
รายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ. ๓)  
 

ประจ ำรำยวิชำ กำรสื่อสำรทำงกำรเมือง     
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะสังคมศำสตร์ 

 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา  
     ๘๑๔ ๒๐๕  กำรสื่อสำรทำงกำรเมือง     
  (Political Communication) 
๒.จ านวนหน่วยกิต   

๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำรัฐศำสตร์ 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     รศ.ด 
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภำคกำรศึกษำที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน    
     คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
     พฤษภำคม ๒๕๖๑ 

 
 

 
 



 
 
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
     - เพ่ือให้นิสิตมีควำมรู้ควำมเข้ำใจกระบวนกำรวิเครำะห์เกี่ยวกั ธรรมชำติ วิธีกำร ขอบเขตกำรศึกษำวิชำทำงด้ำน
รัฐศำสตร์พร้อมกับบูรณำกำรเข้ำกับศำสตร์อ่ืนๆ ได้อย่ำงกลมกลืน 

 - เพ่ือให้นิสิตสำมำรถน ำควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรบูรณำกำรควำมรู้ทำงรัฐศำสตร์ตำมหลักทำงพระพุทธศำสนำ 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
     - เพ่ือให้นิสิตมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรสังเครำะห์ข้อมูล วิเครำะห์ วิจัย จัดระบบและประเมินผลข้อมูลจนเกิด
องค์ควำมรู้ใหม่ เพ่ือควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงรัฐศำสตร์ 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     - เพ่ือใหก้ำรจัดท ำและปรับปรุงหลักสูตรให้มีมำตรฐำนไม่ต่ ำกว่ำที่ สกอ. ก ำหนด   
     - ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ  
     - เพ่ือกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรเรียน กำรสอนและบริกำรวิชำกำร   

 
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

๑.ค าอธิบายรายวิชา  
ศึกษำวิเครำะห์แนวคิดและทฤษฎีกำรสื่อสำรทำงกำรเมือง พัฒนำกำรของกำรสื่อสำรทำงกำรเมือง กำรสื่อสำร

ทำงกำรเมืองตำมแนวพระพุทธศำสนำ กำรสื่อสำรทำงกำรเมืองเปรียบเทียบระหว่ำงประเทศเสรีนิยมกับอ ำนำจนิยม 
กำรสื่อสำรทำงกำรเมืองของไทย กำรสื่อสำรทำงกำรเมืองของบุคคลส ำคัญในไทย กำรสื่อสำรทำงกำรเมืองสมัยใหม่ 
งำนวิจัยเกี่ยวกับกำรสื่อสำรทำงกำรเมือง และแนวโน้มของกำรสื่อสำรทำงกำรเมือง 
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยำย  ๔๘ ชั่วโมงต่อ
ภำคกำรศึกษำ   
 

สอนเสริมตำมควำม
ต้องกำรของนิสิตเฉพำะ
รำย   

ไม่มีกำรฝึกปฏิบัติงำน
ภำคสนำม 

กำรศึกษำด้วยตนเอง ๖
ชั่วโมงต่อสัปดำห์   

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
- อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และอำจำรย์ประจ ำรำยวิชำเปิดโอกำสให้ค ำปรึกษำท้ังในสถำนศึกษำและทำงกำรสื่อสำร



ทำงโทรศัพท์ ทำงสื่อออนไลน์ได้ตลอดเวลำ 
 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 

๑) ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ มีกำรให้ควำมรู้ถึงกำรบริหำรที่เน้นกำรใช้หลักธรรม
ทำงพระพุทธศำสนำเป็นเครื่องมือเพ่ือสร้ำงองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยระบบคุณธรรม และกำรใช้ชีวิตร่วมกับ
ผู้อื่นอย่ำงสันติ 

๒) ควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษ ส่งเสริมทักษะกำรฟัง พูด อ่ำน และเขียนภำษำอังกฤษ โดยกำรใช้
ต ำรำภำษำอังกฤษในกำรเรียนกำรสอน และใช้ภำษำอังกฤษในกำรเขียนและน ำเสนอผลงำนวิจัย 

๓) ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส่งเสริมให้มีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกระบวน กำร
เรียนรู้และปฏิบัติงำน เช่น  กำรใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ กำรใช้บริกำรห้องสมุดผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตทั่ว
ประเทศ 

๔) ด้ำนภำวะผู้น ำ ควำมรับผิดชอบ และกำรมีวินัย มีกำรสร้ำงภำวะควำมเป็นผู้น ำโดยเฉพำะกำรประยุกต์ใช้
แนวคิดภำวะผู้น ำเชิงพุทธในกำรปฏิบัติงำนหรือกำรท ำวิจัยร่วมกับผู้ อ่ืน มีควำมรับผิดชอบในกำร
ปฏิบัติงำนหรือส่งงำน และมีกติกำในกำรสร้ำงวินัยในตนเอง 

๕) ด้ำนบุคลิกภำพ มุ่ งเน้นกำรพัฒนำบุคลิกภำพภำยใน โดยกำรใช้ เครื่องมือพัฒนำจิตตำมแนว
พระพุทธศำสนำ เพ่ือให้เกิดปัญญำ  ส่วนบุคลิกภำพภำยนอกมีกำรสอดแทรกเรื่องกำรแต่งกำย กำรเข้ำ
สังคม กำรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กำรเจรจำสื่อสำร และกำรวำงตัวในกำรท ำงำนร่วมกับบุคคลอ่ืนในระหว่ำง
กำรเรียนรู้ ทั้งทำงภำคทฤษฎีและกำรท ำกำรวิจัย 

๖) ด้ำนศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนจริง กำรเรียนกำรสอนมุ่งเน้นให้นิสิตมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเชิงลึก 
สำมำรถผลิตงำนวิจัยที่มีประโยชน์และน ำไปประยุกต์ใช้งำนที่จะยังประโยชน์ให้เกิดกับสังคมได้จริงในเชิง
ปฏิบัติ 

๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
๒.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๒.๑.๑ ผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 

 ๑) มีควำมสำมำรถในกำรใช้ดุลยพินิจเพ่ือกำรแก้ปัญหำทำงคุณธรรมและจริยธรรมที่ซับซ้อนอย่ำงผู้รู้ใน
บริบทของศำสตร์ทำงด้ำนรัฐศำสตร์ 

 ๒) มีควำมสำมำรถในกำรสนับสนุนอย่ำงจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้ดุลยพินิจบนฐำนควำมรู้ทำงรัฐศำสตร์ในกำร
จัดกำรกับบริบทที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

 ๓) มีภำวะผู้น ำในกำรส่งเสริมให้มีกำรประพฤติปฏิบัติตำมหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ท ำงำน และ



ชุมชนที่ตนเกี่ยวข้อง 
 ๔) มีควำมสำมำรถในกำรเป็นแบบอย่ำงที่ดีงำมของบุคคลอ่ืน 

๒.๑.๒ กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือให้เกิดผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม  จริยธรรม หลักสูตรจงึใช้กลยุทธ์ในกำรสอนเพื่อพัฒนำกำร
เรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้ 

๑) ฝึกฝนภำวะควำมเป็นผู้น ำ ผู้ตำม รวมถึงกำรเคำรพสิทธิ และกำรรับฟังควำมคิดเห็นผู้อ่ืนในกำร
ปฏิบัติงำนเป็นทีมและกำรท ำงำนวิจัย  

๒) กำรสอดแทรกควำมรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ในกำรเรียนกำรสอน ทั้งในด้ำนกำรด ำรงชีวิตอยู่ใน
สังคม และในกำรวิจัย 

๒.๑.๒ กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
มีกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ทั้งระหว่ำงก ำลังศึกษำ และภำยหลังส ำเร็จกำรศึกษำ 
ด้วยวิธีกำรต่ำงๆ เช่น กำรสังเกต กำรสัมภำษณ์ กำรสนทนำกลุ่ม กำรใช้แบบสอบถำม แบบประเมิน และ
แบบวัดผล โดยประเมินจำกหลำยๆ ด้ำน ดังนี้ 

๑) ประเมินจำกกำรมีวินัยในกำรเรียน กำรตรงเวลำในกำรเข้ำชั้นเรียน กำรท ำงำนเสร็จและส่งงำน
ตำมก ำหนด  

๒) ประเมินจำกควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนเป็นทีม กำรท ำงำนวิจัย และกำรเข้ำร่วมกิจกรรมใน
กำรใช้องค์ควำมรู้ทำงกำรศึกษำท ำประโยชน์ต่อสังคม 

๓) ประเมินจำกควำมซื่อสัตย์ และจรรยำบรรณในกำรสอบ 
๔) ผู้เรียนประเมินตนเอง และประเมินโดยเพื่อนและอำจำรย์ โดยใช้แบบประเมินและแบบวัดผล        
๕) ภำยหลังส ำเร็จกำรศึกษำ ให้ดุษฎีบัณฑิตประเมินตนเอง ประเมินจำกผู้ใช้บัณฑิต และประเมินจำก

ผู้บังคับบัญชำของบัณฑิต โดยใช้แบบสอบถำม 
๒.๒ ด้านความรู้ 
๒.๒.๑ ผลกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้ 

๑) มีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำนวัตกรรมหรือสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ที่เป็นแก่นของสำขำวิชำรัฐศำสตร์ 
๒) มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคนิคกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อหำข้อสรุปของปรำกฏกำรณ์ในสำขำวิชำ

รัฐศำสตร์ 
๓) มีควำมเข้ำใจอย่ำงลึกซึ้งและกว้ำงขวำงเกี่ยวกับองค์ควำมรู้เชิงปฏิบัติกำรที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งใน

ระดับชำติและนำนำชำติ 
๔) มีควำมสำมำรถในกำรปรับเปลี่ยนปัจเจกปัญญำมำเป็นสำธำรณปัญญำที่ก่อให้เกิดคุณค่ำต่อสังคม 

๒.๒.๒ กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้ 



๑) จัดกำรเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง และมุ่งเน้นให้นิสิตมีควำมรู้ควำมเข้ำใจศำสตร์ในเชิงลึก 
ผสมผสำนให้น ำไปสู่วิธีกำรด ำเนินกำรที่เป็นกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  โดยใช้วิธีกำรเรียนกำรสอนที่
เน้นหลักกำรทำงทฤษฎี และกำรประยุกต์ทำงปฏิบัติในสภำพแวดล้อมจริง เป็นรูปแบบกำรเรียนรู้
ที่กระตุ้นให้เกิดกำรคิด วิเครำะห์ และตัดสินใจด้วยตนเอง เช่นให้มีกำรน ำเสนองำน กำรร่วมแสดง
ควำมคิดเห็น กำรตอบค ำถำม เพื่อสนับสนุนให้นิสิตคิดเป็นและมีนิสัยใฝ่รู้ 

๒) กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง มีอิสระในกำรแสวงหำควำมรู้โดยไม่ยึดติดกับกำรรับข้อมูลจำกผู้สอน
เพียงวิธีเดียว 

๓) กำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
๔) เรียนรู้จำกสถำนกำรณ์จริง มีกำรเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนและศึกษำดูงำน 
๕) กำรท ำวิจัยทั้งในรำยวิชำที่เก่ียวข้องและดุษฎีนิพนธ์  
๖) กำรเรียนรู้ที่เน้นกำรน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในกำรท ำประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น และในระดับที่

สูงขึ้น  
๒.๒.๑ กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้ 

       ประเมินจำกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและกำรปฏิบัติของนิสิต ให้ครอบคลุมในทุกด้ำน ด้วยวิธีกำร
ดังต่อไปนี้ 

๑) กำรทดสอบย่อย  
๒) กำรสอบกลำงภำคและปลำยภำค  
๓) วัดผลส ำเร็จของกำรปฏิบัติงำนเป็นทีม  
๔) กำรน ำเสนอผลงำน  
๕) กำรน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์  
๖) กำรสอบประมวลควำมรู้  
๗) กำรสอบวัดคุณสมบัติ  
๘) กำรสอบดุษฎีนิพนธ์ 

๒.๓ ด้านทักษะทางปัญญา 
๒.๓.๑ ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 

๑) สำมำรถใช้ควำมเข้ำใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคกำรแสวงหำควำมรู้ในกำรวิเครำะห์ประเด็น
และปัญหำส ำคัญได้อย่ำงสร้ำงสรรค์  

๒) สำมำรถใช้ทฤษฎีและเทคนิคกำรแสวงหำควำมรู้ในพัฒนำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำด้วยวิธีกำร
ใหม่ๆท่ีเกิดข้ึนจำกกำรบริหำรด้วยหลักกำรทำงรัฐศำสตร์ 

๓) สำมำรถสังเครำะห์ผลงำนวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจใหม่ๆที่สร้ำงสรรค์รวมไปถึง



กำรบูรณำกำรแนวคิดต่ำงๆ ทั้งจำกภำยในและภำยนอกสำขำวิชำรัฐศำสตร์ที่ศึกษำในขั้นสูง 
๔) สำมำรถออกแบบและด ำเนินกำรโครงกำรวิจัยที่ส ำคัญในเรื่องท่ีซับซ้อนที่เก่ียวกับกำรพัฒนำองค์

ควำมรู้ทำงด้ำนรัฐศำสตร์สมัยใหม่ จนกลำยเป็นข้อเสนอเพ่ือกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติต่อไป  
๒.๓.๒ กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 

เพ่ือให้เกิดผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ หลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในกำรสอนเพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้
ของผู้เรียนดังนี้   
๑) ฝึกทักษะกำรคิดและกำรแก้ไขปัญหำ  
๒) เน้นกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง และกำรปฏิบัติงำนจริง   
๓) เน้นกำรเรียนรู้ที่สำมำรถประยุกต์ใช้กับสถำนกำรณ์จริง โดยใช้ปัญหำเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกำร

เรียนรู้  
๒.๓.๓ กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 

        ประเมินทักษะทำงปัญญำด้วยวิธีกำรดังต่อไปนี้  
๑) วัดกำรแสดงออกทำงกำรกระบวนกำรคิดและกำรแก้ไขปัญหำ  
๒) วัดผลกำรปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำย  
๓) กำรน ำเสนอผลงำน  
๔) กำรอธิบำย กำรตอบค ำถำม  
๕) กำรโต้ตอบสื่อสำรกับผู้อ่ืน 

๒.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๒.๔.๑ ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 

๑) มีควำมสำมำรถสูงในใช้ควำมรู้ทำงด้ำนรัฐศำสตร์เพ่ือกำรแสดงควำมคิดเห็นทำงวิชำกำรได้อย่ำง
ลึกซึ้งและแหลมคม  

๒) มีควำมสำมำรถในกำรใช้ควำมรู้ทำงด้ำนกำรจัดกำรเชิงพุทธเพื่อกำรวำงแผน วิเครำะห์และ
แก้ปัญหำที่ซับซ้อนสูงมำกด้วยตนเอง รวมทั้งวำงแผนในกำรปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

๓) มีควำมสำมำรถสร้ำงปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่ำงสร้ำงสรรค์  
๔) มีควำมสำมำรถในกำรแสดงออกถึงควำมโดดเด่นในกำรเป็นผู้น ำในทำงวิชำกำรและสังคมที่ซับซ้อน 

๒.๔.๒ กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล และ ควำมรับผิดชอบ  
เพ่ือให้เกิดผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล และควำมรับผิดชอบหลักสูตรจึงใช้
กลยุทธ์ในกำรสอนเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้ 

๑) กำรจัดกิจกรรมในรำยวิชำที่เน้นกำรเรียนกำรสอนที่มีกำรปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงผู้เรียนและผู้สอน  



๒) ฝึกฝนภำวะควำมเป็นผู้น ำ ผู้ตำม กำรแสดงออกถึงภำวะควำมเป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ดี กำรมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงำน และกำรรับฟังควำมคิดเห็นผู้อ่ืนในกำรปฏิบัติงำนเป็นทีมและกำรท ำงำน
วิจัย  

๓) ฝึกฝนกำรท ำกิจกรรมเพ่ือสังคม  
๔) ฝึกฝนกำรวำงตัวที่เหมำะสมต่อกำลเทศะ 
๕) ฝึกฝนกำรประสำนงำนกับผู้อื่นทั้งภำยในและภำยนอกสถำบันกำรศึกษำ  

๒.๔.๓ กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล และ ควำมรับผิดชอบ 
ประเมินทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบด้วยวิธีกำรดังต่อไปนี้ 
๑) สังเกตุพฤติกรรมและกำรแสดงออกของนิสิตในหลำยๆ ด้ำน ระหว่ำงกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

เช่น พฤติกรรมควำมสนใจ ตั้งใจเรียนรู้ และพัฒนำตนเอง  
๒) สังเกตุพฤติกรรมกำรแสดงบทบำทภำวะผู้น ำและผู้ตำมที่ดี ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนร่วมกับ

ผู้อื่น  
๓) สังเกตุพฤติกรรมควำมรับผิดชอบในกำรเรียนและงำนที่ได้รับมอบหมำย กำรน ำเสนอผลงำน กำร

ท ำงำนวิจัย และกำรร่วมท ำกิจกรรมเพ่ือสังคม 
๒.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒.๕.๑ ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ     
๑) สำมำรถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักตรรกะทำงคณิตศำสตร์และสถิติ ในกำรศึกษำค้นคว้ำปัญหำ 

เชื่อมโยงประเด็นปัญหำที่ส ำคัญและซับซ้อน และเสนอแนะแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำในด้ำน
ต่ำงๆ  โดยเฉพำะทำงด้ำนรัฐศำสตร์ในเชิงลึกได้เป็นอย่ำงดี 

๒) สำมำรถสื่อสำรโดยใช้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษได้อย่ำงมีประสิทธิภำพทั้งกำรพูด กำรอ่ำน 
กำรฟัง กำรเขียน และกำรน ำเสนอ และสื่อสำรกับกลุ่มบุคคลต่ำงๆ ทั้งในวงกำรวิชำกำรและ
วิชำชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไปได้อย่ำงเหมำะสม 

๓) สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรน ำเสนอรำยงำนกำรวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ หรือโครงกำร
ค้นคว้ำที่ส ำคัญ ทั้งในรูปแบบที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร รวมถึงกำรตีพิมพ์ผ่ำนสื่อทำง
วิชำกำรและวิชำชีพได้อย่ำงเหมำะสม 

๒.๕.๒ กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  เพ่ือให้เกิดผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ หลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในกำรสอนเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้ 

๑) จัดกำรเรียนรำยวิชำสัมมนำให้นิสิต โดยนิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต ทั้งนี้
เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกทักษะทั้งด้ำนกำรวิเครำะห์ กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ใน



กำรค้นคว้ำและน ำเสนองำนทั้งเป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
๒) จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะกำรสื่อสำร และกำรน ำเสนอโดย

ใช้เทคโนโลยีทั้งด้วยตนเองและร่วมกับผู้อ่ืน กำรอภิปรำย  
๓) จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นกำรวิเครำะห์ปัญหำจริงในกำรเรียนรู้และกำรท ำงำนวิจัย 

๒.๕.๓ กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  ประเมินทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ ด้วยวิธีกำรดังต่อไปนี้ 
๑) กำรทดสอบควำมรู้และเทคนิคกำรวิเครำะห์และแก้ปัญหำในสถำนกำรณ์จ ำลองเสมือนจริง  
๒) กำรท ำงำนวิจัย ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงข้ันตอนกำรเขียนรำยงำน และกำรน ำเสนอผลงำน 

 
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑    
๓ 

  

๒   
๓ 

  

๓   
๓ 

  

๔   
๓ 

  

๕   
๓ 

  

๖   
๓ 

  

๗   
๓ 

  

๘   
๓ 

  



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๙  ๓   

๑๐-๑๑   
๖ 

  

๑๒   
๓ 

  

๑๓   
๓ 

  

๑๔   
๓ 

  

๑๕   
๓ 

  

๑๖ กำรส ๓   

 

    
 
 
    ๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที่  วิธีการประเมิน  สัปดาห์ที่ประเมิน  
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
สอบกลำงภำค 
สอบปลำยภำค  

๘ 
๑๖ 

๒๐% 
๕๐% 

๒ 

วิเครำะห์กรณีศึกษำ ค้นคว้ำ กำรน ำเสนอรำยงำน 
กำรท ำงำนกลุ่มและผลงำน 
กำรอ่ำนและสรุปบทควำม 
กำรส่งงำนตำมที่มอบหมำย  

ตลอดภำคกำรศึกษำ ๒๐% 

๓ 
กำรเข้ำชั้นเรียนกำรมีส่วนรว่ม อภิปรำย เสนอควำมคิดเห็นใน
ชั้นเรียน 

ตลอดภำคกำรศึกษำ ๑๐% 



 
หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.เอกสารและต าราหลัก 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
     ไม่มี 
๓.เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 

 
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 ๑.  กลยุทธกำรประเมินประสิทธิผลของรำยวิชำโดยนิสิต วิธีกำรประเมินประสิทธิผลในรำยวิชำโดยนิสิต   มี
ดังนี้   -  กำรใช้แบบประเมินผลกำรสอนอำจำรยผูสอน ซึ่งเปนรูปแบบประเมินผลกำรสอนของมหำวิทยำลัยที่ก ำหนด
ใหส ำนักทะเบียนและวัดผลก ำกับในระบบที่จะต้องประเมินผลทุกภำคกำรศึกษำ -แบบประเมินผลกำรสอนอำจำรยผู
สอน  ซึ่งเปนแบบประเมินผลกำรสอนที่อำจำรยผูสอนจัดท ำ ขึ้นเพื่อใหนิสิตแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรสอนของ
อำจำรยผสูอนในระหวำงภำคกำรศึกษำ และ ปลำยภำคกำรศึกษำ  ในรูปแบบตำง ๆ 

๒. กลยุทธกำรประเมินกำรสอน - วิธีกำรประเมินกำรสอนที่อำจำรยผสูอนประเมินกำรสอนของตนเอง – กำร
สังเกตกำรสอนของผู้ร่วมทีมกำรสอน - ผลกำรสอบ/ผลกำรเรียนรู -กำรวิเครำะหขอสอบเพ่ือตรวจสอบมำตรฐำนของข
อสอบ – กำรทวนสอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู - กำรเขำรวมกจิกรรมในชั้นเรียนของผูเรียน - กำรตอบขอซักถำม - 
กำรคนควำในรูปแบบของรำยงำน และกำรน ำเสนอผลงำนกำรรวมอภิปรำยในประเด็นตำง ๆ ในชั้นเรียน   
 ๓. กำรปรับปรุงกำรสอน  หลักสูตรได้น ำผลที่ไดจำกกำรประเมินทั้งจำกผูเรียน และผลที่ไดจำกกำร
ประเมินผลกำรเรียนของผูเรียนมำใชเปนฐำนขอมูลในกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน มคอ.๓ ในภำคกำรศึกษำตอไป 
โดยกำรประชุมรวมกันระหวำงทีมผูสอนและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และกำรสัมมนำอำจำรยผูสอนเพ่ือพัฒนำกำร
เรียนกำรสอน 
 ๔. กำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรำยวิชำ  กำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่ได
จำกกำรสุมตรวจผลงำนของนิสิตที่ได้รับกำรมอบหมำยใหคนควำ และวิเครำะหกรณีปญหำ กำรอภิปรำย ซักถำมนิสิต 
กำรพิจำรณำผลกำรทดสอบยอย กำรสอบกลำงภำค และกำรสอบปลำยภำค โดยมีกำรทวนสอบหลังเสร็จสิ้นกำรเรียน
กำรสอน โดยกำรสอบเพ่ือประเมินควำมรู ควำมเขำใจ 
 ๕. กำรด ำเนินกำรทบทวนและกำรวำงแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรำยวิชำ มีกำรน ำผลกำรประเมินจำก ขอ 
๑ , ๒  มำพิจำรณำประเด็นที่นิสิตวิจำรณำปรับปรุงแกไขเพ่ือใหกำรเรียนกำรสอน วิธีกำรสอนรูปแบบใดที่มีควำม
เหมำะสม เพ่ือให้เปนไปอยำงมีประสิทธิภำพ และ น ำผลกำรประเมินจำก ขอ ๔  มำทบทวน และวำงแผนเพ่ือปรับปรุง 
ประสิทธิผลของรำยวิชำ  ในเรื่องเกี่ยวกับ อำจำรยผูสอน กำรจัดตำรำงเรียนของนิสิต   กำรสอนเสริมใหนิสิต - กำร



ทบทวนและปรับปรุง  ล ำดับเนื้อหำกำรสอน   วิธีกำรสอนและกำรจัดกิจกรรมกำรเรียน กำรสอน    มำตรฐำนขอสอบ
ยำกหรืองำยเพื่อปรับควำมยำกงำยที่เหมำะสมส ำหรับภำคกำรศึกษำถัดไป 

 
  



รายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ. ๓)  
 

ประจ ำรำยวิชำ ปรัชญาการเมืองและทฤษฎีการเมือง 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะสังคมศำสตร์ 

 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา  
     ๘๑๔ ๑๐๑ ปรัชญำกำรเมืองและทฤษฎีกำรเมือง 
          (Political Philosophy and Political Theory) 
๒.จ านวนหน่วยกิต   

๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำรัฐศำสตร์ 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     รศ.ดร.ประณต  นันทิยะกุล  ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์  ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช 
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภำคกำรศึกษำ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน    
     คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
     พฤษภำคม ๒๕๖๑ 

 
 

 
 



 
 
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
     - เพ่ือให้นิสิตมีควำมรู้ควำมเข้ำใจกระบวนกำรวิเครำะห์เกี่ยวกั ธรรมชำติ วิธีกำร ขอบเขตกำรศึกษำวิชำทำงด้ำน
รัฐศำสตร์พร้อมกับบูรณำกำรเข้ำกับศำสตร์อ่ืนๆ ได้อย่ำงกลมกลืน 

 - เพ่ือให้นิสิตสำมำรถน ำควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรบูรณำกำรควำมรู้ทำงรัฐศำสตร์ตำมหลักทำงพระพุทธศำสนำ 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
     - เพ่ือให้นิสิตมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรสังเครำะห์ข้อมูล วิเครำะห์ วิจัย จัดระบบและประเมินผลข้อมูลจนเกิด
องค์ควำมรู้ใหม่ เพ่ือควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงรัฐศำสตร์ 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     - เพ่ือใหก้ำรจัดท ำและปรับปรุงหลักสูตรให้มีมำตรฐำนไม่ต่ ำกว่ำที่ สกอ. ก ำหนด   
     - ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ  
     - เพ่ือกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรเรียน กำรสอนและบริกำรวิชำกำร   

 
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

๑.ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษำวิเครำะห์ปรัชญำกำรเมืองยุคคลำสสิก ยุคกลำงและสมัยใหม่ ทั้งปรัชญำกำรเมืองตะวันตก และปรัชญำ
กำรเมืองตะวันออก และศึกษำวิเครำะห์ทฤษฎีกำรเมืองที่เน้นเรื่องของสิทธิ เสรีภำพ ควำมยุติธรรม ควำมรับผิดชอบ 
ควำมเสมอภำค ควำมเป็นพลเมืองของรัฐ ระบอบกำรเมือง ระบอบประชำธิปไตย ระบอบสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์ 
กำรปฏิวัติหรือกำรรัฐประหำร เป็นต้น 
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยำย  ๔๘ ชั่วโมงต่อ
ภำคกำรศึกษำ   
 

สอนเสริมตำมควำม
ต้องกำรของนิสิตเฉพำะ
รำย   

ไม่มีกำรฝึกปฏิบัติงำน
ภำคสนำม 

กำรศึกษำด้วยตนเอง ๖
ชั่วโมงต่อสัปดำห์   

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
- อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และอำจำรย์ประจ ำรำยวิชำเปิดโอกำสให้ค ำปรึกษำท้ังในสถำนศึกษำและทำงกำรสื่อสำร



ทำงโทรศัพท์ ทำงสื่อออนไลน์ได้ตลอดเวลำ 
 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 

๑) ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ มีกำรให้ควำมรู้ถึงกำรบริหำรที่เน้นกำรใช้หลักธรรมทำง
พระพุทธศำสนำเป็นเครื่องมือเพ่ือสร้ำงองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยระบบคุณธรรม และกำรใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน
อย่ำงสันติ 

๒) ควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษ ส่งเสริมทักษะกำรฟัง พูด อ่ำน และเขียนภำษำ อังกฤษ โดยกำรใช้
ต ำรำภำษำอังกฤษในกำรเรียนกำรสอน และใช้ภำษำอังกฤษในกำรเขียนและน ำเสนอผลงำนวิจัย 

๓) ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส่งเสริมให้มีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกระบวน กำร
เรียนรู้และปฏิบัติงำน เช่น  กำรใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ กำรใช้บริกำรห้องสมุดผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตทั่ว
ประเทศ 

๔) ด้ำนภำวะผู้น ำ ควำมรับผิดชอบ และกำรมีวินัย มีกำรสร้ำงภำวะควำมเป็นผู้น ำโดยเฉพำะกำรประยุกต์ใช้
แนวคิดภำวะผู้น ำเชิงพุทธในกำรปฏิบัติงำนหรือกำรท ำวิจัยร่วมกับผู้อ่ืน มีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำน
หรือส่งงำน และมีกติกำในกำรสร้ำงวินัยในตนเอง 

๕) ด้ำนบุคลิกภำพ มุ่งเน้นกำรพัฒนำบุคลิกภำพภำยใน โดยกำรใช้เครื่องมือพัฒนำจิตตำมแนวพระพุทธศำสนำ 
เพ่ือให้เกิดปัญญำ  ส่วนบุคลิกภำพภำยนอกมีกำรสอดแทรกเรื่องกำรแต่งกำย กำรเข้ำสังคม กำรมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี กำรเจรจำสื่อสำร และกำรวำงตัวในกำรท ำงำนร่วมกับบุคคลอ่ืนในระหว่ำงกำรเรียนรู้ ทั้งทำง
ภำคทฤษฎีและกำรท ำกำรวิจัย 

