รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 2553903 ชื่อวิชา สัมมนาทางรัฐศาสตร์
Seminar on Politics and Government
1.2 จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : รัฐศาสตรบัณฑิต
2) ประเภทของรายวิชา : วิชาเฉพาะด้าน
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยอดชาย ชุติกา
2) อาจารย์ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดังนภสร ณ ป้อมเพชร
1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2561 / ชั้นปี 3
1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.8 สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1.9 วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด
15 ธันวาคม 2561 (ระบุวันก่อนเปิดเรียน 1 เดือน)
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
สอดคล้องกับ Curriculum Mapping ใน มคอ.2
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
มีการปรับเปลี่ยนวิธีการดาเนินการให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active
Learning

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีทางการเมือง โดยมุ่งเน้นในประเด็นการเมืองการปกครองของไทย
หรือประเด็นสาธารณะที่นักศึกษาหรือประชาชนให้ค วามสนใจ พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการนาเสนอ
ปัญหาและรายงานอภิปรายในชั้นเรียนเพื่อหาข้อสรุปและแนวทางพัฒนาทางการเมืองการปกครอง
Study political principles and theories, focusing on Thai or public issues
related to students or public interest; students’ participation in raising problems,
discussions, and solutions for political development.
3.2 จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

45 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

ให้คาปรึกษา แนะนา สอนเสริมตาม
ความต้องการของนักศึกษาเป็นราย
กลุ่ ม เพื่ อ ทบทวนความรู้ ใ ห้ ชั ด เจน
และแม่นยายิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับกลุ่ม
ของนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่า

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การฝึกงาน
45 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

การศึกษาด้วย
ตนเอง
75 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

3.3 จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
1) อาจารย์ประจารายวิชา แจ้งเวลาให้คาปรึกษาผ่าน Social Network ต่าง ๆ ที่
สามารถติดต่อกับนักศึกษาได้สะดวก เช่น Facebook
2) อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย
2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
วิธีการสอนและการประเมินผล
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธกี ารสอน

วิธีการประเมิน

ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ชี้ แ จงข้ อ ตกลงก่ อ นเรี ย น และสอดแทรก
สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา จากการเข้า
มี วิ นั ย ความตรงต่ อ เวลา และมี ค วาม ข้อคิดต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา เกี่ยวกับความมี ห้องเรียน ความสนใจในการเรียน การตรงต่อ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
วินัย ความตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบ เวลา การมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบทั้ งต่ อ ตนเองและ
อื่น ๆ ทั้งตนเองและสังคม
ผู้อ่นื และการแต่งกายตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
ด้านความรู้
ผู้สอนชี้แจงรายละเอียดเนื้อหาที่สอนอย่าง
ประเมินจากการตอบคาถามในชั้น เรียน การ
มีค วามรู้แ ละความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บหลั ก การ ชัดเจน สอดคล้องตามคาอธิบายรายวิชาตลอด มีส่วนร่วมในชั้นเรียน ทักษะการสืบค้นข้อมูลโดย
แนวคิดทฤษฎีและเนื้อหาสาระสาคัญของรายวิชาที่ ทั้ ง 15สั ป ดา ห์ โ ดย ในแ ต่ ละ สั ป ด าห์ จ ะ ใช้ห้องสมุด หรือแหล่งเรียนรู้และสืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับสาขารัฐศาสตร์
มอบหมายให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดทบทวน ทางออนไลน์ อื่ น ๆ การท าแบบฝึ ก หั ด ทบทวน
ความรู้ ห ลั ง จากการบรรยายของผู้ ส อน ซึ่ ง ท้า ยบท และการจดบั นทึ ก ของนั กศึ ก ษา การ
นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนแล้ว ผู้สอน ทดสอบย่อย และการวัดผลโดยการสอบปลาย
ยั ง เปิ ด โอกาสให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถซั ก ถาม ภาค
เพิ่มเติมได้ ตามหัวข้อ 3.3
ด้านทักษะทางปัญญา
ฝึ ก ทั ก ษะทางการคิ ด วิ เ คราะห์ ด้ ว ยการ
ประเมินจากความรู้จากความสามารถในการ
มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างมี มอบหมายงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความคิดทาง นาเสนอความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล เพื่อแสดง
วิจารณญาณ เป็นระบบและมีตรรกะ
การเมืองตะวันออก ทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว ถึ ง ศั ก ยภาพและตรรกะทางความคิ ด ของ
พร้อมนาเสนองานหน้าชั้นเรียน
นั ก ศึ ก ษา จากกิ จ กรรมงานค้ น คว้ า รายบุ ค คล
และรายกลุ่ ม รวมทั้ งกิ จ กรรมการระดมความ
คิดเห็น แบบ Active Learning การจัดทา

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1-15

ค่าน้าหนักของ
การประเมินผล
20%

2-15

30%

5,10 และ
15

50%
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธกี ารสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนักของ
การประเมินผล

โครงงานเสวนาทางวิ ช าการ การอภิ ร ายเชิ ง
วิชาการ แบบ Active Learning
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ไม่มี
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่มี
หมายเหตุ
ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก

0%
ไม่มี

ไม่มี
0%

ไม่มี

ไม่มี

ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน (หมวดที่ 5 ข้อ 2)
สัปดาห์
ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
(ชม.)
1
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสัมมนา
(3 ชม.) การเมือง
การปกครอง
- ความหมายของการสัมมนา
- ความสาคัญของการจัดประชุม
สัมมน
- จุดมุ่งหมายของการจัด
ประชุมสัมมนา
- ประโยชน์ของการจัด
ประชุมสัมมนา
- ประเภทของการจัด
ประชุมสัมมนา
- องค์ประกอบของการจัด
ประชุมสัมมนา

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

กิจกรรมการเรียนการสอน : 1. เอกสารประกอบการเรียน สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา จากการเข้าห้องเรียน
1. แนะนาอาจารย์ผู้สอน
2. Power Point
ความสนใจในการเรียน และการมีความรับผิดชอบ
ประจาวิชา
(20)
2. แนะนาหนังสือเรียน เนื้อหา
ร า ย วิ ช า ข อ บ เ ข ต ทั่ ว ไ ป
ข้อตกลงเบื้องต้น
3.บรรยา ยความ รู้ พื้ น ฐา น
เกี่ยวกับสัมมนาการเมืองการ
ปกครอง ประกอบ Power
Point
4.ให้ นั ก ศึ ก ษาท าแบบฝึ ก หั ด
ท้ายบทเพื่อทบทวนเนื้อหา
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ผู้สอนนาเสนอประเด็น
อภิปรายพื้นฐานเกีย่ วกับ
สัมมนาการเมืองการปกครอง

ผู้สอน
ผศ.ยอดชาย ชุติกาโม
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สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

และรายละเอียดเนื้อหาตาม
หัวข้อ
2. นั ก ศึ ก ษาซั ก ถามโดย
อาจารย์ เ ป็ น ผู้ ต อบ พร้ อ ม
บรรยายสรุป
2
หลักพื้นฐานการเขียนและ
(3 ชม.) องค์ประกอบ
รูปเล่มสัมมนา
- การเลือกหัวข้อในการสัมมนา
- การสืบค้นข้อมูล
- การเริ่มต้นการเขียนสัมมนา
- องค์ประกอบรูปเล่มรายงาน
สัมมนา
- วิชาการ
3
การดำเนินการจัดสัมมนา
- ขั้นตอนการจัดสัมมนา
(3 ชม.)
- รูปแบบของการจัดโต๊ะสัมมนา
- หลักการใช้สื่อในการจัดสัมมนา

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยายรูปแบบเกี่ยวกับ
การสัมมนา
การเมืองการปกครอง
ประกอบ Power
Point
2.ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัด
ท้ายบทที2่
กิจกรรม/ใบงาน:
1.คาถามท้ายบท
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายวิธีการจัดสัมมนา
การเมืองการปกครอง

1. เอกสารประกอบการเรียน 1.สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา จากการเข้าห้องเรียน ผศ.ยอดชาย ชุติกาโม
2. Power Point
ความสนใจในการเรียน การตรงต่อเวลา การมีความ
รับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น และการแต่งกายตาม
ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย (20)
2.ประเมินจากการตอบคาถามในชั้นเรียน การมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน ทักษะการสืบค้นข้อมูลโดยใช้ห้องสมุด
หรือแหล่งเรียนรู้และสืบ ค้นข้อ มูลทางออนไลน์อื่น ๆ
การทาแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท และการจดบันทึก
ของนักศึกษา การทดสอบย่อย และการวัดผลโดยการ
สอบปลายภาค (30)
1. เอกสารประกอบการเรียน 1. สั ง เกตพฤติ ก รรมของนั ก ศึ ก ษา จากการเข้ า ผศ.ยอดชาย ชุติกาโม
2. Power Point
ห้องเรียน ความสนใจในการเรียน การตรงต่อเวลา การ
มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น และการแต่ง
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สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ใบงาน

- เครื่องมือที่ใช้ในการสัมมนา
- การประเมินผลการสัมมนา
- หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบ
วิทยากร

ประกอบ Power Point
2. นักศึกษาอภิปรายซักถาม
3. ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัด
ท้ายบทที่ 3
กิจกรรม/ใบงาน
1. คาถามท้ายบท

4
ตกลงหัวข้อการศึกษาแบบเดี่ยวแบบ
(3 ชม.) และกลุ่ม (individual และ team
study)
- ตกลงหัวข้อการศึกษาแบบเดี่ยว
และกลุม่

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายวิธีการจัดสัมมนา
การเมืองการปกครอง
ประกอบ Power Point
2. นักศึกษาอภิปรายซักถาม

