คำนำ
วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ และสถาบันการเมือง เป็ นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับ ศึกษาถึงประวัติ ความหมาย วิวฒ
ั นาการ
ประเภทของรั ฐ ธรรมนู ญ รวมทัง้ การแบ่งแยกอ านาจอธิ ป ไตยและสถาบัน เมือ งความเกี่ ยวพัน ระหว่า งอานาจนัน้ ๆตาม
รัฐธรรมนูญไทยและมาตรการควบคุมตรวจสอบการใช้ อานาจรัฐ โดยองค์กรอิสระและการเมืองภาคประชาชน นักศึกษาจะ
ได้ รับความรู้ความเข้ าใจ พื ้นฐานกฎหมายรัฐธรรมนูญ ประวัติ ความหมาย วิวัฒนาการ และที่มาของรัฐธรรมนูญ หลักการ
แบ่งแยกอานาจอธิ ปไตย รวมทังมี
้ ความสามารถประยุกต์ ใช้ กฎหมายรัฐธรรมนูญ เพื่อการวินิจฉัยปั ญหาข้ อเท็จจริ งให้
เหมาะสมตามบริ บททางสังคมและสถานการณ์

นายวัลลภ ห่างไธสง
อาจารย์ประจาหลักสูตรนิติศาสตร์

สำรบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หน้ ำ
ข้ อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์
ลักษณะและกำรดำเนินกำร
กำรพัฒนำผลกำรเรี ยนรู้ ของนักศึกษำ
แผนกำรสอนและกำรประเมินผล
ทรัพยำกรประกอบกำรเรี ยนกำรสอน
กำรประเมินและปรับปรุงกำรดำเนินกำรของรำยวิชำ

3
3
4
5
7
9
9

รายวิชา กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้ อมูลโดยทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2561503

กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
Constitutional Law and Political Institution

2. จานวนหน่ วยกิต
2 หน่วยกิต (2-0-4)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
นิติศาสตรบัณฑิต
4. อาจารย์ ผ้รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้สู อน
อาจารย์ผสู ้ อน วัลลภ ห่างไธสง
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / 2557 ชั้นปี ที่ 1
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันทีจ่ ดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
มกราคม 2558

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นกั ศึกษาได้รับความรู ้ความเข้าใจ พื้นฐานกฎหมายรัฐธรรมนูญ ประวัติ ความหมาย วิวฒั นาการ และประเภท
ของรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ การแบ่งแยกอานาจอธิ ปไตยเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลย์กนั ในการบริ หารราชการแผ่นดิ น รวมทั้งมี
ความสามารถประยุกต์ใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญ เพื่อการวินิจฉัยปั ญหาข้อเท็จจริ งให้เหมาะสมตามบริ บททางสังคมและสถานการณ์

2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1) มีความรู ้ประวัติ ความหมาย วิวฒั นาการ และประเภทของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการแบ่งแยกอานาจอธิปไตยอย่างเพียงพอในการใช้
ชีวติ ประจาวันและการทางาน
2) มีความเข้าใจความเป็ นกฎหมายสูงสุดและความเกี่ยวพันระหว่างอานาจอธิปไตยตามรัฐธรรมนูญไทย เพียงพอในการใช้ใน
ชีวติ ประจาวันและการทางาน
3) รู ้ถึงความมีผลของกฎหมายสูงสุดและการคุม้ ครองสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญเพียงพอในการใช้ในชีวติ ประจาวันและการ
ทางาน
4) รู ้วธิ ีปรับใช้รัฐธรรมนูญสอดคล้องกับหลักสิ ทธิและเสรี ภาพของประชาชน
5) สามารถศึกษาปั ญหาด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญจากคดีตวั อย่าง , คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน สังคมหรื อองค์กรของตนได้

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ประวัติ ความหมาย วิวฒั นาการ ประเภทของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการแบ่งแยก
อานาจอธิปไตยและความเกี่ยวพันระหว่างอานาจนั้นๆตามรัฐธรรมนูญไทย
2. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
บรรยาย 45 ชัว่ โมงต่อภาค
การศึกษา

