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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. ๓)  
รายวิชา  ๒๐๓ ๓10  พลเมืองกับการพัฒนาสังคม 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาเขตขอนแก่น 

วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาเขตขอนแก่น 

 
 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา  
     ๒๐๓  ๓10  พลเมืองกับการพัฒนาสังคม 
    (Citizens and Social Development) 
๒. จำนวนหน่วยกิต   

๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
   4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
         อาจารย์กนกวรรณ ประจันตะเสน 
   4.2 อาจารย์ผู้สอน 
          อาจารย์กนกวรรณ ประจันตะเสน 
          อาจารย์วิรัตน์       ทองภู 
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาท่ี  2 ปีการศึกษา ๒๕๖4 , ชั้นปีที่  3 
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๘. สถานที่เรียน    
     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น 
๙. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
     ๒0 ตุลาคม ๒๕๖4 
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หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
     - เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจ สิทธิมนุษยชน บทบาท หน้าที่ สิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ของพลเมือง   
     - เพ่ือให้นิสิตรู้และเข้าใจ คุณลักษณะพลเมืองที่เข้มแข็งของประเทศชาติและสังคมโลก  
     - เพ่ือให้นิสิตเข้าใจ การเป็นพลเมืองดีตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
     - เพ่ือให้นิสิตเข้าใจ ลักษณะที่ดีของคนไทยการประยุกต์ใช้หลักธรรมทางศาสนา 
     - เพ่ือให้นิสิตเข้าใจ ประชาธิปไตยในโรงเรียนและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจำวัน 
 - เพ่ือให้นิสิตสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลาย 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     เพื่อให้นิสิตรู้และเข้าใจ สิทธิมนุษยชน บทบาท หน้าที่ สิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ของพลเมือง คุณลักษณะ
พลเมืองที่เข้มแข็งของประเทศชาติและสังคมโลก การเป็นพลเมืองดีตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข ลักษณะที่ดีของคนไทยการประยุกต์ใช้หลักธรรมทางศาสนา การอยู ่ร่วมกันในสังคมที่มีความ
หลากหลายการเรียนรู้ประชาธิปไตยในโรงเรียนและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจำวัน 

 
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 

๑. คำอธิบายรายวิชา  
      สิทธิมนุษยชน บทบาท หน้าที่ สิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ของพลเมือง คุณลักษณะพลเมืองที่เข้มแข็งของ
ประเทศชาติและสังคมโลก การเป็นพลเมืองดีตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ลักษณะที่
ดีของคนไทยการประยุกต์ใช้หลักธรรมทางศาสนา การอยู ่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายการเรียนรู้
ประชาธิปไตยในโรงเรียนและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจำวัน 

๒.จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๘ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา   
 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนิสิตเฉพาะ
ราย   

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง ๖
ชั่วโมงต่อสัปดาห์   

๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
    - อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านระบบออนไลน์และช่องทางการสื่อสารของ วิทยาลัย
สงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ที่จัดการศึกษาวิชาพลเมืองกับการพัฒนาสังคม 
    - อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๑  ชั่วโมงต่อสัปดาห์  (เฉพาะ
รายที่ต้องการ) 
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หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 

ผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวังจะพัฒนานิสิต 
๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
๑. ความรับผิดชอบหลัก (จาก มคอ.๒) 
(๔) ม ีความกล ้าหาญและแสดงออกทาง
คุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการ
และคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วย
ความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทำงาน
และสภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ เหตุผล
และใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทาง
สังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ของ
สังคมส่วนรวม มีจิตสำนึกในการธำรงความ
โปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้
ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 
๒. ความรับผิดชอบรอง (จาก มคอ.๒) 
(๑) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิต
ว ิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นคร ูและ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
(๒) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มี
ความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องาน 
ที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ 
และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต ่อเน ื ่อง 
ประพฤต ิตนเป ็นแบบอย ่างท ี ่ ด ีแก ่ศ ิษย์  
ครอบคร ัว  ส ังคมและประเทศชาติ  และ
เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 

