
¶ สาขาวชิารฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขตขอนแก่น 

                                                                             
 

รายละเอยีดของรายวชิา มคอ.๓ 

๔๐๑ ๔๑๙ โลกาภวิตันก์บัการเมอืงไทย 

ชือ่สถาบนัอดุมศกึษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน่ 

วิทยาเขต/คณะ/สาขวชิา    วิทยาเขตขอนแก่น/คณะ

สังคมศาสตร/์สาขารฐัศาสตร ์

หมวดที ่๑ ข้อมลูโดยทัว่ไป 

๑.รหสัและชือ่รายวชิา  

       ๔๐๑ ๔๑๙ โลกาภิวัฒน์กับการเมืองไทย   

                   Globalization And Thai Politics  

๒.จ านวนหนว่ยกติ   

     ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 

๓.หลกัสตูรและประเภทของรายวชิา 

     รัฐศาสตร์บัณฑิต 

 

๔.อาจารย์ผูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผูส้อน 

- พระครูสุตธรรมภาณี,ผศ.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ฮวดศรี  อาจารย์ผู้สอน 

๕.ภาคการศึกษา / ชัน้ปทีีเ่รยีน 

     ภาคการศึกษาท่ี ๒ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๖.รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมากอ่น (Pre-requisite) (ถา้ม)ี 

     ไม่มี 

๗.รายวชิาทีต่อ้งเรยีนพรอ้มกนั (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
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     ไม่มี 

๘.สถานที่เรยีน    

    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

ขอนแก่น 

๙.วนัทีจ่ดัท าหรอืปรับปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครัง้ลา่สดุ 

     ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

 

หมวดที ่๒ จดุมุง่หมายและวตัถุประสงค์ 

๑. จดุมุง่หมายของรายวชิา 

     ๑. เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจโลกาภิวัฒน์กับการ
เมืองไทย 

     ๒. เพ่ือให้สามารถอธิบายกระแสโลกาภิวัฒน์กับการเมืองของ
ไทยได้อย่างกว้างขวาง 

     ๓. เพ่ือให้สามารถรู้ปัญหาและวิธีแก้ไข รวมท้ังแนวโน้มของ
โลกาภิวัฒน์กับการเมืองการปกครองของไทย 

จดุประสงคเ์ชงิคณุธรรม 

     ๑. เพื่อให้รู้และเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ี
สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับโลกาภิวัฒน์กับการเมืองการ
ปกครองของไทย 

     ๒. เพ่ือให้สามารถน าความรู้ด้านโลกาภิวัฒน์กับการเมืองการ
ปกครองของไทยตามแนวพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา  เพื่อการแก้ไขสถานการณ์ทางการเมือง
และพัฒนาสังคมไทยต่อไป 

 

๒. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา 

     เพื่อให้นิสิตมีความรู้พื้นฐานทางสังคมการเมือง กระแส

โลกาภิวัฒน์ และวิกฤติทางการเมืองเป็นการเตรียมความพร้อม

ด้านปัญญาในการน าความรู้ ความเข้าใจ ในยุคโลกาภิวัฒน์กับ

การเมืองและการปกครอง เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่นๆ 

ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิง ให้
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สอดคล้องกับเหตุการณ์ด้านการเมืองการปกครองของไทยท่ีได้มี

ความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการด าเนนิการ 

๑.ค าอธบิายรายวชิา  

     ศึกษาพื้นฐานสังคมการเมืองไทย กระแสโลกาภิวัฒน์ว่าด้วยรัฐ

ประชาชาติ และวิกฤติสังคมการเมือง กลุ่มทุนพรรคทางการเมือง 

ระบอบศูนย์รวมอ านาจทางการเมืองการปกครอง เทคโนโลยี

สารสนเทศกับความสมบูรณ์ของข้อมูลข่าวสาร ทางออกของความ

ขัดแย้งทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 

๒.จ านวนชัว่โมงที่ใชต้อ่ภาคการศกึษา 

บรรยาย สอนเสรมิ การฝกึปฏิบตัิ/

งานภาคสนาม/

การฝกึงาน 

การศกึษาดว้ย

ตนเอง 

บรรยาย  ๔๘

ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษา   

 