๖) ด้ำนศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนจริง กำรเรียนกำรสอนมุ่งเน้นให้นิสิตมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเชิงลึก สำมำรถ
ผลิตงำนวิจัยที่มีประโยชน์และน ำไปประยุกต์ใช้งำนที่จะยังประโยชน์ให้เกิดกับสังคมได้จริงในเชิงปฏิบัติ 

๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
๒.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๒.๑.๑ ผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 

 ๑) มีควำมสำมำรถในกำรใช้ดุลยพินิจเพ่ือกำรแก้ปัญหำทำงคุณธรรมและจริยธรรมที่ซับซ้อนอย่ำงผู้รู้ใน
บริบทของศำสตร์ทำงด้ำนรัฐศำสตร์ 

 ๒) มีควำมสำมำรถในกำรสนับสนุนอย่ำงจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้ดุลยพินิจบนฐำนควำมรู้ทำงรัฐศำสตร์ในกำร
จัดกำรกับบริบทที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

 ๓) มีภำวะผู้น ำในกำรส่งเสริมให้มีกำรประพฤติปฏิบัติตำมหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ท ำงำน และชุมชน
ที่ตนเกี่ยวข้อง 



 ๔) มีควำมสำมำรถในกำรเป็นแบบอย่ำงที่ดีงำมของบุคคลอ่ืน 
๒.๑.๒ กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 

เพ่ือให้เกิดผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม  จริยธรรม หลักสูตรจงึใช้กลยุทธ์ในกำรสอนเพื่อพัฒนำกำร
เรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้ 

๑) ฝึกฝนภำวะควำมเป็นผู้น ำ ผู้ตำม รวมถึงกำรเคำรพสิทธิ และกำรรับฟังควำมคิดเห็นผู้อ่ืนในกำร
ปฏิบัติงำนเป็นทีมและกำรท ำงำนวิจัย  

๒) กำรสอดแทรกควำมรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ในกำรเรียนกำรสอน ทั้งในด้ำนกำรด ำรงชีวิตอยู่ใน
สังคม และในกำรวิจัย 

๒.๑.๒ กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
มีกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ทั้งระหว่ำงก ำลังศึกษำ และภำยหลังส ำเร็จกำรศึกษำ 
ด้วยวิธีกำรต่ำงๆ เช่น กำรสังเกต กำรสัมภำษณ์ กำรสนทนำกลุ่ม กำรใช้แบบสอบถำม แบบประเมิน และ
แบบวัดผล โดยประเมินจำกหลำยๆ ด้ำน ดังนี้ 

๑) ประเมินจำกกำรมีวินัยในกำรเรียน กำรตรงเวลำในกำรเข้ำชั้นเรียน กำรท ำงำนเสร็จและส่งงำนตำม
ก ำหนด  

๒) ประเมินจำกควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนเป็นทีม กำรท ำงำนวิจัย และกำรเข้ำร่วมกิจกรรมในกำร
ใช้องค์ควำมรู้ทำงกำรศึกษำท ำประโยชน์ต่อสังคม 

๓) ประเมินจำกควำมซื่อสัตย์ และจรรยำบรรณในกำรสอบ 
๔) ผู้เรียนประเมินตนเอง และประเมินโดยเพื่อนและอำจำรย์ โดยใช้แบบประเมินและแบบวัดผล        
๕) ภำยหลังส ำเร็จกำรศึกษำ ให้ดุษฎีบัณฑิตประเมินตนเอง ประเมินจำกผู้ใช้บัณฑิต และประเมินจำก

ผู้บังคับบัญชำของบัณฑิต โดยใช้แบบสอบถำม 
๒.๒ ด้านความรู้ 
๒.๒.๑ ผลกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้ 

๑) มีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำนวัตกรรมหรือสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ที่เป็นแก่นของสำขำวิชำรัฐศำสตร์ 
๒) มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคนิคกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อหำข้อสรุปของปรำกฏกำรณ์ในสำขำวิชำ

รัฐศำสตร์ 
๓) มีควำมเข้ำใจอย่ำงลึกซึ้งและกว้ำงขวำงเกี่ยวกับองค์ควำมรู้เชิงปฏิบัติกำรที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งใน

ระดับชำติและนำนำชำติ 
๔) มีควำมสำมำรถในกำรปรับเปลี่ยนปัจเจกปัญญำมำเป็นสำธำรณปัญญำที่ก่อให้เกิดคุณค่ำต่อสังคม 

๒.๒.๒ กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้ 
๑) จัดกำรเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง และมุ่งเน้นให้นิสิตมีควำมรู้ควำมเข้ำใจศำสตร์ในเชิงลึก 



ผสมผสำนให้น ำไปสู่วิธีกำรด ำเนินกำรที่เป็นกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  โดยใช้วิธีกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
หลักกำรทำงทฤษฎี และกำรประยุกต์ทำงปฏิบัติในสภำพแวดล้อมจริง เป็นรูปแบบกำรเรียนรู้ที่
กระตุ้นให้เกิดกำรคิด วิเครำะห์ และตัดสินใจด้วยตนเอง เช่นให้มีกำรน ำเสนองำน กำรร่วมแสดงควำม
คิดเห็น กำรตอบค ำถำม เพ่ือสนับสนุนให้นิสิตคิดเป็นและมีนิสัยใฝ่รู้ 

๒) กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง มีอิสระในกำรแสวงหำควำมรู้โดยไม่ยึดติดกับกำรรับข้อมูลจำกผู้สอน
เพียงวิธีเดียว 

๓) กำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
๔) เรียนรู้จำกสถำนกำรณ์จริง มีกำรเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนและศึกษำดูงำน 
๕) กำรท ำวิจัยทั้งในรำยวิชำที่เก่ียวข้องและดุษฎีนิพนธ์  
๖) กำรเรียนรู้ที่เน้นกำรน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในกำรท ำประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น และในระดับที่

สูงขึ้น  
๒.๒.๑ กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้ 

       ประเมินจำกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและกำรปฏิบัติของนิสิต ให้ครอบคลุมในทุกด้ำน ด้วยวิธีกำรดังต่อไปนี้ 
๑) กำรทดสอบย่อย  
๒) กำรสอบกลำงภำคและปลำยภำค  
๓) วัดผลส ำเร็จของกำรปฏิบัติงำนเป็นทีม  
๔) กำรน ำเสนอผลงำน  
๕) กำรน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์  
๖) กำรสอบประมวลควำมรู้  
๗) กำรสอบวัดคุณสมบัติ  
๘) กำรสอบดุษฎีนิพนธ์ 

๒.๓ ด้านทักษะทางปัญญา 
๒.๓.๑ ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 

๑) สำมำรถใช้ควำมเข้ำใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคกำรแสวงหำควำมรู้ในกำรวิเครำะห์ประเด็นและ
ปัญหำส ำคัญได้อย่ำงสร้ำงสรรค์  

๒) สำมำรถใช้ทฤษฎีและเทคนิคกำรแสวงหำควำมรู้ในพัฒนำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำด้วยวิธีกำรใหม่ๆที่
เกิดข้ึนจำกกำรบริหำรด้วยหลักกำรทำงรัฐศำสตร์ 

๓) สำมำรถสังเครำะห์ผลงำนวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจใหม่ๆที่สร้ำงสรรค์รวมไปถึง
กำรบูรณำกำรแนวคิดต่ำงๆ ทั้งจำกภำยในและภำยนอกสำขำวิชำรัฐศำสตร์ที่ศึกษำในขั้นสูง 

๔) สำมำรถออกแบบและด ำเนินกำรโครงกำรวิจัยที่ส ำคัญในเรื่องท่ีซับซ้อนที่เก่ียวกับกำรพัฒนำองค์



ควำมรู้ทำงด้ำนรัฐศำสตร์สมัยใหม่ จนกลำยเป็นข้อเสนอเพ่ือกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติต่อไป  
๒.๓.๒ กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 

เพ่ือให้เกิดผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ หลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในกำรสอนเพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียนดังนี้   
๑) ฝึกทักษะกำรคิดและกำรแก้ไขปัญหำ  
๒) เน้นกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง และกำรปฏิบัติงำนจริง   
๓) เน้นกำรเรียนรู้ที่สำมำรถประยุกต์ใช้กับสถำนกำรณ์จริง โดยใช้ปัญหำเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกำรเรียนรู้  

๒.๓.๓ กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 
        ประเมินทักษะทำงปัญญำด้วยวิธีกำรดังต่อไปนี้  

๑) วัดกำรแสดงออกทำงกำรกระบวนกำรคิดและกำรแก้ไขปัญหำ  
๒) วัดผลกำรปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำย  
๓) กำรน ำเสนอผลงำน  
๔) กำรอธิบำย กำรตอบค ำถำม  
๕) กำรโต้ตอบสื่อสำรกับผู้อ่ืน 

๒.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๒.๔.๑ ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 

๑) มีควำมสำมำรถสูงในใช้ควำมรู้ทำงด้ำนรัฐศำสตร์เพ่ือกำรแสดงควำมคิดเห็นทำงวิชำกำรได้อย่ำงลึกซึ้ง
และแหลมคม  

๒) มีควำมสำมำรถในกำรใช้ควำมรู้ทำงด้ำนกำรจัดกำรเชิงพุทธเพื่อกำรวำงแผน วิเครำะห์และแก้ปัญหำที่
ซับซ้อนสูงมำกด้วยตนเอง รวมทั้งวำงแผนในกำรปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๓) มีควำมสำมำรถสร้ำงปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่ำงสร้ำงสรรค์  
๔) มีควำมสำมำรถในกำรแสดงออกถึงควำมโดดเด่นในกำรเป็นผู้น ำในทำงวิชำกำรและสังคมที่ซับซ้อน 

๒.๔.๒ กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล และ ควำมรับผิดชอบ  
เพ่ือให้เกิดผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล และควำมรับผิดชอบหลักสูตรจึงใช้กล
ยุทธ์ในกำรสอนเพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้ 

๑) กำรจัดกิจกรรมในรำยวิชำที่เน้นกำรเรียนกำรสอนที่มีกำรปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงผู้เรียนและผู้สอน  
๒) ฝึกฝนภำวะควำมเป็นผู้น ำ ผู้ตำม กำรแสดงออกถึงภำวะควำมเป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ดี กำรมีมนุษย

สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงำน และกำรรับฟังควำมคิดเห็นผู้อ่ืนในกำรปฏิบัติงำนเป็นทีมและกำรท ำงำนวิจัย  
๓) ฝึกฝนกำรท ำกิจกรรมเพ่ือสังคม  
๔) ฝึกฝนกำรวำงตัวที่เหมำะสมต่อกำลเทศะ 



๕) ฝึกฝนกำรประสำนงำนกับผู้อื่นทั้งภำยในและภำยนอกสถำบันกำรศึกษำ  
๒.๔.๓ กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล และ ควำมรับผิดชอบ 

ประเมินทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบด้วยวิธีกำรดังต่อไปนี้ 
๑) สังเกตุพฤติกรรมและกำรแสดงออกของนิสิตในหลำยๆ ด้ำน ระหว่ำงกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน เช่น 

พฤติกรรมควำมสนใจ ตั้งใจเรียนรู้ และพัฒนำตนเอง  
๒) สังเกตุพฤติกรรมกำรแสดงบทบำทภำวะผู้น ำและผู้ตำมที่ดี ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน  
๓) สังเกตุพฤติกรรมควำมรับผิดชอบในกำรเรียนและงำนที่ได้รับมอบหมำย กำรน ำเสนอผลงำน กำร

ท ำงำนวิจัย และกำรร่วมท ำกิจกรรมเพ่ือสังคม 
๒.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒.๕.๑ ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ     
๑) สำมำรถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักตรรกะทำงคณิตศำสตร์และสถิติ ในกำรศึกษำค้นคว้ำปัญหำ 

เชื่อมโยงประเด็นปัญหำที่ส ำคัญและซับซ้อน และเสนอแนะแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำในด้ำนต่ำงๆ  
โดยเฉพำะทำงด้ำนรัฐศำสตร์ในเชิงลึกได้เป็นอย่ำงดี 

๒) สำมำรถสื่อสำรโดยใช้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษได้อย่ำงมีประสิทธิภำพทั้งกำรพูด กำรอ่ำน กำรฟัง 
กำรเขียน และกำรน ำเสนอ และสื่อสำรกับกลุ่มบุคคลต่ำงๆ ทั้งในวงกำรวิชำกำรและวิชำชีพ รวมถึง
ชุมชนทั่วไปได้อย่ำงเหมำะสม 

๓) สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรน ำเสนอรำยงำนกำรวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ หรือโครงกำรค้นคว้ำที่
ส ำคัญ ทั้งในรูปแบบที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร รวมถึงกำรตีพิมพ์ผ่ำนสื่อทำงวิชำกำรและ
วิชำชีพได้อย่ำงเหมำะสม 

๒.๕.๒ กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  เพ่ือให้เกิดผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ หลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในกำรสอนเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้ 

๑) จัดกำรเรียนรำยวิชำสัมมนำให้นิสิต โดยนิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต ทั้งนี้
เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกทักษะทั้งด้ำนกำรวิเครำะห์ กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ในกำร
ค้นคว้ำและน ำเสนองำนทั้งเป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

๒) จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะกำรสื่อสำร และกำรน ำเสนอโดยใช้
เทคโนโลยีทั้งด้วยตนเองและร่วมกับผู้อ่ืน กำรอภิปรำย  

๓) จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นกำรวิเครำะห์ปัญหำจริงในกำรเรียนรู้และกำรท ำงำนวิจัย 
๒.๕.๓ กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยี

สำรสนเทศ  ประเมินทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ด้วย



วิธีกำรดังต่อไปนี้ 
๑) กำรทดสอบควำมรู้และเทคนิคกำรวิเครำะห์และแก้ปัญหำในสถำนกำรณ์จ ำลองเสมือนจริง  

๒) กำรท ำงำนวิจัย ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงข้ันตอนกำรเขียนรำยงำน และกำรน ำเสนอผลงำน 
 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑-๒ น ำเข้ำสู่บทเรียน 
    ศึกษำวิเครำะห์ปรัชญำกำรเมือง
ยุคคลำสสิก ทั้งปรัชญำกำรเมือง
ตะวันตก และปรัชญำกำรเมือง
ตะวันออก 

 
๓ 

 
กำรบรรยำย วิเครำะห์ 
กำรซักถำม 

รศ.ดร.ประณต  นันทิยะกลุ  
ผศ.ดร.เตมิศักดิ์ ทองอินทร์  
ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช 

๓ ปรัชญำกำรเมืองยุคกลำง ทั้งปรัชญำ
กำรเมืองตะวันตก และปรัชญำ
กำรเมืองตะวันออก 

 
๓ 

กำรบรรยำย วิเครำะห์ 
กำรซักถำม 

รศ.ดร.ประณต  นันทิยะกลุ  
ผศ.ดร.เตมิศักดิ์ ทองอินทร์  
ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช 

๔ ปรั ชญำกำร เมื อ งสมั ย ใหม่  ทั้ ง
ปรัชญำกำรเมืองตะวันตก และ
ปรัชญำกำรเมืองตะวันออก  

 
๓ 

กำรบรรยำย วิเครำะห์ 
กำรซักถำม 

รศ.ดร.ประณต  นันทิยะกลุ  
ผศ.ดร.เตมิศักดิ์ ทองอินทร์  
ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช 

๕-๖ ศึกษำวิเครำะห์ทฤษฎีกำรเมืองที่เน้น
เรื่ องของสิทธิ  เสรีภำพ ควำม
ยุติธรรม ควำมรับผิดชอบ ควำม
เสมอภำค  

 
๓ 

กำรบรรยำย วิเครำะห์ 
กำรซักถำม 

รศ.ดร.ประณต  นันทิยะกลุ  
ผศ.ดร.เตมิศักดิ์ ทองอินทร์  
ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช 

๗ สอบเก็บคะแนน ๓  รศ.ดร.ประณต  นันทิยะกลุ  
ผศ.ดร.เตมิศักดิ์ ทองอินทร์  
ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช 

๘ ควำมเป็นพลเมืองของรัฐ  ๓ กำรบรรยำย วิเครำะห์ 
กำรซักถำม 

รศ.ดร.ประณต  นันทิยะกลุ  
ผศ.ดร.เตมิศักดิ์ ทองอินทร์  
ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช 

๙ ระบอบกำรเมืองและกำรสืบทอด
อ ำนำจ  

๓ กำรบรรยำย วิเครำะห์ 
กำรซักถำม 

รศ.ดร.ประณต  นันทิยะกลุ  
ผศ.ดร.เตมิศักดิ์ ทองอินทร์  



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช 

๑๐-๑๑ ระบอบประชำธิปไตย  ๓ กำรบรรยำย วิเครำะห์ 
กำรซักถำม 

รศ.ดร.ประณต  นันทิยะกลุ  
ผศ.ดร.เตมิศักดิ์ ทองอินทร์  
ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช 

๑๒-๑๓ ระบอบสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์  ๓ กำรบรรยำย วิเครำะห์ 
กำรซักถำม 

รศ.ดร.ประณต  นันทิยะกลุ  
ผศ.ดร.เตมิศักดิ์ ทองอินทร์  
ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช 

๑๔ ระบอบกำรปกครองอ่ืนๆ ๖ กำรบรรยำย วิเครำะห์ 
กำรซักถำม 

รศ.ดร.ประณต  นันทิยะกลุ  
ผศ.ดร.เตมิศักดิ์ ทองอินทร์  
ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช 

๑๕ วิเครำะห์สถำนกำรณ์ทำงกำรเมือง 
กำรปฏิวัติหรือกำรรัฐประหำร  

๓ กำรบรรยำย วิเครำะห์ 
กำรซักถำม 

รศ.ดร.ประณต  นันทิยะกลุ  
ผศ.ดร.เตมิศักดิ์ ทองอินทร์  
ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช 

๑๖ กำรสอบปลำยภำค ๓  รศ.ดร.ประณต  นันทิยะกลุ  
ผศ.ดร.เตมิศักดิ์ ทองอินทร์  
ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช 

 

    
 

ที่  วิธีการประเมิน  สัปดาห์ที่ประเมิน  
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
สอบกลำงภำค 
สอบปลำยภำค  

๘ 
๑๖ 

๒๐% 
๕๐% 

๒ 

วิเครำะห์กรณีศึกษำ ค้นคว้ำ กำรน ำเสนอรำยงำน 
กำรท ำงำนกลุ่มและผลงำน 
กำรอ่ำนและสรุปบทควำม 
กำรส่งงำนตำมที่มอบหมำย  

ตลอดภำคกำรศึกษำ ๒๐% 

๓ 
กำรเข้ำชั้นเรียนกำรมีส่วนรว่ม อภิปรำย เสนอควำมคิดเห็นใน
ชั้นเรียน 

ตลอดภำคกำรศึกษำ ๑๐% 



 
    ๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑.เอกสารและต าราหลัก 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
     หนังสือ ต ำรำ เอกสำรเกี่ยวักบปรัชญำกำรเมือง ทฤษฎีกำรเมือง และข้อมูลออนไลน์เกี่ยวักบปรัชญำกำรเมือง 
ทฤษฎีกำรเมือง 
๓.เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 

 
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 ๑.  กลยุทธกำรประเมินประสิทธิผลของรำยวิชำโดยนิสิต วิธีกำรประเมินประสิทธิผลในรำยวิชำโดยนิสิต   มี
ดังนี้   -  กำรใช้แบบประเมินผลกำรสอนอำจำรยผูสอน ซึ่งเปนรูปแบบประเมินผลกำรสอนของมหำวิทยำลัยที่ก ำหนด
ใหส ำนักทะเบียนและวัดผลก ำกับในระบบที่จะต้องประเมินผลทุกภำคกำรศึกษำ -แบบประเมินผลกำรสอนอำจำรยผู
สอน  ซึ่งเปนแบบประเมินผลกำรสอนที่อำจำรยผูสอนจัดท ำ ขึ้นเพื่อใหนิสิตแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรสอนของ
อำจำรยผสูอนในระหวำงภำคกำรศึกษำ และ ปลำยภำคกำรศึกษำ  ในรูปแบบตำง ๆ 

๒. กลยุทธกำรประเมินกำรสอน - วิธีกำรประเมินกำรสอนที่อำจำรยผสูอนประเมินกำรสอนของตนเอง – กำร
สังเกตกำรสอนของผู้ร่วมทีมกำรสอน - ผลกำรสอบ/ผลกำรเรียนรู -กำรวิเครำะหขอสอบเพ่ือตรวจสอบมำตรฐำนของข
อสอบ – กำรทวนสอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู - กำรเขำรวมกจิกรรมในชั้นเรียนของผูเรียน - กำรตอบขอซักถำม - 
กำรคนควำในรูปแบบของรำยงำน และกำรน ำเสนอผลงำนกำรรวมอภิปรำยในประเด็นตำง ๆ ในชั้นเรียน   
 ๓. กำรปรับปรุงกำรสอน  หลักสูตรได้น ำผลที่ไดจำกกำรประเมินทั้งจำกผูเรียน และผลที่ไดจำกกำร
ประเมินผลกำรเรียนของผูเรียนมำใชเปนฐำนขอมูลในกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน มคอ.๓ ในภำคกำรศึกษำตอไป 
โดยกำรประชุมรวมกันระหวำงทีมผูสอนและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และกำรสัมมนำอำจำรยผูสอนเพ่ือพัฒนำกำร
เรียนกำรสอน 
 ๔. กำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรำยวิชำ  กำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่ได
จำกกำรสุมตรวจผลงำนของนิสิตที่ได้รับกำรมอบหมำยใหคนควำ และวิเครำะหกรณีปญหำ กำรอภิปรำย ซักถำมนิสิต 
กำรพิจำรณำผลกำรทดสอบยอย กำรสอบกลำงภำค และกำรสอบปลำยภำค โดยมีกำรทวนสอบหลังเสร็จสิ้นกำรเรียน
กำรสอน โดยกำรสอบเพ่ือประเมินควำมรู ควำมเขำใจ 
 ๕. กำรด ำเนินกำรทบทวนและกำรวำงแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรำยวิชำ มีกำรน ำผลกำรประเมินจำก ขอ 



๑ , ๒  มำพิจำรณำประเด็นที่นิสิตวิจำรณำปรับปรุงแกไขเพ่ือใหกำรเรียนกำรสอน วิธีกำรสอนรูปแบบใดที่มีควำม
เหมำะสม เพ่ือให้เปนไปอยำงมีประสิทธิภำพ และ น ำผลกำรประเมินจำก ขอ ๔  มำทบทวน และวำงแผนเพ่ือปรับปรุง 
ประสิทธิผลของรำยวิชำ  ในเรื่องเกี่ยวกับ อำจำรยผูสอน กำรจัดตำรำงเรียนของนิสิต   กำรสอนเสริมใหนิสิต - กำร
ทบทวนและปรับปรุง  ล ำดับเนื้อหำกำรสอน   วิธีกำรสอนและกำรจัดกิจกรรมกำรเรียน กำรสอน    มำตรฐำนขอสอบ
ยำกหรืองำยเพื่อปรับควำมยำกงำยที่เหมำะสมส ำหรับภำคกำรศึกษำถัดไป 

 
  



รายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ. ๓)  
 

ประจ ำรำยวิชำ พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะสังคมศำสตร์ 

 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา  
     ๘๑๔ ๑๐๒ พุทธปรัชญำแห่งศำสตร์ 
          (Buddhist Philosophy of Science) 
๒.จ านวนหน่วยกิต   

๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำรัฐศำสตร์ 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     รศ.ด 
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภำคกำรศึกษำฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน    
     คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
     พฤษภำคม ๒๕๖๑ 

 
 

 
 



 
 
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
     - เพ่ือให้นิสิตมีควำมรู้ควำมเข้ำใจกระบวนกำรวิเครำะห์เกี่ยวกั ธรรมชำติ วิธีกำร ขอบเขตกำรศึกษำวิชำทำงด้ำน
รัฐศำสตร์พร้อมกับบูรณำกำรเข้ำกับศำสตร์อ่ืนๆ ได้อย่ำงกลมกลืน 

 - เพ่ือให้นิสิตสำมำรถน ำควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรบูรณำกำรควำมรู้ทำงรัฐศำสตร์ตำมหลักทำงพระพุทธศำสนำ 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
     - เพ่ือให้นิสิตมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรสังเครำะห์ข้อมูล วิเครำะห์ วิจัย จัดระบบและประเมินผลข้อมูลจนเกิด
องค์ควำมรู้ใหม่ เพ่ือควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงรัฐศำสตร์ 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     - เพ่ือใหก้ำรจัดท ำและปรับปรุงหลักสูตรให้มีมำตรฐำนไม่ต่ ำกว่ำที่ สกอ. ก ำหนด   
     - ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ  
     - เพ่ือกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรเรียน กำรสอนและบริกำรวิชำกำร   

 
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

๑.ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษำวิเครำะห์ปฐมบทของพุทธปรัชญำแห่งศำสตร์ ปรัชญำเชิงศำสตร์ พุทธปรัชญำเถรวำท พระพุทธศำสนำ
กับมิติแห่งวิทยำศำสตร์ ควำมเหมือนหรือควำมต่ำงแห่งพระพุทธศำสนำกับวิทยำศำสตร์  วิธีคิดแบบอริยสัจจ์กับวิธีคิด
แบบวิทยำศำสตร์ สัมพัทธภำพตำมหลักพุทธธรรมและสัมมำทัศนะของนักวิทยำศำสตร์ที่มีต่อพระพุทธศำสนำ 
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยำย  ๔๘ ชั่วโมงต่อ
ภำคกำรศึกษำ   
 

สอนเสริมตำมควำม
ต้องกำรของนิสิตเฉพำะ
รำย   

ไม่มีกำรฝึกปฏิบัติงำน
ภำคสนำม 

กำรศึกษำด้วยตนเอง ๖
ชั่วโมงต่อสัปดำห์   

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
- อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และอำจำรย์ประจ ำรำยวิชำเปิดโอกำสให้ค ำปรึกษำท้ังในสถำนศึกษำและทำงกำรสื่อสำร
ทำงโทรศัพท์ ทำงสื่อออนไลน์ได้ตลอดเวลำ 



 
หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
๑) ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ มีกำรให้ควำมรู้ถึงกำรบริหำรที่เน้นกำรใช้หลักธรรม

ทำงพระพุทธศำสนำเป็นเครื่องมือเพ่ือสร้ำงองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยระบบคุณธรรม และกำรใช้ชีวิตร่วมกับ
ผู้อื่นอย่ำงสันติ 

๒) ควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษ ส่งเสริมทักษะกำรฟัง พูด อ่ำน และเขียนภำษำอังกฤษ โดยกำรใช้
ต ำรำภำษำอังกฤษในกำรเรียนกำรสอน และใช้ภำษำอังกฤษในกำรเขียนและน ำเสนอผลงำนวิจัย 

๓) ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส่งเสริมให้มีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกระบวน กำร
เรียนรู้และปฏิบัติงำน เช่น  กำรใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ กำรใช้บริกำรห้องสมุดผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตทั่ว
ประเทศ 

๔) ด้ำนภำวะผู้น ำ ควำมรับผิดชอบ และกำรมีวินัย มีกำรสร้ำงภำวะควำมเป็นผู้น ำโดยเฉพำะกำรประยุกต์ใช้
แนวคิดภำวะผู้น ำเชิงพุทธในกำรปฏิบัติงำนหรือกำรท ำวิจัยร่วมกับผู้ อ่ืน มีควำมรับผิดชอบในกำร
ปฏิบัติงำนหรือส่งงำน และมีกติกำในกำรสร้ำงวินัยในตนเอง 

๕) ด้ำนบุคลิกภำพ มุ่ งเน้นกำรพัฒนำบุคลิกภำพภำยใน โดยกำรใช้ เครื่องมือพัฒนำจิตตำมแนว
พระพุทธศำสนำ เพ่ือให้เกิดปัญญำ  ส่วนบุคลิกภำพภำยนอกมีกำรสอดแทรกเรื่องกำรแต่งกำย กำรเข้ำ
สังคม กำรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กำรเจรจำสื่อสำร และกำรวำงตัวในกำรท ำงำนร่วมกับบุคคลอ่ืนในระหว่ำง
กำรเรียนรู้ ทั้งทำงภำคทฤษฎีและกำรท ำกำรวิจัย 

๖) ด้ำนศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนจริง กำรเรียนกำรสอนมุ่งเน้นให้นิสิตมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเชิงลึก 
สำมำรถผลิตงำนวิจัยที่มีประโยชน์และน ำไปประยุกต์ใช้งำนที่จะยังประโยชน์ให้เกิดกับสังคมได้จริงในเชิง
ปฏิบัติ 

๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
๒.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๒.๑.๑ ผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 

 ๑) มีควำมสำมำรถในกำรใช้ดุลยพินิจเพ่ือกำรแก้ปัญหำทำงคุณธรรมและจริยธรรมที่ซับซ้อนอย่ำงผู้รู้ใน
บริบทของศำสตร์ทำงด้ำนรัฐศำสตร์ 

 ๒) มีควำมสำมำรถในกำรสนับสนุนอย่ำงจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้ดุลยพินิจบนฐำนควำมรู้ทำงรัฐศำสตร์ในกำร
จัดกำรกับบริบทที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