( ๓ )  ม ี ค ่ า น ิ ย ม แ ล ะ ค ุ ณ ล ั ก ษ ณ ะ เ ป็ น
ประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้
เก ียรต ิคนอื ่น ม ีความสามัคคีและทำงาน
ร่วมกับผู้อื ่นได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการ
ดำเนินชีวิตและการตัดสินใจ 

(๑) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
(Dialectics) ในประเด ็นว ิกฤต
ด้านคุณธรรมจริยธรรมของสังคม
และว ิชาการ รวมทั ้งประเด็น
วิกฤตจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
( ๒ )  ก า ร เ ร ี ย น ร ู ้ โ ด ย ก า ร
ปฏ ิส ั มพ ันธ ์ เช ิ งปฏ ิบ ั ต ิ ก าร 
(Interaction Action Learning) 
(๓) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา 
(Case Study) 
(๔) การเรียนรู้จากกระบวนการ
กระจ่างค่านิยม (Value 
Clarification) 
(๕) การเรียนรู้โดยบูรณาการการ
ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 
(Work-Integrated Learning : 
WIL) 
(๖) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ 
(Interactive lecture) 
(๗) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์
เป็นพื้นฐาน (Scenario-based 
learning) 
(๘) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem-based 
learning) 
(๙) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
ความเป็นคร ูเป ็นรายปีตลอด
หลักสูตร 

(๑) ว ัดและประเมินจากการ
สังเกตพฤติกรรมในขณะทำงาน
ตามสภ าพจร ิ ง  (Authentic 
Approach) 
(๒) วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
(๓) ว ัดและประเมินจากกลุ่ม
เพ่ือน 
(๔) วัดและประเมินจากผลงาน
กรณีศึกษา 
(๕) วัดและประเมินโดยใช้แบบ
วัดคุณธรรมจริยธรรม 
(๖) วัดและประเมินค่านิยมและ
ค ว า ม เ ป ็ น ค ร ู จ า ก ผ ล ก า ร
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
(๗) วัดและประเมินจากผลการ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็น
ครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
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๒. ด้านความรู้ 

ความรู้ที่ต้องได้รับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
๑. ความรับผิดชอบหลัก (จาก มคอ.๒) 
(๓) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจ
โลกและการอย ู ่ร ่วมก ันบนพื ้นฐานความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่า
ท ันก ับการเปล ี ่ยนแปลงของส ังคม และ
สามารถนำแนวค ิดปร ัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 
และพัฒนาตนพัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน 
๒. ความรับผิดชอบรอง(จาก มคอ.๒) 
(๑) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี 
เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยม
ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิต
วิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครูจ ิตว ิทยา
สำหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการ
เรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไข
ปัญหาส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนหลักสูตรและ
วิทยาการการจัดการเรียนรู ้ นวัตกรรมและ
เทคโนโลย ีสารสนเทศและการส ื ่ อสาร
การศึกษาและการเร ียนร ู ้การว ัดประเมิน
การศึกษาและการเรียนรู ้การวิจัยและการ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนและภาษา
เพื่อการสื่อสารสำหรับครูทักษะการนิเทศและ
การสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจ ิทัล 
ทักษะการทำงานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะ
การร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ 
๒๑ มีความรู ้ ความเข้าใจในการบูรณาการ
ความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการ
ข้ามศาสตร ์ อาทิ การบูรณาการการสอน 
(TPCK) การสอนแบบ STEM ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 
(๒) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี 
เนื ้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ 
และเนื ้อหาวิชาที ่สอนอย่างลึกซึ ้งสามารถ

(๑) การจัดการเรียนรู้ตามแนว
ทฤษฎีสรรสร้างนิยม 
(Constructivism) โดยให้
ผู้เรียนวิเคราะห์และ
สังเคราะห์องค์ความรู้ด้วย
ตนเอง 
(๒) การเรียนรู้โดยใช้การสืบ
สอบ(Inquiry - Based 
Learning) 
(๓) การเรียนรู ้แบบรวมพลัง 
(Collaborative Learning)  
(๔) การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน (Project-Based 
Learning) 
(๕) การเรียนรู ้โดยใช้ปัญหา
เป ็นฐาน (Problem-Based 
Learning) 
(๖) การเรียนรู้แบบผสมผสาน 
(Blended Learning) โดย
บูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล
สำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
นอกชั้นเรียนและเรียนร่วมกัน
ในชั้นเรียน  
(๗) การเรียนรู้แบบห้องเรียน
กลับด้าน (Flipped 
Classroom) 
(๘) การเรียนรู ้โดยบูรณาการ
ก า ร ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น จ ร ิ ง ใ น
สถานศึกษา (Work-Integrated 
Learning : WIL) 
(๙) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทศัน์
เ ป ็ น พ ื ้ น ฐ า น  ( Scenario-
based learning ) 

