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จํานวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต (3-0-6)

หลักสูตรและประเภทของรายวิชา รัฐศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาแกนรัฐศาสตร์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พระครูสุตธรรมภาณี,ผศ.ดร.

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ ทรงพล โชติกเวชกุล

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ ทรงพล โชติกเวชกุล

ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน ภาคการศึกษาท่ี 2/ 2565 ชั้นปีท่ี 2

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) ไม่มี

รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) ไม่มี

สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 2564

หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา

1. เพื่อศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจการเมืองการปกครองของไทยท้ังในอดีตจนถึงปัจจุบัน

2. เพื่อให้สามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองและการปกครองของไทยได้อย่างกว้างขวาง

3. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาและวิธีแก้ไข รวมท้ังแนวโน้มของการเมืองการปกครองของไทย

จุดประสงค์เชิงคุณธรรม

1. เพื่อให้รู้และเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับการเมืองการปกครองของไทย

2. เพื่อให้สามารถนําความรู้ด้านการเมืองการปกครองของไทยตามแนวพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา เพื่อการพัฒนาสังคมไทยต่อไป

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

เพื่อให้นิสิตมีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการนําความรู้ ความเข้าใจ ในการเมืองและการ

ปกครอง เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิง ให้สอดคล้องกับ

แนวโน้มด้านการเมืองการปกครองของไทยท่ีได้มีความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย
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หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการเมือง เช่น ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีโครงสร้าง และหน้าท่ี ทฤษฎีการพัฒนาทางการเมือง พร้อมทั้ง

วิเคราะห์ปัจจัยทางภูมิประวัติศาสตร์ โครงสร้างสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจการเมืองของไทย ลักษณะ

ลักษณะเฉพาะและอุดมการณ์ประจําชาติ กลุ่มผลประโยชน์ บทบาทของทหารต่อการเมืองการปกครองของไทย

จํานวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

บรรยาย 48 ชั่วโมงต่อ

ภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความ

ต้องการของนิสิตเฉพาะ

ราย

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน

ภาคสนาม

การศึกษาด้วยตนเอง 6

ชั่วโมงต่อสัปดาห์

๓.จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล

- อาจารย์ประจําวิชาหรืออาจารย์ผู้สอนให้คําปรึกษาผ่านโปรแกรมโทรศัพท์มือถือ

(Line, Messenger, Facebook)

- สํานักงานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ห้อง ๒๐๗ ชั้น ๒ อาคารเรียน ๑๐๐ ปี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

- อาจารย์ประจําวิชาหรืออาจารย์ผู้สอน จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ ๒

ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทุกวันพุธ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องสํานักงานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ห้อง ๒๐๗ ชั้น ๒

อาคารเรียน ๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น (เฉพาะรายท่ีต้องการ)

หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต

คุณธรรม จริยธรรม

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้สามารถดาเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างราบรื่นและเป็นประโยชน์ต่อ

ส่วนรวม โดยผู้สอนต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้นิสิตสามารถพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมไปพร้อมกับการศึกษาการเมืองการปกครอง โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้

1) ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม มีความเสียสละ และซ่ือสัตย์สุจริต

2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม

3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมท้ังเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
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1.2 วิธีการสอน

บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเก่ียวกับประเด็นทางพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับการเมืองการปกครองของ

ไทย

อภิปรายกลุ่ม

กําหนดให้นิสิตหาตัวอย่างท่ีเก่ียวข้อง

บทบาทสมมติ

1.3 วิธีการประเมินผล

พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานท่ีได้รับมอบหมายตามขอบเขตท่ีให้และตรงเวลา

มีการอ้างอิงเอกสารท่ีได้นํามาทํารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา

ประเมินผลการนําเสนอรายงานท่ีมอบหมาย

ความรู้

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ

ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยทางประวัติศาสตร์ โครงสร้างสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ วัฒนธรรมทางการเมืองของ

ไทย ลักษณะแนวโน้มของทางการเมืองของไทย ลักษณะเฉพาะและอุดมการณ์ประจาชาติพฤติกรรมการเมือง

สัมพันธภาพระหว่างการเมืองกับปัจจัยทางสังคมและธุรกิจ ปัญหาสําคัญทางการเมืองการปกครองในยุคปัจจุบัน

1) มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

2) สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางสังคมโดยใช้แนวคิดทางด้านรัฐศาสตร์ รวมท้ังประยุกต์ความรู้ ทักษะและการใช้