 ๓) มีภำวะผู้น ำในกำรส่งเสริมให้มีกำรประพฤติปฏิบัติตำมหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ท ำงำน และ
ชุมชนที่ตนเกี่ยวข้อง 



 ๔) มีควำมสำมำรถในกำรเป็นแบบอย่ำงที่ดีงำมของบุคคลอ่ืน 
๒.๑.๒ กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 

เพ่ือให้เกิดผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม  จริยธรรม หลักสูตรจงึใช้กลยุทธ์ในกำรสอนเพื่อพัฒนำกำร
เรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้ 

๑) ฝึกฝนภำวะควำมเป็นผู้น ำ ผู้ตำม รวมถึงกำรเคำรพสิทธิ และกำรรับฟังควำมคิดเห็นผู้อ่ืนในกำร
ปฏิบัติงำนเป็นทีมและกำรท ำงำนวิจัย  

๒) กำรสอดแทรกควำมรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ในกำรเรียนกำรสอน ทั้งในด้ำนกำรด ำรงชีวิตอยู่ใน
สังคม และในกำรวิจัย 

๒.๑.๒ กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
มีกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ทั้งระหว่ำงก ำลังศึกษำ และภำยหลังส ำเร็จกำรศึกษำ 
ด้วยวิธีกำรต่ำงๆ เช่น กำรสังเกต กำรสัมภำษณ์ กำรสนทนำกลุ่ม กำรใช้แบบสอบถำม แบบประเมิน และ
แบบวัดผล โดยประเมินจำกหลำยๆ ด้ำน ดังนี้ 

๑) ประเมินจำกกำรมีวินัยในกำรเรียน กำรตรงเวลำในกำรเข้ำชั้นเรียน กำรท ำงำนเสร็จและส่งงำน
ตำมก ำหนด  

๒) ประเมินจำกควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนเป็นทีม กำรท ำงำนวิจัย และกำรเข้ำร่วมกิจกรรมใน
กำรใช้องค์ควำมรู้ทำงกำรศึกษำท ำประโยชน์ต่อสังคม 

๓) ประเมินจำกควำมซื่อสัตย์ และจรรยำบรรณในกำรสอบ 
๔) ผู้เรียนประเมินตนเอง และประเมินโดยเพื่อนและอำจำรย์ โดยใช้แบบประเมินและแบบวัดผล        
๕) ภำยหลังส ำเร็จกำรศึกษำ ให้ดุษฎีบัณฑิตประเมินตนเอง ประเมินจำกผู้ใช้บัณฑิต และประเมินจำก

ผู้บังคับบัญชำของบัณฑิต โดยใช้แบบสอบถำม 
๒.๒ ด้านความรู้ 
๒.๒.๑ ผลกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้ 

๑) มีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำนวัตกรรมหรือสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ที่เป็นแก่นของสำขำวิชำรัฐศำสตร์ 
๒) มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคนิคกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อหำข้อสรุปของปรำกฏกำรณ์ในสำขำวิชำ

รัฐศำสตร์ 
๓) มีควำมเข้ำใจอย่ำงลึกซึ้งและกว้ำงขวำงเกี่ยวกับองค์ควำมรู้เชิงปฏิบัติกำรที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งใน

ระดับชำติและนำนำชำติ 
๔) มีควำมสำมำรถในกำรปรับเปลี่ยนปัจเจกปัญญำมำเป็นสำธำรณปัญญำที่ก่อให้เกิดคุณค่ำต่อสังคม 

๒.๒.๒ กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้ 
๑) จัดกำรเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง และมุ่งเน้นให้นิสิตมีควำมรู้ควำมเข้ำใจศำสตร์ในเชิงลึก 



ผสมผสำนให้น ำไปสู่วิธีกำรด ำเนินกำรที่เป็นกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  โดยใช้วิธีกำรเรียนกำรสอนที่
เน้นหลักกำรทำงทฤษฎี และกำรประยุกต์ทำงปฏิบัติในสภำพแวดล้อมจริง เป็นรูปแบบกำรเรียนรู้
ที่กระตุ้นให้เกิดกำรคิด วิเครำะห์ และตัดสินใจด้วยตนเอง เช่นให้มีกำรน ำเสนองำน กำรร่วมแสดง
ควำมคิดเห็น กำรตอบค ำถำม เพื่อสนับสนุนให้นิสิตคิดเป็นและมีนิสัยใฝ่รู้ 

๒) กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง มีอิสระในกำรแสวงหำควำมรู้โดยไม่ยึดติดกับกำรรับข้อมูลจำกผู้สอน
เพียงวิธีเดียว 

๓) กำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
๔) เรียนรู้จำกสถำนกำรณ์จริง มีกำรเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนและศึกษำดูงำน 
๕) กำรท ำวิจัยทั้งในรำยวิชำที่เก่ียวข้องและดุษฎีนิพนธ์  
๖) กำรเรียนรู้ที่เน้นกำรน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในกำรท ำประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น และในระดับที่

สูงขึ้น  
๒.๒.๑ กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้ 

       ประเมินจำกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและกำรปฏิบัติของนิสิต ให้ครอบคลุมในทุกด้ำน ด้วยวิธีกำร
ดังต่อไปนี้ 

๑) กำรทดสอบย่อย  
๒) กำรสอบกลำงภำคและปลำยภำค  
๓) วัดผลส ำเร็จของกำรปฏิบัติงำนเป็นทีม  
๔) กำรน ำเสนอผลงำน  
๕) กำรน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์  
๖) กำรสอบประมวลควำมรู้  
๗) กำรสอบวัดคุณสมบัติ  
๘) กำรสอบดุษฎีนิพนธ์ 

๒.๓ ด้านทักษะทางปัญญา 
๒.๓.๑ ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 

๑) สำมำรถใช้ควำมเข้ำใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคกำรแสวงหำควำมรู้ในกำรวิเครำะห์ประเด็น
และปัญหำส ำคัญได้อย่ำงสร้ำงสรรค์  

๒) สำมำรถใช้ทฤษฎีและเทคนิคกำรแสวงหำควำมรู้ในพัฒนำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำด้วยวิธีกำร
ใหม่ๆท่ีเกิดข้ึนจำกกำรบริหำรด้วยหลักกำรทำงรัฐศำสตร์ 

๓) สำมำรถสังเครำะห์ผลงำนวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจใหม่ๆที่สร้ำงสรรค์รวมไปถึง
กำรบูรณำกำรแนวคิดต่ำงๆ ทั้งจำกภำยในและภำยนอกสำขำวิชำรัฐศำสตร์ที่ศึกษำในขั้นสูง 



๔) สำมำรถออกแบบและด ำเนินกำรโครงกำรวิจัยที่ส ำคัญในเรื่องท่ีซับซ้อนที่เก่ียวกับกำรพัฒนำองค์
ควำมรู้ทำงด้ำนรัฐศำสตร์สมัยใหม่ จนกลำยเป็นข้อเสนอเพ่ือกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติต่อไป  

๒.๓.๒ กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 
เพ่ือให้เกิดผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ หลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในกำรสอนเพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้
ของผู้เรียนดังนี้   
๑) ฝึกทกัษะกำรคิดและกำรแก้ไขปัญหำ  
๒) เน้นกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง และกำรปฏิบัติงำนจริง   
๓) เน้นกำรเรียนรู้ที่สำมำรถประยุกต์ใช้กับสถำนกำรณ์จริง โดยใช้ปัญหำเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกำร

เรียนรู้  
๒.๓.๓ กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 

        ประเมินทักษะทำงปัญญำด้วยวิธีกำรดังต่อไปนี้  
๑) วัดกำรแสดงออกทำงกำรกระบวนกำรคิดและกำรแก้ไขปัญหำ  
๒) วัดผลกำรปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำย  
๓) กำรน ำเสนอผลงำน  
๔) กำรอธิบำย กำรตอบค ำถำม  
๕) กำรโต้ตอบสื่อสำรกับผู้อ่ืน 

๒.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๒.๔.๑ ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 

๑) มีควำมสำมำรถสูงในใช้ควำมรู้ทำงด้ำนรัฐศำสตร์เพ่ือกำรแสดงควำมคิดเห็นทำงวิชำกำรได้อย่ำง
ลึกซึ้งและแหลมคม  

๒) มีควำมสำมำรถในกำรใช้ควำมรู้ทำงด้ำนกำรจัดกำรเชิงพุทธเพื่อกำรวำงแผน วิเครำะห์และ
แก้ปัญหำที่ซับซ้อนสูงมำกด้วยตนเอง รวมทั้งวำงแผนในกำรปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

๓) มีควำมสำมำรถสร้ำงปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่ำงสร้ำงสรรค์  
๔) มีควำมสำมำรถในกำรแสดงออกถึงควำมโดดเด่นในกำรเป็นผู้น ำในทำงวิชำกำรและสังคมที่ซับซ้อน 

๒.๔.๒ กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล และ ควำมรับผิดชอบ  
เพ่ือให้เกิดผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล และควำมรับผิดชอบหลักสูตรจึงใช้
กลยุทธ์ในกำรสอนเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้ 

๑) กำรจัดกิจกรรมในรำยวิชำที่เน้นกำรเรียนกำรสอนที่มีกำรปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงผู้เรียนและผู้สอน  
๒) ฝึกฝนภำวะควำมเป็นผู้น ำ ผู้ตำม กำรแสดงออกถึงภำวะควำมเป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ดี กำรมีมนุษย



สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงำน และกำรรับฟังควำมคิดเห็นผู้อ่ืนในกำรปฏิบัติงำนเป็นทีมและกำรท ำงำน
วิจัย  

๓) ฝึกฝนกำรท ำกิจกรรมเพ่ือสังคม  
๔) ฝึกฝนกำรวำงตัวที่เหมำะสมต่อกำลเทศะ 
๕) ฝึกฝนกำรประสำนงำนกับผู้อื่นทั้งภำยในและภำยนอกสถำบันกำรศึกษำ  

๒.๔.๓ กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล และ ควำมรับผิดชอบ 
ประเมินทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบด้วยวิธีกำรดังต่อไปนี้ 
๑) สังเกตุพฤติกรรมและกำรแสดงออกของนิสิตในหลำยๆ ด้ำน ระหว่ำงกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

เช่น พฤติกรรมควำมสนใจ ตั้งใจเรียนรู้ และพัฒนำตนเอง  
๒) สังเกตุพฤติกรรมกำรแสดงบทบำทภำวะผู้น ำและผู้ตำมที่ดี ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนร่วมกับ

ผู้อื่น  
๓) สังเกตุพฤติกรรมควำมรับผิดชอบในกำรเรียนและงำนที่ได้รับมอบหมำย กำรน ำเสนอผลงำน กำร

ท ำงำนวิจัย และกำรร่วมท ำกิจกรรมเพ่ือสังคม 
๒.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒.๕.๑ ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ     
๑) สำมำรถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักตรรกะทำงคณิตศำสตร์และสถิติ ในกำรศึกษำค้นคว้ำปัญหำ 

เชื่อมโยงประเด็นปัญหำที่ส ำคัญและซับซ้อน และเสนอแนะแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำในด้ำน
ต่ำงๆ  โดยเฉพำะทำงด้ำนรัฐศำสตร์ในเชิงลึกได้เป็นอย่ำงดี 

๒) สำมำรถสื่อสำรโดยใช้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษได้อย่ำงมีประสิทธิภำพทั้งกำรพูด กำรอ่ำน 
กำรฟัง กำรเขียน และกำรน ำเสนอ และสื่อสำรกับกลุ่มบุคคลต่ำงๆ ทั้งในวงกำรวิชำกำรและ
วิชำชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไปได้อย่ำงเหมำะสม 

๓) สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรน ำเสนอรำยงำนกำรวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ หรือโครงกำร
ค้นคว้ำที่ส ำคัญ ทั้งในรูปแบบที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร รวมถึงกำรตีพิมพ์ผ่ำนสื่อทำง
วิชำกำรและวิชำชีพได้อย่ำงเหมำะสม 

๒.๕.๒ กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  เพ่ือให้เกิดผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ หลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในกำรสอนเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้ 

๑) จัดกำรเรียนรำยวิชำสัมมนำให้นิสิต โดยนิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต ทั้งนี้
เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกทักษะทั้งด้ำนกำรวิเครำะห์ กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ใน
กำรค้นคว้ำและน ำเสนองำนทั้งเป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 



๒) จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะกำรสื่อสำร และกำรน ำเสนอโดย
ใช้เทคโนโลยีทั้งด้วยตนเองและร่วมกับผู้อ่ืน กำรอภิปรำย  

๓) จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นกำรวิเครำะห์ปัญหำจริงในกำรเรียนรู้และกำรท ำงำนวิจัย 
๒.๕.๓ กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้

เทคโนโลยีสำรสนเทศ  ประเมินทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ ด้วยวิธีกำรดังต่อไปนี้ 
๑) กำรทดสอบควำมรู้และเทคนิคกำรวิเครำะห์และแก้ปัญหำในสถำนกำรณ์จ ำลองเสมือนจริง  
๒) กำรท ำงำนวิจัย ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงข้ันตอนกำรเขียนรำยงำน และกำรน ำเสนอผลงำน 

 
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑    
๓ 

  

๒   
๓ 

  

๓   
๓ 

  

๔   
๓ 

  

๕   
๓ 

  

๖   
๓ 

  

๗   
๓ 

  

๘   
๓ 

  

๙  ๓   



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑๐-๑๑   
๖ 

  

๑๒   
๓ 

  

๑๓   
๓ 

  

๑๔   
๓ 

  

๑๕   
๓ 

  

๑๖ กำรส ๓   

 

    
 
 
    ๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ที่  วิธีการประเมิน  สัปดาห์ที่ประเมิน  
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
สอบกลำงภำค 
สอบปลำยภำค  

๘ 
๑๖ 

๒๐% 
๕๐% 

๒ 

วิเครำะห์กรณีศึกษำ ค้นคว้ำ กำรน ำเสนอรำยงำน 
กำรท ำงำนกลุ่มและผลงำน 
กำรอ่ำนและสรุปบทควำม 
กำรส่งงำนตำมที่มอบหมำย  

ตลอดภำคกำรศึกษำ ๒๐% 

๓ 
กำรเข้ำชั้นเรียนกำรมีส่วนรว่ม อภิปรำย เสนอควำมคิดเห็นใน
ชั้นเรียน 

ตลอดภำคกำรศึกษำ ๑๐% 



หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑.เอกสารและต าราหลัก 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
     ไม่มี 
๓.เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 

 
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 ๑.  กลยุทธกำรประเมินประสิทธิผลของรำยวิชำโดยนิสิต วิธีกำรประเมินประสิทธิผลในรำยวิชำโดยนิสิต   มี
ดังนี้   -  กำรใช้แบบประเมินผลกำรสอนอำจำรยผูสอน ซึ่งเปนรูปแบบประเมินผลกำรสอนของมหำวิทยำลัยที่ก ำหนด
ใหส ำนักทะเบียนและวัดผลก ำกับในระบบที่จะต้องประเมินผลทุกภำคกำรศึกษำ -แบบประเมินผลกำรสอนอำจำรยผู
สอน  ซึ่งเปนแบบประเมินผลกำรสอนที่อำจำรยผูสอนจัดท ำ ขึ้นเพื่อใหนิสิตแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรสอนของ
อำจำรยผสูอนในระหวำงภำคกำรศึกษำ และ ปลำยภำคกำรศึกษำ  ในรูปแบบตำง ๆ 

๒. กลยุทธกำรประเมินกำรสอน - วิธีกำรประเมินกำรสอนที่อำจำรยผสูอนประเมินกำรสอนของตนเอง – กำร
สังเกตกำรสอนของผู้ร่วมทีมกำรสอน - ผลกำรสอบ/ผลกำรเรียนรู -กำรวิเครำะหขอสอบเพ่ือตรวจสอบมำตรฐำนของข
อสอบ – กำรทวนสอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู - กำรเขำรวมกจิกรรมในชั้นเรียนของผูเรียน - กำรตอบขอซักถำม - 
กำรคนควำในรูปแบบของรำยงำน และกำรน ำเสนอผลงำนกำรรวมอภิปรำยในประเด็นตำง ๆ ในชั้นเรียน   
 ๓. กำรปรับปรุงกำรสอน  หลักสูตรได้น ำผลที่ไดจำกกำรประเมินทั้งจำกผูเรียน และผลที่ไดจำกกำร
ประเมินผลกำรเรียนของผูเรียนมำใชเปนฐำนขอมูลในกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน มคอ.๓ ในภำคกำรศึกษำตอไป 
โดยกำรประชุมรวมกันระหวำงทีมผูสอนและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และกำรสัมมนำอำจำรยผูสอนเพ่ือพัฒนำกำร
เรียนกำรสอน 
 ๔. กำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรำยวิชำ  กำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่ได
จำกกำรสุมตรวจผลงำนของนิสิตที่ได้รับกำรมอบหมำยใหคนควำ และวิเครำะหกรณีปญหำ กำรอภิปรำย ซักถำมนิสิต 
กำรพิจำรณำผลกำรทดสอบยอย กำรสอบกลำงภำค และกำรสอบปลำยภำค โดยมีกำรทวนสอบหลังเสร็จสิ้นกำรเรียน
กำรสอน โดยกำรสอบเพ่ือประเมินควำมรู ควำมเขำใจ 
 ๕. กำรด ำเนินกำรทบทวนและกำรวำงแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรำยวิชำ มีกำรน ำผลกำรประเมินจำก ขอ 
๑ , ๒  มำพิจำรณำประเด็นที่นิสิตวิจำรณำปรับปรุงแกไขเพ่ือใหกำรเรียนกำรสอน วิธีกำรสอนรูปแบบใดที่มีควำม
เหมำะสม เพ่ือให้เปนไปอยำงมีประสิทธิภำพ และ น ำผลกำรประเมินจำก ขอ ๔  มำทบทวน และวำงแผนเพ่ือปรับปรุง 
ประสิทธิผลของรำยวิชำ  ในเรื่องเกี่ยวกับ อำจำรยผูสอน กำรจัดตำรำงเรียนของนิสิต   กำรสอนเสริมใหนิสิต - กำร
ทบทวนและปรับปรุง  ล ำดับเนื้อหำกำรสอน   วิธีกำรสอนและกำรจัดกิจกรรมกำรเรียน กำรสอน    มำตรฐำนขอสอบ



ยำกหรืองำยเพื่อปรับควำมยำกงำยที่เหมำะสมส ำหรับภำคกำรศึกษำถัดไป 
 
  



รายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ. ๓)  
 

ประจ ำรำยวิชำ ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงทำงรัฐศำสตร์ 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะสังคมศำสตร์ 

 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา  
     ๘๑๔ ๑๐๔ ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงทำงรัฐศำสตร์ 
          (Advanced Research Methodology in Political Science) 
๒.จ านวนหน่วยกิต   

๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำรัฐศำสตร์ 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     รศ.ด 
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภำคกำรศึกษำฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ๘๑๔ ๑๐๑ ปรัชญำกำรเมืองและทฤษฎีกำรเมือง 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน    
     คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
     พฤษภำคม ๒๕๖๑ 

 
 

 
 



 
 
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
     - เพ่ือให้นิสิตมีควำมรู้ควำมเข้ำใจกระบวนกำรวิเครำะห์เกี่ยวกั ธรรมชำติ วิธีกำร ขอบเขตกำรศึกษำวิชำทำงด้ำน
รัฐศำสตร์พร้อมกับบูรณำกำรเข้ำกับศำสตร์อ่ืนๆ ได้อย่ำงกลมกลืน 

 - เพ่ือให้นิสิตสำมำรถน ำควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรบูรณำกำรควำมรู้ทำงรัฐศำสตร์ตำมหลักทำงพระพุทธศำสนำ 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
     - เพ่ือให้นิสิตมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรสังเครำะห์ข้อมูล วิเครำะห์ วิจัย จัดระบบและประเมินผลข้อมูลจนเกิด
องค์ควำมรู้ใหม่ เพ่ือควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงรัฐศำสตร์ 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     - เพ่ือใหก้ำรจัดท ำและปรับปรุงหลักสูตรให้มีมำตรฐำนไม่ต่ ำกว่ำที่ สกอ. ก ำหนด   
     - ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ  
     - เพ่ือกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรเรียน กำรสอนและบริกำรวิชำกำร   

 
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

๑.ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษำพ้ืนฐำนทำงปรัชญำแห่งกำรวิจัยทำงรัฐศำสตร์ หลักกำรวิจัยตำมแนวพุทธศำสตร์ และแนววิทยำศำสตร์  
โดยเน้นควำมเข้มและลุ่มลึกของกำรออกแบบวิจัย กำรเก็บข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณและคุณภำพ กำร
วิเครำะห์และสังเครำะห์ด้วยแนวคิด ทฤษฎี หลักกำร และข้อค้นพบจำกผลกำรวิจัย พร้อมทั้งกำรพัฒนำข้อเสนอแนะ
ในรูปแบบต่ำงๆ กำรเขียนรำยงำนวิจัยจำกผลกำรศึกษำ กำรน ำเสนอในรูปแบบขององค์ควำมรู้ใหม่ กำรเขียนบทคัดย่อ 
และกำรเขียนบทควำมวิจัยเพ่ือน ำเสนอในระดับชำติและนำนำชำติ ทั้งนี้นิสิตจะต้องฝึกปฏิบัติจริงในทุกกระบวนกำร
ทำงกำรวิจัย  
 
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยำย  ๔๘ ชั่วโมงต่อ
ภำคกำรศึกษำ   

สอนเสริมตำมควำม
ต้องกำรของนิสิตเฉพำะ

ไม่มีกำรฝึกปฏิบัติงำน
ภำคสนำม 

กำรศึกษำด้วยตนเอง ๖
ชั่วโมงต่อสัปดำห์   



 รำย   

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
- อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และอำจำรย์ประจ ำรำยวิชำเปิดโอกำสให้ค ำปรึกษำท้ังในสถำนศึกษำและทำงกำรสื่อสำร
ทำงโทรศัพท์ ทำงสื่อออนไลน์ได้ตลอดเวลำ 

 
หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
๑) ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ มีกำรให้ควำมรู้ถึงกำรบริหำรที่เน้นกำรใช้หลักธรรม

ทำงพระพุทธศำสนำเป็นเครื่องมือเพ่ือสร้ำงองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยระบบคุณธรรม และกำรใช้ชีวิตร่วมกับ
ผู้อื่นอย่ำงสันติ 

๒) ควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษ ส่งเสริมทักษะกำรฟัง พูด อ่ำน และเขียนภำษำอังกฤษ โดยกำรใช้
ต ำรำภำษำอังกฤษในกำรเรียนกำรสอน และใช้ภำษำอังกฤษในกำรเขียนและน ำเสนอผลงำนวิจัย 

๓) ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส่งเสริมให้มีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกระบวน กำร
เรียนรู้และปฏิบัติงำน เช่น  กำรใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ กำรใช้บริกำรห้องสมุดผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตทั่ว
ประเทศ 

๔) ด้ำนภำวะผู้น ำ ควำมรับผิดชอบ และกำรมีวินัย มีกำรสร้ำงภำวะควำมเป็นผู้น ำโดยเฉพำะกำรประยุกต์ใช้
แนวคิดภำวะผู้น ำเชิงพุทธในกำรปฏิบัติงำนหรือกำรท ำวิจัยร่วมกับผู้ อ่ืน มีควำมรับผิดชอบในกำร
ปฏิบัติงำนหรือส่งงำน และมีกติกำในกำรสร้ำงวินัยในตนเอง 

๕) ด้ำนบุคลิกภำพ มุ่ งเน้นกำรพัฒนำบุคลิกภำพภำยใน โดยกำรใช้ เครื่องมือพัฒนำจิตตำมแนว
พระพุทธศำสนำ เพ่ือให้เกิดปัญญำ  ส่วนบุคลิกภำพภำยนอกมีกำรสอดแทรกเรื่องกำรแต่งกำย กำรเข้ำ
สังคม กำรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กำรเจรจำสื่อสำร และกำรวำงตัวในกำรท ำงำนร่วมกับบุคคลอ่ืนในระหว่ำง
กำรเรียนรู้ ทั้งทำงภำคทฤษฎีและกำรท ำกำรวิจัย 

๖) ด้ำนศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนจริง กำรเรียนกำรสอนมุ่งเน้นให้นิสิตมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเชิงลึก 
สำมำรถผลิตงำนวิจัยที่มีประโยชน์และน ำไปประยุกต์ใช้งำนที่จะยังประโยชน์ให้เกิดกับสังคมได้จริงในเชิง
ปฏิบัติ 

๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
๒.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๒.๑.๑ ผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 

 ๑) มีควำมสำมำรถในกำรใช้ดุลยพินิจเพ่ือกำรแก้ปัญหำทำงคุณธรรมและจริยธรรมที่ซับซ้อนอย่ำงผู้รู้ใน



บริบทของศำสตร์ทำงด้ำนรัฐศำสตร์ 
 ๒) มีควำมสำมำรถในกำรสนับสนุนอย่ำงจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้ดุลยพินิจบนฐำนควำมรู้ทำงรัฐศำสตร์ในกำร

จัดกำรกับบริบทที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 ๓) มีภำวะผู้น ำในกำรส่งเสริมให้มีกำรประพฤติปฏิบัติตำมหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ท ำงำน และ

ชุมชนที่ตนเกี่ยวข้อง 
 ๔) มีควำมสำมำรถในกำรเป็นแบบอย่ำงที่ดีงำมของบุคคลอ่ืน 

๒.๑.๒ กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือให้เกิดผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม  จริยธรรม หลักสูตรจงึใช้กลยุทธ์ในกำรสอนเพื่อพัฒนำกำร
เรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้ 

๑) ฝึกฝนภำวะควำมเป็นผู้น ำ ผู้ตำม รวมถึงกำรเคำรพสิทธิ และกำรรับฟังควำมคิดเห็นผู้อ่ืนในกำร
ปฏิบัติงำนเป็นทีมและกำรท ำงำนวิจัย  

๒) กำรสอดแทรกควำมรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ในกำรเรียนกำรสอน ทั้งในด้ำนกำรด ำรงชีวิตอยู่ใน
สังคม และในกำรวิจัย 

๒.๑.๒ กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
มีกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ทั้งระหว่ำงก ำลังศึกษำ และภำยหลังส ำเร็จกำรศึกษำ 
ด้วยวิธีกำรต่ำงๆ เช่น กำรสังเกต กำรสัมภำษณ์ กำรสนทนำกลุ่ม กำรใช้แบบสอบถำม แบบประเมิน และ
แบบวัดผล โดยประเมินจำกหลำยๆ ด้ำน ดังนี้ 

๑) ประเมินจำกกำรมีวินัยในกำรเรียน กำรตรงเวลำในกำรเข้ำชั้นเรียน กำรท ำงำนเสร็จและส่งงำน
ตำมก ำหนด  

๒) ประเมินจำกควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนเป็นทีม กำรท ำงำนวิจัย และกำรเข้ำร่วมกิจกรรมใน
กำรใช้องค์ควำมรู้ทำงกำรศึกษำท ำประโยชน์ต่อสังคม 

๓) ประเมินจำกควำมซื่อสัตย์ และจรรยำบรรณในกำรสอบ 
๔) ผู้เรียนประเมินตนเอง และประเมินโดยเพื่อนและอำจำรย์ โดยใช้แบบประเมินและแบบวัดผล        
๕) ภำยหลังส ำเร็จกำรศึกษำ ให้ดุษฎีบัณฑิตประเมินตนเอง ประเมินจำกผู้ใช้บัณฑิต และประเมินจำก

ผู้บังคับบัญชำของบัณฑิต โดยใช้แบบสอบถำม 
๒.๒ ด้านความรู้ 
๒.๒.๑ ผลกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้ 

๑) มีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำนวัตกรรมหรือสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ที่เป็นแก่นของสำขำวิชำรัฐศำสตร์ 
๒) มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคนิคกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อหำข้อสรุปของปรำกฏกำรณ์ในสำขำวิชำ

รัฐศำสตร์ 



๓) มีควำมเข้ำใจอย่ำงลึกซึ้งและกว้ำงขวำงเกี่ยวกับองค์ควำมรู้เชิงปฏิบัติกำรที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งใน
ระดับชำติและนำนำชำติ 

๔) มีควำมสำมำรถในกำรปรับเปลี่ยนปัจเจกปัญญำมำเป็นสำธำรณปัญญำที่ก่อให้เกิดคุณค่ำต่อสังคม 
๒.๒.๒ กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้ 

๑) จัดกำรเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง และมุ่งเน้นให้นิสิตมีควำมรู้ควำมเข้ำใจศำสตร์ในเชิงลึก 
ผสมผสำนให้น ำไปสู่วิธีกำรด ำเนินกำรที่เป็นกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  โดยใช้วิธีกำรเรียนกำรสอนที่
เน้นหลักกำรทำงทฤษฎี และกำรประยุกต์ทำงปฏิบัติในสภำพแวดล้อมจริง เป็นรูปแบบกำรเรียนรู้
ที่กระตุ้นให้เกิดกำรคิด วิเครำะห์ และตัดสินใจด้วยตนเอง เช่นให้มีกำรน ำเสนองำน กำรร่วมแสดง
ควำมคิดเห็น กำรตอบค ำถำม เพื่อสนับสนุนให้นิสิตคิดเป็นและมีนิสัยใฝ่รู้ 

๒) กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง มีอิสระในกำรแสวงหำควำมรู้โดยไม่ยึดติดกับกำรรับข้อมูลจำกผู้สอน
เพียงวิธีเดียว 