(๑) ว ัดและประเมินจากการ
ปฏิบัต ิตามสภาพจริงหร ือใน
ห้องปฏิบัติการ 
(๒) ว ัดและประเมินจากการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์
ความรู้ 
(๓) วัดและประเมินจากผลการ
ทบทวนวรรณกรรมและสรุป
สาระสำคัญของความรู้ 
(๔) ว ัดและประเมินจากการ
นำเสนอโครงงานหรือรายงาน
การค้นคว้า 
(๕) วัดและประเมินจากผลการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
(๖) วัดและประเมินจากผลการ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็น
ครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
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ติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนำไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนโดยมีผลลัพธ์
การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผล
การเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชาตาม
เอกสารแนบท้าย  
(๔) ม ีความร ู ้และความสามารถในการใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสาร 
ตามมาตรฐาน 

(๑๐) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป ็นฐาน (Problem-based 
learning) 
(๑๑ )  กา ร เ ร ี ยนร ู ้ โ ดย ใช้
ป ร า ก ฏ ก า ร ณ ์ เ ป ็ น ฐ า น 
(Phenomenon-based 
learning ) 
(๑๒) การเข ้าร ่วมกิจกรรม
เสริมความเป็นครูเป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร 

 
๓. ด้านทักษะทางปัญญา 

ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
๑. ความรับผิดชอบหลัก (จาก มคอ.๒) 
๒. ความรับผิดชอบรอง (จาก มคอ.๒) 
(๑) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และ
ประ เม ิ นข ้ อม ู ล  ส ื ่ อ  ส า รสน เทศจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทันเป็น
พลเมืองตื ่นรู้ มีสำนึกสากล สามารถเผชิญ
และก้าวทันกับการเปลี ่ยนแปลงในโลกยุค
ด ิ จ ิ ท ั ล  เทค โน โลย ี ข ้ า มแพลท ฟอร์ ม 
( Platform) แ ล ะ โ ล ก อ น า ค ต  น ำ ไ ป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและวินิจฉัย
แก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ 
โดยคำนึงถ ึงความรู้  หล ักการทางทฤษฎี  
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด 
นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทาง
สังคมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
(๒) เป็นผู้นำทางปัญญา สามารถคิดริเริ่มและ
พัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำทาง
วิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้า
หาญทางจริยธรรมสามารถชี้นำและถ่ายทอด
ความรู ้แก่ผู ้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและ
สังคมอย่างสร้างสรรค ์

(๑) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัย
เป็นฐาน (Research-Based 
Learning) 
(๒) การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะ
การคิดขั้นสูง (Higher Order 
Thinking skills) 
(๓) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive-Based 
Learning) 
(๔) การเรียนรู้โดยใช้
สถานการณ์เป็นฐาน 
(Scenario-Based Learning) 
(๕) การเรียนรู้โดยใช้
ปรากฏการณ์เป็นฐาน 
(Phenomenon-Based 
Learning) 
(๖) การเรียนรู้โดยบูรณาการการ
ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 
(Work-Integrated Learning : 
WIL) 

(๑) วัดและประเมินจากผล
การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
เกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทาง
วิชาการ วิชาชีพและทาง
สังคม 
(๒) วัดและประเมินจากผล
การทำวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้ใหม่ 
(๓) วัดและประเมินจาก
ผลการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 
(๔) วัดและประเมินจากการ
นำเสนอรายงานหรือผลการ
ปฏิบัติงาน  
(๕) วัดและประเมินจากผล
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 
(๖) วัดและประเมินจากผล
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
ความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 
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(๓) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทำ
วิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาการเร ียนรู ้ของผู ้ เร ียนและพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม 
รวมทั ้งการถ่ายทอดความรู ้แก่ชุมชนและ
สังคม 
(๔) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสำคัญ
ของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน
และนำมาประย ุกต ์ ใช ้ ในการพ ัฒนาตน 
พัฒนาผู้เรียนพัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