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

กายตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย (20)
2.ประเมินจากการตอบคาถามในชั้นเรียน การมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน ทักษะการสืบค้นข้อมูลโดยใช้ห้องสมุด
หรือแหล่งเรียนรู้และสืบ ค้นข้อ มูลทางออนไลน์อื่น ๆ
การทาแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท และการจดบันทึก
ของนักศึกษา การทดสอบย่อย และการวัดผลโดยการ
สอบปลายภาค (30)
3.ประเมิ น ความรู้ จ ากความสามารถในการน าเสนอ
ความคิ ดอย่างเป็นเหตุเป็นผล เพื่อแสดงถึ งและตรรกะ
ทางความคิ ดของนั กศึ กษา จากกิ จกรรมงานค้ นคว้ า
รายบุ คคล และรายกลุ่ มรวมทั้ งการระดมความคิ ดเห็ น
แบบActive Learning การจัดทาโครงงานเสวนาทาง
วิชาการ การอภิปรายวิชาการแบบ Active Learning
(10)
1. เอกสารประกอบการเรียน 1. สั ง เกตพฤติ ก รรมของนั ก ศึ ก ษา จากการเข้ า ผศ.ยอดชาย ชุติกาโม
2. Power Point
ห้องเรียน ความสนใจในการเรียน การตรงต่อเวลา การ
มีความรับผิดชอบ (20)
2.ประเมินจากการตอบคาถามในชั้นเรียน การมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน ทักษะการสืบค้นข้อมูลโดยใช้ห้องสมุด
7

สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ใบงาน

สื่อที่ใช้

กิจกรรม/ใบงาน :
1. คาถามท้ายบท

5
สารวจองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์
- ความหมายของวิชารัฐศาสตร์
(3 ชม.)
- ขอบเขตและสาขาวิชาทาง
รัฐศาสตร์
- รัฐศาสตร์เป็น“วิทยาศาสตร์”

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายประกอบ Power
Point หัวข้อ รัฐศาสตร์และ
ขอบเขตของวิชารัฐศาสตร์

1. Power Point
2. คู่มือการปฏิบัตศิ าสนกิจ
ตามแนวทางคาสอนของ
ศาสนาซิกซ์

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

หรือแหล่งเรียนรู้และสืบ ค้นข้อ มูลทางออนไลน์อื่น ๆ
การทาแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท และการจดบันทึก
ของนักศึกษา การทดสอบย่อย และการวัดผลโดยการ
สอบปลายภาค (30)
3.ประเมิ น ความรู้ จ ากความสามารถในการน าเสนอ
ความคิ ดอย่างเป็นเหตุเป็นผล เพื่อแสดงถึ งและตรรกะ
ทางความคิ ดของนั กศึ กษา จากกิ จกรรมงานค้ นคว้ า
รายบุ คคล และรายกลุ่ มรวมทั้ งการระดมความคิ ดเห็ น
แบบActive Learning การจัดทาโครงงานเสวนาทาง
วิชาการ การอภิปรายวิชาการแบบ Active Learning
(30)
4.ประเมินจากการสังเกต การนาเสนอแนวคิด (10)
5. ประเมินขากข้อมูลที่นักศึกษาสืบแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
และสามารถน ามาวิ เคราะห์ ข้อมู ลที่ มีประสิ ทธิ ภาพได้
ทั้งนี้ เนื้อหาดังกล่าวมีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน (10)
1. สั ง เกตพฤติ ก รรมของนั ก ศึ ก ษา จากการเข้ า ผศ.ยอดชาย ชุติกาโม
ห้องเรียน ความสนใจในการเรียน การตรงต่อเวลา การ
มีความรับผิดชอบ (20)
2.ประเมินจากการตอบคาถามในชั้นเรียน การมีส่วน
8

สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด
หรือ
“ศิลปะ”
- ความสัมพันธ์ระหว่างวิชารัฐศาส
สาขาวิชาอื่น
- วิธีการศึกษาวิชารัฐศาสตร์

6
การพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่อง รัฐ
- ความหมายของ “รัฐ”
(3 ชม.)
- องค์ประกอบของรัฐ
- การรับรองรัฐ

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

2. นักศึกษาอภิปรายซักถาม 3.เอกสารประกอบการ
กิจกรรม/ใบงาน :
อภิปรายจากวิทยากร
3. นักศึกษาทาแบบฝึกหัดท้าย
บทเพื่อทบทวน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. คาถามท้ายบท

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายประกอบ Power
Point หัวข้อ รัฐศาสตร์และ

ร่วมในชั้นเรียน ทักษะการสืบค้นข้อมูลโดยใช้ห้องสมุด
หรือแหล่งเรียนรู้และสื บ ค้นข้อ มูลทางออนไลน์อื่น ๆ
การทาแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท และการจดบันทึก
ของนักศึกษา การทดสอบย่อย และการวัดผลโดยการ
สอบปลายภาค (30)
3.ประเมิ น ความรู้ จ ากความสามารถในการน าเสนอ
ความคิ ดอย่างเป็นเหตุเป็นผล เพื่อแสดงถึ งและตรรกะ
ทางความคิ ดของนั กศึ กษา จากกิ จกรรมงานค้ นคว้ า
รายบุ คคล และรายกลุ่ มรวมทั้ งการระดมความคิ ดเห็ น
แบบActive Learning การจัดทาโครงงานเสวนาทาง
วิชาการ การอภิปรายวิชาการแบบ Active Learning
(30)
4.ประเมินจากการสังเกต การนาเสนอแนวคิด (10)
5. ประเมินขากข้อมูลที่นักศึกษาสืบแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
และสามารถน ามาวิ เคราะห์ ข้อมู ลที่ มีประสิ ทธิ ภาพได้
ทั้งนี้ เนื้อหาดังกล่าวมีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน (10)
1. เอกสารประกอบการเรียน 1. สั ง เกตพฤติ ก รรมของนั ก ศึ ก ษา จากการเข้ า ผศ.ยอดชาย ชุติกาโม
2. Power Point
ห้องเรียน ความสนใจในการเรียน การตรงต่อเวลา การ
มีความรับผิดชอบ (20)
9

สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด
- รูปแบบรัฐ

7
หลักของการปกครอง
- วิวัฒนาการของรัฐและการ
(3 ชม.)
ปกครอง

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ใบงาน
ขอบเขตของวิชารัฐศาสตร์
2. นักศึกษาอภิปรายซักถาม
กิจกรรม/ใบงาน :
3. นักศึกษาทาแบบฝึกหัดท้าย
บทเพื่อทบทวน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. คาถามท้ายบท

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายประกอบ Power

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

2.ประเมินจากการตอบคาถามในชั้นเรียน การมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน ทักษะการสืบค้นข้อมูลโดยใช้ห้องสมุด
หรือแหล่งเรียนรู้และสืบ ค้นข้อ มูลทางออนไลน์อื่น ๆ
การทาแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท และการจดบั นทึก
ของนักศึกษา การทดสอบย่อย และการวัดผลโดยการ
สอบปลายภาค (30)
3.ประเมิ น ความรู้ จ ากความสามารถในการน าเสนอ
ความคิ ดอย่างเป็นเหตุเป็นผล เพื่อแสดงถึ งและตรรกะ
ทางความคิ ดของนั กศึ กษา จากกิ จกรรมงานค้ นคว้ า
รายบุ คคล และรายกลุ่ มรวมทั้ งการระดมความคิ ดเห็ น
แบบActive Learning การจัดทาโครงงานเสวนาทาง
วิชาการ การอภิปรายวิชาการแบบ Active Learning
(30)
4.ประเมินจากการสังเกต การนาเสนอแนวคิด (10)
5. ประเมินขากข้อมูลที่นักศึกษาสืบแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
และสามารถน ามาวิ เคราะห์ ข้อมู ลที่ มีประสิ ทธิ ภาพได้
ทั้งนี้ เนื้อหาดังกล่าวมีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน (10)
1. เอกสารประกอบการเรียน 1. สั ง เกตพฤติ ก รรมของนั ก ศึ ก ษา จากการเข้ า ผศ.ยอดชาย ชุติกาโม
2. Power Point
ห้องเรียน ความสนใจในการเรียน การตรงต่อเวลา การ
10

สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด
- รูปแบบของการปกครอง

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ใบงาน
Point หัวข้อ รัฐศาสตร์และ
ขอบเขตของวิชารัฐศาสตร์
2. นักศึกษาอภิปรายซักถาม
กิจกรรม/ใบงาน :
3. นักศึกษาทาแบบฝึกหัดท้าย
บทเพื่อทบทวน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. คาถามท้ายบท

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

มีความรับผิดชอบ (20)
2.ประเมินจากการตอบคาถามในชั้นเรียน การมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน ทักษะการสืบค้นข้อมูลโดยใช้ห้องสมุด
หรือแหล่งเรียนรู้และสืบ ค้นข้อ มูลทางออนไลน์อื่น ๆ
การทาแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท และการจดบันทึก
ของนักศึกษา การทดสอบย่อย และการวัดผลโดยการ
สอบปลายภาค (30)
3.ประเมิ น ความรู้ จ ากความสามารถในการน าเสนอ
ความคิ ดอย่างเป็นเหตุเป็นผล เพื่อแสดงถึ งและตรรกะ
ทางความคิ ดของนั กศึ กษา จากกิ จกรรมงานค้ นคว้ า
รายบุ คคล และรายกลุ่ มรวมทั้ งการระดมความคิ ดเห็ น
แบบActive Learning การจัดทาโครงงานเสวนาทาง
วิชาการ การอภิปรายวิชาการแบบ Active Learning
(30)
4.ประเมินจากการสังเกต การนาเสนอแนวคิด (10)
5. ประเมินจากข้อมูลที่นักศึกษาสืบแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
และสามารถน ามาวิ เคราะห์ ข้อมู ลที่ มีประสิ ทธิ ภาพได้
ทั้งนี้ เนื้อหาดังกล่าวมีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน (10)

11

สัปดาห์
ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
(ชม.)
8
โครงสร้างและสถานบันทางการเมือง
- สถาบันทางการเมือง
(3 ชม.)
- รัฐธรรมนูญ
- สถาบันฝ่ายนิติบญ
ั ญัติ
- สถาบันฝ่ายบริหาร
- สถาบันฝ่ายตุลาการ
- กฎหมาย

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ใบงาน

สื่อที่ใช้

กิจกรรมการเรียนการสอน : 1. เอกสารประกอบการเรียน
1. บรรยายประกอบ Power 2. Power Point
Point หัวข้อ รัฐศาสตร์และ
ขอบเขตของวิชารัฐศาสตร์
2. นักศึกษาอภิปรายซักถาม
กิจกรรม/ใบงาน :
3. นักศึกษาทาแบบฝึกหัดท้าย
บทเพื่อทบทวน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. คาถามท้ายบท