๓) กำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
๔) เรียนรู้จำกสถำนกำรณ์จริง มีกำรเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนและศึกษำดูงำน 
๕) กำรท ำวิจัยทั้งในรำยวิชำที่เก่ียวข้องและดุษฎีนิพนธ์  
๖) กำรเรียนรู้ที่เน้นกำรน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในกำรท ำประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น และในระดับที่

สูงขึ้น  
๒.๒.๑ กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้ 

       ประเมินจำกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและกำรปฏิบัติของนิสิต ให้ครอบคลุมในทุกด้ำน ด้วยวิธีกำร
ดังต่อไปนี้ 

๑) กำรทดสอบย่อย  
๒) กำรสอบกลำงภำคและปลำยภำค  
๓) วัดผลส ำเร็จของกำรปฏิบัติงำนเป็นทีม  
๔) กำรน ำเสนอผลงำน  
๕) กำรน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์  
๖) กำรสอบประมวลควำมรู้  
๗) กำรสอบวัดคุณสมบัติ  
๘) กำรสอบดุษฎีนิพนธ์ 

๒.๓ ด้านทักษะทางปัญญา 
๒.๓.๑ ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 

๑) สำมำรถใช้ควำมเข้ำใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคกำรแสวงหำควำมรู้ในกำรวิเครำะห์ประเด็น



และปัญหำส ำคัญได้อย่ำงสร้ำงสรรค์  
๒) สำมำรถใช้ทฤษฎีและเทคนิคกำรแสวงหำควำมรู้ในพัฒนำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำด้วยวิธีกำร

ใหม่ๆท่ีเกิดข้ึนจำกกำรบริหำรด้วยหลักกำรทำงรัฐศำสตร์ 
๓) สำมำรถสังเครำะห์ผลงำนวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจใหม่ๆที่สร้ำงสรรค์รวมไปถึง

กำรบูรณำกำรแนวคิดต่ำงๆ ทั้งจำกภำยในและภำยนอกสำขำวิชำรัฐศำสตร์ที่ศึกษำในขั้นสูง 
๔) สำมำรถออกแบบและด ำเนินกำรโครงกำรวิจัยที่ส ำคัญในเรื่องท่ีซับซ้อนที่เก่ียวกับกำรพัฒนำองค์

ควำมรู้ทำงด้ำนรัฐศำสตร์สมัยใหม่ จนกลำยเป็นข้อเสนอเพ่ือกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติต่อไป  
๒.๓.๒ กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 

เพ่ือให้เกิดผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ หลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในกำรสอนเพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้
ของผู้เรียนดังนี้   
๑) ฝึกทักษะกำรคิดและกำรแก้ไขปัญหำ  
๒) เน้นกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง และกำรปฏิบัติงำนจริง   
๓) เน้นกำรเรียนรู้ที่สำมำรถประยุกต์ใช้กับสถำนกำรณ์จริง โดยใช้ปัญหำเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกำร

เรียนรู้  
๒.๓.๓ กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 

        ประเมินทักษะทำงปัญญำด้วยวิธีกำรดังต่อไปนี้  
๑) วัดกำรแสดงออกทำงกำรกระบวนกำรคิดและกำรแก้ไขปัญหำ  
๒) วัดผลกำรปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำย  
๓) กำรน ำเสนอผลงำน  
๔) กำรอธิบำย กำรตอบค ำถำม  
๕) กำรโต้ตอบสื่อสำรกับผู้อ่ืน 

๒.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๒.๔.๑ ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 

๑) มีควำมสำมำรถสูงในใช้ควำมรู้ทำงด้ำนรัฐศำสตร์เพ่ือกำรแสดงควำมคิดเห็นทำงวิชำกำรได้อย่ำง
ลึกซึ้งและแหลมคม  

๒) มีควำมสำมำรถในกำรใช้ควำมรู้ทำงด้ำนกำรจัดกำรเชิงพุทธเพื่อกำรวำงแผน วิเครำะห์และ
แก้ปัญหำที่ซับซ้อนสูงมำกด้วยตนเอง รวมทั้งวำงแผนในกำรปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

๓) มีควำมสำมำรถสร้ำงปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่ำงสร้ำงสรรค์  
๔) มีควำมสำมำรถในกำรแสดงออกถึงควำมโดดเด่นในกำรเป็นผู้น ำในทำงวิชำกำรและสังคมที่ซับซ้อน 



๒.๔.๒ กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล และ ควำมรับผิดชอบ  
เพ่ือให้เกิดผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล และควำมรับผิดชอบหลักสูตรจึงใช้
กลยุทธ์ในกำรสอนเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้ 

๑) กำรจัดกิจกรรมในรำยวิชำที่เน้นกำรเรียนกำรสอนที่มีกำรปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงผู้เรียนและผู้สอน  
๒) ฝึกฝนภำวะควำมเป็นผู้น ำ ผู้ตำม กำรแสดงออกถึงภำวะควำมเป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ดี กำรมีมนุษย

สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงำน และกำรรับฟังควำมคิดเห็นผู้อ่ืนในกำรปฏิบัติงำนเป็นทีมและกำรท ำงำน
วิจัย  

๓) ฝึกฝนกำรท ำกิจกรรมเพ่ือสังคม  
๔) ฝึกฝนกำรวำงตัวที่เหมำะสมต่อกำลเทศะ 
๕) ฝึกฝนกำรประสำนงำนกับผู้อื่นทั้งภำยในและภำยนอกสถำบันกำรศึกษำ  

๒.๔.๓ กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล และ ควำมรับผิดชอบ 
ประเมินทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบด้วยวิธีกำรดังต่อไปนี้ 
๑) สังเกตุพฤติกรรมและกำรแสดงออกของนิสิตในหลำยๆ ด้ำน ระหว่ำงกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

เช่น พฤติกรรมควำมสนใจ ตั้งใจเรียนรู้ และพัฒนำตนเอง  
๒) สังเกตุพฤติกรรมกำรแสดงบทบำทภำวะผู้น ำและผู้ตำมที่ดี ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนร่วมกับ

ผู้อื่น  
๓) สังเกตุพฤติกรรมควำมรับผิดชอบในกำรเรียนและงำนที่ได้รับมอบหมำย กำรน ำเสนอผลงำน กำร

ท ำงำนวิจัย และกำรร่วมท ำกิจกรรมเพ่ือสังคม 
๒.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒.๕.๑ ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ     
๑) สำมำรถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักตรรกะทำงคณิตศำสตร์และสถิติ ในกำรศึกษำค้นคว้ำปัญหำ 

เชื่อมโยงประเด็นปัญหำที่ส ำคัญและซับซ้อน และเสนอแนะแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำในด้ำน
ต่ำงๆ  โดยเฉพำะทำงด้ำนรัฐศำสตร์ในเชิงลึกได้เป็นอย่ำงดี 

๒) สำมำรถสื่อสำรโดยใช้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษได้อย่ำงมีประสิทธิภำพทั้งกำรพูด กำรอ่ำน 
กำรฟัง กำรเขียน และกำรน ำเสนอ และสื่อสำรกับกลุ่มบุคคลต่ำงๆ ทั้งในวงกำรวิชำกำรและ
วิชำชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไปได้อย่ำงเหมำะสม 

๓) สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรน ำเสนอรำยงำนกำรวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ หรือโครงกำร
ค้นคว้ำที่ส ำคัญ ทั้งในรูปแบบที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร รวมถึงกำรตีพิมพ์ผ่ำนสื่อทำง
วิชำกำรและวิชำชีพได้อย่ำงเหมำะสม 

๒.๕.๒ กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้



เทคโนโลยีสำรสนเทศ  เพ่ือให้เกิดผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ หลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในกำรสอนเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้ 

๑) จัดกำรเรียนรำยวิชำสัมมนำให้นิสิต โดยนิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต ทั้งนี้
เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกทักษะทั้งด้ำนกำรวิเครำะห์ กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ใน
กำรค้นคว้ำและน ำเสนองำนทั้งเป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

๒) จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะกำรสื่อสำร และกำรน ำเสนอโดย
ใช้เทคโนโลยีทั้งด้วยตนเองและร่วมกับผู้อ่ืน กำรอภิปรำย  

๓) จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นกำรวิเครำะห์ปัญหำจริงในกำรเรียนรู้และกำรท ำงำนวิจัย 
๒.๕.๓ กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้

เทคโนโลยีสำรสนเทศ  ประเมินทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ ด้วยวิธีกำรดังต่อไปนี ้
๑) กำรทดสอบควำมรู้และเทคนิคกำรวิเครำะห์และแก้ปัญหำในสถำนกำรณ์จ ำลองเสมือนจริง  
๒) กำรท ำงำนวิจัย ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงข้ันตอนกำรเขียนรำยงำน และกำรน ำเสนอผลงำน 

 
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑    
๓ 

 
กิจกรรมกำรสมัมนำ 

รศ.ดร.ประณต  นันทิยะกลุ  
ผศ.ดร.เตมิศักดิ์ ทองอินทร์  
ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช 

๒   
๓ 

 
กิจกรรมกำรสมัมนำ 

รศ.ดร.ประณต  นันทิยะกลุ  
ผศ.ดร.เตมิศักดิ์ ทองอินทร์  
ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช 

๓   
๓ 

 
กิจกรรมกำรสมัมนำ 

รศ.ดร.ประณต  นันทิยะกลุ  
ผศ.ดร.เตมิศักดิ์ ทองอินทร์  
ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช 

๔   
๓ 

  

๕   
๓ 

  



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๖   
๓ 

  

๗   
๓ 

  

๘   
๓ 

  

๙  ๓   

๑๐-๑๑   
๖ 

  

๑๒   
๓ 

  

๑๓   
๓ 

  

๑๔   
๓ 

  

๑๕   
๓ 

  

๑๖ กำรส ๓   

 

ที่  วิธีการประเมิน  สัปดาห์ที่ประเมิน  
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
สอบกลำงภำค 
สอบปลำยภำค  

๘ 
๑๖ 

๒๐% 
๕๐% 

๒ 

วิเครำะห์กรณีศึกษำ ค้นคว้ำ กำรน ำเสนอรำยงำน 
กำรท ำงำนกลุ่มและผลงำน 
กำรอ่ำนและสรุปบทควำม 
กำรส่งงำนตำมที่มอบหมำย  

ตลอดภำคกำรศึกษำ ๒๐% 



    
 
 
    ๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑.เอกสารและต าราหลัก 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
     ไม่มี 
๓.เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 

 
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 ๑.  กลยุทธกำรประเมินประสิทธิผลของรำยวิชำโดยนิสิต วิธีกำรประเมินประสิทธิผลในรำยวิชำโดยนิสิต   มี
ดังนี้   -  กำรใช้แบบประเมินผลกำรสอนอำจำรยผูสอน ซึ่งเปนรูปแบบประเมินผลกำรสอนของมหำวิทยำลัยที่ก ำหนด
ใหส ำนักทะเบียนและวัดผลก ำกับในระบบที่จะต้องประเมินผลทุกภำคกำรศึกษำ -แบบประเมินผลกำรสอนอำจำรยผู
สอน  ซึ่งเปนแบบประเมินผลกำรสอนที่อำจำรยผูสอนจัดท ำ ขึ้นเพื่อใหนิสิตแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรสอนของ
อำจำรยผสูอนในระหวำงภำคกำรศึกษำ และ ปลำยภำคกำรศึกษำ  ในรูปแบบตำง ๆ 

๒. กลยุทธกำรประเมินกำรสอน - วิธีกำรประเมินกำรสอนที่อำจำรยผสูอนประเมินกำรสอนของตนเอง – กำร
สังเกตกำรสอนของผู้ร่วมทีมกำรสอน - ผลกำรสอบ/ผลกำรเรียนรู -กำรวิเครำะหขอสอบเพ่ือตรวจสอบมำตรฐำนของข
อสอบ – กำรทวนสอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู - กำรเขำรวมกจิกรรมในชั้นเรียนของผูเรียน - กำรตอบขอซักถำม - 
กำรคนควำในรูปแบบของรำยงำน และกำรน ำเสนอผลงำนกำรรวมอภิปรำยในประเด็นตำง ๆ ในชั้นเรียน   
 ๓. กำรปรับปรุงกำรสอน  หลักสูตรได้น ำผลที่ไดจำกกำรประเมินทั้งจำกผูเรียน และผลที่ไดจำกกำร
ประเมินผลกำรเรียนของผูเรียนมำใชเปนฐำนขอมูลในกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน มคอ.๓ ในภำคกำรศึกษำตอไป 
โดยกำรประชุมรวมกันระหวำงทีมผูสอนและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และกำรสัมมนำอำจำรยผูสอนเพ่ือพัฒนำกำร
เรียนกำรสอน 
 ๔. กำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรำยวิชำ  กำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่ได
จำกกำรสุมตรวจผลงำนของนิสิตที่ได้รับกำรมอบหมำยใหคนควำ และวิเครำะหกรณีปญหำ กำรอภิปรำย ซักถำมนิสิต 

๓ 
กำรเข้ำชั้นเรียนกำรมีส่วนรว่ม อภิปรำย เสนอควำมคิดเห็นใน
ชั้นเรียน 

ตลอดภำคกำรศึกษำ ๑๐% 



กำรพิจำรณำผลกำรทดสอบยอย กำรสอบกลำงภำค และกำรสอบปลำยภำค โดยมีกำรทวนสอบหลังเสร็จสิ้นกำรเรียน
กำรสอน โดยกำรสอบเพ่ือประเมินควำมรู ควำมเขำใจ 
 ๕. กำรด ำเนินกำรทบทวนและกำรวำงแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรำยวิชำ มีกำรน ำผลกำรประเมินจำก ขอ 
๑ , ๒  มำพิจำรณำประเด็นที่นิสิตวิจำรณำปรับปรุงแกไขเพ่ือใหกำรเรียนกำรสอน วิธีกำรสอนรูปแบบใดที่มีควำม
เหมำะสม เพ่ือให้เปนไปอยำงมีประสิทธิภำพ และ น ำผลกำรประเมินจำก ขอ ๔  มำทบทวน และวำงแผนเพ่ือปรับปรุง 
ประสิทธิผลของรำยวิชำ  ในเรื่องเกี่ยวกับ อำจำรยผูสอน กำรจัดตำรำงเรียนของนิสิต   กำรสอนเสริมใหนิสิต - กำร
ทบทวนและปรับปรุง  ล ำดับเนื้อหำกำรสอน   วิธีกำรสอนและกำรจัดกิจกรรมกำรเรียน กำรสอน    มำตรฐำนขอสอบ
ยำกหรืองำยเพื่อปรับควำมยำกงำยที่เหมำะสมส ำหรับภำคกำรศึกษำถัดไป 

 
  



รายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ. ๓)  
 

ประจ ำรำยวิชำ วิปัสสนำกรรมฐำน 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะสังคมศำสตร์ 

 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา  
     ๘๐๐ ๓๐๖ วิปัสสนำกรรมฐำน 
  (Insight Meditation) 
๒.จ านวนหน่วยกิต   

๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำรัฐศำสตร์ 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     รศ.ด 
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภำคกำรศึกษำที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน    
     คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
     พฤษภำคม ๒๕๖๑ 

 
 

 
 



 
 
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
     - เพ่ือให้นิสิตมีควำมรู้ควำมเข้ำใจกระบวนกำรวิเครำะห์เกี่ยวกั ธรรมชำติ วิธีกำร ขอบเขตกำรศึกษำวิชำทำงด้ำน
รัฐศำสตร์พร้อมกับบูรณำกำรเข้ำกับศำสตร์อ่ืนๆ ได้อย่ำงกลมกลืน 

 - เพ่ือให้นิสิตสำมำรถน ำควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรบูรณำกำรควำมรู้ทำงรัฐศำสตร์ตำมหลักทำงพระพุทธศำสนำ 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
     - เพ่ือให้นิสิตมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรสังเครำะห์ข้อมูล วิเครำะห์ วิจัย จัดระบบและประเมินผลข้อมูลจนเกิด
องค์ควำมรู้ใหม่ เพ่ือควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงรัฐศำสตร์ 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     - เพ่ือใหก้ำรจัดท ำและปรับปรุงหลักสูตรให้มีมำตรฐำนไม่ต่ ำกว่ำที่ สกอ. ก ำหนด   
     - ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ  
     - เพ่ือกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรเรียน กำรสอนและบริกำรวิชำกำร   

 
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

๑.ค าอธิบายรายวิชา  
ศึกษำวิเครำะห์วิปัสสนำกรรมฐำนภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติตำมระยะเวลำและสถำนที่ที่บัณฑิตวิทยำลัย

ก ำหนด โดยในภำคทฤษฎีเน้นศึกษำวิเครำะห์กำรปฏิบัติกรรมฐำนของพระพุทธศำสนำของยุคต้นในพระไตรปิฎกและ
กำรปฏิบัติกรรมฐำนในคัมภีร์ยุคหลัง เช่น วิมุตติมรรค วิสุทธิมรรค รวมทั้งรูปแบบกำรปฏิบัติกรรมฐำนของส ำนักต่ำง ๆ 
ในสังคมไทย 
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยำย  ๔๘ ชั่วโมงต่อ
ภำคกำรศึกษำ   
 

สอนเสริมตำมควำม
ต้องกำรของนิสิตเฉพำะ
รำย   

ไม่มีกำรฝึกปฏิบัติงำน
ภำคสนำม 

กำรศึกษำด้วยตนเอง ๖
ชั่วโมงต่อสัปดำห์   

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
- อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และอำจำรย์ประจ ำรำยวิชำเปิดโอกำสให้ค ำปรึกษำท้ังในสถำนศึกษำและทำงกำรสื่อสำร



ทำงโทรศัพท์ ทำงสื่อออนไลน์ได้ตลอดเวลำ 
 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 

๑) ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ มีกำรให้ควำมรู้ถึงกำรบริหำรที่เน้นกำรใช้หลักธรรม
ทำงพระพุทธศำสนำเป็นเครื่องมือเพ่ือสร้ำงองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยระบบคุณธรรม และกำรใช้ชีวิตร่วมกับ
ผู้อื่นอย่ำงสันติ 

๒) ควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษ ส่งเสริมทักษะกำรฟัง พูด อ่ำน และเขียนภำษำอังกฤษ โดยกำรใช้
ต ำรำภำษำอังกฤษในกำรเรียนกำรสอน และใช้ภำษำอังกฤษในกำรเขียนและน ำเสนอผลงำนวิจัย 

๓) ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส่งเสริมให้มีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกระบวน กำร
เรียนรู้และปฏิบัติงำน เช่น  กำรใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ กำรใช้บริกำรห้องสมุดผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตทั่ว
ประเทศ 

๔) ด้ำนภำวะผู้น ำ ควำมรับผิดชอบ และกำรมีวินัย มีกำรสร้ำงภำวะควำมเป็นผู้น ำโดยเฉพำะกำรประยุกต์ใช้
แนวคิดภำวะผู้น ำเชิงพุทธในกำรปฏิบัติงำนหรือกำรท ำวิจัยร่วมกับผู้ อ่ืน มีควำมรับผิดชอบในกำร
ปฏิบัติงำนหรือส่งงำน และมีกติกำในกำรสร้ำงวินัยในตนเอง 

๕) ด้ำนบุคลิกภำพ มุ่ งเน้นกำรพัฒนำบุคลิกภำพภำยใน โดยกำรใช้ เครื่องมือพัฒนำจิตตำมแนว
พระพุทธศำสนำ เพ่ือให้เกิดปัญญำ  ส่วนบุคลิกภำพภำยนอกมีกำรสอดแทรกเรื่องกำรแต่งกำย กำรเข้ำ
สังคม กำรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กำรเจรจำสื่อสำร และกำรวำงตัวในกำรท ำงำนร่วมกับบุคคลอ่ืนในระหว่ำง
กำรเรียนรู้ ทั้งทำงภำคทฤษฎีและกำรท ำกำรวิจัย 

๖) ด้ำนศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนจริง กำรเรียนกำรสอนมุ่งเน้นให้นิสิตมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเชิงลึก 
สำมำรถผลิตงำนวิจัยที่มีประโยชน์และน ำไปประยุกต์ใช้งำนที่จะยังประโยชน์ให้เกิดกับสังคมได้จริงในเชิง
ปฏิบัติ 

๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
๒.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๒.๑.๑ ผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 

 ๑) มีควำมสำมำรถในกำรใช้ดุลยพินิจเพ่ือกำรแก้ปัญหำทำงคุณธรรมและจริยธรรมที่ซับซ้อนอย่ำงผู้รู้ใน
บริบทของศำสตร์ทำงด้ำนรัฐศำสตร์ 

 ๒) มีควำมสำมำรถในกำรสนับสนุนอย่ำงจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้ดุลยพินิจบนฐำนควำมรู้ทำงรัฐศำสตร์ในกำร
จัดกำรกับบริบทที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

 ๓) มีภำวะผู้น ำในกำรส่งเสริมให้มีกำรประพฤติปฏิบัติตำมหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ท ำงำน และ



ชุมชนที่ตนเกี่ยวข้อง 
 ๔) มีควำมสำมำรถในกำรเป็นแบบอย่ำงที่ดีงำมของบุคคลอ่ืน 

๒.๑.๒ กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือให้เกิดผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม  จริยธรรม หลักสูตรจงึใช้กลยุทธ์ในกำรสอนเพื่อพัฒนำกำร
เรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้ 

๑) ฝึกฝนภำวะควำมเป็นผู้น ำ ผู้ตำม รวมถึงกำรเคำรพสิทธิ และกำรรับฟังควำมคิดเห็นผู้อ่ืนในกำร
ปฏิบัติงำนเป็นทีมและกำรท ำงำนวิจัย  

๒) กำรสอดแทรกควำมรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ในกำรเรียนกำรสอน ทั้งในด้ำนกำรด ำรงชีวิตอยู่ใน
สังคม และในกำรวิจัย 

๒.๑.๒ กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
มีกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ทั้งระหว่ำงก ำลังศึกษำ และภำยหลังส ำเร็จกำรศึกษำ 
ด้วยวิธีกำรต่ำงๆ เช่น กำรสังเกต กำรสัมภำษณ์ กำรสนทนำกลุ่ม กำรใช้แบบสอบถำม แบบประเมิน และ
แบบวัดผล โดยประเมินจำกหลำยๆ ด้ำน ดังนี้ 

๑) ประเมินจำกกำรมีวินัยในกำรเรียน กำรตรงเวลำในกำรเข้ำชั้นเรียน กำรท ำงำนเสร็จและส่งงำน
ตำมก ำหนด  

๒) ประเมินจำกควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนเป็นทีม กำรท ำงำนวิจัย และกำรเข้ำร่วมกิจกรรมใน
กำรใช้องค์ควำมรู้ทำงกำรศึกษำท ำประโยชน์ต่อสังคม 

๓) ประเมินจำกควำมซื่อสัตย์ และจรรยำบรรณในกำรสอบ 
๔) ผู้เรียนประเมินตนเอง และประเมินโดยเพื่อนและอำจำรย์ โดยใช้แบบประเมินและแบบวัดผล        
๕) ภำยหลังส ำเร็จกำรศึกษำ ให้ดุษฎีบัณฑิตประเมินตนเอง ประเมินจำกผู้ใช้บัณฑิต และประเมินจำก

ผู้บังคับบัญชำของบัณฑิต โดยใช้แบบสอบถำม 
๒.๒ ด้านความรู้ 
๒.๒.๑ ผลกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้ 

๑) มีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำนวัตกรรมหรือสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ที่เป็นแก่นของสำขำวิชำรัฐศำสตร์ 
๒) มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคนิคกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อหำข้อสรุปของปรำกฏกำรณ์ในสำขำวิชำ

รัฐศำสตร์ 
๓) มีควำมเข้ำใจอย่ำงลึกซึ้งและกว้ำงขวำงเกี่ยวกับองค์ควำมรู้เชิงปฏิบัติกำรที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งใน

ระดับชำติและนำนำชำติ 
๔) มีควำมสำมำรถในกำรปรับเปลี่ยนปัจเจกปัญญำมำเป็นสำธำรณปัญญำที่ก่อให้เกิดคุณค่ำต่อสังคม 

๒.๒.๒ กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้ 



๑) จัดกำรเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง และมุ่งเน้นให้นิสิตมีควำมรู้ควำมเข้ำใจศำสตร์ในเชิงลึก 
ผสมผสำนให้น ำไปสู่วิธีกำรด ำเนินกำรที่เป็นกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  โดยใช้วิธีกำรเรียนกำรสอนที่
เน้นหลักกำรทำงทฤษฎี และกำรประยุกต์ทำงปฏิบัติในสภำพแวดล้อมจริง เป็นรูปแบบกำรเรียนรู้
ที่กระตุ้นให้เกิดกำรคิด วิเครำะห์ และตัดสินใจด้วยตนเอง เช่นให้มีกำรน ำเสนองำน กำรร่วมแสดง
ควำมคิดเห็น กำรตอบค ำถำม เพื่อสนับสนุนให้นิสิตคิดเป็นและมีนิสัยใฝ่รู้ 

๒) กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง มีอิสระในกำรแสวงหำควำมรู้โดยไม่ยึดติดกับกำรรับข้อมูลจำกผู้สอน
เพียงวิธีเดียว 

๓) กำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
๔) เรียนรู้จำกสถำนกำรณ์จริง มีกำรเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนและศึกษำดูงำน 
๕) กำรท ำวิจัยทั้งในรำยวิชำที่เก่ียวข้องและดุษฎีนิพนธ์  
๖) กำรเรียนรู้ที่เน้นกำรน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในกำรท ำประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น และในระดับที่

สูงขึ้น  
๒.๒.๑ กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้ 

       ประเมินจำกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและกำรปฏิบัติของนิสิต ให้ครอบคลุมในทุกด้ำน ด้วยวิธีกำร
ดังต่อไปนี้ 

๑) กำรทดสอบย่อย  
๒) กำรสอบกลำงภำคและปลำยภำค  
๓) วัดผลส ำเร็จของกำรปฏิบัติงำนเป็นทีม  
๔) กำรน ำเสนอผลงำน  
๕) กำรน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์  
๖) กำรสอบประมวลควำมรู้  
๗) กำรสอบวัดคุณสมบัติ  
๘) กำรสอบดุษฎีนิพนธ์ 

๒.๓ ด้านทักษะทางปัญญา 
๒.๓.๑ ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 

๑) สำมำรถใช้ควำมเข้ำใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคกำรแสวงหำควำมรู้ในกำรวิเครำะห์ประเด็น
และปัญหำส ำคัญได้อย่ำงสร้ำงสรรค์  

๒) สำมำรถใช้ทฤษฎีและเทคนิคกำรแสวงหำควำมรู้ในพัฒนำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำด้วยวิธีกำร
ใหม่ๆท่ีเกิดข้ึนจำกกำรบริหำรด้วยหลักกำรทำงรัฐศำสตร์ 

๓) สำมำรถสังเครำะห์ผลงำนวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจใหม่ๆที่สร้ำงสรรค์รวมไปถึง



กำรบูรณำกำรแนวคิดต่ำงๆ ทั้งจำกภำยในและภำยนอกสำขำวิชำรัฐศำสตร์ที่ศึกษำในขั้นสูง 
๔) สำมำรถออกแบบและด ำเนินกำรโครงกำรวิจัยที่ส ำคัญในเรื่องท่ีซับซ้อนที่เก่ียวกับกำรพัฒนำองค์

ควำมรู้ทำงด้ำนรัฐศำสตร์สมัยใหม่ จนกลำยเป็นข้อเสนอเพ่ือกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติต่อไป  
๒.๓.๒ กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 

เพ่ือให้เกิดผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ หลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในกำรสอนเพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้
ของผู้เรียนดังนี้   
๑) ฝึกทักษะกำรคิดและกำรแก้ไขปัญหำ  
๒) เน้นกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง และกำรปฏิบัติงำนจริง   
๓) เน้นกำรเรียนรู้ที่สำมำรถประยุกต์ใช้กับสถำนกำรณ์จริง โดยใช้ปัญหำเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกำร

เรียนรู้  
๒.๓.๓ กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 

        ประเมินทักษะทำงปัญญำด้วยวิธีกำรดังต่อไปนี้  
๑) วัดกำรแสดงออกทำงกำรกระบวนกำรคิดและกำรแก้ไขปัญหำ  
๒) วัดผลกำรปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำย  
๓) กำรน ำเสนอผลงำน  
๔) กำรอธิบำย กำรตอบค ำถำม  
๕) กำรโต้ตอบสื่อสำรกับผู้อ่ืน 

๒.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๒.๔.๑ ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 

๑) มีควำมสำมำรถสูงในใช้ควำมรู้ทำงด้ำนรัฐศำสตร์เพ่ือกำรแสดงควำมคิดเห็นทำงวิชำกำรได้อย่ำง
ลึกซึ้งและแหลมคม  

๒) มีควำมสำมำรถในกำรใช้ควำมรู้ทำงด้ำนกำรจัดกำรเชิงพุทธเพื่อกำรวำงแผน วิเครำะห์และ
แก้ปัญหำที่ซับซ้อนสูงมำกด้วยตนเอง รวมทั้งวำงแผนในกำรปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

๓) มีควำมสำมำรถสร้ำงปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่ำงสร้ำงสรรค์  
๔) มีควำมสำมำรถในกำรแสดงออกถึงควำมโดดเด่นในกำรเป็นผู้น ำในทำงวิชำกำรและสังคมที่ซับซ้อน 

๒.๔.๒ กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล และ ควำมรับผิดชอบ  
เพ่ือให้เกิดผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล และควำมรับผิดชอบหลักสูตรจึงใช้
กลยุทธ์ในกำรสอนเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้ 

