
สอดคล้องกับนโยบายสาธารณะและ
การวางแผน 
 
สรุปท้ายบท 
คำถามท้ายบท 

- เช็คช่ือรายงานตัวเข้าห้องเรียน 

ตลอดภาคการศึกษาที่ ๒ 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม และความ
รับผิดชอบ) 
- ถาม-ตอบประเด็นประจำบท 
- อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ 
(พัฒนาด้านความรู้ / ทักษะทาง
ปัญญา / ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ) 
- มอบหมายงานค้นคว้าและฝึก
ปฏิบัติ ใหท้ำใบงานเดี่ยว (ฝึกโดยใช้
โปรแกรม Microsoft Word 
โปรแกรม Power Point และ
โปรแกรม Microsoft Excel) ส่งงาน
ตามวัตถุประสงค์ประจำบทท่ี ๑๐ 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม และความ
รับผิดชอบ/ พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- เอกสารประกอบการสอน 
- หนังสือ / เว็ปไซต์ / e-Book 
- Power Point  
- สื่อสำเรจ็อิเล็กทรอนิกส ์
- เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ค 

๑๗ - สรุป เนื้ อหาตั้ งแต่บทที่  ๑ -๑๐ 
เพื่อให้นิสิตได้มองเห็นภาพรวมของ
เนื้อหาสรุปแต่ละบทในรายวิชา 
 
- แนะแนวการเตรียมตัวสอบวัดผล
ปลายภาค  
- ทบทวนการส่งใบงานเดี่ยวและ

๓ - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ 
อภิปรายจากกรณศีึกษา 
- เช็คช่ือรายงานตัวเข้าห้องเรียน 

ตลอดภาคการศึกษาที่ ๒ 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม และความ
รับผิดชอบ) 
- ถาม-ตอบประเด็นแตล่ะบท 

ดร.ภูษติ ปุลันรมัย์  
 



๒๓ 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

รายงานกลุ่มตามที่มอบหมายไว้ - อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ 
(พัฒนาด้านความรู้ / ทักษะทาง
ปัญญา / ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ) 
- มอบหมายงานค้นคว้าและฝึก
ปฏิบัติ ใหท้ำใบงานเดี่ยว (ฝึกโดยใช้
โปรแกรม Microsoft Word 
โปรแกรม Power Point และ
โปรแกรม Microsoft Excel) 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ / ทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- เอกสารประกอบการสอน 
- หนังสือ / เว็ปไซต์ / e-Book 
- Power Point  
- สื่อสำเรจ็อิเล็กทรอนิกส ์
- เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ค 

๑๘ สอบปลายภาค ๓ สอบแบบอัตนัย  
(ผ่านระบบ MCU e-Testing) 

วิทยาลัยสงฆ์
ขอนแก่น 

 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ มาตรฐานการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล  สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ความรับผิดชอบหลัก 
ข้อ ๔.๒.๑ (๒) 

- สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 
- ประเมินผลงานจากการทำใบงาน
เดี่ยวหรือรายงานกลุ่ม/เข้าชั้นเรยีน 

ตลอดภาคการศึกษา ๑๐ % 

๒ 
ด้านความรู้ 
ความรับผิดชอบหลัก 
ข้อ ๔.๒.๒ (๑), (๒), (๓) 

- การตอบคำถามในชั้นเรียน/
กิจกรรมภาคสนาม 
- การสอบกลางภาค 

๑-๘, ๑๐-๑๗ 

๙ 
๒๐ % 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
ความรับผิดชอบหลัก 

การสอบปลายภาค แบบอัตนัย  ๑๘ ๔๐ % 



๒๔ 
 

ที ่ มาตรฐานการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล  สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 
ข้อ ๔.๒.๓ ( - ) 

๔ 

ด้านทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 
ความรับผิดชอบหลัก 
ข้อ ๔.๒.๔ (๒) 

- การสั งเกตพฤติกรรมจากการ
ทำงานกลุ่มร่วมกับเพ่ือน/การมี
ส่วนร่วม  
- การนำเสนอรายงาน/อภิปราย 
เสนอความคิดเห็น 
- การทำงานกลุ่มหรือใบงานเดี่ยว 
(อัตนัย) 
- การส่งงานตามที่มอบหมาย 

ตลอดภาคการศึกษา ๑๕ % 

๕ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ความรับผิดชอบหลัก 
ข้อ ๔.๒.๕ (๒) 

- การนำเสนองานหน้าชั้นเรียน 
- การส่งงานผ่านทาง e-mail, Inbox 
- การนำเสนอผลงานกลุ่มโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีนำเสนองานผ่านสื่อต่างๆ 
อาทิเช่น แบบ PowerPoint / VDO 

ตลอดภาคการศึกษา ๑๕ % 

 
 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑. เอกสารและตำราหลัก 
เอกสารภาษาไทย 

กมล ฉายาวัฒนะ. บริหารคนและงานตามหลักการของพระพุทธเจ้า . กรุงเทพมหานคร: ชบาพับลิชชิ่ง เวิร์กส, 
๒๕๔๙. 