 

(๗) การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 
(ResearchandInnovation 
Development) 
(๘) การส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ด้วยการนำ
ตนเอง (Self-Directed 
Learning) 
(๙) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem-based 
learning) 
(๑๐) การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน (Project-based 
learning) 
(๑๑) การเรียนรู้โดยวิธีโสเคร
ติส (Socrates method ) 
(๑๒) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
ความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 

 

 
๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

๑. ความรับผิดชอบหลัก (จาก มคอ.๒) 
๒. ความรับผิดชอบรอง (จาก มคอ.๒) 
(๒) ทำงานร่วมกับผู้อื่น ทำงานเป็นทีม เป็น
ผู้นำและผู้ตามท่ีดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน 
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม 
(๑) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน 
มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และ
ทางสังคม 
(๓) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อ
ผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม สามารถ

(๑) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) 
(๒) การเรียนแบบมีส่วนร่วม
ปฏิบัติการ (Participative 
Learning through Action) 
(๓) การเป็นผู้นำแบบมีส่วน
ร่วม (Shared Leadership) 
ในการนำเสนองานวิชาการ 
(๔) การให้ความเห็นและการ
รับฟังความเห็นแบบสะท้อน
กลับอย่างไตร่ตรอง 
(Reflective thinking) 

(๑) วัดและประเมินจากผล
การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(๒) วัดและประเมินจากผล
การศ ึกษาค ้นคว ้าหร ือแก้
โจทย์ปัญหา 
(๓) วัดและประเมินจากผล
การนำเสนองานเป็นกลุ่ม การ
เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
(๔) วัดและประเมินจากผล
ก า ร ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร ส อ น ใ น
สถานศึกษา 
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ช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ ่มและ
ระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

(๕) การเรียนรู้โดยบูรณาการการ
ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 
(Work-Integrated Learning : 
WIL) 
(๖) การเรียนรู้แบบรวมพลัง 
(Collaborative learning) 
(๗) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
ความเป็นครู เป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 

(๕) วัดและประเมินจากผล
การเข ้าร ่วมก ิจกรรมเสริม
ความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 
 

 
๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง

พัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

๑. ความรับผิดชอบหลัก (จาก มคอ.๒) 
๒. ความรับผิดชอบรอง (จาก มคอ.๒) 
(๑) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การ
สังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
เพื่อเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทาง
การศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
(๒) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคล
ในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้
การสื ่อสารทางวาจา การเขียน หรือการ
นำเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยี
การสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 
(๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถใช้โปรแกรม
สำเร็จรูปที ่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ การ
จัดการเรียนรู้ การทำงาน การประชุม การ
จัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศรับ
และส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่
ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล

(๑) การติดตาม วิเคราะห์ 
แ ล ะ น ำ เ ส น อ ร า ย ง า น
ป ร ะ เ ด ็ น ส ำ ค ั ญ ด ้ า น
การศึกษาจากข่าวสารบนสื่อ
สังคมออนไลน์ 
(๒) การสืบค้นและนำเสนอ
รายงานประเด็นสำคัญด้าน
การศึกษาโดยบูรณาการการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัล 
(๓) การจัดทำอินโฟกราฟิก
เพ่ือสรุปประเด็นสาระสำคัญ
ของงานที่นำเสนอ 
(๔) การเรียนรู้โดยบูรณาการ
การปฏ ิ บ ั ต ิ ง านจร ิ ง ใ น
ส ถ า น ศ ึ ก ษ า  (Work-
Integrated Learning : WIL) 
(๕) การเข ้าร ่วมกิจกรรม
เสริมความเป็นครูเป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร 
 