เครื่องมือทางรัฐศาสตร์ท่ีเหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาในสังคม

3) สามารถติดตามความก้าวหน้า แนวคิดใหม่ๆทางด้านรัฐศาสตร์ พร้อมทั้งเข้าใจวิธีการนาไปประยุกต์ใช้

4) สามารถบูรณาการความรู้ในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

2.2 วิธีการสอน

บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุ่ม การนําเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นคว้าหา

บทความ ข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง โดยนํามาสรุปและนําเสนอ การศึกษาโดยใช้ปัญหา และโครงงาน Problem base

learning และ Student Center เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

2.3 วิธีการประเมินผล

ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี

นําเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เก่ียวข้อง

วิเคราะห์กรณีศึกษา

ทักษะทางปัญญา

3.1 ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา

พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณคิดเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาทางพรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง
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1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ

2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์

3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ

4 สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

3.2 วิธีการสอน

การมอบหมายให้นิสิตทําโครงงานพิเศษ และนําเสนอผลการศึกษา

อภิปรายกลุ่ม

วิเคราะห์กรณีศึกษาเก่ียวกับการเมืองกับการปกครองของไทยในปัจจุบัน

การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ

3.3 วิธีการประเมินผล

สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในด้านการเมืองกับ

การปกครองของไทย

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา

1 สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ท้ังในบทบาทของผู้นาหรือใน

บทบาทของผู้ร่วมทางาน

2 สามารถใช้ความรู้ท่ีได้ศึกษาในศาสตร์ทั้งมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มาชี้นาสังคมมาใช้นาสังคมใน ประเด็นท่ี

เหมาะสม

3 มีความรับผิดชอบในการกระ ทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม

4 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงในการแก้ไขสถานการณ์ท้ังส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุ ดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของ

ตนเองและของกลุ่ม

4.2 วิธีการสอน

จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา

มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล หรือ อ่านบทความท่ีเกี่ยวข้องกับรายวิชา

การนําเสนอรายงาน

4.3 วิธีการประเมินผล

ประเมินตนเอง และเพ่ือน ด้วยแบบฟอร์มท่ีกําหนด

รายงานที่นําเสนอ พฤติกรรมการทํางานเป็นทีม

รายงานการศึกษาด้วยตนเอง
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ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา

1 สามารถแปลงข้อมูลเป็นข่าวสารที่มีคุณภาพและเหมาะสมต่อการสื่อสารท้ังกับบุคคลและกลุ่มคนใน สถานการณ์ที่

หลากหลาย

2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูด การฟัง และการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อการนาเสนอได้

