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๑ 
 

รายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ. ๓)  

รายละเอียดของรายวิชาการเลือกตั้ง 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 
     รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
 
๔.อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
    รศ.ประณต นันทิยะกุล/ ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต 
๕.ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน 
     ภาคการศึกษาท่ี ๒ / ชั้นปท่ี ๑ 
๖.รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
     ไมมี 
๗.รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 
     ไมมี 
๘.สถานท่ีเรียน    
     คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๙.วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
     ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
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หมวดท่ี ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา 

     ๑. เพ่ือใหนิสิตมีความรูความเขาใจเก่ียวกับทฤษฎี แนวคิด และความเปนมาเก่ียวกับการเลือกตั้ง พรรคการเมือง
และกลุมผลประโยชนท้ังไทยและตางประเทศ 
     ๒. เพ่ือใหนิสิตมีความสามารถอธิบายเก่ียวกับบทบาทและอิทธิพลของพรรคการเมืองและกลุมผลประโยชนทาง
การเมืองท่ีมีตอระบบการเมืองการปกครอง 
     ๓. เพ่ือใหนิสิตวิเคราะหปญหาอุปสรรคและแนวโนมของการเลือกตั้งของไทยซ่ึงสามารถนำไปเปรียบเทียบกับ 
การเลือกตั้งในประเทศอ่ืน ๆ ได 

 
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๑. เพ่ือใหนิสิตมีความรูความเขาใจทฤษฎี แนวคิด และความเปนมาเก่ียวกับพรรคการเมืองกลุมผลประโยชนและ
ระบบการเลือกตั้ง 
     ๒. เพ่ือใหนิสิตสามารถอธิบายบทบาทและอิทธิพลของพรรคการเมืองและกลุมผลประโยชนทาง 
การเมืองท่ีมีตอระบบการเมืองการปกครอง 
     ๓. เพ่ือใหนิสิตสามารถวิเคราะหปญหาการเลือกตั้งของไทยซ่ึงสามารถนำไปเปรียบเทียบกับ 
การเลือกตั้งในประเทศอ่ืน ๆ ได 

 
 

 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 

๑.คำอธิบายรายวิชา  

 ศึกษาระบบและวิเคราะหรูปแบบการเลือกต้ัง อำนาจและหนาท่ีของคณะกรรมการเลือกตั้ง 
พฤติกรรมการเมืองในมิติตางๆ เนนพฤติกรรมการเลือกตั้งในระดับชาติ ทองถ่ิน และในเชิงเปรียบเทียบ กระบวนการ
เลือกตั้ง ระบบเลือกตั้ง และความสัมพันธระหวางระบบเลือกตั้ง ผูใชสิทธิเลือกตั้งและพรรคการเมือง ในฐานะสถาบัน
ทางการเมือง 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   
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๓.จำนวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล 

     - อาจารยประจำรายวิชา ประกาศเวลาใหคำปรึกษาผานเวปไซดคณะ  
     - อาจารยจัดเวลาใหคำปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห  (เฉพาะรายท่ี
ตองการ) 

 
หมวดท่ี ๔ การพัฒนาการเรียนรูของนิสิต 

 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 

     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

          พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือใหสามารถดำเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมอยางราบรื่น และเปน
ประโยชนตอสวนรวม โดยผูสอนตองพยายามสอดแทรกเรื่องท่ีเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือใหนิสิตสามารถพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมไปพรอมกับการศึกษาพรรคการเมือง กลุมผลประโยชนและการเลือกตั้ง โดยมีคุณธรรมจริยธรรม
ตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้ 
           (๑) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต  
           (๒) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม 
           (๓) มีภาวะความเปนผูนำและผูตาม สามารถทำงานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลำดับ
ความสำคัญ 
           (๔) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
           (๕) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 
 
     ๑.๒ วิธีการสอน  

           (๑) บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาเก่ียวกับประเด็นทางจริยธรรมของพรรคการเมือง กลุมผลประโยชน
และการเลือกตั้ง และอภิปรายกลุม 
           (๒)  นิสิตทำแบบฝกหัดสง 
           (๓)  นิสิตคนควาหาขอมูลท่ีเก่ียวกับทางดานปกครองและบริหารในเขตนครหลวง และนำไปเปนแนวทางใน
การศึกษาสถานการณจริง 
           (๔)  นิสิตมีสวนรวมในการออกมานำเสนอผลงาน การวิเคราะหประเด็นและการคำนวณหาคำตอบของโจทย 
           (๕)  นิสิตจับกลุมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน โดยใหเพ่ือนสอนเพ่ือน อธิบายกัน ทำความเขาใจกัน โดย
ผูสอนกำกับดูแลหางๆ 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 

          - พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานท่ีไดรับมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหและตรงเวลา 
          - มีการอางอิงเอกสารท่ีไดนำมาทำรายงาน อยางถูกตองและเหมาะสม 
          - ประเมินผลการวิเคราะหกรณีศึกษา 
          - ประเมินผลการนำเสนอรายงานท่ีมอบหมาย 
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๒.ความรู  

     ๒.๑ ความรูท่ีตองไดรับ  

          ความเขาใจเก่ียวกับทฤษฎี ความเปนมา และระบบของการเลือกตั้ง พรรคการเมือง กลุมอิทธิพล และกลุม
ผลประโยชน บทบาทและอิทธิพลของกลุมตางๆ และความสัมพันธกับรัฐบาล พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง 
และปญหาการเลือกตั้ง เนนกรณีของไทยโดยเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ 
     ๒.๒ วิธีการสอน 

          บรรยาย อภิปราย การทำงานกลุม การนำเสนอรายงาน  การวิเคราะหกรณีศึกษา และมอบหมายใหคนควา
หาบทความ ขอมูลท่ีเก่ียวของ โดยนำมาสรุปและนำเสนอ การศึกษาโดยใชปญหา และโครงงาน (Problem base 
learning, Project base  learning and Student Center) เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 

          - ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบท่ีเนนการวัดหลักการและทฤษฎี 
          - นำเสนอสรุปการอานจากการคนควาขอมูลท่ีเก่ียวของ 
          - วิเคราะหกรณีศึกษา 
๓.ทักษะทางปญญา 

     ๓.๑ ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

          พัฒนาความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ มีการวิเคราะห เพ่ือการปองกันและแกไขปญหาการเลือกตั้ง 
พรรคการเมือง กลุมผลประโยชน 
     ๓.๒ วิธีการสอน 

          - การมอบหมายใหนิสิตทำโครงงานพิเศษ และนำเสนอผลการศึกษา 
          - อภิปรายกลุม 
          - วิเคราะหกรณีศึกษาเก่ียวกับพรรคการเมือง กลุมผลประโยชนและการเลือกตั้ง 
          - การสะทอนแนวคิดจากการประพฤติ 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 

          สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเนนขอสอบท่ีมีการวิเคราะหสถานการณ หรือวิเคราะหแนวคิดในดานพรรค
การเมือง กลุมผลประโยชนและการเลือกตั้ง 
๔.ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา  

          - พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน 
          - พัฒนาความเปนผูนำและผูตามในการทำงานเปนทีม 
          - พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานท่ีมอบหมายใหครบถวนตามกำหนดเวลา 
     ๔.๒ วิธีการสอน 

          - จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหกรณีศึกษา 
          - มอบหมายงานรายกลุม และรายบุคคล หรือ อานบทความท่ีเก่ียวของกับรายวิชา 
          - การนำเสนอรายงาน 
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     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 

          - ประเมินตนเอง และเพ่ือน ดวยแบบฟอรมท่ีกำหนด 
          - รายงานท่ีนำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเปนทีม 
          - รายงานการศึกษาดวยตนเอง 
๕.ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา       

          - พัฒนาทักษะในการสื่อสารท้ังการพูด การฟง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในชั้น
เรียน 
          - พัฒนาทักษะในการวิเคราะหขอมูลจากกรณีศึกษา 
          - พัฒนาทักษะในการสืบคน ขอมูลทางอินเทอรเน็ต  
          - ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เชน การสงงานทางอีเมล การสรางหองแสดงความคิดเห็น
ในเรื่องตางๆ  
          - ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใชรูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
     ๕.๒ วิธีการสอน       

          - มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และทำรายงาน โดยเนน
การนำตัวเลข หรือมีสถิติอางอิง จากแหลงท่ีมาขอมูลท่ีนาเชื่อถือ 
          - นำเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  
     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 

          - การจัดทำรายงาน และนำเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี 
          - การมีสวนรวมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 
สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด จำนวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อท่ีใช (ถาม)ี 

ผูสอน 

๑-๒ 
 

แนะนำเนื้อหาวิชาและวิธีการศึกษา 
บทท่ี ๑  ทฤษฎี แนวคิดและความเปนมา
ของพรรคการเมือง 
- ทฤษฎี แนวคิดเก่ียวกับพรรคการเมือง 
- ความเปนมาของพรรคการเมือง 

๖ บรรยาย  ยกตัวอยาง
ประกอบ  
Course outline/ 
Lecture/Assign 

รศ.ประณต นันทิยกุล/ ผศ. 
ดร.ยุทธนา  ปราณีต 



ภาควชิารฐัศาสตร ์คณะสงัคมศาสตร ์มจร                                                                                                             ๖ 
 

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อท่ีใช (ถาม)ี 

ผูสอน 

๓ 
 

บทท่ี ๒  แนวคิดและความเปนมาของกลุม
ผลประโยชน 
- ทฤษฎี แนวคิดเก่ียวกับกลุมผลประโยชน 
- ความเปนมาของกลุมผลประโยชน   

๓ บรรยาย  ยกตัวอยาง
ประกอบ อภิปรายกลุม
จากกรณีศึกษา 
Lecture/Present/ 
Conference 

รศ.ประณต นันทิยกุล/ ผศ. 
ดร.ยุทธนา  ปราณีต 

๔ 
 

บทท่ี ๓   แนวคิดและความเปนมาของ
ระบบการเลือกตั้ง 
- ทฤษฎี แนวคิดเก่ียวกับระบบการเลือกตั้ง 
- ความเปนมาของระบบการเลือกตั้ง   
 

๓ บรรยาย  ยกตัวอยาง
ประกอบ อภิปรายกลุม
จากกรณีศึกษา 
Lecture/Present/ 
Conference 

รศ.ประณต นันทิยกุล/ ผศ. 
ดร.ยุทธนา  ปราณีต 

๕ 
 

บทท่ี ๔ บทบาทพรรคการเมืองท่ีมีตอ
ระบบการเมือง 
- บทบาทในฐานะสถาบันทางการเมือง 
- บทบาทในฐานะตัวแทนประชาชน 

๓ บรรยาย  ยกตัวอยาง
ประกอบ อภิปรายกลุม
จากกรณีศึกษา 
Lecture/Present/ 
Conference 

รศ.ประณต นันทิยกุล/ ผศ. 
ดร.ยุทธนา  ปราณีต 

๖ 
 

บทท่ี ๕ บทบาทและอิทธิพลของกลุม
ผลประโยชนและกลุมอิทธิพลท่ีมีตอระบบ
การเมือง 
- บทบาทและอิทธิพลของกลุมผลประโยชน
ท่ีมีตอระบบการเมือง 
- บทบาทของกลุมอิทธิพลท่ีมีตอระบบ
การเมือง 

๓ บรรยาย  ยกตัวอยาง
ประกอบ อภิปรายกลุม
จากกรณีศึกษา 
Lecture/Present/ 
Conference 

รศ.ประณต นันทิยกุล/ ผศ. 
ดร.ยุทธนา  ปราณีต 

๗ 
 

บทท่ี ๖   พรรคการเมืองในประเทศไทย 
- ความเปนมาของพรรคการเมืองไทย 
- บทบาทของพรรคการเมืองไทย 
- ปญหาและอุปสรรคของพรรคการ
เมืองไทย 

๓ บรรยาย  ยกตัวอยาง
ประกอบ อภิปรายกลุม
จากกรณีศึกษา 
Lecture/Present/ 
Conference 

รศ.ประณต นันทิยกุล/ ผศ. 
ดร.ยุทธนา  ปราณีต 

๘ สอบกลางภาค  ๓  รศ.ประณต นันทิยกุล/ ผศ. 
ดร.ยุทธนา  ปราณีต 

๙ 
 

บทท่ี๗  กลุมผลประโยชนและกลุมอิทธิพล
ทางการเมืองในประเทศไทย 
ไทย  
- ความเปนมาของกลุมผลประโยชนและ
กลุมอิทธิพลทางการเมืองในประเทศไทย 
- บทบาทของกลุมผลประโยชนและกลุม
อิทธิพลทางการเมืองในประเทศไทย 
- ปญหาและอุปสรรคของกลุมผลประโยชน
และกลุมอิทธิพลทางการเมืองในประเทศ
ไทย 

๓ บรรยาย  ยกตัวอยาง
ประกอบ อภิปรายกลุม
จากกรณีศึกษา 

รศ.ประณต นันทิยกุล/ ผศ. 
ดร.ยุทธนา  ปราณีต 

๑๐ 
 

บทท่ี  ๘ ระบบการเลือกตั้งของไทย 
- ความเปนมาของระบบการเลือกตั้งไทย 
- ระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญไทย 

๓ บรรยาย  ยกตัวอยาง
ประกอบ อภิปรายกลุม

รศ.ประณต นันทิยกุล/ ผศ. 
ดร.ยุทธนา  ปราณีต 
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สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อท่ีใช (ถาม)ี 

ผูสอน 

- ปญหาอุปสรรคของระบบการเลอืกตั้งไทย จากกรณีศึกษา 
มีกิจกรรมการศึกษาดูงาน 
ณ สำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

๑๑ 
 

บทท่ี ๙ พรรคการเมืองกลุมผลประโยชน
และการเลือกตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา 
- พรรคการเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกา 
- กลุมผลประโยชนในประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
- การเลือกตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา 

๓ บรรยาย  ยกตัวอยาง
ประกอบ อภิปรายกลุม
จากกรณีศึกษา 
Lecture/Present/ 
Conference 

รศ.ประณต นันทิยกุล/ ผศ. 
ดร.ยุทธนา  ปราณีต 

๑๒ 
 

บทท่ี ๑๐ พรรคการเมืองกลุมผลประโยชน
และการเลือกตังในประเทศอังกฤษ 
- พรรคการเมืองในประเทศอังกฤษ 
- กลุมผลประโยชนในประเทศอังกฤษ 
- การเลือกตั้งในประเทศอังกฤษ 

๓ บรรยาย  ยกตัวอยาง
ประกอบ อภิปรายกลุม
จากกรณีศึกษา 
Lecture/Present/ 
Conference 

รศ.ประณต นันทิยกุล/ ผศ. 
ดร.ยุทธนา  ปราณีต 

๑๓ บท ท่ี  ๑๑  บทบาทของ กกต .กับการ
เลือกตั้งของไทย 
- บทบาทของกกต. ตอพรรคการเมืองไทย 
- บทบาทของกกต. กับการแกปญหา 
- บทบาทของ กกต. ตอการเลือกตั้งของ
ไทย 