สอนเสริม
สอนเสริ มตามความต้องการ
ของนักศึกษาเฉพาะราย

การฝึ กปฏิบัต/ิ งานภาคสนาม/
การฝึ กงาน
ไม่มีการฝึ กปฏิบตั ิงาน
ภาคสนาม

การศึกษาด้ วยตนเอง
การศึกษาด้วยตนเอง 6 ชัว่ โมง
ต่อสัปดาห์

3. จานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ทอี่ าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึ กษาในห้องเรี ยน
- อาจารย์จดั เวลาให้คาปรึ กษาเป็ นรายบุคคล หรื อ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ตอ้ งการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้ องพัฒนา
- เข้าใจและไม่ใช้ช่องว่างกฎหมายไปใช้ในทางที่มิชอบ
- มองเห็นความโปร่ งใสในการทางานของศาลยุติธรรม

- ตระหนักถึงความเป็ นกลางในกระบวนการยุติธรรม
1.2 วิธีการสอน
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณี ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ ทธิ เสรี ภาพตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.
2550
- อภิปรายกลุ่ม
- กาหนดให้นกั ศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเข้าเรี ยน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
- มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นามาทารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- ประเมินผลการนาเสนอรายงานที่มอบหมาย
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ทตี่ ้ องได้รับ
1.มีความรู ้ประวัติ ความหมาย วิวฒั นาการ และประเภทของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการแบ่งแยกอานาจอธิปไตย
2.รู ้ถึงความมีผลของกฎหมายสูงสุดและการคุม้ ครองสิ ทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญเพียงพอในการใช้ในชีวติ ประจาวันและ
การทางาน
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย อภิปราย การทางานกลุ่ม การนาเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณี ศึกษา และมอบหมายให้คน้ คว้าหาบทความ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนามาสรุ ปและนาเสนอ การศึกษาโดยใช้กรณี ศึกษา
2.3 วิธีการประเมินผล
- สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี
- นาเสนอสรุ ปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- วิเคราะห์กรณี ศึกษา

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต่ ้ องพัฒนา
มีความสามารถด้านทักษะของกฎหมายรัฐธรรมนู ญ ในการ วินิจฉัย และการปรับใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสบ
ความสาเร็ จในการให้คาปรึ กษา
3.2 วิธีการสอน
- การมอบหมายให้นกั ศึกษาทางานกลุ่ม และนาเสนอผลงาน
- อภิปรายกลุ่ม
- วิเคราะห์กรณี ศึกษา เกี่ยวกับบทมาตรารัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550
3.3 วิธีการประเมินผล
สอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ประยุกต์กบั แนวคิดทฤษฎี

4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้ องพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
- พัฒนาความเป็ นผูน้ าและผูต้ ามในการทางานเป็ นทีม
- พัฒนาการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกาหนดเวลา
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณี ศึกษา
- มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล เช่น กฎหมายธุรกิจที่เปลี่ยนไป อ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
- การนาเสนอรายงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินตนเอง และเพื่อน
- รายงานที่นาเสนอ พฤติกรรมการทางานเป็ นทีม
- รายงานการศึกษาด้วยตนเอง
5. ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้ องพัฒนา
พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกรณี ศึกษา
พัฒนาทักษะในการสื บค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
ทักษะในการนาเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่ องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website และทารายงาน
นาเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
การจัดทารายงาน และนาเสนอด้วยสื่ อเทคโนโลยี
การมีส่วนร่ วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ ที่
1

หัวข้ อ/รายละเอียด

แนะนาบทเรี ยนและเป็ นการสอบถาม
ความรู ้พ้นื ฐานทาง
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
แนะนาวิธีการเรี ยน การประเมินผล

จานวน
ชั่วโมง
2

กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อทีใ่ ช้ (ถ้ ามี)