อย่างเหมาะสม

3 สามารถใช้สารสนเทศและ เทคโนโลยีเพ่ือสื่อสารอย่างเหมาะสม

5.2 วิธีการสอน

มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และทํารายงาน โดยเน้นการนํา

ตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งท่ีมาข้อมูลท่ีน่าเชื่อถือ

นําเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม

5.3 วิธีการประเมินผล

การจัดทํารายงาน และนําเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี

การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน

ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน การ

สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

ผู้สอน

1 - แนะนํารายวิชาและแผนการสอน ชี้แจง

แนวสังเขปและรายละเอียดประจําวิชา

เ กณ ฑ์ก า รศึ กษ าต าม ร ะ เบี ยบขอ ง

มหาวิทยาลัย, การวัดผลและประเมินผล

- เกริ่นนํารายละเอียดเนื้อหาสาระ

ในแต่ละบทเรียน

หลักและวิธีวิเคราะห์การเมือง

การปกครอง

3 - บรรยาย Power

Point อธิบาย และ

ยกตัวอย่างประกอบ

- อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น

- เช็คชื่อรายงานตัวเข้า

ห้องเรียน ตลอดภาค

การศึกษาท่ี ๑

อาจารย์ทรงพล โชติกเวช

กุล

2 พัฒนาการทางการเมืองการปกครอง

สมัยกรุงสุโขทัยถึงสมัยรัตนโกสินทร์

ตอนต้น

3 - บรรยาย Power

Point อธิบาย และ

ยกตัวอย่างประกอบ

- อภิปรายแลกเปลี่ยน

อาจารย์ทรงพล โชติกเวช

กุล
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน

ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน การ

สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

ผู้สอน

ความคิดเห็น

- เช็คชื่อรายงานตัวเข้า

ห้องเรียน ตลอดภาค

การศึกษาท่ี ๑

3 พัฒนาการการเมืองการปกครองหลัง

เปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึง

ปัจจุบัน

3 - บรรยาย Power

Point อธิบาย และ

ยกตัวอย่างประกอบ

- อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น

- เช็คชื่อรายงานตัวเข้า

ห้องเรียน ตลอดภาค

การศึกษาท่ี ๑

อาจารย์ทรงพล โชติกเวช

กุล

4 วิเคราะห์อุดมการณ์ทางการเมือง

ของไทย

3 - บรรยาย Power

Point อธิบาย และ

ยกตัวอย่างประกอบ

- อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น

- เช็คชื่อรายงานตัวเข้า

ห้องเรียน ตลอดภาค

การศึกษาท่ี ๑

อาจารย์ทรงพล โชติกเวช

กุล

5 วิเคราะห์วัฒนธรรมทางการเมืองของ

ไทย

3 - บรรยาย Power

Point อธิบาย และ

ยกตัวอย่างประกอบ

- อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น

- เช็คชื่อรายงานตัวเข้า

ห้องเรียน ตลอดภาค

การศึกษาท่ี ๑

อาจารย์ทรงพล โชติกเวช

กุล

6 วิเคราะห์สถาบันทางการเมืองของ

ไทย

3 - บรรยาย Power

Point อธิบาย และ

ยกตัวอย่างประกอบ

- อภิปรายแลกเปลี่ยน

อาจารย์ทรงพล โชติกเวช

กุล
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน

ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน การ

สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

ผู้สอน

ความคิดเห็น

- เช็คชื่อรายงานตัวเข้า

ห้องเรียน ตลอดภาค

การศึกษาท่ี ๑

7 วิเคราะห์กระบวนการทางการเมือง

ของไทย

3 - บรรยาย Power

Point อธิบาย และ

ยกตัวอย่างประกอบ

- อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น

- เช็คชื่อรายงานตัวเข้า

ห้องเรียน ตลอดภาค

การศึกษาท่ี ๑

อาจารย์ทรงพล โชติกเวช

กุล

8 วิเคราะห์ระบบราชการกับการเมือง

การปกครองของไทย

3 - บรรยาย Power

Point อธิบาย และ

ยกตัวอย่างประกอบ

- อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น

- เช็คชื่อรายงานตัวเข้า

ห้องเรียน ตลอดภาค

การศึกษาท่ี ๑

อาจารย์ทรงพล โชติกเวช

กุล

9 วิเคราะห์ระบบราชการกับการเมือง

การปกครองของไทย (ต่อ)

3 - บรรยาย Power

Point อธิบาย และ

ยกตัวอย่างประกอบ

- อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น

- เช็คชื่อรายงานตัวเข้า

ห้องเรียน ตลอดภาค

การศึกษาท่ี ๑

อาจารย์ทรงพล โชติกเวช

กุล

10 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม

ธุรกิจกับระบบการเมืองการปกครอง

ของไทย

- บรรยาย Power

Point อธิบาย และ

ยกตัวอย่างประกอบ

- อภิปรายแลกเปลี่ยน

อาจารย์ทรงพล โชติกเวช

กุล
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน

ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน การ

สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

ผู้สอน

ความคิดเห็น

- เช็คชื่อรายงานตัวเข้า

ห้องเรียน ตลอดภาค

การศึกษาท่ี ๑

11 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม

ธุรกิจกับระบบการเมืองการปกครอง

ของไทย (ต่อ)