(๑) วัดและประเมินจากการ
ติดตาม วิเคราะห์ และนำเสนอ
รายงานประเด็นสำคัญ ด้าน
การศึกษา 
(๒) วัดและประเมินจากผลการ
สืบค้นและนำเสนอรายงาน
ประเด็นสำคัญการศึกษาที่มี
การ บูรณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคโนโลยี
ดิจิทลั 
(๓) วัดและประเมินจากผลการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
(๔) วัดและประเมินจากผลการ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็น
ครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
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และสารสนเทศอีกทั้งตระหนักถึงการละเมิด
ลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 

 
๖. ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
การเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
๑. ความรับผิดชอบหลัก (จาก มคอ.๒) 
๒. ความรับผิดชอบรอง (จาก มคอ.๒) 
(๑) มีความรู ้ความเข้าใจในแนวคิดปรัชญา
การศึกษา สามารถตัดสินใจเลือกใช้ปรัชญา
ตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา 
การออกแบบเนื้อหาสาระกิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การ
วัดและประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการชั้น
เรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้
ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้
แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่
ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 
(๒) มีความสามารถในการนำความรู ้ทาง
จิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู ้เร ียนเป็น
รายบุคคล ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหา
สาระ การบร ิหารจ ัดการ และกลไกการ
ช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่
ตอบสนองความต้องการ ความสนใจความ
ถน ัด และศ ักยภาพของผ ู ้ เร ียนที่ ม ีความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู ้เรียนปกติและ
ผู ้เร ียนที ่มีความต้องการจำเป็นพิเศษหรือ
ผู้เรียนที่มีข้อจำกัดทางกาย 
(๓) จ ัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ 
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการทำงานใน
สถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด 
การทำงาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ 
ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น โดย
บูรณาการการทำงานกับการเร ียนร ู ้และ
คุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้

(๑) การเรียนรู้โดยบูรณาการ
การปฏิบัติงานจริงใน
สถานศึกษา (Work-
integrated learning : WIL) 
(๒) การออกแบบการจัดการ
เรียนรู้โดยบูรณาการความรู้
ในเนื้อหาวิชาเฉพาะผนวกวิธี
สอนกับเทคโนโลยี 
(Technological 
Pedagogical Content 
Knowledge : TPCK) 
(๓) การทำวิจัยในชั้นเรียน
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
(๔) การเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมความเป็นครูเป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร 
(๕) การเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ (Experience-
Based Approach) 
(๖) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive-based 
learning) 
 

(๑) วัดและประเมินจากการฝึก
ทักษะจัดการเรียนรู้ใน
สถานการณ์จำลอง 
(๒) วัดและประเมินจากผลการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
(๓) วัดและประเมินจาก
รายงานการทำวิจัยในชั้นเรียน 
(๔) วัดและประเมินจากผลการ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็น
ครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
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มาใช้เพื ่อป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา 
ด้วยความความซี ่อส ัตย์สุจริต มีว ินัยและ
รับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสำคัญที่สุด 
(๔) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม 
สื ่อการเร ียน แหล่งว ิทยาการ เทคโนโลยี 
ว ัฒนธรรมและภูม ิป ัญญาทั ้งในและนอก
สถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ มีความสามารถใน
การประสานงานและสร้างความร่วมมือกับ
บิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุก
ฝ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกและร่วมมือกัน
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้  มีปัญญารู้คิด
และเกิดการใฝ่ร ู ้อย่างต่อเนื ่องให้เต็มตาม
ศักยภาพ 
(๕) มีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ เช่น ทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่องทักษะการคิด ทักษะ
ชีวิต ทักษะการทำงานแบบร่วมมือ ทักษะการ
ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารทักษะเทคโนโลยี และ
การดำเนนิชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสามารถนำทักษะเหล่านี้มาใช้ในการ
จัดการเร ียนรู ้ เพื ่อพัฒนาผู ้ เร ียนและการ
พัฒนาตนเอง 
 

 
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน  สื่อที่ใช้  

(ถ้ามี) 
ผู้สอน 

๑ - 3 
 

แนะนำเนื้อหาวิชา วิธีการศึกษา 
และเกณฑ์การประเมินผล 
บทที่ ๑ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชน 
๑. ความหมายของสิทธิมนุษยชน 

