
รายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ. ๓) 
รายวิชา ๔๐๑ ๒๐๒ ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขต                     ขอนแก่น 
วิทยาลัยสงฆ์                 ขอนแก่น 
คณะ                           สังคมศาสตร์ 
ภาควิชา                        รัฐศาสตร์ 
หลักสูตร/สาขาวิชา          รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

 

หมวดที ่๑ ข้อมูลโดยทั่วไป 
๑. รหัสและชื่อรายวิชา  
๔๐๑ ๒๐๒ ความรูเ้บือ้งต้นทางรัฐศาสตร์   
              (Introduction to Political Science) 
๒. จำนวนหน่วยกิต   
     ๓ หน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖) 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และประเภทหมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกนทางรัฐประศาสนศาสตร์) 
๔. อาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตร, อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ ดร.เรียงดาว ทวะชาลี 
     อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ 
     อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ 
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาท่ี ๑ / ๒๕๖๕ ชั้นปีที่ ๑ บรรพชิต-คฤหัสถ ์(ภาคสมทบ) 
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ๔๐๒ ๒๐๑ ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
                    (Introduction to Public Administration) 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๘. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
    กำหนดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในรายวิชานี้  
๙. สถานที่เรียน    
     ห้องเรียนออนไลน์ และหรือ ห้อง ๓๐๔ ชั้น ๓ อาคารเรียน ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 



๑๐. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
       ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

 
หมวดที ่๒ จุดมุง่หมายและวัตถุประสงค ์

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
๑. เพื่อให้นิสิตได้มีความรู้ทางรัฐศาสตร์ 
๒. ให้นิสิตเข้าใจในกระบวนการทางรัฐศาสตร์ที่มีผลต่อสังคม  
๓. ให้นิสิตได้นำความรู้ทางรัฐศาสตร์ไปประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
๑. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวิชารัฐศาสตร์ในฐานะท่ีเป็นวิชาสำคัญที่เก่ียว รัฐ และการ

ปกครอง 
๒. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจ ความเป็นมาของรัฐศาสตร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มี

ความสัมพันธ์กับศาสตร์สาขาอ่ืนอย่างไร  
๓. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจว่ารัฐศาสตร์ มีความสัมพันธ์กับศาสตร์สาขาอ่ืนอย่างไร และจะ

นำศาสตร์สาขาต่าง ๆ เหล่านั้นมาใช้ประโยชน์กับรัฐศาสตร์ได้อย่างไร 
๔. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของ รูปแบบของการปกครองในรูปแบบต่างๆ .  
๕. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับทฤษฎี อำนาจ การใช้อำนาจของรัฐที่มีต่อประชาชน 
๗. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของสถาบันทางการเมือง และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ

กับบุคคล และกระบวนการทางการเมือง 
 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการดำเนินการ 
๑. คำอธิบายรายวิชา  

ศึกษาธรรมชาติและวิธีการทางรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กับศาสตร์ทางสังคมอ่ืน ทฤษฎีทาง
รัฐศาสตร์และหลักเกี่ยวกับอำนาจ การใช้อำนาจ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับบุคคล อำนาจกับกฎหมาย สถาบันทาง
การเมืองการปกครอง พลังและกระบวนการทางการเมืองและประชาคมนานาชาติ 
๒. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย ๓๓ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 

ไม่มีการสอนเสริมใน
รายวิชา  

ทำรายงาน / อภิปรายกลุ่ม / 
มีการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 
๑๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 
 

ศึกษาคันคว้าด้วยตนเอง ๖ 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 



๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 

        - อาจารย์ประจำวิชาหรืออาจารย์ผู้สอนให้คำปรึกษาผ่านโปรแกรมโทรศัพท์มือถือ (Line, Messenger, Google 
Meeting)  
        - มุมแนะแนว ห้องสำนักงานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ห้อง ๒๑๑ ชั้น ๒ อาคารเรียน ๑๐๐ ปี  
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
        - อาจารย์ประจำวิชาหรืออาจารย์ผู้สอน จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ ๒ 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทุกวันพุธ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. และทุกวันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ห้อง
สำนักงานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ห้อง ๒๑๑ ชั้น ๒ อาคารเรียน ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ 
อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น (เฉพาะรายที่ต้องการ) 

 

หมวดที ่๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 
 

๔.๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
ด้านบุคลิกภาพ  - มีการสอดแทรกเรื่อง การสำรวมในสมณภาวะ การครองจีวรหรือการแต่ง