สอนเสริมตาม

ความต้องการ

ของนิสิตเฉพาะ

ราย   

ไม่มีการฝึก

ปฏิบัติงาน

ภาคสนาม 

การศึกษาด้วย

ตนเอง ๖ 

ชั่วโมงต่อ

สัปดาห์   

๓.จ านวนชัว่โมงตอ่สปัดาหท์ีอ่าจารยใ์ห้ค าปรกึษาและแนะน าทาง

วชิาการแกน่สิติเปน็รายบุคคล 

- อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านการ

บรรยาย สาขารัฐศาสตร์  

- อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตาม

ความต้องการ ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห ์ (เฉพาะรายท่ีต้องการ) 

หมวดที ่๔ การพฒันาการเรยีนรู้ของนสิติ 

๔.คณุธรรม จริยธรรม 

     ๑.๑ คุณธรรม จรยิธรรมทีต่อ้งพฒันา 
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          พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรมเพื่อให้สามารถด าเนิน

ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

โดยผู้เรียนต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม 

เพ่ือให้นิสิตสามารถพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมไปพร้อมกับการศึกษา

โลกาภิวัฒน์กับการเมืองไทย  โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติ

หลักสูตร ดังนี้ 

             ๑) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม  จริยธรรม  เสียสละและ

ซื่อสัตย์สุจริต  

             ๒) มีวินัย  ตรงต่อเวลา  และความรับผิดชอบต่อตนเอง 

วิชาชีพและสังคม 

             ๓) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม  สามารถท างานเป็นทีม

และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญ 

             ๔) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  รวมท้ัง

เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

       ๕) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ  ขององค์กรและ

สังคม 

     ๑.๒ วธิกีารสอน  

          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทาง

พฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การเมืองการปกครอง

ของไทยในปัจจุบัน 

          - อภิปรายกลุ่ม 

          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง 

          - บทบาทสมมติ 

     ๑.๓ วธิกีารประเมนิผล 

          - พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานท่ีได้รับมอบหมายตาม

ขอบเขตท่ีให้และตรงเวลา 

          - มีการอ้างอิงเอกสารท่ีได้น ามาท ารายงาน อย่างถูกต้องและ

เหมาะสม 

          - ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
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          - ประเมินผลการน าเสนอรายงานที่มอบหมาย 

๒.ความรู ้ 

     ๒.๑ ความรู้ทีต่อ้งไดร้บั  

          ความเข้าใจ พื้นฐานสังคมการเมืองไทย กระแสโลกาภิวัฒน์

ว่าด้วยรัฐประชาชาติ และวิกฤติสังคมการเมือง กลุ่มทุนพรรคทาง

การเมือง ระบอบศูนย์รวมอ านาจทางการเมืองการปกครอง 

เทคโนโลยีสารสนเทศกับความสมบูรณ์ของข้อมูลข่าวสาร ทางออก

ของความขัดแย้งทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 

     ๒.๒ วิธกีารสอน 

          บรรยาย อภิปราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน การ

วิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นคว้าหาบทความ ข้อมูลท่ี

เกี่ยวข้อง โดยน ามาสรุปและน าเสนอ การศึกษาโดยใช้ปัญหา และ

โครงงาน Problem base learning และ Student Center เน้น

ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

๒.๓ วิธกีารประเมนิผล 

          - ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบท่ี

เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี 

          - น าเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง 

          - วิเคราะห์กรณีศึกษา 

๓.ทกัษะทางปัญญา 

๓.๑ ทักษะทางปญัญาทีต่อ้งพฒันา 

          พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ 

มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางการเมืองและการ

ปกครองของไทยในปัจจุบัน 

๓.๒ วิธกีารสอน 

          - การมอบหมายให้นิสิตท าโครงงานพิเศษ และน าเสนอผล

การศึกษา 
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          - อภิปรายกลุ่ม 

          - วิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับเหตุการณ์การเมืองไทยใน