9 (บรรยาย ๒ ชั่วโมง) 
อธิบายรายละเอียด
วิชาเนื้อหา เกณฑ์การ
ให้คะแนน กฎกติกาใน
การเรียน กิจกรรมที่
ต้องทำ 

อ.กนกวรรณ ประจันตะเสน 



มคอ.๓   วิชาพลเมืองกับการพัฒนาสังคม                      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น หน้า 
๑๐ 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน  สื่อที่ใช้  

(ถ้ามี) 
ผู้สอน 

๒. ประเภท ลักษณะของสิทธิ
มนุษยชน 
๓. ความหมายและความสำคัญของ 
บทบาท หน้าที่ สิทธิ เสรีภาพ  
๔. ประวัติความเป็นมาของสิทธิ
มนุษยชน 
๕. หลักสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน
และกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชน 
6. แนวคิดเรื่องปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชน 
7. องค์กรเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน 
8. สรุป 
9. คำถามท้ายบท 

บรรยายเนื้อหาและ
ศึกษาเอกสารหลัก 
(กิจกรรม ๑ ชั่วโมง) 
- แบ่งกลุ่มตอบคำ 
  ถามก่อนเรียน 
- ทำใบงาน/คำถาม 
  ท้ายบท 
- สรุปคำถามจากใบ
งาน 

4 - 5 
 

บทที่ ๒ พลเมือง 
1. ความหมายของพลเมือง 
2. องค์ประกอบของพลเมือง 
3. แนวคิดเกี่ยวกับพลเมือง 
4. พัฒนาการของพลเมือง 
5. คุณลักษณะของพลเมือง 
5. บทสรุป 
6. คำถามท้ายบท 

๖ (บรรยาย  ๔ ชั่วโมง) 
อธิบายรายละเอียด
วิชาเนื้อหา และศึกษา
เอกสารหลัก 
(กิจกรรม ๒ ชั่วโมง) 
- แบ่งกลุ่มวิเคราะห์
คุณลักษณะของ
พลเมือง 
- นำเสนอชั้นเรียน 
- ตอบคำถามท้ายบท 

อ.กนกวรรณ ประจันตะเสน 

6 บทที่ ๓ หน้าที่พลเมือง 
1. ความหมายของหน้าที่พลเมือง 
2. บทบาทหน้าที่ของพลเมือง 
3. พัฒนาการของหน้าที่ของ
พลเมือง 
4. ลักษณะของความเป็นพลเมืองที่
ดี 

๓ (บรรยาย  ๒ ชั่วโมง) 
อธิบายรายละเอียด
วิชาเนื้อหา และศึกษา
เอกสารหลัก 
(กิจกรรม ๑ ชั่วโมง) 
- แบ่งกลุ่มวิเคราะห์
คุณลักษณะของ

อ.กนกวรรณ ประจันตะเสน 
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๑๑ 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน  สื่อที่ใช้  

(ถ้ามี) 
ผู้สอน 

5. คุณลักษณะของพลเมืองที่
เข้มแข็งของประเทศและสังคมโลก 
6. บทสรุป 
7. คำถามท้ายบท 

พลเมืองที่เข้มแข็งของ
ประเทศและสังคมโลก 
- นำเสนอชั้นเรียน 
- ตอบคำถามท้ายบท 

7 
 

บทที่ ๕ หลักธรรมทางศาสนากับ
การเป็นพลเมืองดี 
๑. ความเป็นมนุษย์ที่ดีกับการเป็น
พลเมืองด ี
2. ความหมายของหลักธรรมที่
ส่งเสริมการเป็นพลเมืองดี 
3. หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่
เกี่ยวข้องกับการเป็นพลเมืองดี  
4. ปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติ
ตามหลักธรรมของพลเมือง  
5. สรุป 
6. คำถามท้ายบท 

๓ (บรรยาย  ๒ ชั่วโมง) 
อธิบายรายละเอียด
วิชาเนื้อหา และศึกษา
เอกสารหลัก 
(กิจกรรม ๑ ชั่วโมง) 
- แบ่งกลุ่มวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรค
การปฏิบัติตาม
หลักธรรมของพลเมือง 
- นำเสนอชั้นเรียน 
- ตอบคำถามท้ายบท 

