
รายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ. ๓)  
 

ประจํารายวิชา การเมืองเปรียบเทียบ 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะสังคมศาสตร 

 
หมวดท่ี ๑ ขอมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและช่ือรายวิชา  
     ๖๒๖ ๒๐๓ การเมืองเปรียบเทียบ 

(Comparative Politics)  
๒.จํานวนหนวยกิต   

๓ หนวยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
๔.อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
     ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร  ผศ.ดร.ธชัชนันท อิศรเดช 
๕.ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน 
     ภาคการศึกษา๒ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
๖.รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
     ไมมี 
๗.รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 
     ไมมี 
๘.สถานท่ีเรียน    
     คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๙.วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
     พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



หมวดท่ี ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา 
     - เพ่ือใหนิสิตมีความรูความเขาใจกระบวนการวิเคราะหเก่ียวกั ธรรมชาติ วิธีการ ขอบเขตการศึกษาวิชาทางดาน
รัฐศาสตรพรอมกับบูรณาการเขากับศาสตรอ่ืนๆ ไดอยางกลมกลืน 

 - เพ่ือใหนิสิตสามารถนําความรูความสามารถในการบูรณาการความรูทางรัฐศาสตรตามหลักทางพระพุทธศาสนา 
อยางมีประสิทธิภาพ 
     - เพ่ือใหนิสิตมีความรูความสามารถในการสังเคราะหขอมูล วิเคราะห วิจัย จัดระบบและประเมินผลขอมูลจนเกิด
องคความรูใหม เพ่ือความเจริญกาวหนาทางรัฐศาสตร 
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     - เพ่ือใหการจัดทําและปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐานไมต่ํากวาท่ี สกอ. กําหนด   
     - ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ  
     - เพ่ือการพัฒนาบุคลากรดานการเรียน การสอนและบริการวิชาการ   

 
หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

๑.คําอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาวิเคราะหปรัชญาการเมืองยุคคลาสสิก ยุคกลางและสมัยใหม ท้ังปรัชญาการเมืองตะวันตก และปรัชญา
การเมืองตะวันออก และศึกษาวิเคราะหทฤษฎีการเมืองท่ีเนนเรื่องของสิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรม ความรับผิดชอบ 
ความเสมอภาค ความเปนพลเมืองของรัฐ ระบอบการเมือง ระบอบประชาธิปไตย ระบอบสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต 
การปฏิวัติหรือการรัฐประหาร เปนตน 
๒.จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย  ๔๘ ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา   
 

สอนเสริมตามความ
ตองการของนิสิตเฉพาะ
ราย   

ไมมีการฝกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาดวยตนเอง ๖
ชั่วโมงตอสัปดาห   

๓. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล 
- อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยประจํารายวิชาเปดโอกาสใหคําปรึกษาท้ังในสถานศึกษาและทางการสื่อสาร
ทางโทรศัพท ทางสื่อออนไลนไดตลอดเวลา 

 
หมวดท่ี ๔ การพัฒนาการเรียนรูของนิสิต 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต 
๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการใหความรูถึงการบริหารท่ีเนนการใชหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาเปนเครื่องมือเพ่ือสรางองคกรท่ีขับเคลื่อนดวยระบบคุณธรรม และการใชชีวิตรวมกับผูอ่ืน
อยางสันติ 



๒) ความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ สงเสริมทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยการใช
ตําราภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน และใชภาษาอังกฤษในการเขียนและนําเสนอผลงานวิจัย 

๓) ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวน การ
เรียนรูและปฏิบัติงาน เชน  การใชสื่ออิเล็กทรอนิกส การใชบริการหองสมุดผานระบบอินเทอรเน็ตท่ัว
ประเทศ 

๔) ดานภาวะผูนํา ความรับผิดชอบ และการมีวินัย มีการสรางภาวะความเปนผูนําโดยเฉพาะการประยุกตใช
แนวคิดภาวะผูนําเชิงพุทธในการปฏิบัติงานหรือการทําวิจัยรวมกับผูอ่ืน มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
หรือสงงาน และมีกติกาในการสรางวินัยในตนเอง 

๕) ดานบุคลิกภาพ มุงเนนการพัฒนาบุคลิกภาพภายใน โดยการใชเครื่องมือพัฒนาจิตตามแนวพระพุทธศาสนา 
เพ่ือใหเกิดปญญา  สวนบุคลิกภาพภายนอกมีการสอดแทรกเรื่องการแตงกาย การเขาสังคม การมีมนุษย
สัมพันธท่ีดี การเจรจาสื่อสาร และการวางตัวในการทํางานรวมกับบุคคลอ่ืนในระหวางการเรียนรู ท้ังทาง
ภาคทฤษฎีและการทําการวิจัย 

๖) ดานศักยภาพในการปฏิบัติงานจริง การเรียนการสอนมุงเนนใหนิสิตมีความรูความเขาใจในเชิงลึก สามารถ
ผลิตงานวิจัยท่ีมีประโยชนและนําไปประยุกตใชงานท่ีจะยังประโยชนใหเกิดกับสังคมไดจริงในเชิงปฏิบัติ 

๒. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
๒.๑ ดานคุณธรรม จริยธรรม 
๒.๑.๑ ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

 ๑) มีความสามารถในการใชดุลยพินิจเพ่ือการแกปญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมท่ีซับซอนอยางผูรูใน
บริบทของศาสตรทางดานรัฐศาสตร 

 ๒) มีความสามารถในการสนับสนุนอยางจริงจังใหผูอ่ืนใชดุลยพินิจบนฐานความรูทางรัฐศาสตรในการ
จัดการกับบริบทท่ีมีผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 

 ๓) มีภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในท่ีทํางาน และชุมชน
ท่ีตนเก่ียวของ 

 ๔) มีความสามารถในการเปนแบบอยางท่ีดีงามของบุคคลอ่ืน 
๒.๑.๒ กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

เพ่ือใหเกิดผลการเรียนรูดานคุณธรรม  จริยธรรม หลักสูตรจงึใชกลยุทธในการสอนเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียนดังนี้ 

๑) ฝกฝนภาวะความเปนผูนํา ผูตาม รวมถึงการเคารพสิทธิ และการรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืนในการ
ปฏิบัติงานเปนทีมและการทํางานวิจัย  

๒) การสอดแทรกความรูดานคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนการสอน ท้ังในดานการดํารงชีวิตอยูใน
สังคม และในการวิจัย 

๒.๑.๒ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
มีการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม ท้ังระหวางกําลังศึกษา และภายหลังสําเร็จการศึกษา 
ดวยวิธีการตางๆ เชน การสังเกต การสัมภาษณ การสนทนากลุม การใชแบบสอบถาม แบบประเมิน และ
แบบวัดผล โดยประเมินจากหลายๆ ดาน ดังนี้ 



๑) ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน การตรงเวลาในการเขาชั้นเรียน การทํางานเสร็จและสงงานตาม
กําหนด  

๒) ประเมินจากความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเปนทีม การทํางานวิจัย และการเขารวมกิจกรรมในการ
ใชองคความรูทางการศึกษาทําประโยชนตอสังคม 

๓) ประเมินจากความซ่ือสัตย และจรรยาบรรณในการสอบ 
๔) ผูเรียนประเมินตนเอง และประเมินโดยเพ่ือนและอาจารย โดยใชแบบประเมินและแบบวัดผล        
๕) ภายหลังสําเร็จการศึกษา ใหดุษฎีบัณฑิตประเมินตนเอง ประเมินจากผูใชบัณฑิต และประเมินจาก

ผูบังคับบัญชาของบัณฑิต โดยใชแบบสอบถาม 
๒.๒ ดานความรู 
๒.๒.๑ ผลการเรียนรูดานความรู 

๑) มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมหรือสรางองคความรูใหมท่ีเปนแกนของสาขาวิชารัฐศาสตร 
๒) มีความสามารถในการใชเทคนิคการวิจัยและพัฒนาเพ่ือหาขอสรุปของปรากฏการณในสาขาวิชา

รัฐศาสตร 
๓) มีความเขาใจอยางลึกซ้ึงและกวางขวางเก่ียวกับองคความรูเชิงปฏิบัติการท่ีเปลี่ยนแปลงไปท้ังใน

ระดับชาติและนานาชาติ 
๔) มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนปจเจกปญญามาเปนสาธารณปญญาท่ีกอใหเกิดคุณคาตอสังคม 

๒.๒.๒ กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
๑) จัดการเรียนรูโดยผูเรียนเปนศูนยกลาง และมุงเนนใหนิสิตมีความรูความเขาใจศาสตรในเชิงลึก 

ผสมผสานใหนําไปสูวิธีการดําเนินการท่ีเปนการพัฒนาอยางยั่งยืน  โดยใชวิธีการเรียนการสอนท่ีเนน
หลักการทางทฤษฎี และการประยุกตทางปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง เปนรูปแบบการเรียนรูท่ี
กระตุนใหเกิดการคิด วิเคราะห และตัดสินใจดวยตนเอง เชนใหมีการนําเสนองาน การรวมแสดงความ
คิดเห็น การตอบคําถาม เพ่ือสนับสนุนใหนิสิตคิดเปนและมีนิสัยใฝรู 

๒) การจัดการเรียนรูดวยตนเอง มีอิสระในการแสวงหาความรูโดยไมยึดติดกับการรับขอมูลจากผูสอน
เพียงวิธีเดียว 

๓) การเรียนรูแบบมีสวนรวม  
๔) เรียนรูจากสถานการณจริง มีการเรียนรูท้ังในชั้นเรียนและศึกษาดูงาน 
๕) การทําวิจัยท้ังในรายวิชาท่ีเก่ียวของและดุษฎีนิพนธ  
๖) การเรียนรูท่ีเนนการนําความรูไปประยุกตใชในการทําประโยชนตอชุมชน ทองถ่ิน และในระดับท่ี

สูงข้ึน  
๒.๒.๑ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

       ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิต ใหครอบคลุมในทุกดาน ดวยวิธีการดังตอไปนี้ 
๑) การทดสอบยอย  
๒) การสอบกลางภาคและปลายภาค  
๓) วัดผลสําเร็จของการปฏิบัติงานเปนทีม  
๔) การนําเสนอผลงาน  



๕) การนําความรูไปประยุกตใชประโยชน  
๖) การสอบประมวลความรู  
๗) การสอบวัดคุณสมบัติ  
๘) การสอบดุษฎีนิพนธ 

๒.๓ ดานทักษะทางปญญา 
๒.๓.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

๑) สามารถใชความเขาใจอันถองแทในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรูในการวิเคราะหประเด็นและ
ปญหาสําคัญไดอยางสรางสรรค  

๒) สามารถใชทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรูในพัฒนาแนวทางการแกไขปญหาดวยวิธีการใหมๆท่ี
เกิดข้ึนจากการบริหารดวยหลักการทางรัฐศาสตร 

๓) สามารถสังเคราะหผลงานวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจใหมๆท่ีสรางสรรครวมไปถึง
การบูรณาการแนวคิดตางๆ ท้ังจากภายในและภายนอกสาขาวิชารัฐศาสตรท่ีศึกษาในข้ันสูง 

