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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะสังคมศาสตร์ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา         401  206   ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น 
                                 Introduction to Political Philosophy 

2. จ านวนหน่วยกิต  3 หน่วยกิต (3-0-6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร , อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พระมหาสุทธิดล จิตฺตปญฺโญ (ภูนอก) 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  พระมหาสุทธิดล จิตฺตปญฺโญ (ภูนอก) 
    อาจารย์ผู้สอน  
      พระมหาสุทธิดล จิตฺตปญฺโญ (ภูนอก)  : ป.ธ. 3, พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ),  
                                                    : M.Pol.Sc. (Master of Political Science)  
4. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 

ภาคการศึกษาท่ี  2/2565  ชั้นปีที่ 2 
5. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 ไม่มี 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 

 ไม่มี 
7. สถานที่เรียน    

อาคารเรียนรวม 100 ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  
8. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

2564 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

- เพ่ือศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวความคิดของนักปรัชญาการเมืองตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปรัชญาการเมืองของตะวันตกและตะวันออก 

- เพ่ือให้เข้าใจความหมาย ลักษณะของปรัชญาการเมือง และสามารถอธิบายเนื้อหาสาระของ 
ปรัชญาการเมือง และวิเคราะห์การศึกษาปรัชญาการเมืองได้ 

- เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์แนวความคิดของนักปรัชญาการเมืองคนส าคัญ และสามารถเปรียบ 
เทียบระบบปรัชญาการเมืองต่างๆ ทั้งทางตะวันตกและตะวันออกได้ 

- เพ่ือให้สามารถน าเอาหลักแนวความคิดปรัชญาการเมืองไปใช้ในชีวิตประจ าวัน สร้างสรรค์ 
สังคมและยึดหลักธรรมเป็นแนวทางในการด ารงชีวิต 

- เพ่ือให้สามารถประยุกต์ค าสอนและคุณธรรมอันจะเกิดจากปรัชญาการเมืองเมืองไปใช้ในการ 
กระท าสิ่งใดๆ เพ่ือประโยชน์แก่ประเทศชาติและสังคมส่วนรวม 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ ความเข้าใจ ในด้าน
ปรัชญาการเมืองเบื้องต้นไปประยุกต์ใช้ เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการเรียนในวิชาอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง ทั้ งนี้  ควรมีการเปลี่ ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิง ให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านปรัชญาการเมืองที่ได้มี
ความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษาความหมาย ขอบเขต ที่มา และลักษณะของวิชาปรัชญาการเมือง แนวความคิดทางการ เมืองของ
ตะวันตกตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปรัชญาการเมืองของเพลโต อริสโตเติล ปรัชญาการเมือง
สมัยกลาง สมัยปัจจุบันและสมัยใหม่ ศึกษาแนวความคิดที่ส าคัญๆ เช่น อ านาจอธิปไตย ความยุติธรรม  สิทธิเสรีภาพ 
สัญญาประชาคม เสรีนิยม สังคมนิยม ธรรมาธิปไตย เป็นต้น และศึกษาผลงานของนักปรัชญาตะวันตกและตะวันออก
คนส าคัญ เพ่ือเป็นแนวทางในการอธิบายปัญหาที่เกิดขึ้น ในระบบการเมืองต่างๆ ในยุคปัจจุบัน 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/

การฝึกงาน การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  32 ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษา   

สอนเสริมตามความต้องการ
ของนิสิตเฉพาะราย   

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง 4 ช่ัวโมง
ต่อสัปดาห์   

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 

- อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซด์คณะ  
- อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  (เฉพาะรายที่
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ต้องการ) 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างราบรื่น และเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยผู้เรียนต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้นิสิตสามารถพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับการศึกษาการปกครองและการบริหาร โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร 
ดังนี้ 

(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญ 
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

     1.2 วิธีการสอน  
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เก่ียวข้องกับการปกครองและ 
             การบริหาร 