๑) กำรจัดกิจกรรมในรำยวิชำที่เน้นกำรเรียนกำรสอนที่มีกำรปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงผู้เรียนและผู้สอน  



๒) ฝึกฝนภำวะควำมเป็นผู้น ำ ผู้ตำม กำรแสดงออกถึงภำวะควำมเป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ดี กำรมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงำน และกำรรับฟังควำมคิดเห็นผู้อ่ืนในกำรปฏิบัติงำนเป็นทีมและกำรท ำงำน
วิจัย  

๓) ฝึกฝนกำรท ำกิจกรรมเพ่ือสังคม  
๔) ฝึกฝนกำรวำงตัวที่เหมำะสมต่อกำลเทศะ 
๕) ฝึกฝนกำรประสำนงำนกับผู้อื่นทั้งภำยในและภำยนอกสถำบันกำรศึกษำ  

๒.๔.๓ กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล และ ควำมรับผิดชอบ 
ประเมินทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบด้วยวิธีกำรดังต่อไปนี้ 
๑) สังเกตุพฤติกรรมและกำรแสดงออกของนิสิตในหลำยๆ ด้ำน ระหว่ำงกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

เช่น พฤติกรรมควำมสนใจ ตั้งใจเรียนรู้ และพัฒนำตนเอง  
๒) สังเกตุพฤติกรรมกำรแสดงบทบำทภำวะผู้น ำและผู้ตำมที่ดี ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนร่วมกับ

ผู้อื่น  
๓) สังเกตุพฤติกรรมควำมรับผิดชอบในกำรเรียนและงำนที่ได้รับมอบหมำย กำรน ำเสนอผลงำน กำร

ท ำงำนวิจัย และกำรร่วมท ำกิจกรรมเพ่ือสังคม 
๒.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒.๕.๑ ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ     
๑) สำมำรถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักตรรกะทำงคณิตศำสตร์และสถิติ ในกำรศึกษำค้นคว้ำปัญหำ 

เชื่อมโยงประเด็นปัญหำที่ส ำคัญและซับซ้อน และเสนอแนะแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำในด้ำน
ต่ำงๆ  โดยเฉพำะทำงด้ำนรัฐศำสตร์ในเชิงลึกได้เป็นอย่ำงดี 

๒) สำมำรถสื่อสำรโดยใช้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษได้อย่ำงมีประสิทธิภำพทั้งกำรพูด กำรอ่ำน 
กำรฟัง กำรเขียน และกำรน ำเสนอ และสื่อสำรกับกลุ่มบุคคลต่ำงๆ ทั้งในวงกำรวิชำกำรและ
วิชำชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไปได้อย่ำงเหมำะสม 

๓) สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรน ำเสนอรำยงำนกำรวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ หรือโครงกำร
ค้นคว้ำที่ส ำคัญ ทั้งในรูปแบบที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร รวมถึงกำรตีพิมพ์ผ่ำนสื่อทำง
วิชำกำรและวิชำชีพได้อย่ำงเหมำะสม 

๒.๕.๒ กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  เพ่ือให้เกิดผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ หลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในกำรสอนเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้ 

๑) จัดกำรเรียนรำยวิชำสัมมนำให้นิสิต โดยนิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต ทั้งนี้
เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกทักษะทั้งด้ำนกำรวิเครำะห์ กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ใน



กำรค้นคว้ำและน ำเสนองำนทั้งเป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
๒) จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะกำรสื่อสำร และกำรน ำเสนอโดย

ใช้เทคโนโลยีทั้งด้วยตนเองและร่วมกับผู้อ่ืน กำรอภิปรำย  
๓) จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นกำรวิเครำะห์ปัญหำจริงในกำรเรียนรู้และกำรท ำงำนวิจัย 

๒.๕.๓ กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  ประเมินทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ ด้วยวิธีกำรดังต่อไปนี้ 
๑) กำรทดสอบควำมรู้และเทคนิคกำรวิเครำะห์และแก้ปัญหำในสถำนกำรณ์จ ำลองเสมือนจริง  
๒) กำรท ำงำนวิจัย ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงข้ันตอนกำรเขียนรำยงำน และกำรน ำเสนอผลงำน 

 
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑    
๓ 

  

๒   
๓ 

  

๓   
๓ 

  

๔   
๓ 

  

๕   
๓ 

  

๖   
๓ 

  

๗   
๓ 

  

๘   
๓ 

  



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๙  ๓   

๑๐-๑๑   
๖ 

  

๑๒   
๓ 

  

๑๓   
๓ 

  

๑๔   
๓ 

  

๑๕   
๓ 

  

๑๖ กำรส ๓   

 

    
 
 
    ๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที่  วิธีการประเมิน  สัปดาห์ที่ประเมิน  
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
สอบกลำงภำค 
สอบปลำยภำค  

๘ 
๑๖ 

๒๐% 
๕๐% 

๒ 

วิเครำะห์กรณีศึกษำ ค้นคว้ำ กำรน ำเสนอรำยงำน 
กำรท ำงำนกลุ่มและผลงำน 
กำรอ่ำนและสรุปบทควำม 
กำรส่งงำนตำมที่มอบหมำย  

ตลอดภำคกำรศึกษำ ๒๐% 

๓ 
กำรเข้ำชั้นเรียนกำรมีส่วนรว่ม อภิปรำย เสนอควำมคิดเห็นใน
ชั้นเรียน 

ตลอดภำคกำรศึกษำ ๑๐% 



 
หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.เอกสารและต าราหลัก 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
     ไม่มี 
๓.เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 

 
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 ๑.  กลยุทธกำรประเมินประสิทธิผลของรำยวิชำโดยนิสิต วิธีกำรประเมินประสิทธิผลในรำยวิชำโดยนิสิต   มี
ดังนี้   -  กำรใช้แบบประเมินผลกำรสอนอำจำรยผูสอน ซึ่งเปนรูปแบบประเมินผลกำรสอนของมหำวิทยำลัยที่ก ำหนด
ใหส ำนักทะเบียนและวัดผลก ำกับในระบบที่จะต้องประเมินผลทุกภำคกำรศึกษำ -แบบประเมินผลกำรสอนอำจำรยผู
สอน  ซึ่งเปนแบบประเมินผลกำรสอนที่อำจำรยผูสอนจัดท ำ ขึ้นเพื่อใหนิสิตแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรสอนของ
อำจำรยผสูอนในระหวำงภำคกำรศึกษำ และ ปลำยภำคกำรศึกษำ  ในรูปแบบตำง ๆ 

๒. กลยุทธกำรประเมินกำรสอน - วิธีกำรประเมินกำรสอนที่อำจำรยผสูอนประเมินกำรสอนของตนเอง – กำร
สังเกตกำรสอนของผู้ร่วมทีมกำรสอน - ผลกำรสอบ/ผลกำรเรียนรู -กำรวิเครำะหขอสอบเพ่ือตรวจสอบมำตรฐำนของข
อสอบ – กำรทวนสอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู - กำรเขำรวมกจิกรรมในชั้นเรียนของผูเรียน - กำรตอบขอซักถำม - 
กำรคนควำในรูปแบบของรำยงำน และกำรน ำเสนอผลงำนกำรรวมอภิปรำยในประเด็นตำง ๆ ในชั้นเรียน   
 ๓. กำรปรับปรุงกำรสอน  หลักสูตรได้น ำผลที่ไดจำกกำรประเมินทั้งจำกผูเรียน และผลที่ไดจำกกำร
ประเมินผลกำรเรียนของผูเรียนมำใชเปนฐำนขอมูลในกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน มคอ.๓ ในภำคกำรศึกษำตอไป 
โดยกำรประชุมรวมกันระหวำงทีมผูสอนและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และกำรสัมมนำอำจำรยผูสอนเพ่ือพัฒนำกำร
เรียนกำรสอน 
 ๔. กำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรำยวิชำ  กำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่ได
จำกกำรสุมตรวจผลงำนของนิสิตที่ได้รับกำรมอบหมำยใหคนควำ และวิเครำะหกรณีปญหำ กำรอภิปรำย ซักถำมนิสิต 
กำรพิจำรณำผลกำรทดสอบยอย กำรสอบกลำงภำค และกำรสอบปลำยภำค โดยมีกำรทวนสอบหลังเสร็จสิ้นกำรเรียน
กำรสอน โดยกำรสอบเพ่ือประเมินควำมรู ควำมเขำใจ 
 ๕. กำรด ำเนินกำรทบทวนและกำรวำงแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรำยวิชำ มีกำรน ำผลกำรประเมินจำก ขอ 
๑ , ๒  มำพิจำรณำประเด็นที่นิสิตวิจำรณำปรับปรุงแกไขเพ่ือใหกำรเรียนกำรสอน วิธีกำรสอนรูปแบบใดที่มีควำม
เหมำะสม เพ่ือให้เปนไปอยำงมีประสิทธิภำพ และ น ำผลกำรประเมินจำก ขอ ๔  มำทบทวน และวำงแผนเพ่ือปรับปรุง 
ประสิทธิผลของรำยวิชำ  ในเรื่องเกี่ยวกับ อำจำรยผูสอน กำรจัดตำรำงเรียนของนิสิต   กำรสอนเสริมใหนิสิต - กำร



ทบทวนและปรับปรุง  ล ำดับเนื้อหำกำรสอน   วิธีกำรสอนและกำรจัดกิจกรรมกำรเรียน กำรสอน    มำตรฐำนขอสอบ
ยำกหรืองำยเพื่อปรับควำมยำกงำยที่เหมำะสมส ำหรับภำคกำรศึกษำถัดไป 

 
  



รายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ. ๓)  
 

ประจ ำรำยวิชำ สัมมนำกำรเมืองกำรปกครองของไทย 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะสังคมศำสตร์ 

 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา  
     ๘๑๔ ๒๐๑ สัมมนำกำรเมืองกำรปกครองของไทย 
          (Seminar on Thai Politics and Government) 
๒.จ านวนหน่วยกิต   

๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำรัฐศำสตร์ 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     ศ.ดร.จ ำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ รศ.ดร.พรรษำ พฤฒยำงกูร รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม ผศ.ดร.ยุทธนำ  ปรำณีต 
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภำคกำรศึกษำฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ๘๑๔ ๑๐๑ ปรัชญำกำรเมืองและทฤษฎีกำรเมือง 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน    
     คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
     พฤษภำคม ๒๕๖๑ 

 
 

 
 



 
 
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
     - เพ่ือให้นิสิตมีควำมรู้ควำมเข้ำใจกระบวนกำรวิเครำะห์เกี่ยวกั ธรรมชำติ วิธีกำร ขอบเขตกำรศึกษำวิชำทำงด้ำน
รัฐศำสตร์พร้อมกับบูรณำกำรเข้ำกับศำสตร์อ่ืนๆ ได้อย่ำงกลมกลืน 

 - เพ่ือให้นิสิตสำมำรถน ำควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรบูรณำกำรควำมรู้ทำงรัฐศำสตร์ตำมหลักทำงพระพุทธศำสนำ 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
     - เพ่ือให้นิสิตมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรสังเครำะห์ข้อมูล วิเครำะห์ วิจัย จัดระบบและประเมินผลข้อมูลจนเกิด
องค์ควำมรู้ใหม่ เพ่ือควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงรัฐศำสตร์ 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     - เพ่ือให้กำรจัดท ำและปรับปรุงหลักสูตรให้มีมำตรฐำนไม่ต่ ำกว่ำที่ สกอ. ก ำหนด   
     - ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ  
     - เพ่ือกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรเรียน กำรสอนและบริกำรวิชำกำร   

 
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

๑.ค าอธิบายรายวิชา  
 สัมมนำและถกแถลงประเด็นที่ส ำคัญเกี่ยวกับกำรเมืองกำรปกครองของไทย ในอดีตและร่วมสมัย จำกสภำพ
ปัญหำและลักษณะส ำคัญของกำรเมืองไทย ควำมเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองและองค์ควำมรู้ทำงวิชำกำรเพ่ือกำร
วิเครำะห์ สังเครำะห์ วิพำกษ์วิจำรณ์เกี่ยวกับองค์ควำมรู้ใหม่อย่ำงรอบด้ำนและเป็นระบบจำกปัญหำของโครงสร้ำง
อุดมกำรณ์ วัฒนธรรม สถำบันและองค์กร ตลอดจนสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเป็นปัจจัยก ำหนดสภำพ
ทำงกำรเมืองและกำรปกครองและเงื่อนไขของปัญหำ กำรวิเครำะห์และกำรตีควำมกำรเมืองกำรปกครองของไทย 
ปัญหำเชิงเศรษฐกิจกำรเมือง ระดับชำติ ภูมิภำค และท้องถิ่น และแนวโน้มตำมสถำนกำรณ์ของกำรเมืองกำรปกครอง
ของไทยในปัจจุบัน 
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยำย  ๔๘ ชั่วโมงต่อ
ภำคกำรศึกษำ   

สอนเสริมตำมควำม
ต้องกำรของนิสิตเฉพำะ

ไม่มีกำรฝึกปฏิบัติงำน
ภำคสนำม 

กำรศึกษำด้วยตนเอง ๖
ชั่วโมงต่อสัปดำห์   



 รำย   

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
- อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และอำจำรย์ประจ ำรำยวิชำเปิดโอกำสให้ค ำปรึกษำท้ังในสถำนศึกษำและทำงกำรสื่อสำร
ทำงโทรศัพท์ ทำงสื่อออนไลน์ได้ตลอดเวลำ 

 
หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
๑) ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ มีกำรให้ควำมรู้ถึงกำรบริหำรที่เน้นกำรใช้หลักธรรม

ทำงพระพุทธศำสนำเป็นเครื่องมือเพ่ือสร้ำงองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยระบบคุณธรรม และกำรใช้ชีวิตร่วมกับ
ผู้อื่นอย่ำงสันติ 

๒) ควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษ ส่งเสริมทักษะกำรฟัง พูด อ่ำน และเขียนภำษำอังกฤษ โดยกำรใช้
ต ำรำภำษำอังกฤษในกำรเรียนกำรสอน และใช้ภำษำอังกฤษในกำรเขียนและน ำเสนอผลงำนวิจัย 

๓) ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส่งเสริมให้มีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกระบวน กำร
เรียนรู้และปฏิบัติงำน เช่น  กำรใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ กำรใช้บริกำรห้องสมุดผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตทั่ว
ประเทศ 

๔) ด้ำนภำวะผู้น ำ ควำมรับผิดชอบ และกำรมีวินัย มีกำรสร้ำงภำวะควำมเป็นผู้น ำโดยเฉพำะกำรประยุกต์ใช้
แนวคิดภำวะผู้น ำเชิงพุทธในกำรปฏิบัติงำนหรือกำรท ำวิจัยร่วมกับผู้ อ่ืน มีควำมรับผิดชอบในกำร
ปฏิบัติงำนหรือส่งงำน และมีกติกำในกำรสร้ำงวินัยในตนเอง 

๕) ด้ำนบุคลิกภำพ มุ่ งเน้นกำรพัฒนำบุคลิกภำพภำยใน โดยกำรใช้ เครื่องมือพัฒนำจิตตำมแนว
พระพุทธศำสนำ เพ่ือให้เกิดปัญญำ  ส่วนบุคลิกภำพภำยนอกมีกำรสอดแทรกเรื่องกำรแต่งกำย กำรเข้ำ
สังคม กำรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กำรเจรจำสื่อสำร และกำรวำงตัวในกำรท ำงำนร่วมกับบุคคลอ่ืนในระหว่ำง
กำรเรียนรู้ ทั้งทำงภำคทฤษฎีและกำรท ำกำรวิจัย 

๖) ด้ำนศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนจริง กำรเรียนกำรสอนมุ่งเน้นให้นิสิตมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเชิงลึ ก 
สำมำรถผลิตงำนวิจัยที่มีประโยชน์และน ำไปประยุกต์ใช้งำนที่จะยังประโยชน์ให้เกิดกับสังคมได้จริงในเชิง
ปฏิบัติ 

๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
๒.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๒.๑.๑ ผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 

 ๑) มีควำมสำมำรถในกำรใช้ดุลยพินิจเพ่ือกำรแก้ปัญหำทำงคุณธรรมและจริยธรรมที่ซับซ้อนอย่ำงผู้รู้ใน



บริบทของศำสตร์ทำงด้ำนรัฐศำสตร์ 
 ๒) มีควำมสำมำรถในกำรสนับสนุนอย่ำงจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้ดุลยพินิจบนฐำนควำมรู้ทำงรัฐศำสตร์ในกำร

จัดกำรกับบริบทที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 ๓) มีภำวะผู้น ำในกำรส่งเสริมให้มีกำรประพฤติปฏิบัติตำมหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ท ำงำน และ

ชุมชนที่ตนเกี่ยวข้อง 
 ๔) มีควำมสำมำรถในกำรเป็นแบบอย่ำงที่ดีงำมของบุคคลอ่ืน 

๒.๑.๒ กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือให้เกิดผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม  จริยธรรม หลักสูตรจงึใช้กลยุทธ์ในกำรสอนเพื่อพัฒนำกำร
เรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้ 

๑) ฝึกฝนภำวะควำมเป็นผู้น ำ ผู้ตำม รวมถึงกำรเคำรพสิทธิ และกำรรับฟังควำมคิดเห็นผู้อ่ืนในกำร
ปฏิบัติงำนเป็นทีมและกำรท ำงำนวิจัย  

๒) กำรสอดแทรกควำมรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ในกำรเรียนกำรสอน ทั้งในด้ำนกำรด ำรงชีวิตอยู่ใน
สังคม และในกำรวิจัย 

๒.๑.๒ กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
มีกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ทั้งระหว่ำงก ำลังศึกษำ และภำยหลังส ำเร็จกำรศึกษำ 
ด้วยวิธีกำรต่ำงๆ เช่น กำรสังเกต กำรสัมภำษณ์ กำรสนทนำกลุ่ม กำรใช้แบบสอบถำม แบบประเมิน และ
แบบวัดผล โดยประเมินจำกหลำยๆ ด้ำน ดังนี้ 

๑) ประเมินจำกกำรมีวินัยในกำรเรียน กำรตรงเวลำในกำรเข้ำชั้นเรียน กำรท ำงำนเสร็จและส่งงำน
ตำมก ำหนด  

๒) ประเมินจำกควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนเป็นทีม กำรท ำงำนวิจัย และกำรเข้ำร่วมกิจกรรมใน
กำรใช้องค์ควำมรู้ทำงกำรศึกษำท ำประโยชน์ต่อสังคม 

๓) ประเมินจำกควำมซื่อสัตย์ และจรรยำบรรณในกำรสอบ 
๔) ผู้เรียนประเมินตนเอง และประเมินโดยเพื่อนและอำจำรย์ โดยใช้แบบประเมินและแบบวัดผล        
๕) ภำยหลังส ำเร็จกำรศึกษำ ให้ดุษฎีบัณฑิตประเมินตนเอง ประเมินจำกผู้ใช้บัณฑิต และประเมินจำก

ผู้บังคับบัญชำของบัณฑิต โดยใช้แบบสอบถำม 
๒.๒ ด้านความรู้ 
๒.๒.๑ ผลกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้ 

๑) มีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำนวัตกรรมหรือสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ที่เป็นแก่นของสำขำวิชำรัฐศำสตร์ 
๒) มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคนิคกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อหำข้อสรุปของปรำกฏกำรณ์ในสำขำวิชำ

รัฐศำสตร์ 



๓) มีควำมเข้ำใจอย่ำงลึกซึ้งและกว้ำงขวำงเกี่ยวกับองค์ควำมรู้เชิงปฏิบัติกำรที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งใน
ระดับชำติและนำนำชำติ 

๔) มีควำมสำมำรถในกำรปรับเปลี่ยนปัจเจกปัญญำมำเป็นสำธำรณปัญญำที่ก่อให้เกิดคุณค่ำต่อสังคม 
๒.๒.๒ กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้ 

๑) จัดกำรเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง และมุ่งเน้นให้นิสิตมีควำมรู้ควำมเข้ำใจศำสตร์ในเชิงลึก 
ผสมผสำนให้น ำไปสู่วิธีกำรด ำเนินกำรที่เป็นกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  โดยใช้วิธีกำรเรียนกำรสอนที่
เน้นหลักกำรทำงทฤษฎี และกำรประยุกต์ทำงปฏิบัติในสภำพแวดล้อมจริง เป็นรูปแบบกำรเรียนรู้
ที่กระตุ้นให้เกิดกำรคิด วิเครำะห์ และตัดสินใจด้วยตนเอง เช่นให้มีกำรน ำเสนองำน กำรร่วมแสดง
ควำมคิดเห็น กำรตอบค ำถำม เพื่อสนับสนุนให้นิสิตคิดเป็นและมีนิสัยใฝ่รู้ 

๒) กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง มีอิสระในกำรแสวงหำควำมรู้โดยไม่ยึดติดกับกำรรับข้อมูลจำกผู้สอน
เพียงวิธีเดียว 

๓) กำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
๔) เรียนรู้จำกสถำนกำรณ์จริง มีกำรเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนและศึกษำดูงำน 
๕) กำรท ำวิจัยทั้งในรำยวิชำที่เก่ียวข้องและดุษฎีนิพนธ์  
๖) กำรเรียนรู้ที่เน้นกำรน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในกำรท ำประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น และในระดับที่

สูงขึ้น  
๒.๒.๑ กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้ 

       ประเมินจำกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและกำรปฏิบัติของนิสิต ให้ครอบคลุมในทุกด้ำน ด้วยวิธีกำร
ดังต่อไปนี้ 

๑) กำรทดสอบย่อย  
๒) กำรสอบกลำงภำคและปลำยภำค  
๓) วัดผลส ำเร็จของกำรปฏิบัติงำนเป็นทีม  
๔) กำรน ำเสนอผลงำน  
๕) กำรน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์  
๖) กำรสอบประมวลควำมรู้  
๗) กำรสอบวัดคุณสมบัติ  
๘) กำรสอบดุษฎีนิพนธ์ 

๒.๓ ด้านทักษะทางปัญญา 
๒.๓.๑ ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 

๑) สำมำรถใช้ควำมเข้ำใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคกำรแสวงหำควำมรู้ในกำรวิเครำะห์ประเด็น



และปัญหำส ำคัญได้อย่ำงสร้ำงสรรค์  
๒) สำมำรถใช้ทฤษฎีและเทคนิคกำรแสวงหำควำมรู้ในพัฒนำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำด้วยวิธีกำร

ใหม่ๆท่ีเกิดข้ึนจำกกำรบริหำรด้วยหลักกำรทำงรัฐศำสตร์ 
๓) สำมำรถสังเครำะห์ผลงำนวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจใหม่ๆที่สร้ำงสรรค์รวมไปถึง

กำรบูรณำกำรแนวคิดต่ำงๆ ทั้งจำกภำยในและภำยนอกสำขำวิชำรัฐศำสตร์ที่ศึกษำในขั้นสูง 
๔) สำมำรถออกแบบและด ำเนินกำรโครงกำรวิจัยที่ส ำคัญในเรื่องท่ีซับซ้อนที่เก่ียวกับกำรพัฒนำองค์

ควำมรู้ทำงด้ำนรัฐศำสตร์สมัยใหม่ จนกลำยเป็นข้อเสนอเพ่ือกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติต่อไป  
๒.๓.๒ กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 

เพ่ือให้เกิดผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ หลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในกำรสอนเพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้
ของผู้เรียนดังนี้   
๑) ฝึกทักษะกำรคิดและกำรแก้ไขปัญหำ  
๒) เน้นกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง และกำรปฏิบัติงำนจริง   
๓) เน้นกำรเรียนรู้ที่สำมำรถประยุกต์ใช้กับสถำนกำรณ์จริง โดยใช้ปัญหำเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกำร

เรียนรู้  
๒.๓.๓ กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 

        ประเมินทักษะทำงปัญญำด้วยวิธีกำรดังต่อไปนี้  
๑) วัดกำรแสดงออกทำงกำรกระบวนกำรคิดและกำรแก้ไขปัญหำ  
๒) วัดผลกำรปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำย  
๓) กำรน ำเสนอผลงำน  
๔) กำรอธิบำย กำรตอบค ำถำม  
๕) กำรโต้ตอบสื่อสำรกับผู้อ่ืน 

๒.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๒.๔.๑ ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 

๑) มีควำมสำมำรถสูงในใช้ควำมรู้ทำงด้ำนรัฐศำสตร์เพ่ือกำรแสดงควำมคิดเห็นทำงวิชำกำรได้อย่ำง
ลึกซึ้งและแหลมคม  

๒) มีควำมสำมำรถในกำรใช้ควำมรู้ทำงด้ำนกำรจัดกำรเชิงพุทธเพื่อกำรวำงแผน วิเครำะห์และ
แก้ปัญหำที่ซับซ้อนสูงมำกด้วยตนเอง รวมทั้งวำงแผนในกำรปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

๓) มีควำมสำมำรถสร้ำงปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่ำงสร้ำงสรรค์  
๔) มีควำมสำมำรถในกำรแสดงออกถึงควำมโดดเด่นในกำรเป็นผู้น ำในทำงวิชำกำรและสังคมที่ซับซ้อน 



๒.๔.๒ กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล และ ควำมรับผิดชอบ  
เพ่ือให้เกิดผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล และควำมรับผิดชอบหลักสูตรจึงใช้
กลยุทธ์ในกำรสอนเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้ 

๑) กำรจัดกิจกรรมในรำยวิชำที่เน้นกำรเรียนกำรสอนที่มีกำรปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงผู้เรียนและผู้สอน  
๒) ฝึกฝนภำวะควำมเป็นผู้น ำ ผู้ตำม กำรแสดงออกถึงภำวะควำมเป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ดี กำรมีมนุษย

สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงำน และกำรรับฟังควำมคิดเห็นผู้อ่ืนในกำรปฏิบัติงำนเป็นทีมและกำรท ำงำน
วิจัย  

๓) ฝึกฝนกำรท ำกิจกรรมเพ่ือสังคม  
๔) ฝึกฝนกำรวำงตัวที่เหมำะสมต่อกำลเทศะ 
๕) ฝึกฝนกำรประสำนงำนกับผู้อื่นทั้งภำยในและภำยนอกสถำบันกำรศึกษำ  

๒.๔.๓ กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล และ ควำมรับผิดชอบ 
ประเมินทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบด้วยวิธีกำรดังต่อไปนี้ 
๑) สังเกตุพฤติกรรมและกำรแสดงออกของนิสิตในหลำยๆ ด้ำน ระหว่ำงกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

เช่น พฤติกรรมควำมสนใจ ตั้งใจเรียนรู้ และพัฒนำตนเอง  
๒) สังเกตุพฤติกรรมกำรแสดงบทบำทภำวะผู้น ำและผู้ตำมที่ดี ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนร่วมกับ

ผู้อื่น  
๓) สังเกตุพฤติกรรมควำมรับผิดชอบในกำรเรียนและงำนที่ได้รับมอบหมำย กำรน ำเสนอผลงำน กำร

ท ำงำนวิจัย และกำรร่วมท ำกิจกรรมเพ่ือสังคม 
๒.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒.๕.๑ ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ     
๑) สำมำรถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักตรรกะทำงคณิตศำสตร์และสถิติ ในกำรศึกษำค้นคว้ำปัญหำ 

เชื่อมโยงประเด็นปัญหำที่ส ำคัญและซับซ้อน และเสนอแนะแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำในด้ำน
ต่ำงๆ  โดยเฉพำะทำงด้ำนรัฐศำสตร์ในเชิงลึกได้เป็นอย่ำงดี 

๒) สำมำรถสื่อสำรโดยใช้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษได้อย่ำงมีประสิทธิภำพทั้งกำรพูด กำรอ่ำน 
กำรฟัง กำรเขียน และกำรน ำเสนอ และสื่อสำรกับกลุ่มบุคคลต่ำงๆ ทั้งในวงกำรวิชำกำรและ
วิชำชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไปได้อย่ำงเหมำะสม 

๓) สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรน ำเสนอรำยงำนกำรวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ หรือโครงกำร
ค้นคว้ำที่ส ำคัญ ทั้งในรูปแบบที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร รวมถึงกำรตีพิมพ์ผ่ำนสื่อทำง
วิชำกำรและวิชำชีพได้อย่ำงเหมำะสม 

๒.๕.๒ กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้



เทคโนโลยีสำรสนเทศ  เพ่ือให้เกิดผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ หลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในกำรสอนเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้ 

๑) จัดกำรเรียนรำยวิชำสัมมนำให้นิสิต โดยนิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต ทั้งนี้
เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกทักษะทั้งด้ำนกำรวิเครำะห์ กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ใน
กำรค้นคว้ำและน ำเสนองำนทั้งเป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

๒) จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะกำรสื่อสำร และกำรน ำเสนอโดย
ใช้เทคโนโลยีทั้งด้วยตนเองและร่วมกับผู้อ่ืน กำรอภิปรำย  

๓) จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นกำรวิเครำะห์ปัญหำจริงในกำรเรียนรู้และกำรท ำงำนวิจัย 
๒.๕.๓ กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้

เทคโนโลยีสำรสนเทศ  ประเมินทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ ด้วยวิธีกำรดังต่อไปนี้ 
๑) กำรทดสอบควำมรู้และเทคนิคกำรวิเครำะห์และแก้ปัญหำในสถำนกำรณ์จ ำลองเสมือนจริง  
๒) กำรท ำงำนวิจัย ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงข้ันตอนกำรเขียนรำยงำน และกำรน ำเสนอผลงำน 

 
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑  ช้ีแจงหัวข้อ ประเด็นกำรสัมมนำ กำร
แบ่งกลุ่มสัมมนำ กำรปรับเปลี่ยนหัวข้อ
สัมมนำเพื่อควำมสอดคล้องกับ
สภำพกำรณ์ ฯลฯ 

 
๓ 

 
กิจกรรมกำรสมัมนำ 

ศ.ดร.จ ำนงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ รศ.
ดร.พรรษำ พฤฒยำงกูร รศ.ดร.
สุรพล  สุยะพรหม ผศ.ดร.
ยุทธนำ  ปรำณีต 

๒   
๓ 

 
กิจกรรมกำรสมัมนำ 

ศ.ดร.จ ำนงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ รศ.
ดร.พรรษำ พฤฒยำงกูร รศ.ดร.
สุรพล  สุยะพรหม ผศ.ดร.
ยุทธนำ  ปรำณีต 

๓   
๓ 

 
กิจกรรมกำรสมัมนำ 

ศ.ดร.จ ำนงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ รศ.
ดร.พรรษำ พฤฒยำงกูร รศ.ดร.
สุรพล  สุยะพรหม ผศ.ดร.
ยุทธนำ  ปรำณีต 

๔   
๓ 

 
กิจกรรมกำรสมัมนำ 

ศ.ดร.จ ำนงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ รศ.
ดร.พรรษำ พฤฒยำงกูร รศ.ดร.