๔) สามารถออกแบบและดําเนินการโครงการวิจัยท่ีสําคัญในเรื่องท่ีซับซอนท่ีเก่ียวกับการพัฒนาองค
ความรูทางดานรัฐศาสตรสมัยใหม จนกลายเปนขอเสนอเพ่ือการนําไปสูการปฏิบัติตอไป  

๒.๓.๒ กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
เพ่ือใหเกิดผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา หลักสูตรจึงใชกลยุทธในการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียนดังนี้   
๑) ฝกทักษะการคิดและการแกไขปญหา  
๒) เนนการเรียนรูดวยตนเอง และการปฏิบัติงานจริง   
๓) เนนการเรียนรูท่ีสามารถประยุกตใชกับสถานการณจริง โดยใชปญหาเปนตัวกระตุนใหเกิดการเรียนรู  

๒.๓.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
        ประเมินทักษะทางปญญาดวยวิธีการดังตอไปนี้  

๑) วัดการแสดงออกทางการกระบวนการคิดและการแกไขปญหา  
๒) วัดผลการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย  
๓) การนําเสนอผลงาน  
๔) การอธิบาย การตอบคําถาม  
๕) การโตตอบสื่อสารกับผูอ่ืน 

๒.๔ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
๒.๔.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

๑) มีความสามารถสูงในใชความรูทางดานรัฐศาสตรเพ่ือการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการไดอยางลึกซ้ึง
และแหลมคม  

๒) มีความสามารถในการใชความรูทางดานการจัดการเชิงพุทธเพ่ือการวางแผน วิเคราะหและแกปญหาท่ี
ซับซอนสูงมากดวยตนเอง รวมท้ังวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๓) มีความสามารถสรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค  
๔) มีความสามารถในการแสดงออกถึงความโดดเดนในการเปนผูนําในทางวิชาการและสังคมท่ีซับซอน 



๒.๔.๒ กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรู ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และ ความรับผิดชอบ  
เพ่ือใหเกิดผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบหลักสูตรจึงใชกล
ยุทธในการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดังนี้ 

๑) การจัดกิจกรรมในรายวิชาท่ีเนนการเรียนการสอนท่ีมีการปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางผูเรียนและผูสอน  
๒) ฝกฝนภาวะความเปนผูนํา ผูตาม การแสดงออกถึงภาวะความเปนผูนําและผูตามท่ีดี การมีมนุษย

สัมพันธท่ีดีกับผูรวมงาน และการรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืนในการปฏิบัติงานเปนทีมและการทํางานวิจัย  
๓) ฝกฝนการทํากิจกรรมเพ่ือสังคม  
๔) ฝกฝนการวางตัวท่ีเหมาะสมตอกาลเทศะ 
๕) ฝกฝนการประสานงานกับผูอ่ืนท้ังภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา  

๒.๔.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และ ความรับผิดชอบ 
ประเมินทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบดวยวิธีการดังตอไปนี้ 
๑) สังเกตุพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในหลายๆ ดาน ระหวางกิจกรรมการเรียนการสอน เชน 

พฤติกรรมความสนใจ ตั้งใจเรียนรู และพัฒนาตนเอง  
๒) สังเกตุพฤติกรรมการแสดงบทบาทภาวะผูนําและผูตามท่ีดี ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน  
๓) สังเกตุพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนและงานท่ีไดรับมอบหมาย การนําเสนอผลงาน การ

ทํางานวิจัย และการรวมทํากิจกรรมเพ่ือสังคม 
๒.๕ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒.๕.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ     
๑) สามารถคัดกรองขอมูลและใชหลักตรรกะทางคณิตศาสตรและสถิติ ในการศึกษาคนควาปญหา 

เชื่อมโยงประเด็นปญหาท่ีสําคัญและซับซอน และเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในดานตางๆ  
โดยเฉพาะทางดานรัฐศาสตรในเชิงลึกไดเปนอยางดี 

๒) สามารถสื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังการพูด การอาน การฟง 
การเขียน และการนําเสนอ และสื่อสารกับกลุมบุคคลตางๆ ท้ังในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึง
ชุมชนท่ัวไปไดอยางเหมาะสม 

๓) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอรายงานการวิจัย ดุษฎีนิพนธ หรือโครงการคนควาท่ี
สําคัญ ท้ังในรูปแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ รวมถึงการตีพิมพผานสื่อทางวิชาการและ
วิชาชีพไดอยางเหมาะสม 

๒.๕.๒ กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือใหเกิดผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรจึงใชกลยุทธในการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดังนี้ 

๑) จัดการเรียนรายวิชาสัมมนาใหนิสิต โดยนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียนโดยไมนับหนวยกิต ท้ังนี้
เพ่ือใหนิสิตไดฝกทักษะท้ังดานการวิเคราะห การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
คนควาและนําเสนองานท้ังเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

๒) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุงเนนใหผูเรียนไดฝกฝนทักษะการสื่อสาร และการนําเสนอโดยใช
เทคโนโลยีท้ังดวยตนเองและรวมกับผูอ่ืน การอภิปราย  



๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการวิเคราะหปญหาจริงในการเรียนรูและการทํางานวิจัย 
๒.๕.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ  ประเมินทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดวย
วิธีการดังตอไปนี้ 
๑) การทดสอบความรูและเทคนิคการวิเคราะหและแกปญหาในสถานการณจําลองเสมือนจริง  

๒) การทํางานวิจัย ตั้งแตเริ่มตนจนถึงข้ันตอนการเขียนรายงาน และการนําเสนอผลงาน 
 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

๑-๒ นําเขาสูบทเรียน 
    ศึกษาวิเคราะหปรัชญาการเมือง
ยุคคลาสสิก ท้ังปรัชญาการเมือง
ตะวันตก และปรัชญาการเมือง
ตะวันออก 

 
๓ 

 
การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

รศ.ดร.ประณต  นันทิยะกุล  
ผศ.ดร.เตมิศักดิ์ ทองอินทร  
ผศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช 

๓ ปรัชญาการเมืองยุคกลาง ท้ังปรัชญา
การเมืองตะวันตก และปรัชญา
การเมืองตะวันออก 

 
๓ 

การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

รศ.ดร.ประณต  นันทิยะกุล  
ผศ.ดร.เตมิศักดิ์ ทองอินทร  
ผศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช 

๔ ปรั ชญาการ เ มื อ งส มัย ใหม  ท้ั ง
ปรัชญาการเมืองตะวันตก และ
ปรัชญาการเมืองตะวันออก  

 
๓ 

การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

รศ.ดร.ประณต  นันทิยะกุล  
ผศ.ดร.เตมิศักดิ์ ทองอินทร  
ผศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช 

๕-๖ ศึกษาวิเคราะหทฤษฎีการเมืองท่ีเนน
เรื่ องของสิทธิ  เสรีภาพ ความ
ยุติธรรม ความรับผิดชอบ ความ
เสมอภาค  

 
๓ 

การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

รศ.ดร.ประณต  นันทิยะกุล  
ผศ.ดร.เตมิศักดิ์ ทองอินทร  
ผศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช 

๗ สอบเก็บคะแนน ๓  รศ.ดร.ประณต  นันทิยะกุล  
ผศ.ดร.เตมิศักดิ์ ทองอินทร  
ผศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช 

๘ ความเปนพลเมืองของรัฐ  ๓ การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

รศ.ดร.ประณต  นันทิยะกุล  
ผศ.ดร.เตมิศักดิ์ ทองอินทร  
ผศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช 

๙ ระบอบการเมืองและการสืบทอด
อํานาจ  

๓ การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

รศ.ดร.ประณต  นันทิยะกุล  
ผศ.ดร.เตมิศักดิ์ ทองอินทร  
ผศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช 

๑๐-๑๑ ระบอบประชาธิปไตย  ๓ การบรรยาย วิเคราะห รศ.ดร.ประณต  นันทิยะกุล  



สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

การซักถาม ผศ.ดร.เตมิศักดิ์ ทองอินทร  
ผศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช 

๑๒-๑๓ ระบอบสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต  ๓ การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

รศ.ดร.ประณต  นันทิยะกุล  
ผศ.ดร.เตมิศักดิ์ ทองอินทร  
ผศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช 

๑๔ ระบอบการปกครองอ่ืนๆ ๖ การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

รศ.ดร.ประณต  นันทิยะกุล  
ผศ.ดร.เตมิศักดิ์ ทองอินทร  
ผศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช 

๑๕ วิเคราะหสถานการณทางการเมือง 
การปฏิวัติหรือการรัฐประหาร  

๓ การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

รศ.ดร.ประณต  นันทิยะกุล  
ผศ.ดร.เตมิศักดิ์ ทองอินทร  
ผศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช 

๑๖ การสอบปลายภาค ๓  รศ.ดร.ประณต  นันทิยะกุล  
ผศ.ดร.เตมิศักดิ์ ทองอินทร  
ผศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช 

 

    
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี  วิธีการประเมิน  สัปดาหท่ีประเมิน  
สัดสวนของการ

ประเมินผล 

๑ 
สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค  

๘ 
๑๖ 

๒๐% 
๕๐% 

๒ 

วิเคราะหกรณีศึกษา คนควา การนําเสนอรายงาน 
การทํางานกลุมและผลงาน 
การอานและสรุปบทความ 
การสงงานตามท่ีมอบหมาย  

ตลอดภาคการศึกษา ๒๐% 

๓ 
การเขาชั้นเรียนการมีสวนรวม อภิปราย เสนอความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา ๑๐% 



    ๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑.เอกสารและตําราหลัก 
๒.เอกสารและขอมูลสําคัญ 
     หนังสือ ตํารา เอกสารเก่ียวกับการเมืองเปรียบเทียบ ปรัชญาการเมือง ทฤษฎีการเมือง และขอมูลออนไลน
เก่ียวกับการเมืองเปรียบเทียบ ปรัชญาการเมือง ทฤษฎีการเมือง 
๓.เอกสารและขอมูลแนะนํา 
 

 
หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 ๑.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต วิธีการประเมินประสิทธิผลในรายวิชาโดยนิสิต   มี
ดังนี้   -  การใชแบบประเมินผลการสอนอาจารยผูสอน ซ่ึงเปนรูปแบบประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัยท่ีกําหนด
ใหสํานักทะเบียนและวัดผลกํากับในระบบท่ีจะตองประเมินผลทุกภาคการศึกษา -แบบประเมินผลการสอนอาจารยผู
สอน  ซ่ึงเปนแบบประเมินผลการสอนท่ีอาจารยผูสอนจัดทํา ข้ึนเพ่ือใหนิสิตแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการสอนของ
อาจารยผูสอนในระหวางภาคการศึกษา และ ปลายภาคการศึกษา  ในรูปแบบตาง ๆ 