๓ บรรยาย  ยกตัวอยาง
ประกอบ อภิปรายกลุม
จากกรณีศึกษา 
Lecture/Present/ 
Conference 

รศ.ประณต นันทิยกุล/ ผศ. 
ดร.ยุทธนา  ปราณีต 

๑๔ บทท่ี ๑๒ แนวโนมและปญหาของการ
เลือกตั้ง พรรคการเมือง กลุมผลประโยชน 
- แนวโนมและปญหาการเลือกตั้งของไทย 
- แนวโนมและปญหาของพรรคการ
เมืองไทย 
- แนวโนมและปญหากลุมผลประโยชน 

๓ บรรยาย  ยกตัวอยาง
ประกอบ อภิปรายกลุม
จากกรณีศึกษา 
Lecture/Present/ 
Conference 

รศ.ประณต นันทิยกุล/ ผศ. 
ดร.ยุทธนา  ปราณีต 

๑๕ 
 

ประมวล/สรุปองคความรูประจำวิชา ๓ Conference/ 
Evaluation/ 
Improvement/ 
Development 

รศ.ประณต นันทิยกุล/ ผศ. 
ดร.ยุทธนา  ปราณีต 

๑๖ สอบปลายภาค ๓  คณะกรรมการกลาง/จนท.ของ
หลักสตูรบัณฑิตศึกษา 

 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ท่ี  
 

ผลการ
เรียนรู*  

 

วิธีการประเมิน  
 
 

สัปดาหท่ีประเมิน  
สัดสวนของการ

ประเมินผล 
 

๑ 

๑.๑, ๑.๖, 
๑.๗, ๒.๑, 
๒.๔-๒.๖, 

๓.๒ 

ทดสอบยอยครั้งท่ี ๑ 
สอบกลางภาค 
ทดสอบยอยครั้งท่ี ๒ 
สอบปลายภาค 

๔ 
๘ 

๑๒ 
๑๖ 

๑๐% 
๒๕% 
๑๐% 
๒๕% 
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๒ 

๑.๑, ๑.๖, 
๑.๗, ๒.๑, 
๒.๔-๒.๖, 
๓.๒, ๔.๑-
๔.๖,๕.๓-

๕.๔ 

วิเคราะหกรณีศึกษา คนควา การนำเสนอรายงาน 
การทำงานกลุมและผลงาน 
การอานและสรุปบทความ 
การสงงานตามท่ีมอบหมาย  
 

ตลอดภาค
การศึกษา 

๒๐% 

๓ 
๑.๑-๑.๗, 

๓.๑ 

การเขาชั้นเรียน 
การมีสวนรวม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้น
เรียน 

ตลอดภาคการศึกษา ๑๐% 
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หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
๑.เอกสารและตำราหลัก 
   ชัยอนันต  สมุทวณิช. การเลือกต้ัง พรรคการเมือง รัฐสภาและคณะทหาร. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพบรรณกิจ, ๒๕๒๔. 

 
๒.เอกสารและขอมูลสำคัญ 
    - 
๓.เอกสารและขอมูลแนะนำ 
   ชูวงศ ฉายะบุตร. หลักพรรคการเมือง. กรุงเทพฯ : โรงพิมพจำลองศิลป, ๒๕๑๑. 
    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เอกสารการสอนชุดวิชาปญหาการเมืองไทยปจจุบัน. นนทบุรี : 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๐. 
    สุขุม นวลสกุลและคณะ. การเมืองการปกครองของไทย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๔๐. 
    หยุด แสงอรุณ. พรรคการเมือง. กรุงเทพฯ : โรงพิมพพิฆเนศ, ๒๕๑๗. 
    รศ.ดร.เรืองวิทย เกษ 
   Kramol Tongdhamachart. Toward a Political Party in Thai Perspective. Singapore: Maruzen Asia, 

1982. 
 

-----------------------๐๐๐-------------------- 

 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ท่ีจัดทำโดยนิสิต ไดจัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนิสิต ได
ดังนี้ 
          - การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 
          - การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 
          - แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 
          - ขอเสนอแนะผานเวปบอรด ท่ีอาจารยผูสอนไดจัดทำเปนชองทางการสื่อสารกับนิสิต 

 
๒.กลยุทธการประเมินการสอน 
     ในการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้ 
          - การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน 
          - ผลการสอบ 
          - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 

 
๓.การปรับปรุงการสอน  
     หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหา
ขอมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
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          - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
          - การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 

 
๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรูในวิชา 
ไดจาก การสอบถามนิสิต หรือการสุมตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี ้
          - การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนิสิต โดยอาจารยอ่ืน หรือผูทรงคุณวุฒิ ท่ีไมใช
อาจารยประจำหลักสูตร  
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนิสิต โดยตรวจสอบขอสอบ 
รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 

 
๕.การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพ่ือใหเกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ ๔ 
          - เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญหาท่ีมาจากงานวิจัย
ของอาจารยหรืออุตสาหกรรมตาง ๆ 

 
 
 
 
 
  



 
รายละเอียดของรายวิชา(มคอ.๓)  
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 

 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา      คณะสังคมศาสตร์  

 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา  
         ๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน         
                       ( Meditation) 
๒.จำนวนหน่วยกิต   
          (๓) หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     รัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิชาบังคับ 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

พระเทพวิสุทธิโสภณ, ดร. รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล 
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคเรียนที่ ๒  ชั้นปีที่ ๑  
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     - ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     - ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน    
     คณะสังคมศาสตร์ โซน B  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อำเภอวังน้อย  
     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๙.วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
     ๑๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 

 
 

 

 

 

 

 

 



๒ 
 

 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
      ๑) เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์แนวคิดกรรมฐาน ที่เกี่ยวกับความรู้ การแสวงหาความรู้ 
การเข้าถึงความรู้  
      ๒) เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสังเคราะห์แนวคิดกรรมฐาน ที่เกี่ยวกับความรู้ การแสวงหาความรู้ 
การเข้าถึงความรู้ 
      ๓) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการประยุกต์ใช้ปัญญาเพ่ือสันติสุขของมวลมนุษยชาติ 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     เพ่ือให้นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้างองค์ความรู้ทางการการวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดวิปัสสนากรรมฐาน 
ที่เกี่ยวกับความรู้ การแสวงหาความรู้ การเข้าถึงความรู้  รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ปัญญาเพ่ือสันติสุขของมวล
มนุษยชาติ 

 
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 

๑. คำอธิบายรายวิชา  
           ศึกษาและปฏิบัติหลักสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎกอรรถกถา ฎีกา อนุ
ฎีกา และปกรณ์วิเสส รวมทั้งรูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของสำนักต่างๆ ในสังคมไทย โดยเน้นศึกษาอารมณ์ของสม
ถกรรมฐานและกรรมฐาน ลำดับขั้นตอนของการเจริญกรรมฐานและผลที่เกิดจากการเจริญกรรมฐาน ได้แก่ สมาบัติ ๘ 
และวิปัสสนาญาณ ๑๖ เป็นต้น 
 
๒. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา   

เชิญวิทยากรเพื่อสอน
เสริมตามความต้องการ   

มีการฝึกค้นคว้าข้อมูลใน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง ๖ 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์   

๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
   - อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษางานวิจัย/วิทยานิพนธ์ผ่านเว็ปไซด์มหาวิทยาลัยและคณะฯ 
   - อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ ๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์(เฉพาะราย) 

 
หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 

     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิ์ของข้อมูลส่วนบุคคล การ
ไม่เปิดเผยข้อมูล การรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางเอกสาร/ตำราและไม่ละเมิดสิทธ์ทาง
ปัญญา มีความซื่อสัตย์สุจริตวิชาชีพ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณสมบัติตามหลักสูตร/สาขาวิชาฯ 
           ๑) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจเพ่ือการแก้ปัญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมที่ซับซ้อนอย่างผู้รู้ในบริบท
ของศาสตร์ทางด้านการจัดการเชิงพุทธ 



๓ 
 

          ๒) มีความสามารถในการสนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้ดุลยพินิจบนฐานความรู้ทางการจัดการเชิงพุทธใน
การจัดการกับบริบทที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
          ๓) มีภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ทำงาน และชุมชนที่ตน
เกี่ยวข้อง 

  ๔) มีความสามารถในการเป็นแบบอย่างที่ดีงามของผู้อื่น 
     ๑.๒ วิธีการสอน  
          - การบรรยาย (Lecture) กรณียกตัวอย่างเกี่ยวกับประเด็นทางวิปัสสนากรรมฐาน 
          - การอภิปรายและสรุปจากกรณีศึกษาตัวอย่างที่อาจารย์ผู้สอนกำหนดให้ 
          - การฝึกวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด/ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
          - ทดสอบความรู้ความเข้าใจจากเนื้อหาสาระหรือข้ันตอนในกระบวนการทางวิปัสสนากรรมฐาน 
          - กำหนดให้นักศึกษานำเสนอรายงานการค้นคว้า 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - พฤติกรรมการเรียนการเข้าเรียน การตรงต่อเวลาและการมีส่วนร่วม/การคิด/การศึกษาเพ่ือค้นหาคำตอบ 
          - การฝึกปฏิบัติงาน/ทำแบบฝึกหัดตามที่ได้รับมอบหมายและทำงานได้อย่างมีคุณภาพ 
          - การศึกษา/ค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทำและนำเสนอเป็นรายงานการค้นคว้าตามที่ได้รับมอบหมาย 
          - การศึกษาและการวิเคราะห์/สังเคราะห์จากตัวอย่างการทำนโยบายจริงจากรัฐบาลหรือวิทยานิพนธ์ 
          - การวัดผลจากการสอบกลางภาคเรียนและสอบปลายภาคเรียน รวมทั้งประเมินผลจากงานที่มอบหมาย 
๒. ความรู้  

     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
         ๑) มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นแก่นของวิชาวิปัสสนากรรมฐาน 
         ๒) มีความสามารถในการจัดการตามกระบวนการของ  
         ๓) มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางวิปัสสนากรรมฐาน 
         ๔) มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนปัจเจกปัญญามาเป็นสาธารณปัญญาที่ก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคม 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - การบรรยาย การวิเคราะห์/สังเคราะห์เอกสาร/แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การศึกษากรณีตัวอย่าง
ผลงานวิจัย  
          - การศึกษากระบวนการทางวิปัสสนากรรมฐาน 
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การวัดผลจาการสังเกต สอบกลางภาคและสอบปลายภาค เน้นการวัดผลจากความเข้าใจเป็นหลัก 
          - การนำเสนอจากผลการวิเคราะห์/สังเคราะห์และสรุปผลเป็นรายงาน 
          - การวัดความรู้ความเข้าใจจากคุณภาพของผลงานวิจัยที่ทำเสร็จสมบูรณ์ 
          - การวัดจากกิจกรรมที่เข้าร่วมสัมมนาผลการศึกษาค้นคว้าเอกสารวิชาการ 
          - ความสมบูรณ์ของเอกสารรายงานและส่งตรงเวลา 
๓. ทักษะทางปัญญา 

    ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
          ๑) สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคทางวิปัสสนากรรมฐาน ในการวิเคราะห์ประเด็นและ
ปัญหาสำคัญได้อย่างสร้างสรรค์  



๔ 
 

          ๒) สามารถใช้ทฤษฎีและเทคนิคทางวิปัสสนากรรมฐาน ในพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆที่
เกิดข้ึนจากการจัดการเชิงพุทธ 
          ๓) สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ๆที่สร้างสรรค์รวมไปถึงการบูรณาการ
แนวคิดต่างๆ ทั้งภายในและนอกสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธที่ศึกษาในขั้นสูง 
          ๔) สามารถออกแบบและดำเนินการประเด็นทางที่วิปัสสนากรรมฐานสำคัญในเรื่องที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ใหม่ๆ จนกลายเป็นข้อเสนอเพ่ือการนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป  
๓.๒ วิธีการสอน 
          - การมอบหมายงานที่เกี่ยวกับวิปัสสนากรรมฐาน กรณีศึกษา การกำหนดหัวข้อการค้นคว้ารายงาน รวมทั้ง
การสรุปอภิปรายผลและการเสนอแนะนำผลการค้นคว้าไปใช้ประโยชน์ โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การสอบกลางภาคและสอบปลายภาค โดยเน้นการวัดผลจากความรู้และความเข้าใจเป็นสำคัญ 
          - การวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นต่างๆและการสรุปผลการศึกษาท่ีเป็นรายงาน 
          - การวัดผลจากการสังเกตและการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  
            ๑) มีความสามารถสูงในใช้ความรู้ทางด้านวิปัสสนากรรมฐาน เพ่ือการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการได้อย่าง
ลึกซึ้งและแหลมคม  
            ๒) มีความสามารถในการใช้ความรู้ทางด้านวิปัสสนากรรมฐาน เพ่ือการวางแผน วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่
ซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           ๓) มีความสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์  
           ๔) มีความสามารรถในการแสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้นำในทางวิชาการและสังคมที่ซับซ้อน    
     ๔.๒ วิธีการสอน 
          - จัดกิจกรรมให้นิสิตมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารทางวิชาการ 
          - มอบหมายงานให้แต่ละกลุ่มหรือรายบุคคล เช่น การศึกษาค้นคว้าเพื่อจัดทำตัวอย่างวิปัสสนากรรมฐาน 
          - การนำเสนอรายงานการค้นคว้าเป็นรายบุคคล/กิจกรรมสัมมนาเอกสารวิชาการในกลุ่มย่อยฯ 
     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
          - ประเมินตนเองและประเมินด้วยเพื่อน ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ 
          - รายงานที่นำเสนอและสังเกตจากพฤติกรรมทำงานเป็นทีม 
          - รายงานการศึกษาด้วยตนเอง/รายงานผลงานวิชาการ 



๕ 
 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา       
          ๑) สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักทางวิปัสสนากรรมฐาน ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา เชื่อมโยงประเด็น
ปัญหาที่สำคัญและซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านวิปัสสนากรรมฐาน 
แห่งศาสตร์ในเชิงลึกได้เป็นอย่างดี 
          ๒) สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การอ่าน การฟัง การเขียน 
และการนำเสนอ และสื่อสารกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไปได้อย่างเหมาะสม 
          ๓) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอรายงาน วิทยานิพนธ์ หรือโครงการค้นคว้าที่สำคัญ ทั้งใน
รูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการตีพิมพ์ผ่านสื่อทางวิชาการและวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม    
     ๕.๒ วิธีการสอน       
          - การมอบหมายให้นิสิตได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองจาก Website,e-learning มีการอ้างอิงอย่างถูกต้อง 
             และครบถ้วน 
          - การสืบค้นข้อมูลและวรรณกรรมหรือแนวคิด/ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
          - การนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าหรือสืบค้นเป็นกลุ่มหรือรายบุคล  
     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การจัดทำงานและนำเสนอสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
          - การมีส่วนร่วมเพ่ืออภิปรายจากเค้าโครงการวิจัย 
          - การนำเสนอเค้าโครงการวิจัยด้วยตนเอง 

 
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 
ครั้ง 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน   
สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

๑ แนะนำวิธีปฏิบัติกรรมฐาน ๓ แนะนำกิจกรรมนิสิตและการวัด
ประเมินผล โดยสรุป 
สาระท่ีสำคัญๆ 