กาย การเข้าสังคมและศาสนพิธี เทคนิคการเจรจา สื่อสาร การมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี และการวางตัวในการทำงานในบางรายวิชาที่เกี่ยวข้อง และใน
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ก่อนที่นิสิตจะสำเร็จการศึกษา 

ด้านภาวะผู้นำ และความรับผิดชอบ
ตลอดจนวินัยในตนเอง 

- กำหนดให้มีรายวิชาซึ่งนิสิตต้องทำงานเป็นกลุ่ม และมีการกำหนดหัวหน้า
กลุ่มในการทำรายงานตลอดจน กำหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการนำเสนอ
รายงาน เพ่ือเป็นการฝึกให้นิสิตได้สร้างภาวะผู้นำและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่
ดี 
-  มีกิจกรรมนิสิตที่มอบหมายให้นิสิตหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการดำเนิน
กิจกรรม เพ่ือฝึกให้นิสิตมีความรับผิดชอบ 
-  มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาเข้าเรียนอย่าง
สม่ำเสมอ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้าในการแสดงความ
คิดเห็น 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ - มีการให้ความรู้แก่นิสิตในการนำเอาความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ไป
ใช้ในการทำงานที่จะทำให้นิสิตอยู่ร่วมกับคนอ่ืนและคนในสังคมได้ 

 
 
 
 
 



๔.๒ การพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (จาก มคอ.๒ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) 

๑. คุณธรรม 
จริยธรรม 

๒. ความรู้ ๓. ทักษะทาง
ปัญญา 

๔. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
๑ ๒ ๑ ๒ ๓  ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

⚫  ⚫ ⚫   ⚫  ⚫  ⚫   

 
๔.๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ความรับผิดชอบหลัก 
(๑) พัฒนานิสัยและประพฤติ
ตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม 
และด้วยความรับผิดชอบทั้ง 
ส่วนตนและส่วนร่วม 
ความรับผิดชอบรอง 
(๒) สามารถปรับวิถีชีวิตใน
ความขัดแย้งทางค่านยิม และ
จัดการปัญหาทางคุณธรรม 
จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจ
ทางค่านิยมพ้ืนฐานและ
ความรู้สึกของผู้อื่น 
 
 

๑) บรรยายเชิงวิชาการ และขณะ
บ รรย าย  ห รื อ ท ำกิ จ ก ร รม ใด ๆ 
ผู้บรรยายจะสอดแทรกเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม จิตสาธารณะและการ
เสียสละเพ่ือส่วนรวม 
๒) การเป็นต้นแบบที่ดีของผู้สอน 
๓) ยกกรณีตัวอย่างประเด็นปัญหา
ทางด้ านคุณ ธรรม จริยธรรม  จิต
สาธารณะและเสียสละเพ่ือส่วนรวมให้
นิ สิ ต แ สด งค ว าม คิ ด เห็ น ใน การ
แก้ปัญหา 
๔ ) ก ำห น ด ให้ นิ สิ ต ฝึ ก อ ภิ ป ร าย 
วิ เค ร าะห์ เนื้ อ ห าด้ าน คุ ณ ธ รรม
จริยธรรม  
๕) การฝึกทักษะการศึกษาค้นคว้า
เนื้อหาสารัตถะในวิชาความรู้เบื้องต้น
ทางรัฐศาสตร์ 
๖) การมอบหมายงาน 

๑) ประเมินพฤติกรรมการเข้าเรียน 
ความรับผิดชอบงาน ความตรงต่อ
เวลา 
๒) ประเมินผลจากการนำเสนอหรือ
ส่งงานที่มอบหมายตรงตามกรอบ
เวลาที่กำหนดไว้ 
๓) การสังเกตพฤติกรรม 
๔) ประเมินผลจากการทดสอบกลาง
ภาค และสอบปลายภาค 

 
 
 
 



๔.๒.๒ ความรู้ 
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ

เรียนรู้ด้านความรู้ 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

ด้านความรู้ 
ความรับผิดชอบหลัก 
(๑) มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักการของแนวคิดและ
ทฤษฎีทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ 
(๒) รู้และเข้าใจถึง
ความก้าวหน้าของความรู้
ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ 
กฎระเบียบและ ข้อบังคับท่ี
เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ใน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
ความรับผิดชอบรอง 
(๓) ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยใน
ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการ
แก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ 
ความรู้ในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