๒. กลยุทธการประเมินการสอน - วิธีการประเมินการสอนท่ีอาจารยผสูอนประเมินการสอนของตนเอง – การ
สังเกตการสอนของผูรวมทีมการสอน - ผลการสอบ/ผลการเรียนรู -การวิเคราะหขอสอบเพ่ือตรวจสอบมาตรฐานของข
อสอบ – การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู - การเขารวมกจิกรรมในชั้นเรียนของผูเรียน - การตอบขอซักถาม - 
การคนควาในรูปแบบของรายงาน และการนําเสนอผลงานการรวมอภิปรายในประเด็นตาง ๆ ในชั้นเรียน   
 ๓. การปรับปรุงการสอน  หลักสูตรไดนําผลท่ีไดจากการประเมินท้ังจากผูเรียน และผลท่ีไดจากการ
ประเมินผลการเรียนของผูเรียนมาใชเปนฐานขอมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอน มคอ.๓ ในภาคการศึกษาตอไป 
โดยการประชุมรวมกันระหวางทีมผูสอนและอาจารยประจําหลักสูตร และการสัมมนาอาจารยผูสอนเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน 
 ๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีได
จากการสุมตรวจผลงานของนิสิตท่ีไดรับการมอบหมายใหคนควา และวิเคราะหกรณีปญหา การอภิปราย ซักถามนิสิต 
การพิจารณาผลการทดสอบยอย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค โดยมีการทวนสอบหลังเสร็จสิ้นการเรียน
การสอน โดยการสอบเพ่ือประเมินความรู ความเขาใจ 
 ๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา มีการนําผลการประเมินจาก ขอ 
๑ , ๒  มาพิจารณาประเด็นท่ีนิสิตวิจารณาปรับปรุงแกไขเพ่ือใหการเรียนการสอน วิธีการสอนรูปแบบใดท่ีมีความ
เหมาะสม เพ่ือใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ นําผลการประเมินจาก ขอ ๔  มาทบทวน และวางแผนเพ่ือปรับปรุง 
ประสิทธิผลของรายวิชา  ในเรื่องเก่ียวกับ อาจารยผูสอน การจัดตารางเรียนของนิสิต   การสอนเสริมใหนิสิต - การ
ทบทวนและปรับปรุง  ลําดับเนื้อหาการสอน   วิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน    มาตรฐานขอสอบ
ยากหรืองายเพ่ือปรับความยากงายท่ีเหมาะสมสําหรับภาคการศึกษาถัดไป 

รายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ. ๓)  



 
ประจํารายวิชา การเลือกตั้ง พรรคการเมืองและกลุมผลประโยชน 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะสังคมศาสตร 

 
หมวดท่ี ๑ ขอมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและช่ือรายวิชา  
     ๖๒๖ ๒๐๕ การเลือกตั้ง พรรคการเมืองและกลุมผลประโยชน 
           (Election, Political Parties and Interest Groups) 
๒.จํานวนหนวยกิต   

๓ หนวยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
๔.อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
     รศ.ดร. 
๕.ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน 
     ภาคการศึกษา๒ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
๖.รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
     ไมมี 
๗.รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 
     ไมมี 
๘.สถานท่ีเรียน    
     คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๙.วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
     พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
หมวดท่ี ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 



๑. จุดมุงหมายของรายวิชา 
     - เพ่ือใหนิสิตมีความรูความเขาใจกระบวนการวิเคราะหเก่ียวกั ธรรมชาติ วิธีการ ขอบเขตการศึกษาวิชาทางดาน
รัฐศาสตรพรอมกับบูรณาการเขากับศาสตรอ่ืนๆ ไดอยางกลมกลืน 

 - เพ่ือใหนิสิตสามารถนําความรูความสามารถในการบูรณาการความรูทางรัฐศาสตรตามหลักทางพระพุทธศาสนา 
อยางมีประสิทธิภาพ 
     - เพ่ือใหนิสิตมีความรูความสามารถในการสังเคราะหขอมูล วิเคราะห วิจัย จัดระบบและประเมินผลขอมูลจนเกิด
องคความรูใหม เพ่ือความเจริญกาวหนาทางรัฐศาสตร 
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     - เพ่ือใหการจัดทําและปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐานไมต่ํากวาท่ี สกอ. กําหนด   
     - ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ  
     - เพ่ือการพัฒนาบุคลากรดานการเรียน การสอนและบริการวิชาการ   

 
หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

๑.คําอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาระบบและวิเคราะหรูปแบบการเลือกตั้ง อํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการเลือกตั้ง พฤติกรรม
การเมืองในมิติตางๆ เนนพฤติกรรมการเลือกตั้งในระดับชาติ ทองถ่ิน และในเชิงเปรียบเทียบ กระบวนการเลือกตั้ง 
ระบบเลือกต้ัง และความสัมพันธระหวางระบบเลือกตั้ง ผูใชสิทธิเลือกตั้งและพรรคการเมือง ในฐานะสถาบันทาง
การเมือง บทบาท หนาท่ีและโครงสรางของพรรคการเมืองในปจจุบัน และศึกษาพัฒนาการของกลุมผลประโยชน 
อิทธิพลของกลุมผลประโยชนท่ีมีผลตอการดําเนินงานและการกําหนดนโยบายของรัฐ โดยรวมถึงศึกษาแนวทางการ
แกไขปญหาการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งและพระราชบัญญัติพรรคการเมืองฉบับปจจุบัน 
๒.จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย  ๔๘ ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา   
 

สอนเสริมตามความ
ตองการของนิสิตเฉพาะ
ราย   

ไมมีการฝกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาดวยตนเอง ๖
ชั่วโมงตอสัปดาห   

๓. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล 
- อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยประจํารายวิชาเปดโอกาสใหคําปรึกษาท้ังในสถานศึกษาและทางการสื่อสาร
ทางโทรศัพท ทางสื่อออนไลนไดตลอดเวลา 

 
 
 
 

หมวดท่ี ๔ การพัฒนาการเรียนรูของนิสิต 



๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต 
๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการใหความรูถึงการบริหารท่ีเนนการใชหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาเปนเครื่องมือเพ่ือสรางองคกรท่ีขับเคลื่อนดวยระบบคุณธรรม และการใชชีวิตรวมกับผูอ่ืน
อยางสันติ 

๒) ความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ สงเสริมทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยการใช
ตําราภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน และใชภาษาอังกฤษในการเขียนและนําเสนอผลงานวิจัย 

๓) ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวน การ
เรียนรูและปฏิบัติงาน เชน  การใชสื่ออิเล็กทรอนิกส การใชบริการหองสมุดผานระบบอินเทอรเน็ตท่ัว
ประเทศ 

๔) ดานภาวะผูนํา ความรับผิดชอบ และการมีวินัย มีการสรางภาวะความเปนผูนําโดยเฉพาะการประยุกตใช
แนวคิดภาวะผูนําเชิงพุทธในการปฏิบัติงานหรือการทําวิจัยรวมกับผูอ่ืน มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
หรือสงงาน และมีกติกาในการสรางวินัยในตนเอง 

๕) ดานบุคลิกภาพ มุงเนนการพัฒนาบุคลิกภาพภายใน โดยการใชเครื่องมือพัฒนาจิตตามแนวพระพุทธศาสนา 
เพ่ือใหเกิดปญญา  สวนบุคลิกภาพภายนอกมีการสอดแทรกเรื่องการแตงกาย การเขาสังคม การมีมนุษย
สัมพันธท่ีดี การเจรจาสื่อสาร และการวางตัวในการทํางานรวมกับบุคคลอ่ืนในระหวางการเรียนรู ท้ังทาง
ภาคทฤษฎีและการทําการวิจัย 

๖) ดานศักยภาพในการปฏิบัติงานจริง การเรียนการสอนมุงเนนใหนิสิตมีความรูความเขาใจในเชิงลึก สามารถ
ผลิตงานวิจัยท่ีมีประโยชนและนําไปประยุกตใชงานท่ีจะยังประโยชนใหเกิดกับสังคมไดจริงในเชิงปฏิบัติ 

๒. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
๒.๑ ดานคุณธรรม จริยธรรม 
๒.๑.๑ ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

 ๑) มีความสามารถในการใชดุลยพินิจเพ่ือการแกปญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมท่ีซับซอนอยางผูรูใน
บริบทของศาสตรทางดานรัฐศาสตร 

 ๒) มีความสามารถในการสนับสนุนอยางจริงจังใหผูอ่ืนใชดุลยพินิจบนฐานความรูทางรัฐศาสตรในการ
จัดการกับบริบทท่ีมีผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 

 ๓) มีภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในท่ีทํางาน และชุมชน
ท่ีตนเก่ียวของ 

 ๔) มีความสามารถในการเปนแบบอยางท่ีดีงามของบุคคลอ่ืน 
๒.๑.๒ กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

เพ่ือใหเกิดผลการเรียนรูดานคุณธรรม  จริยธรรม หลักสูตรจงึใชกลยุทธในการสอนเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียนดังนี้ 

๑) ฝกฝนภาวะความเปนผูนํา ผูตาม รวมถึงการเคารพสิทธิ และการรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืนในการ
ปฏิบัติงานเปนทีมและการทํางานวิจัย  

๒) การสอดแทรกความรูดานคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนการสอน ท้ังในดานการดํารงชีวิตอยูใน
สังคม และในการวิจัย 



๒.๑.๒ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
มีการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม ท้ังระหวางกําลังศึกษา และภายหลังสําเร็จการศึกษา 
ดวยวิธีการตางๆ เชน การสังเกต การสัมภาษณ การสนทนากลุม การใชแบบสอบถาม แบบประเมิน และ
แบบวัดผล โดยประเมินจากหลายๆ ดาน ดังนี้ 

๑) ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน การตรงเวลาในการเขาชั้นเรียน การทํางานเสร็จและสงงานตาม
กําหนด  

๒) ประเมินจากความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเปนทีม การทํางานวิจัย และการเขารวมกิจกรรมในการ
ใชองคความรูทางการศึกษาทําประโยชนตอสังคม 

๓) ประเมินจากความซ่ือสัตย และจรรยาบรรณในการสอบ 
๔) ผูเรียนประเมินตนเอง และประเมินโดยเพ่ือนและอาจารย โดยใชแบบประเมินและแบบวัดผล        
๕) ภายหลังสําเร็จการศึกษา ใหดุษฎีบัณฑิตประเมินตนเอง ประเมินจากผูใชบัณฑิต และประเมินจาก

ผูบังคับบัญชาของบัณฑิต โดยใชแบบสอบถาม 
๒.๒ ดานความรู 
๒.๒.๑ ผลการเรียนรูดานความรู 

๑) มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมหรือสรางองคความรูใหมท่ีเปนแกนของสาขาวิชารัฐศาสตร 
๒) มีความสามารถในการใชเทคนิคการวิจัยและพัฒนาเพ่ือหาขอสรุปของปรากฏการณในสาขาวิชา

รัฐศาสตร 
๓) มีความเขาใจอยางลึกซ้ึงและกวางขวางเก่ียวกับองคความรูเชิงปฏิบัติการท่ีเปลี่ยนแปลงไปท้ังใน

ระดับชาติและนานาชาติ 
๔) มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนปจเจกปญญามาเปนสาธารณปญญาท่ีกอใหเกิดคุณคาตอสังคม 

๒.๒.๒ กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
๑) จัดการเรียนรูโดยผูเรียนเปนศูนยกลาง และมุงเนนใหนิสิตมีความรูความเขาใจศาสตรในเชิงลึก 

