รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
ประจาภาคเรียนที่ 1/2564

รหัสวิชา 2551129 ชื่อรายวิชา กฎหมายและการเมืองเบื้องต้น
ตอนเรียน A1,B1,C1 นักศึกษารหัส 64

อาจารย์ผู้สอน
รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์
ผศ.ดร.อานุภาพ รักษ์สุวรรณ
อาจารย์ภิญโญ คูวัฒนาเสนีย์

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มคอ.3 รายวิชากฎหมายและการเมืองเบื้องต้น
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
ชื่อรายวิชาภาษาไทย 2551129
กฎหมายและการเมืองเบื้องต้น
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 2551129
Introduction to Law and Politics
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 (3–0–6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา:
รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ ผศ.ดร.อานุภาพ รักษ์สุวรรณ และ อาจารย์ภิญโญ คูวัฒนาเสนีย์
4.2 อาจารย์ผู้สอน:
รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ ผศ.ดร.อานุภาพ รักษ์สุวรรณ และ อาจารย์ภิญโญ คูวัฒนาเสนีย์
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
พื้นฐานสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง
8. สถานที่เรียน
ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่ 25 มิถุนายน 2564
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มคอ.3 รายวิชากฎหมายและการเมืองเบื้องต้น
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 พุทธิพิสัย (ความรู้ที่ได้รับจากการเรียน)
1.1.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคม รัฐ กฎหมาย และการเมือง
1.1.2 อธิบายพัฒนาการของรัฐ ระบบกฎหมาย ระบบการเมือง การปกครองการบริหาร
1.1.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกฎหมาย การเมือง การปกครองบริหารเชิงนโยบายสาธารณะ
1.1.4 สามารถประยุ กต์ใช้ แนวคิด ทางกฎหมายและการเมื อง เพื่อแก้ไขปัญหาที่เ กิดขึ้น ในสั ง คม
ปัจจุบัน
1.2 ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช้ IT ที่ได้รับจากการเรียน)
1.2.1 มีทักษะในการค้นคว้าและการเลือกใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ ทางสังคม กฎหมาย
และการเมือง อย่างเป็นระบบ
1.2.2 มีทักษะในการสื่อสารในประเด็นทางสังคม กฎหมาย การเมือง การปกครองบริหารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.2.3 มีทักษะในการรวบรวมข้อมูล เพื่อการคิด วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม โดยสามารถจาแนก
ประเด็นทางกฎหมาย การเมือง การปกครองบริหาร และนาเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้โดยมุ่งเน้นการบูรณา
การศาสตร์
1.3 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ได้รับจากการเรียน)
1.3.1 มีทัศนคติที่ดีต่อกฎหมายและการเมืองในฐานะที่เป็นกลไกสาคัญของการอยู่รวมกันในสังคม
1.3.2 ตระหนักถึงคุณค่าและความยุติธรรมทางกฎหมาย การเมือง การปกครองบริหาร โดยยึดมั่นใน
ธรรมาภิบาล
13.3 มีวินัย มีความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เพื่อให้สามารถดารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้
13.4 มีความตระหนักในคุณค่าจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็วภายใต้บริบทของสังคมโลก ย่อมส่งผลกระทบต่อภาวะทาง
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมอย่างหลีกไม่ได้ โดยเฉพาะหากพิจารณาในแง่มุมทางกฎหมายและ
การเมือง จะเห็นได้ว่ามีส่วนสาคัญที่เชื่อมโยงกันในฐานะที่เป็นกลไกการพัฒนาสังคมและรัฐ ซึ่งการเรียนรู้
ศาสตร์แบบแยกส่วนย่อมไม่ส่งผลดีต่อการทาความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปัจจุบันและอนาคต
ดังนั้น การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงจาเป็นที่จะต้องอาศัยการเรียนรู้และทาความเข้าใจในศาสตร์แบบบูรณา
การ เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ ที่มีความสัมพันธ์และมีจุดร่วม
เดียวกัน ซึ่งการเรียนรู้ ดังกล่าวจะสามารถสร้างความเข้าใจให้ตระหนักในคุณค่ากฎหมาย การเมือง การ
ปกครอง ความยุติธรรม ธรรมาภิบาล สถาบันภาครัฐ และรวมถึงกฎหมายมหาชนกับการบริหารราชการ
แผ่นดิน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสังคมไทยได้อย่างรู้เท่าทัน
จากพลวัตดังกล่าวจึงทาให้การพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาซึ่งเป็นกลไกสาคัญของการพัฒนาประเทศเกิดขึ้น
ภายใต้โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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มคอ.3 รายวิชากฎหมายและการเมืองเบื้องต้น
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการทั่วไปแห่งกฎหมาย ประวัติความเป็นมาและบ่อเกิดของกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่าง
บทบาทหน้าที่ของกฎหมายกับข้อเท็จจริงทางสังคม การใช้และการตีความกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมไทย
และความยุ ติ ธ รรมภายใต้ ก ารบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย วิ ธี แ ละกลไกในการสร้ า งความยุ ติ ธ รรมภายในสั ง ค ม
ความสั ม พั น ธ์ ข องรั ฐ กฎหมาย การเมื อ ง การบริ ห ารและนโยบายสาธารณะรวมถึ ง การวิ เ คราะห์ ใ น
ความสัมพันธ์เชิงปฏิสัมพันธ์ทางกฎหมายและการเมือง
A study of general principles of law; history, and origin of law; relationship of roles and
responsibility of law and social facts; law enforcement andinterpretation; Thai judicial
procedures and justice under law enforcement; methodand mechanism for building justice in
a society; relationship of state, law, politics,administration and public policy including law and
politics interaction
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก

สอนเสริม

บรรยาย 45 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะ

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มีการฝึกปฏิบัติ

การศึกษาด้วยตนเอง
การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น รายบุคคล
อาจารย์ผู้สอนประจาตอนเรียนกาหนดวัน เวลา ในการให้คาปรึกษา รายกลุ่มและรายบุคคลตามความ
ต้องการของนักศึกษาอย่างน้อย 1ชั่วโมง/สัปดาห์
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณธรรมนาความรู้ ตลอดจนมีความเข้าใจเป็นเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
และการเมือง มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ประเด็นปัญหาทางกฎหมายและการเมือง และสามารถนาหลั ก
คุณธรรม จริยธรรมประยุกต์ใช้เพื่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้จะต้องมีความตระหนักในคุณค่าและประโยชน์
ส่วนรวม
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มคอ.3 รายวิชากฎหมายและการเมืองเบื้องต้น
1.1.1 พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และด้วยความ
รับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนร่วม
1.1.2 มีความซื่อสั ต ย์ สุ จ ริต มีจิตสานึกรับผิ ดชอบต่ อสั ง คม และมีความตื่น ตัว ต่ อ ปั ญ หา
กฎหมายที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ให้นักศึกษาสืบค้นประเด็นปัญหาทางกฎหมายและการเมือง ซึง่ มีสาเหตุมาจาก
คุณธรรม จริยธรรมด้วยตนเองและให้มีการอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประเด็นดังกล่าว
1.2.2 การทารายงานเป็นกลุ่ม พร้อมข้อมูลอ้างอิง
1.2.3 มีการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม โดยยกกรณีศึกษาจากสถาบัน
ภาครัฐที่พบปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย ระบบการเมือง การปกครอง การบริหารที่ไร้คุณธรรม
จริยธรรม ตลอดจนแนวทางแก้ไข
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากข้อมูล รายละเอียดและประเด็นการสืบค้นของปัญหาทางกฎหมายและ
การเมือง ซึ่งมีสาเหตุมาจากคุณธรรม จริยธรรม
1.3.2 ประเมินจากการทางานเป็นทีมของผู้เรียน
1.3.3 ประเมินจากการนาเสนอ เพื่อแก้ไขปัญหาทางกฎหมายและการเมือง ซึ่งมีสาเหตุมา
จากคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม
2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์และความจาเป็นของกฎหมายและการเมือง ในฐานะ
ที่เป็นกลไกและเครื่องมือที่ในการปกครองบริหารของรัฐ มีความตระหนักในคุณค่าของความยุติธรรม การ
รักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของประชาชนประเทศชาติ โดยมุ่งเน้นการบูรณาการแก้ไขปัญหาทางสังคมที่อาศัยองค์
ความรู้ทางกฎหมายและการเมือง
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจหลักความสาคัญของกฎหมาย ระบบ กลไก และ
ความสัมพันธ์กับสถาบันภาครัฐ และความยุติธรรมในสังคม
2.1.2 มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายพื้นฐานและกฎหมายเฉพาะทั้งในแง่ทฤษฎี
หลักการแนวคิด บทบัญญัติของกฎหมาย และแนวคาพิพากษาหรือคาวินิจฉัยขององค์กรตุลาการ
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 ให้นักศึกษาสืบค้นบทความที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและการเมือง ว่าด้วยเรื่องการ
พัฒนาประเทศ ชาติ สังคม และรัฐ โดยให้มีการอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประเด็นดังกล่าว
2.2.2 การทารายงานเป็นกลุ่ม พร้อมข้อมูลอ้างอิง
2.2.3 นาเสนอมีการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม โดยยกกรณีศึกษาจาก
สถาบันภาครัฐที่พบปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย ระบบการเมือง การปกครอง การบริหารที่ไร้
คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนแนวทางแก้ไข
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมินจากข้อมูล รายละเอียดและประเด็นการสืบค้นของปัญหาทางกฎหมายและ
การเมือง ซึ่งมีสาเหตุมาจากคุณธรรม จริยธรรม
2.3.2 ประเมินจากการทางานเป็นทีมของผู้เรียน
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2.3.3 ประเมินจากการนาเสนอ เพื่อแก้ไขปัญหาทางกฎหมายและการเมือง ซึ่งมีสาเหตุมา
จากคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้ โดยพึ่งตนเองได้เมื่อจบการศึกษา
แล้ว ดังนั้นนักศึกษาจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู้
เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและ
สาเหตุของปั ญหา วิธีการแก้ปั ญหารวมทั้งแนวคิดด้ว ยตนเอง ไม่ส อนในลั กษณะท่ องจา นักศึกษาต้ อ งมี
คุณสมบัติต่างๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญา ดังนี้
3.1.1 มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และวิเคราะห์สถานการณ์
หรือสภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องระหว่างกฎหมาย สถาบันภาครัฐ และความยุติธรรมในสังคม
3.1.2 มีความสามารถในการค้นหาหรือได้มาซึ่งข้อเท็จจริง รวมตลอดไปถึงการวิเคราะห์
สังเคราะห์และสรุปข้อเท็จจริงที่ได้มา อันเป็นทักษะที่สาคัญของการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
3.1.3 มี ค วามสามารถในการใช้ แ ละการตี ค วามกฎหมาย การเที ย บเคี ย งและการค้ น หา
หลักเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อนามาปรับใช้กับข้อเท็จจริงหรือปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องและเป็นธรรมแก่
กรณี ทั้งนี้ โดยคานึงถึงหลักความยุติธรรมและหลักนิติธรรม
3.1.4 มีความสามารถในการวิพากษ์ วิจารณ์ สนับสนุน โต้แย้ง รับฟังความเห็นจากบุคคลอื่น
อันเป็นทักษะที่สาคัญของการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย เพื่อนาไปสู่ข้อยุติและการเสนอทางออกหรือทางเลือก
ได้อย่างรอบด้านและเป็นกัลยาณมิตร
3.1.5 มีความตระหนั ก ถึง ความสาคัญ ของการเรีย นรู้ ตลอดชีวิ ต มีความใฝ่ รู้ ติดตามการ
เปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3.2 วิธีการสอน
ใช้กรณีศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางด้านรัฐศาสตร์กับการทาความเข้าใจเพื่อวิเคราะห์
สถานการณ์ทางการเมือง สังคมที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกลไกทางกฎหมาย สถาบันภาครัฐและหลักความ
ยุติธรรมทางสังคมในการอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม มีการอภิปรายกลุ่ม และเปิดโอกาสให้ นักศึกษาได้ใช้
ความรู้เพื่อการปฏิบัติงานจริง
3.3 วิธีการประเมินผล
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญานี้ สามารถทาได้โดยการออกข้อสอบ
และหลักการตั้งเป็นกรณีศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเมือง กฎหมายเพื่อให้นักศึกษาวิเคราะห์และสืบค้น
ข้อเท็จจริงเพื่อนาไปแก้ปัญหาดังกล่าว อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์
ความรู้ที่เรียนมา หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกคาตอบที่ถูกมาคาตอบเดียวจากกลุ่มคาตอบที่ให้มา ไม่ควรมี
คาถามเกี่ยวกับนิยามต่างๆ
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการนาเสนอ
รายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
นักศึกษาต้องมีทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข มีมนุษยสัมพันธ์และมี
ความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในด้านการทางานเป็นหมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการ
ท างานได้ อ ย่ า งเหมาะสม มี จิ ต ส านึ ก รั ก องค์ ก รและเป็ น ผู้ มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ใ นการท างาน ดั ง นั้ น อาจารย์ ต้ อ ง
สอดแทรกวิ ธี ก ารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คุ ณ สมบั ติ ต่ า งๆ ต่ อ ไปนี้ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษาระหว่ า งที่ ส อนวิ ช า โดยต้ อ งมี ค วาม
ครอบคลุมในประเด็น ดังนี้
4.1.1 สามารถปรับตัวในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและ
แสดงความเห็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ประเด็ น ทางนิ ติ ศ าสตร์ รั ฐ ศาสตร์ และรั ฐ ประศาสนศาสตร์ ได้ อ ย่ า ง
สร้างสรรค์
4.1.2 มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์และมีความอดทน
4.2 วิธีการสอน
กลยุทธ์การสอนเพื่อใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบนี้ สามารถทาได้โดยใช้การสอนแบบกลุ่มร่วมมือ กลุ่มย่อย ดังนี้
4.2.1 ใช้การสอนแบบกลุ่ มร่ว มมือ ซึ่งต้องแนะนากฎ กติกา มารยาท บทบาทและความ
รับผิดชอบของแต่ละคนในการเรียนรู้ร่วมกัน
4.2.2 มอบหมายการทางานแบบกลุ่มย่อย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุ่มและตาแหน่งหน้าที่ใน
กลุ่ม
4.2.3 ยกตัวอย่างผลกระทบของทักษะด้านนี้ที่มีต่อตนเองและสังคมสอดแทรกในเนื้อหาวิชาที่
เรียน
4.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มในชั้น
เรียน รวมทั้งมอบหมายนักศึกษาประเมินตนเองและเพื่อนในกลุ่ม สรุปผลการประเมินโดยใช้เสียงส่วนใหญ่
และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของ
ข้อมูลที่ดาเนินกิจกรรม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
นั ก ศึ ก ษาต้ อ งมี ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารโดย สามารถใช้ ภ าษาไทย
ภาษาต่างประเทศ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและข้อเท็จจริงทางสังคม การเมือง
และกฎหมายในการสร้ างสรรค์ผลงานได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตาม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกได้ โดยมาตรฐานด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต้องมีความครอบคลุมในประเด็น ดังนี้
5.1.1 มีความสามารถในการสื่อสารและการนาเสนอ ตลอดจนการตั้งคาถาม หรือการตอบ
คาถามที่ชัดเจนทาให้บุคคลอื่นเข้าใจได้ง่าย
5.1.2 สามารถสื่อสารประเด็นทางนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5.1.3 มีทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่เหมาะสมแก่กรณี
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5.1.4 มีทักษะในการค้นหา ทาความเข้าใจ และนาไปใช้ซึ่งข้อมูลที่เป็นตัวเลข หรือจานวนสถิติต่าง ๆ
เพื่อประโยชน์ในการใช้กฎหมาย การปรับปรุงพัฒนากฎหมาย และกาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง
5.2 วิธีการสอน
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสาร เช่น
การนาเสนอข้อมูลสถิติ ตัวเลข และการวิเคราะห์ โดยเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม รวมทั้งมีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ดังนี้
5.2.1 มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์ ที่ต้องฝึกทักษะโดยผู้สอนแนะนาวิธีการ
ติดตามตรวจสอบงานและตรวจแก้พร้อมให้คาแนะนา
5.2.2 มอบหมายงานที่ต้องมีการเรียบเรียงนาเสนอเป็นภาษาเขียนและที่ต้องมีการนาเสนอ
ด้วยวาจาทั้งแบบปากเปล่าและใช้สื่อประกอบการนาเสนอ
5.2.3 มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2.4 การจัดรายวิชาให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูล เรียบเรียงเป็นรายงานและนาเสนอด้วยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากผลงาน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสืบค้นข้อมูล
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมายแต่ละบุคคล
5.3.2 ประเมินจากการสอบข้อเขียน และสอบปากเปล่า
5.3.3 ประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษาเขียนจากรายงานแต่ละบุคคล หรือรายงานกลุ่มใน
ส่วนที่นักศึกษานั้นรับผิดชอบ
5.3.4 ประเมินจากทักษะการสื่อสารด้วยภาษาพูดจากพัฒนาการการนาเสนอรายงานในชั้น
เรียน การนาเสนอการสัมมนา การนาเสนอกรณีศึกษา และการนาเสนอโครงงาน นิทรรศการต่อผู้เยี่ยมชมด้วยวาจา
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอนสื่อที่ใช้
ชั่วโมง
1
- แนะนาเกี่ยวกับ
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
Online การศึกษารายวิชา
1. ผู้สอนชี้แจงแนวการเรียนการสอนและ
กฎหมายและการเมือง
ข้อตกลงต่างๆ ในรายวิชา เกณฑ์การให้
เบื้องต้น
คะแนน และแนะนาเอกสารประกอบการเรียน
(ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1-15)
2. ผู้สอนใช้แบบทดสอบความรูก้ ่อนเรียน
- หลักทั่วไปของกฎหมาย:
เพื่อวัดความรู้พื้นฐานของนักศึกษา
3. ผูส้ อนตั้งประเด็นคาถาม “ทาไมเราจึงต้อง
วิธีการศึกษากฎหมาย