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

สุรพล  สุยะพรหม ผศ.ดร.
ยุทธนำ  ปรำณีต 

๕   
๓ 

 
กิจกรรมกำรสมัมนำ 

ศ.ดร.จ ำนงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ รศ.
ดร.พรรษำ พฤฒยำงกูร รศ.ดร.
สุรพล  สุยะพรหม ผศ.ดร.
ยุทธนำ  ปรำณีต 

๖   
๓ 

 
กิจกรรมกำรสมัมนำ 

ศ.ดร.จ ำนงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ รศ.
ดร.พรรษำ พฤฒยำงกูร รศ.ดร.
สุรพล  สุยะพรหม ผศ.ดร.
ยุทธนำ  ปรำณีต 

๗   
๓ 

 
กิจกรรมกำรสมัมนำ 

ศ.ดร.จ ำนงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ รศ.
ดร.พรรษำ พฤฒยำงกูร รศ.ดร.
สุรพล  สุยะพรหม ผศ.ดร.
ยุทธนำ  ปรำณีต 

๘   
๓ 

 
กิจกรรมกำรสมัมนำ 

ศ.ดร.จ ำนงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ รศ.
ดร.พรรษำ พฤฒยำงกูร รศ.ดร.
สุรพล  สุยะพรหม ผศ.ดร.
ยุทธนำ  ปรำณีต 

๙  ๓ กิจกรรมกำรทดสอบ ศ.ดร.จ ำนงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ รศ.
ดร.พรรษำ พฤฒยำงกูร รศ.ดร.
สุรพล  สุยะพรหม ผศ.ดร.
ยุทธนำ  ปรำณีต 

๑๐-๑๑   
๖ 

 
กิจกรรมกำรสมัมนำ 

ศ.ดร.จ ำนงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ รศ.
ดร.พรรษำ พฤฒยำงกูร รศ.ดร.
สุรพล  สุยะพรหม ผศ.ดร.
ยุทธนำ  ปรำณีต 

๑๒   
๓ 

 
กิจกรรมกำรสมัมนำ 

ศ.ดร.จ ำนงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ รศ.
ดร.พรรษำ พฤฒยำงกูร รศ.ดร.
สุรพล  สุยะพรหม ผศ.ดร.
ยุทธนำ  ปรำณีต 

๑๓   
๓ 

 
กิจกรรมกำรสมัมนำ 

ศ.ดร.จ ำนงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ รศ.
ดร.พรรษำ พฤฒยำงกูร รศ.ดร.



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

สุรพล  สุยะพรหม ผศ.ดร.
ยุทธนำ  ปรำณีต 

๑๔   
๓ 

 
กิจกรรมกำรสมัมนำ 

ศ.ดร.จ ำนงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ รศ.
ดร.พรรษำ พฤฒยำงกูร รศ.ดร.
สุรพล  สุยะพรหม ผศ.ดร.
ยุทธนำ  ปรำณีต 

๑๕   
๓ 

 
กิจกรรมกำรสมัมนำ 

ศ.ดร.จ ำนงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ รศ.
ดร.พรรษำ พฤฒยำงกูร รศ.ดร.
สุรพล  สุยะพรหม ผศ.ดร.
ยุทธนำ  ปรำณีต 

๑๖  ๓  ศ.ดร.จ ำนงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ รศ.
ดร.พรรษำ พฤฒยำงกูร รศ.ดร.
สุรพล  สุยะพรหม ผศ.ดร.
ยุทธนำ  ปรำณีต 

 

    
 
 
    ๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที่  วิธีการประเมิน  สัปดาห์ที่ประเมิน  
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
สอบกลำงภำค 
สอบปลำยภำค  

๘ 
๑๖ 

๒๐% 
๕๐% 

๒ 

วิเครำะห์กรณีศึกษำ ค้นคว้ำ กำรน ำเสนอรำยงำน 
กำรท ำงำนกลุ่มและผลงำน 
กำรอ่ำนและสรุปบทควำม 
กำรส่งงำนตำมที่มอบหมำย  

ตลอดภำคกำรศึกษำ ๒๐% 

๓ 
กำรเข้ำชั้นเรียนกำรมีส่วนรว่ม อภิปรำย เสนอควำมคิดเห็นใน
ชั้นเรียน 

ตลอดภำคกำรศึกษำ ๑๐% 



 
หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.เอกสารและต าราหลัก 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
     ไม่มี 
๓.เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 

 
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 ๑.  กลยุทธกำรประเมินประสิทธิผลของรำยวิชำโดยนิสิต วิธีกำรประเมินประสิทธิผลในรำยวิชำโดยนิสิต   มี
ดังนี้   -  กำรใช้แบบประเมินผลกำรสอนอำจำรยผูสอน ซึ่งเปนรูปแบบประเมินผลกำรสอนของมหำวิทยำลัยที่ก ำหนด
ใหส ำนักทะเบียนและวัดผลก ำกับในระบบที่จะต้องประเมินผลทุกภำคกำรศึกษำ -แบบประเมินผลกำรสอนอำจำรยผู
สอน  ซึ่งเปนแบบประเมินผลกำรสอนที่อำจำรยผูสอนจัดท ำ ขึ้นเพื่อใหนิสิตแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรสอนของ
อำจำรยผสูอนในระหวำงภำคกำรศึกษำ และ ปลำยภำคกำรศึกษำ  ในรูปแบบตำง ๆ 

๒. กลยุทธกำรประเมินกำรสอน - วิธีกำรประเมินกำรสอนที่อำจำรยผสูอนประเมินกำรสอนของตนเอง – กำร
สังเกตกำรสอนของผู้ร่วมทีมกำรสอน - ผลกำรสอบ/ผลกำรเรียนรู -กำรวิเครำะหขอสอบเพ่ือตรวจสอบมำตรฐำนของข
อสอบ – กำรทวนสอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู - กำรเขำรวมกจิกรรมในชั้นเรียนของผูเรียน - กำรตอบขอซักถำม - 
กำรคนควำในรูปแบบของรำยงำน และกำรน ำเสนอผลงำนกำรรวมอภิปรำยในประเด็นตำง ๆ ในชั้นเรียน   
 ๓. กำรปรับปรุงกำรสอน  หลักสูตรได้น ำผลที่ไดจำกกำรประเมินทั้งจำกผูเรียน และผลที่ไดจำกกำร
ประเมินผลกำรเรียนของผูเรียนมำใชเปนฐำนขอมูลในกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน มคอ.๓ ในภำคกำรศึกษำตอไป 
โดยกำรประชุมรวมกันระหวำงทีมผูสอนและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และกำรสัมมนำอำจำรยผูสอนเพ่ือพัฒนำกำร
เรียนกำรสอน 
 ๔. กำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรำยวิชำ  กำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่ได
จำกกำรสุมตรวจผลงำนของนิสิตที่ได้รับกำรมอบหมำยใหคนควำ และวิเครำะหกรณีปญหำ กำรอภิปรำย ซักถำมนิสิต 
กำรพิจำรณำผลกำรทดสอบยอย กำรสอบกลำงภำค และกำรสอบปลำยภำค โดยมีกำรทวนสอบหลังเสร็จสิ้นกำรเรียน
กำรสอน โดยกำรสอบเพ่ือประเมินควำมรู ควำมเขำใจ 
 ๕. กำรด ำเนินกำรทบทวนและกำรวำงแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรำยวิชำ มีกำรน ำผลกำรประเมินจำก ขอ 
๑ , ๒  มำพิจำรณำประเด็นที่นิสิตวิจำรณำปรับปรุงแกไขเพ่ือใหกำรเรียนกำรสอน วิธีกำรสอนรูปแบบใดที่มีควำม
เหมำะสม เพ่ือให้เปนไปอยำงมีประสิทธิภำพ และ น ำผลกำรประเมินจำก ขอ ๔  มำทบทวน และวำงแผนเพ่ือปรับปรุง 
ประสิทธิผลของรำยวิชำ  ในเรื่องเกี่ยวกับ อำจำรยผูสอน กำรจัดตำรำงเรียนของนิสิต   กำรสอนเสริมใหนิสิต - กำร



ทบทวนและปรับปรุง  ล ำดับเนื้อหำกำรสอน   วิธีกำรสอนและกำรจัดกิจกรรมกำรเรียน กำรสอน    มำตรฐำนขอสอบ
ยำกหรืองำยเพื่อปรับควำมยำกงำยที่เหมำะสมส ำหรับภำคกำรศึกษำถัดไป 

 
  



รายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ. ๓)  
 

ประจ ำรำยวิชำ สัมมนาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะสังคมศำสตร์ 

 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา  
     ๘๑๔ ๒๐๒ สัมมนำกำรเมืองกำรปกครองเปรียบเทียบ 
          (Seminar on Comparative Politics and Government) 
๒.จ านวนหน่วยกิต   

๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำรัฐศำสตร์ 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     รศ.ดร.ประณต  นันทิยะกุล  ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์  ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช 
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภำคกำรศึกษำฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ๘๑๔ ๑๐๑ ปรัชญำกำรเมืองและทฤษฎีกำรเมือง 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน    
     คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
     พฤษภำคม ๒๕๖๑ 

 
 

 
 



 
 
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
     - เพ่ือให้นิสิตมีควำมรู้ควำมเข้ำใจกระบวนกำรวิเครำะห์เกี่ยวกั ธรรมชำติ วิธีกำร ขอบเขตกำรศึกษำวิชำทำงด้ำน
รัฐศำสตร์พร้อมกับบูรณำกำรเข้ำกับศำสตร์อ่ืนๆ ได้อย่ำงกลมกลืน 

 - เพ่ือให้นิสิตสำมำรถน ำควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรบูรณำกำรควำมรู้ทำงรัฐศำสตร์ตำมหลักทำงพระพุทธศำสนำ 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
     - เพ่ือให้นิสิตมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรสังเครำะห์ข้อมูล วิเครำะห์ วิจัย จัดระบบและประเมินผลข้อมูลจนเกิด
องค์ควำมรู้ใหม่ เพ่ือควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงรัฐศำสตร์ 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     - เพ่ือใหก้ำรจัดท ำและปรับปรุงหลักสูตรให้มีมำตรฐำนไม่ต่ ำกว่ำที่ สกอ. ก ำหนด   
     - ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ  
     - เพ่ือกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรเรียน กำรสอนและบริกำรวิชำกำร   

 
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

๑.ค าอธิบายรายวิชา  
 สัมมนำและถกแถลงประเด็นส ำคัญที่เก่ียวข้องกับกำรเมืองกำรปกครองเปรียบเทียบในเชิงระบอบกำรปกครอง
สถำบันกำรปกครอง กำรพัฒนำกำรเมืองกำรปกครอง สังคมวิทยำกำรเมือง และเศรษฐศำสตร์กำรเมือง เป็นต้น 
รวมทั้งกำรถกแถลงงำนวิจัยและงำนเขียนอ่ืนๆ ที่ส ำคัญ ซึ่งเก่ียวข้องกับกำรเมืองกำรปกครองเปรียบเทียบ 
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยำย  ๔๘ ชั่วโมงต่อ
ภำคกำรศึกษำ   
 

สอนเสริมตำมควำม
ต้องกำรของนิสิตเฉพำะ
รำย   

ไม่มีกำรฝึกปฏิบัติงำน
ภำคสนำม 

กำรศึกษำด้วยตนเอง ๖
ชั่วโมงต่อสัปดำห์   

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
- อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และอำจำรย์ประจ ำรำยวิชำเปิดโอกำสให้ค ำปรึกษำท้ังในสถำนศึกษำและทำงกำรสื่อสำร
ทำงโทรศัพท์ ทำงสื่อออนไลน์ได้ตลอดเวลำ 



 
หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
๑) ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ มีกำรให้ควำมรู้ถึงกำรบริหำรที่เน้นกำรใช้หลักธรรม

ทำงพระพุทธศำสนำเป็นเครื่องมือเพ่ือสร้ำงองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยระบบคุณธรรม และกำรใช้ชีวิตร่วมกับ
ผู้อื่นอย่ำงสันติ 

๒) ควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษ ส่งเสริมทักษะกำรฟัง พูด อ่ำน และเขียนภำษำอังกฤษ โดยกำรใช้
ต ำรำภำษำอังกฤษในกำรเรียนกำรสอน และใช้ภำษำอังกฤษในกำรเขียนและน ำเสนอผลงำนวิจัย 

๓) ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส่งเสริมให้มีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกระบวน กำร
เรียนรู้และปฏิบัติงำน เช่น  กำรใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ กำรใช้บริกำรห้องสมุดผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตทั่ว
ประเทศ 

๔) ด้ำนภำวะผู้น ำ ควำมรับผิดชอบ และกำรมีวินัย มีกำรสร้ำงภำวะควำมเป็นผู้น ำโดยเฉพำะกำรประยุกต์ใช้
แนวคิดภำวะผู้น ำเชิงพุทธในกำรปฏิบัติงำนหรือกำรท ำวิจัยร่วมกับผู้ อ่ืน มีควำมรับผิดชอบในกำร
ปฏิบัติงำนหรือส่งงำน และมีกติกำในกำรสร้ำงวินัยในตนเอง 

๕) ด้ำนบุคลิกภำพ มุ่ งเน้นกำรพัฒนำบุคลิกภำพภำยใน โดยกำรใช้ เครื่องมือพัฒนำจิตตำมแนว
พระพุทธศำสนำ เพ่ือให้เกิดปัญญำ  ส่วนบุคลิกภำพภำยนอกมีกำรสอดแทรกเรื่องกำรแต่งกำย กำรเข้ำ
สังคม กำรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กำรเจรจำสื่อสำร และกำรวำงตัวในกำรท ำงำนร่วมกับบุคคลอ่ืนในระหว่ำง
กำรเรียนรู้ ทั้งทำงภำคทฤษฎีและกำรท ำกำรวิจัย 

๖) ด้ำนศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนจริง กำรเรียนกำรสอนมุ่งเน้นให้นิสิตมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเชิงลึก 
สำมำรถผลิตงำนวิจัยที่มีประโยชน์และน ำไปประยุกต์ใช้งำนที่จะยังประโยชน์ให้เกิดกับสังคมได้จริงในเชิง
ปฏิบัติ 

๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
๒.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๒.๑.๑ ผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 

 ๑) มีควำมสำมำรถในกำรใช้ดุลยพินิจเพ่ือกำรแก้ปัญหำทำงคุณธรรมและจริยธรรมที่ซับซ้อนอย่ำงผู้รู้ใน
บริบทของศำสตร์ทำงด้ำนรัฐศำสตร์ 

 ๒) มีควำมสำมำรถในกำรสนับสนุนอย่ำงจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้ดุลยพินิจบนฐำนควำมรู้ทำงรัฐศำสตร์ในกำร
จัดกำรกับบริบทที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

 ๓) มีภำวะผู้น ำในกำรส่งเสริมให้มีกำรประพฤติปฏิบัติตำมหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ท ำงำน และ
ชุมชนที่ตนเกี่ยวข้อง 



 ๔) มีควำมสำมำรถในกำรเป็นแบบอย่ำงที่ดีงำมของบุคคลอ่ืน 
๒.๑.๒ กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 

เพ่ือให้เกิดผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม  จริยธรรม หลักสูตรจงึใช้กลยุทธ์ในกำรสอนเพื่อพัฒนำกำร
เรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้ 

๑) ฝึกฝนภำวะควำมเป็นผู้น ำ ผู้ตำม รวมถึงกำรเคำรพสิทธิ และกำรรับฟังควำมคิดเห็นผู้อ่ืนในกำร
ปฏิบัติงำนเป็นทีมและกำรท ำงำนวิจัย  

๒) กำรสอดแทรกควำมรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ในกำรเรียนกำรสอน ทั้งในด้ำนกำรด ำรงชีวิตอยู่ใน
สังคม และในกำรวิจัย 

๒.๑.๒ กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
มีกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ทั้งระหว่ำงก ำลังศึกษำ และภำยหลังส ำเร็จกำรศึกษำ 
ด้วยวิธีกำรต่ำงๆ เช่น กำรสังเกต กำรสัมภำษณ์ กำรสนทนำกลุ่ม กำรใช้แบบสอบถำม แบบประเมิน และ
แบบวัดผล โดยประเมินจำกหลำยๆ ด้ำน ดังนี้ 

๑) ประเมินจำกกำรมีวินัยในกำรเรียน กำรตรงเวลำในกำรเข้ำชั้นเรียน กำรท ำงำนเสร็จและส่งงำน
ตำมก ำหนด  

๒) ประเมินจำกควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนเป็นทีม กำรท ำงำนวิจัย และกำรเข้ำร่วมกิจกรรมใน
กำรใช้องค์ควำมรู้ทำงกำรศึกษำท ำประโยชน์ต่อสังคม 

๓) ประเมินจำกควำมซื่อสัตย์ และจรรยำบรรณในกำรสอบ 
๔) ผู้เรียนประเมินตนเอง และประเมินโดยเพื่อนและอำจำรย์ โดยใช้แบบประเมินและแบบวัดผล        
๕) ภำยหลังส ำเร็จกำรศึกษำ ให้ดุษฎีบัณฑิตประเมินตนเอง ประเมินจำกผู้ใช้บัณฑิต และประเมินจำก

ผู้บังคับบัญชำของบัณฑิต โดยใช้แบบสอบถำม 
๒.๒ ด้านความรู้ 
๒.๒.๑ ผลกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้ 

๑) มีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำนวัตกรรมหรือสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ที่เป็นแก่นของสำขำวิชำรัฐศำสตร์ 
๒) มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคนิคกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อหำข้อสรุปของปรำกฏกำรณ์ในสำขำวิชำ

รัฐศำสตร์ 
๓) มีควำมเข้ำใจอย่ำงลึกซึ้งและกว้ำงขวำงเกี่ยวกับองค์ควำมรู้เชิงปฏิบัติกำรที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งใน

ระดับชำติและนำนำชำติ 
๔) มีควำมสำมำรถในกำรปรับเปลี่ยนปัจเจกปัญญำมำเป็นสำธำรณปัญญำที่ก่อให้เกิดคุณค่ำต่อสังคม 

๒.๒.๒ กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้ 
๑) จัดกำรเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง และมุ่งเน้นให้นิสิตมีควำมรู้ควำมเข้ำใจศำสตร์ในเชิงลึก 



ผสมผสำนให้น ำไปสู่วิธีกำรด ำเนินกำรที่เป็นกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  โดยใช้วิธีกำรเรียนกำรสอนที่
เน้นหลักกำรทำงทฤษฎี และกำรประยุกต์ทำงปฏิบัติในสภำพแวดล้อมจริง เป็นรูปแบบกำรเรียนรู้
ที่กระตุ้นให้เกิดกำรคิด วิเครำะห์ และตัดสินใจด้วยตนเอง เช่นให้มีกำรน ำเสนองำน กำรร่วมแสดง
ควำมคิดเห็น กำรตอบค ำถำม เพื่อสนับสนุนให้นิสิตคิดเป็นและมีนิสัยใฝ่รู้ 

๒) กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง มีอิสระในกำรแสวงหำควำมรู้โดยไม่ยึดติดกับกำรรับข้อมูลจำกผู้สอน
เพียงวิธีเดียว 

๓) กำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
๔) เรียนรู้จำกสถำนกำรณ์จริง มีกำรเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนและศึกษำดูงำน 
๕) กำรท ำวิจัยทั้งในรำยวิชำที่เก่ียวข้องและดุษฎีนิพนธ์  
๖) กำรเรียนรู้ที่เน้นกำรน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในกำรท ำประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น และในระดับที่

สูงขึ้น  
๒.๒.๑ กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้ 

       ประเมินจำกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและกำรปฏิบัติของนิสิต ให้ครอบคลุมในทุกด้ำน ด้วยวิธีกำร
ดังต่อไปนี้ 

๑) กำรทดสอบย่อย  
๒) กำรสอบกลำงภำคและปลำยภำค  
๓) วัดผลส ำเร็จของกำรปฏิบัติงำนเป็นทีม  
๔) กำรน ำเสนอผลงำน  
๕) กำรน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์  
๖) กำรสอบประมวลควำมรู้  
๗) กำรสอบวัดคุณสมบัติ  
๘) กำรสอบดุษฎีนิพนธ์ 

๒.๓ ด้านทักษะทางปัญญา 
๒.๓.๑ ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 

๑) สำมำรถใช้ควำมเข้ำใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคกำรแสวงหำควำมรู้ในกำรวิเครำะห์ประเด็น
และปัญหำส ำคัญได้อย่ำงสร้ำงสรรค์  

๒) สำมำรถใช้ทฤษฎีและเทคนิคกำรแสวงหำควำมรู้ในพัฒนำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำด้วยวิธีกำร
ใหม่ๆท่ีเกิดข้ึนจำกกำรบริหำรด้วยหลักกำรทำงรัฐศำสตร์ 

๓) สำมำรถสังเครำะห์ผลงำนวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจใหม่ๆที่สร้ำงสรรค์รวมไปถึง
กำรบูรณำกำรแนวคิดต่ำงๆ ทั้งจำกภำยในและภำยนอกสำขำวิชำรัฐศำสตร์ที่ศึกษำในขั้นสูง 



๔) สำมำรถออกแบบและด ำเนินกำรโครงกำรวิจัยที่ส ำคัญในเรื่องท่ีซับซ้อนที่เก่ียวกับกำรพัฒนำองค์
ควำมรู้ทำงด้ำนรัฐศำสตร์สมัยใหม่ จนกลำยเป็นข้อเสนอเพ่ือกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติต่อไป  

๒.๓.๒ กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 
เพ่ือให้เกิดผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ หลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในกำรสอนเพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้
ของผู้เรียนดังนี้   
๑) ฝึกทักษะกำรคิดและกำรแก้ไขปัญหำ  
๒) เน้นกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง และกำรปฏิบัติงำนจริง   
๓) เน้นกำรเรียนรู้ที่สำมำรถประยุกต์ใช้กับสถำนกำรณ์จริง โดยใช้ปัญหำเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกำร

เรียนรู้  
๒.๓.๓ กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 

        ประเมินทักษะทำงปัญญำด้วยวิธีกำรดังต่อไปนี้  
๑) วัดกำรแสดงออกทำงกำรกระบวนกำรคิดและกำรแก้ไขปัญหำ  
๒) วัดผลกำรปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำย  
๓) กำรน ำเสนอผลงำน  
๔) กำรอธิบำย กำรตอบค ำถำม  
๕) กำรโต้ตอบสื่อสำรกับผู้อ่ืน 

๒.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๒.๔.๑ ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 

๑) มีควำมสำมำรถสูงในใช้ควำมรู้ทำงด้ำนรัฐศำสตร์เพ่ือกำรแสดงควำมคิดเห็นทำงวิชำกำรได้อย่ำง
ลึกซึ้งและแหลมคม  

๒) มีควำมสำมำรถในกำรใช้ควำมรู้ทำงด้ำนกำรจัดกำรเชิงพุทธเพื่อกำรวำงแผน วิเครำะห์และ
แก้ปัญหำที่ซับซ้อนสูงมำกด้วยตนเอง รวมทั้งวำงแผนในกำรปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

๓) มีควำมสำมำรถสร้ำงปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่ำงสร้ำงสรรค์  
๔) มีควำมสำมำรถในกำรแสดงออกถึงควำมโดดเด่นในกำรเป็นผู้น ำในทำงวิชำกำรและสังคมที่ซับซ้อน 

๒.๔.๒ กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล และ ควำมรับผิดชอบ  
เพ่ือให้เกิดผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล และควำมรับผิดชอบหลักสูตรจึงใช้
กลยุทธ์ในกำรสอนเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้ 

๑) กำรจัดกิจกรรมในรำยวิชำที่เน้นกำรเรียนกำรสอนที่มีกำรปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงผู้เรียนและผู้สอน  
๒) ฝึกฝนภำวะควำมเป็นผู้น ำ ผู้ตำม กำรแสดงออกถึงภำวะควำมเป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ดี กำรมีมนุษย



สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงำน และกำรรับฟังควำมคิดเห็นผู้อ่ืนในกำรปฏิบัติงำนเป็นทีมและกำรท ำงำน
วิจัย  

๓) ฝึกฝนกำรท ำกิจกรรมเพ่ือสังคม  
๔) ฝึกฝนกำรวำงตัวที่เหมำะสมต่อกำลเทศะ 
๕) ฝึกฝนกำรประสำนงำนกับผู้อื่นทั้งภำยในและภำยนอกสถำบันกำรศึกษำ  

๒.๔.๓ กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล และ ควำมรับผิดชอบ 
ประเมินทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบด้วยวิธีกำรดังต่อไปนี้ 
๑) สังเกตุพฤติกรรมและกำรแสดงออกของนิสิตในหลำยๆ ด้ำน ระหว่ำงกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

เช่น พฤติกรรมควำมสนใจ ตั้งใจเรียนรู้ และพัฒนำตนเอง  
๒) สังเกตุพฤติกรรมกำรแสดงบทบำทภำวะผู้น ำและผู้ตำมที่ดี ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนร่วมกับ

ผู้อื่น  
๓) สังเกตุพฤติกรรมควำมรับผิดชอบในกำรเรียนและงำนที่ได้รับมอบหมำย กำรน ำเสนอผลงำน กำร

ท ำงำนวิจัย และกำรร่วมท ำกิจกรรมเพ่ือสังคม 
๒.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒.๕.๑ ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ     
๑) สำมำรถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักตรรกะทำงคณิตศำสตร์และสถิติ ในกำรศึกษำค้นคว้ำปัญหำ 

เชื่อมโยงประเด็นปัญหำที่ส ำคัญและซับซ้อน และเสนอแนะแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำในด้ำน
ต่ำงๆ  โดยเฉพำะทำงด้ำนรัฐศำสตร์ในเชิงลึกได้เป็นอย่ำงดี 

๒) สำมำรถสื่อสำรโดยใช้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษได้อย่ำงมีประสิทธิภำพทั้งกำรพูด กำรอ่ำน 
กำรฟัง กำรเขียน และกำรน ำเสนอ และสื่อสำรกับกลุ่มบุคคลต่ำงๆ ทั้งในวงกำรวิชำกำรและ
วิชำชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไปได้อย่ำงเหมำะสม 

๓) สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรน ำเสนอรำยงำนกำรวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ หรือโครงกำร
ค้นคว้ำที่ส ำคัญ ทั้งในรูปแบบที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร รวมถึงกำรตีพิมพ์ผ่ำนสื่อทำง
วิชำกำรและวิชำชีพได้อย่ำงเหมำะสม 

๒.๕.๒ กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  เพ่ือให้เกิดผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ หลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในกำรสอนเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้ 

๑) จัดกำรเรียนรำยวิชำสัมมนำให้นิสิต โดยนิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต ทั้งนี้
เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกทักษะทั้งด้ำนกำรวิเครำะห์ กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ใน
กำรค้นคว้ำและน ำเสนองำนทั้งเป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 



๒) จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะกำรสื่อสำร และกำรน ำเสนอโดย
ใช้เทคโนโลยีทั้งด้วยตนเองและร่วมกับผู้อ่ืน กำรอภิปรำย  

๓) จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นกำรวิเครำะห์ปัญหำจริงในกำรเรียนรู้และกำรท ำงำนวิจัย 
๒.๕.๓ กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้

เทคโนโลยีสำรสนเทศ  ประเมินทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ ด้วยวิธีกำรดังต่อไปนี้ 
๑) กำรทดสอบควำมรู้และเทคนิคกำรวิเครำะห์และแก้ปัญหำในสถำนกำรณ์จ ำลองเสมือนจริง  
๒) กำรท ำงำนวิจัย ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงข้ันตอนกำรเขียนรำยงำน และกำรน ำเสนอผลงำน 

 
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑  ช้ีแจงหัวข้อ ประเด็นกำรสัมมนำ กำร
แบ่งกลุ่มสัมมนำ กำรปรับเปลี่ยนหัวข้อ
สัมมนำเพื่อควำมสอดคล้องกับ
สภำพกำรณ์ ฯลฯ 

 
๓ 

 
กิจกรรมกำรสมัมนำ 

รศ.ดร.ประณต  นันทิยะกลุ  
ผศ.ดร.เตมิศักดิ์ ทองอินทร์  
ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช 

๒ สัมมนำกำรวิเครำะหเ์ปรียบเทียบ
โครงสร้ำงอ ำนำจผู้น ำ วัฒนธรรมทำง
กำรเมือง และกำรเปลี่ยนแปลงทำง
กำรเมือง 