๑) บรรยาย อภิปราย  
๒) การทำงานกลุ่ม/การนำเสนอใบ
งานเดี่ยว   
๓) การวิเคราะห์กรณีศึกษา และ
มอบหมายให้ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
โดยนำมาสรุปและนำเสนอ  
๔) เน้นการศึกษาโดยใช้บททดสอบ/  
กิจกรรมทั้งในห้องเรียน และลงฝึก
ปฏิบัติพื้นท่ีภาคสนามนอกห้องเรียน 
๕) เน้นการศึกษาโดยใช้ปัญหา และ
โครงงาน (Problem base learning) 
๖) เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการ
เรียนรู้ (Student Center) 
๗) มอบหมายให้นำความรู้ที่ได้ไป
ปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน ๑ เรื่อง 
 

๑) ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบ
ปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นทั้งด้าน
ศักยภาพและสมรรถภาพ 
๒) สมุดบันทึก 
๓) รายงาน/ใบงาน/โครงงาน 
๔) การสังเกตพฤติกรรม 
๕ ) ป ร ะ เมิ น ก า รน ำ เส น อ ส รุ ป
การศึกษาค้นคว้าข้อมูล 

 
๔.๒.๓ ทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านทักษะทางปัญญา 

ความรับผิดชอบหลัก 
(๒ ) ส า ม า ร ถ ศึ ก ษ าแ ล ะ
วิเคราะห์สถานการณ์หรือ
สภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้
ความรู้ แนวคิด และทฤษฎี
ทางรัฐประศาสนศาสตร์เพ่ือ
เสนอแนะแนวทางในการ
แก้ ไข ได้ อย่ างส ร้ า งสรรค์
ความรับผดิชอบรอง 
(๑) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง

๑) การบรรยาย/อภิปรายเชิงวิชาการ 
๒) การมอบหมายงาน โดยมอบหมาย
หัวข้อ และให้ยกกรณีศึกษาตัวอย่างที่
สอดคล้องกับหัวข้อเรียนรู้  ศึกษา 
ค้นคว้า ให้นิสิตศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่
เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 
และนำเสนอผลการศึกษาร่วมกัน
อภิปรายกลุ่ม 
๓) การให้นิสิตศึกษาวิเคราะห์เนื้อหา
ที่ เกี่ ย ว กั บ ค ว าม รู้ เบื้ อ งต้ น ท า ง

๑) ประเมินจากผลงานและการของ
ผู้เรียนที่เกิดจากการใช้กระบวนการ
เรียนรู้อย่างเป็นเหตุเป็นผล ศึกษา
ค้นคว้ า  วิ เค ราะห์  วิจ ารณ์  และ
นำเสนออย่างเป็นระบบ  
๒) ประเมินผลจากแบบฝึกหัดหรือ
การเขียนใบงานเดี่ยวและรายงาน
กลุ่มแบบโครงการ การสอบกลาง
ภาค และการสอบปลายภาค โดยเน้น
ข้อสอบที่แสดงถึงทักษะทางปัญญาที่



ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านทักษะทางปัญญา 

และทำความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับ
รัฐ ประศาสนศาสตร์จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 

รัฐศาสตร์ จนเกิดทักษะสามารถนำไป
ถ่ายทอดต่อได ้
๔) กำหนดให้ส่งรายงานและนำเสนอ
การศึกษาค้นคว้า 

เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 

 
๔.๒.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ความรับผิดชอบหลัก 
(๒) สามารถปรับตัวได้ในสังคม
ที่มีความหลากหลาย รับ ฟัง
ความคิด เห็นที่ แตกต่างและ
แสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับ
ป ระ เด็ น ท างรั ฐ ป ระศ าส น
ศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
ความรับผิดชอบรอง 
(๑) มีความรับผิดชอบในการ
พัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่ง
ภาวะผู้นำและสมาชิกที่ดีของ
กลุ่ม 
(๓ ) มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม ใน การ
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสมกับพ้ืนฐานของ 
ตนเองและบริบทของกลุ่ม 