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

ผู้สอน
รศ.ดร.ธนภัทร
ปัจฉิมม์
ผศ.ดร.อานุภาพ
รักษ์สุวรรณ และ
อาจารย์ภิญโญ
คูวัฒนาเสนีย์

ศึกษากฎหมาย” “กฎหมายมีความสัมพันธ์กับ
ชีวิตและสังคมของมนุษย์อย่างไร”

4. ผูส้ อนบรรยายเนื้อหาวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายเกี่ยวกับกฎหมาย อันนาไปสู่วิธีการใน
การศึกษากฎหมาย
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
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มคอ.3 รายวิชากฎหมายและการเมืองเบื้องต้น
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

2
- ประวัติความเป็นมาของ
Online กฎหมาย บทบาทหน้าที่
ของข้อเท็จจริงทางสังคม
ต่อกฎหมาย : ศึกษา
ประวัติศาสตร์ศาสนจักร
การใช้อานาจ อิทธิพลต่อ
สังคมยุโรปและการเกิดขึ้น
ของกฎหมาย

จานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอนสื่อที่ใช้

ผู้สอน

6. ผู้สอนและนักศึกษาสรุปเนื้อหาประจา
สัปดาห์ร่วมกัน
สื่อ : แบบทดสอบความรู้ก่อนเรียน, เอกสาร
ประกอบการเรียน, Power Point
ประกอบการบรรยาย, Computer,
Projector, Visualizer
กิจกรรมการเรียนการสอน
รศ.ดร.ธนภัทร
1. ผู้สอนตั้งคาถามเกี่ยวกับเนื้อหาเพื่อนาเข้า
ปัจฉิมม์
สู่เนื้อหาบทเรียนประจาสัปดาห์
ผศ.ดร.อานุภาพ
2. ผู้สอนบรรยายความเกี่ยวพันธ์ระหว่าง
รักษ์สุวรรณ และ
ข้อเท็จจริงทางสังคมที่มีต่อการเกิดขึน้ ของ
อาจารย์ภิญโญ
กฎหมาย
คูวัฒนาเสนีย์
3. ผู้สอนบรรยายประวัติความเป็นมาของ
กฎหมายจาก ข้อเท็จจริงประวัติความเป็นมา
ของศาสนจักร การใช้อานาจของศาสนจักร

ที่มีอิทธิพลต่อการเกิดขึ้นของแนวคิด และ
หลักการในกฎหมายในปัจจุบัน

3
- ศึกษาประวัติศาสตร์
Online ระบบอบฟิวดัล การใช้
อานาจ อิทธิพลต่อสังคม
ยุโรปที่มีผลต่อการเกิดขึ้น
ของกฎหมา สภาพบุคคล
หลักกรรมสิทธิ์ และหลัก
สิทธิมนุษยชน

