
 
 

 
 
 

มคอ  3 รายละเอียดรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสวิชา SO2002 
ระบบรัฐสภาไทย   

(Thai Parliamentary System) 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชาน้ีเปนสวนหน่ึงของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554 

คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง 

 



 2 มคอ. 3 SO2002 ระบบรัฐสภาไทย  
 

สารบัญ 
 

           หมวด  หนา 
หมวด 1 ขอมูลท่ัวไป 3 
หมวด 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค  4 
หมวด 3 ลักษณะและการดําเนินการ 4 
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 5 
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล 9 
หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 13 
หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 14 
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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาเขตศรีลานชาง คณะสังคมศาสตร  รัฐศาสตรการปกครอง 

 
หมวดท่ี 1 ขอมูลโดยท่ัวไป 

 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
SO2002 ระบบรัฐสภาไทย (Thai Parliamentary System) 
 

2. จํานวนหนวยกิต   
3 (3-0-6) 3 หนวยกิต โดยอาจารยผูสอนบรรยาย 3 ช่ัวโมง ไมมีภาคปฏิบัติ นักศึกษาศึกษาดวยตนเอง 6 ช่ัวโมงตอ

สัปดาห 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชารัฐศาสตรการปกครอง รายวิชาบังคับเรียนสําหรับทุกหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย  

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
 อาจารยธนวรรธน ตรีศูนย   

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปท่ีเรียน 
ภาคการศึกษาท่ี 3/2558  ช้ันปท่ี 2 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite)   
ไมม ี

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)   
ไมมี 

8. สถานท่ีเรียน    
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 
8  มกราคม  2559 
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หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

1.จุดมุงหมายของรายวิชา 
1) สามารถอธิบายความหมาย คํานิยาม ขอบเขตของการศึกษาได 
2) สามารถเขาใจระบบรัฐสภาไทย ของไทยได 
3) ทําใหไดเรียนรูระบบรัฐสภาไทย รูปแบบการปกครองของไทยในอดีตได 
4) ทําใหไดเรียนรูถึงหลักการปกครองบานเมืองท่ีดีท่ีมีลักษณะอันพึงประสงค 
5) นักศึกษาสามารถเรียนรู ระบบการปกครองจากอดีตสูปจจุบันไดเพ่ือใชในการเปรียบเทียบการปกครองในรูปแบบ   

ตาง ๆ  
 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือปรับปรุงเน้ือหาและวิธีการสอนใหสอดคลองกับการทบทวนผลการประเมินโดยนักศึกษา ซึ่งไดเสนอแนะไว ในภาค

การศึกษาท่ีผานมา และแนวทางปรับปรุงแกไขในจุดท่ีมีขอบกพรอง จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท่ีไดเสนอแนะแนวทาง
ปรับปรุงไวของปท่ีผานมา นําประเด็นขอเสนอแนะจากท้ังสองแหลงมาเปนแนวทางในการจัดทํา มคอ. 3 ใหไดเน้ือหาท่ีทันสมัย ทัน
ตอเหตุการณ งายตอความเขาใจ  

 
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
 

1. คําอธิบายรายวิชา  
ศึกษาถึงแนวความคิดท่ัวๆ ไป เก่ียวกับสถาบันนิติบัญญัติ รูปแบบตาง ๆ ของสถาบันนิติบัญญัติอํานาจหนาท่ี การ

ดําเนินงานความสัมพันธของฝายนิติบัญญัติกับสถาบันทางการเมืองอ่ืนๆ 

To study general concepts about a legislative assembly, various forms of thelegislative institution, 
authority and responsibility, proceeding of the relations betweenlegislative assembly and other political 
institutions. 