3 - บรรยาย Power

Point อธิบาย และ

ยกตัวอย่างประกอบ

- อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น

- เช็คชื่อรายงานตัวเข้า

ห้องเรียน ตลอดภาค

การศึกษาท่ี ๑

อาจารย์ทรงพล โชติกเวช

กุล

12 ทดสอยย่อย และบรรยาย

วิเคราะห์พระพุทธศาสนากับ

การเมืองการปกครองของไทย

3 - บรรยาย Power

Point อธิบาย และ

ยกตัวอย่างประกอบ

- อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น

- เช็คชื่อรายงานตัวเข้า

ห้องเรียน ตลอดภาค

การศึกษาท่ี ๑

อาจารย์ทรงพล โชติกเวช

กุล

13 วิเคราะห์ปัญหาท่ีสําคัญของการเมือง

การปกครองของไทยในปัจจุบัน

3 - บรรยาย Power

Point อธิบาย และ

ยกตัวอย่างประกอบ

- อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น

- เช็คชื่อรายงานตัวเข้า

ห้องเรียน ตลอดภาค

การศึกษาท่ี ๑

อาจารย์ทรงพล โชติกเวช

กุล

14 วิเคราะห์ลักษณะและแนวโน้มของ

การเมืองการปกครองของไทย

2 - บรรยาย Power

Point อธิบาย และ

ยกตัวอย่างประกอบ

- อภิปรายแลกเปลี่ยน

อาจารย์ทรงพล โชติกเวช

กุล
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน

ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน การ

สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

ผู้สอน

ความคิดเห็น

- เช็คชื่อรายงานตัวเข้า

ห้องเรียน ตลอดภาค

การศึกษาท่ี ๑

15 สรุปเนื้อทั้งหมดและทดสอบ 3 - บรรยาย Power

Point อธิบาย และ

ยกตัวอย่างประกอบ

- อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น

- เช็คชื่อรายงานตัวเข้า

ห้องเรียน ตลอดภาค

การศึกษาท่ี ๑

อาจารย์ทรงพล โชติกเวช

กุล

16 สอบปลายภาค 3

2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้

ท่ี วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ีประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล

1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม ตลอดภาคการศึกษา 10%

2 ด้านความรู้ ตลอดภาคการศึกษา 30%

3 ด้านทักษะทางปัญญา สอบปลายภาค 40%

4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ

ตลอดภาคการศึกษา 10%

5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตลอดภาคการศึกษา 10%

รวม 100 %

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

เอกสารและตําราหลัก

โกวิท สุรัสวดี. การเมืองการปกครองไทย ตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน. กรุงเทพฯ : สมาคมรัฐธรรมนูญเพ่ือ

ประชาชน, 2544.

เสน่ห์ จามริก. การเมืองไทยกับพัฒนาการรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์

file:////search*tha/a%7Ca1e2c7d4b7+cad8c3d1cac7b4d5/a%7Ca1e2c7d4b7+cad8c3d1cac7b4d5/-5,-1,0,B/browse
file:////search*tha/a%7Ccae0b9e8cbec+a8d2c1c3d4a1/a%7Ccae0b9e8cbec+a8d2c1c3d4a1/-5,-1,0,B/browse
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มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2540.

เอกสารและข้อมูลสําคัญ

ไม่มี

เอกสารและข้อมูลแนะนํา

เว็บไซด์ ท่ีเกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น wikipedia คําอธิบายศัพท์

ดนัย ไชยโยธา, รองศาสตราจารย์. การเมืองการปกครองของไทย. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์โอเดียน ส

โตร์, 2548.

ทินพันธุ์ นาคะตะ, ดร. การปกครองของไทย. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์ จํากัด, 2545.

ชัยอนันต์ สมุทรวณิช. ปัญหาการพัฒนาทางการเมืองไทย. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536.

ชุมพร สังขปรีชา. ปรัชญาและทฤษฎีการเมืองว่าด้วยธรรมชาติมนุษย์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์, 2535.

พฤทธิสาร ชุมพล, ม.ร.ว. ระบบการเมือง. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535.

รังสรรค์ ธนะพรพันธ์, อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์ และเสน่ห์ จามริก. รัฐศาสตร์กับการเมืองไทย. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการ

ตําราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2530.

ลิขิต ธีรเวคิน, ศ.ดร. วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537.

______. การเมืองการปกครองของไทย. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์, 2545.

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ท่ีจัดทําโดยนิสิต ได้จัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจากนิสิตได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน

การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน

แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา

ขอเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ท่ีอาจารย์ผู้สอนได้จัดทําเป็นช่องทางการสื่อสารกับนิสิต

กลยุทธ์การประเมินการสอน

ในการเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้

การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน

ผลการสอบ

การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้

การปรับปรุงการสอน

หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหา

ข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้

สัมมนาการจัดการเรียนการสอน

การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
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การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา

ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้

จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผ

ลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชาได้ดังนี้

การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีไม่ใช่อาจารย์ประจํา

หลักสูตร

มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน

วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม

การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ

รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้

ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามข้อ 4

เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาท่ีมาจากงานวิจัยของ

อาจารย์หรือแนวคิดใหม่ๆ