3

4. ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาแลกเปลี่ยน
ความรู้ และแสดงความคิดเห็น
5.จดบันทึกสรุปความรู้ลงในสมุดจดบันทึก
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน, Power
Point ประกอบการบรรยาย, Computer,
Projector, Visualizer
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้สอนตั้งคาถามเกี่ยวกับเนื้อหาเพื่อนาเข้า
สู่เนื้อหาบทเรียนประจาสัปดาห์
2. ผู้สอนบรรยายประวัติความเป็นมาของ
กฎหมายจาก ข้อเท็จจริงระบอบฟิวดัลใน
ประวัติศาสตร์ยุโรป อิทธิพลของระบอบ
ฟิวดัลต่อสังคมยุโรป เชื่อมโยงไปสู่แนวคิด

รศ.ดร.ธนภัทร
ปัจฉิมม์
ผศ.ดร.อานุภาพ
รักษ์สุวรรณ และ
อาจารย์ภิญโญ
คูวัฒนาเสนีย์

และหลักการในกฎหมายและระบอบการ
ปกครองในปัจจุบัน
3. ผู้สอนและนักศึกษาสรุปเนื้อหาประจา
สัปดาห์ร่วมกัน
4.จดบันทึกสรุปความรู้ลงในสมุดจดบันทึก
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน, Power
Point ประกอบการบรรยาย, Computer,
Projector, Visualizer
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มคอ.3 รายวิชากฎหมายและการเมืองเบื้องต้น
จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอนสื่อที่ใช้
ชั่วโมง
4
- ศึกษาบทบาทหน้าที่ของ
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
Online ข้อเท็จจริงทางสังคมใน
1. ผู้สอนตั้งประเด็นคาถามเพื่อนาเข้าสู่
เรื่องพัฒนาการของ
เนื้อหาบทเรียนประจาสัปดาห์
กฎหมายที่เกิดขึ้นจาก
2. ผู้สอนบรรยายการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ
บทเรียนที่เกิดขึ้นการ
เสรีภาพก่อนที่จะนากฎหมายมาเป็น
ทาลายอานาจด้วยอานาจ
เครื่องมือในการปกปักรักษาสิทธิเสรีภาพ
กับการทาลายอานาจด้วย
ภายในสังคม โดยศึกษาวิธีการต่อสู้ด้วยการใช้
การใช้สติปัญญาฟืน้ ฟู
กาลังอานาจ และการใช้สติปัญญาและ
วิทยาการในสังคมยุโรป
วิทยาการในยุคคลาสสิค อันนาไปสู่บทสรุป
อันนาไปสู่การนาแนวคิด
ความเชื่อมโยงของการเกิดขึ้นของกฎหมาย
คลาสสิคมาพัฒนาหลัก
และระบอบการปกครองในปัจจุบัน
ทั่วไปของกฎหมาย
3.จดบันทึกสรุปความรู้ลงในสมุดจดบันทึก
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน, Power
Point ประกอบการบรรยาย, Computer,
Projector, Visualizer
5
- หลักการทั่วไปของ
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
Online กฎหมาย : บ่อเกิดของ
1. ผู้สอนบรรยายบ่อเกิดของกฎหมาย:
กฎหมาย ใน 3 มิติ
ความหมาย วัตถุประสงค์ ความสัมพันธ์
ระหว่างบทบาทหน้าที่ของข้อเท็จจริงในสังคม
1) แนวคิดของบ่อ
กับการเกิดขึ้นของกฎหมาย
เกิดกฎหมายตาม
2. ผู้สอนกล่าวนาให้นักศึกษาช่วยกันระดม
สานักกฎหมาย
ความคิดว่า “บ่อเกิดของกฎหมามี
2) บ่อเกิดของ
ความสาคัญต่อวัตถุประสงค์ของกฎหมายที่ได้
กฎหมายตาม
ศึกษาในสัปดาห์ที่ 1 อย่างไร”
ระบบกฎหมาย
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
3) บทบาทหน้าที่
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน, Power
ของกฎหมายกับ
Point ประกอบการบรรยาย, Computer,
ข้อเท็จจริงทาง
Projector, Visualizer
สังคมต่อการเกิด
ของกฎหมาย
6
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
- หลักการทั่วไปของ
Online กฎหมาย : ระบบกฎหมาย
1. ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับระบบกฎหมายที่ใช้
ในระบอบการปกครองเสรีนิยมประชาธิปไตย
ในประเทศใช้ใช้ระบอบ
2. วิธีการใช้กฎหมายตามระบอบของกฎหมาย
การปกครองเสรีนิยม
(นิติวิธ)ี
ประชาธิปไตย และหลัก
3. ผู้สอนและนักศึกษาสรุปเนื้อหาประจา
ทั่วไปที่เกี่ยวข้อง
สัปดาห์ร่วมกัน
4.จดบันทึกสรุปความรู้ลงในสมุดจดบันทึก

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

ผู้สอน
รศ.ดร.ธนภัทร
ปัจฉิมม์
ผศ.ดร.อานุภาพ
รักษ์สุวรรณ และ
อาจารย์ภิญโญ
คูวัฒนาเสนีย์

รศ.ดร.ธนภัทร
ปัจฉิมม์
ผศ.ดร.อานุภาพ
รักษ์สุวรรณ และ
อาจารย์ภิญโญ
คูวัฒนาเสนีย์

รศ.ดร.ธนภัทร
ปัจฉิมม์
ผศ.ดร.อานุภาพ
รักษ์สุวรรณ และ
อาจารย์ภิญโญ
คูวัฒนาเสนีย์
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มคอ.3 รายวิชากฎหมายและการเมืองเบื้องต้น
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