ปัจจุบัน 

          - การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ 

๓.๓ วธิกีารประเมนิผล 

          สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบท่ีมีการวิเคราะห์

สถานการณ์ หรือวิ เคราะห์แนวคิดในด้านโลกาภิวัฒน์กับการ

เมืองไทย 

๔.ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ  

     ๔.๑ ทักษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบทีต่อ้ง

พฒันา  

          - พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 

          - พัฒนาความเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างานเป็นทีม 

          - พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานท่ี

มอบหมายให้ครบถ้วนตามก าหนดเวลา 

     ๔.๒ วธิกีารสอน 

          - จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 

          - มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล หรือ อ่านบทความที่

เก่ียวข้องกับรายวิชา 

          - การน าเสนอรายงาน 

     ๔.๓ วิธกีารประเมนิผล 

          - ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มท่ีก าหนด 

          - รายงานท่ีน าเสนอ พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 

          - รายงานการศึกษาด้วยตนเอง 
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๕.ทกัษะการวิเคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศทีต่อ้งพฒันา       

          - พัฒนาทักษะในการสื่อสารท้ังการพูด การฟัง การแปล การ

เขียน โดยการท ารายงาน และน าเสนอในชั้นเรียน 

          - พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษาพัฒนา

ทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 

           - ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การ

ส่งงานทางอีเมล์ การสร้างห้องแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ  

          - ทักษะในการน าเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และ

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

     ๕.๒ วธิกีารสอน       

          - มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อ

การสอน e-learning และท ารายงาน โดยเน้นการน าตัวเลข หรือมี

สถิติอ้างอิง จากแหล่งท่ีมาข้อมูลท่ีน่าเชื่อถือ 

          - น าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  

     ๕.๓ วธิีการประเมนิผล 

          - การจัดท ารายงาน และน าเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 

          - การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 

๑. แผนการสอน 

สปัดาห์

ที่ 
หวัขอ้/

รายละเอยีด 

จ านวน

ชัว่โมง 

กิจกรรม

การเรยีน 

การสอน  

สือ่ทีใ่ช ้(ถา้

ม)ี 

ผู้สอน 
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สปัดาห์

ที่ 
หวัขอ้/

รายละเอยีด 

จ านวน

ชัว่โมง 

กิจกรรม

การเรยีน 

การสอน  

สือ่ทีใ่ช ้(ถา้

ม)ี 

ผู้สอน 

๑ 

 

ความเปน็มาของ
โลกาภวิฒัน ์
-ความหมาย 
-ความส าคัญ
ของโลหาภิวัฒน์
กับการเมืองการ
ปกครอง 

๓ บรรยาย  

ยกตัวอย่าง

ประกอบ 

อภิปราย

กลุ่มจาก

กรณีศึกษา 

ผู้ช่วย

ศาสตราจาร

ย์ดร.ชาญชัย 

ฮวดศรีผอ.

หลักสูตร

รัฐศาสตร์

มหาบัณฑิต 

มจร.วิทยา

เขตขอนแก่น 

๒-๔ 

 

ลักษณะ
โลกาภิวัฒน์กับ
การมีส่วนร่วม
ในทางการเมือง 
-ด้านเศรษฐกิจ 
-ด้านวัฒนธรรม 
-ด้านเทคโนโลยี 
-ด้านกฎหมาย 

๙ บรรยาย  

ยกตัวอย่าง

ประกอบ 

อภิปราย

กลุ่มจาก

กรณีศึกษา 

ผู้ช่วย

ศาสตราจาร

ย์ดร.ชาญชัย 

ฮวดศรีผอ.

หลักสูตร

รัฐศาสตร์

มหาบัณฑิต 

มจร.วิทยา

เขตขอนแก่น 

๕ 

 

ผลของการ
เจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ 

 

๓ บรรยาย  

ยกตัวอย่าง

ประกอบ 

อภิปราย

กลุ่มจาก

กรณีศึกษา 

ผู้ช่วย

ศาสตราจาร

ย์ดร.ชาญชัย 

ฮวดศรีผอ.