อ.กนกวรรณ ประจันตะเสน 

8 ทดสอบความรู้กลางภาค 3 แบบทดสอบ อ.กนกวรรณ ประจันตะเสน 
9 - 10  

 
 

บทที่ ๔ พลเมือง กับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย  
1. ความหมายของทางการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 
2. แนวความคิดทางการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตย 
๓. ลักษณะสำคัญของ พลเมืองที่ด ี
ตามระบอบประชาธิปไตย  
4. ปัญหาและอุปสรรคของ 
พลเมืองที่ด ีตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
5. ความขัดแย้งในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 
6. สรุป 
7. คำถามท้ายบท 

๖ (บรรยาย  ๔ ชั่วโมง) 
อธิบายรายละเอียด
วิชาเนื้อหา และศึกษา
เอกสารหลัก 
(กิจกรรม ๒ ชั่วโมง) 
- แบ่งกลุ่มวิเคราะห์
ความขัดแย้งในการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
 - นำเสนอชั้นเรียน 
- ตอบคำถามท้ายบท 

อ.กนกวรรณ ประจันตะเสน 
อ.วิรัตน์       ทองภ ู
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๑๒ 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน  สื่อที่ใช้  

(ถ้ามี) 
ผู้สอน 

11 
 

บทที่ 6 หลักประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
1. ความหมายของประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
2. กระบวนการเรียนรู้
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
3. สิทธิและหน้าที่ของนักเรียนใน
โรงเรียน 
4. การส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน  
5. ห้องเรียนประชาธิปไตย สู่
บทบาทพลเมืองที่ดี 
6. สรุป  
7. คำถามท้ายบท 

๖ (บรรยาย  ๔ ชั่วโมง) 
อธิบายรายละเอียด
วิชาเนื้อหา และศึกษา
เอกสารหลัก 
(กิจกรรม ๒ ชั่วโมง) 
- แบ่งกลุ่มวิเคราะห์
ห้องเรียน
ประชาธิปไตย สู่
บทบาทพลเมืองที่ดี 
- นำเสนอชั้นเรียน 
- ตอบคำถามท้ายบท 

อ.กนกวรรณ ประจันตะเสน 
อ.วิรัตน์       ทองภ ู

๑2 
 

บทที่ ๗ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจำวัน 
๑. ความหมายและประเภทของ
กฎหมาย 
๒. ประโยชน์ของกฎหมาย 
๓. สิทธิและหน้าที่ของประชาชน
ตามรัฐธรรมนูญ  
4. ความสำคัญของกฎหมายใน
ชีวิตประจำวัน 
5. กฎหมายและการนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
๖. สรุป 
๗. คำถามท้ายบท 

๓ (บรรยาย  ๒ ชั่วโมง) 
อธิบายรายละเอียด
วิชาเนื้อหา และศึกษา
เอกสารหลัก 
(กิจกรรม ๑ ชั่วโมง) 
- แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ 
กฎหมายและการ
นำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
- ตอบคำถามท้ายบท 

อ.กนกวรรณ ประจันตะเสน 
อ.วิรัตน์       ทองภ ู

13 - 14 บทที่ 8 พลเมืองและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
1. ราษฎรกับความเป็นพลเมือง 
2. พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

6 (บรรยาย  ๒ ชั่วโมง) 
อธิบายรายละเอียด
วิชาเนื้อหา และศึกษา
เอกสารหลัก 
(กิจกรรม ๑ ชั่วโมง) 

อ.กนกวรรณ ประจันตะเสน 
อ.วิรัตน์       ทองภ ู
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน  สื่อที่ใช้  

(ถ้ามี) 
ผู้สอน 

3. แนวทางการปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดี 
4. แนวทางการสร้างเสริมสำนึก
ความเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อ
สังคม 
5. สรุป 
6. คำถามท้ายบท 

- แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ 
แนวทางการสร้างเสริม
สำนึกความเป็น
พลเมืองที่รับผิดชอบ
ต่อสังคม 
- ตอบคำถามท้ายบท 