๑) มอบหมายงานให้ผู้เรียนทำงานเป็น
กลุ่มเพ่ือเรียนรู้ความรับผิดชอบและการ
เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม  
๒) จัดกิจกรรมกลุ่มภายในห้องเรียนหรือ
ห้ องสมุ ด  ห รือนอกห้ องเรียน  เพ่ื อ
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวกับความรู้
เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 
๓) มอบหมายงานเป็นรายบุคคลหรือ
กลุ่ม 
๔) การนำเสนอหรือส่งใบงาน/โครงการ/
รายงานที่ ได้ รับมอบหมายให้ ศึกษา
ค้นคว้าเกี่ยวกับความรู้ เบื้ องต้นทาง
รัฐศาสตร์ 

๑) ประเมินตนเองและเพ่ือน
ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด 
๒ ) ก า ร สั ง เก ต พ ฤ ติ ก ร ร ม
รายบุคคล/กลุ่ม 
๓ ) ก า รป ระ เมิ น ผ ล งาน ที่
นำเสนอ 
๔) ประเมินผลจากแบบฝึกหัด
หรือการเขียนใบงาน/รายงาน/
โครงการ การสอบกลางภาค 
และการสอบปลายภาค 

 
 
 
 
 
 



๔.๒.๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ความรับผิดชอบหลัก 
(๑ )  มี ทั ก ษ ะ ใน ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
เป็นเครื่องมือในการค้นหา
ความรู้และการนำเสนอข้อมูล
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ใน
รูปแบบที่หลากหลายได้อย่าง
เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ 
ความรับผิดชอบรอง 
 (๒) สามารถใช้เครื่องมือทาง
ส ถิ ติ ขั้ น พ้ื น ฐ าน ได้ อ ย่ า ง
ถูกต้อง เหมาะสมกับประเด็น
ปัญหา ทางการวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
(๓) สามารถสื่อสารประเด็น
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑) อภิปรายและมอบหมายกิจกรรม
ให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสืบค้นสื่อสารที่หลากหลาย
รูปแบบ    
๒) มอบหมายงานให้ นิ สิ ตศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อ
การสอน หรือ e-learning  

๓) ทำรายงาน โดยเน้นการนำตัวเลข 
หรือมีสถิติอ้างอิงจากแหล่งที่มาของ
ข้อมูลทีน่่าเชื่อถือ 

๔) นำเสนอ/ส่งใบงานหรือรายงาน
โดยใช้ รูปแบบและเทคโน โลยีที่
เหมาะสม 
 

๑) ประเมินจากความสามารถในจาก
การจัดทำรายงาน และการนำเสนอ
ต่ อ ชั้ น เรี ย น โด ย ใช้ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ 
๒) ประเมินจากการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนการสอน 
๓) ประเมินจากผลงานตามกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ผู้สอนมอบหมาย 
 

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน 

การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 
ผู้สอน 

๑ 
 

แนะนำรายวิชาและแผนการสอน 
ชี้แจงแนวสังเขปและรายละเอียด
ประจำวิชา เกณฑ์การศึกษาตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย, การวัดผล
และประเมินผล 
-เกริ่นนำรายละเอียดเนื้อหาสาระ
รายวิชาแต่ละบท 

๓ แนะนำ ชี้แจง สร้างข้อตกลง
ร่วมกัน อธิบายรายวิชา และ
แผนการสอน เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน  
- แนะนำวัตถุประสงค์ประจำ
บท 
- บอกแหล่งค้นคว้าข้อมูล/แนะ
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

บทที่ ๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
รัฐศาสตร์  
- ศัพท์ทางรัฐศาสตร์  
- ค ว าม ห ม าย ท างรั ฐ ศ าส ต ร์ ใน
ตะวันตกและตะวันออก   
-ขอบข่ายของการศึกษา และวิธีการ
ศึกษา 

วิธีการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ 
การทำเอกสารสำห รับ การ
น ำ เส น อ  ก าร ใช้ โป รแ กรม
นำเสนอข้อมูล  
- แนะนำการเรียนการสอนโดย
การใช้สื่ อต่ างๆ เช่น  Power 
Point แ ล ะ สื่ อ  VDO / 
YouTube ฯลฯ (เพ่ิมเติมการ
เรียนรู้  สื บค้นข้อมู ล โดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย สอดคล้อง
กั บ เป้ าหม ายการ เรี ยน รู้ ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑)  
- บรรยาย Power Point 
อธิบาย และยกตัวอย่าง 
 - อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
- ชี้แจงการมอบหมายการทำใบ
งานเดี่ยวในแต่ละครั้ง และการ
ทำรายงานกลุ่ม โดยให้ทำเป็น
แบบโครงการ  
- เอกสารประกอบการสอน 