หลักสูตร

รัฐศาสตร์
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สปัดาห์

ที่ 
หวัขอ้/

รายละเอยีด 

จ านวน

ชัว่โมง 

กิจกรรม

การเรยีน 

การสอน  

สือ่ทีใ่ช ้(ถา้

ม)ี 

ผู้สอน 

มหาบัณฑิต 

มจร.วิทยา

เขตขอนแก่น 

๖ - การต่อต้าน
โลกาภิวัตน์ 

- การวัดผล
โลกาภิวัตน์ 

๓ บรรยาย  

ศึกษา

กรณีศึกษา 

อภิปราย 

ตัวอย่าง

การศึกษา

จากปัญหา

โครงงาน 

Problem 

base 

learning 

ผู้ช่วย

ศาสตราจาร

ย์ดร.ชาญชัย 

ฮวดศรีผอ.

หลักสูตร

รัฐศาสตร์

มหาบัณฑิต 

มจร.วิทยา

เขตขอนแก่น 

๗-๘ -การรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจ 
และการก าหนด
บทบาทของไทย
ในเวทีโลก 
การรวมกลุ่มกัน
ทางเศรษฐกิจใน
ระดับทวิภาคี 
ภูมิภาค และพหุ
ภาคี 
-บทบาท
เศรษฐกิจเอเชีย

๖ บรรยาย  

ศึกษา

กรณีศึกษา 

อภิปราย 

ตัวอย่าง

การศึกษา

จากปัญหา

โครงงาน 

Problem 

ผู้ช่วย

ศาสตราจาร

ย์ดร.ชาญชัย 

ฮวดศรีผอ.

หลักสูตร

รัฐศาสตร์

มหาบัณฑิต 

มจร.วิทยา

เขตขอนแก่น 
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สปัดาห์

ที่ 
หวัขอ้/

รายละเอยีด 

จ านวน

ชัว่โมง 

กิจกรรม

การเรยีน 

การสอน  

สือ่ทีใ่ช ้(ถา้

ม)ี 

ผู้สอน 

ท่ีเพ่ิมขึ้น
โดยเฉพาะจีน
และอินเดีย 

base 

learning 

๙ -กระแส
โลกาภิวัฒน์ 
-วิกฤติสังคมการ
เมืองไทย 
-กลุ่มทุนพรรค
การเมืองไทย 

๓ บรรยาย  

ศึกษา

กรณีศึกษา 

อภิปราย 

ตัวอย่าง

การศึกษา

จากปัญหา

โครงงาน 

Problem 

base 

learning 

ผู้ช่วย

ศาสตราจาร

ย์ดร.ชาญชัย 

ฮวดศรีผอ.

หลักสูตร

รัฐศาสตร์

มหาบัณฑิต 

มจร.วิทยา

เขตขอนแก่น 

๑๐ 

 

ทอดสอบย่อย
และบรรยาย 
โลกาภิวัฒน์กับ
การเมืองไทย
เก่ียวกับการ
ชุมนุมและ
ประท้วง 

 

๓ บรรยาย  

ศึกษา

กรณีศึกษา 

อภิปราย 

ตัวอย่าง

การศึกษา

จากปัญหา

โครงงาน 

Problem 

ผู้ช่วย

ศาสตราจาร

ย์ดร.ชาญชัย 

ฮวดศรีผอ.

หลักสูตร

รัฐศาสตร์

มหาบัณฑิต 

มจร.วิทยา

เขตขอนแก่น 
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สปัดาห์

ที่ 
หวัขอ้/

รายละเอยีด 

จ านวน

ชัว่โมง 

กิจกรรม

การเรยีน 

การสอน  

สือ่ทีใ่ช ้(ถา้

ม)ี 

ผู้สอน 

base 

learning 

๑๑ -ระบอบศูนย์รวม
อ านาจทางการ
การเมืองการ
ปกครอง  
-เทคโนโลยีกับ
ความสมบูรณ์
ของข้อมูล
ข่าวสาร 

- ผลกระทบของ
โลกาภิวัตน์ต่อ
สังคมโลก 
-ผลกระทบด้าน
สังคม 
-ผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจ 
-ผลกระทบด้าน
การเมือง 

 บรรยาย  

ศึกษา

กรณีศึกษา 

อภิปราย 

ตัวอย่าง

การศึกษา

จากปัญหา

โครงงาน 

Problem 

base 

learning 

ผู้ช่วย

ศาสตราจาร

ย์ดร.ชาญชัย 

ฮวดศรีผอ.