 
2. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย  48 ช่ัวโมงตอ
ภาคการศึกษา   
 

สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา
เฉพาะราย   
 

มีการฝกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาดวยตนเอง 6 ช่ัวโมงตอ
สัปดาห   
 
  

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

             1)  อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตคณะสังคมศาสตร 
   2)  อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ช่ัวโมงตอสัปดาห   

 (เฉพาะรายท่ีตองการ) 
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

สถานะ ผลการเรียนรู วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
 1. มีวินัยและความรับผิดชอบตอ

หนาท่ี มีความมุงมั่นในการทํางาน
ใหสําเร็จ  
 

กําหนดหลักเกณฑตางๆ เชน ให
เขาหองเรียนตรงเวลาและเขา
เรียนอยางสม่ําเสมอ  

สังเกตความตั้งใจในการเขาช้ันเรียน
และการสงงานตรงตามเวลาท่ี
กําหนด 

 2. มีนํ้าใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ 
เห็นแกประโยชนสวนรวม และเห็น
อกเห็นใจผูอ่ืน   
 

มีการสอดแทรกหรือยกตัวอยาง
ประกอบในขณะท่ีสอนเน้ือหา 
โดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม 

1.สังเกตความตั้งใจในการเขาช้ัน
เรียนและการสงงานตรงตามเวลาท่ี
กําหนด 
2.สังเกตความเอาใจใส การเสียสละ 
การมีสวนรวมในกิจกรรมของ
หองเรียน และกิจกรรมสวนรวมของ
มหาวิทยาลัย    
 

 3. มีจิตสาธารณะ รักและ
ภาคภูมิใจในทองถ่ิน สถาบัน และ
ประเทศชาต ิ

1.การดูแลความสะอาดเรียบรอย
ภายในหองเรียนและนอก
หองเรียน 
2.การเขารวมกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย  
 

1.สังเกตความตั้งใจในการดูแลความ
สะอาดเรียบรอยภายในหองเรียน
และนอกหองเรียน 
2.สังเกตความเอาใจใส การเสียสละ 
การมีสวนรวมในกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย   
 

2. ความรู 

สถานะ ผลการเรียนรู วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
 1. เพ่ือใหนักศึกษามีความรอบรูใน

เรื่องระบบรัฐสภาไทย ของไทย   
 

1. การบรรยาย ยกตัวอยาง
กรณีศึกษา ถาม-ตอบในช้ันเรียน 
2. การอภิปรายกลุมใหญ/ยอย3. 
การระดมสมอง     
3. การศึกษาคนควา /เสนอ
รายงานรายคน และ รายกลุม 

1.ประเมินผลการเรียนรูจากการ
เรียนรายวิชา โดยการสอบขอเขียน 
การทําแบบฝกหัด การถาม-ตอบ 
การมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน
การสอน การทํารายงาน การ
นําเสนองาน  
2.ประเมินผลงานการทํางานเดี่ยว
และกลุม 
 
 
 

 2. มีทักษะและประสบการณการ
เรียนรูในสาขาวิชา สามารถ
ปฏิบัติงานในสถานการณตางๆ ได 
 

1. การสอนหลายรูปแบบ ไดแก 
การบรรยาย อภิปราย อธิบาย 
ถาม-ตอบ วิเคราะห สังเคราะห 
สรุปเน้ือหาสําคัญ การใช
กรณีศึกษา การสอนแบบรวมมือ 
การสอนแบบ นิรนัย การสอน
แบบอุปนัย การสัมภาษณ การ

1.ประเมินผลการเรียนรูจากการ
เรียนรายวิชา โดยการสอบขอเขียน 
การทําแบบฝกหัด การถาม-ตอบ 
การมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน
การสอน การทํารายงาน การ
นําเสนองาน  
2.ประเมินผลงานการทํางานเดี่ยว
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นําเสนอ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูในหองเรียนและนอก
หองเรียน การศึกษาคนควาดวย
ตนเอง และการเขียนรายงาน  
2. การทํางานเดี่ยวและกลุม 
 

และกลุม 
 

 3. ใหนักศึกษาเปนผูใฝรู และมี
ความสามารถในการเรียนรูตลอด
ชีวิต 
 

1. การสอนหลายรูปแบบ ไดแก 
การบรรยาย อภิปราย อธิบาย 
ถาม-ตอบ วิเคราะห สังเคราะห 
สรุปเน้ือหาสําคัญ การใช
กรณีศึกษา การสอนแบบรวมมือ 
การสอนแบบ นิรนัย การสอน
แบบอุปนัย การสัมภาษณ การ
นําเสนอ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูในหองเรียนและนอก
หองเรียน การศึกษาคนควาดวย
ตนเอง และการเขียนรายงาน  
2. การทํางานเดี่ยวและกลุม 
 