พระเทพวิสุทธิโสภณ,ดร./ 
รศ.ดร.ประณต  นันทิยะกลุ 

๒ กรรมฐาน ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง 
ปฏิบัติ 

พระเทพวิสุทธิโสภณ,ดร./ 
รศ.ดร.ประณต  นันทิยะกลุ 

๓ กรรมฐาน ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง 
ปฏิบัติ 

พระเทพวิสุทธิโสภณ,ดร./ 
รศ.ดร.ประณต  นันทิยะกลุ 

๔ กรรมฐาน ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง 
ปฏิบัติ 

พระเทพวิสุทธิโสภณ,ดร./ 
รศ.ดร.ประณต  นันทิยะกลุ 

๕ กรรมฐาน ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง 
ปฏิบัติ 

พระเทพวิสุทธิโสภณ,ดร./ 
รศ.ดร.ประณต  นันทิยะกลุ 

๖ กรรมฐาน ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง 
ปฏิบัติ 

พระเทพวิสุทธิโสภณ,ดร./ 
รศ.ดร.ประณต  นันทิยะกลุ 

๗ กรรมฐาน ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง 
ปฏิบัติ 

พระเทพวิสุทธิโสภณ,ดร./ 
รศ.ดร.ประณต  นันทิยะกลุ 



๖ 
 

ครั้ง 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน   
สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

๘ สอบอารมณ์ ครั้งที่ ๒ ๓ สอบอารมณ์โยคี พระเทพวิสุทธิโสภณ,ดร./ 
รศ.ดร.ประณต  นันทิยะกลุ 

๙ กรรมฐาน ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง 
ปฏิบัติ 

พระเทพวิสุทธิโสภณ,ดร./ 
รศ.ดร.ประณต  นันทิยะกลุ 

๑๐ กรรมฐาน ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง 
ปฏิบัติ 

พระเทพวิสุทธิโสภณ,ดร./ 
รศ.ดร.ประณต  นันทิยะกลุ 

๑๑ กรรมฐาน ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง 
ปฏิบัติ 

พระเทพวิสุทธิโสภณ,ดร./ 
รศ.ดร.ประณต  นันทิยะกลุ 

๑๒ กรรมฐาน ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง 
ปฏิบัติ 

พระเทพวิสุทธิโสภณ,ดร./ 
รศ.ดร.ประณต  นันทิยะกลุ 

๑๓ กรรมฐาน ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง 
ปฏิบัติ 

พระเทพวิสุทธิโสภณ,ดร./ 
รศ.ดร.ประณต  นันทิยะกลุ 

๑๔ กรรมฐาน ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง 
ปฏิบัติ 

พระเทพวิสุทธิโสภณ,ดร./ 
รศ.ดร.ประณต  นันทิยะกลุ 

๑๕ สอบอารมณ์ ครั้งที่ ๒ ๓ สอบอารมณ์โยคี พระเทพวิสุทธิโสภณ,ดร./ 
รศ.ดร.ประณต  นันทิยะกลุ 

๑๖ สรุปและสอบวัดผลการศึกษา ๓ สอบอารมณ์โยคี พระเทพวิสุทธิโสภณ,ดร./ 
รศ.ดร.ประณต  นันทิยะกลุ 

 
       ๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน  สัปดาห์ที่ประเมิน  สัดส่วนของการประเมินผล 

๑ 

ทดสอบเก็บคะแนน 
 - ทบสอบความเข้าใจ 
 - การนำเสนอผลการศึกษา 
 - การตรวจรายงานฯ 
 - การสอบปลายภาค 

 

 
๑๐ % 
๒๐ % 
๑๐ % 
๓๐ % 

๒ 

การวิเคราะห์กรณีศึกษา คน้คว้า  
การนำเสนอรายงาน 
 - การทำรายงานกลุ่ม 
 - การตรวจและสรุปบทความ 
 - การส่งงานตามที่มอบหมาย 

ตลอดภาค
การศึกษา 

๒๐% 

๓ 
การเข้าเรียน/ร่วมทำกิจกรรม 
 - การมีส่วนร่วม อธิปราย 
 - การเสนอความคิดเห็นในกลุ่ม 

ตลอดภาคการศึกษา ๑๐% 

 
 



๗ 
 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑. เอกสารและตำราหลัก 
            เอกสารประกอบ การสอนของคณาจารย์ประจำหลักสูตร 
 
๒. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
             เอกสารประกอบ การสอนของคณาจารย์ประจำหลักสูตร 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
      ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย : WWW.mcu.ac.th , WWW.polmcu.com 
 

 
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนิสิตได้ดังนี้ 
          - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและนิสิต 
          - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของนิสิต 
          - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
          - ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนิสิต 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
          - การสังเกตการณ์การสอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
          - ผลการสอบและเอกสารรายงาน 
          - การทบทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
๓. การปรับปรุงการสอน  
     หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหา
ข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
          - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
          - การวิจัยในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้
จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผล
การเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ 
รายงาน  
            วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
           จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔ 

http://www.mcu.ac.th/
http://www.polmcu.com/


๘ 
 

          - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัย
ของหนว่ยงานฯ 

 



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 ปท่ี ๑ 
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 
     - เพื่อใหนิสิตมีความรูความสามารถในการสังเคราะหขอมูล วิเคราะห วิจัย จัดระบบและประเมินผลขอมูลจนเกิด
องคความรูใหม เพ่ือความเจริญกาวหนาทางรัฐศาสตร 
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     - เพ่ือใหการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐานไมต่ำกวาท่ี สกอ. กำหนด   
     - ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ  
     - เพ่ือการพัฒนาบุคลากรดานการเรียน การสอนและบริการวิชาการ   

 
หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 

๑.คำอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการเมืองเปรียบเทียบ ขอบขายและความเปนมาของการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ  
ทฤษฎี  และแนวทางที ่ใชในการเปรียบเทียบ อาทิ แนวทางโครงสรางหนาที ่แนวทางวิเคราะหระบบ  แนวทาง
วัฒนธรรมการเมือง  แนวทางการพัฒนาทางการเมือง  แนวทางกลุม  แนวทางชนชั้นนำ  การเปรียบเทียบระบบ
การเมือง  ความชอบธรรมและความมีประสิทธิผล  การประเมินระบบ  ตลอดจนปญหาอุปสรรคในการศึกษาการเมือง
เปรียบเทียบ และแนวโนมทางการเมืองเปรียบเทียบ 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 มีการใหความรูถึงการบริหารที่เนนการใชหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเปนเครื่องมือเพื่อสรางองคกรที่ขับเคลื่อนดวยระบบคุณธรรม และการใชชีวิตรวมกับผูอ่ืน
อยางสันติ 

๒) ความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ สงเสริมทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยการใช
ตำราภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน และใชภาษาอังกฤษในการเขียนและนำเสนอผลงานวิจัย 

๓) ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวน การ
เรียนรูและปฏิบัติงาน เชน  การใชสื ่ออิเล็กทรอนิกส การใชบริการหองสมุดผานระบบอินเทอรเน็ตท่ัว
ประเทศ 

๔) ดานภาวะผูนำ ความรับผิดชอบ และการมีวินัย มีการสรางภาวะความเปนผูนำโดยเฉพาะการประยุกตใช
แนวคิดภาวะผูนำเชิงพุทธในการปฏิบัติงานหรือการทำวิจัยรวมกับผูอื่น มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
หรือสงงาน และมีกติกาในการสรางวินัยในตนเอง 

๕) ดานบุคลิกภาพ มุงเนนการพัฒนาบุคลิกภาพภายใน โดยการใชเครื่องมือพัฒนาจิตตามแนวพระพุทธศาสนา 
เพื่อใหเกิดปญญา  สวนบุคลิกภาพภายนอกมีการสอดแทรกเรื่องการแตงกาย การเขาสังคม การมีมนุษย
สัมพันธที่ดี การเจรจาสื่อสาร และการวางตัวในการทำงานรวมกับบุคคลอื่นในระหวางการเรียนรู ทั้งทาง
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 กลยทุธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม 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 ต้ังใจเรียนรู 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 ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการเมือง
เปรียบเทียบ  

 
๓ 

 
การบรรยาย วิเคราะห 

การซักถาม 

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

๒ ขอบขายและความเปนมาของ
การศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ   

 
๓ 

 
การบรรยาย วิเคราะห 

การซักถาม 

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

๓ ทฤษฎี  และแนวทางที ่ใช ในการ
เปรียบเทียบ 

 
๓ 

 
การบรรยาย วิเคราะห 

การซักถาม 

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

๔ โครงสรางหนาที่แนวทางวิเคราะห
ระบบ   

 
๓ 

 
การบรรยาย วิเคราะห 

การซักถาม 

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

๕ แนวทางวัฒนธรรมการเมืองและการ
พัฒนาทางการเมือง   

 
๓ 

 
การบรรยาย วิเคราะห 

การซักถาม 

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



สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
จำนวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

๖ ความเปนพลเมืองของรัฐ 
 

๓ 

 
การบรรยาย วิเคราะห 

การซักถาม 

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

๗ วิเคราะหเปรียบเทียบชนชั้นนำ   
 

๓ 

 
การบรรยาย วิเคราะห 

การซักถาม 

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

๘ สอบเก็บคะแนน ๓ ขอสอบแบบอัตนัย 
ผศ.ดร.เตมิศักดิ์ ทองอินทร  
ผศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช 

๙ การเปรียบเทียบระบบการเมือง   
๓ 

 
การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

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

๑๐-๑๑ ป ญหาอ ุ ป ส ร รค ในกา รศ ึ ก ษ า
การเมืองเปรียบเทียบ  ๓ 

 
การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

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

๑๒-๑๓ วิเคราะหปรัชญาการเมืองตะวันตก  
๓ 

 
การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

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

๑๓ วิเคราะหปรัชญาการเมืองตะวันออก  
๓ 

 
การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

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

๑๔ ว ิเคราะหระบอบสังคมนิยมหรือ
คอมมิวนิสต  ๓ 

 
การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

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

๑๕ แนวโนมทางการเมืองเปรียบเทียบ
ปรัชญาการเมืองยุคกลาง  ๓ 

 
การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

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

๑๖ การสอบปลายภาค ๓ ขอสอบแบบอัตนัย ผศ.ดร.เติมศักด์ิ ทองอินทร  
ผศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช 

 
 
 
 



    
 
 
    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 และการนาํเสนอผลงานการรวมอภิปรายในประเด็นตาง ๆ ในชั้นเรียน   

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% 



 ๓. การปรับปรุงการสอน  หลักสูตรไดนําผลท่ีไดจากการประเมินท้ังจากผูเรียน และผลท่ีไดจากการ
ประเมินผลการเรียนของผูเรียนมาใชเปนฐานขอมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอน มคอ.๓ ในภาคการศึกษาตอไป 
โดยการประชุมรวมกันระหวางทีมผูสอนและอาจารยประจำหลักสูตร และการสัมมนาอาจารยผูสอนเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน 
 ๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีได
จากการสุมตรวจผลงานของนิสิตที่ไดรับการมอบหมายใหคนควา และวิเคราะหกรณีปญหา การอภิปราย ซักถามนิสิต 
การพิจารณาผลการทดสอบยอย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค โดยมีการทวนสอบหลังเสร็จสิ้นการเรียน
การสอน โดยการสอบเพ่ือประเมินความรู ความเขาใจ 
 ๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา มีการนําผลการประเมินจาก ขอ 
๑, ๒  มาพิจารณาประเด็นที่นิสิตวิจารณาปรับปรุงแกไขเพื่อใหการเรียนการสอน วิธีการสอนรูปแบบใดที่มีความ
เหมาะสม เพ่ือใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ นําผลการประเมินจาก ขอ ๔  มาทบทวน และวางแผนเพ่ือปรับปรุง 
ประสิทธิผลของรายวิชา  ในเรื่องเกี่ยวกับ 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 Government 
๒.จำนวนหนวยกิต   

๓ หนวยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, หมวดวิชาเอก 
๔.อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร, รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม 

๕.ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน 
     ภาคการศึกษา ๒ ปท่ี ๑ 
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 
     - เพื่อใหนิสิตมีความรูความสามารถในการสังเคราะหขอมูล 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 แนวคิดเรื ่องรัฐ  ชาติ ความเปนพลเมือง อำนาจ  อำนาจอธิปไตย 
ประชาธิปไตย ความยุติธรรม สิทธิมนุษยชน เสรีภาพ ความเสมอภาค ความเปนตัวแทนสตรีนิยม  และแนวคิดเรื่องการ
ปฏิวัต ิ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 มีการใหความรูถึงการบริหารที่เนนการใชหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเปนเครื่องมือเพื่อสรางองคกรที่ขับเคลื่อนดวยระบบคุณธรรม และการใชชีวิตรวมกับผูอ่ืน
อยางสันติ 

๒) ความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ สงเสริมทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยการใช
ตำราภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน และใชภาษาอังกฤษในการเขียนและนำเสนอผลงานวิจัย 

๓) ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวน การ
เรียนรูและปฏิบัติงาน เชน  การใชสื ่ออิเล็กทรอนิกส การใชบริการหองสมุดผานระบบอินเทอรเน็ตท่ัว
ประเทศ 

๔) ดานภาวะผูนำ ความรับผิดชอบ และการมีวินัย มีการสรางภาวะความเปนผูนำโดยเฉพาะการประยุกตใช
แนวคิดภาวะผูนำเชิงพุทธในการปฏิบัติงานหรือการทำวิจัยรวมกับผูอื่น มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
หรือสงงาน และมีกติกาในการสรางวินัยในตนเอง 

๕) ดานบุคลิกภาพ มุงเนนการพัฒนาบุคลิกภาพภายใน โดยการใชเครื่องมือพัฒนาจิตตามแนวพระพุทธศาสนา 
เพื่อใหเกิดปญญา  สวนบุคลิกภาพภายนอกมีการสอดแทรกเรื่องการแตงกาย การเขาสังคม การมีมนุษย
สัมพันธที่ดี การเจรจาสื่อสาร และการวางตัวในการทำงานรวมกับบุคคลอื่นในระหวางการเรียนรู ทั้งทาง
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 กลยทุธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

เพ่ือใหเกิดผลการเรียนรูดานคุณธรรม  จริยธรรม หลักสูตรจงึใชกลยุทธในการสอนเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียนดังนี้ 

๑) ฝกฝนภาวะความเปนผูนำ ผูตาม รวมถึงการเคารพสิทธิ และการรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืนในการ
ปฏิบัติงานเปนทีมและการทำงานวิจัย  



๒) การสอดแทรกความรูดานคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนการสอน ท้ังในดานการดำรงชีวิตอยูใน
สังคม และในการวิจัย 

๒.๑.๒ กลยทุธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม 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 ต้ังใจเรียนรู 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 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับปรัชญา
การเมืองการปกครอง  

 
๓ 

 
การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร  
รศ.ดร.สรุพล สยุะพรหม 

๓ ความรูเบื้องตนเก่ียวกับปรัชญา
การเมืองการปกครอง (ตอ) 