- อภิปรายกลุ่ม 
- ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง 
- บทบาทสมมติ 

1.3 วิธีการประเมินผล 

- พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตท่ีให้และตรงเวลา 
- มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้น ามาท ารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
- ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
- ประเมินผลการน าเสนอรายงานที่มอบหมาย 

2. ความรู้  

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  

ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดทางการเมือง  การบริหาร  และการปกครองของพระพุทธศาสนาจากพระไตรปิฎก  
ต าราทางพระพุทธศาสนาและจากผลงานของนักวิชาการสมัยใหม่ 

2.2 วิธีการสอน 

บรรยาย อภิปราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน  การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นคว้า
หาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยน ามาสรุปและน าเสนอ การศึกษาโดยใช้ปัญหา และโครงงาน Problem base 
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learning และ Student Center เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

2.3 วิธีการประเมินผล 

- ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี 

- น าเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

- วิเคราะห์กรณีศึกษา 
3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ทางการปกครองและการบริหาร 

3.2 วิธีการสอน 

- การมอบหมายให้นิสิตท าโครงงานพิเศษ และน าเสนอผลการศึกษา 

- อภิปรายกลุ่ม 

- วิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับการปกครองกับการปกครองในปัจจุบัน 

- การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ 
3.3 วิธีการประเมินผล 

สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในด้าน
การเมืองกับการปกครองของไทย 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา  

- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 

- พัฒนาความเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างานเป็นทีม 

- พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามก าหนดเวลา 
4.2 วิธีการสอน 

- จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 

- มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล หรือ อ่านบทความที่เก่ียวข้องกับรายวิชา 

- การน าเสนอรายงาน 
4.3 วิธีการประเมินผล 

- ประเมินตนเอง และเพ่ือน ด้วยแบบฟอร์มที่ก าหนด 

- รายงานที่น าเสนอ  พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 

- รายงานการศึกษาด้วยตนเอง 
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา       

- พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล  การเขียน โดยการท ารายงาน และน าเสนอใน
ชั้นเรียน 

- พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา 

- พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  

- ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งงานทางอีเมล์ การสร้างห้องแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องต่างๆ  

- ทักษะในการน าเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
5.2 วิธีการสอน       

- มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และท ารายงาน โดย
เน้นการน าตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 

- น าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  

5.3 วิธีการประเมินผล 

- การจัดท ารายงาน และน าเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 

- การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้าม)ี ผู้สอน 

1 
 

แนะน าเนื้อหาวิชาและวิธีการศึกษา 
 

3 บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
Course outline/ 
Lecture/ 
Assign 

พระมหาสุทธิดล จติฺตปญฺโญ 

2 บทท่ี 1 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับปรัชญา
การเมือง 
 

3 บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
Course outline/ 
Lecture/ 
Assign 

พระมหาสุทธิดล จติฺตปญฺโญ 
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้าม)ี ผู้สอน 

3-4 
 

บทท่ี 2 จุดมุ่งหมายของชีวิต 
 
 

6 บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
Lecture/ 
Present/ 
Conference 

พระมหาสุทธิดล จติฺตปญฺโญ 

5 
 

บทท่ี 3 จุดมุ่งหมายของรัฐ 
 

3 บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
Lecture/ 
Present/ 
Conference 

พระมหาสุทธิดล จติฺตปญฺโญ 

6-7 
 

บทท่ี 4 ความยุติธรรม  
 

6 บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
Lecture/ 
Present/ 
Conference 

พระมหาสุทธิดล จติฺตปญฺโญ 

8 สอบกลางภาค    
9-10 

 
บทท่ี 5 ปรัชญาการเมืองสมัยโบราณ 6 บรรยาย  ยกตัวอย่าง

ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
Lecture/ 
Present/ 
Conference 

พระมหาสุทธิดล จติฺตปญฺโญ 

11-12 
 

บทท่ี 6 ปรัชญาการเมืองสมัยกลาง 

 
6 บรรยาย  ยกตัวอย่าง

ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
Lecture/ 
Present/ 
Conference 