ผสมผสานใหนําไปสูวิธีการดําเนินการท่ีเปนการพัฒนาอยางยั่งยืน  โดยใชวิธีการเรียนการสอนท่ีเนน
หลักการทางทฤษฎี และการประยุกตทางปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง เปนรูปแบบการเรียนรูท่ี
กระตุนใหเกิดการคิด วิเคราะห และตัดสินใจดวยตนเอง เชนใหมีการนําเสนองาน การรวมแสดงความ
คิดเห็น การตอบคําถาม เพ่ือสนับสนุนใหนิสิตคิดเปนและมีนิสัยใฝรู 

๒) การจัดการเรียนรูดวยตนเอง มีอิสระในการแสวงหาความรูโดยไมยึดติดกับการรับขอมูลจากผูสอน
เพียงวิธีเดียว 

๓) การเรียนรูแบบมีสวนรวม  
๔) เรียนรูจากสถานการณจริง มีการเรียนรูท้ังในชั้นเรียนและศึกษาดูงาน 
๕) การทําวิจัยท้ังในรายวิชาท่ีเก่ียวของและดุษฎีนิพนธ  
๖) การเรียนรูท่ีเนนการนําความรูไปประยุกตใชในการทําประโยชนตอชุมชน ทองถ่ิน และในระดับท่ี

สูงข้ึน  
๒.๒.๑ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

       ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิต ใหครอบคลุมในทุกดาน ดวยวิธีการดังตอไปนี้ 



๑) การทดสอบยอย  
๒) การสอบกลางภาคและปลายภาค  
๓) วัดผลสําเร็จของการปฏิบัติงานเปนทีม  
๔) การนําเสนอผลงาน  
๕) การนําความรูไปประยุกตใชประโยชน  
๖) การสอบประมวลความรู  
๗) การสอบวัดคุณสมบัติ  
๘) การสอบดุษฎีนิพนธ 

๒.๓ ดานทักษะทางปญญา 
๒.๓.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

๑) สามารถใชความเขาใจอันถองแทในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรูในการวิเคราะหประเด็นและ
ปญหาสําคัญไดอยางสรางสรรค  

๒) สามารถใชทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรูในพัฒนาแนวทางการแกไขปญหาดวยวิธีการใหมๆท่ี
เกิดข้ึนจากการบริหารดวยหลักการทางรัฐศาสตร 

๓) สามารถสังเคราะหผลงานวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจใหมๆท่ีสรางสรรครวมไปถึง
การบูรณาการแนวคิดตางๆ ท้ังจากภายในและภายนอกสาขาวิชารัฐศาสตรท่ีศึกษาในข้ันสูง 

๔) สามารถออกแบบและดําเนินการโครงการวิจัยท่ีสําคัญในเรื่องท่ีซับซอนท่ีเก่ียวกับการพัฒนาองค
ความรูทางดานรัฐศาสตรสมัยใหม จนกลายเปนขอเสนอเพ่ือการนําไปสูการปฏิบัติตอไป  

๒.๓.๒ กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
เพ่ือใหเกิดผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา หลักสูตรจึงใชกลยุทธในการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียนดังนี้   
๑) ฝกทักษะการคิดและการแกไขปญหา  
๒) เนนการเรียนรูดวยตนเอง และการปฏิบัติงานจริง   
๓) เนนการเรียนรูท่ีสามารถประยุกตใชกับสถานการณจริง โดยใชปญหาเปนตัวกระตุนใหเกิดการเรียนรู  

๒.๓.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
        ประเมินทักษะทางปญญาดวยวิธีการดังตอไปนี้  

๑) วัดการแสดงออกทางการกระบวนการคิดและการแกไขปญหา  
๒) วัดผลการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย  
๓) การนําเสนอผลงาน  
๔) การอธิบาย การตอบคําถาม  
๕) การโตตอบสื่อสารกับผูอ่ืน 

๒.๔ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
๒.๔.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

๑) มีความสามารถสูงในใชความรูทางดานรัฐศาสตรเพ่ือการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการไดอยางลึกซ้ึง
และแหลมคม  



๒) มีความสามารถในการใชความรูทางดานการจัดการเชิงพุทธเพ่ือการวางแผน วิเคราะหและแกปญหาท่ี
ซับซอนสูงมากดวยตนเอง รวมท้ังวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๓) มีความสามารถสรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค  
๔) มีความสามารถในการแสดงออกถึงความโดดเดนในการเปนผูนําในทางวิชาการและสังคมท่ีซับซอน 

๒.๔.๒ กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรู ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และ ความรับผิดชอบ  
เพ่ือใหเกิดผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบหลักสูตรจึงใชกล
ยุทธในการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดังนี้ 

๑) การจัดกิจกรรมในรายวิชาท่ีเนนการเรียนการสอนท่ีมีการปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางผูเรียนและผูสอน  
๒) ฝกฝนภาวะความเปนผูนํา ผูตาม การแสดงออกถึงภาวะความเปนผูนําและผูตามท่ีดี การมีมนุษย

สัมพันธท่ีดีกับผูรวมงาน และการรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืนในการปฏิบัติงานเปนทีมและการทํางานวิจัย  
๓) ฝกฝนการทํากิจกรรมเพ่ือสังคม  
๔) ฝกฝนการวางตัวท่ีเหมาะสมตอกาลเทศะ 
๕) ฝกฝนการประสานงานกับผูอ่ืนท้ังภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา  

๒.๔.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และ ความรับผิดชอบ 
ประเมินทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบดวยวิธีการดังตอไปนี้ 
๑) สังเกตุพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในหลายๆ ดาน ระหวางกิจกรรมการเรียนการสอน เชน 

พฤติกรรมความสนใจ ตั้งใจเรียนรู และพัฒนาตนเอง  
๒) สังเกตุพฤติกรรมการแสดงบทบาทภาวะผูนําและผูตามท่ีดี ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน  
๓) สังเกตุพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนและงานท่ีไดรับมอบหมาย การนําเสนอผลงาน การ

ทํางานวิจัย และการรวมทํากิจกรรมเพ่ือสังคม 
๒.๕ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒.๕.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ     
๑) สามารถคัดกรองขอมูลและใชหลักตรรกะทางคณิตศาสตรและสถิติ ในการศึกษาคนควาปญหา 

เชื่อมโยงประเด็นปญหาท่ีสําคัญและซับซอน และเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในดานตางๆ  
โดยเฉพาะทางดานรัฐศาสตรในเชิงลึกไดเปนอยางดี 

๒) สามารถสื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังการพูด การอาน การฟง 
การเขียน และการนําเสนอ และสื่อสารกับกลุมบุคคลตางๆ ท้ังในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึง
ชุมชนท่ัวไปไดอยางเหมาะสม 

๓) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอรายงานการวิจัย ดุษฎีนิพนธ หรือโครงการคนควาท่ี
สําคัญ ท้ังในรูปแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ รวมถึงการตีพิมพผานสื่อทางวิชาการและ
วิชาชีพไดอยางเหมาะสม 

๒.๕.๒ กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือใหเกิดผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรจึงใชกลยุทธในการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดังนี้ 

๑) จัดการเรียนรายวิชาสัมมนาใหนิสิต โดยนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียนโดยไมนับหนวยกิต ท้ังนี้



เพ่ือใหนิสิตไดฝกทักษะท้ังดานการวิเคราะห การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
คนควาและนําเสนองานท้ังเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

๒) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุงเนนใหผูเรียนไดฝกฝนทักษะการสื่อสาร และการนําเสนอโดยใช
เทคโนโลยีท้ังดวยตนเองและรวมกับผูอ่ืน การอภิปราย  

๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการวิเคราะหปญหาจริงในการเรียนรูและการทํางานวิจัย 
๒.๕.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ  ประเมินทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดวย
วิธีการดังตอไปนี้ 
๑) การทดสอบความรูและเทคนิคการวิเคราะหและแกปญหาในสถานการณจําลองเสมือนจริง  

๒) การทํางานวิจัย ตั้งแตเริ่มตนจนถึงข้ันตอนการเขียนรายงาน และการนําเสนอผลงาน 
 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

๑-๒   
๓ 

 
การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

 

๓   
๓ 

การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

 

๔   
๓ 

การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

 

๕-๖   
๓ 

การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

 

๗ สอบเก็บคะแนน ๓   

๘  ๓ การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

 

๙  ๓ การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

 

๑๐-๑๑  ๓ การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

 

๑๒-๑๓  ๓ การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

 

๑๔  ๖ การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

 



สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

๑๕  ๓ การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

 

๑๖ การสอบปลายภาค ๓   

 

    
    ๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑.เอกสารและตําราหลัก 
๒.เอกสารและขอมูลสําคัญ 
     หนังสือ ตํารา เอกสารเก่ียวกับปรัชญาการเมือง ทฤษฎีการเมือง พรรคการเมือง และขอมูลออนไลนเก่ียวกับ
ปรัชญาการเมือง ทฤษฎีการเมือง พรรคการเมือง 
๓.เอกสารและขอมูลแนะนํา 
 

 
หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 ๑.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต วิธีการประเมินประสิทธิผลในรายวิชาโดยนิสิต   มี
ดังนี้   -  การใชแบบประเมินผลการสอนอาจารยผูสอน ซ่ึงเปนรูปแบบประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัยท่ี
กําหนดใหสํานักทะเบียนและวัดผลกํากับในระบบท่ีจะตองประเมินผลทุกภาคการศึกษา -แบบประเมินผลการสอน
อาจารยผูสอน  ซ่ึงเปนแบบประเมินผลการสอนท่ีอาจารยผูสอนจัดทํา ข้ึนเพ่ือใหนิสิตแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการ
สอนของอาจารยผูสอนในระหวางภาคการศึกษา และ ปลายภาคการศึกษา  ในรูปแบบตาง ๆ 

ท่ี  วิธีการประเมิน  สัปดาหท่ีประเมิน  
สัดสวนของการ

ประเมินผล 

๑ 
สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค  

๘ 
๑๖ 

๒๐% 
๕๐% 

๒ 

วิเคราะหกรณีศึกษา คนควา การนําเสนอรายงาน 
การทํางานกลุมและผลงาน 
การอานและสรุปบทความ 
การสงงานตามท่ีมอบหมาย  

ตลอดภาคการศึกษา ๒๐% 

๓ 
การเขาชั้นเรียนการมีสวนรวม อภิปราย เสนอความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา ๑๐% 