1.ประเมินผลการเรียนรูจากการ
เรียนรายวิชา โดยการสอบขอเขียน 
การทําแบบฝกหัด การถาม-ตอบ 
การมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน
การสอน การทํารายงาน การ
นําเสนองาน  
2.ประเมินผลงานการทํางานเดี่ยว
และกลุม 
 

 4. นักศึกษาสามารถวิเคราะหถึง
ความสัมพันธระบบรัฐสภาไทย 
ของไทยได 
 

1. การสอนหลายรูปแบบ ไดแก 
การบรรยาย อภิปราย อธิบาย 
ถาม-ตอบ วิเคราะห สังเคราะห 
สรุปเน้ือหาสําคัญ การใช
กรณีศึกษา การสอนแบบรวมมือ 
การสอนแบบ นิรนัย การสอน
แบบอุปนัย การสัมภาษณ การ
นําเสนอ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูในหองเรียนและนอก
หองเรียน การศึกษาคนควาดวย
ตนเอง และการเขียนรายงาน  
2. การทํางานเดี่ยวและกลุม 
 

1.ประเมินผลการเรียนรูจากการ
เรียนรายวิชา โดยการสอบขอเขียน 
การทําแบบฝกหัด การถาม-ตอบ 
การมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน
การสอน การทํารายงาน การ
นําเสนองาน  
2.ประเมินผลงานการทํางานเดี่ยว
และกลุม 

3. ทักษะทางปญญา 

สถานะ ผลการเรียนรู วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
 1.นักศึกษาสามารถนําความรู

เก่ียวกับระบบรัฐสภาไทย นําไปใช
กับการจัดการศึกษาในการทํางาน
จริง และการใชชีวิตประจําวันได 
 

การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
คือการมอบหมายใหนักศึกษา
ทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
การวิเคราะห สังเคราะห การ
ประยุกตใช การทํารายงาน และ
รายงานหนาช้ันเรียน 
 
 

1.ประเมินผลการเรียนรูจากการ
เรียนรายวิชา โดยการตรวจงาน
มอบหมาย แบบฝกหัด การสรุป
เน้ือหา  
2. ประเมินผลงานจากการ
ทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
การวิเคราะห สังเคราะห การ
ประยุกตใช การทํารายงาน การ
รายงานหนาช้ันเรียน 
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2. นักศึกษาสามารถวิเคราะหถึง
ระบบรัฐสภาไทย ของไทย จากอดีต
สูปจจุบันไดอยางมีเหตุผล 

การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
คือการมอบหมายใหนักศึกษา
ทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
การวิเคราะห สังเคราะห การ
ประยุกตใช การทํารายงาน และ
รายงานหนาช้ันเรียน 

1.ประเมินผลการเรียนรูจากการ
เรียนรายวิชา โดยการตรวจงาน
มอบหมาย แบบฝกหัด การสรุป
เน้ือหา  
2. ประเมินผลงานจากการ
ทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
การวิเคราะห สังเคราะห การ
ประยุกตใช การทํารายงาน การ
รายงานหนาช้ันเรียน 
 

 
 

3. พัฒนาความสามารถในการคิด
อยางเปนระบบ คิดเช่ือมโยง 
สมเหตุสมผล เพ่ือนําไปใชใน
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร  
 

การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
คือการมอบหมายใหนักศึกษา
ทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
การวิเคราะห สังเคราะห การ
ประยุกตใช การทํารายงาน และ
รายงานหนาช้ันเรียน 

1.ประเมินผลการเรียนรูจากการ
เรียนรายวิชา โดยการตรวจงาน
มอบหมาย แบบฝกหัด การสรุป
เน้ือหา  
2. ประเมินผลงานจากการ
ทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
การวิเคราะห สังเคราะห การ
ประยุกตใช การทํารายงาน การ
รายงานหนาช้ันเรียน 
 

 
 

4. ใหนักศึกษาทํางานอยางเปน
ระบบ มองเห็นความสัมพันธ
เช่ือมโยงระหวางองคประกอบ   
ตาง ๆ ของหลักสูตร และเหตุผล
ความจําเปนในการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร 
 

การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
คือการมอบหมายใหนักศึกษา
ทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
การวิเคราะห สังเคราะห การ
ประยุกตใช การทํารายงาน และ
รายงานหนาช้ันเรียน 