๒ 
 

บทที่ ๒ ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐศาสตร์กับศาสตร์ทาง
สังคมอ่ืน 

๓ - บรรยาย Power Point 
อธิบาย และยกตัวอย่าง
ประกอบ  
- อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
- เช็คชื่อรายงานตัวเข้า
ห้องเรียน ตลอดภาคการศึกษา
ที่ ๒ 
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๓ 
 

บทที่ ๓ ทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ 
- ความหมายทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ 
- ความหมายของรัฐ 

๓ - บรรยาย Power Point 
อธิบาย และยกตัวอย่าง
ประกอบ  

ดร.ภูษติ ปุลันรมัย ์



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

-การกำเนิดรัฐ - อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
- เช็คชื่อรายงานตัวเข้า
ห้องเรียน ตลอดภาคการศึกษา
ที่ ๒ 

๔ 
 

บทที่ ๔ อำนาจทางการเมือง 
- ความหมายของอำนาจ 
- การได้มาและการสูญเสียอำนาจ 
- อำนาจหน้าที่ของรัฐสภา 
- ความหมายของการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย 
- ระบอบการปกครองแบบเผด็จการ 
- พรรคการเมือง 

๓ - บรรยาย Power Point 
อธิบาย และยกตัวอย่าง
ประกอบ  
- อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
- เช็คชื่อรายงานตัวเข้า
ห้องเรียน ตลอดภาคการศึกษา
ที่ ๒ 
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๕ บทที่ ๕ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ
กับบุคคล 
- สิทธิและหน้าที่ของบุคคล 

๓ - บรรยาย Power Point 
อธิบาย และยกตัวอย่าง
ประกอบ  
- อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
- เช็คชื่อรายงานตัวเข้า
ห้องเรียน ตลอดภาคการศึกษา
ที่ ๒ 
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๖ 
 

บทที่ ๖  การใช้อำนาจกับกฎหมาย 
- ความเป็นมาของกฎหมาย 
- กฎหมายกับการรักษา 
- ประเภทของกฎหมาย 
 

๓ - บรรยาย Power Point 
อธิบาย และยกตัวอย่าง
ประกอบ  
- อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
- เช็คชื่อรายงานตัวเข้า
ห้องเรียน ตลอดภาคการศึกษา
ที่ ๒ 
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๗ บทที่ ๖  การใช้อำนาจกับกฎหมาย 
(ต่อ) 
- กฎหมายรัฐธรรมนูญ 

๓ - บรรยาย Power Point 
อธิบาย และยกตัวอย่าง
ประกอบ  

ดร.ภูษติ ปุลันรมัย ์



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

- ความเป็นมาของรัฐธรรมนูญ 
- กฎหมายระหว่างประเทศ 

- อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
- เช็คชื่อรายงานตัวเข้า
ห้องเรียน ตลอดภาคการศึกษา
ที่ ๒ 

๘ บทที่ ๗ สถาบันทางการเมือง 
- สถาบันพระมหากษัตริย์ 
- สถาบันนิติบัญญัติ 
- สถาบันบริหาร 
- สถาบันตุลาการ 
- องค์กรอิสระ 

๓ - บรรยาย Power Point 
อธิบาย และยกตัวอย่าง
ประกอบ  
- อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
- เช็คชื่อรายงานตัวเข้า
ห้องเรยีน ตลอดภาคการศึกษา
ที่ ๒ 

ดร.ภูษติ ปุลันรมัย ์

๙ สอบกลางภาค ๓ - สอบวัดผลการดำเนินการ
ตามการจัดการเรียนการสอน 
(นำเสนอผ่านระบบออนไซต์
และออนไลน์) 

ดร.ภูษติ ปุลันรมัย ์

๑๐ บทที่ ๘ กระบวนการทางการเมือง  
- กลุ่มผลประโยชน์ 
- การเลือกตั้ง 
- มติมหาชน 
 
 

๓ - บรรยาย Power Point 
อธิบาย และยกตัวอย่าง
ประกอบ  
- อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
- เช็คชื่อรายงานตัวเข้า
ห้องเรียน ตลอดภาคการศึกษา
ที่ ๒ 

ดร.ภูษติ ปุลันรมัย ์

๑๑ บทที่ ๙ ความรู้เบื้องต้นใน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
- วิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
- ความหมายของความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 
- ความสำคัญของการศึกษาวิชา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