หลักสูตร

รัฐศาสตร์

มหาบัณฑิต 

มจร.วิทยา

เขตขอนแก่น 

๑๒ ทางอกของ
ความขัดแย้ง
ทางเศรษฐกิจ
การเมืองและ
สังคมของไทย 

 บรรยาย  

ศึกษา

กรณีศึกษา 

อภิปราย 

ตัวอย่าง

การศึกษา

จากปัญหา

โครงงาน 

ผู้ช่วย

ศาสตราจาร

ย์ดร.ชาญชัย 

ฮวดศรีผอ.

หลักสูตร

รัฐศาสตร์

มหาบัณฑิต 

มจร.วิทยา
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สปัดาห์

ที่ 
หวัขอ้/

รายละเอยีด 

จ านวน

ชัว่โมง 

กิจกรรม

การเรยีน 

การสอน  

สือ่ทีใ่ช ้(ถา้

ม)ี 

ผู้สอน 

Problem 

base 

learning 

เขตขอนแก่น 

๑๓ 

 

โลกาภิวัฒน์ใน
การเมืองไทย
เก่ียวกับการ
บังคับใช้
กฎหมายและ
รัฐธรรมนูญ 

  

 

๓ บรรยาย  

ศึกษา

กรณีศึกษา 

อภิปราย 

ตัวอย่าง

การศึกษา

จากปัญหา

โครงงาน 

Problem 

base 

learning 

ผู้ช่วย

ศาสตราจาร

ย์ดร.ชาญชัย 

ฮวดศรีผอ.

หลักสูตร

รัฐศาสตร์

มหาบัณฑิต 

มจร.วิทยา

เขตขอนแก่น 

๑๔ โลกาภิวัฒน์กับ

ความสัมพันธ์

ระหว่างกลุ่ม

ธุรกิจกับระบบ

การเมืองการ

ปกครองของ

ไทย/บรรยาย

สรุป วิชา

 บรรยาย  

ศึกษา

กรณีศึกษา 

อภิปราย 

ตัวอย่าง

การศึกษา

จากปัญหา

โครงงาน 

ผู้ช่วย

ศาสตราจาร

ย์ดร.ชาญชัย 

ฮวดศรีผอ.

หลักสูตร

รัฐศาสตร์

มหาบัณฑิต 

มจร.วิทยา
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สปัดาห์

ที่ 
หวัขอ้/

รายละเอยีด 

จ านวน

ชัว่โมง 

กิจกรรม

การเรยีน 

การสอน  

สือ่ทีใ่ช ้(ถา้

ม)ี 

ผู้สอน 

โลกาภิวัฒน์กับ

การเมืองไทย 
Problem 

base 

learning 

เขตขอนแก่น 

     

๒ แผนการประเมนิผลการเรยีนรู้ 

ที่  วธิกีารประเมนิ  
สปัดาหท์ี่

ประเมนิ  

สดัสว่นของการ

ประเมนิผล 

๑ 

ทดสอบย่อยครั้งท่ี ๑ 

สอบกลางภาค 

ทดสอบย่อยครั้งท่ี ๒ 

สอบปลายภาค 

 

๔ 

๘ 

๑๒ 

๑๖ 

 

๑๐% 

๒๕% 

๑๐% 

๒๕% 

 

๒ 

วิเคราะห์กรณีศึกษา 

ค้นคว้า การน าเสนอ

รายงาน 

การท างานกลุ่มและผลงาน 

การอ่านและสรุปบทความ 

การส่งงานตามท่ีมอบหมาย  

ตลอดภาค

การศึกษา ๒๐% 

๓ 

การเข้าชั้นเรียน 

การมีส่วนร่วม อภปิราย 

เสนอความคิดเห็นในชั้น

เรียน 

ตลอดภาค

การศึกษา ๑๐% 
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หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน 

 

1. เอกสารและต าราหลกั 

   โกวิท สุรัสวดี. การเมืองการปกครองไทย ตามรัฐธรรมนูญฉบับ

ประชาชน. กรุงเทพฯ  : สมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน, 

๒๕๔๔. 