๒. กลยุทธการประเมินการสอน - วิธีการประเมินการสอนท่ีอาจารยผสูอนประเมินการสอนของตนเอง – การ
สังเกตการสอนของผูรวมทีมการสอน - ผลการสอบ/ผลการเรียนรู -การวิเคราะหขอสอบเพ่ือตรวจสอบมาตรฐานของข
อสอบ – การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู - การเขารวมกจิกรรมในชั้นเรียนของผูเรียน - การตอบขอซักถาม - 
การคนควาในรูปแบบของรายงาน และการนําเสนอผลงานการรวมอภิปรายในประเด็นตาง ๆ ในชั้นเรียน   
 ๓. การปรับปรุงการสอน  หลักสูตรไดนําผลท่ีไดจากการประเมินท้ังจากผูเรียน และผลท่ีไดจากการ
ประเมินผลการเรียนของผูเรียนมาใชเปนฐานขอมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอน มคอ.๓ ในภาคการศึกษาตอไป 
โดยการประชุมรวมกันระหวางทีมผูสอนและอาจารยประจําหลักสูตร และการสัมมนาอาจารยผูสอนเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน 
 ๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีได
จากการสุมตรวจผลงานของนิสิตท่ีไดรับการมอบหมายใหคนควา และวิเคราะหกรณีปญหา การอภิปราย ซักถามนิสิต 
การพิจารณาผลการทดสอบยอย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค โดยมีการทวนสอบหลังเสร็จสิ้นการเรียน
การสอน โดยการสอบเพ่ือประเมินความรู ความเขาใจ 
 ๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา มีการนําผลการประเมินจาก ขอ 
๑ , ๒  มาพิจารณาประเด็นท่ีนิสิตวิจารณาปรับปรุงแกไขเพ่ือใหการเรียนการสอน วิธีการสอนรูปแบบใดท่ีมีความ
เหมาะสม เพ่ือใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ นําผลการประเมินจาก ขอ ๔  มาทบทวน และวางแผนเพ่ือปรับปรุง 
ประสิทธิผลของรายวิชา  ในเรื่องเก่ียวกับ อาจารยผูสอน การจัดตารางเรียนของนิสิต   การสอนเสริมใหนิสิต - การ
ทบทวนและปรับปรุง  ลําดับเนื้อหาการสอน   วิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน    มาตรฐานขอสอบ
ยากหรืองายเพ่ือปรับความยากงายท่ีเหมาะสมสําหรับภาคการศึกษาถัดไป 

 
 

รายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ. ๓)  
 

ประจํารายวิชา ปรัชญาการเมืองการปกครอง 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะสังคมศาสตร 

 
หมวดท่ี ๑ ขอมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและช่ือรายวิชา  
     ๖๒๖ ๒๐๑ ปรัชญาการเมืองการปกครอง 
          (Philosophy of Politics and Governance) 
๒.จํานวนหนวยกิต   

๓ หนวยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
๔.อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 



     รศ. 
๕.ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน 
     ภาคการศึกษา๒ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
๖.รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
     ไมมี 
๗.รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 
     ไมมี 
๘.สถานท่ีเรียน    
     คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๙.วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
     พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

หมวดท่ี ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา 
     - เพ่ือใหนิสิตมีความรูความเขาใจกระบวนการวิเคราะหเก่ียวกั ธรรมชาติ วิธีการ ขอบเขตการศึกษาวิชาทางดาน
รัฐศาสตรพรอมกับบูรณาการเขากับศาสตรอ่ืนๆ ไดอยางกลมกลืน 

 - เพ่ือใหนิสิตสามารถนําความรูความสามารถในการบูรณาการความรูทางรัฐศาสตรตามหลักทางพระพุทธศาสนา 
อยางมีประสิทธิภาพ 
     - เพ่ือใหนิสิตมีความรูความสามารถในการสังเคราะหขอมูล วิเคราะห วิจัย จัดระบบและประเมินผลขอมูลจนเกิด
องคความรูใหม เพ่ือความเจริญกาวหนาทางรัฐศาสตร 
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     - เพ่ือใหการจัดทําและปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐานไมต่ํากวาท่ี สกอ. กําหนด   
     - ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ  
     - เพ่ือการพัฒนาบุคลากรดานการเรียน การสอนและบริการวิชาการ   

 
หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 



๑.คําอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาปรัชญาการเมืองการปกครองในสํานักตางๆ  เชน เสรีนิยม  สังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต  สมัยใหมนิยม
และหลังสมัยใหมนิยม  โครงสรางนิยมและหลังโครงสรางนิยม  ศึกษาแนวคิดสําคัญทางรัฐศาสตรและปรากฏการณ
ทางการเมืองการปกครองรวมสมัย ไดแก แนวคิดเรื่องรัฐ  ชาติ ความเปนพลเมือง อํานาจ  อํานาจอธิปไตย 
ประชาธิปไตย ความยุติธรรม สิทธิมนุษยชน เสรีภาพ ความเสมอภาค ความเปนตัวแทนสตรีนิยม  และแนวคิดเรื่อง
การปฏิวัติ 
๒.จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย  ๔๘ ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา   
 

สอนเสริมตามความ
ตองการของนิสิตเฉพาะ
ราย   

ไมมีการฝกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาดวยตนเอง ๖
ชั่วโมงตอสัปดาห   

๓. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล 
- อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยประจํารายวิชาเปดโอกาสใหคําปรึกษาท้ังในสถานศึกษาและทางการสื่อสาร
ทางโทรศัพท ทางสื่อออนไลนไดตลอดเวลา 

 
 
 
 
 

หมวดท่ี ๔ การพัฒนาการเรียนรูของนิสิต 
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต 

๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการใหความรูถึงการบริหารท่ีเนนการใชหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเปนเครื่องมือเพ่ือสรางองคกรท่ีขับเคลื่อนดวยระบบคุณธรรม และการใชชีวิตรวมกับผูอ่ืน
อยางสันติ 

๒) ความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ สงเสริมทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยการใช
ตําราภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน และใชภาษาอังกฤษในการเขียนและนําเสนอผลงานวิจัย 

๓) ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวน การ
เรียนรูและปฏิบัติงาน เชน  การใชสื่ออิเล็กทรอนิกส การใชบริการหองสมุดผานระบบอินเทอรเน็ตท่ัว
ประเทศ 

๔) ดานภาวะผูนํา ความรับผิดชอบ และการมีวินัย มีการสรางภาวะความเปนผูนําโดยเฉพาะการประยุกตใช
แนวคิดภาวะผูนําเชิงพุทธในการปฏิบัติงานหรือการทําวิจัยรวมกับผูอ่ืน มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
หรือสงงาน และมีกติกาในการสรางวินัยในตนเอง 

๕) ดานบุคลิกภาพ มุงเนนการพัฒนาบุคลิกภาพภายใน โดยการใชเครื่องมือพัฒนาจิตตามแนวพระพุทธศาสนา 



เพ่ือใหเกิดปญญา  สวนบุคลิกภาพภายนอกมีการสอดแทรกเรื่องการแตงกาย การเขาสังคม การมีมนุษย
สัมพันธท่ีดี การเจรจาสื่อสาร และการวางตัวในการทํางานรวมกับบุคคลอ่ืนในระหวางการเรียนรู ท้ังทาง
ภาคทฤษฎีและการทําการวิจัย 

๖) ดานศักยภาพในการปฏิบัติงานจริง การเรียนการสอนมุงเนนใหนิสิตมีความรูความเขาใจในเชิงลึก สามารถ
ผลิตงานวิจัยท่ีมีประโยชนและนําไปประยุกตใชงานท่ีจะยังประโยชนใหเกิดกับสังคมไดจริงในเชิงปฏิบัต ิ

๒. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
๒.๑ ดานคุณธรรม จริยธรรม 
๒.๑.๑ ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

 ๑) มีความสามารถในการใชดุลยพินิจเพ่ือการแกปญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมท่ีซับซอนอยางผูรูใน
บริบทของศาสตรทางดานรัฐศาสตร 

 ๒) มีความสามารถในการสนับสนุนอยางจริงจังใหผูอ่ืนใชดุลยพินิจบนฐานความรูทางรัฐศาสตรในการ
จัดการกับบริบทท่ีมีผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 

 ๓) มีภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในท่ีทํางาน และชุมชน
ท่ีตนเก่ียวของ 

 ๔) มีความสามารถในการเปนแบบอยางท่ีดีงามของบุคคลอ่ืน 
๒.๑.๒ กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

เพ่ือใหเกิดผลการเรียนรูดานคุณธรรม  จริยธรรม หลักสูตรจงึใชกลยุทธในการสอนเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียนดังนี้ 

๑) ฝกฝนภาวะความเปนผูนํา ผูตาม รวมถึงการเคารพสิทธิ และการรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืนในการ
ปฏิบัติงานเปนทีมและการทํางานวิจัย  

๒) การสอดแทรกความรูดานคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนการสอน ท้ังในดานการดํารงชีวิตอยูใน
สังคม และในการวิจัย 

๒.๑.๒ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
มีการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม ท้ังระหวางกําลังศึกษา และภายหลังสําเร็จการศึกษา 
ดวยวิธีการตางๆ เชน การสังเกต การสัมภาษณ การสนทนากลุม การใชแบบสอบถาม แบบประเมิน และ
แบบวัดผล โดยประเมินจากหลายๆ ดาน ดังนี้ 

๑) ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน การตรงเวลาในการเขาชั้นเรียน การทํางานเสร็จและสงงานตาม
กําหนด  

๒) ประเมินจากความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเปนทีม การทํางานวิจัย และการเขารวมกิจกรรมในการ
ใชองคความรูทางการศึกษาทําประโยชนตอสังคม 

๓) ประเมินจากความซ่ือสัตย และจรรยาบรรณในการสอบ 
๔) ผูเรียนประเมินตนเอง และประเมินโดยเพ่ือนและอาจารย โดยใชแบบประเมินและแบบวัดผล        
๕) ภายหลังสําเร็จการศึกษา ใหดุษฎีบัณฑิตประเมินตนเอง ประเมินจากผูใชบัณฑิต และประเมินจาก

ผูบังคับบัญชาของบัณฑิต โดยใชแบบสอบถาม 
๒.๒ ดานความรู 



๒.๒.๑ ผลการเรียนรูดานความรู 
๑) มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมหรือสรางองคความรูใหมท่ีเปนแกนของสาขาวิชารัฐศาสตร 
๒) มีความสามารถในการใชเทคนิคการวิจัยและพัฒนาเพ่ือหาขอสรุปของปรากฏการณในสาขาวิชา

รัฐศาสตร 
๓) มีความเขาใจอยางลึกซ้ึงและกวางขวางเก่ียวกับองคความรูเชิงปฏิบัติการท่ีเปลี่ยนแปลงไปท้ังใน

ระดับชาติและนานาชาติ 
๔) มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนปจเจกปญญามาเปนสาธารณปญญาท่ีกอใหเกิดคุณคาตอสังคม 

๒.๒.๒ กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
๑) จัดการเรียนรูโดยผูเรียนเปนศูนยกลาง และมุงเนนใหนิสิตมีความรูความเขาใจศาสตรในเชิงลึก 

ผสมผสานใหนําไปสูวิธีการดําเนินการท่ีเปนการพัฒนาอยางยั่งยืน  โดยใชวิธีการเรียนการสอนท่ีเนน
หลักการทางทฤษฎี และการประยุกตทางปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง เปนรูปแบบการเรียนรูท่ี
กระตุนใหเกิดการคิด วิเคราะห และตัดสินใจดวยตนเอง เชนใหมีการนําเสนองาน การรวมแสดงความ
คิดเห็น การตอบคําถาม เพ่ือสนับสนุนใหนิสิตคิดเปนและมีนิสัยใฝรู 

๒) การจัดการเรียนรูดวยตนเอง มีอิสระในการแสวงหาความรูโดยไมยึดติดกับการรับขอมูลจากผูสอน
เพียงวิธีเดียว 

๓) การเรียนรูแบบมีสวนรวม  
๔) เรียนรูจากสถานการณจริง มีการเรียนรูท้ังในชั้นเรียนและศึกษาดูงาน 
๕) การทําวิจัยท้ังในรายวิชาท่ีเก่ียวของและดุษฎีนิพนธ  
๖) การเรียนรูท่ีเนนการนําความรูไปประยุกตใชในการทําประโยชนตอชุมชน ทองถ่ิน และในระดับท่ี