7
- การปรับใช้กฎหมายที่
Online ถูกต้อง เพื่อให้ได้ความ
ยุติธรรม

3

8
- แนวคิดเกี่ยวกับ
Online รัฐธรรมนูญ

3

กิจกรรมการเรียนการสอนสื่อที่ใช้
สื่อ : ระบบWBSC โปรแกรม Microsoft
Teams
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ความยุติธรรม ลาดับศักดิ์ของกฎหมาย
วิธีการปรับใช้กฎหมายและการตีความ
กฎหมายที่ถูกต้องตามระบอบซีวิลลอว์ ลาดับ
การใช้กฎหมายตาม ปพพ. ม.4
2. ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาวิเคราะห์
ประเด็นคาถาม “ความไม่ยุตธิ รรมเกิดขึ้น
ภายใต้การปรับใช้กฎหมาย หรือบทบัญญัติ
ของกฎหมาย” หรือ “วิธีการปรับใช้กฎหมาย
ในสังคมไทยมีความถูกต้องหรือไม่” หรือ
“ความไม่ถูกต้องของการปรับใช้กฎหมาย
สามารถนาพาสังคมสู่ความยุติธรรมได้
หรือไม่”
3. ผู้สอนและนักศึกษาสรุปข้อวิเคราะห์ที่เกิด
จากประเด็นคาถามร่วมกัน
สื่อ : ระบบWBSC โปรแกรม Microsoft
Teams r
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ชมคลิปเกี่ยวกับ แนวคิดของรัฐธรรมนูญ
และการปกครองแบบประชาธิปไตย
2. ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความรู้ในคลิปวีดที ัศน์
3. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ แนวคิด
รัฐธรรมนูญ
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามและ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับ
ผู้สอน
4. ผู้สอนและนักศึกษาสรุปเนื้อหาประจา
สัปดาห์ร่วมกัน
5.จดบันทึกสรุปความรู้ลงในสมุดจดบันทึก
6. มอบหมายให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูล โดยหา
บทความ คนละ 1 บทความ ที่เกี่ยวข้องกับ
รัฐและระบบการเมืองการปกครอง เพื่อ
นาไปสู่วิเคราะห์และการอภิปรายกลุ่ม
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน, Power
Point ประกอบการบรรยาย, Computer,
Projector, Visualizer, คลิปวีดีทัศน์

ผู้สอน

รศ.ดร.ธนภัทร
ปัจฉิมม์
ผศ.ดร.อานุภาพ
รักษ์สุวรรณ และ
อาจารย์ภิญโญ
คูวัฒนาเสนีย์

รศ.ดร.ธนภัทร
ปัจฉิมม์
ผศ.ดร.อานุภาพ
รักษ์สุวรรณ และ
อาจารย์ภิญโญ
คูวัฒนาเสนีย์
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มคอ.3 รายวิชากฎหมายและการเมืองเบื้องต้น
จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอนสื่อที่ใช้
ผู้สอน
ชั่วโมง
9
- รัฐกับระบบการเมืองการ 3 กิจกรรมการเรียนการสอน
รศ.ดร.ธนภัทร
Online ปกครอง
1. ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับรัฐและการเมือง การ
ปัจฉิมม์
ปกครอง
ผศ.ดร.อานุภาพ
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามและ
รักษ์สุวรรณ และ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับ
อาจารย์ภิญโญ
ผู้สอน
คูวัฒนาเสนีย์
3. ผู้สอนและนักศึกษาสรุปเนื้อหาประจา
สัปดาห์ร่วมกัน
สื่อ : ระบบ WBSC โปรแกรม Microsoft
Teams
10 - โครงสร้างสถาบันทาง
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
รศ.ดร.ธนภัทร
online การเมือง
1. ผู้สอนตั้งคาถามเกี่ยวกับเนื้อหาเพื่อนาเข้า
ปัจฉิมม์
สู่เนื้อหาบทเรียนประจาสัปดาห์
ผศ.ดร.อานุภาพ
2. ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับโครงสร้างของสถาบัน รักษ์สุวรรณ และ
ทางการเมือง
อาจารย์ภิญโญ
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
คูวัฒนาเสนีย์
4. ผู้สอนและนักศึกษาสรุปเนื้อหาประจา
สัปดาห์ร่วมกัน
5.จดบันทึกสรุปความรู้ลงในสมุดจดบันทึก
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน, Power
Point ประกอบการบรรยาย, Computer,
Projector, Visualizer
11 - กลไกการใช้อานาจรัฐใน
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
รศ.ดร.ธนภัทร
Online ด้านต่างๆ ในความสัมพันธ์
1. ผู้สอนตั้งคาถามเกี่ยวกับเนื้อหาเพื่อนาเข้า
ปัจฉิมม์
กับสังคม
สู่เนื้อหาบทเรียนประจาสัปดาห์
ผศ.ดร.อานุภาพ
2. ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับกลไกการใช้อานาจรัฐ รักษ์สุวรรณ และ
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
อาจารย์ภิญโญ
4. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 3 – 4 คน และ
คูวัฒนาเสนีย์
อภิปรายร่วมกัน จากกรณีศึกษา กลไกการใช้
อานาจรัฐ พร้อมทั้งสรุปเพื่อนาเสนอหน้าชั้น
เรียน
5. ผู้สอนและนักศึกษาสรุปเนื้อหาประจา
สัปดาห์ร่วมกัน
6.จดบันทึกสรุปความรู้ลงในสมุดจดบันทึก
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน, Power
Point ประกอบการบรรยาย, Computer,
Projector, Visualizer, กรณีศึกษา