๓ - บรรยาย Power Point 
อธิบาย และยกตัวอย่าง
ประกอบ  
- อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
- เช็คชื่อรายงานตัวเข้า
ห้องเรียน ตลอดภาคการศึกษา

ดร.ภูษติ ปุลันรมัย ์



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

- ลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 
 

ที่ ๒ 

๑๒ บทที่ ๙ ความรู้เบื้องต้นใน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ต่อ) 
- ขอบเขตของความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 
- พัฒนาการของความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 
- วิธีการศึกษาวิชาความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 

๓ - บรรยาย Power Point 
อธิบาย และยกตัวอย่าง
ประกอบ  
- อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
- เช็คชื่อรายงานตัวเข้า
ห้องเรียน ตลอดภาคการศึกษา
ที่ ๒ 

ดร.ภูษติ ปุลันรมัย ์

๑๓ 
 

บทที่ ๑๐ การศึกษาวิชารัฐศาสตร์
ในอนาคต 
- แนวโน้มการศึกษาวิชารัฐศาสตร์ 
-ประเภทของสถาบันกับการศึกษา
ด้านรัฐศาสตร์ 
- ผลลัพธ์ของการจัดการเรียนการ
สอนรัฐศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา 
 
- นำเสนองานกลุ่ม 
- ถอดบทเรียนร่วมกัน 

๓ - บรรยาย Power Point 
อธิบาย และยกตัวอย่าง
ประกอบ  
- อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
- เช็คชื่อรายงานตัวเข้า
ห้องเรยีน ตลอดภาคการศึกษา
ที่ ๒ 

ดร.ภูษติ ปุลันรมัย ์

๑๔ 
 

บทที่ ๑๑ ทิศทางรัฐศาสตร์ไทยสู่
อนาคต 
-แนวโน้มรัฐศาสตร์ในอนาคตตาม
แนวพุทธ 
- แนวโน้มการศึกษาวิชารัฐศาสตร์กับ
บริบททางการเมืองไทย 
 
- นำเสนองานกลุ่ม 
- ถอดบทเรียนร่วมกัน 

๓ - บรรยาย Power Point 
อธิบาย และยกตัวอย่าง
ประกอบ  
- อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
- เช็คชื่อรายงานตัวเข้า
ห้องเรียน ตลอดภาคการศึกษา
ที่ ๒ 

ดร.ภูษติ ปุลันรมัย ์

๑๕ 
 

- นำเสนองานกลุ่ม 
- ถอดบทเรียนร่วมกัน 

๓ - บรรยาย Power Point 
อธิบาย และยกตัวอย่าง

ดร.ภูษติ ปุลันรมัย ์



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

 
 

ประกอบ  
- อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
- เช็คชื่อรายงานตัวเข้า
หอ้งเรียน ตลอดภาคการศึกษา
ที่ ๒ 

๑๖ 
 

- นำเสนองานกลุ่ม 
- ถอดบทเรียนร่วมกัน 

๓ - บรรยาย Power Point 
อธิบาย และยกตัวอย่าง
ประกอบ  
- อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
- เช็คชื่อรายงานตัวเข้า
ห้องเรียน ตลอดภาคการศึกษา
ที่ ๒ 

ดร.ภูษติ ปุลันรมัย ์

๑๗ - สรุป เนื้ อหาตั้ งแต่บทที่  ๑ -๑๑ 
เพื่อให้นิสิตได้มองเห็นภาพรวมของ
เนื้อหาสรุปแต่ละบทในรายวิชา 
- แนะแนวการเตรียมตัวสอบวัดผล
ปลายภาค  
- ทบทวนการส่งใบงานเดี่ยวและ
รายงานกลุ่มตามที่มอบหมายไว้ 

๓ - บรรยาย Power Point 
อธิบาย และยกตัวอย่าง
ประกอบ  
- อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
- เช็คชื่อรายงานตัวเข้า
ห้องเรียน ตลอดภาคการศึกษา
ที่ ๒ 

ดร.ภูษติ ปุลันรมัย ์

๑๘ สอบปลายภาค ๓ สอบแบบอัตนัย  
(ผ่านระบบ MCU e-Testing) 

วิทยาลัยสงฆ์
ขอนแก่น 

 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ มาตรฐานการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล  สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ความรับผิดชอบหลัก 
ข้อ ๔.๒.๑ (๒) 

- สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 
- ประเมินผลงานจากการทำใบงาน
เดี่ยวหรือรายงานกลุ่ม/เข้าชั้นเรยีน 