๑๕ สรุปเนื้อหาและแนะแนวทางการ
สอบประเมินผลปลายภาค 

๓ บรรยาย  ๓ ชั่วโมง) 
เสวนาถามตอบข้อ
สงสัยสรุปประเด็นเนื้อ
ที่เก่ียวข้องกับการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
 

อ.กนกวรรณ ประจันตะเสน 
อ.วิรัตน์       ทองภ ู

๑๖ สอบปลายภาค ๓   

 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม
ที ่ ผลการเรียนรู้* กิจกรรมการประเมิน 

กำหนดการ
ประเมิน 

(สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

๑ - คุณธรรม จริยธรรม ประเมินผลจากการเช็คชื่อเข้า
เรียนการส่งงานและการรักษา

เวลาในการทำกิจกรรมของนิสิต 

ตลอดภาค
การศึกษา 

๑๐% 

๒ - ความรู้ 
- ทักษะทางปัญญาทักษะ 
- ทักษะการจัดการเรียนรู้ 
- การวิเคราะห์ นวัตกรรมการ
สอน ผลิตสื่อ ประเมินสื่อ 

 

- ประเมินจากใบงาน, ชิ้นงานที่
มอบหมาย, ตามสาระความรู้ที่

กำหนด 
- ประเมินจากการพูดคุยแสดงความ

คิดเห็นนิสิต 
- ประเมินจากการนำเสนอผลงาน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

๒๐% 

๓ - ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

- ประเมินจากการพูดคุยแสดง
ความคิดเห็นนิสิต 

ตลอดภาค
การศึกษา 

๑๐% 
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- ประเมินจากบันทึกเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 

๕ - ความรู้  
- ทักษะทางปัญญาทักษะ  

- การวิเคราะห์ และ  
- ทักษะการจัดการเรียนรู้  

 
ทดสอบระหว่างภาคเรียน 

 
๙ 

 
๒๐ 

 
สอบปลายภาค 

๑๖ ๔๐% 

* ระบุผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชาของรายละเอียดของ
หลักสูตร (แบบ มคอ. ๒) 

 
หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. เอกสารและตำราหลัก 
ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, พลเมืองศึกษา (Civic Education) : พัฒนาการเมืองไทย, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๑ 
ชลาทิพย์  ไชยโคตร. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์(เอกสารประกอบการสอน). อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภฎั 
       อุดรธานี. ๒๕๖๐. 
๒. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
     ไม่มี 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
จักษ์ พันธ์ชูเพชร. ดร. รัฐศาสตร์. ปทุมธานี:มายด์ พับลิซซิ่ง, ๒๕๔๘. 
จิรโชค วีระสัย, สุรพล ราชภณัฑารักษ์ และสุรพันธ์ ทับสุวรรณ, รัฐศาสตร์ทั่วไป, พิมพ์ครั้งที่ ๑๓, กรุงเทพฯ : 
          มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๔๖.  
ฤทธิชัย แกมนาค. ดร. รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการวัฒนแห่งชาติ  
          กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๓๙. 
สิทธิพันธ์ พุทธหุน. รศ.. แนวการศึกษารัฐศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๔๓. 
สุพจน์ บุญวิเศษ, หลักรัฐศาสตร์, กรุงเทพฯ :เอ็ม.ที.เพรส, ๒๕๔๙. 
อานนท์ อาภาภิรม. รัฐศาสตร์เบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๘. 
N.N. Agawal, Principles of Political Science, New Delhi : Ram Chand & Co., ๑๙๗๘. 

 
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
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๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนิสิต ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนิสิต
ได้ดังนี ้
          - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้สอน 
          - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้สอน 
          - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
          - ขอเสนอแนะผ่านเวบบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนิสิต 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
          - การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
          - ผลการสอบ 
          - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
๓. การปรับปรุงการสอน  
     หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง 
และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
          - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
          - เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของรายวิชา 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ใน
วิชา ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลัง
การออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่
อาจารย์ประจำหลักสูตร  
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ 
รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          - ปรับปรุงรายวชิาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔ 
          - เปลี่ยนสลับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัย 
 
 