 
๓ 

การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร  
รศ.ดร.สรุพล สยุะพรหม 

๔ ปรัชญาการเมืองการปกครองเรื่อง
สำนักเสรีนิยม 

 
๓ 

การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร  
รศ.ดร.สรุพล สยุะพรหม 

๕-๖ ปรัชญาการเมืองการปกครองเรื่อง
เผด็จการ 

 
๓ 

การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร  
รศ.ดร.สรุพล สยุะพรหม 

๗ แนวคิดเรื่องรัฐ ๓ ปรัชญาการเมืองการ
ปกครองเรื่องสำนักเสรี
นิยม (ตอ) 

รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร  
รศ.ดร.สรุพล สยุะพรหม 

๘ สอบเก็บคะแนนระหวางภาค ๓ การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร  
รศ.ดร.สรุพล สยุะพรหม 

๙ ปรัชญาการเมืองการปกครอง 
เรื่องสำนักโครงสรางนิยม  

๓ การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร  
รศ.ดร.สรุพล สยุะพรหม 



สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
จำนวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

๑๐-๑๑ แนวคิดเรื่องสตรีนิยม ๓ การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร  
รศ.ดร.สรุพล สยุะพรหม 

๑๒-๑๓ แนวคิดเรื่องรัฐชาติ ความเปน
พลเมือง  

๓ การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร  
รศ.ดร.สรุพล สยุะพรหม 

๑๔ แนวคิดเก่ียวกับอำนาจอธิปไตย 
เสรีภาพ ความเสมอภาค  

๖ การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร  
รศ.ดร.สรุพล สยุะพรหม 

๑๕ แนวคิดเรื่องความยุติธรรม ๓ การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร  
รศ.ดร.สรุพล สยุะพรหม 

๑๖ การสอบปลายภาค ๓  รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร  
รศ.ดร.สรุพล สยุะพรหม 

 

    
 
 
    
  

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 และขอมูลออนไลนเก่ียวกับปรัชญาการเมือง 
ทฤษฎีการเมือง การปกครอง 
๓.เอกสารและขอมูลแนะนำ 
 

 
หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

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

๒. กลยุทธการประเมินการสอน - วิธีการประเมินการสอนท่ีอาจารยผูสอนประเมินการสอนของตนเอง – การสังเกต
การสอนของผูรวมทีมการสอน - ผลการสอบ/ผลการเรียนรู -การวิเคราะหขอสอบเพ่ือตรวจสอบมาตรฐานของขอสอบ 
– การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู - การเขารวมกจิกรรมในชั้นเรียนของผูเรียน - การตอบขอซักถาม - การคนคว
าในรูปแบบของรายงาน และการนาํเสนอผลงานการรวมอภิปรายในประเด็นตาง 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. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสทิธิผลของรายวิชา 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
ยากหรืองายเพ่ือปรบัความยากงายท่ีเหมาะสมสําหรับภาคการศึกษาถัดไป 

 



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, วิชาเลือก 
๔.อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
     ศ.ดร.จำนงค อดิวัฒนสิทธิ ์รศ.ดร.ประณต  นันทิยะกุล 
๕.ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน 
     ภาคการศึกษา ๒ ชั้นปท่ี ๑ 
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 
     - เพ่ือใหนิสิตมีความรูความเขาใจกระบวนการวิเคราะหเก่ียวกับธรรมชาติ วิธีการ ขอบเขตการศึกษาวิชาทางดาน
รัฐศาสตรพรอมกับบูรณาการเขากับศาสตรอ่ืนๆ ไดอยางกลมกลืน 

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

 
หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 

๑.คำอธิบายรายวิชา  
 การศึกษาภูมิหลังและพัฒนาการทางการเมืองการปกครองของประเทศไทยในแงมุมตางๆ ในสมัยกรุง
สุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทรตอนตนจนถึงยุคหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบ
ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา ลักษณะของโครงสรางทางอำนาจ ทั้งที่เปนมาแตเดิมและที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป การ
ตอสู ทางอำนาจในระหวางชนชั ้นนำและจุดเปลี ่ยนทางการเมือง ตลอดจนปญหาทางการเมืองท่ีไดเกิดขึ ้นตาม
สภาพการณของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และตามกระบวนการของการพัฒนาประเทศใหทันสมัย และโดยผลของ
กระบวนการประชาธิปไตยในไทย สภาพการณของปญหาท่ีเปนมาและดำรงอยูในปจจุบันและแนวทางการแกไขปญหา
การเมืองการปกครองของไทยในปจจุบัน 
 
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 มีการใหความรูถึงการบริหารที่เนนการใชหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเปนเครื่องมือเพื่อสรางองคกรที่ขับเคลื่อนดวยระบบคุณธรรม และการใชชีวิตรวมกับผูอ่ืน
อยางสันติ 

๒) ความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ สงเสริมทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยการใช
ตำราภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน และใชภาษาอังกฤษในการเขียนและนำเสนอผลงานวิจัย 

๓) ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวน การ
เรียนรูและปฏิบัติงาน เชน  การใชสื ่ออิเล็กทรอนิกส การใชบริการหองสมุดผานระบบอินเทอรเน็ตท่ัว
ประเทศ 

๔) ดานภาวะผูนำ ความรับผิดชอบ และการมีวินัย มีการสรางภาวะความเปนผูนำโดยเฉพาะการประยุกตใช
แนวคิดภาวะผูนำเชิงพุทธในการปฏิบัติงานหรือการทำวิจัยรวมกับผูอื่น มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
หรือสงงาน และมีกติกาในการสรางวินัยในตนเอง 

๕) ดานบุคลิกภาพ มุงเนนการพัฒนาบุคลิกภาพภายใน โดยการใชเครื่องมือพัฒนาจิตตามแนวพระพุทธศาสนา 
เพื่อใหเกิดปญญา  สวนบุคลิกภาพภายนอกมีการสอดแทรกเรื่องการแตงกาย การเขาสังคม การมีมนุษย
สัมพันธที่ดี การเจรจาสื่อสาร และการวางตัวในการทำงานรวมกับบุคคลอื่นในระหวางการเรียนรู ทั้งทาง
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 กลยทุธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

เพ่ือใหเกิดผลการเรียนรูดานคุณธรรม  จริยธรรม หลักสูตรจงึใชกลยุทธในการสอนเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียนดังนี้ 

๑) ฝกฝนภาวะความเปนผูนำ ผูตาม รวมถึงการเคารพสิทธิ และการรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืนในการ
ปฏิบัติงานเปนทีมและการทำงานวิจัย  



๒) การสอดแทรกความรูดานคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนการสอน ท้ังในดานการดำรงชีวิตอยูใน
สังคม และในการวิจัย 

๒.๑.๒ กลยทุธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม 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 ผลการเรียนรูดานทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 



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 ต้ังใจเรียนรู 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 ความเปนมาและพัฒนาการทาง
การเมืองการปกครองของประเทศ
ไทยในแงมุมตางๆ 

 
๓ 

 
การบรรยาย วิเคราะห 

การซักถาม 

ศ.ดร.จำนงค อดิวัฒนสิทธิ์ 
รศ.ประณต  นันทิยะกุล 

๒ ความเปนมาและพัฒนาการทาง
การเมืองการปกครองของประเทศ
ไทยในแงมุมตางๆ 

๓ 
การบรรยาย วิเคราะห 

การซักถาม 
ศ.ดร.จำนงค อดิวัฒนสิทธิ์ 
รศ.ประณต  นันทิยะกุล 

๓ การศึกษา ในสมัยกรุงสุโขทัยกรุงศรี
อยุธยา กรุงธนบุรี 

๓ 
การบรรยาย วิเคราะห 

การซักถาม 
ศ.ดร.จำนงค อดิวัฒนสิทธิ์ 
รศ.ประณต  นันทิยะกุล 

๔ กรุงรัตนโกสินทรตอนตนจนถึงยุค
หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเปน
ระบอบประชาธิปไตยในระบบ
รัฐสภา 

๓ 
การบรรยาย วิเคราะห 

การซักถาม 
ศ.ดร.จำนงค อดิวัฒนสิทธิ์ 
รศ.ประณต  นันทิยะกุล 

๕-๖ ลักษณะของโครงสรางทางอำนาจ 
๓ 

การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

ศ.ดร.จำนงค อดิวัฒนสิทธิ์ 
รศ.ประณต  นันทิยะกุล 

๗ การตอสูทางอำนาจในระหวางชนชั้น
นำและจุดเปลี่ยนทางการเมือง  

๓ 
การบรรยาย วิเคราะห 

การซักถาม 
ศ.ดร.จำนงค อดิวัฒนสิทธิ์ 
รศ.ประณต  นันทิยะกุล 



สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
จำนวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

๘ สอบเก็บคะแนน 
๓ 

เขียนลงใน
กระดาษคำตอบ 

ศ.ดร.จำนงค อดิวัฒนสิทธิ์ 
รศ.ประณต  นันทิยะกุล 

๙ กระบวนการของการพัฒนาประเทศ
ใหทันสมัย 

๓ 
การบรรยาย วิเคราะห 

การซักถาม 
ศ.ดร.จำนงค อดิวัฒนสิทธิ์ 
รศ.ประณต  นันทิยะกุล 

๑๐-๑๑ สภาพการณของการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม และตาม และโดยของ
และ 

๓ 
การบรรยาย วิเคราะห 

การซักถาม 
ศ.ดร.จำนงค อดิวัฒนสิทธิ์ 
รศ.ประณต  นันทิยะกุล 

๑๒-๑๓ ผลของกระบวนการประชาธิปไตยใน
ไทย สภาพการณ 

๓ 
การบรรยาย วิเคราะห 

การซักถาม 
ศ.ดร.จำนงค อดิวัฒนสิทธิ์ 
รศ.ประณต  นันทิยะกุล 

๑๔ ปญหาท่ีเปนมาและดำรงอยูใน
ปจจุบัน 

๓ 
การบรรยาย วิเคราะห 

การซักถาม 
ศ.ดร.จำนงค อดิวัฒนสิทธิ์ 
รศ.ประณต  นันทิยะกุล 

๑๕ แนวทางการแกไขปญหาการเมือง
การปกครองของไทยในปจจุบัน 

๓ 
การบรรยาย วิเคราะห 

การซักถาม 
ศ.ดร.จำนงค อดิวัฒนสิทธิ์ 
รศ.ประณต  นันทิยะกุล 

๑๖ การสอบปลายภาค ๓ เขียนลงใน
กระดาษคำตอบ 

ศ.ดร.จำนงค อดิวัฒนสิทธิ์ 
รศ.ประณต  นันทิยะกุล 

 

    
 
 
     
  

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 
   วิวัฒนาการการปกครองของไทย 
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. กลยทุธการประเมินการสอน - วิธีการประเมินการสอนท่ีอาจารยผูสอนประเมินการสอนของตนเอง – การ
สังเกตการสอนของผูรวมทีมการสอน - ผลการสอบ/ผลการเรียนรู -การวิเคราะหขอสอบเพ่ือตรวจสอบมาตรฐานของ 
ขอสอบ – การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู - การเขารวมกจิกรรมในชั้นเรยีนของผูเรียน - การตอบขอซักถาม - 
การคนควาในรูปแบบของรายงาน และการนาํเสนอผลงานการรวมอภิปรายในประเด็นตาง ๆ ในชั้นเรียน   
 ๓. การปรับปรุงการสอน  หลักสูตรไดนําผลท่ีไดจากการประเมินท้ังจากผูเรียน และผลท่ีไดจากการ
ประเมินผลการเรียนของผูเรียนมาใชเปนฐานขอมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอน มคอ.๓ ในภาคการศึกษาตอไป 
โดยการประชุมรวมกันระหวางทีมผูสอนและอาจารยประจำหลักสูตร และการสัมมนาอาจารยผูสอนเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน 
 ๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีได
จากการสุมตรวจผลงานของนิสิตที่ไดรับการมอบหมายใหคนควา และวิเคราะหกรณีปญหา การอภิปราย ซักถามนิสิต 
การพิจารณาผลการทดสอบยอย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค โดยมีการทวนสอบหลังเสร็จสิ้นการเรียน
การสอน โดยการสอบเพ่ือประเมินความรู ความเขาใจ 
 ๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา มีการนําผลการประเมินจาก ขอ 
๑, ๒  มาพิจารณาประเด็นที่นิสิตวิจารณาปรับปรุงแกไขเพื่อใหการเรียนการสอน วิธีการสอนรูปแบบใดที่มีความ
เหมาะสม เพ่ือใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ นําผลการประเมินจาก ขอ ๔  มาทบทวน และวางแผนเพ่ือปรับปรุง 
ประสิทธิผลของรายวิชา  ในเรื่องเกี่ยวกับ อาจารยผูสอน การจัดตารางเรียนของนิสิต   การสอนเสริมใหนิสิต - การ
ทบทวนและปรับปรุง  ลําดับเนื้อหาการสอน   วิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน    มาตรฐานขอสอบ
ยากหรืองายเพ่ือปรับความยากงายท่ีเหมาะสมสําหรับภาคการศึกษาถัดไป 



 



รายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ. ๓)  
 

ประจำรายวิชา พุทธวิธีสื่อสารทางการเมือง 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะสังคมศาสตร 

 
หมวดท่ี ๑ ขอมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและช่ือรายวิชา  
๖๒๖ ๑๐๒ พุทธวิธีสื่อสารทางการเมือง 
                     Buddhist Political Communication   
๒.จำนวนหนวยกิต   

๓ หนวยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, หมวดวิชาเอก 
๔.อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร, รศ.ดร.สรุพล  สุยะพรหม 

๕.ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน 
     ภาคการศึกษา ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
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 
     - เพื่อใหนิสิตมีความรูความสามารถในการสังเคราะหขอมูล วิเคราะห วิจัย จัดระบบและประเมินผลขอมูลจนเกิด
องคความรูใหม เพ่ือความเจริญกาวหนาทางรัฐศาสตร 
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     - เพ่ือใหการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐานไมต่ำกวาท่ี สกอ. กำหนด   
     - ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ  
     - เพ่ือการพัฒนาบุคลากรดานการเรียน การสอนและบริการวิชาการ   

 
หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 

๑.คำอธิบายรายวิชา  
        ศึกษาความรูทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมือง แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารทางการเมือง การสื่อสาร
ทางการเมืองตามแนวพระพุทธศาสนา อันประกอบไปดวยวิธีการสอนของพระพุทธเจาที่มีผูปกครอง หลักพุทธธรรมท่ี
เก่ียวเนื่องดวยการสื่อสารทางการเมือง พุทธสาวกท่ีใชรูปแบบพุทธวิธีเพ่ือสื่อสารทางการเมือง กรณีศึกษาพระสงฆไทย
และพระสงฆชาวตางประเทศที่มีการสื่อสารทางการเมืองตามรูปแบบของพระพุทธศาสนา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
พุทธวิธีสื่อสารทางการเมือง 
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 มีการใหความรูถึงการบริหารที่เนนการใชหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเปนเครื่องมือเพื่อสรางองคกรที่ขับเคลื่อนดวยระบบคุณธรรม และการใชชีวิตรวมกับผูอ่ืน
อยางสันติ 