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

1. สั ง เกตพฤติ ก รรมของนั ก ศึ ก ษา จากการเข้ า ผศ.ยอดชาย ชุติกาโม
ห้องเรียน ความสนใจในการเรียน การตรงต่อเวลา การ
มีความรับผิดชอบ (20)
2.ประเมินจากการตอบคาถามในชั้นเรียน การมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน ทักษะการสืบค้นข้อมูลโดยใช้ห้องสมุด
หรือแหล่งเรียนรู้และสืบ ค้นข้อ มูลทางออนไลน์อื่น ๆ
การทาแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท และการจดบันทึก
ของนักศึกษา การทดสอบย่อย และการวัดผลโดยการ
สอบปลายภาค (30)
3.ประเมิ น ความรู้ จ ากความสามารถในการน าเสนอ
ความคิ ดอย่างเป็นเหตุเป็นผล เพื่อแสดงถึ งและตรรกะ
ทางความคิ ดของนั กศึ กษา จากกิ จกรรมงานค้ นคว้ า
รายบุ คคล และรายกลุ่ มรวมทั้ งการระดมความคิ ดเห็ น
แบบActive Learning การจัดทาโครงงานเสวนาทาง
วิชาการ การอภิปรายวิชาการแบบ Active Learning
(30)
4.ประเมินจากการสังเกต การนาเสนอแนวคิด (10)
5. ประเมินขากข้อมูลที่นักศึกษาสืบแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
และสามารถน ามาวิ เคราะห์ ข้อมู ลที่ มีประสิ ทธิ ภาพได้
12

สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

9
กระบวนการทางการเมือง
- กระบวนการทางการเมือง
(3 ชม.)
- รูปแบบของรัฐบาล
- พรรคการเมือง
- กลุ่มอิทธิพลหรือกลุ่มกดดัน
- ระบบรัฐบาล
- สื่อมวลชน

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

ทั้งนี้ เนื้อหาดังกล่าวมีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน (10)
กิจกรรมการเรียนการสอน : 1. เอกสารประกอบการเรียน 1. สั ง เกตพฤติ ก รรมของนั ก ศึ ก ษา จากการเข้ า ผศ.ยอดชาย ชุติกาโม
1. บรรยายประกอบ Power 2. Power Point
ห้องเรียน ความสนใจในการเรียน การตรงต่อเวลา การ
Point หัวข้อ รัฐศาสตร์และ
มีความรับผิดชอบ (20)
ขอบเขตของวิชารัฐศาสตร์
2.ประเมินจากการตอบคาถามในชั้นเรียน การมีส่วน
2. นักศึกษาอภิปรายซักถาม
ร่วมในชั้นเรียน ทักษะการสืบค้นข้อมูลโดยใช้ห้องสมุด
กิจกรรม/ใบงาน :
หรือแหล่งเรียนรู้และสืบ ค้นข้อ มูลทางออนไลน์อื่น ๆ
3. นักศึกษาทาแบบฝึกหัดท้าย
การทาแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท และการจดบันทึก
บทเพื่อทบทวน
ของนักศึกษา การทดสอบย่อย และการวัดผลโดยการ
กิจกรรม/ใบงาน :
สอบปลายภาค (30)
1. คาถามท้ายบท
3.ประเมิ น ความรู้ จ ากความสามารถในการน าเสนอ
ความคิ ดอย่างเป็นเหตุเป็นผล เพื่อแสดงถึ งและตรรกะ
ทางความคิ ดของนั กศึ กษา จากกิ จกรรมงานค้ นคว้ า
รายบุ คคล และรายกลุ่ มรวมทั้ งการระดมความคิ ดเห็ น
แบบActive Learning การจัดทาโครงงานเสวนาทาง
วิชาการ การอภิปรายวิชาการแบบ Active Learning
(30)
4.ประเมินจากการสังเกต การนาเสนอแนวคิด (10)
5. ประเมินขากข้อมูลที่นักศึกษาสืบแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
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สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

และสามารถน ามาวิ เคราะห์ ข้อมู ลที่ มีประสิ ทธิ ภาพได้
ทั้งนี้ เนื้อหาดังกล่าวมีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน (10)
10
กิจกรรมการเรียนการสอน : 1. เอกสารประกอบการเรียน 1. สั ง เกตพฤติ ก รรมของนั ก ศึ ก ษา จากการเข้ า ผศ.ยอดชาย ชุติกาโม
(3 ชม.)
1. บรรยายประกอบ Power 2. Power Point
ห้องเรียน ความสนใจในการเรียน การตรงต่อเวลา การ
Point หัวข้อ รัฐศาสตร์และ
มีความรับผิดชอบ (20)
ขอบเขตของวิชารัฐศาสตร์
2.ประเมินจากการตอบคาถามในชั้นเรียน การมีส่วน
2. นักศึกษาอภิปรายซักถาม
ร่วมในชั้นเรียน ทักษะการสืบค้นข้อมูลโดยใช้ห้องสมุด
กิจกรรม/ใบงาน :
หรือแหล่งเรียนรู้และสืบ ค้นข้อ มูลทางออนไลน์อื่น ๆ
3. นักศึกษาทาแบบฝึกหัดท้าย
การทาแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท และการจดบันทึก
บทเพื่อทบทวน
ของนักศึกษา การทดสอบย่อย และการวัดผลโดยการ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในโลก
กิจกรรม/ใบงาน :
สอบปลายภาค (30)
ปัจจุบ
3.ประเมิ น ความรู้ จ ากความสามารถในการน าเสนอ
- แนวการศึกษาความสัมพันธ์ระห 1. คาถามท้ายบท
ความคิ ดอย่างเป็นเหตุเป็นผล เพื่อแสดงถึ งและตรรกะ
ประเทศ
ทางความคิ ดของนั กศึ กษา จากกิ จกรรมงานค้ นคว้ า
- อานาจของรัฐ
- นโยบายต่างประเทศ
รายบุ คคล และรายกลุ่ มรวมทั้ งการระดมความคิ ดเห็ น
- รูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่าง
แบบActive Learning การจัดทาโครงงานเสวนาทาง
ปร
วิชาการ การอภิปรายวิชาการแบบ Active Learning
- ความขัดแย้งกันระหว่างประเทศ
(30)
- องค์การระหว่างประเทศ
4.ประเมินจากการสังเกต การนาเสนอแนวคิด (10)
- กฎหมายระหว่างประเทศ
14

สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

11 สัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ“การ
(3 ชม.) เมืองไทยในทศวรรษหน้า”
- สัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ “การ
เมืองไทยในทศวรรษหน้า”

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ใบงาน

กิจกรรมการเรียนการสอน:
1. สัมมนาและร่วมอภิปราย
กิจกรรม/ใบงาน:
1. ให้นักศึกษาค้นคว้าเอกสาร
ตามการเมืองไทยในทศวรรษ
หน้ามาร่วมอภิปราย

สื่อที่ใช้

1. เอกสารที่นักศึกษา
ค้นคว้ามาร่วมอภิปราย

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

5. ประเมินขากข้อมูลที่นักศึกษาสืบแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
และสามารถน ามาวิ เคราะห์ ข้อมู ลที่ มีประสิ ทธิ ภาพได้
ทั้งนี้ เนื้อหาดังกล่าวมีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน (10)
1. สั ง เกตพฤติ ก รรมของนั ก ศึ ก ษา จากการเข้ า ผศ.ยอดชาย ชุติกาโม
ห้องเรียน ความสนใจในการเรียน การตรงต่อเวลา การ
มีความรับผิดชอบ (20)
2.ประเมินจากการตอบคาถามในชั้นเรียน การมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน ทักษะการสืบค้นข้อมูลโดยใช้ห้องสมุด
หรือแหล่งเรียนรู้และสืบ ค้นข้อ มูลทางออนไลน์อื่น ๆ
การทาแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท และการจดบันทึก
ของนักศึกษา การทดสอบย่อย และการวัดผลโดยการ
สอบปลายภาค (30)
3.ประเมิ น ความรู้ จ ากความสามารถในการน าเสนอ
ความคิ ดอย่างเป็นเหตุเป็นผล เพื่อแสดงถึ งและตรรกะ
ทางความคิ ดของนั กศึ กษา จากกิ จกรรมงานค้ นคว้ า
รายบุ คคล และรายกลุ่ มรวมทั้ งการระดมความคิ ดเห็ น
แบบActive Learning การจัดทาโครงงานเสวนาทาง
วิชาการ การอภิปรายวิชาการแบบ Active Learning
(30)
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สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

12 สัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ
(3 ชม.) “ทิศทางและอนาคตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น”
- สัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ“ทิศทาง
และอนาคตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องไทย”

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ใบงาน

กิจกรรมการเรียนการสอน:
1. สัมมนาและร่วมอภิปราย
กิจกรรม/ใบงาน:
1. ให้นักศึกษาค้นคว้าเอกสาร
ตามการเมืองไทยในทศวรรษ
หน้ามาร่วมอภิปราย

สื่อที่ใช้

1. เอกสารที่นักศึกษา
ค้นคว้ามาร่วมอภิปราย

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

4.ประเมินจากการสังเกต การนาเสนอแนวคิด (10)
5. ประเมินขากข้อมูลที่นักศึกษาสืบแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
และสามารถน ามาวิ เคราะห์ ข้อมู ลที่ มีประสิ ทธิ ภาพได้
ทั้งนี้ เนื้อหาดังกล่าวมีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน (10)
1. สั ง เกตพฤติ ก รรมของนั ก ศึ ก ษา จากการเข้ า ผศ.ยอดชาย ชุติกาโม
ห้องเรียน ความสนใจในการเรียน การตรงต่อเวลา การ
มีความรับผิดชอบ (20)
2.ประเมินจากการตอบคาถามในชั้นเรียน การมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน ทักษะการสืบค้นข้อมูลโดยใช้ห้องสมุด
หรือแหล่งเรียนรู้และสืบ ค้นข้อ มูลทางออนไลน์อื่น ๆ
การทาแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท และการจดบันทึก
ของนักศึกษา การทดสอบย่อย และการวัดผลโดยการ
สอบปลายภาค (30)
3.ประเมิ น ความรู้ จ ากความสามารถในการน าเสนอ
ความคิ ดอย่างเป็นเหตุเป็นผล เพื่อแสดงถึ งและตรรกะ
ทางความคิ ดของนั กศึ กษา จากกิ จกรรมงานค้ นคว้ า
รายบุ คคล และรายกลุ่ มรวมทั้ งการระดมความคิ ดเห็ น
แบบActive Learning การจัดทาโครงงานเสวนาทาง
วิชาการ การอภิปรายวิชาการแบบ Active Learning
16

สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

13 สัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ “วิกฤต
(3 ชม.) เศรษฐกิจโลกและผลกระทบต่อ
ประเทศไทย”
- สัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ
“วิกฤตเศรษฐกิจโลกและผลกระทบ
ต่อประเทศไทย”

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ใบงาน

กิจกรรมการเรียนการสอน:
1. สัมมนาและร่วมอภิปราย
กิจกรรม/ใบงาน:
1. ให้นักศึกษาค้นคว้าเอกสาร
ตามการเมืองไทยในทศวรรษ
หน้ามาร่วมอภิปราย

สื่อที่ใช้

1. เอกสารที่นักศึกษา
ค้นคว้ามาร่วมอภิปราย

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

(30)
4.ประเมินจากการสังเกต การนาเสนอแนวคิด (10)
5. ประเมินขากข้อมูลที่นักศึกษาสืบแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
และสามารถน ามาวิ เคราะห์ ข้อมู ลที่ มีประสิ ทธิ ภาพได้
ทั้งนี้ เนื้อหาดังกล่าวมีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน (10)
1. สั ง เกตพฤติ ก รรมของนั ก ศึ ก ษา จากการเข้ า ผศ.ยอดชาย ชุติกาโม
ห้องเรียน ความสนใจในการเรียน การตรงต่อเวลา การ
มีความรับผิดชอบ (20)
2.ประเมินจากการตอบคาถามในชั้นเรียน การมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน ทักษะการสืบค้นข้อมูลโดยใช้ห้องสมุด
หรือแหล่งเรียนรู้และสืบ ค้นข้อ มูลทางออนไลน์อื่น ๆ
การทาแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท และการจดบันทึก
ของนักศึกษา การทดสอบย่อย และการวัดผลโดยการ
สอบปลายภาค (30)
3.ประเมิ น ความรู้ จ ากความสามารถในการน าเสนอ
ความคิ ดอย่างเป็นเหตุเป็นผล เพื่อแสดงถึ งและตรรกะ
ทางความคิ ดของนั กศึ กษา จากกิ จกรรมงานค้ นคว้ า
รายบุ คคล และรายกลุ่ มรวมทั้ งการระดมความคิ ดเห็ น
แบบActive Learning การจัดทาโครงงานเสวนาทาง
17

สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

14 สัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ“ปัญหา
(3 ชม.) เรื่องสิทธิเสรีภาพของรัฐธรรมนูญไทย
พุทธศักราช2560”
- สัมมนาเชิงวิ ชาการในหัวข้ อ
“ปั ญหาเรื่ องสิ ทธิ เสรี ภาพ ของ
รัฐธรรมนูญไทย พุทธศักราช 2560”

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ใบงาน

กิจกรรมการเรียนการสอน:
1. สัมมนาและร่วมอภิปราย
กิจกรรม/ใบงาน:
1. ให้นักศึกษาค้นคว้าเอกสาร
ตามการเมืองไทยในทศวรรษ
หน้ามาร่วมอภิปราย

สื่อที่ใช้

1. เอกสารที่นักศึกษา
ค้นคว้ามาร่วมอภิปราย

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

วิชาการ การอภิปรายวิชาการแบบ Active Learning
(30)
4.ประเมินจากการสังเกต การนาเสนอแนวคิด (10)
5. ประเมินขากข้อมูลที่นักศึกษาสืบแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
และสามารถน ามาวิ เคราะห์ ข้อมู ลที่ มีประสิ ทธิ ภาพได้
ทั้งนี้ เนื้อหาดังกล่าวมีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน (10)
1. สั ง เกตพฤติ ก รรมของนั ก ศึ ก ษา จากการเข้ า ผศ.ยอดชาย ชุติกาโม
ห้องเรียน ความสนใจในการเรียน การตรงต่อเวลา การ
มีความรับผิดชอบ (20)
2.ประเมินจากการตอบคาถามในชั้นเรียน การมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน ทักษะการสืบค้นข้อมูลโดยใช้ห้องสมุด
หรือแหล่งเรียนรู้และสืบ ค้นข้อ มูลทางออนไลน์อื่น ๆ
การทาแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท และการจดบันทึก
ของนักศึกษา การทดสอบย่อย และการวัดผลโดยการ
สอบปลายภาค (30)
3.ประเมิ น ความรู้ จ ากความสามารถในการน าเสนอ
ความคิ ดอย่างเป็นเหตุเป็นผล เพื่อแสดงถึ งและตรรกะ
ทางความคิ ดของนั กศึ กษา จากกิ จกรรมงานค้ นคว้ า
รายบุ คคล และรายกลุ่ มรวมทั้ งการระดมความคิ ดเห็ น
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สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

15 สรุปผลการสัมมนาเชิงวิชาการ
(3 ชม.) หลักสูตรรัฐศาสตร์โรงเรียนกฎหมาย
และการเมือง ประจำปีพุทธศักราช
2560
- สรุปผลการสัมมนาเชิงวิชาการ
หลักสูตรรัฐศาสตร์โรงเรียน
กฎหมายและการเมือง ประจาปี
พุทธศักราช2560