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด
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มคอ.3 รายวิชากฎหมายและการเมืองเบื้องต้น
จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอนสื่อที่ใช้
ชั่วโมง
12 - ภารกิจหน้าที่ของรัฐใน
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
online ความสัมพันธ์กับพลเมือง
1. ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับเนื้อหาภารกิจหน้าที่
และตัวแสดงภาคส่วนอื่น
ของรัฐในความสัมพันธ์กบั พลเมือง และตัวแสดง
ภาคส่วนอื่น
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามและ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับ
ผู้สอน
3. ผู้สอนและนักศึกษาสรุปเนื้อหาประจา
สัปดาห์ร่วมกัน
4.จดบันทึกสรุปความรู้ลงในสมุดจดบันทึก
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน, Power
Point ประกอบการบรรยาย, Computer,
Projector, Visualizer
13 โครงสร้างและกลไกการ
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
online บริหารราชการและ
1. ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับเนื้อหาโครงสร้างและ
องค์การภาครัฐประเภท
กลไกการบริหารราชการและองค์การภาครัฐ
ต่างๆ
ประเภทต่างๆ
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามและ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับ
ผู้สอน
3. นักศึกษาสรุปเกี่ยวกับการบริหารราชการ
ของไทยในปัจจุบันพร้อมทั้งนาเสนอหน้าชั้น
เรียนโดยให้นาเสนอแบบสมัครใจ
4. ผู้สอนและนักศึกษาสรุปเนื้อหาประจา
สัปดาห์ร่วมกัน
5.จดบันทึกสรุปความรู้ลงในสมุดจดบันทึก
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน, Power
Point ประกอบการบรรยาย, Computer,
Projector, Visualizer
14 นโยบายสาธารณะกับ
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
Online ความสัมพันธ์ทางการเมือง
1. ผู้สอนตั้งคาถามเกี่ยวกับเนื้อหาเพื่อนาเข้า
สู่เนื้อหาบทเรียนประจาสัปดาห์
2. ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
กับความสัมพันธ์ทางการเมือง
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามและ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับ
ผู้สอน
4. ผู้สอนและนักศึกษาสรุปเนื้อหาประจา
สัปดาห์ร่วมกัน

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

ผู้สอน
รศ.ดร.ธนภัทร
ปัจฉิมม์
ผศ.ดร.อานุภาพ
รักษ์สุวรรณ และ
อาจารย์ภิญโญ
คูวัฒนาเสนีย์

รศ.ดร.ธนภัทร
ปัจฉิมม์
ผศ.ดร.อานุภาพ
รักษ์สุวรรณ และ
อาจารย์ภิญโญ
คูวัฒนาเสนีย์

รศ.ดร.ธนภัทร
ปัจฉิมม์
ผศ.ดร.อานุภาพ
รักษ์สุวรรณ และ
อาจารย์ภิญโญ
คูวัฒนาเสนีย์
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มคอ.3 รายวิชากฎหมายและการเมืองเบื้องต้น
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

15 รูปแบบบริการสาธารณะ
online

16

สอบปลายภาค

จานวน
ชั่วโมง

3

3

กิจกรรมการเรียนการสอนสื่อที่ใช้

ผู้สอน

5.จดบันทึกสรุปความรู้ลงในสมุดจดบันทึก
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน, Power
Point ประกอบการบรรยาย, Computer,
Projector, Visualizer
กิจกรรมการเรียนการสอน
รศ.ดร.ธนภัทร
1. ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับเนื้อหารูปแบบบริการ
ปัจฉิมม์
สาธารณะ
ผศ.ดร.อานุภาพ
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามและ
รักษ์สุวรรณ และ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับ
อาจารย์ภิญโญ
ผู้สอน
คูวัฒนาเสนีย์
3. นักศึกษานาเสนอรายงานทีไ่ ด้รับ
มอบหมาย
4. ผู้สอนสรุปเนื้อหาสาระสาคัญของหัวข้อ
การสอนแต่ละสัปดาห์
5. จดบันทึกสรุปความรู้ลงในสมุดจดบันทึก
ของแต่ละคนพร้อมสรุปสาระสาคัญจาก
การศึกษารายวิชา สื่อ : เอกสารประกอบการ
เรียน, Power Point ประกอบการบรรยาย,
Computer, Projector, Visualizer
การผ่านเกณฑ์การประเมิน แบบอิงเกณฑ์

2. เกณฑ์การให้คะแนน --- คะแนนรวม 100 คะแนน โดยมีรายละเอียดการให้คะแนนดังนี้
คะแนนเก็บ
60 คะแนน

สอบปลายภาค
40 คะแนน

1. การทาแบบฝึกหัดท้ายบททุกบท ส่งภายในเวลาที่อาจารย์ผสู้ อน
กาหนด
2. งานตามทีอาจารย์ผสู้ อนมอบหมาย 1
3. งานตามทีอาจารย์ผสู้ อนมอบหมาย 2
4. งานตามทีอาจารย์ผสู้ อนมอบหมาย 3
5. การเข้าเรียน/การมีส่วนร่วมในการเรียน
สอบอัตนัย

20 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
40 คะแนน
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มคอ.3 รายวิชากฎหมายและการเมืองเบื้องต้น
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
1