1.ประเมินผลการเรียนรูจากการ
เรียนรายวิชา โดยการตรวจงาน
มอบหมาย แบบฝกหัด การสรุป
เน้ือหา  
2. ประเมินผลงานจากการ
ทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
การวิเคราะห สังเคราะห การ
ประยุกตใช การทํารายงาน การ
รายงานหนาช้ันเรียน 
 
 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

สถานะ ผลการเรียนรู วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 
 

1.ความสามารถในการทํางานเปนทีม
ปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมองคกร
สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

1.กําหนดใหทํางานเปนกลุม
โดยใหหมุนเวียนการเปน
หัวหนากลุมแตละครั้ง และ
ผูรายงาน 
2. ใหคําแนะนําในการเขา
รวมกิจกรรมตางๆ ท้ังภายใน
มหาวิทยาลัยและภายนอก 
 
 
 

1.ประเมินผลการเรียนรูจากการ
ทํางานกลุม การทําแบบฝกหัด การ
ทํารายงาน การรายงานหนาช้ัน  
2.ประเมินจากรายงานผลการเขา
รวมกิจกิจกรรมตางๆภายใน
มหาวิทยาลัย 
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 2.ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและผูอ่ืน 
และยอมรับในความแตกตาง
หลากหลายของมนุษย   
 

1.กําหนดใหทํางานเปนกลุม
โดยใหหมุนเวียนการเปน
หัวหนากลุมแตละครั้ง และ
ผูรายงาน 
2. ใหคําแนะนําในการเขา
รวมกิจกรรมตางๆ ท้ังภายใน
มหาวิทยาลัยและภายนอก 
 

1.ประเมินผลการเรียนรูจากการ
ทํางานกลุม การทําแบบฝกหัด การ
ทํารายงาน การรายงานหนาช้ัน  
2.ประเมินจากรายงานผลการเขา
รวมกิจกิจกรรมตางๆภายใน
มหาวิทยาลัย 

 
 

3.ตระหนักในคุณคาของศิลปะ 
วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรม ท้ังของ
ไทยและของประชาคมนานาชาต ิ

1.กําหนดใหทํางานเปนกลุม
โดยใหหมุนเวียนการเปน
หัวหนากลุมแตละครั้ง และ
ผูรายงาน 
2. ใหคําแนะนําในการเขา
รวมกิจกรรมตางๆ ท้ังภายใน
มหาวิทยาลัยและภายนอก 
 

1.ประเมินผลการเรียนรูจากการ
ทํางานกลุม การทําแบบฝกหัด การ
ทํารายงาน การรายงานหนาช้ัน  
2.ประเมินจากรายงานผลการเขา
รวมกิจกิจกรรมตางๆภายใน
มหาวิทยาลัย 

 4.มีความสนใจดานกีฬา และ
นันทนาการ 
 

กําหนดกิจกรรมดานกีฬา 
และนันทนาการตาง ให
นักศึกษาเขารวมกิจกรรม
ตางๆ ท้ังภายในมหาวิทยาลัย
และภายนอก 
 

ประเมินผลจากการเขารวมกิจ
กิจกรรมตางๆ ของนักศึกษา 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถานะ ผลการเรียนรู วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
 1.สามารถใชภาษาในการติดตอสื่อ

ความหมายไดดี ท้ังการฟง พูด อาน 
เขียน 

1.กําหนดใหศึกษาคนควา
ดวยตนเองผานระบบE-
Learning หรือ Social 
Network ตางๆ ผานระบบ 
Internet  
2.กําหนดใหสงผลงาน หรือ
สรุปงานผาน Social 
Network หรือ Webboard 
ของอาจารยผานระบบ 
Internet 
 

1.ประเมินผลการเรียนรูจาก
การศึกษาคนควาดวยตนเองผาน
ระบบ E-Learning หรือ Social 
Network ตางๆ ผานระบบ 
Internet  
2.ประเมินจากสงผลงาน หรือสรุป
งานผาน Social Network หรือ 
Webboard ของอาจารยผานระบบ 
Internet ความถูกตองของผลงานท่ี
สง 

 
 

2. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสื่อสาร  ศึกษาคนควา วิเคราะห
และคัดเลือกขอมูลจากแหลงความรู 
ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 
 

1.กําหนดใหศึกษาคนควา
ดวยตนเองผานระบบ        
E-Learning หรือ Social 
Network ตางๆ ผานระบบ 
Internet  
2.กําหนดใหสงผลงาน หรือ
สรุปงานผาน Social 
Network หรือ Webboard 