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ใบงาน

กิจกรรมการเรียนการสอน:
1. สัมมนาและร่วมอภิปราย
กิจกรรม/ใบงาน:
1. ให้นักศึกษาค้นคว้าเอกสาร
ตามการเมืองไทยในทศวรรษ
หน้ามาร่วมอภิปราย

สื่อที่ใช้

1. เอกสารที่นักศึกษา
ค้นคว้ามาร่วมอภิปราย

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

แบบActive Learning การจัดทาโครงงานเสวนาทาง
วิชาการ การอภิปรายวิชาการแบบ Active Learning
(30)
4.ประเมินจากการสังเกต การนาเสนอแนวคิด (10)
5. ประเมินขากข้อมูลที่นักศึกษาสืบแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
และสามารถน ามาวิ เคราะห์ ข้อมู ลที่ มีประสิ ทธิ ภาพได้
ทั้งนี้ เนื้อหาดังกล่าวมีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน (10)
1. สั ง เกตพฤติ ก รรมของนั ก ศึ ก ษา จากการเข้ า ผศ.ยอดชาย ชุติกาโม
ห้องเรียน ความสนใจในการเรียน การตรงต่อเวลา การ
มีความรับผิดชอบ (20)
2.ประเมินจากการตอบคาถามในชั้นเรียน การมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน ทักษะการสืบค้นข้อมูลโดยใช้ห้องสมุด
หรือแหล่งเรียนรู้และสืบ ค้นข้อ มูลทางออนไลน์อื่น ๆ
การทาแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท และการจดบันทึก
ของนักศึกษา การทดสอบย่อย และการวัดผลโดยการ
สอบปลายภาค (30)
3.ประเมิ น ความรู้ จ ากความสามารถในการน าเสนอ
ความคิ ดอย่างเป็นเหตุเป็นผล เพื่อแสดงถึ งและตรรกะ
ทางความคิ ดของนั กศึ กษา จากกิ จกรรมงานค้ นคว้ า
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สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

รายบุ คคล และรายกลุ่ มรวมทั้ งการระดมความคิ ดเห็ น
แบบActive Learning การจัดทาโครงงานเสวนาทาง
วิชาการ การอภิปรายวิชาการแบบ Active Learning
(30)
4.ประเมินจากการสังเกต การนาเสนอแนวคิด (10)
5. ประเมินขากข้อมูลที่นักศึกษาสืบแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
และสามารถน ามาวิ เคราะห์ ข้อมู ลที่ มีประสิ ทธิ ภาพได้
ทั้งนี้ เนื้อหาดังกล่าวมีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน (10)
16
(3 ชม.)

สอบปลายภาค
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5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
- โครงงาน กิจกรรมกลุ่ม Active learning
- การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
- สอบปลายภาค

50%
20%
30%

2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม  อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ระดับคะแนน (คะแนน)
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-50

ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 เอกสารและตาราหลัก
ยอดชาย ชุติกาโม. (2561). สัมมนาทางการเมืองการปกครอง. กรุงเทพฯ: ศูนย์บริการสื่อ
และสิ่งพิมพ์กราฟิกไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
6.2 เอกสารและข้อมูลสาคัญ
6.3 เอกสารและข้อมูลแนะนา
ธันยวัฒน์ รัตนสัค. (2555). การบริหารราชการไทย. เชียงใหม่: สานักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะ
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ยอดชาย ชุติกาโม. (2559). ความรู้เบื้องต้นทางปรัชญาการเมือง. กรุงเทพฯ: ศูนย์บริการสื่อและ
สิ่งพิมพ์กราฟิกไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
ยอดชาย ชุติกาโม. (2560). ความคิดทางการเมืองตะวันตก. กรุงเทพฯ: ศูนย์บริการสื่อและ สิ่งพิมพ์
กราฟิกไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. (2560, 6 เมษายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 134 ตอนที่40 ก
หน้า 1-90.
ลิขิต ธีรเวคิน (2553). การเมืองการปกครองไทย. พิมพ์ครั้งที่.8. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1) การประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
2) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
1) ใช้แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
2) ใช้แบบประเมินตนเองสาหรับนักศึกษา
3) สอดคล้องกับ 7.1
7.3 การปรับปรุงการสอน
นาผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยนาผล
การประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป
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7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสังเกตพฤติกรรม คะแนนการสอบ การ
ปฏิบัติและการนาเสนอผลงาน
วิธีการประเมิน
ผลการเรียนรู้

การสังเกตพฤติกรรม

คุณธรรม จริยธรรม


ความรู้
ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้ไอที



การสอบ
สังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษา จากการเข้า
ห้องเรียน ความสนใจ
ในการเรียน และการ
มีความรับผิดชอบ



การปฏิบัติ/การ
นาเสนอผลงาน









7.5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1) อาจารย์ผู้สอนดาเนินการทวนสอบด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของ
นักศึกษาตามวิธีการ ข้อ 7.4
2) กรณีที่ผลการเรียนรู้นักศึกษายังไม่ได้ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนจะให้
โอกาสนักศึกษาปรับปรุงแก้ไขได้ตามความจาเป็นเป็นรายกรณี
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