2

3
4

5

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน ประเมินผล
1.1.1, 1.1.2, 1.1.5,
1. พฤติกรรม มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 1,15
30%
2.1.1, 2.1.5
การแสดงออก ความรับผิดชอบ และการมี
3.1.1, 3.1.2, 3.1.4,
ส่วนร่วม
4.1.1, 4.1.2
2. ประเด็นองค์ความรู้ ทักษะ การบูรณาการ
5.1.2, 5.1.3
การสืบค้นข้อมูลและการประยุกต์ไปใช้
(งานโครงการฯ)
3.การน าเสนองานผลงานและสัมฤทธิผล
ของงาน
1.1.1, 1.1.2, 1.1.5,
1. พฤติกรรม ระเบียบวินัย การแสดงออก 2,3,8,
10%
2.1.1, 2.1.5
ความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วม
13
3.1.1, 3.1.2, 3.1.4
2. ประเด็นองค์ความรู้ ทักษะ การบูรณาการ
4.1.1, 4.1.2
การสืบค้นข้อมูล และการประยุกต์ไปใช้
5.1.2, 5.1.3
3.การนาเสนองาน ผลงานและสัมฤทธิผล
( กิ จ ก ร ร ม แ บ บ ก า ร ของงาน
มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ผู้ เ รี ย น
(Active Learning)
2.1.1, 2.1.5
แบบทดสอบความรู้
15
10%
3.1.1, 3.1.2, 3.1.4
(ทดสอบความรู้)
1.1.1, 1.1.2, 1.1.5,
1. พฤติกรรม ระเบียบวินัย การแสดงออก 2,3,8,
20%
2.1.1, 2.1.5
ความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วม
13
3.1.1, 3.1.2, 3.1.4,
2. ประเด็นองค์ความรู้ ทักษะ การบูรณาการ
4.1.1, 4.1.2
การสืบค้นข้อมูล และการประยุกต์ไปใช้
5.1.2, 5.1.3
3. สัมฤทธิผลของงาน
(แบบปฏิบัติ)
2.1.1, 2.1.5
1. ตามจุดประสงค์จากเนื้อหาในหน่วยการ 16
30%
3.1.1, 3.1.2, 3.1.4
เรี ย นรายวิ ช าความรู้ เ บื้ อ งต้ น ว่ า ด้ ว ย
ข้อสอบปลายภาค
กฎหมายและการเมือง
2. ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย
ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน
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มคอ.3 รายวิชากฎหมายและการเมืองเบื้องต้น
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา กฎหมายและการเมืองเบื้องต้น
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
- Power point สาระสาคัญของเนื้อหาแต่ละสัปดาห์
- สื่อวีดีทัศน์
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
“กาเนิดรัฐชาติ ” และ “องค์ประกอบของรั ฐชาติสมัยใหม่ ”. สืบค้นเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557, จาก
http://www. baanjomyut.com/library2/extension-1/the_idea thatthe_state/ 04. html
กมล สมวิเชียร. (2520). ประชาธิปไตยกับสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช.
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. (2011). คลื่นการเปลี่ยนแปลงของโลก 5 ลูกคลื่น . สืบค้นเมื่อ 25 เมษายน
2 5 5 8 , จ า ก http: / / wellnotice. blogspot. com/ 2 0 1 1 / 0 4 / professor- kriengsakchareonwongsak-and_15.html
โกสินทร์ วงศ์สุรวัฒน์. (2532). ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย.กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ชัยอนันต์ สมุทวณิช. (2526). แนวคิดและมาตรการในการเสริมสร้างบทบาทของกลุ่มในระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย. [ม.ป.ท.] : [ม.ป.พ.].
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, บรรณาธิการ. (2516). ประชาธิปไตยของชาวบ้าน. กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์พิฆเณศ.
ณรงค์ สินสวัสดิ์ และ รอส พรีสเซีย. (2517). อุปสรรคของระบอบประชาธิปไตย.กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ. (2549). หลักรัฐศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: บริษัทบพิธการพิมพ์ จากัด.
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มคอ.3 รายวิชากฎหมายและการเมืองเบื้องต้น
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งวิธีก ารสอน การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน สื่อการ
สอน และผลการเรียนรู้ ที่ได้รับ ตลอดจนเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ข อง
มหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 การประเมินจากผลการเรียนของผู้เรียน
2.2 การสังเกตการสอนของคณาจารย์
2.3 การประเมินผลความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
2.4 การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา ผ่านระบบ Online
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 สัมภาษณ์นักศึกษาหาข้อปรับปรุงการเรียนการสอน
3.2 มีการวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
3.3 มีการนาผลการประเมินจาก pre-test และ post-test มาปรับปรุงเนื้อหาสาระการเรียนการสอน
3.4 มีการนาผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา ผ่านระบบ On-line
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย มาปรับปรุงการเรียนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
โดยใช้กระบวนการประชุมคณาจารย์ผู้สอนทุกท่านเพื่อช่วยกัน วิเคราะห์ข้อสอบ และคะแนนสอบ
ปลายภาคของนักศึกษาทุกตอนเรียน เพื่อนาไปปรับปรุงให้ไปในทิศทางเดียวกันในปีการศึกษาต่อไป
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 จัดการประชุมคณาจารย์ผู้สอนในรายวิชาร่วมกัน
5.2 การทบทวนและปรับ ปรุงการสอนของรายวิชาในทุกภาคการศึกษา โดยนาประสิ ทธิผลของ
รายวิชา ทั้งวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน สื่อการสอน และโครงการฯ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ
ตลอดจนเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา
5.3 ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
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