กรมการปกครอง. คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์อาสา
รักษาดินแดน, ๒๕๔๓. 

กุลธน ธนาพงศธร. “แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ”. ใน เอกสารการสอนชุดวิชานโยบายสาธารณะและ
การวางแผน. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๕. 

         . “ขอบข่ายและวิธีการศึกษานโยบายสาธารณะ”. ใน เอกสารการสอนชุดวิชานโยบายสาธารณะและการ
วางแผน. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๙. 

เกษม จันทร์แก้ว. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นสูง. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๔. 
ขวัญใจ แสงมณี. หลักเบื้องต้นในการวางแผนเศรษฐกิจ. กรุงเทพมหานคร: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 

๒๕๒๔. 
คณาจารย์ภาควิชาบริหารรัฐกิจ. การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 



๒๕ 
 

๒๕๓๓. 
         . ความคิดอิสระ: รวมบทความทางการเมืองระหว่างปี ๒๕๑๑-๒๕๑๖. กรุงเทพมหานคร: พิฆเณศ, ๒๕๑๗. 
จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์. “การประเมินผลนโยบายสาธารณะ”. ใน เอกสารการสอนชุดวิชานโยบายสาธารณะและการ

วางแผน. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๙. 
จุมพล หนิมพานิช. การวิเคราะห์นโยบาย: ขอบข่าย แนวคิด ทฤษฎี และกรณีตัวอย่าง. นนทบุรี: สำนักพิมพ์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๗. 
         . “การกำหนดนโยบายสาธารณะ”. ใน เอกสารการสอนชุดวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน. นนทบุรี: 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๘. 
ฉลอง โชติกะคาม. การพัฒนาการเกษตรแบบย่ังยืน. กรุงเทพมหานคร: เซ็นเตอร์ดิสคัฟเวอรี่, ๒๕๔๒. 
ชินรัตน์ สมสืบ. “การประเมินผลนโยบายสาธารณะ”. ใน ประมวลสาระชุดวิชานโยบายสาธารณะและการบริหาร

โครงการ. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๘. 
ชัยอนันต์ สมุทวณิช. การเมืองกับการบริหาร. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์บรรณกิจ, ๒๕๒๓. 
ณรงค์ สินสวัสดิ์. การเมืองไทย: การวิเคราะห์เชิงจิตวิทยา. กรุงเทพมหานคร: วัชรินทร์การพิมพ์, ๒๕๓๙. 
ดาริน คงสัจวิวัฒน์. หลักการและเทคนิควิธีการเพื่อการประเมินผลนโยบาย. มหาวิทยาลัยนเรศวร: ภาควิชารัฐศาสตร์ 

คณะสังคมศาสตร์, ๒๕๔๗. 
เดช วัฒนยิ่งเจริญ, การประเมินผลกระทบทางสังคม. พิมพ์ครั้งที่ ๒. พิษณุโลก: ดาวเงินการพิมพ์, ๒๕๕๓. 
          . การประเมินผลกระทบทางสังคม. พิมพ์ครั้งที่ ๓. พิษณุโลก: พิษณุโลกเปเปอร์แอนด์ซัพพลาย, ๒๕๕๓. 
          . ทฤษฎีและการประเมินผลกระทบทางสังคม : เอกสารการสอนประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๔๖ . คณะ

สังคมศาสตร์: มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๔๖. 
เดโช สวนานนท์. คำอธิบายศัพท์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๑ . กรุงเทพมหานคร: หจก.

วีทซ ีคอมมิวนิเคชั่น จำกัด, ๒๕๔๔. 
ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์ . การกำหนดและการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ: ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ . 

กรงุเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๔๑. 
         . “การนำนโยบายไปปฏิบัติ”. ใน เอกสารประกอบการสอนวิชา รศ.๗๔๐ การนำนโยบายไปปฏิบัติ ฉบับที่ 

๑. กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๓๙. 
ทศพร ศิริสัมพันธ์ . ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ . กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์. KPI และ Action Plan จัดทำ KPI และแปลงสู่แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ให้ไม่

พลาดเปา้. นนทบุรี: ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ จำกัด, ๒๕๕๕. 
เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธ์. “นโยบายสาธารณะกับการวางแผนกลยุทธ์”. ใน ประมวลสาระชุดวิชานโยบายสาธารณะ

และการบริหารโครงการ.นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๘. 
ธนากร สังเขป. การพัฒนาที่ยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 
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ประชุม รอดประเสริฐ. การบริหารโครงการ. กรุงเทพมหานคร: เนติกลุการพิมพ์, ๒๕๔๒. 
ประเวศ วะสี. กระบวนการนโยบายสาธารณะ. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, ๒๕๔๗. 
ปราณี รามสูตร และจำรัส ด้วงสุวรรณ. พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน. กรุงเทพมหานคร: ธนะการพิมพ์, ๒๕๔๕. 
ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ และคณะ. วิธีวิทยาศึกษาสังคมไทย: วิถีใหม่แห่งการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: เอดิสัน เฟรส

โปรดักท์, ๒๕๓๕. 
ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์. การวิจัยประเมินผล: หลักการและกระบวนการ . กรุงเทพมหานคร: ที.พี.เอ็น. เพลส จำกัด, 

๒๕๓๙. 
         . การวิจัยประเมินผล: หลักการและกระบวนการ. กรุงเทพมหานคร: หจก.ที.พี.เอ็น.เพลส, ๒๕๔๒. 
พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์. พุทธบัญญัติ ๒๒๗ เพื่อความเข้าใจวินัยให้ถูกต้อง. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 
พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง (แปลจากพระไตรปิฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ). กรุงเทพมหานคร: กรมการศาสนา, 

๒๕๑๔. 
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พุทธวิธีการบริหาร. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๔๙. 
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และเสถียร วรรณปก. มณีแห่งปัญญา. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๓๖. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). การพัฒนาที่ยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๔๔. 
          . ธรรมกับไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๑. 
          . พุทธธรรม. พิมพ์ครั้งที ่๑๑. กรุงเทพมหานคร: ดวงแก้ว, ๒๕๔๔. 
พายัพ พะยอมยนต์. “การวางแผนของไทย”. ใน เอกสารการสอนชุดวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน, หน่วย

ที่ ๘-๑๕. พิมพ์ครั้งที่ ๒๒. นนทบุร:ี สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๗. 
ไพศาล สุริยะมงคล. “นโยบายสาธารณะของไทย”. ใน เอกสารการสอนชุดวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน. 

นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๕. 
ภูษิต ปุลันรัมย์. จริยธรรมทางการบริหาร. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, 

๒๕๖๓. 

          . นโยบายสาธารณะและการวางแผน. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

ขอนแก่น, ๒๕๖๒. 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

มหามกุฏราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับสฺยามรฏฺฐเตปิฏกํ ๒๕๒๕. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕. 

รังสรรค์ ประเสริฐศรี. “ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายสาธารณะกับแผน”. ใน เอกสารการสอนชุดวิชานโยบาย
สาธารณะและการวางแผน. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๙. 
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เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ. การประเมินผลนโยบายสาธารณะ. กรุงเทพมหานคร: บริษัท บพิธการพิมพ์ จำกัด, ๒๕๕๕. 
         . นโยบายสาธารณะ. กรุงเทพมหานคร: บริษัท บพิธการพิมพ์ จำกัด, ๒๕๕๑. 
วรเดช จันทรศร. “การนำนโยบายไปปฏิบัติ: ตัวแบบและคุณค่า”. ใน เอกสารประกอบการสอนวิชา รศ.๗๔๐ การนำ

นโยบายไปปฏิบัติ ฉบับท่ี ๑. กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๓๙. 
         . ทฤษฎีการนำนโยบายไปปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร: สหายบล็อกและการพมิพ์, ๒๕๔๘. 
         . ทฤษฎีการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพมหานคร: พริกหวานกราฟฟิค, ๒๕๕๔. 
วัฒนา พัฒนพงษ์. “ระบบการวางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการแบบองค์รวม”, วารสารพัฒนบริหารศาสตร์. ๔๒ 

(ฉบับพิเศษ ๒๕๔๕): ๓๓-๙๐. 
         . ทฤษฎีการนำนโยบายไปปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร: สหายบล็อกและการพิมพ์, ๒๕๔๘. 
ศุภชัย ยาวะประภาษ. นโยบายสาธารณะ. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๓. 
ศุภชัย ยาวะประภาษ และไตรรัตน์ โภคพลากรณ์.  แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารแผนงานโครงการการบริหาร

พัฒนาชนบท หน่วยที ่๑. สาขารัฐศาสตร์: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๒๖. 
         . นโยบายสาธารณะ. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘. 
         . นโยบายสาธารณะ. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 
สนิท สมัครการ. วิธีการศึกษาสังคมมนุษย์ กับตัวแบบการศึกษาสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร: โครงการส่งเสริม

เอกสารวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๓๔. 
สถาบันพระปกเกล้า. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์

คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๕๐. 
สมคิด พรมจุ้ย. เทคนิคการประเมินโครงการ. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๖. 
สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ . นโยบายสาธารณะ: แนวความคิด การวิเคราะห์ และกระบวนการ . กรุงเทพมหานคร : 

สำนักพิมพ์เสมาธรรม, ๒๕๔๓. 
         . นโยบายสาธารณะ: แนวความคิด การวิเคราะห์ และกระบวนการ . พิมพ์ครั้งที่ ๑๑. กรุงเทพมหานคร: 

สำนักพิมพ์เสมาธรรม, ๒๕๔๘. 
         . นโยบายสาธารณะ: แนวความคิด การวิเคราะห์และกระบวนการ. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์เสมาธรรม, 

๒๕๔๙. 
สมปอง สุวรรณภูมา. การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร: คณะบุคคลค

วอลิตี้ปริ้นท ์Quality Print, ๒๕๕๖. 

สมพร เทพสิทธา. การพัฒนาแบบยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร: สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์, 
๒๕๓๖. 

สมพ ร  เฟ่ื อ งจั น ท ร์ . น โยบ ายส าธ ารณ ะ : ท ฤษ ฎี แ ล ะการป ฏิ บั ติ . ก รุ ง เท พ มห าน ค ร : ส ำนั ก พิ ม พ์  
โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๙. 

สมพร แสงชัย. การวางแผนโครงการพฒันา. กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
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ศาสตร์, ๒๕๒๐. 
สมพิศ สุขแสน. นโยบายสาธารณะและการวางแผน . มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์: คณะมนุษยศาสตร์และ
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หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ได้รับการประเมินผลจากนิสิต โดยมีผลการประเมินความสอดคล้องตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ แยกเป็นรายด้านได้ดังนี้ 
          ๑.๑ ด้านเนื้อหาวิชา 

http://www.onep.go.th/eia/page๒/km.../suwanapum.doc
http://www.onep.go.th/eia/page๒/km.../suwanapum.doc
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     ๑) มีการแจ้งให้นิสิตทราบเกี่ยวกับคำอธิบายรายวิชา ขอบข่ายเนื้อหารายวิชา แผนการสอน  
     ๒) การจัดลำดับเนื้อหาเป็นไปอย่างมีระบบและข้ันตอนชัดเจน 
     ๓) ได้รับความรู้ในรายวิชานี้ครบถ้วนตามแผนการสอน 
     ๔) สอนเนื้อหารายวิชาให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันและสถานการณ์ปัจจุบัน 

                ๕) นำเสนอประเด็นใหม่ๆ ที่ทันสมัยในกรอบเนื้อหารายวิชา 
          ๑.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอน 

    ๑) มีการใช้สื่อการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมและหลากหลายทำให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหา
มากยิ่งขึ้น 
    ๒) ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
    ๓) ให้ข้อมูลและชี้แนะแหล่งค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 
    ๔) จัดเนื้อหาและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน 
    ๕) มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมที่มีสารประโยชน์ในกิจกรรมการเรียนการสอน 
    ๖) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เสนอความคิดเห็นในการเรียนการสอน  

              ๗) มีการวัดผลและประเมินผลหลายรูปแบบ 
          ๑.๓ ด้านคุณธรรมจริยธรรมของอาจารย ์
              ๑) มีความเมตตา กรุณา ปราศจากอคติต่อผู้เรียน 

    ๒) มีความอดทนต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้เรียนในขณะทำการเรียนการสอน 
    ๓) ปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือทั้งในและนอกเวลาปฏิบัติงานสอน 

              ๔) มีเวลาให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียน ตรงต่อเวลาและอุทิศตนให้กับการสอนเต็มที่ 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
          - การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
          - ผลการสอบ 
          - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
          - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
          - ขอเสนอแนะผ่านเวบบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนิสิต 
๓. การปรับปรุงการสอน  

หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง 
และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
          - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
          - การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 
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๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จากการสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่อาจารย์
ประจำหลักสูตร  
          - มีการตั้งคณะกรรมการในหลักสูตร/สาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔ 
          - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัย
ของอาจารย์หรือแนวคิดใหม่ๆ 

 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้บรรยาย  อาจารย์ ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์, ป.ธ.๙ 
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