๒) ความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ สงเสริมทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยการใช
ตำราภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน และใชภาษาอังกฤษในการเขียนและนำเสนอผลงานวิจัย 

๓) ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวน การ
เรียนรูและปฏิบัติงาน เชน  การใชสื ่ออิเล็กทรอนิกส การใชบริการหองสมุดผานระบบอินเทอรเน็ตท่ัว
ประเทศ 

๔) ดานภาวะผูนำ ความรับผิดชอบ และการมีวินัย มีการสรางภาวะความเปนผูนำโดยเฉพาะการประยุกตใช
แนวคิดภาวะผูนำเชิงพุทธในการปฏิบัติงานหรือการทำวิจัยรวมกับผูอื่น มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
หรือสงงาน และมีกติกาในการสรางวินัยในตนเอง 

๕) ดานบุคลิกภาพ มุงเนนการพัฒนาบุคลิกภาพภายใน โดยการใชเครื่องมือพัฒนาจิตตามแนวพระพุทธศาสนา 
เพื่อใหเกิดปญญา  สวนบุคลิกภาพภายนอกมีการสอดแทรกเรื่องการแตงกาย การเขาสังคม การมีมนุษย
สัมพันธที่ดี การเจรจาสื่อสาร และการวางตัวในการทำงานรวมกับบุคคลอื่นในระหวางการเรียนรู ทั้งทาง
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 กลยทุธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

เพ่ือใหเกิดผลการเรียนรูดานคุณธรรม  จริยธรรม หลักสูตรจงึใชกลยุทธในการสอนเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียนดังนี้ 

๑) ฝกฝนภาวะความเปนผูนำ ผูตาม รวมถึงการเคารพสิทธิ และการรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืนในการ
ปฏิบัติงานเปนทีมและการทำงานวิจัย  



๒) การสอดแทรกความรูดานคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนการสอน ท้ังในดานการดำรงชีวิตอยูใน
สังคม และในการวิจัย 

๒.๑.๒ กลยทุธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม 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 ต้ังใจเรียนรู 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 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับการสื่อสารทาง
การเมือง  

 
๓ 

 
การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร  
รศ.ดร.สรุพล สยุะพรหม 

๓ แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารทาง
การเมือง 

 
๓ 

การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร  
รศ.ดร.สรุพล สยุะพรหม 

๔ การสื่อสารทางการเมืองตามแนว
พระพุทธศาสนา  

 
๓ 

การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร  
รศ.ดร.สรุพล สยุะพรหม 

๕-๖ วิธีการสอนของพระพุทธเจาท่ีมี
ผูปกครอง 

 
๓ 

การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร  
รศ.ดร.สรุพล สยุะพรหม 

๗ หลักพุทธธรรมท่ีเก่ียวเนื่องดวยการ
สื่อสารทางการเมือง  

๓ ปรัชญาการเมืองการ
ปกครองเรื่องสำนักเสรี
นิยม (ตอ) 

รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร  
รศ.ดร.สรุพล สยุะพรหม 

๘ สอบเก็บคะแนนระหวางภาค ๓ การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร  
รศ.ดร.สรุพล สยุะพรหม 

๙ รูปแบบพุทธวิธีเพ่ือสื่อสารทาง
การเมืองพุทธสาวก 

๓ การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร  
รศ.ดร.สรุพล สยุะพรหม 



สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
จำนวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

๑๐-๑๑ รูปแบบพุทธวิธีเพ่ือสื่อสารทาง
การเมืองกรณีศึกษาพระสงฆไทย 

๓ การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร  
รศ.ดร.สรุพล สยุะพรหม 

๑๒-๑๓ พระสงฆชาวตางประเทศท่ีมีการ
สื่อสารทางการเมืองตามรูปแบบของ
พระพุทธศาสนา  

๓ การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร  
รศ.ดร.สรุพล สยุะพรหม 

๑๔ งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับพุทธวิธี
สื่อสารทางการเมือง  

๖ การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร  
รศ.ดร.สรุพล สยุะพรหม 

๑๕ พระสงฆไทยท่ีมีการสื่อสารทาง
การเมือง 

๓ การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร  
รศ.ดร.สรุพล สยุะพรหม 

๑๖ การสอบปลายภาค ๓  รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร  
รศ.ดร.สรุพล สยุะพรหม 

 

    
 
 
    
  

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 และขอมูลออนไลนเก่ียวกับปรัชญาการเมือง 
ทฤษฎีการเมือง การปกครอง 
๓.เอกสารและขอมูลแนะนำ 
 

 
หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

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

๒. กลยุทธการประเมินการสอน - วิธีการประเมินการสอนท่ีอาจารยผูสอนประเมินการสอนของตนเอง – 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
จากการสุมตรวจผลงานของนิสิตที่ไดรับการมอบหมายใหคนควา และวิเคราะหกรณีปญหา การอภิปราย ซักถามนิสิต 
การพิจารณาผลการทดสอบยอย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค โดยมีการทวนสอบหลังเสร็จสิ้นการเรียน
การสอน โดยการสอบเพ่ือประเมินความรู ความเขาใจ 
 ๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา มีการนําผลการประเมินจาก ขอ 
๑, ๒  มาพิจารณาประเด็นที่นิสิตวิจารณาปรับปรุงแกไขเพื่อใหการเรียนการสอน วิธีการสอนรูปแบบใดที่มีความ
เหมาะสม เพ่ือใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ นําผลการประเมินจาก ขอ ๔  มาทบทวน และวางแผนเพ่ือปรับปรุง 
ประสิทธิผลของรายวิชา  ในเรื่องเกี่ยวกับ อาจารยผูสอน การจัดตารางเรียนของนิสิต   การสอนเสริมใหนิสิต - การ
ทบทวนและปรับปรุง  ลําดับเนื้อหาการสอน   วิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน    มาตรฐานขอสอบ
ยากหรืองายเพ่ือปรบัความยากงายท่ีเหมาะสมสําหรับภาคการศึกษาถัดไป 

 



รายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ. ๓)  
 

ประจำรายวิชา วิธีวิทยาทางรัฐศาสตร  
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะสังคมศาสตร 

 
หมวดท่ี ๑ ขอมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและช่ือรายวิชา  
     ๖๒๖ ๒๐๒ วิธีวิทยาทางรัฐศาสตร       
                     Research Methodology of Political Science 
 
๒.จำนวนหนวยกิต   

๓ หนวยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต, หมวดวิชาเอก 
๔.อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
     ศ.ดร.จำนงค อดิวัฒนสิทธิ ์
๕.ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน 
     ภาคการศึกษา ๑ ชั้นปท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
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 
     - เพื่อใหนิสิตมีความรูความสามารถในการสังเคราะหขอมูล วิเคราะห วิจัย จัดระบบและประเมินผลขอมูลจนเกิด
องคความรูใหม เพ่ือความเจริญกาวหนาทางรัฐศาสตร 
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     - เพ่ือใหการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐานไมต่ำกวาท่ี สกอ. กำหนด   
     - ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ  
     - เพ่ือการพัฒนาบุคลากรดานการเรียน การสอนและบริการวิชาการ   

 
หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 

๑.คำอธิบายรายวิชา  
 ศึกษากระบวนการวิจัยทางรัฐศาสตรทั้งเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณและแบบผสานวิธี ศึกษาขั้นตอนตางๆ ใน
กระบวนการวิจัย ซึ่งครอบคลุมถึงการกำหนดประเด็นปญหา การทบทวนวรรณกรรมเพื่อสรางกรอบแนวคิดของการ
วิจัย สมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน การออกแบบการวิจัย การกำหนดประชากรและวิธีการสุมตัวอยาง การ
สรางมาตรวัดสำหรับเก็บรวบรวมขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การประมวลผลและการวิเคราะหเพื ่อแปล
ความหมายขอมูลท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมท้ังการเขียนรายงานการวิจัย ท้ังนี้นิสิตทุกรูปหรือคนตองเสนอ
โครงรางการวิจัยคนละหนึ่งเรื่อง 
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 มีการใหความรูถึงการบริหารที่เนนการใชหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเปนเครื่องมือเพื่อสรางองคกรที่ขับเคลื่อนดวยระบบคุณธรรม และการใชชีวิตรวมกับผูอ่ืน
อยางสันติ 

๒) ความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ สงเสริมทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยการใช
ตำราภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน และใชภาษาอังกฤษในการเขียนและนำเสนอผลงานวิจัย 

๓) ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวน การ
เรียนรูและปฏิบัติงาน เชน  การใชสื ่ออิเล็กทรอนิกส การใชบริการหองสมุดผานระบบอินเทอรเน็ตท่ัว
ประเทศ 

๔) ดานภาวะผูนำ ความรับผิดชอบ และการมีวินัย มีการสรางภาวะความเปนผูนำโดยเฉพาะการประยุกตใช
แนวคิดภาวะผูนำเชิงพุทธในการปฏิบัติงานหรือการทำวิจัยรวมกับผูอื่น มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
หรือสงงาน และมีกติกาในการสรางวินัยในตนเอง 

๕) ดานบุคลิกภาพ มุงเนนการพัฒนาบุคลิกภาพภายใน โดยการใชเครื่องมือพัฒนาจิตตามแนวพระพุทธศาสนา 
เพื่อใหเกิดปญญา  สวนบุคลิกภาพภายนอกมีการสอดแทรกเรื่องการแตงกาย การเขาสังคม การมีมนุษย
สัมพันธที่ดี การเจรจาสื่อสาร และการวางตัวในการทำงานรวมกับบุคคลอื่นในระหวางการเรียนรู ทั้งทาง
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 กลยทุธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

เพ่ือใหเกิดผลการเรียนรูดานคุณธรรม  จริยธรรม หลักสูตรจงึใชกลยุทธในการสอนเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียนดังนี้ 

๑) ฝกฝนภาวะความเปนผูนำ ผูตาม รวมถึงการเคารพสิทธิ และการรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืนในการ
ปฏิบัติงานเปนทีมและการทำงานวิจัย  



๒) การสอดแทรกความรูดานคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนการสอน ท้ังในดานการดำรงชีวิตอยูใน
สังคม และในการวิจัย 

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

๑) ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน การตรงเวลาในการเขาชั้นเรียน การทำงานเสร็จและสงงานตาม
กำหนด  

๒) ประเมินจากความรับผดิชอบในการปฏิบัติงานเปนทีม 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 ต้ังใจเรียนรู 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 ความรู เบื ้องตนเกี ่ยวกับวิธ ีวิทยาทาง
รัฐศาสตร  

๓ 

 
การบรรยาย วิเคราะห 

การซักถาม 
ศ.ดร.จำนงค อดิวัฒนสิทธ์ิ 

๒ กระบวนการวิจัยทางรัฐศาสตร 
๓ 

การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

ศ.ดร.จำนงค อดิวัฒนสิทธ์ิ 

๓ การกำหนดปญหาการวิจัยและหัวขอเรื่อง
การวิจัย  ๓ 

การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

ศ.ดร.จำนงค อดิวัฒนสิทธ์ิ 

๔ การทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิดใน
การวิจัย  ๓ 

การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

ศ.ดร.จำนงค อดิวัฒนสิทธ์ิ 

๕ สมมต ิฐานการว ิจ ัยและการทดสอบ
สมมติฐานการวิจัย ๓ 

การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

ศ.ดร.จำนงค อดิวัฒนสิทธ์ิ 

๖ การออกแบบการวิจัย  
๓ 

การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

ศ.ดร.จำนงค อดิวัฒนสิทธ์ิ 

๗ การกำหนดประชากรและว ิธ ีการสุม
ตัวอยาง  ๓ 

การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

ศ.ดร.จำนงค อดิวัฒนสิทธ์ิ 

๘ สอบเก็บคะแนนระหวางภาคเรียน ๓  ศ.ดร.จำนงค อดิวัฒนสิทธิ ์



สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
จำนวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

๙ ว ิธ ีการเก ็บรวบรวมขอม ูล การ
ประมวลผลการวิจัย 

๓ 
การบรรยาย วิเคราะห 

การซักถาม 
ศ.ดร.จำนงค อดิวัฒนสิทธ์ิ 

๑๐ การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ ๓ 

การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

ศ.ดร.จำนงค อดิวัฒนสิทธ์ิ 

๑๑ การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ ๓ 

การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

ศ.ดร.จำนงค อดิวัฒนสิทธ์ิ 

๑๒ การนำเสนอองคความร ู  ใหม และการ
อภิปรายผล ๓ 

การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

ศ.ดร.จำนงค อดิวัฒนสิทธ์ิ 

๑๓ การเขียนบทคัดยอและการเขียนบทความ
วิจัย ๓ 

การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

ศ.ดร.จำนงค อดิวัฒนสิทธ์ิ 

๑๔ การเขียนบทคัดยอและการเขียนบทความ
วิจัย ๓ 

การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

ศ.ดร.จำนงค อดิวัฒนสิทธ์ิ 

๑๕ การนำเสนอโครงรางการวิจัย 
๓ 

การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

ศ.ดร.จำนงค อดิวัฒนสิทธ์ิ 

๑๖ การสอบปลายภาค ๓  ศ.ดร.จำนงค อดิวัฒนสิทธ์ิ 

 

    
     
 
 
 

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 
เอกสารประกอบการสอนของคณาจารย 
๒.เอกสารและขอมูลสำคัญ 
     เอกสารประกอบการสอนของคณาจารย 
๓.เอกสารและขอมูลแนะนำ 
      ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย : WWW.mcu.ac.th , WWW.polmcu.com 
      การคนควาวิทยานิพนธ (Thesis) : WWW.ThaiLIS 
      การเปนเครือขายสืบคนวิทยานิพนธ www.thailis.or.th 
 

 
หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

 ๑.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต วิธีการประเมินประสิทธิผลในรายวิชาโดยนิสติ   มีดังน้ี   -  การใช
แบบประเมินผลการสอนอาจารยผูสอน ซึ่งเปนรูปแบบประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัยท่ีกําหนดใหสำนักทะเบียนและวัดผลกำกับ
ในระบบท่ีจะตองประเมินผลทุกภาคการศึกษา -แบบประเมินผลการสอนอาจารยผูสอน  ซึ่งเปนแบบประเมินผลการสอนท่ีอาจารยผู
สอนจัดทํา ข้ึนเพ่ือใหนิสิตแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการสอนของอาจารยผูสอนในระหวางภาคการศกึษา และ ปลายภาคการศึกษา  
ในรูปแบบตาง ๆ 