ตลอดภาคการศึกษา ๑๐ % 

๒ 
ด้านความรู้ 
ความรับผิดชอบหลัก 

- การตอบคำถามในชั้นเรียน/
กิจกรรมภาคสนาม 

๑-๘, ๑๐-๑๗ ๓๐ % 



ที ่ มาตรฐานการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล  สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 
ข้อ ๔.๒.๒ (๑), (๒) - การทำงานกลุ่มหรือใบงานเดี่ยว 

(อัตนัย) 
- การสอบกลางภาค 

๙ 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
ความรับผิดชอบหลัก 
ข้อ ๔.๒.๓ ( ๒ ) 

การสอบปลายภาค แบบอัตนัย  ๑๘ ๓๐ % 

๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 
ความรับผิดชอบหลัก 
ข้อ ๔.๒.๔ (๒) 

- การสั งเกตพฤติกรรมจากการ
ทำงานกลุ่มร่วมกับเพ่ือน/การมี
ส่วนร่วม  
- การนำเสนอรายงาน/อภิปราย 
เสนอความคิดเห็น 
- การทำงานกลุ่มหรือใบงานเดี่ยว 
(อัตนัย) 
- การส่งงานตามที่มอบหมาย 

ตลอดภาคการศึกษา ๑๕ % 

๕ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ความรับผิดชอบหลัก 
ข้อ ๔.๒.๕ (๑) 

- การนำเสนองานหน้าชั้นเรียน 
- การส่งงานผ่านทาง e-mail, Inbox 
- การนำเสนอผลงานกลุ่มโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีนำเสนองานผ่านสื่อต่างๆ 
อาทิเช่น แบบ PowerPoint / VDO 

ตลอดภาคการศึกษา ๑๕ % 

 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑. เอกสารและตำราหลัก 
เอกสารภาษาไทย 
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
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หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ได้รับการประเมินผลจากนิสิต โดยมีผลการประเมินความสอดคล้องตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ แยกเป็นรายด้านได้ดังนี้ 
          ๑.๑ ด้านเนื้อหาวิชา 



     ๑) มีการแจ้งให้นิสิตทราบเกี่ยวกับคำอธิบายรายวิชา ขอบข่ายเนื้อหารายวิชา แผนการสอน  
     ๒) การจัดลำดับเนื้อหาเป็นไปอย่างมีระบบและข้ันตอนชัดเจน 
     ๓) ได้รับความรู้ในรายวิชานี้ครบถ้วนตามแผนการสอน 
     ๔) สอนเนื้อหารายวิชาให้สามารถนำไปประยุกตใ์ช้ได้ในชีวิตประจำวันและสถานการณ์ปัจจุบัน 

                ๕) นำเสนอประเด็นใหม่ๆ ที่ทันสมัยในกรอบเนื้อหารายวิชา 
          ๑.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอน 

    ๑) มีการใช้สื่อการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมและหลากหลายทำให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหา
มากยิ่งขึ้น 
    ๒) ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
    ๓) ให้ข้อมูลและชี้แนะแหล่งค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 
    ๔) จัดเนื้อหาและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน 
    ๕) มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมที่มีสารประโยชน์ในกิจกรรมการเรียนการสอน 
    ๖) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เสนอความคิดเห็นในการเรียนการสอน  

              ๗) มีการวัดผลและประเมินผลหลายรูปแบบ 
          ๑.๓ ด้านคุณธรรมจริยธรรมของอาจารย์ 
              ๑) มีความเมตตา กรุณา ปราศจากอคติต่อผู้เรียน 

    ๒) มีความอดทนต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้เรียนในขณะทำการเรียนการสอน 
    ๓) ปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือทั้งในและนอกเวลาปฏิบัติงานสอน 

              ๔) มีเวลาให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียน ตรงต่อเวลาและอุทิศตนให้กับการสอนเต็มที่ 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บข้อมลูเพ่ือประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
          - การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
          - ผลการสอบ 
          - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
          - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
          - ขอเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนิสิต 
๓. การปรับปรุงการสอน  

หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง 
และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
          - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
          - การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จากการสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก



ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่
อาจารย์ประจำหลักสูตร  
          - มีการตั้งคณะกรรมการในหลักสูตร/สาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔ 
          - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจาก
งานวิจัยของอาจารย์หรือแนวคิดใหม่ๆ 
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