2. เอกสารและขอ้มลูส าคัญ 

          การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตยของไทย 
ของ อาจารย์เสกสรรค์  ประเสริฐกุล เป็นแนวคิดเกี่ยวกับภาค
ประชาชนในการเคลื่อนไหว ท่ีมา ปัญหา การเรียกร้อง จัดสรร
ผลประโยชน์ และรวมไปถึงวิเคราะห์ปัญหาของสังคมไทย  

           จาก ๑๔ ตุลา ถึง ๖ ตุลา ของมูลนิธิโครงการต ารา

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เป็นหนังสือสะท้อนแง่มุมของ

เหตุการณ์ทางการเมืองตั้งแต่ ๑๔ ตุลา ถึง ๖ ตุลา ของนักวิชาการชื่อ

ดังเช่น อาจารย์เสน่ห์ จามริก อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อาจารย์ชาญ

วิทย์ เกษตรศิริ จากแง่มุมทางประวัติศาสตร์การเมืองไทย 

3. เอกสารและขอ้มลูแนะน า 

เว็บไซต์ ท่ีเกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น wikipedia 

ค าอธิบายศัพท์  

          ดนัย ไชยโยธา, รองศาสตราจารย์. การเมืองการปกครอง

ของไทย. กรุงเทพมหานคร :  ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๘. 

          ทิ น พั น ธุ์  น า ค ะ ต ะ ,  ด ร .  ก า ร ป ก ค ร อ ง ข อ ง ไ ท ย . 

กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์ จ ากัด, ๒๕๔๕. 

          ลิขิต  ธีรเวคิน, ศ.ดร. การเมืองการปกครองของไทย. 

กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์, ๒๕๔๕. 

เสน่ห์ จามริก. การเมืองไทยกับพัฒนาการรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ  : 

file:///F:/search*tha/a|a1e2c7d4b7+cad8c3d1cac7b4d5/a|a1e2c7d4b7+cad8c3d1cac7b4d5/-5,-1,0,B/browse
file:///F:/search*tha/a|cae0b9e8cbec+a8d2c1c3d4a1/a|cae0b9e8cbec+a8d2c1c3d4a1/-5,-1,0,B/browse
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สถาบันไทยคดีศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มูลนิธิ

โครงการต าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ๒๕๔๐. 

สุรพล สุยะพรหม, ดร. การเมอืงกบัการปกครองของไทย. กรุงเทพฯ : 

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘.  

 

หมวดที ่๗ การประเมนิและปรบัปรงุการด าเนนิการของรายวชิา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ท่ีจัดท าโดยนิสิต ได้จัด

กิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจากนิสิตได้ดังนี้ 

          - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 

          - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 

          - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 

          - ขอเสนอแนะผ่านเวบบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็น

ช่องทางการสื่อสารกับนิสิต 

๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 

     ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 

          - การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 

          - ผลการสอบ 

          - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

๓.การปรับปรุงการสอน  

     หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการ

สอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมใน

การปรับปรุงการสอน ดังนี้ 

          - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

          - การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 
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๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 

     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

ในรายหัวข้อ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การ

สอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจาก

ผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวน

สอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 

          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของ

นิสิตโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีไม่ใช่อาจารย์ประจ า

หลักสูตร  

          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการ

ประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการ

ให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของ

รายวิชา 

     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา 

ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อให้

เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 

          - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการ

ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔ 

          - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นิสิตมีมุมมองในเรื่อง

การประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาท่ีมาจากงานวิจัยของอาจารย์หรือ

แนวคิดใหม่ๆ 

 

 

 