๒. กลยุทธการประเมินการสอน - วิธีการประเมินการสอนท่ีอาจารยผูสอนประเมินการสอนของตนเอง – การสังเกตการสอนของผูรวม
ทีมการสอน - ผลการสอบ/ผลการเรียนรู -การวิเคราะหขอสอบเพ่ือตรวจสอบมาตรฐานของขอสอบ – การทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู - การเขารวมกจิกรรมในช้ันเรียนของผูเรียน - การตอบขอซักถาม - การคนควาในรูปแบบของรายงาน และการนําเสนอผลงาน
การรวมอภิปรายในประเด็นตาง ๆ ในช้ันเรียน   
 ๓. การปรับปรุงการสอน  หลักสูตรไดนําผลท่ีไดจากการประเมินท้ังจากผูเรียน และผลท่ีไดจากการประเมินผลการเรยีนของผู
เรียนมาใชเปนฐานขอมูลในการปรบัปรุงการเรียนการสอน มคอ.๓ ในภาคการศึกษาตอไป โดยการประชุมรวมกันระหวางทีมผูสอนและ
อาจารยประจำหลักสตูร และการสัมมนาอาจารยผูสอนเพ่ือพัฒนาการเรยีนการสอน 

 ๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนิสิตในรายวิชา  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนท่ีไดจากการสุ
มตรวจผลงานของนิสติท่ีไดรับการมอบหมายใหคนควา และวิเคราะหกรณีปญหา การอภิปราย ซักถามนิสิต การพิจารณาผลการ
ทดสอบยอย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค โดยมีการทวนสอบหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอน โดยการสอบเพ่ือประเมิน
ความรู ความเขาใจ 
 ๕. การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา มีการนําผลการประเมินจาก ขอ ๑, ๒  มา
พิจารณาประเด็นท่ีนิสติวิจารณาปรับปรุงแกไขเพ่ือใหการเรยีนการสอน วิธีการสอนรูปแบบใดท่ีมีความเหมาะสม เพ่ือใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และ นําผลการประเมินจาก ขอ ๔  มาทบทวน และวางแผนเพ่ือปรับปรุง ประสิทธิผลของรายวิชา  ในเรื่องเก่ียวกับ 
อาจารยผูสอน การจัดตารางเรยีนของนิสิต   การสอนเสริมใหนิสิต - การทบทวนและปรับปรุง  ลําดับเน้ือหาการสอน   วิธีการสอนและ
การจัดกิจกรรมการเรียน การสอน    มาตรฐานขอสอบยากหรืองายเพ่ือปรับความยากงายท่ีเหมาะสมสําหรับภาคการศึกษาถัดไป 

 
 
 

http://www.mcu.ac.th/
http://www.polmcu.com/
http://www.thailis/


รายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ. ๓)  
 

ประจำรายวิชา สัมมนาการเมืองในกลุมประเทศอาเซียน  
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะสังคมศาสตร 

 
หมวดท่ี ๑ ขอมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและช่ือรายวิชา  
   ๖๒๖ ๒๑๒ สัมมนาการเมืองในกลุมประเทศอาเซียน       
                     Seminar on ASEAN Countries Politics 
๒.จำนวนหนวยกิต   

๓ หนวยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต, วิชาเลือก 
๔.อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
    ศ.ดร.จำนงค อดิวัฒนสิทธิ์, รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล, รศ.ดร.วัชรินทร ชาญศิลป,  
    รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร,  รศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช 
๕.ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน 
     ภาคการศึกษาท่ี ๓ ภาคฤดูรอน ชั้นปท่ี ๑ 
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 
     - เพื่อใหนิสิตมีความรูความสามารถในการสังเคราะหขอมูล วิเคราะห วิจัย จัดระบบและประเมินผลขอมูลจนเกิด
องคความรูใหม เพ่ือความเจริญกาวหนาทางรัฐศาสตร 
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     - เพ่ือใหการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐานไมต่ำกวาท่ี สกอ. กำหนด   
     - ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ  
     - เพ่ือการพัฒนาบุคลากรดานการเรียน การสอนและบริการวิชาการ   

 
หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 

๑.คำอธิบายรายวิชา  
 สัมมนาเกี่ยวกับการเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้ง ๑๐ ประเทศ วาดวยเรื่องที่นาสนใจทางการเมือง 
ประกอบดวย ระบอบการเมือง การเลือกตั้ง การมีสวนรวมทางการเมือง สิทธิเสรีภาพทางการเมือง วัฒนธรรมทาง
การเมืองเปนตน ท้ังนี้ใหอาจารยประจำรายวิชากำหนดหัวขอยอยรวมกับนิสิต 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 มีการใหความรูถึงการบริหารที่เนนการใชหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาเปนเครื่องมือเพื่อสรางองคกรที่ขับเคลื่อนดวยระบบคุณธรรม และการใชชีวิตรวมกับผูอ่ืน
อยางสันต ิ



๒) ความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ สงเสริมทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยการใช
ตำราภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน และใชภาษาอังกฤษในการเขียนและนำเสนอผลงานวิจัย 

๓) ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวน การ
เรียนรูและปฏิบัติงาน เชน  การใชสื ่ออิเล็กทรอนิกส การใชบริการหองสมุดผานระบบอินเทอรเน็ตท่ัว
ประเทศ 

๔) ดานภาวะผูนำ ความรับผิดชอบ และการมีวินัย มีการสรางภาวะความเปนผูนำโดยเฉพาะการประยุกตใช
แนวคิดภาวะผูนำเชิงพุทธในการปฏิบัติงานหรือการทำวิจัยรวมกับผูอื่น มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
หรือสงงาน และมีกติกาในการสรางวินัยในตนเอง 

๕) ดานบุคลิกภาพ มุงเนนการพัฒนาบุคลิกภาพภายใน โดยการใชเครื่องมือพัฒนาจิตตามแนวพระพุทธศาสนา 
เพื่อใหเกิดปญญา  สวนบุคลิกภาพภายนอกมีการสอดแทรกเรื่องการแตงกาย การเขาสังคม การมีมนุษย
สัมพันธที่ดี การเจรจาสื่อสาร และการวางตัวในการทำงานรวมกับบุคคลอื่นในระหวางการเรียนรู ทั้งทาง
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 กลยทุธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

เพ่ือใหเกิดผลการเรียนรูดานคุณธรรม  จริยธรรม หลักสูตรจงึใชกลยุทธในการสอนเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียนดังนี้ 

๑) ฝกฝนภาวะความเปนผูนำ ผูตาม รวมถึงการเคารพสิทธิ และการรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืนในการ
ปฏิบัติงานเปนทีมและการทำงานวิจัย  

๒) การสอดแทรกความรูดานคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนการสอน ท้ังในดานการดำรงชีวิตอยูใน
สังคม และในการวิจัย 

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



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 ต้ังใจเรียนรู 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 แนะนำขอบขายและความเปนมา
ของการศึกษาการเมืองในกลุม
ประเทศอาเซียน   

 
๓ 

บรรยาย อภิปรายและ
ยกตัวอยาง 

ศ.ดร.จำนงค อดิวัฒนสิทธิ์, 
รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล, 
รศ.ดร.วัชรินทร ชาญศิลป,  
รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร,  
รศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช 

๒ สัมมนาการเมืองในประเทศสิงคโปร   

 
๓ 

บรรยาย อภิปรายและ
ยกตัวอยาง 

ศ.ดร.จำนงค อดิวัฒนสิทธิ์, 
รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล, 
รศ.ดร.วัชรินทร ชาญศิลป,  
รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร,  
รศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช 

๓ สัมมนาการเมืองในประเทศมาเลเซีย   

 
๓ 

บรรยาย อภิปรายและ
ยกตัวอยาง 

ศ.ดร.จำนงค อดิวัฒนสิทธิ์, 
รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล, 
รศ.ดร.วัชรินทร ชาญศิลป,  
รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร,  
รศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช 

๔ สัมมนาการเมืองในประเทศ
ฟลิปปนส   

 
๓ 

บรรยาย อภิปรายและ
ยกตัวอยาง 

ศ.ดร.จำนงค อดิวัฒนสิทธิ์, 
รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล, 
รศ.ดร.วัชรินทร ชาญศิลป,  
รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร,  
รศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช 

๕ สัมมนาการเมืองในประเทศ
อินโดนีเซีย   

 
๓ 

บรรยาย อภิปรายและ
ยกตัวอยาง 

ศ.ดร.จำนงค อดิวัฒนสิทธิ์, 
รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล, 
รศ.ดร.วัชรินทร ชาญศิลป,  



สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
จำนวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร,  
รศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช 

๖ สัมมนาการเมืองในประเทศ
เวียดนาม   

 
๓ 

บรรยาย อภิปรายและ
ยกตัวอยาง 

ศ.ดร.จำนงค อดิวัฒนสิทธิ์, 
รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล, 
รศ.ดร.วัชรินทร ชาญศิลป,  
รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร,  
รศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช 

๗ สัมมนาการเมืองในประเทศกัมพูชา   

 
๓ 

บรรยาย อภิปรายและ
ยกตัวอยาง 

ศ.ดร.จำนงค อดิวัฒนสิทธิ์, 
รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล, 
รศ.ดร.วัชรินทร ชาญศิลป,  
รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร,  
รศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช 

๘ สัมมนาการเมืองในประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิไตย
ประชาชนลาว   ๓ 

บรรยาย อภิปรายและ
ยกตัวอยาง 

ศ.ดร.จำนงค อดิวัฒนสิทธิ์, 
รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล, 
รศ.ดร.วัชรินทร ชาญศิลป,  
รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร,  
รศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช 

๙ สัมมนาการเมืองในประเทศสหภาพ
เมียนมาร   

๓ 

บรรยาย อภิปรายและ
ยกตัวอยาง 

ศ.ดร.จำนงค อดิวัฒนสิทธิ์, 
รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล, 
รศ.ดร.วัชรินทร ชาญศิลป,  
รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร,  
รศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช 

๑๐ สัมมนาการเมืองในประเทศบรูไน   

๓ 

บรรยาย อภิปรายและ
ยกตัวอยาง 

ศ.ดร.จำนงค อดิวัฒนสิทธิ์, 
รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล, 
รศ.ดร.วัชรินทร ชาญศิลป,  
รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร,  
รศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช 

๑๑ สัมมนาการเมืองในกลุมประเทศ
อาเซียนทางดานเศรษฐกิจและสังคม 

 

บรรยาย อภิปรายและ
ยกตัวอยาง 

ศ.ดร.จำนงค อดิวัฒนสิทธิ์, 
รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล, 
รศ.ดร.วัชรินทร ชาญศิลป,  
รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร,  
รศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช 



สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
จำนวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

๑๒ สัมมนาการเมืองในกลุมประเทศ
อาเซียนทางดานการเมืองและความ
ม่ันคง ๓ 

บรรยาย อภิปรายและ
ยกตัวอยาง 

ศ.ดร.จำนงค อดิวัฒนสิทธิ์, 
รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล, 
รศ.ดร.วัชรินทร ชาญศิลป,  
รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร,  
รศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช 

๑๓ สัมมนาการเมืองในประเทศไทย   

๓ 

บรรยาย อภิปรายและ
ยกตัวอยาง 

ศ.ดร.จำนงค อดิวัฒนสิทธิ์, 
รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล, 
รศ.ดร.วัชรินทร ชาญศิลป,  
รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร,  
รศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช 

๑๔ สัมมนาการเมืองในประเทศไทย 

๓ 

บรรยาย อภิปรายและ
ยกตัวอยาง 

ศ.ดร.จำนงค อดิวัฒนสิทธิ์, 
รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล, 
รศ.ดร.วัชรินทร ชาญศิลป,  
รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร,  
รศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช 

๑๕ แนวโน มทางการเม ืองของกลุ ม
ประเทศอาเซียน  

๓ 

บรรยาย อภิปรายและ
ยกตัวอยาง 

ศ.ดร.จำนงค อดิวัฒนสิทธิ์, 
รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล, 
รศ.ดร.วัชรินทร ชาญศิลป,  
รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร,  
รศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช 

๑๖ การสอบปลายภาค ๓ Test ศ.ดร.จำนงค อดิวัฒนสิทธิ์, 
รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล, 
รศ.ดร.วัชรินทร ชาญศิลป,  
รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร,  
รศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช 

 

ท่ี  วิธีการประเมิน  สัปดาหท่ีประเมิน  
สัดสวนของการ

ประเมินผล 

๑ 
สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค  

๘ 
๑๖ 

๒๐% 
๕๐% 



    
 
 
    ๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑.เอกสารและตำราหลัก 
    อนุภูมิ  โซวเกษม(๒๕๖๐), การเมืองเปรียบเทียบ, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
๒.เอกสารและขอมูลสำคัญ 
     หนังสือ ตำรา เอกสารเก่ียวกับการเมืองเปรียบเทียบ ปรัชญาการเมือง ทฤษฎีการเมือง และขอมูลออนไลน
เก่ียวกับการเมืองเปรียบเทียบ ปรัชญาการเมือง ทฤษฎีการเมือง เอกสารประกอบการสอนของคณาจารยประจำ
หลักสูตร 
๓.เอกสารและขอมูลแนะนำ 
   เอกสารประกอบการสอนของคณาจารยประจำหลักสูตร 

 
หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

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

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

๒ 

วิเคราะหกรณีศึกษา คนควา การนำเสนอรายงาน 
การทำงานกลุมและผลงาน 
การอานและสรุปบทความ 
การสงงานตามท่ีมอบหมาย  

ตลอดภาคการศึกษา ๒๐% 

๓ 
การเขาชั้นเรียนการมีสวนรวม อภิปราย เสนอความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา ๑๐% 



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

 



รายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ. ๓)  
 

ประจำรายวิชา สัมมนาเฉพาะเรื่องงานวิจัยทางรัฐศาสตร  
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะสังคมศาสตร 

 
หมวดท่ี ๑ ขอมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและช่ือรายวิชา  
     ๖๒๖ ๒๐๙ สัมมนาเฉพาะเรื่องงานวิจัยทางรัฐศาสตร      
             Selected Seminar on Political Science Research Works  
๒.จำนวนหนวยกิต   

๓ หนวยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต, หมวดวิชาเลือก 
๔.อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
     รศ.ดร.สรุพล สยุะพรหม, รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร, รศ.อนุภมูิ  โซวเกษม, ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต 
๕.ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน 
     ภาคการศึกษาท่ี ๓ ภาคฤดูรอน ชั้นปท่ี ๑  
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 
     - เพื่อใหนิสิตมีความรูความสามารถในการสังเคราะหขอมูล วิเคราะห วิจัย จัดระบบและประเมินผลขอมูลจนเกิด
องคความรูใหม เพ่ือความเจริญกาวหนาทางรัฐศาสตร 
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     - เพ่ือใหการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐานไมต่ำกวาท่ี สกอ. กำหนด   
     - ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ  
     - เพ่ือการพัฒนาบุคลากรดานการเรียน การสอนและบริการวิชาการ   