ผู้สอน

1.อาจารย์ผสู ้ อนแนะนาตัวและอธิบายเนื้อหา
วัลลภ
รายวิชา จุดประสงค์และเป้ าหมายของรายวิชา ห่างไธสง
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล แนะนา
หนังสื อ แหล่งการเรี ยนรู ้ และwebsite เพิ่มเติม

สัปดาห์ ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

2

บทที่ 1 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
รัฐธรรมนูญ
- ความหมายของรัฐธรรมนูญ
-ความเป็ นกฎหมายสูงสุดของ
รัฐธรรมนูญ

2

3

-ประวัติความเป็ นมาของรัฐธรรมนูญ
-ความเป็ นมาของรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักไทย พ.ศ. 2550

2

4-5

บทที่ 2 หลักการและทฤษฎีในทาง
รัฐธรรมนูญ
-รัฐ
-อานาจอธิปไตย
-การแบ่งแยกอานาจ

2

6 -7

บทที่ 3 สิ ทธิและเสรี ภาพของปวงชน
ชาวไทย
-สิ ทธิและเสรี ภาพ
-ผลของสิทธิและเสรี ภาพ
-การจากัดสิ ทธิและเสรี ภาพ
บทที่ 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย
-หน้าที่
-หน้าที่เลือกตั้ง

4

บทที่ 5 รัฐสภา
-สภาผูแ้ ทนราษฎร
-วุฒิสภา

4

-อานาจหน้าที่ของรัฐสภา

2

9

10-11

ผู้สอน

2. ถามตอบความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับสิ ทธ
เสรี ภาพเบื้องต้นตามรัฐธรรมนูญ
และร่ วมแสดงความคิดเห็น

และการทาข้อสอบ

8

กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อทีใ่ ช้ (ถ้ ามี)

2

1.เข้าสู่เนื้อหาบทนา บรรยายประกอบ ตัวบท
วัลลภ
กฎหมาย
ห่างไธสง
2.สรุ ปและซักถาม
3. กิจกรรมบทที่ 1
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณี ศึกษาทาง
หนังสื อพิมพ์ อินเตอร์เน็ต
1.บรรยายเนื้อหาประกอบ ตัวบทกฎหมาย
วัลลภ
2.สรุ ปและซักถาม
ห่างไธสง
3. กิจกรรมที่ 2
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณี ศึกษาทาง
หนังสื อพิมพ์ อินเตอร์เน็ต
1.บรรยายเนื้อหาประกอบ ตัวบทกฎหมาย
วัลลภ
2.สรุ ปและซักถาม
ห่างไธสง
3.กิจกรรมที่ 3
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณี ศึกษาทาง
หนังสื อพิมพ์ อินเตอร์เน็ต
1.บรรยายเนื้อหาประกอบ ตัวบทกฎหมาย
3.สรุ ปและซักถาม
4. กิจกรรมที่ 4
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณี ศึกษาทาง
หนังสื อพิมพ์ อินเตอร์เน็ต
1.บรรยายเนื้อหาประกอบ ตัวบทกฎหมาย
2.สรุ ปและซักถาม
3.กิจกรรมกิจกรรมที่5
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณี ศึกษาทาง
หนังสื อพิมพ์ อินเตอร์เน็ต
1.บรรยายเนื้อหาประกอบ ตัวบทกฎหมาย
2.สรุ ปและซักถาม
3.กิจกรรมที่ 6
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณี ศึกษาทาง
หนังสื อพิมพ์ อินเตอร์เน็ต
1.บรรยายเนื้อหาประกอบ ตัวบทกฎหมาย

วัลลภ
ห่างไธสง

วัลลภ
ห่างไธสง

วัลลภ
ห่างไธสง

วัลลภ

สัปดาห์ ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

-เอกสิ ทธิ์และความคุม้ ครองของ
สมาชิกรัฐสภา

12-14

15

16

บทที่ 6 คณะรัฐมนตรี
-ความสาคัญของคณะรัฐมนตรี
-องค์ประกอบของคณะรัฐมนตรี
-อานาจในการออกกฎหมายของ
คณะรัฐมนตรี
บทที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ ายนิติ
บัญญัติกบั ฝ่ ายบริ หาร
อานาจและหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ

4

สอบปลายภาค
การมีส่วนร่ วมทางการเมือง
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ

2

2

กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อทีใ่ ช้ (ถ้ ามี)

ผู้สอน

3.สรุ ปและซักถาม
4. กิจกรรมที่ 7
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณี ศึกษาทาง
หนังสื อพิมพ์ อินเตอร์เน็ต
1.บรรยายเนื้อหาประกอบ ตัวบทกฎหมาย
3.สรุ ปและซักถาม
4. กิจกรรมที่ 8
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณี ศึกษาทาง
หนังสื อพิมพ์ อินเตอร์เน็ต
1.บรรยายเนื้อหาประกอบ ตัวบทกฎหมาย
3.สรุ ปและซักถาม
4. กิจกรรมที่ 8
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณี ศึกษาทาง
หนังสื อพิมพ์ อินเตอร์เน็ต
ทดสอบด้วยโจทย์ 2 ข้อ โดยวัดความรู ้ของ
บทเรี ยนที่ 1-7

ห่างไธสง

วัลลภ
ห่างไธสง

วัลลภ
ห่างไธสง

วัลลภ
ห่างไธสง

2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ที่

วิธีการประเมิน

1

ตอบข้อซักถามในชั้นเรี ยน
สอบปลายภาค

2

วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า การนาเสนอรายงาน
การทางานกลุ่มและผลงาน

3

การเข้าชั้นเรี ยน
การมีส่วนร่ วม อภิปรายกิจกรรมตามใบงาน เสนอความคิดเห็นใน
ชั้นเรี ยน

สัปดาห์ ทปี่ ระเมิน

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล

2-15
16

10%
50%

ตลอดภาค
การศึกษา

20%

ตลอดภาคการศึกษา

20%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ตารา/เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
1มานิต จุมปา , ความรู ้เ บื้องต้นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ,สานักพิมพ์นิติธรรม,กรุ งเทพมหานคร
2. มนตรี รู ปสุวรรณ , กฎหมายรัฐธรรมนูญ , สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง , กรุ งเทพมหานคร
3 รวมคาบรรยายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ,สานักอบรมกฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา,กรุ งเทพมหานคร.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิ ทธิผลในรายวิชานี้ ที่จดั ทาโดยนักศึกษา ได้จดั กิจกรรมในการนาแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้
ดังนี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน
- แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
- การสังเกตการณ์สอนของผูร้ ่ วมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู ้
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุ งการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูล
เพิ่มเติมในการปรับปรุ งการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรี ยนการสอน
- การวิจยั ในและนอกชั้นเรี ยน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรี ยนรู ้ในวิชา ได้จาก
การสอบถามนักศึกษา หรื อการสุ่ มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรี ยน
รายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดงั นี้
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรื อผูท้ รงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์
ประจาหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมิ นการเรี ยนรู ้ ของนักศึ กษา โดยตรวจสอบข้อสอบ

รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม

5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ประสิ ทธิ ผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุ งการสอน และรายละเอียด
วิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุ งรายวิชาทุก 3 ปี หรื อตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
- เปลี่ยนหรื อสลับอาจารย์ผสู ้ อน เพื่อให้นกั ศึกษามีมุมมองในเรื่ องการประยุกต์ความรู ้

การออกข้ อสอบ (Test blueprint)
ข้อสอบเป็ นแบบอัตนัย (จานวน...3...ข้อ) โดยจาแนก ระดับของการวัดความรู้
ด้านพุทธพิสัย ตามแบบของ (Blooms Taxonomy) ดังนี้
ความจา

บทที่ 1 - 2
จานวน...1... ข้อ
บทที่ 3
จานวน ...1..... ข้อ
บทที่ 4
จานวน .....1...ข้อ
รวม
ร้อยละ

ความเข้ าใจ

การวิเคราะห์

การสังเคราะห์

























3
100

3
100

3
100

3
100

การประเมินค่ า