พระมหาสุทธิดล จติฺตปญฺโญ 

13-14 บทท่ี 7 ปรัชญาการเมืองสมัยใหม่ 

  
 

3 บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
Lecture/ 
Present/ 
Conference 

พระมหาสุทธิดล จติฺตปญฺโญ 
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้าม)ี ผู้สอน 

15 บทท่ี 8 พุทธปรัชญาการเมือง 
 

3 บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
Lecture/ 
Present/ 
Conference 

พระมหาสุทธิดล จติฺตปญฺโญ 

16 
 

ประมวล/สรุปองค์ความรู้ประจ าวิชา 3 Conference/ 
Evaluation/ 
Improvement/ 
Development 

พระมหาสุทธิดล จติฺตปญฺโญ 

 สอบปลายภาค 2   
 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ 
 

ผลการ
เรียนรู้*  

วิธีการประเมนิ  
 

สัปดาห์ท่ีประเมิน  
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

1 
1.1, 1.6, 
1.7, 2.1, 

2.4-2.6, 3.2 

ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 
สอบกลางภาค 
ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 
สอบปลายภาค 
 

4 
8 
12 
16 
 

10% 
25% 
10% 
25% 

 

2 

1.1, 1.6, 
1.7, 2.1, 
2.4-2.6, 
3.2, 4.1-

4.6,5.3-5.4 

วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า การน าเสนอ
รายงาน 
การท างานกลุ่มและผลงาน 
การอ่านและสรุปบทความ 
การส่งงานตามที่มอบหมาย  
 

ตลอดภาค
การศึกษา 

20% 

3 1.1-1.7, 3.1 
การเข้าชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้น
เรียน 

ตลอดภาคการศึกษา 10% 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารและต าราหลัก 
สุรพล พรมกุล. ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น, ขอนแก่น : เอ็มมี่ ก๊อปปี้, 2561. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

ไม่มี 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
จ านงค์ ทองประเสริฐ. ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ. พระนคร : แพร่พิทยา, 2514. 

ชุมพร สังขปรีชา. ปรัชญาและทฤษฎีการเมืองว่าด้วยธรรมชาติมนุษย์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย  

ธรรมศาสตร์, 2531. 

พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). ปรัชญากรีก : บ่อเกิดภูมิปัญญาตะวันตก. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ 

ศยาม, 2542. 

พลศักดิ์ จิรไกรศิริ, ดร. ความคิดทางการเมืองเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรฒ 

ประสานมิตร, 2529. 

ประยงค์ สุวรรณบุปผา. รัฐปรัชญา แนวคิดตะวันออก - ตะวันตก. กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยลัย,  

2534. 

ปรีชา ช้างขวัญยืน. ปรัชญาแห่งอุดมการณ์ทางการเมือง. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย, 2538.  

สมบัติ จันทรวงศ์. ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2524. 

สมภาร พรมทา, ดร. ปรัชญาสังคมและการเมือง. กรุงเทพฯ : ส านักพ่ิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  

2539. 

สิทธิ์ บุตรอินทร์. ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แพร่พิทยา, 2520. 

สุขุม นวลสกุล และบรรพต วีระสัย. ทฤษฎีการเมืองสมัยโบราณและสมัยกลางและพระพุทธศาสนา 

กับความคิดเชิงการเมือง. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2531. 

D.R. Bhandari. History of European Political Philosophy. Bangalore: The Bangalore Printing  

and Publishing, 1978. 

George H. Sabine and Thomas L. Thorson. A History of Political Thought. New York: 1973. 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนิสิต ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจากนิสิต

ได้ดังนี ้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
- ขอเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนิสิต 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 

- การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
- ผลการสอบ 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน  
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง 

และหาข้อมลูเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 

- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ใน

วิชา ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการ
ออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 

- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ

รายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 

- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 

- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจาก
งานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ 
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