 
หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 

๑.คำอธิบายรายวิชา  
 สัมมนาเกี ่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยและเทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร เพื ่อสามารถนำไปประยุกตใชใน
การศึกษาและพัฒนาองคความรูทางรัฐศาสตรและประเด็นอื่นๆ ตามที่อาจารยรหัสวิชามอบหมาย ทั้งนี้ใหนำงานวิจัย
ทางรัฐศาสตรท่ีมีความหลากหลายของหัวขอเรื่องมาสัมมนาเพ่ือใหนิสิตไดเกิดความรูและพัฒนาเปนงานวิจัยของตนเอง 
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 มีการใหความรูถึงการบริหารที่เนนการใชหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาเปนเครื่องมือเพื่อสรางองคกรที่ขับเคลื่อนดวยระบบคุณธรรม และการใชชีวิตรวมกับผูอ่ืน
อยางสันต ิ



๒) ความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ สงเสริมทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยการใช
ตำราภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน และใชภาษาอังกฤษในการเขียนและนำเสนอผลงานวิจัย 

๓) ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวน การ
เรียนรูและปฏิบัติงาน เชน  การใชสื ่ออิเล็กทรอนิกส การใชบริการหองสมุดผานระบบอินเทอรเน็ตท่ัว
ประเทศ 

๔) ดานภาวะผูนำ ความรับผิดชอบ และการมีวินัย มีการสรางภาวะความเปนผูนำโดยเฉพาะการประยุกตใช
แนวคิดภาวะผูนำเชิงพุทธในการปฏิบัติงานหรือการทำวิจัยรวมกับผูอื่น มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
หรือสงงาน และมีกติกาในการสรางวินัยในตนเอง 

๕) ดานบุคลิกภาพ มุงเนนการพัฒนาบุคลิกภาพภายใน โดยการใชเครื่องมือพัฒนาจิตตามแนวพระพุทธศาสนา 
เพื่อใหเกิดปญญา  สวนบุคลิกภาพภายนอกมีการสอดแทรกเรื่องการแตงกาย การเขาสังคม การมีมนุษย
สัมพันธที่ดี การเจรจาสื่อสาร และการวางตัวในการทำงานรวมกับบุคคลอื่นในระหวางการเรียนรู ทั้งทาง
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 กลยทุธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

เพ่ือใหเกิดผลการเรียนรูดานคุณธรรม  จริยธรรม หลักสูตรจงึใชกลยุทธในการสอนเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียนดังนี้ 

๑) ฝกฝนภาวะความเปนผูนำ ผูตาม รวมถึงการเคารพสิทธิ และการรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืนในการ
ปฏิบัติงานเปนทีมและการทำงานวิจัย  

๒) การสอดแทรกความรูดานคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนการสอน ท้ังในดานการดำรงชีวิตอยูใน
สังคม และในการวิจัย 

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



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 ต้ังใจเรียนรู 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) จดัการเรียนรายวิชาสัมมนาใหนิสิต 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 แนะนำเกี่ยวกับการสัมมนางานวิจัยทาง
รัฐศาสตร  

๓ 

บรรยาย อภิปรายและ
ยกตัวอยาง 

รศ.ดร.สรุพล สยุะพรหม 
รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร 
รศ.อนุภูมิ  โซวเกษม 
ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต 

๒ สัมมนางานวิจัยทางรัฐศาสตรประเด็น 
แนวคิด ทฤษฎีทางรัฐศาสตร 

๓ 

บรรยาย อภิปรายและ
ยกตัวอยาง 

รศ.ดร.สรุพล สยุะพรหม 
รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร 
รศ.อนุภูมิ  โซวเกษม 
ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต 

๓ สัมมนางานวิจัยทางรัฐศาสตร ประเด็น
การเมือง การมีสวนรวมทางการเมือง 

๓ 

บรรยาย อภิปรายและ
ยกตัวอยาง 

รศ.ดร.สรุพล สยุะพรหม 
รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร 
รศ.อนุภูมิ  โซวเกษม 
ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต 

๔ สัมมนางานวิจัยทางรัฐศาสตร ประเด็น 

การสื่อสารทางการเมือง 
๓ 

บรรยาย อภิปรายและ
ยกตัวอยาง 

รศ.ดร.สรุพล สยุะพรหม 
รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร 
รศ.อนุภูมิ  โซวเกษม 
ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต 

๕ สัมมนางานวิจัยทางรัฐศาสตร ประเด็น 
การเลือกตั้งและพรรคการเมือง 

๓ 

บรรยาย อภิปรายและ
ยกตัวอยาง 

รศ.ดร.สรุพล สยุะพรหม 
รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร 
รศ.อนุภูมิ  โซวเกษม 
ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต 

๖ สัมมนางานวิจัยทางรัฐศาสตรเกี ่ยวกับ
หลักรัฐศาสตรในพระไตรปฎก 

๓ 

บรรยาย อภิปรายและ
ยกตัวอยาง 

รศ.ดร.สรุพล สยุะพรหม 
รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร 
รศ.อนุภูมิ  โซวเกษม 
ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต 

๗ สัมมนางานวิจัยทางรัฐศาสตร เกี ่ยวกับ
บทท่ี ๑ บทนำ 

๓ 

บรรยาย อภิปรายและ
ยกตัวอยาง 

รศ.ดร.สรุพล สยุะพรหม 
รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร 
รศ.อนุภูมิ  โซวเกษม 
ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต 



สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
จำนวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

๘ สัมมนางานวิจัยทางรัฐศาสตร เกี ่ยวกับ
บทที่ ๒ การทบทวนวรรณกรรม กรอบ
แนวคิดในการวิจัย  

๓ 

บรรยาย อภิปรายและ
ยกตัวอยาง 

รศ.ดร.สรุพล สยุะพรหม 
รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร 
รศ.อนุภูมิ  โซวเกษม 
ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต 

๙ สัมมนางานวิจัยทางรัฐศาสตร เกี ่ยวกับ
บทท่ี ๓ วิธีดำเนินการวิจัย 

๓ 

บรรยาย อภิปรายและ
ยกตัวอยาง 

รศ.ดร.สรุพล สยุะพรหม 
รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร 
รศ.อนุภูมิ  โซวเกษม 
ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต 

๑๐ สัมมนางานวิจัยทางรัฐศาสตร เกี ่ยวกับ
บทท่ี ๔ ผลการวิเคราะหขอมูล 

๓ 

บรรยาย อภิปรายและ
ยกตัวอยาง 

รศ.ดร.สรุพล สยุะพรหม 
รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร 
รศ.อนุภูมิ  โซวเกษม 
ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต 

๑๑ สัมมนางานวิจัยทางรัฐศาสตร เกี ่ยวกับ
บ ท ท ี ่  ๕  ส ร ุ ป  อ ภ ิ ป ร า ย ผ ล แ ล ะ
ขอเสนอแนะ 

๓ 

บรรยาย อภิปรายและ
ยกตัวอยาง 

รศ.ดร.สรุพล สยุะพรหม 
รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร 
รศ.อนุภูมิ  โซวเกษม 
ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต 

๑๒ สัมมนาการนำเสนอองคความรูใหมและ
การอภิปรายผล 

๓ 

บรรยาย อภิปรายและ
ยกตัวอยาง 

รศ.ดร.สรุพล สยุะพรหม 
รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร 
รศ.อนุภูมิ  โซวเกษม 
ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต 

๑๓ สัมมนาเกี ่ยวกับการเขียนบทคัดยอและ
การเขียนบทความวิจัยทางรัฐศาสตร 

๓ 

บรรยาย อภิปรายและ
ยกตัวอยาง 

รศ.ดร.สรุพล สยุะพรหม 
รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร 
รศ.อนุภูมิ  โซวเกษม 
ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต 

๑๔ สัมมนาเกี ่ยวกับการเขียนบทคัดยอและ
การเขียนบทความวิจัยทางรัฐศาสตร 

๓ 

บรรยาย อภิปรายและ
ยกตัวอยาง 

รศ.ดร.สรุพล สยุะพรหม 
รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร 
รศ.อนุภูมิ  โซวเกษม 
ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต 

๑๕ สัมมนาเกี ่ยวกับการนำเสนอการสอบ
ปองกันวิทยานิพนธและสารนิพนธ 

๓ 

บรรยาย อภิปรายและ
ยกตัวอยาง 

รศ.ดร.สรุพล สยุะพรหม 
รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร 
รศ.อนุภูมิ  โซวเกษม 
ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต 

๑๖ สรุปและสอบวัดผลการศึกษา ๓ (Test) รศ.ดร.สรุพล สยุะพรหม 
รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร 
รศ.อนุภูมิ  โซวเกษม 
ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต 

 



    
    ๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑. เอกสารและตำราหลัก 
    เอกสารประกอบการสอนของคณาจารย 
๒. เอกสารและขอมูลสำคัญ 
     เอกสารประกอบการสอนของคณาจารย 
๓. เอกสารและขอมูลแนะนำ 
      ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย : WWW.mcu.ac.th , WWW.polmcu.com 
      การคนควาวิทยานิพนธ (Thesis) : WWW.ThaiLIS 
      การเปนเครือขายสืบคนวิทยานิพนธ www.thailis.or.th 
 

 
หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

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

๒. กลยุทธการประเมินการสอน - วิธีการประเมินการสอนท่ีอาจารยผูสอนประเมินการสอนของตนเอง – การ
สังเกตการสอนของผูรวมทีมการสอน - ผลการสอบ/ผลการเรียนรู -การวิเคราะหขอสอบเพ่ือตรวจสอบมาตรฐานของข

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% 

http://www.mcu.ac.th/
http://www.polmcu.com/
http://www.thailis/


อสอบ – การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู - การเขารวมกจิกรรมในชั้นเรียนของผูเรียน - การตอบขอซักถาม - 
การคนควาในรูปแบบของรายงาน และการนาํเสนอผลงานการรวมอภิปรายในประเด็นตาง ๆ ในชั้นเรียน   
 ๓. การปรับปรุงการสอน  หลักสูตรไดนําผลท่ีไดจากการประเมินท้ังจากผูเรียน และผลท่ีไดจากการ
ประเมินผลการเรียนของผูเรียนมาใชเปนฐานขอมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอน มคอ.๓ ในภาคการศึกษาตอไป 
โดยการประชุมรวมกันระหวางทีมผูสอนและอาจารยประจำหลักสูตร และการสัมมนาอาจารยผูสอนเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน 
 ๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีได
จากการสุมตรวจผลงานของนิสิตที่ไดรับการมอบหมายใหคนควา และวิเคราะหกรณีปญหา การอภิปราย ซักถามนิสิต 
การพิจารณาผลการทดสอบยอย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค โดยมีการทวนสอบหลังเสร็จสิ้นการเรียน
การสอน โดยการสอบเพ่ือประเมินความรู ความเขาใจ 
 ๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา มีการนําผลการประเมินจาก ขอ 
๑, ๒  มาพิจารณาประเด็นที่นิสิตวิจารณาปรับปรุงแกไขเพื่อใหการเรียนการสอน วิธีการสอนรูปแบบใดที่มีความ
เหมาะสม เพ่ือใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ นําผลการประเมินจาก ขอ ๔  มาทบทวน และวางแผนเพ่ือปรับปรุง 
ประสิทธิผลของรายวิชา  ในเรื่องเกี่ยวกับ อาจารยผูสอน การจัดตารางเรียนของนิสิต   การสอนเสริมใหนิสิต - การ
ทบทวนและปรับปรุง  ลําดับเนื้อหาการสอน   วิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน    มาตรฐานขอสอบ
ยากหรืองายเพ่ือปรับความยากงายท่ีเหมาะสมสําหรับภาคการศึกษาถัดไป 

 
 

 
 



เอกสารหมายเลข  มคอ. ๓ 
รายละเอียดของวิชาหลักรัฐศาสตร  

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

วิทยาเขต/คณะ/ คณะสังคมศาสตร  
 

หมวดท่ี ๑ขอมูลโดยท่ัวไป 
๑.รหัสและช่ือรายวิชา  
     ๖๒๖ ๑๐๑ หลักรัฐศาสตร  (Principle of Political Science) 
๒.จำนวนหนวยกิต   

๓ หนวยกิต(๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     รัฐศาสตรมหาบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะสาขา  กลุมวิชาบังคับ 

๔.อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
      รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล, ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต  

๕.ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน 
     ภาคการศึกษา ๑ ชั้นปท่ี ๒ 

๖.รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
    - ไมมี 

๗.รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 
    - ไมมี 

๘.สถานท่ีเรียน    
    คณะสังคมศาสตร มจร ตำบลลำไทร อำเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๙.วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
   ๒๙  เมษายน  ๒๕๖๑ 

หมวดท่ี ๔ การพัฒนาการเรียนรูของนิสิต 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต 
๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการใหความรูถึงการบริหารที่เนนการใชหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาเปนเครื่องมือเพื่อสรางองคกรที่ขับเคลื่อนดวยระบบคุณธรรม และการใชชีวิตรวมกับผูอ่ืน
อยางสันติ 

๒) ความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ สงเสริมทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยการใช
ตำราภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน และใชภาษาอังกฤษในการเขียนและนำเสนอผลงานวิจัย 

๓) ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวน การ
เรียนรูและปฏิบัติงาน เชน  การใชสื ่ออิเล็กทรอนิกส การใชบริการหองสมุดผานระบบอินเทอรเน็ตท่ัว
ประเทศ 

๔) ดานภาวะผูนำ ความรับผิดชอบ และการมีวินัย มีการสรางภาวะความเปนผูนำโดยเฉพาะการประยุกตใช
แนวคิดภาวะผูนำเชิงพุทธในการปฏิบัติงานหรือการทำวิจัยรวมกับผูอื่น มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
หรือสงงาน และมีกติกาในการสรางวนิัยในตนเอง 



๒ 
 

๕) ดานบุคลิกภาพ มุงเนนการพัฒนาบุคลิกภาพภายใน โดยการใชเครื่องมือพัฒนาจิตตามแนวพระพุทธศาสนา 
เพื่อใหเกิดปญญา  สวนบุคลิกภาพภายนอกมีการสอดแทรกเรื่องการแตงกาย การเขาสังคม การมีมนุษย
สัมพันธที่ดี การเจรจาสื่อสาร และการวางตัวในการทำงานรวมกับบุคคลอื่นในระหวางการเรียนรู ทั้งทาง
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 กลยทุธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

เพ่ือใหเกิดผลการเรียนรูดานคุณธรรม  จริยธรรม หลักสูตรจงึใชกลยุทธในการสอนเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียนดังนี้ 

๑) ฝกฝนภาวะความเปนผูนำ ผูตาม รวมถึงการเคารพสิทธิ และการรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืนในการ
ปฏิบัติงานเปนทีมและการทำงานวิจัย  

๒) การสอดแทรกความรูดานคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนการสอน ท้ังในดานการดำรงชีวิตอยูใน
สังคม และในการวิจัย 

๒.๑.๒ กลยทุธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม 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 
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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  
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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 ต้ังใจเรียนรู 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 
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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 

 



๖ 
 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จำนวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  