สูงข้ึน  
๒.๒.๑ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

       ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิต ใหครอบคลุมในทุกดาน ดวยวิธีการดังตอไปนี้ 
๑) การทดสอบยอย  
๒) การสอบกลางภาคและปลายภาค  
๓) วัดผลสําเร็จของการปฏิบัติงานเปนทีม  
๔) การนําเสนอผลงาน  
๕) การนําความรูไปประยุกตใชประโยชน  
๖) การสอบประมวลความรู  
๗) การสอบวัดคุณสมบัติ  
๘) การสอบดุษฎีนิพนธ 

๒.๓ ดานทักษะทางปญญา 
๒.๓.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

๑) สามารถใชความเขาใจอันถองแทในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรูในการวิเคราะหประเด็นและ
ปญหาสําคัญไดอยางสรางสรรค  

๒) สามารถใชทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรูในพัฒนาแนวทางการแกไขปญหาดวยวิธีการใหมๆท่ี



เกิดข้ึนจากการบริหารดวยหลักการทางรัฐศาสตร 
๓) สามารถสังเคราะหผลงานวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจใหมๆท่ีสรางสรรครวมไปถึง

การบูรณาการแนวคิดตางๆ ท้ังจากภายในและภายนอกสาขาวิชารัฐศาสตรท่ีศึกษาในข้ันสูง 
๔) สามารถออกแบบและดําเนินการโครงการวิจัยท่ีสําคัญในเรื่องท่ีซับซอนท่ีเก่ียวกับการพัฒนาองค

ความรูทางดานรัฐศาสตรสมัยใหม จนกลายเปนขอเสนอเพ่ือการนําไปสูการปฏิบัติตอไป  
๒.๓.๒ กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

เพ่ือใหเกิดผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา หลักสูตรจึงใชกลยุทธในการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียนดังนี้   
๑) ฝกทักษะการคิดและการแกไขปญหา  
๒) เนนการเรียนรูดวยตนเอง และการปฏิบัติงานจริง   
๓) เนนการเรียนรูท่ีสามารถประยุกตใชกับสถานการณจริง โดยใชปญหาเปนตัวกระตุนใหเกิดการเรียนรู  

๒.๓.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
        ประเมินทักษะทางปญญาดวยวิธีการดังตอไปนี้  

๑) วัดการแสดงออกทางการกระบวนการคิดและการแกไขปญหา  
๒) วัดผลการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย  
๓) การนําเสนอผลงาน  
๔) การอธิบาย การตอบคําถาม  
๕) การโตตอบสื่อสารกับผูอ่ืน 

๒.๔ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
๒.๔.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

๑) มีความสามารถสูงในใชความรูทางดานรัฐศาสตรเพ่ือการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการไดอยางลึกซ้ึง
และแหลมคม  

๒) มีความสามารถในการใชความรูทางดานการจัดการเชิงพุทธเพ่ือการวางแผน วิเคราะหและแกปญหาท่ี
ซับซอนสูงมากดวยตนเอง รวมท้ังวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๓) มีความสามารถสรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค  
๔) มีความสามารถในการแสดงออกถึงความโดดเดนในการเปนผูนําในทางวิชาการและสังคมท่ีซับซอน 

๒.๔.๒ กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรู ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และ ความรับผิดชอบ  
เพ่ือใหเกิดผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบหลักสูตรจึงใชกล
ยุทธในการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดังนี้ 

๑) การจัดกิจกรรมในรายวิชาท่ีเนนการเรียนการสอนท่ีมีการปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางผูเรียนและผูสอน  
๒) ฝกฝนภาวะความเปนผูนํา ผูตาม การแสดงออกถึงภาวะความเปนผูนําและผูตามท่ีดี การมีมนุษย

สัมพันธท่ีดีกับผูรวมงาน และการรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืนในการปฏิบัติงานเปนทีมและการทํางานวิจัย  
๓) ฝกฝนการทํากิจกรรมเพ่ือสังคม  
๔) ฝกฝนการวางตัวท่ีเหมาะสมตอกาลเทศะ 
๕) ฝกฝนการประสานงานกับผูอ่ืนท้ังภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา  



๒.๔.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และ ความรับผิดชอบ 
ประเมินทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบดวยวิธีการดังตอไปนี้ 
๑) สังเกตุพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในหลายๆ ดาน ระหวางกิจกรรมการเรียนการสอน เชน 

พฤติกรรมความสนใจ ตั้งใจเรียนรู และพัฒนาตนเอง  
๒) สังเกตุพฤติกรรมการแสดงบทบาทภาวะผูนําและผูตามท่ีดี ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน  
๓) สังเกตุพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนและงานท่ีไดรับมอบหมาย การนําเสนอผลงาน การ

ทํางานวิจัย และการรวมทํากิจกรรมเพ่ือสังคม 
๒.๕ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒.๕.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ     
๑) สามารถคัดกรองขอมูลและใชหลักตรรกะทางคณิตศาสตรและสถิติ ในการศึกษาคนควาปญหา 

เชื่อมโยงประเด็นปญหาท่ีสําคัญและซับซอน และเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในดานตางๆ  
โดยเฉพาะทางดานรัฐศาสตรในเชิงลึกไดเปนอยางดี 

๒) สามารถสื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังการพูด การอาน การฟง 
การเขียน และการนําเสนอ และสื่อสารกับกลุมบุคคลตางๆ ท้ังในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึง
ชุมชนท่ัวไปไดอยางเหมาะสม 

๓) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอรายงานการวิจัย ดุษฎีนิพนธ หรือโครงการคนควาท่ี
สําคัญ ท้ังในรูปแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ รวมถึงการตีพิมพผานสื่อทางวิชาการและ
วิชาชีพไดอยางเหมาะสม 

๒.๕.๒ กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือใหเกิดผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรจึงใชกลยุทธในการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดังนี้ 

๑) จัดการเรียนรายวิชาสัมมนาใหนิสิต โดยนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียนโดยไมนับหนวยกิต ท้ังนี้
เพ่ือใหนิสิตไดฝกทักษะท้ังดานการวิเคราะห การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
คนควาและนําเสนองานท้ังเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

๒) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุงเนนใหผูเรียนไดฝกฝนทักษะการสื่อสาร และการนําเสนอโดยใช
เทคโนโลยีท้ังดวยตนเองและรวมกับผูอ่ืน การอภิปราย  

๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการวิเคราะหปญหาจริงในการเรียนรูและการทํางานวิจัย 
๒.๕.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ  ประเมินทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดวย
วิธีการดังตอไปนี้ 
๑) การทดสอบความรูและเทคนิคการวิเคราะหและแกปญหาในสถานการณจําลองเสมือนจริง  

๒) การทํางานวิจัย ตั้งแตเริ่มตนจนถึงข้ันตอนการเขียนรายงาน และการนําเสนอผลงาน 
 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 



สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

๑-๒   
๓ 

 
การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

 

๓   
๓ 

การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

 

๔   
๓ 

การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

 

๕-๖   
๓ 

การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

 

๗ สอบเก็บคะแนน ๓   

๘  ๓ การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

 

๙  ๓ การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

 

๑๐-๑๑  ๓ การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

 

๑๒-๑๓  ๓ การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

 

๑๔  ๖ การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

 

๑๕  ๓ การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

 

๑๖ การสอบปลายภาค ๓   

 

ท่ี  วิธีการประเมิน  สัปดาหท่ีประเมิน  
สัดสวนของการ

ประเมินผล 

๑ 
สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค  

๘ 
๑๖ 

๒๐% 
๕๐% 

๒ 
วิเคราะหกรณีศึกษา คนควา การนําเสนอรายงาน 
การทํางานกลุมและผลงาน 
การอานและสรุปบทความ 

ตลอดภาคการศึกษา ๒๐% 



    
 
 
    ๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑.เอกสารและตําราหลัก 
๒.เอกสารและขอมูลสําคัญ 
     หนังสือ ตํารา เอกสารเก่ียวกับปรัชญาการเมือง ทฤษฎีการเมือง พรรคการเมือง และขอมูลออนไลนเก่ียวกับ
ปรัชญาการเมือง ทฤษฎีการเมือง พรรคการเมือง 
๓.เอกสารและขอมูลแนะนํา 
 

 
 
 
 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 ๑.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต วิธีการประเมินประสิทธิผลในรายวิชาโดยนิสิต   มี
ดังนี้   -  การใชแบบประเมินผลการสอนอาจารยผูสอน ซ่ึงเปนรูปแบบประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัยท่ีกําหนด
ใหสํานักทะเบียนและวัดผลกํากับในระบบท่ีจะตองประเมินผลทุกภาคการศึกษา -แบบประเมินผลการสอนอาจารยผู
สอน  ซ่ึงเปนแบบประเมินผลการสอนท่ีอาจารยผูสอนจัดทํา ข้ึนเพ่ือใหนิสิตแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการสอนของ
อาจารยผูสอนในระหวางภาคการศึกษา และ ปลายภาคการศึกษา  ในรูปแบบตาง ๆ 

๒. กลยุทธการประเมินการสอน - วิธีการประเมินการสอนท่ีอาจารยผสูอนประเมินการสอนของตนเอง – การ
สังเกตการสอนของผูรวมทีมการสอน - ผลการสอบ/ผลการเรียนรู -การวิเคราะหขอสอบเพ่ือตรวจสอบมาตรฐานของข
อสอบ – การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู - การเขารวมกจิกรรมในชั้นเรียนของผูเรียน - การตอบขอซักถาม - 
การคนควาในรูปแบบของรายงาน และการนําเสนอผลงานการรวมอภิปรายในประเด็นตาง ๆ ในชั้นเรียน   
 ๓. การปรับปรุงการสอน  หลักสูตรไดนําผลท่ีไดจากการประเมินท้ังจากผูเรียน และผลท่ีไดจากการ
ประเมินผลการเรียนของผูเรียนมาใชเปนฐานขอมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอน มคอ.๓ ในภาคการศึกษาตอไป 
โดยการประชุมรวมกันระหวางทีมผูสอนและอาจารยประจําหลักสูตร และการสัมมนาอาจารยผูสอนเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน 

การสงงานตามท่ีมอบหมาย  

๓ 
การเขาชั้นเรียนการมีสวนรวม อภิปราย เสนอความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา ๑๐% 



 ๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีได
จากการสุมตรวจผลงานของนิสิตท่ีไดรับการมอบหมายใหคนควา และวิเคราะหกรณีปญหา การอภิปราย ซักถามนิสิต 
การพิจารณาผลการทดสอบยอย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค โดยมีการทวนสอบหลังเสร็จสิ้นการเรียน
การสอน โดยการสอบเพ่ือประเมินความรู ความเขาใจ 
 ๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา มีการนําผลการประเมินจาก ขอ 
๑ , ๒  มาพิจารณาประเด็นท่ีนิสิตวิจารณาปรับปรุงแกไขเพ่ือใหการเรียนการสอน วิธีการสอนรูปแบบใดท่ีมีความ
เหมาะสม เพ่ือใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ นําผลการประเมินจาก ขอ ๔  มาทบทวน และวางแผนเพ่ือปรับปรุง 
ประสิทธิผลของรายวิชา  ในเรื่องเก่ียวกับ อาจารยผูสอน การจัดตารางเรียนของนิสิต   การสอนเสริมใหนิสิต - การ
ทบทวนและปรับปรุง  ลําดับเนื้อหาการสอน   วิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน    มาตรฐานขอสอบ
ยากหรืองายเพ่ือปรับความยากงายท่ีเหมาะสมสําหรับภาคการศึกษาถัดไป 