 
๓ 

 
กิจกรรมกำรสมัมนำ 

รศ.ดร.ประณต  นันทิยะกลุ  
ผศ.ดร.เตมิศักดิ์ ทองอินทร์  
ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช 

๓ สัมมนำกำรวิเครำะหเ์ปรียบเทียบเกี่ยวกับ
ท ำควำมเข้ำใจสังคมกำรเมืองและ
ปรำกฏกำรณ์ทำงกำรเมือง  

 
๓ 

 
กิจกรรมกำรสมัมนำ 

รศ.ดร.ประณต  นันทิยะกลุ  
ผศ.ดร.เตมิศักดิ์ ทองอินทร์  
ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช 

๔ สัมมนำกำรวิเครำะหเ์ปรียบเทียบควำม
เหมือนและควำมตำ่งระหว่ำงระบบ
กำรเมือง   

 
๓ 

 
กิจกรรมกำรสมัมนำ 

รศ.ดร.ประณต  นันทิยะกลุ  
ผศ.ดร.เตมิศักดิ์ ทองอินทร์  
ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช 

๕ สัมมนำกำรวิเครำะหเ์ปรียบเทียบ
สถำนกำรณ์หรือประเด็นที่ส ำคญัทำง
กำรเมืองระหว่ำงประเทศในปัจจุบนั 

 
๓ 

 
กิจกรรมกำรสมัมนำ 

รศ.ดร.ประณต  นันทิยะกลุ  
ผศ.ดร.เตมิศักดิ์ ทองอินทร์  
ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช 

๖ สัมมนำกำรวิเครำะหเ์ปรียบเทียบกลุ่ม
ผลประโยชน์ทำงกำรเมืองและสถำบัน
กำรเมืองต่ำง ๆ 

 
๓ 

 
กิจกรรมกำรสมัมนำ 

รศ.ดร.ประณต  นันทิยะกลุ  
ผศ.ดร.เตมิศักดิ์ ทองอินทร์  
ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช 



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๗ สัมมนำกำรวิเครำะหเ์ปรียบเทียบ
ควำมสัมพันธ์ทำงอ ำนำจและองคก์รกำร
ปกครองในระดับท้องถิ่นทั้งรูปแบบท่ีเป็น
ทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร  (เน้นกำร
เปรียบเทยีบกับต่ำงประเทศบำงประเทศ) 

 
๓ 

 
กิจกรรมกำรสมัมนำ 

รศ.ดร.ประณต  นันทิยะกลุ  
ผศ.ดร.เตมิศักดิ์ ทองอินทร์  
ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช 

๘ สัมมนำกำรวิเครำะหเ์ปรียบเทียบ
แนวควำมคิดทำงกำรเมืองของนักคิดใน
กลุ่มวิพำกษ์และทวนกระแส เช่น มำร์กซ์ 
ส ำนักแฟรงเฟรติ แกรมชี่ ฯลฯ 

 
๓ 

 
กิจกรรมกำรสมัมนำ 

รศ.ดร.ประณต  นันทิยะกลุ  
ผศ.ดร.เตมิศักดิ์ ทองอินทร์  
ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช 

๙ กำรทบทวนและกำรทดสอบกลำงภำค ๓ กิจกรรมกำรทดสอบ  

๑๐-๑๑ สัมมนำกำรวิเครำะหเ์ปรียบเทียบทำง
เศรษฐกิจกำรเมืองของส ำนักต่ำงๆ 
(นับตั้งแต่ ส ำนักคลำสสิค ส ำนักนโีอ
คลำสสิก ส ำนักมำร์กซสิต์ ส ำนักสถำบัน
นิยม ส ำนักชำตินิยม ส ำนักเสรีนยิมใหม่ 
เป็นต้น)  

 
๖ 

 
กิจกรรมกำรสมัมนำ 

รศ.ดร.ประณต  นันทิยะกลุ  
ผศ.ดร.เตมิศักดิ์ ทองอินทร์  
ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช 

๑๒ สัมมนำกำรวิเครำะหเ์ปรียบเทียบระบบ
รัฐสภำกับกระบวนกำรทำงกำรเมอืง 
(ได้แก่ กำรตรำกฎหมำย กำรอภิปรำย 
กำรตรวจสอบโดยคณะกรรมำธิกำร ฯลฯ 
และกระบวนกำรทำงกำรเมืองภำยนอกที่
ห้อมล้อมรัฐสภำนั้นๆ อย่ำงเช่น กำรแก้ไข
ปัญหำควำมขดัแย้งของประชำชน กำร
เจรจำ ต่อรอง กระบวนกำรเสนอ
กฎหมำย เป็นต้น)  

 
๓ 

 
กิจกรรมกำรสมัมนำ 

รศ.ดร.ประณต  นันทิยะกลุ  
ผศ.ดร.เตมิศักดิ์ ทองอินทร์  
ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช 

๑๓ สัมมนำกำรวิเครำะหเ์ปรียบเทียบกำรก่อ
ตัวและพัฒนำกำรของขบวนกำรทำง
สังคมกำรเมืองแนวใหม่ประเภทตำ่งๆ 
(เช่น ขบวนกำรสตรีทำงกำรเมือง 
ขบวนกำรคนยำกจน ขบวนกำรสทิธิ
มนุษยชน ขบวนกำรสิ่งแวดล้อม เป็นต้น)   

 
๓ 

 
กิจกรรมกำรสมัมนำ 

รศ.ดร.ประณต  นันทิยะกลุ  
ผศ.ดร.เตมิศักดิ์ ทองอินทร์  
ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช 

๑๔ สัมมนำกำรวิเครำะหเ์ปรียบเทียบ   รศ.ดร.ประณต  นันทิยะกลุ  



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

พัฒนำกำรของรัฐชำติ ๓ กิจกรรมกำรสมัมนำ ผศ.ดร.เตมิศักดิ์ ทองอินทร์  
ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช 

๑๕ สัมมนำกำรวิเครำะหเ์ปรียบเทียบ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรัฐกับสังคม
ประชำธิปไตย ควำมขัดแย้งทำงเชื้อชำติ 
ฯลฯ 

 
๓ 

 
กิจกรรมกำรสมัมนำ 

รศ.ดร.ประณต  นันทิยะกลุ  
ผศ.ดร.เตมิศักดิ์ ทองอินทร์  
ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช 

๑๖ กำรสรุปประเด็นกำรสมัมนำ ๓  รศ.ดร.ประณต  นันทิยะกลุ  
ผศ.ดร.เตมิศักดิ์ ทองอินทร์  
ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช 

 

    
 
 
    ๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑.เอกสารและต าราหลัก 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

ที่  วิธีการประเมิน  สัปดาห์ที่ประเมิน  
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
สอบกลำงภำค 
สอบปลำยภำค  

๘ 
๑๖ 

๒๐% 
๕๐% 

๒ 

วิเครำะห์กรณีศึกษำ ค้นคว้ำ กำรน ำเสนอรำยงำน 
กำรท ำงำนกลุ่มและผลงำน 
กำรอ่ำนและสรุปบทควำม 
กำรส่งงำนตำมที่มอบหมำย  

ตลอดภำคกำรศึกษำ ๒๐% 

๓ 
กำรเข้ำชั้นเรียนกำรมีส่วนรว่ม อภิปรำย เสนอควำมคิดเห็นใน
ชั้นเรียน 

ตลอดภำคกำรศึกษำ ๑๐% 



     เอกสำร ต ำรำ และข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับ กำรเมืองกำรปกครอง และกำรเมืองกำรปกครองเปรียบเทียบ 
๓.เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 

 
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 ๑.  กลยุทธกำรประเมินประสิทธิผลของรำยวิชำโดยนิสิต วิธีกำรประเมินประสิทธิผลในรำยวิชำโดยนิสิต   มี
ดังนี้   -  กำรใช้แบบประเมินผลกำรสอนอำจำรยผูสอน ซึ่งเปนรูปแบบประเมินผลกำรสอนของมหำวิทยำลัยที่ก ำหนด
ใหส ำนักทะเบียนและวัดผลก ำกับในระบบที่จะต้องประเมินผลทุกภำคกำรศึกษำ -แบบประเมินผลกำรสอนอำจำรยผู
สอน  ซึ่งเปนแบบประเมินผลกำรสอนที่อำจำรยผูสอนจัดท ำ ขึ้นเพื่อใหนิสิตแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรสอนของ
อำจำรยผสูอนในระหวำงภำคกำรศึกษำ และ ปลำยภำคกำรศึกษำ  ในรูปแบบตำง ๆ 

๒. กลยุทธกำรประเมินกำรสอน - วิธีกำรประเมินกำรสอนที่อำจำรยผสูอนประเมินกำรสอนของตนเอง – กำร
สังเกตกำรสอนของผู้ร่วมทีมกำรสอน - ผลกำรสอบ/ผลกำรเรียนรู -กำรวิเครำะหขอสอบเพ่ือตรวจสอบมำตรฐำนของข
อสอบ – กำรทวนสอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู - กำรเขำรวมกจิกรรมในชั้นเรียนของผูเรียน - กำรตอบขอซักถำม - 
กำรคนควำในรูปแบบของรำยงำน และกำรน ำเสนอผลงำนกำรรวมอภิปรำยในประเด็นตำง ๆ ในชั้นเรียน   
 ๓. กำรปรับปรุงกำรสอน  หลักสูตรได้น ำผลที่ไดจำกกำรประเมินทั้งจำกผูเรียน และผลที่ไดจำกกำร
ประเมินผลกำรเรียนของผูเรียนมำใชเปนฐำนขอมูลในกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน มคอ.๓ ในภำคกำรศึกษำตอไป 
โดยกำรประชุมรวมกันระหวำงทีมผูสอนและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และกำรสัมมนำอำจำรยผูสอนเพ่ือพัฒนำกำร
เรียนกำรสอน 
 ๔. กำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรำยวิชำ  กำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่ได
จำกกำรสุมตรวจผลงำนของนิสิตที่ได้รับกำรมอบหมำยใหคนควำ และวิเครำะหกรณีปญหำ กำรอภิปรำย ซักถำมนิสิต 
กำรพิจำรณำผลกำรทดสอบยอย กำรสอบกลำงภำค และกำรสอบปลำยภำค โดยมีกำรทวนสอบหลังเสร็จสิ้นกำรเรียน
กำรสอน โดยกำรสอบเพ่ือประเมินควำมรู ควำมเขำใจ 
 ๕. กำรด ำเนินกำรทบทวนและกำรวำงแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรำยวิชำ มีกำรน ำผลกำรประเมินจำก ขอ 
๑ , ๒  มำพิจำรณำประเด็นที่นิสิตวิจำรณำปรับปรุงแกไขเพ่ือใหกำรเรียนกำรสอน วิธีกำรสอนรูปแบบใดที่มีควำม
เหมำะสม เพ่ือให้เปนไปอยำงมีประสิทธิภำพ และ น ำผลกำรประเมินจำก ขอ ๔  มำทบทวน และวำงแผนเพ่ือปรับปรุง 
ประสิทธิผลของรำยวิชำ  ในเรื่องเกี่ยวกับ อำจำรยผูสอน กำรจัดตำรำงเรียนของนิสิต   กำรสอนเสริมใหนิสิต - กำร
ทบทวนและปรับปรุง  ล ำดับเนื้อหำกำรสอน   วิธีกำรสอนและกำรจัดกิจกรรมกำรเรียน กำรสอน    มำตรฐำนขอสอบ
ยำกหรืองำยเพื่อปรับควำมยำกงำยที่เหมำะสมส ำหรับภำคกำรศึกษำถัดไป 

 
  



รายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ. ๓)  
ประจ ำรำยวิชำ สัมมนางานวิจัยทางรัฐศาสตร์ 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะสังคมศำสตร์ 

 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา  
     ๘๑๔ ๒๐๘  สัมมนำงำนวิจัยทำงรัฐศำสตร์ 

          (Seminar on Political Science Research Works)  
๒.จ านวนหน่วยกิต   

๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำรัฐศำสตร์ 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     ศ.ดร.จ ำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์  ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์  ผศ.ดร.ยุทธนำ  ปรำณีต 
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภำคกำรศึกษำท่ี ๑ / ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ๘๑๔ ๑๐๑ ปรัชญำกำรเมืองและทฤษฎีกำรเมือง 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน    
     คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
     พฤษภำคม ๒๕๖๑ 

 
 

 
 
 



 
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
     - เพ่ือให้นิสิตมีควำมรู้ควำมเข้ำใจกระบวนกำรวิเครำะห์เกี่ยวกั ธรรมชำติ วิธีกำร ขอบเขตกำรศึกษำวิชำทำงด้ำน
รัฐศำสตร์พร้อมกับบูรณำกำรเข้ำกับศำสตร์อ่ืนๆ ได้อย่ำงกลมกลืน 

 - เพ่ือให้นิสิตสำมำรถน ำควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรบูรณำกำรควำมรู้ทำงรัฐศำสตร์ตำมหลักทำงพระพุทธศำสนำ 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
     - เพ่ือให้นิสิตมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรสังเครำะห์ข้อมูล วิเครำะห์ วิจัย จัดระบบและประเมินผลข้อมูลจนเกิด
องค์ควำมรู้ใหม่ เพ่ือควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงรัฐศำสตร์ 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     - เพ่ือให้กำรจัดท ำและปรับปรุงหลักสูตรให้มีมำตรฐำนไม่ต่ ำกว่ำที่ สกอ. ก ำหนด   
     - ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ  
     - เพ่ือกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรเรียน กำรสอนและบริกำรวิชำกำร   

 
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

๑.ค าอธิบายรายวิชา  
 สัมมนำและถกแถลงประเด็นส ำคัญที่เกี่ยวข้องกับงำนทำงรัฐศำสตร์ทั้งที่มีในประเทศไทยและต่ำงประเทศ
หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ และกำรเรียนรู้กระบวนกำรวิจัยจำกโครงกำรวิจัย โดยคณำจำรย์และนิสิตน ำเสนอควำมหลำกหลำย
ของรูปแบบกำรวิจัย ปัญหำกำรวิจัย กำรพัฒนำกรอบกำรวิเครำะห์ทำงทฤษฎีและสมมติฐำนกำรวิจัย กำรวิเครำะห์
ข้อมูล กำรเรียบเรียง กำรวิจำรณ์ กำรอภิปรำยผลวิจัยและทักษะกำรน ำเสนอผลกำรวิจัยในระดับชำติและนำนำชำติ 
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยำย  ๔๘ ชั่วโมงต่อ
ภำคกำรศึกษำ   
 

สอนเสริมตำมควำม
ต้องกำรของนิสิตเฉพำะ
รำย   

ไม่มีกำรฝึกปฏิบัติงำน
ภำคสนำม 

กำรศึกษำด้วยตนเอง ๖
ชั่วโมงต่อสัปดำห์   

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
- อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และอำจำรย์ประจ ำรำยวิชำเปิดโอกำสให้ค ำปรึกษำท้ังในสถำนศึกษำและทำงกำรสื่อสำร
ทำงโทรศัพท์ ทำงสื่อออนไลน์ได้ตลอดเวลำ 



 
หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
๑) ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ มีกำรให้ควำมรู้ถึงกำรบริหำรที่เน้นกำรใช้หลักธรรมทำง

พระพุทธศำสนำเป็นเครื่องมือเพ่ือสร้ำงองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยระบบคุณธรรม และกำรใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน
อย่ำงสันติ 

๒) ควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษ ส่งเสริมทักษะกำรฟัง พูด อ่ำน และเขียนภำษำอังกฤษ โดยกำรใช้
ต ำรำภำษำอังกฤษในกำรเรียนกำรสอน และใช้ภำษำอังกฤษในกำรเขียนและน ำเสนอผลงำนวิจัย 

๓) ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส่งเสริมให้มีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกระบวน กำร
เรียนรู้และปฏิบัติงำน เช่น  กำรใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ กำรใช้บริกำรห้องสมุดผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตทั่ว
ประเทศ 

๔) ด้ำนภำวะผู้น ำ ควำมรับผิดชอบ และกำรมีวินัย มีกำรสร้ำงภำวะควำมเป็นผู้น ำโดยเฉพำะกำรประยุกต์ใช้
แนวคิดภำวะผู้น ำเชิงพุทธในกำรปฏิบัติงำนหรือกำรท ำวิจัยร่วมกับผู้อ่ืน มีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำน
หรือส่งงำน และมีกติกำในกำรสร้ำงวินัยในตนเอง 

๕) ด้ำนบุคลิกภำพ มุ่งเน้นกำรพัฒนำบุคลิกภำพภำยใน โดยกำรใช้เครื่องมือพัฒนำจิตตำมแนวพระพุทธศำสนำ 
เพ่ือให้เกิดปัญญำ  ส่วนบุคลิกภำพภำยนอกมีกำรสอดแทรกเรื่องกำรแต่งกำย กำรเข้ำสังคม กำรมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี กำรเจรจำสื่อสำร และกำรวำงตัวในกำรท ำงำนร่วมกับบุคคลอ่ืนในระหว่ำงกำรเรียนรู้ ทั้งทำง
ภำคทฤษฎีและกำรท ำกำรวิจัย 

๖) ด้ำนศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนจริง กำรเรียนกำรสอนมุ่งเน้นให้นิสิตมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเชิงลึก สำมำรถ
ผลิตงำนวิจัยที่มีประโยชน์และน ำไปประยุกต์ใช้งำนที่จะยังประโยชน์ให้เกิดกับสังคมได้จริงในเชิงปฏิบัติ 

๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
๒.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๒.๑.๑ ผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 

 ๑) มีควำมสำมำรถในกำรใช้ดุลยพินิจเพ่ือกำรแก้ปัญหำทำงคุณธรรมและจริยธรรมที่ซับซ้อนอย่ำงผู้รู้ใน
บริบทของศำสตร์ทำงด้ำนรัฐศำสตร์ 

 ๒) มีควำมสำมำรถในกำรสนับสนุนอย่ำงจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้ดุลยพินิจบนฐำนควำมรู้ทำงรัฐศำสตร์ในกำร
จัดกำรกับบริบทที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

 ๓) มีภำวะผู้น ำในกำรส่งเสริมให้มีกำรประพฤติปฏิบัติตำมหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ท ำงำน และชุมชน
ที่ตนเกี่ยวข้อง 

 ๔) มีควำมสำมำรถในกำรเป็นแบบอย่ำงที่ดีงำมของบุคคลอ่ืน 



๒.๑.๒ กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือให้เกิดผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม  จริยธรรม หลักสูตรจงึใช้กลยุทธ์ในกำรสอนเพื่อพัฒนำกำร
เรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้ 

๑) ฝึกฝนภำวะควำมเป็นผู้น ำ ผู้ตำม รวมถึงกำรเคำรพสิทธิ และกำรรับฟังควำมคิดเห็นผู้อ่ืนในกำร
ปฏิบัติงำนเป็นทีมและกำรท ำงำนวิจัย  

๒) กำรสอดแทรกควำมรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ในกำรเรียนกำรสอน ทั้งในด้ำนกำรด ำรงชีวิตอยู่ใน
สังคม และในกำรวิจัย 

๒.๑.๒ กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
มีกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ทั้งระหว่ำงก ำลังศึกษำ และภำยหลังส ำเร็จกำรศึกษำ 
ด้วยวิธีกำรต่ำงๆ เช่น กำรสังเกต กำรสัมภำษณ์ กำรสนทนำกลุ่ม กำรใช้แบบสอบถำม แบบประเมิน และ
แบบวัดผล โดยประเมินจำกหลำยๆ ด้ำน ดังนี้ 

๑) ประเมินจำกกำรมีวินัยในกำรเรียน กำรตรงเวลำในกำรเข้ำชั้นเรียน กำรท ำงำนเสร็จและส่งงำนตำม
ก ำหนด  

๒) ประเมินจำกควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนเป็นทีม กำรท ำงำนวิจัย และกำรเข้ำร่วมกิจกรรมใน
กำรใช้องค์ควำมรู้ทำงกำรศึกษำท ำประโยชน์ต่อสังคม 

๓) ประเมินจำกควำมซื่อสัตย์ และจรรยำบรรณในกำรสอบ 
๔) ผู้เรียนประเมินตนเอง และประเมินโดยเพื่อนและอำจำรย์ โดยใช้แบบประเมินและแบบวัดผล        
๕) ภำยหลังส ำเร็จกำรศึกษำ ให้ดุษฎีบัณฑิตประเมินตนเอง ประเมินจำกผู้ใช้บัณฑิต และประเมินจำก

ผู้บังคับบัญชำของบัณฑิต โดยใช้แบบสอบถำม 
๒.๒ ด้านความรู้ 
๒.๒.๑ ผลกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้ 

๑) มีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำนวัตกรรมหรือสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ที่เป็นแก่นของสำขำวิชำรัฐศำสตร์ 
๒) มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคนิคกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อหำข้อสรุปของปรำกฏกำรณ์ในสำขำวิชำ

รัฐศำสตร์ 
๓) มีควำมเข้ำใจอย่ำงลึกซึ้งและกว้ำงขวำงเกี่ยวกับองค์ควำมรู้เชิงปฏิบัติกำรที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งใน

ระดับชำติและนำนำชำติ 
๔) มีควำมสำมำรถในกำรปรับเปลี่ยนปัจเจกปัญญำมำเป็นสำธำรณปัญญำที่ก่อให้เกิดคุณค่ำต่อสังคม 

๒.๒.๒ กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้ 
๑) จัดกำรเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง และมุ่งเน้นให้นิสิตมีควำมรู้ควำมเข้ำใจศำสตร์ในเชิงลึก 

ผสมผสำนให้น ำไปสู่วิธีกำรด ำเนินกำรที่เป็นกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  โดยใช้วิธีกำรเรียนกำรสอนที่เน้น



หลักกำรทำงทฤษฎี และกำรประยุกต์ทำงปฏิบัติในสภำพแวดล้อมจริง เป็นรูปแบบกำรเรียนรู้ที่
กระตุ้นให้เกิดกำรคิด วิเครำะห์ และตัดสินใจด้วยตนเอง เช่นให้มีกำรน ำเสนองำน กำรร่วมแสดง
ควำมคิดเห็น กำรตอบค ำถำม เพื่อสนับสนุนให้นิสิตคิดเป็นและมีนิสัยใฝ่รู้ 

๒) กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง มีอิสระในกำรแสวงหำควำมรู้โดยไม่ยึดติดกับกำรรับข้อมูลจำกผู้สอน
เพียงวิธีเดียว 

๓) กำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
๔) เรียนรู้จำกสถำนกำรณ์จริง มีกำรเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนและศึกษำดูงำน 
๕) กำรท ำวิจัยทั้งในรำยวิชำที่เกี่ยวข้องและดุษฎีนิพนธ์  
๖) กำรเรียนรู้ที่เน้นกำรน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในกำรท ำประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น และในระดับที่

สูงขึ้น  
๒.๒.๑ กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้ 

       ประเมินจำกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและกำรปฏิบัติของนิสิต ให้ครอบคลุมในทุกด้ำน ด้วยวิธีกำรดังต่อไปนี้ 
๑) กำรทดสอบย่อย  
๒) กำรสอบกลำงภำคและปลำยภำค  
๓) วัดผลส ำเร็จของกำรปฏิบัติงำนเป็นทีม  
๔) กำรน ำเสนอผลงำน  
๕) กำรน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์  
๖) กำรสอบประมวลควำมรู้  
๗) กำรสอบวัดคุณสมบัติ  
๘) กำรสอบดุษฎีนิพนธ์ 

๒.๓ ด้านทักษะทางปัญญา 
๒.๓.๑ ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 

๑) สำมำรถใช้ควำมเข้ำใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคกำรแสวงหำควำมรู้ในกำรวิเครำะห์ประเด็น
และปัญหำส ำคัญได้อย่ำงสร้ำงสรรค์  

๒) สำมำรถใช้ทฤษฎีและเทคนิคกำรแสวงหำควำมรู้ในพัฒนำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำด้วยวิธีกำรใหม่ๆที่
เกิดข้ึนจำกกำรบริหำรด้วยหลักกำรทำงรัฐศำสตร์ 

๓) สำมำรถสังเครำะห์ผลงำนวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจใหม่ๆที่สร้ำงสรรค์รวมไปถึง
กำรบูรณำกำรแนวคิดต่ำงๆ ทั้งจำกภำยในและภำยนอกสำขำวิชำรัฐศำสตร์ที่ศึกษำในขั้นสูง 

๔) สำมำรถออกแบบและด ำเนินกำรโครงกำรวิจัยที่ส ำคัญในเรื่องท่ีซับซ้อนที่เก่ียวกับกำรพัฒนำองค์
ควำมรู้ทำงด้ำนรัฐศำสตร์สมัยใหม่ จนกลำยเป็นข้อเสนอเพ่ือกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติต่อไป  



๒.๓.๒ กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 
เพ่ือให้เกิดผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ หลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในกำรสอนเพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้
ของผู้เรียนดังนี้   
๑) ฝึกทักษะกำรคิดและกำรแก้ไขปัญหำ  
๒) เน้นกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง และกำรปฏิบัติงำนจริง   
๓) เน้นกำรเรียนรู้ที่สำมำรถประยุกต์ใช้กับสถำนกำรณ์จริง โดยใช้ปัญหำเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกำรเรียนรู้  

๒.๓.๓ กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 
        ประเมินทักษะทำงปัญญำด้วยวิธีกำรดังต่อไปนี้  

๑) วัดกำรแสดงออกทำงกำรกระบวนกำรคิดและกำรแก้ไขปัญหำ  
๒) วัดผลกำรปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำย  
๓) กำรน ำเสนอผลงำน  
๔) กำรอธิบำย กำรตอบค ำถำม  
๕) กำรโต้ตอบสื่อสำรกับผู้อ่ืน 

๒.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๒.๔.๑ ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 

๑) มีควำมสำมำรถสูงในใช้ควำมรู้ทำงด้ำนรัฐศำสตร์เพ่ือกำรแสดงควำมคิดเห็นทำงวิชำกำรได้อย่ำงลึกซึ้ง
และแหลมคม  

๒) มีควำมสำมำรถในกำรใช้ควำมรู้ทำงด้ำนกำรจัดกำรเชิงพุทธเพื่อกำรวำงแผน วิเครำะห์และแก้ปัญหำ
ที่ซับซ้อนสูงมำกด้วยตนเอง รวมทั้งวำงแผนในกำรปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๓) มีควำมสำมำรถสร้ำงปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่ำงสร้ำงสรรค์  
๔) มีควำมสำมำรถในกำรแสดงออกถึงควำมโดดเด่นในกำรเป็นผู้น ำในทำงวิชำกำรและสังคมที่ซับซ้อน 

๒.๔.๒ กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล และ ควำมรับผิดชอบ  
เพ่ือให้เกิดผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล และควำมรับผิดชอบหลักสูตรจึงใช้
กลยุทธ์ในกำรสอนเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้ 

๑) กำรจัดกิจกรรมในรำยวิชำที่เน้นกำรเรียนกำรสอนที่มีกำรปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงผู้เรียนและผู้สอน  
๒) ฝึกฝนภำวะควำมเป็นผู้น ำ ผู้ตำม กำรแสดงออกถึงภำวะควำมเป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ดี กำรมีมนุษย

สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงำน และกำรรับฟังควำมคิดเห็นผู้อ่ืนในกำรปฏิบัติงำนเป็นทีมและกำรท ำงำนวิจัย  
๓) ฝึกฝนกำรท ำกิจกรรมเพ่ือสังคม  
๔) ฝึกฝนกำรวำงตัวที่เหมำะสมต่อกำลเทศะ 
๕) ฝึกฝนกำรประสำนงำนกับผู้อื่นทั้งภำยในและภำยนอกสถำบันกำรศึกษำ  



๒.๔.๓ กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล และ ควำมรับผิดชอบ 
ประเมินทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบด้วยวิธีกำรดังต่อไปนี้ 
๑) สังเกตุพฤติกรรมและกำรแสดงออกของนิสิตในหลำยๆ ด้ำน ระหว่ำงกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน เช่น 

พฤติกรรมควำมสนใจ ตั้งใจเรียนรู้ และพัฒนำตนเอง  
๒) สังเกตุพฤติกรรมกำรแสดงบทบำทภำวะผู้น ำและผู้ตำมที่ดี ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน  
๓) สังเกตุพฤติกรรมควำมรับผิดชอบในกำรเรียนและงำนที่ได้รับมอบหมำย กำรน ำเสนอผลงำน กำร

ท ำงำนวิจัย และกำรร่วมท ำกิจกรรมเพ่ือสังคม 
๒.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒.๕.๑ ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ     
๑) สำมำรถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักตรรกะทำงคณิตศำสตร์และสถิติ ในกำรศึกษำค้นคว้ำปัญหำ 

เชื่อมโยงประเด็นปัญหำที่ส ำคัญและซับซ้อน และเสนอแนะแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำในด้ำนต่ำงๆ  
โดยเฉพำะทำงด้ำนรัฐศำสตร์ในเชิงลึกได้เป็นอย่ำงดี 

๒) สำมำรถสื่อสำรโดยใช้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษได้อย่ำงมีประสิทธิภำพทั้งกำรพูด กำรอ่ำน กำร
ฟัง กำรเขียน และกำรน ำเสนอ และสื่อสำรกับกลุ่มบุคคลต่ำงๆ ทั้งในวงกำรวิชำกำรและวิชำชีพ 
รวมถึงชุมชนทั่วไปได้อย่ำงเหมำะสม 

๓) สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรน ำเสนอรำยงำนกำรวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ หรือโครงกำรค้นคว้ำที่
ส ำคัญ ทั้งในรูปแบบที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร รวมถึงกำรตีพิมพ์ผ่ำนสื่อทำงวิชำกำรและ
วิชำชีพได้อย่ำงเหมำะสม 