ส่ือท่ีใช (ถามี) 
ผูสอน 

๑- ๒ 

 
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
รัฐศาสตร 

๓ บรรยาย  ยกตัวอยางประกอบ 

อภิปรายกลุมจากกรณีศึกษา 

Lecture/Present/ 

Conference 

รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล

, 

ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต 

๒ ทิศทางของการศึกษาทาง
รัฐศาสตร 

๓ บรรยาย  ยกตัวอยางประกอบ 

อภิปรายกลุมจากกรณีศึกษา 

Lecture/Present/ 

Conference 

รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล

, 

ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต 

๓ 

 
พัฒนาการและขอบเขต
ของรัฐศาสตร 

๓ บรรยาย  ยกตัวอยางประกอบ 

อภิปรายกลุมจากกรณีศึกษา 

Lecture/Present/ 

Conference 

รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล

, 

ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต 

๔ การใชอำนาจตามรูปแบบ
ประชาธิปไตย 

๓ บรรยาย  ยกตัวอยางประกอบ 

อภิปรายกลุมจากกรณีศึกษา 

Lecture/Present/ 

Conference 

รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล

, 

ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต 

๕ รูปแบบอำนาจนิยมและ
รูปแบบเผด็จการ 

๓ บรรยาย  ยกตัวอยางประกอบ 

อภิปรายกลุมจากกรณีศึกษา 

Lecture/Present/ 

Conference 

รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล

, 

ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต 

๖ 

 

 

การมีส วนร วมทางการ
เมือง 

๓ บรรยาย  ยกตัวอยางประกอบ 

อภิปรายกลุมจากกรณีศึกษา 

Lecture/Present/ 

Conference 

รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล

, 

ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต 

๗ 

 
วัฒนธรรมทางการเมือง ๓ บรรยาย  ยกตัวอยางประกอบ 

อภิปรายกลุมจากกรณีศึกษา 

Lecture/Present/Conference 

รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล

, 

ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต 

๘  ๓ นิสิตสอบกลางภาค รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล

, 

ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต 

๙ 

 
พรรคการเมืองและการ
เลือกตั้ง 

๓ บรรยาย  ยกตัวอยางประกอบ 

อภิปรายกลุมจากกรณีศึกษา 

Lecture/Present/ 

รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล

, 

ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต 



๗ 
 

สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จำนวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  

ส่ือท่ีใช (ถามี) 
ผูสอน 

Conference 

๑๐ 

 
สถาบันทางการเมือง ๓ บรรยาย  ยกตัวอยางประกอบ 

อภิปรายกลุมจากกรณีศึกษา 

Lecture/Present/ 

Conference 

รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล

, 

ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต 

๑๑ 

สิทธิเสรีภาพ ความเสมอ
ภาค ความยุติธรรม 

๓ บรรยาย  ยกตัวอยางประกอบ 

อภิปรายกลุมจากกรณีศึกษา 

Lecture/Present/ 

Conference 

รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล

, 

ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต 

๑๒ 

 
รัฐประศาสนศาสตร ๓ บรรยาย  ยกตัวอยางประกอบ 

อภิปรายกลุมจากกรณีศึกษา 

Lecture/Present/ 

Conference 

รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล

, 

ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต 

๑๓ ความส ัมพ ันธ ระหว าง
ประเทศ 

๓ บรรยาย  ยกตัวอยางประกอบ 

อภิปรายกลุมจากกรณีศึกษา 

Lecture/Present/ 

Conference 

รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล

, 

ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต 

๑๔ 

 
วิเคราะหหลักรัฐศาสตร
กับพระพุทธศาสนา 

๓ บรรยาย  ยกตัวอยางประกอบ 

อภิปรายกลุมจากกรณีศึกษา 

Lecture/Present/ 

Conference 

รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล

, 

ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต 

๑๕ 

 

แนวโนมการศึกษาวิชาหลัก    
รัฐศาสตรในอนาคต 
  
 

๓ บรรยาย  ยกตัวอยางประกอบ 

อภิปรายกลุมจากกรณีศึกษา 

Lecture/Present/ 

Conference 

รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล

, 

ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต 

๑๖ สอบปลายภาค ๓ นิสิตสอบปลายภาค 

รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล

, 

ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต 

 

        

  



๘ 
 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ท่ี วิธีการประเมิน  สัปดาหท่ีประเมิน  
สัดสวนของการ

ประเมินผล 

๑ 
สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 

๘ 

๑๖ 

๒๐% 

๕๐% 

๒ 

วิเคราะหกรณีศึกษา คนควา การนำเสนอรายงาน 

การทำงานกลุมและผลงาน 

การอานและสรุปบทความ 

การสงงานตามท่ีมอบหมาย  

ตลอดภาคการศึกษา ๒๐% 

๓ 
การเขาชั้นเรียนการมีสวนรวม อภิปราย เสนอความ

คิดเห็นในชั้นเรียน 
ตลอดภาคการศึกษา ๑๐% 

 
หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.เอกสารและตำราหลัก 
   เรืองวิทย เกษสุวรรณ. หลักรัฐศาสตร. กรุงเทพฯ: บริษัทพิพิธการพิมพ จำกัด, ๒๕๕๓. 
๒.เอกสารและขอมูลสำคัญ 
    ชวัชชัย ไชยสา. ความรูเบ้ืองตนทางรัฐศาสตร, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

๒๕๕๑ 

๓.เอกสารและขอมูลแนะนำ 
ณัชชาภัทร อุนตรงจิตร.รัฐศาสตร.กรุงเทพฯ:ดานสุธาการพิมพ,๒๕๔๘. 
จิรโชค วีระสัย, สุรพล ราชภณัฑารักษ และสุรพันธ ทับสุวรรณ, รัฐศาสตรท่ัวไป, พิมพครั้งท่ี ๑๓, กรุงเทพฯ : 
     มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๔๖.  
พระภาวนาวิริยคุณ.รัฐศาสตรเชิงพุทธ.กรุงเทพฯ:ดอกหญากรุป, มปป. 
สำนักงาน ก.พ..หลักการบริหารเบ้ืองตน.กรุงเทพฯ:ประชาชน,๒๕๔๒. 
 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

 ๑.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต วิธีการประเมินประสิทธิผลในรายวิชาโดยนิสิต   มี

ดังนี้   -  การใชแบบประเมินผลการสอนอาจารยผูสอน ซ่ึงเปนรูปแบบประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัยท่ีกําหนด

ใหสำนักทะเบียนและวัดผลกำกับในระบบท่ีจะตองประเมินผลทุกภาคการศึกษา -แบบประเมินผลการสอนอาจารยผู

สอน  ซ่ึงเปนแบบประเมินผลการสอนท่ีอาจารยผูสอนจัดทํา ข้ึนเพ่ือใหนิสิตแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการสอนของ

อาจารยผูสอนในระหวางภาคการศึกษา และ ปลายภาคการศึกษา  ในรูปแบบตาง ๆ 

๒. กลยุทธการประเมินการสอน - วิธีการประเมินการสอนท่ีอาจารยผูสอนประเมินการสอนของตนเอง – การสังเกต

การสอนของผูรวมทีมการสอน - ผลการสอบ/ผลการเรียนรู -การวิเคราะหขอสอบเพ่ือตรวจสอบมาตรฐานของขอสอบ 



๙ 
 

– การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู - การเขารวมกจิกรรมในชั้นเรียนของผูเรียน - การตอบขอซักถาม - การคนคว

าในรูปแบบของรายงาน และการนาํเสนอผลงานการรวมอภิปรายในประเด็นตาง 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  มาพิจารณาประเด็นที่นิสิตวิจารณาปรับปรุงแกไขเพื่อใหการเรียนการสอน วิธีการสอนรูปแบบใดที่มีความ
เหมาะสม เพ่ือใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ นําผลการประเมินจาก ขอ ๔  มาทบทวน และวางแผนเพ่ือปรับปรุง 
ประสิทธิผลของรายวิชา  ในเรื่องเกี่ยวกับ อาจารยผูสอน การจัดตารางเรียนของนิสิต   การสอนเสริมใหนิสิต - การ
ทบทวนและปรับปรุง  ลําดับเนื้อหาการสอน   วิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน    มาตรฐานขอสอบ
ยากหรืองายเพ่ือปรับความยากงายท่ีเหมาะสมสําหรับภาคการศึกษาถัดไป 

 



รายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ. ๓)  
 

ประจำรายวิชา หลักรัฐศาสตรในพระไตรปฎก 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะสังคมศาสตร 

 
หมวดท่ี ๑ ขอมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและช่ือรายวิชา  
   ๖๒๖ ๑๐๑  หลักรัฐศาสตรในพระไตรปฎก        
                     Principles of Political Science in Tipitaka   
๒.จำนวนหนวยกิต   

๓ หนวยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต หมวดวิชาบังคับ  
๔.อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
     ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร  ผศ.ดร.ธชัชนันท อิศรเดช 
๕.ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน 
     ภาคการศึกษา ๑ ชั้นท่ีป ๑ 
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 
     - เพื่อใหนิสิตมีความรูความสามารถในการสังเคราะหขอมูล วิเคราะห วิจัย จัดระบบและประเมินผลขอมูลจนเกิด
องคความรูใหม เพ่ือความเจริญกาวหนาทางรัฐศาสตร 
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     - เพ่ือใหการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐานไมต่ำกวาท่ี สกอ. กำหนด   
     - ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ  
     - เพ่ือการพัฒนาบุคลากรดานการเรียน การสอนและบริการวิชาการ   

 
หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 

๑.คำอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาความรูทั่วไปเกี่ยวกับหลักรัฐศาสตรและทฤษฎีทางรัฐศาสตร หลักรัฐศาสตรที่ปรากฏในพระไตรปฎก 
โดยเนนศึกษาเกี่ยวกับพุทธวิธีปกครอง หลักพุทธธรรมที่เนื่องดวยการเมืองการปกครอง โดยเฉพาะเรื่องธรรมาธิปไตย 
สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม ความเปนพลเมืองของรัฐ ธรรมาภิบาล การมีสวนรวม 
หลักนิติธรรม ท้ังนี้ใหศึกษาจากพระสูตรเปนสำคัญ 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 มีการใหความรูถึงการบริหารที่เนนการใชหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาเปนเครื่องมือเพื่อสรางองคกรที่ขับเคลื่อนดวยระบบคุณธรรม และการใชชีวิตรวมกับผูอ่ืน
อยางสันต ิ



๒) ความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ สงเสริมทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยการใช
ตำราภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน และใชภาษาอังกฤษในการเขียนและนำเสนอผลงานวิจัย 

๓) ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวน การ
เรียนรูและปฏิบัติงาน เชน  การใชสื ่ออิเล็กทรอนิกส การใชบริการหองสมุดผานระบบอินเทอรเน็ตท่ัว
ประเทศ 

๔) ดานภาวะผูนำ ความรับผิดชอบ และการมีวินัย มีการสรางภาวะความเปนผูนำโดยเฉพาะการประยุกตใช
แนวคิดภาวะผูนำเชิงพุทธในการปฏิบัติงานหรือการทำวิจัยรวมกับผูอื่น มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
หรือสงงาน และมีกติกาในการสรางวินัยในตนเอง 

๕) ดานบุคลิกภาพ มุงเนนการพัฒนาบุคลิกภาพภายใน โดยการใชเครื่องมือพัฒนาจิตตามแนวพระพุทธศาสนา 
เพื่อใหเกิดปญญา  สวนบุคลิกภาพภายนอกมีการสอดแทรกเรื่องการแตงกาย การเขาสังคม การมีมนุษย
สัมพันธที่ดี การเจรจาสื่อสาร และการวางตัวในการทำงานรวมกับบุคคลอื่นในระหวางการเรียนรู ทั้งทาง
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 กลยทุธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

เพ่ือใหเกิดผลการเรียนรูดานคุณธรรม  จริยธรรม หลักสูตรจงึใชกลยุทธในการสอนเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียนดังนี้ 

๑) ฝกฝนภาวะความเปนผูนำ ผูตาม รวมถึงการเคารพสิทธิ และการรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืนในการ
ปฏิบัติงานเปนทีมและการทำงานวิจัย  

๒) การสอดแทรกความรูดานคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนการสอน ท้ังในดานการดำรงชีวิตอยูใน
สังคม และในการวิจัย 

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



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 ต้ังใจเรียนรู 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 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับหลักรัฐศาสตร  
๓ 

 
การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

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

๓ แนวคิด ทฤษฎีทางรัฐศาสตร  
๓ 

การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

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

๔ หลักรัฐศาสตรในพระไตรปฎก  
๓ 

การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

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

๕-๖ แนวคิดทางการเมืองในพระไตรปฎก   
๓ 

การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

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

๗ 
การกำเนิดรัฐในพระพุทธศาสนา 

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

๘ หลักธรรมาภิบาลและธรรมาธิปไตย ๓ การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

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

๙ หลักพุทธธรรมเพ่ือการปกครอง        ๓ การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

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

๑๐-๑๑ สิทธิเสรีภาพในพระไตรปฎก  ๓ การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

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

๑๒-๑๓ ความเสมอภาคและความรับผิดชอบ
ในพระไตรปฎก   

๓ การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

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



สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
จำนวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

๑๔ หลักนิติธรรมกับความยุติธรรมใน
พระไตรปฎก   

๖ การบรรยาย วิเคราะห 
การซักถาม 

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

๑๕ การมีสวนรวมของพลเมืองใน
พระไตรปฎก 

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 

 

    
 
    ๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑.เอกสารและตำราหลัก 
๒.เอกสารและขอมูลสำคัญ 
     หนังสือ ตำรา เอกสารเก่ียวักบปรัชญาการเมือง ทฤษฎีการเมือง และขอมูลออนไลนเก่ียวักบปรัชญาการเมือง 
ทฤษฎีการเมือง 
๓.เอกสารและขอมูลแนะนำ 
 

 

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% 



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

๒. กลยุทธการประเมินการสอน – วิธีการประเมินการสอนท่ีอาจารยผูสอนประเมินการสอนของตนเอง – 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
จากการสุมตรวจผลงานของนิสิตที่ไดรับการมอบหมายใหคนควา และวิเคราะหกรณีปญหา การอภิปราย ซักถามนิสิต 
การพิจารณาผลการทดสอบยอย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค โดยมีการทวนสอบหลังเสร็จสิ้นการเรียน
การสอน โดยการสอบเพ่ือประเมินความรู ความเขาใจ 
 ๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา มีการนําผลการประเมินจาก ขอ 
๑, ๒  มาพิจารณาประเด็นที่นิสิตวิจารณาปรับปรุงแกไขเพื่อใหการเรียนการสอน วิธีการสอนรูปแบบใดที่มีความ
เหมาะสม เพ่ือใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ นําผลการประเมินจาก ขอ ๔  มาทบทวน และวางแผนเพ่ือปรับปรุง 
ประสิทธิผลของรายวิชา  ในเรื่องเกี่ยวกับ อาจารยผูสอน การจัดตารางเรียนของนิสิต   การสอนเสริมใหนิสิต - การ
ทบทวนและปรับปรุง  ลําดับเนื้อหาการสอน   วิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน    มาตรฐานขอสอบ
ยากหรืองายเพ่ือปรับความยากงายท่ีเหมาะสมสําหรับภาคการศึกษาถัดไป 
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