 
 

 
รายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ. ๓)  

 
ประจํารายวิชา พัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะสังคมศาสตร 

 
หมวดท่ี ๑ ขอมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและช่ือรายวิชา  
     626 204 พัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย 
          (Development of Thai Politics and Government) 
๒.จํานวนหนวยกิต   

๓ หนวยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
๔.อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
     ศ.ดร.จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์ 
๕.ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน 
     ภาคการศึกษา๒ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
๖.รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
     ไมมี 
๗.รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 
     ไมมี 



๘.สถานท่ีเรียน    
     คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๙.วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
     พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
หมวดท่ี ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

๑. จุดมุงหมายของรายวิชา 
     - เพ่ือใหนิสิตมีความรูความเขาใจกระบวนการวิเคราะหเก่ียวกั ธรรมชาติ วิธีการ ขอบเขตการศึกษาวิชาทางดาน
รัฐศาสตรพรอมกับบูรณาการเขากับศาสตรอ่ืนๆ ไดอยางกลมกลืน 

 - เพ่ือใหนิสิตสามารถนําความรูความสามารถในการบูรณาการความรูทางรัฐศาสตรตามหลักทางพระพุทธศาสนา 
อยางมีประสิทธิภาพ 
     - เพ่ือใหนิสิตมีความรูความสามารถในการสังเคราะหขอมูล วิเคราะห วิจัย จัดระบบและประเมินผลขอมูลจนเกิด
องคความรูใหม เพ่ือความเจริญกาวหนาทางรัฐศาสตร 
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     - เพ่ือใหการจัดทําและปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐานไมต่ํากวาท่ี สกอ. กําหนด   
     - ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ  
     - เพ่ือการพัฒนาบุคลากรดานการเรียน การสอนและบริการวิชาการ   

 
หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

๑.คําอธิบายรายวิชา  
 การศึกษาภูมิหลังและพัฒนาการทางการเมืองการปกครองของประเทศไทยในแงมุมตางๆ ในสมัยกรุงสุโขทัย 
กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทรตอนตนจนถึงยุคหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตย
ในระบบรัฐสภา ลักษณะของโครงสรางทางอํานาจ ท้ังท่ีเปนมาแตเดิมและท่ีกําลังเปลี่ยนแปลงไป การตอสูทางอํานาจ
ในระหวางชนชั้นนําและจุดเปลี่ยนทางการเมือง ตลอดจนปญหาทางการเมืองท่ีไดเกิดข้ึนตามสภาพการณของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม และตามกระบวนการของการพัฒนาประเทศใหทันสมัย และโดยผลของกระบวนการ
ประชาธิปไตยในไทย สภาพการณของปญหาท่ีเปนมาและดํารงอยูในปจจุบันและแนวทางการแกไขปญหาการเมืองการ
ปกครองของไทยในปจจุบัน 



๒.จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย  ๔๘ ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา   
 

สอนเสริมตามความ
ตองการของนิสิตเฉพาะ
ราย   

ไมมีการฝกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาดวยตนเอง ๖
ชั่วโมงตอสัปดาห   

๓. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล 
- อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยประจํารายวิชาเปดโอกาสใหคําปรึกษาท้ังในสถานศึกษาและทางการสื่อสาร
ทางโทรศัพท ทางสื่อออนไลนไดตลอดเวลา 

 
 
 

หมวดท่ี ๔ การพัฒนาการเรียนรูของนิสิต 
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต 

๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการใหความรูถึงการบริหารท่ีเนนการใชหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเปนเครื่องมือเพ่ือสรางองคกรท่ีขับเคลื่อนดวยระบบคุณธรรม และการใชชีวิตรวมกับผูอ่ืน
อยางสันติ 

๒) ความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ สงเสริมทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยการใช
ตําราภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน และใชภาษาอังกฤษในการเขียนและนําเสนอผลงานวิจัย 

๓) ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวน การ
เรียนรูและปฏิบัติงาน เชน  การใชสื่ออิเล็กทรอนิกส การใชบริการหองสมุดผานระบบอินเทอรเน็ตท่ัว
ประเทศ 

๔) ดานภาวะผูนํา ความรับผิดชอบ และการมีวินัย มีการสรางภาวะความเปนผูนําโดยเฉพาะการประยุกตใช
แนวคิดภาวะผูนําเชิงพุทธในการปฏิบัติงานหรือการทําวิจัยรวมกับผูอ่ืน มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
หรือสงงาน และมีกติกาในการสรางวินัยในตนเอง 

๕) ดานบุคลิกภาพ มุงเนนการพัฒนาบุคลิกภาพภายใน โดยการใชเครื่องมือพัฒนาจิตตามแนวพระพุทธศาสนา 
เพ่ือใหเกิดปญญา  สวนบุคลิกภาพภายนอกมีการสอดแทรกเรื่องการแตงกาย การเขาสังคม การมีมนุษย
สัมพันธท่ีดี การเจรจาสื่อสาร และการวางตัวในการทํางานรวมกับบุคคลอ่ืนในระหวางการเรียนรู ท้ังทาง
ภาคทฤษฎีและการทําการวิจัย 

๖) ดานศักยภาพในการปฏิบัติงานจริง การเรียนการสอนมุงเนนใหนิสิตมีความรูความเขาใจในเชิงลึก สามารถ
ผลิตงานวิจัยท่ีมีประโยชนและนําไปประยุกตใชงานท่ีจะยังประโยชนใหเกิดกับสังคมไดจริงในเชิงปฏิบัติ 

๒. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
๒.๑ ดานคุณธรรม จริยธรรม 
๒.๑.๑ ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 



 ๑) มีความสามารถในการใชดุลยพินิจเพ่ือการแกปญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมท่ีซับซอนอยางผูรูใน
บริบทของศาสตรทางดานรัฐศาสตร 

 ๒) มีความสามารถในการสนับสนุนอยางจริงจังใหผูอ่ืนใชดุลยพินิจบนฐานความรูทางรัฐศาสตรในการ
จัดการกับบริบทท่ีมีผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 

 ๓) มีภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในท่ีทํางาน และชุมชน
ท่ีตนเก่ียวของ 

 ๔) มีความสามารถในการเปนแบบอยางท่ีดีงามของบุคคลอ่ืน 
๒.๑.๒ กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

เพ่ือใหเกิดผลการเรียนรูดานคุณธรรม  จริยธรรม หลักสูตรจงึใชกลยุทธในการสอนเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียนดังนี้ 

๑) ฝกฝนภาวะความเปนผูนํา ผูตาม รวมถึงการเคารพสิทธิ และการรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืนในการ
ปฏิบัติงานเปนทีมและการทํางานวิจัย  

๒) การสอดแทรกความรูดานคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนการสอน ท้ังในดานการดํารงชีวิตอยูใน
สังคม และในการวิจัย 

๒.๑.๒ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
มีการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม ท้ังระหวางกําลังศึกษา และภายหลังสําเร็จการศึกษา 
ดวยวิธีการตางๆ เชน การสังเกต การสัมภาษณ การสนทนากลุม การใชแบบสอบถาม แบบประเมิน และ
แบบวัดผล โดยประเมินจากหลายๆ ดาน ดังนี้ 

๑) ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน การตรงเวลาในการเขาชั้นเรียน การทํางานเสร็จและสงงานตาม
กําหนด  

๒) ประเมินจากความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเปนทีม การทํางานวิจัย และการเขารวมกิจกรรมในการ
ใชองคความรูทางการศึกษาทําประโยชนตอสังคม 

๓) ประเมินจากความซ่ือสัตย และจรรยาบรรณในการสอบ 
๔) ผูเรียนประเมินตนเอง และประเมินโดยเพ่ือนและอาจารย โดยใชแบบประเมินและแบบวัดผล        
๕) ภายหลังสําเร็จการศึกษา ใหดุษฎีบัณฑิตประเมินตนเอง ประเมินจากผูใชบัณฑิต และประเมินจาก

ผูบังคับบัญชาของบัณฑิต โดยใชแบบสอบถาม 
๒.๒ ดานความรู 
๒.๒.๑ ผลการเรียนรูดานความรู 

๑) มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมหรือสรางองคความรูใหมท่ีเปนแกนของสาขาวิชารัฐศาสตร 
๒) มีความสามารถในการใชเทคนิคการวิจัยและพัฒนาเพ่ือหาขอสรุปของปรากฏการณในสาขาวิชา

รัฐศาสตร 
๓) มีความเขาใจอยางลึกซ้ึงและกวางขวางเก่ียวกับองคความรูเชิงปฏิบัติการท่ีเปลี่ยนแปลงไปท้ังใน

ระดับชาติและนานาชาติ 
๔) มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนปจเจกปญญามาเปนสาธารณปญญาท่ีกอใหเกิดคุณคาตอสังคม 

๒.๒.๒ กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 



๑) จัดการเรียนรูโดยผูเรียนเปนศูนยกลาง และมุงเนนใหนิสิตมีความรูความเขาใจศาสตรในเชิงลึก 
ผสมผสานใหนําไปสูวิธีการดําเนินการท่ีเปนการพัฒนาอยางยั่งยืน  โดยใชวิธีการเรียนการสอนท่ีเนน
หลักการทางทฤษฎี และการประยุกตทางปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง เปนรูปแบบการเรียนรูท่ี
กระตุนใหเกิดการคิด วิเคราะห และตัดสินใจดวยตนเอง เชนใหมีการนําเสนองาน การรวมแสดงความ
คิดเห็น การตอบคําถาม เพ่ือสนับสนุนใหนิสิตคิดเปนและมีนิสัยใฝรู 

๒) การจัดการเรียนรูดวยตนเอง มีอิสระในการแสวงหาความรูโดยไมยึดติดกับการรับขอมูลจากผูสอน
เพียงวิธีเดียว 

๓) การเรียนรูแบบมีสวนรวม  
๔) เรียนรูจากสถานการณจริง มีการเรียนรูท้ังในชั้นเรียนและศึกษาดูงาน 
๕) การทําวิจัยท้ังในรายวิชาท่ีเก่ียวของและดุษฎีนิพนธ  
๖) การเรียนรูท่ีเนนการนําความรูไปประยุกตใชในการทําประโยชนตอชุมชน ทองถ่ิน และในระดับท่ี

สูงข้ึน  
๒.๒.๑ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

       ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิต ใหครอบคลุมในทุกดาน ดวยวิธีการดังตอไปนี้ 
๑) การทดสอบยอย  
๒) การสอบกลางภาคและปลายภาค  
๓) วัดผลสําเร็จของการปฏิบัติงานเปนทีม  
๔) การนําเสนอผลงาน  
๕) การนําความรูไปประยุกตใชประโยชน  
๖) การสอบประมวลความรู  
๗) การสอบวัดคุณสมบัติ  
๘) การสอบดุษฎีนิพนธ 