๒.๕.๒ กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  เพ่ือให้เกิดผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ หลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในกำรสอนเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้ 

๑) จัดกำรเรียนรำยวิชำสัมมนำให้นิสิต โดยนิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต ทั้งนี้
เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกทักษะทั้งด้ำนกำรวิเครำะห์ กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ในกำร
ค้นคว้ำและน ำเสนองำนทั้งเป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

๒) จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะกำรสื่อสำร และกำรน ำเสนอโดยใช้
เทคโนโลยีทั้งด้วยตนเองและร่วมกับผู้อ่ืน กำรอภิปรำย  

๓) จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นกำรวิเครำะห์ปัญหำจริงในกำรเรียนรู้และกำรท ำงำนวิจัย 
๒.๕.๓ กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยี

สำรสนเทศ  ประเมินทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ด้วย
วิธีกำรดังต่อไปนี้ 



๑) กำรทดสอบควำมรู้และเทคนิคกำรวิเครำะห์และแก้ปัญหำในสถำนกำรณ์จ ำลองเสมือนจริง  
๒) กำรท ำงำนวิจัย ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงข้ันตอนกำรเขียนรำยงำน และกำรน ำเสนอผลงำน 

 
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑- ๒     
๓     

๔-๕     
๖     
๗     
๘     
๙     

๑๐-๑๑     
๑๒-๑๓     

๑๔     
๑๕     
๑๖     

 
 
       ๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที่  วิธีการประเมิน  สัปดาห์ที่ประเมิน  
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
สอบกลำงภำค 
สอบปลำยภำค 

๘ 
๑๖ 

๒๐% 
๕๐% 

๒ 

วิเครำะห์กรณีศึกษำ ค้นคว้ำ กำรน ำเสนอรำยงำน 
กำรท ำงำนกลุ่มและผลงำน 
กำรอ่ำนและสรุปบทควำม 
กำรส่งงำนตำมที่มอบหมำย  

ตลอดภำคกำรศึกษำ ๒๐% 



๓ 
กำรเข้ำชั้นเรียนกำรมีส่วนรว่ม อภิปรำย เสนอควำม
คิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภำคกำรศึกษำ ๑๐% 

 
 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑.เอกสารและต าราหลัก 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
     ไม่มี 
๓.เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 

 
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     กำรประเมินประสิทธิผลในรำยวิชำนี้ ที่จัดท ำโดยนิสิต ได้จัดกิจกรรมในกำรน ำแนวคิดและควำมเห็นจำกนิสิตได้
ดังนี้ 
          - กำรสนทนำกลุ่มระหว่ำงผู้สอนและผู้สอน 
          - กำรสังเกตกำรณ์จำกพฤติกรรมของผู้สอน 
          - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรำยวิชำ 
          - ขอเสนอแนะผ่ำนเวบบอร์ด ที่อำจำรย์ผู้สอนได้จัดท ำเป็นช่องทำงกำรสื่อสำรกับนิสิต 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในกำรเก็บข้อมูลเพื่อประเมินกำรสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
          - กำรสังเกตกำรณ์สอนของผู้ร่วมทีมกำรสอน 
          - ผลกำรสอบ 
          - กำรทวนสอบผลประเมินกำรเรียนรู้ 
๓.การปรับปรุงการสอน  
     หลังจำกผลกำรประเมินกำรสอนในข้อ ๒ จึงมีกำรปรับปรุงกำรสอน โดยกำรจัดกิจกรรมในกำรระดมสมอง และหำ
ข้อมูลเพ่ิมเติมในกำรปรับปรุงกำรสอน ดังนี้ 
          - สัมมนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
          - กำรวิจัยในและนอกชั้นเรียน 



๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่ำงกระบวนกำรสอนรำยวิชำ มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรำยหัวข้อ ตำมที่คำดหวังจำกกำรเรียนรู้ในวิชำ 
ได้จำก กำรสอบถำมนิสิต หรือกำรสุ่มตรวจผลงำนของนิสิต รวมถึงพิจำรณำจำกผลกำรทดสอบย่อย และหลังกำรออก
ผลกำรเรียนรำยวิชำ มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชำได้ดังนี้ 
          - กำรทวนสอบกำรให้คะแนนจำกกำรสุ่มตรวจผลงำนของนิสิตโดยอำจำรย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร  
          - มีกำรตั้งคณะกรรมกำรในสำขำวิชำ ตรวจสอบผลกำรประเมินกำรเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ 
รำยงำน วิธีกำรให้คะแนนสอบ และกำรให้คะแนนพฤติกรรม 

 
  



รายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ. ๓)  
 

ประจ ำรำยวิชำ สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะสังคมศำสตร์ 

 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา  
     ๘๑๔ ๑๐๓  สัมมนำมหำวิทยำลัยสงฆ์กับสังคมไทย          
  (Seminar on Buddhist University and Thai Society) 
๒.จ านวนหน่วยกิต   

๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำรัฐศำสตร์ 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     รศ.ดร. 
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภำคกำรศึกษำฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ๘๑๔ ๑๐๑ ปรัชญำกำรเมืองและทฤษฎีกำรเมือง 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน    
     คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
     พฤษภำคม ๒๕๖๑ 

 
 

 
 



 
 
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
     - เพ่ือให้นิสิตมีควำมรู้ควำมเข้ำใจกระบวนกำรวิเครำะห์เกี่ยวกั ธรรมชำติ วิธีกำร ขอบเขตกำรศึกษำวิชำทำงด้ำน
รัฐศำสตร์พร้อมกับบูรณำกำรเข้ำกับศำสตร์อ่ืนๆ ได้อย่ำงกลมกลืน 

 - เพ่ือให้นิสิตสำมำรถน ำควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรบูรณำกำรควำมรู้ทำงรัฐศำสตร์ตำมหลักทำงพระพุทธศำสนำ 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
     - เพ่ือให้นิสิตมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรสังเครำะห์ข้อมูล วิเครำะห์ วิจัย จัดระบบและประเมินผลข้อมูลจนเกิด
องค์ควำมรู้ใหม่ เพ่ือควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงรัฐศำสตร์ 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     - เพ่ือใหก้ำรจัดท ำและปรับปรุงหลักสูตรให้มีมำตรฐำนไม่ต่ ำกว่ำที่ สกอ. ก ำหนด   
     - ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ  
     - เพ่ือกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรเรียน กำรสอนและบริกำรวิชำกำร   

 
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

๑.ค าอธิบายรายวิชา  
 สัมมนำเกี่ยวกับประเด็นส ำคัญของมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัยตั้งแต่พัฒนำกำรกำรจัด
กำรศึกษำ ที่มีควำมสัมพันธ์กับสังคมไทยในด้ำนกำรผลิตบัณฑิต วิจัยและพัฒนำ ส่งเสริมพระพุทธศำสนำและบริกำร
วิชำกำรแก่สังคม ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม กำรจัดกำรศึกษำพระพุทธศำสนำ บูรณำกำรกับศำสตร์สมัยใหม่ พัฒนำ
จิตใจและสังคม และผลิตบัณฑิตให้มีลักษณะที่พึงประสงค์ กำรจัดงำนวิสำขบูชำโลก กำรเป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำ
พระพุทธศำสนำของโลก และกำรด ำเนินงำนอ่ืนๆที่มหำวิทยำลัยแห่งนี้มีต่อสังคมไทย ร่วมถึงแนวโน้มกำรพัฒำนำ
มหำวิทยำลัยสงฆ์ท่ีจะพึงมีในอนำคต 
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยำย  ๔๘ ชั่วโมงต่อ
ภำคกำรศึกษำ   
 

สอนเสริมตำมควำม
ต้องกำรของนิสิตเฉพำะ
รำย   

ไม่มีกำรฝึกปฏิบัติงำน
ภำคสนำม 

กำรศึกษำด้วยตนเอง ๖
ชั่วโมงต่อสัปดำห์   



๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
- อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และอำจำรย์ประจ ำรำยวิชำเปิดโอกำสให้ค ำปรึกษำท้ังในสถำนศึกษำและทำงกำรสื่อสำร
ทำงโทรศัพท์ ทำงสื่อออนไลน์ได้ตลอดเวลำ 

 
หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
๑) ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ มีกำรให้ควำมรู้ถึงกำรบริหำรที่เน้นกำรใช้หลักธรรม

ทำงพระพุทธศำสนำเป็นเครื่องมือเพ่ือสร้ำงองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยระบบคุณธรรม และกำรใช้ชีวิตร่วมกับ
ผู้อื่นอย่ำงสันติ 

๒) ควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษ ส่งเสริมทักษะกำรฟัง พูด อ่ำน และเขียนภำษำอังกฤษ โดยกำรใช้
ต ำรำภำษำอังกฤษในกำรเรียนกำรสอน และใช้ภำษำอังกฤษในกำรเขียนและน ำเสนอผลงำนวิจัย 

๓) ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส่งเสริมให้มีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกระบวน กำร
เรียนรู้และปฏิบัติงำน เช่น  กำรใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ กำรใช้บริกำรห้องสมุดผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตทั่ว
ประเทศ 

๔) ด้ำนภำวะผู้น ำ ควำมรับผิดชอบ และกำรมีวินัย มีกำรสร้ำงภำวะควำมเป็นผู้น ำโดยเฉพำะกำรประยุกต์ใช้
แนวคิดภำวะผู้น ำเชิงพุทธในกำรปฏิบัติงำนหรือกำรท ำวิจัยร่วมกับผู้ อ่ืน มีควำมรับผิดชอบในกำร
ปฏิบัติงำนหรือส่งงำน และมีกติกำในกำรสร้ำงวินัยในตนเอง 

๕) ด้ำนบุคลิกภำพ มุ่ งเน้นกำรพัฒนำบุคลิกภำพภำยใน โดยกำรใช้ เครื่องมือพัฒนำจิตตำมแนว
พระพุทธศำสนำ เพ่ือให้เกิดปัญญำ  ส่วนบุคลิกภำพภำยนอกมีกำรสอดแทรกเรื่องกำรแต่งกำย กำรเข้ำ
สังคม กำรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กำรเจรจำสื่อสำร และกำรวำงตัวในกำรท ำงำนร่วมกับบุคคลอ่ืนในระหว่ำง
กำรเรียนรู้ ทั้งทำงภำคทฤษฎีและกำรท ำกำรวิจัย 

๖) ด้ำนศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนจริง กำรเรียนกำรสอนมุ่งเน้นให้นิสิตมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเชิงลึก 
สำมำรถผลิตงำนวิจัยที่มีประโยชน์และน ำไปประยุกต์ใช้งำนที่จะยังประโยชน์ให้เกิดกับสังคมได้จริงในเชิง
ปฏิบัติ 

๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
๒.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๒.๑.๑ ผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 

 ๑) มีควำมสำมำรถในกำรใช้ดุลยพินิจเพ่ือกำรแก้ปัญหำทำงคุณธรรมและจริยธรรมที่ซับซ้อนอย่ำงผู้รู้ใน
บริบทของศำสตร์ทำงด้ำนรัฐศำสตร์ 

 ๒) มีควำมสำมำรถในกำรสนับสนุนอย่ำงจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้ดุลยพินิจบนฐำนควำมรู้ทำงรัฐศำสตร์ในกำร



จัดกำรกับบริบทที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 ๓) มีภำวะผู้น ำในกำรส่งเสริมให้มีกำรประพฤติปฏิบัติตำมหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ท ำงำน และ

ชุมชนที่ตนเกี่ยวข้อง 
 ๔) มีควำมสำมำรถในกำรเป็นแบบอย่ำงที่ดีงำมของบุคคลอ่ืน 

๒.๑.๒ กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือให้เกิดผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม  จริยธรรม หลักสูตรจงึใช้กลยุทธ์ในกำรสอนเพื่อพัฒนำกำร
เรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้ 

๑) ฝึกฝนภำวะควำมเป็นผู้น ำ ผู้ตำม รวมถึงกำรเคำรพสิทธิ และกำรรับฟังควำมคิดเห็นผู้อ่ืนในกำร
ปฏิบัติงำนเป็นทีมและกำรท ำงำนวิจัย  

๒) กำรสอดแทรกควำมรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ในกำรเรียนกำรสอน ทั้งในด้ำนกำรด ำรงชีวิตอยู่ใน
สังคม และในกำรวิจัย 

๒.๑.๒ กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
มีกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ทั้งระหว่ำงก ำลังศึกษำ และภำยหลังส ำเร็จกำรศึกษำ 
ด้วยวิธีกำรต่ำงๆ เช่น กำรสังเกต กำรสัมภำษณ์ กำรสนทนำกลุ่ม กำรใช้แบบสอบถำม แบบประเมิน และ
แบบวัดผล โดยประเมินจำกหลำยๆ ด้ำน ดังนี้ 

๑) ประเมินจำกกำรมีวินัยในกำรเรียน กำรตรงเวลำในกำรเข้ำชั้นเรียน กำรท ำงำนเสร็จและส่งงำน
ตำมก ำหนด  

๒) ประเมินจำกควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนเป็นทีม กำรท ำงำนวิจัย และกำรเข้ำร่วมกิจกรรมใน
กำรใช้องค์ควำมรู้ทำงกำรศึกษำท ำประโยชน์ต่อสังคม 

๓) ประเมินจำกควำมซื่อสัตย์ และจรรยำบรรณในกำรสอบ 
๔) ผู้เรียนประเมินตนเอง และประเมินโดยเพื่อนและอำจำรย์ โดยใช้แบบประเมินและแบบวัดผล        
๕) ภำยหลังส ำเร็จกำรศึกษำ ให้ดุษฎีบัณฑิตประเมินตนเอง ประเมินจำกผู้ใช้บัณฑิต และประเมินจำก

ผู้บังคับบัญชำของบัณฑิต โดยใช้แบบสอบถำม 
๒.๒ ด้านความรู้ 
๒.๒.๑ ผลกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้ 

๑) มีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำนวัตกรรมหรือสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ที่เป็นแก่นของสำขำวิชำรัฐศำสตร์ 
๒) มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคนิคกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อหำข้อสรุปของปรำกฏกำรณ์ในสำขำวิชำ

รัฐศำสตร์ 
๓) มีควำมเข้ำใจอย่ำงลึกซึ้งและกว้ำงขวำงเกี่ยวกับองค์ควำมรู้เชิงปฏิบัติกำรที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งใน

ระดับชำติและนำนำชำติ 



๔) มีควำมสำมำรถในกำรปรับเปลี่ยนปัจเจกปัญญำมำเป็นสำธำรณปัญญำที่ก่อให้เกิดคุณค่ำต่อสังคม 
๒.๒.๒ กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้ 

๑) จัดกำรเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง และมุ่งเน้นให้นิสิตมีควำมรู้ควำมเข้ำใจศำสตร์ในเชิงลึก 
ผสมผสำนให้น ำไปสู่วิธีกำรด ำเนินกำรที่เป็นกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  โดยใช้วิธีกำรเรียนกำรสอนที่
เน้นหลักกำรทำงทฤษฎี และกำรประยุกต์ทำงปฏิบัติในสภำพแวดล้อมจริง เป็นรูปแบบกำรเรียนรู้
ที่กระตุ้นให้เกิดกำรคิด วิเครำะห์ และตัดสินใจด้วยตนเอง เช่นให้มีกำรน ำเสนองำน กำรร่วมแสดง
ควำมคิดเห็น กำรตอบค ำถำม เพื่อสนับสนุนให้นิสิตคิดเป็นและมีนิสัยใฝ่รู้ 

๒) กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง มีอิสระในกำรแสวงหำควำมรู้โดยไม่ยึดติดกับกำรรับข้อมูลจำกผู้สอน
เพียงวิธีเดียว 

๓) กำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
๔) เรียนรู้จำกสถำนกำรณ์จริง มีกำรเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนและศึกษำดูงำน 
๕) กำรท ำวิจัยทั้งในรำยวิชำที่เก่ียวข้องและดุษฎีนิพนธ์  
๖) กำรเรียนรู้ที่เน้นกำรน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในกำรท ำประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น และในระดับที่

สูงขึ้น  
๒.๒.๑ กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้ 

       ประเมินจำกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและกำรปฏิบัติของนิสิต ให้ครอบคลุมในทุกด้ำน ด้วยวิธีกำร
ดังต่อไปนี้ 

๑) กำรทดสอบย่อย  
๒) กำรสอบกลำงภำคและปลำยภำค  
๓) วัดผลส ำเร็จของกำรปฏิบัติงำนเป็นทีม  
๔) กำรน ำเสนอผลงำน  
๕) กำรน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์  
๖) กำรสอบประมวลควำมรู้  
๗) กำรสอบวัดคุณสมบัติ  
๘) กำรสอบดุษฎีนิพนธ์ 

๒.๓ ด้านทักษะทางปัญญา 
๒.๓.๑ ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 

๑) สำมำรถใช้ควำมเข้ำใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคกำรแสวงหำควำมรู้ในกำรวิเครำะห์ประเด็น
และปัญหำส ำคัญได้อย่ำงสร้ำงสรรค์  

๒) สำมำรถใช้ทฤษฎีและเทคนิคกำรแสวงหำควำมรู้ในพัฒนำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำด้วยวิธีกำร



ใหม่ๆท่ีเกิดข้ึนจำกกำรบริหำรด้วยหลักกำรทำงรัฐศำสตร์ 
๓) สำมำรถสังเครำะห์ผลงำนวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจใหม่ๆที่สร้ำงสรรค์รวมไปถึง

กำรบูรณำกำรแนวคิดต่ำงๆ ทั้งจำกภำยในและภำยนอกสำขำวิชำรัฐศำสตร์ที่ศึกษำในขั้นสูง 
๔) สำมำรถออกแบบและด ำเนินกำรโครงกำรวิจัยที่ส ำคัญในเรื่องท่ีซับซ้อนที่เก่ียวกับกำรพัฒนำองค์

ควำมรู้ทำงด้ำนรัฐศำสตร์สมัยใหม่ จนกลำยเป็นข้อเสนอเพ่ือกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติต่อไป  
๒.๓.๒ กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 

เพ่ือให้เกิดผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ หลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในกำรสอนเพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้
ของผู้เรียนดังนี้   
๑) ฝึกทักษะกำรคิดและกำรแก้ไขปัญหำ  
๒) เน้นกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง และกำรปฏิบัติงำนจริง   
๓) เน้นกำรเรียนรู้ที่สำมำรถประยุกต์ใช้กับสถำนกำรณ์จริง โดยใช้ปัญหำเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกำร

เรียนรู้  
๒.๓.๓ กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 

        ประเมินทักษะทำงปัญญำด้วยวิธีกำรดังต่อไปนี้  
๑) วัดกำรแสดงออกทำงกำรกระบวนกำรคิดและกำรแก้ไขปัญหำ  
๒) วัดผลกำรปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำย  
๓) กำรน ำเสนอผลงำน  
๔) กำรอธิบำย กำรตอบค ำถำม  
๕) กำรโต้ตอบสื่อสำรกับผู้อ่ืน 

๒.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๒.๔.๑ ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 

๑) มีควำมสำมำรถสูงในใช้ควำมรู้ทำงด้ำนรัฐศำสตร์เพ่ือกำรแสดงควำมคิดเห็นทำงวิชำกำรได้อย่ำง
ลึกซึ้งและแหลมคม  

๒) มีควำมสำมำรถในกำรใช้ควำมรู้ทำงด้ำนกำรจัดกำรเชิงพุทธเพื่อกำรวำงแผน วิเครำะห์และ
แก้ปัญหำที่ซับซ้อนสูงมำกด้วยตนเอง รวมทั้งวำงแผนในกำรปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

๓) มีควำมสำมำรถสร้ำงปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่ำงสร้ำงสรรค์  
๔) มีควำมสำมำรถในกำรแสดงออกถึงควำมโดดเด่นในกำรเป็นผู้น ำในทำงวิชำกำรและสังคมที่ซับซ้อน 

๒.๔.๒ กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล และ ควำมรับผิดชอบ  
เพ่ือให้เกิดผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล และควำมรับผิดชอบหลักสูตรจึงใช้



กลยุทธ์ในกำรสอนเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้ 
๑) กำรจัดกิจกรรมในรำยวิชำที่เน้นกำรเรียนกำรสอนที่มีกำรปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงผู้เรียนและผู้สอน  
๒) ฝึกฝนภำวะควำมเป็นผู้น ำ ผู้ตำม กำรแสดงออกถึงภำวะควำมเป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ดี กำรมีมนุษย

สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงำน และกำรรับฟังควำมคิดเห็นผู้อ่ืนในกำรปฏิบัติงำนเป็นทีมและกำรท ำงำน
วิจัย  

๓) ฝึกฝนกำรท ำกิจกรรมเพ่ือสังคม  
๔) ฝึกฝนกำรวำงตัวที่เหมำะสมต่อกำลเทศะ 
๕) ฝึกฝนกำรประสำนงำนกับผู้อื่นทั้งภำยในและภำยนอกสถำบันกำรศึกษำ  

๒.๔.๓ กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล และ ควำมรับผิดชอบ 
ประเมินทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบด้วยวิธีกำรดังต่อไปนี้ 
๑) สังเกตุพฤติกรรมและกำรแสดงออกของนิสิตในหลำยๆ ด้ำน ระหว่ำงกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

เช่น พฤติกรรมควำมสนใจ ตั้งใจเรียนรู้ และพัฒนำตนเอง  
๒) สังเกตุพฤติกรรมกำรแสดงบทบำทภำวะผู้น ำและผู้ตำมที่ดี ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนร่วมกับ

ผู้อื่น  
๓) สังเกตุพฤติกรรมควำมรับผิดชอบในกำรเรียนและงำนที่ได้รับมอบหมำย กำรน ำเสนอผลงำน กำร

ท ำงำนวิจัย และกำรร่วมท ำกิจกรรมเพ่ือสังคม 
๒.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒.๕.๑ ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ     
๑) สำมำรถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักตรรกะทำงคณิตศำสตร์และสถิติ ในกำรศึกษำค้นคว้ำปัญหำ 

เชื่อมโยงประเด็นปัญหำที่ส ำคัญและซับซ้อน และเสนอแนะแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำในด้ำน
ต่ำงๆ  โดยเฉพำะทำงด้ำนรัฐศำสตร์ในเชิงลึกได้เป็นอย่ำงดี 

๒) สำมำรถสื่อสำรโดยใช้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษได้อย่ำงมีประสิทธิภำพทั้งกำรพูด กำรอ่ำน 
กำรฟัง กำรเขียน และกำรน ำเสนอ และสื่อสำรกับกลุ่มบุคคลต่ำงๆ ทั้งในวงกำรวิชำกำรและ
วิชำชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไปได้อย่ำงเหมำะสม 

๓) สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรน ำเสนอรำยงำนกำรวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ หรือโครงกำร
ค้นคว้ำที่ส ำคัญ ทั้งในรูปแบบที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร รวมถึงกำรตีพิมพ์ผ่ำนสื่อทำง
วิชำกำรและวิชำชีพได้อย่ำงเหมำะสม 

๒.๕.๒ กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  เพ่ือให้เกิดผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ หลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในกำรสอนเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้ 



๑) จัดกำรเรียนรำยวิชำสัมมนำให้นิสิต โดยนิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต ทั้งนี้
เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกทักษะทั้งด้ำนกำรวิเครำะห์ กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ใน
กำรค้นคว้ำและน ำเสนองำนทั้งเป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

๒) จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะกำรสื่อสำร และกำรน ำเสนอโดย
ใช้เทคโนโลยีทั้งด้วยตนเองและร่วมกับผู้อ่ืน กำรอภิปรำย  

๓) จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นกำรวิเครำะห์ปัญหำจริงในกำรเรียนรู้และกำรท ำงำนวิจัย 
๒.๕.๓ กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้

เทคโนโลยีสำรสนเทศ  ประเมินทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ ด้วยวิธีกำรดังต่อไปนี ้
๑) กำรทดสอบควำมรู้และเทคนิคกำรวิเครำะห์และแก้ปัญหำในสถำนกำรณ์จ ำลองเสมือนจริง  
๒) กำรท ำงำนวิจัย ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงข้ันตอนกำรเขียนรำยงำน และกำรน ำเสนอผลงำน 

 
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑    
๓ 

  

๒   
๓ 

  

๓   
๓ 

  

๔   
๓ 

  

๕   
๓ 

  

๖   
๓ 

  

๗   
๓ 

  



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๘   
๓ 

  

๙  ๓   

๑๐-๑๑   
๖ 

  

๑๒   
๓ 

  

๑๓   
๓ 

  

๑๔   
๓ 

  

๑๕   
๓ 

  

๑๖  ๓   

 

    
 

ที่  วิธีการประเมิน  สัปดาห์ที่ประเมิน  
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
สอบกลำงภำค 
สอบปลำยภำค  

๘ 
๑๖ 

๒๐% 
๕๐% 

๒ 

วิเครำะห์กรณีศึกษำ ค้นคว้ำ กำรน ำเสนอรำยงำน 
กำรท ำงำนกลุ่มและผลงำน 
กำรอ่ำนและสรุปบทควำม 
กำรส่งงำนตำมที่มอบหมำย  

ตลอดภำคกำรศึกษำ ๒๐% 

๓ 
กำรเข้ำชั้นเรียนกำรมีส่วนรว่ม อภิปรำย เสนอควำมคิดเห็นใน
ชั้นเรียน 

ตลอดภำคกำรศึกษำ ๑๐% 



 
    ๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑.เอกสารและต าราหลัก 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
     ไม่มี 
๓.เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 

 
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 ๑.  กลยุทธกำรประเมินประสิทธิผลของรำยวิชำโดยนิสิต วิธีกำรประเมินประสิทธิผลในรำยวิชำโดยนิสิต   มี
ดังนี้   -  กำรใช้แบบประเมินผลกำรสอนอำจำรยผูสอน ซึ่งเปนรูปแบบประเมินผลกำรสอนของมหำวิทยำลัยที่ก ำหนด
ใหส ำนักทะเบียนและวัดผลก ำกับในระบบที่จะต้องประเมินผลทุกภำคกำรศึกษำ -แบบประเมินผลกำรสอนอำจำรยผู
สอน  ซึ่งเปนแบบประเมินผลกำรสอนที่อำจำรยผูสอนจัดท ำ ขึ้นเพื่อใหนิสิตแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรสอนของ
อำจำรยผสูอนในระหวำงภำคกำรศึกษำ และ ปลำยภำคกำรศึกษำ  ในรูปแบบตำง ๆ 

๒. กลยุทธกำรประเมินกำรสอน - วิธีกำรประเมินกำรสอนที่อำจำรยผสูอนประเมินกำรสอนของตนเอง – กำร
สังเกตกำรสอนของผู้ร่วมทีมกำรสอน - ผลกำรสอบ/ผลกำรเรียนรู -กำรวิเครำะหขอสอบเพ่ือตรวจสอบมำตรฐำนของข
อสอบ – กำรทวนสอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู - กำรเขำรวมกจิกรรมในชั้นเรียนของผูเรียน - กำรตอบขอซักถำม - 
กำรคนควำในรูปแบบของรำยงำน และกำรน ำเสนอผลงำนกำรรวมอภิปรำยในประเด็นตำง ๆ ในชั้นเรียน   
 ๓. กำรปรับปรุงกำรสอน  หลักสูตรได้น ำผลที่ไดจำกกำรประเมินทั้งจำกผูเรียน และผลที่ไดจำกกำร
ประเมินผลกำรเรียนของผูเรียนมำใชเปนฐำนขอมูลในกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน มคอ.๓ ในภำคกำรศึกษำตอไป 
โดยกำรประชุมรวมกันระหวำงทีมผูสอนและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และกำรสัมมนำอำจำรยผูสอนเพ่ือพัฒนำกำร
เรียนกำรสอน 
 ๔. กำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรำยวิชำ  กำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่ได
จำกกำรสุมตรวจผลงำนของนิสิตที่ได้รับกำรมอบหมำยใหคนควำ และวิเครำะหกรณีปญหำ กำรอภิปรำย ซักถำมนิสิต 
กำรพิจำรณำผลกำรทดสอบยอย กำรสอบกลำงภำค และกำรสอบปลำยภำค โดยมีกำรทวนสอบหลังเสร็จสิ้นกำรเรียน
กำรสอน โดยกำรสอบเพ่ือประเมินควำมรู ควำมเขำใจ 
 ๕. กำรด ำเนินกำรทบทวนและกำรวำงแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรำยวิชำ มีกำรน ำผลกำรประเมินจำก ขอ 
๑ , ๒  มำพิจำรณำประเด็นที่นิสิตวิจำรณำปรับปรุงแกไขเพ่ือใหกำรเรียนกำรสอน วิธีกำรสอนรูปแบบใดที่มีควำม



เหมำะสม เพ่ือให้เปนไปอยำงมีประสิทธิภำพ และ น ำผลกำรประเมินจำก ขอ ๔  มำทบทวน และวำงแผนเพ่ือปรับปรุง 
ประสิทธิผลของรำยวิชำ  ในเรื่องเกี่ยวกับ อำจำรยผูสอน กำรจัดตำรำงเรียนของนิสิต   กำรสอนเสริมใหนิสิต - กำร
ทบทวนและปรับปรุง  ล ำดับเนื้อหำกำรสอน   วิธีกำรสอนและกำรจัดกิจกรรมกำรเรียน กำรสอน    มำตรฐำนขอสอบ
ยำกหรืองำยเพื่อปรับควำมยำกงำยที่เหมำะสมส ำหรับภำคกำรศึกษำถัดไป 

 
 