๒.๓ ดานทักษะทางปญญา 
๒.๓.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

๑) สามารถใชความเขาใจอันถองแทในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรูในการวิเคราะหประเด็นและ
ปญหาสําคัญไดอยางสรางสรรค  

๒) สามารถใชทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรูในพัฒนาแนวทางการแกไขปญหาดวยวิธีการใหมๆท่ี
เกิดข้ึนจากการบริหารดวยหลักการทางรัฐศาสตร 

๓) สามารถสังเคราะหผลงานวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจใหมๆท่ีสรางสรรครวมไปถึง
การบูรณาการแนวคิดตางๆ ท้ังจากภายในและภายนอกสาขาวิชารัฐศาสตรท่ีศึกษาในข้ันสูง 

๔) สามารถออกแบบและดําเนินการโครงการวิจัยท่ีสําคัญในเรื่องท่ีซับซอนท่ีเก่ียวกับการพัฒนาองค
ความรูทางดานรัฐศาสตรสมัยใหม จนกลายเปนขอเสนอเพ่ือการนําไปสูการปฏิบัติตอไป  

๒.๓.๒ กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
เพ่ือใหเกิดผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา หลักสูตรจึงใชกลยุทธในการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียนดังนี้   



๑) ฝกทักษะการคิดและการแกไขปญหา  
๒) เนนการเรียนรูดวยตนเอง และการปฏิบัติงานจริง   
๓) เนนการเรียนรูท่ีสามารถประยุกตใชกับสถานการณจริง โดยใชปญหาเปนตัวกระตุนใหเกิดการเรียนรู  

๒.๓.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
        ประเมินทักษะทางปญญาดวยวิธีการดังตอไปนี้  

๑) วัดการแสดงออกทางการกระบวนการคิดและการแกไขปญหา  
๒) วัดผลการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย  
๓) การนําเสนอผลงาน  
๔) การอธิบาย การตอบคําถาม  
๕) การโตตอบสื่อสารกับผูอ่ืน 

๒.๔ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
๒.๔.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

๑) มีความสามารถสูงในใชความรูทางดานรัฐศาสตรเพ่ือการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการไดอยางลึกซ้ึง
และแหลมคม  

๒) มีความสามารถในการใชความรูทางดานการจัดการเชิงพุทธเพ่ือการวางแผน วิเคราะหและแกปญหาท่ี
ซับซอนสูงมากดวยตนเอง รวมท้ังวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๓) มีความสามารถสรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค  
๔) มีความสามารถในการแสดงออกถึงความโดดเดนในการเปนผูนําในทางวิชาการและสังคมท่ีซับซอน 

๒.๔.๒ กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรู ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และ ความรับผิดชอบ  
เพ่ือใหเกิดผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบหลักสูตรจึงใชกล
ยุทธในการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดังนี้ 

๑) การจัดกิจกรรมในรายวิชาท่ีเนนการเรียนการสอนท่ีมีการปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางผูเรียนและผูสอน  
๒) ฝกฝนภาวะความเปนผูนํา ผูตาม การแสดงออกถึงภาวะความเปนผูนําและผูตามท่ีดี การมีมนุษย

สัมพันธท่ีดีกับผูรวมงาน และการรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืนในการปฏิบัติงานเปนทีมและการทํางานวิจัย  
๓) ฝกฝนการทํากิจกรรมเพ่ือสังคม  
๔) ฝกฝนการวางตัวท่ีเหมาะสมตอกาลเทศะ 
๕) ฝกฝนการประสานงานกับผูอ่ืนท้ังภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา  

๒.๔.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และ ความรับผิดชอบ 
ประเมินทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบดวยวิธีการดังตอไปนี้ 
๑) สังเกตุพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในหลายๆ ดาน ระหวางกิจกรรมการเรียนการสอน เชน 

พฤติกรรมความสนใจ ตั้งใจเรียนรู และพัฒนาตนเอง  
๒) สังเกตุพฤติกรรมการแสดงบทบาทภาวะผูนําและผูตามท่ีดี ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน  
๓) สังเกตุพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนและงานท่ีไดรับมอบหมาย การนําเสนอผลงาน การ

ทํางานวิจัย และการรวมทํากิจกรรมเพ่ือสังคม 
๒.๕ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 



๒.๕.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ     
๑) สามารถคัดกรองขอมูลและใชหลักตรรกะทางคณิตศาสตรและสถิติ ในการศึกษาคนควาปญหา 

เชื่อมโยงประเด็นปญหาท่ีสําคัญและซับซอน และเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในดานตางๆ  
โดยเฉพาะทางดานรัฐศาสตรในเชิงลึกไดเปนอยางดี 

๒) สามารถสื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังการพูด การอาน การฟง 
การเขียน และการนําเสนอ และสื่อสารกับกลุมบุคคลตางๆ ท้ังในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึง
ชุมชนท่ัวไปไดอยางเหมาะสม 

๓) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอรายงานการวิจัย ดุษฎีนิพนธ หรือโครงการคนควาท่ี
สําคัญ ท้ังในรูปแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ รวมถึงการตีพิมพผานสื่อทางวิชาการและ
วิชาชีพไดอยางเหมาะสม 

๒.๕.๒ กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือใหเกิดผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรจึงใชกลยุทธในการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดังนี้ 

๑) จัดการเรียนรายวิชาสัมมนาใหนิสิต โดยนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียนโดยไมนับหนวยกิต ท้ังนี้
เพ่ือใหนิสิตไดฝกทักษะท้ังดานการวิเคราะห การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
คนควาและนําเสนองานท้ังเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

๒) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุงเนนใหผูเรียนไดฝกฝนทักษะการสื่อสาร และการนําเสนอโดยใช
เทคโนโลยีท้ังดวยตนเองและรวมกับผูอ่ืน การอภิปราย  

๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการวิเคราะหปญหาจริงในการเรียนรูและการทํางานวิจัย 
๒.๕.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ  ประเมินทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดวย
วิธีการดังตอไปนี้ 
๑) การทดสอบความรูและเทคนิคการวิเคราะหและแกปญหาในสถานการณจําลองเสมือนจริง  

๒) การทํางานวิจัย ตั้งแตเริ่มตนจนถึงข้ันตอนการเขียนรายงาน และการนําเสนอผลงาน 
 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

๑-๒   
๓ 

 
การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

 

๓   
๓ 

การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

 

๔   การบรรยาย วิเคราะห  



สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

๓ การซักถาม 
๕-๖   

๓ 
การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

 

๗ สอบเก็บคะแนน ๓   

๘  ๓ การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

 

๙  ๓ การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

 

๑๐-๑๑  ๓ การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

 

๑๒-๑๓  ๓ การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

 

๑๔  ๖ การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

 

๑๕  ๓ การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

 

๑๖ การสอบปลายภาค ๓   

 

    
 
 

ท่ี  วิธีการประเมิน  สัปดาหท่ีประเมิน  
สัดสวนของการ

ประเมินผล 

๑ 
สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค  

๘ 
๑๖ 

๒๐% 
๕๐% 

๒ 

วิเคราะหกรณีศึกษา คนควา การนําเสนอรายงาน 
การทํางานกลุมและผลงาน 
การอานและสรุปบทความ 
การสงงานตามท่ีมอบหมาย  

ตลอดภาคการศึกษา ๒๐% 

๓ 
การเขาชั้นเรียนการมีสวนรวม อภิปราย เสนอความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา ๑๐% 



    ๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑.เอกสารและตําราหลัก 
๒.เอกสารและขอมูลสําคัญ 
     หนังสือ ตํารา เอกสารเก่ียวกับปรัชญาการเมือง ทฤษฎีการเมือง พรรคการเมือง ประวัติศาสตรการเมือง และ
ขอมูลออนไลนเก่ียวกับปรัชญาการเมือง ทฤษฎีการเมือง พรรคการเมือง ประวัติศาสตรการเมือง 
๓.เอกสารและขอมูลแนะนํา 
 

 
หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 ๑.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต วิธีการประเมินประสิทธิผลในรายวิชาโดยนิสิต   มี
ดังนี้   -  การใชแบบประเมินผลการสอนอาจารยผูสอน ซ่ึงเปนรูปแบบประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัยท่ีกําหนด
ใหสํานักทะเบียนและวัดผลกํากับในระบบท่ีจะตองประเมินผลทุกภาคการศึกษา -แบบประเมินผลการสอนอาจารยผู
สอน  ซ่ึงเปนแบบประเมินผลการสอนท่ีอาจารยผูสอนจัดทํา ข้ึนเพ่ือใหนิสิตแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการสอนของ
อาจารยผูสอนในระหวางภาคการศึกษา และ ปลายภาคการศึกษา  ในรูปแบบตาง ๆ 

๒. กลยุทธการประเมินการสอน - วิธีการประเมินการสอนท่ีอาจารยผสูอนประเมินการสอนของตนเอง – การ
สังเกตการสอนของผูรวมทีมการสอน - ผลการสอบ/ผลการเรียนรู -การวิเคราะหขอสอบเพ่ือตรวจสอบมาตรฐานของข
อสอบ – การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู - การเขารวมกจิกรรมในชั้นเรียนของผูเรียน - การตอบขอซักถาม - 
การคนควาในรูปแบบของรายงาน และการนําเสนอผลงานการรวมอภิปรายในประเด็นตาง ๆ ในชั้นเรียน   
 ๓. การปรับปรุงการสอน  หลักสูตรไดนําผลท่ีไดจากการประเมินท้ังจากผูเรียน และผลท่ีไดจากการ
ประเมินผลการเรียนของผูเรียนมาใชเปนฐานขอมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอน มคอ.๓ ในภาคการศึกษาตอไป 
โดยการประชุมรวมกันระหวางทีมผูสอนและอาจารยประจําหลักสูตร และการสัมมนาอาจารยผูสอนเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน 
 ๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีได
จากการสุมตรวจผลงานของนิสิตท่ีไดรับการมอบหมายใหคนควา และวิเคราะหกรณีปญหา การอภิปราย ซักถามนิสิต 
การพิจารณาผลการทดสอบยอย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค โดยมีการทวนสอบหลังเสร็จสิ้นการเรียน
การสอน โดยการสอบเพ่ือประเมินความรู ความเขาใจ 
 ๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา มีการนําผลการประเมินจาก ขอ 
๑ , ๒  มาพิจารณาประเด็นท่ีนิสิตวิจารณาปรับปรุงแกไขเพ่ือใหการเรียนการสอน วิธีการสอนรูปแบบใดท่ีมีความ
เหมาะสม เพ่ือใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ นําผลการประเมินจาก ขอ ๔  มาทบทวน และวางแผนเพ่ือปรับปรุง 
ประสิทธิผลของรายวิชา  ในเรื่องเก่ียวกับ อาจารยผูสอน การจัดตารางเรียนของนิสิต   การสอนเสริมใหนิสิต - การ
ทบทวนและปรับปรุง  ลําดับเนื้อหาการสอน   วิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน    มาตรฐานขอสอบ
ยากหรืองายเพ่ือปรับความยากงายท่ีเหมาะสมสําหรับภาคการศึกษาถัดไป 
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