1.ประเมินผลการเรียนรูจาก
การศึกษาคนควาดวยตนเองผาน
ระบบ E-Learning หรือ Social 
Network ตางๆ ผานระบบ 
Internet  
2.ประเมินจากสงผลงาน หรือสรุป
งานผาน Social Network หรือ 
Webboard ของอาจารยผานระบบ 
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ของอาจารยผานระบบ 
Internet 
 
3.ในการคนควาน้ัน สวนหน่ึง 
นักศึกษาจะตองคนควาจาก
วารสารหรือฐานขอมูลท่ีเปน
ภาษาไทย และอังกฤษ ดวย
ตนเอง 
 

Internet ความถูกตองของผลงานท่ี
สง 
 
3.ประเมินจากการนําเสนอขอมูล
อยางเปนระบบ โดยอาจนําเสนอใน
รูปของแผนภูมิตัวเลข กราฟหรือ 
ตาราง 

 
หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล  

 

1.แผนการสอน 
 

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน  สื่อท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

1 
 

- สังเขปรายวิชา ทบทวน/
แลกเปลี่ยน ประสบการณ 
แนะนําการเรียนรูการปฏบัิติตน 
คําอธิบายรายวิชา 
บทท่ี 1 ความเปนมาของระบบ
รัฐสภาไทย ความหมายรัฐสภา
ไทย  

3 บรรยาย  ยกตัวอยางประกอบ อภิปรายกลุม
จากกรณีศึกษา 
 

อ.ธนวรรธน ตรีศูนย 

2 บทท่ี 2 ความสัมพันธกับองคกร
ท่ีเก่ียวของ 
 

3 บรรยาย  ยกตัวอยางประกอบ อภิปรายกลุม
จากกรณีศึกษา 

อ.ธนวรรธน ตรีศูนย 

3 - 4 บทท่ี 3 อํานาจหนาท่ีดานนิติ
บัญญัต ิ
 

6 บรรยาย  ยกตัวอยางประกอบ อภิปรายกลุม
จากกรณีศึกษา 

อ.ธนวรรธน ตรีศูนย 

5 - 6 
 

บทท่ี 4 อํานาจหนาท่ีในการ
เห็นชอบในเรื่องสําคัญตาง ๆ 
 

6 บรรยาย  ยกตัวอยางประกอบ อภิปรายกลุม
จากกรณีศึกษา 

อ.ธนวรรธน ตรีศูนย 

7  
 

บทท่ี 5 อํานาจหนาท่ีในการ
แตงตั้งและถอดถอนบุคคลตาม
รัฐธรรมนูญกําหนด  

3 บรรยาย  ยกตัวอยางประกอบ อภิปรายกลุม
จากกรณีศึกษา 

อ.ธนวรรธน ตรีศูนย 

8 สอบกลางภาค  3  อ.ธนวรรธน ตรีศูนย 
9 - 10 บทท่ี 6 อํานาจหนาท่ีในการ

ควบคุม การบริหารราชการ
แผนดิน 

3 บรรยาย  ยกตัวอยางประกอบ อภิปรายกลุม
จากกรณีศึกษา 

อ.ธนวรรธน ตรีศูนย 

11 - 12 
 

บทท่ี 7 อํานาจหนาท่ี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสภา 
 

6 บรรยาย  ยกตัวอยางประกอบ อภิปรายกลุม
จากกรณีศึกษา 

อ.ธนวรรธน ตรีศูนย 
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สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน  สื่อท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

13 - 14  
 

บทท่ี 8 อํานาจหนาท่ีสมาชิก
วุฒิสภาในรัฐสาภา 
  

6 บรรยาย  ยกตัวอยางประกอบ อภิปรายกลุม
จากกรณีศึกษา 
 

อ.ธนวรรธน ตรีศูนย 

15 - 16 
 

บทท่ี 9 บทบาทองคกรอิสระ
ตามรางรัฐธรรมนูญใหม 
 

6 บรรยาย  ยกตัวอยางประกอบ อภิปรายกลุม
จากกรณีศึกษา 
 

อ.ธนวรรธน ตรีศูนย 

16 สอบปลายภาค 3  อ.ธนวรรธน ตรีศูนย 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
สถานะ ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล สัปดาหท่ีประเมิน สัดสวนการ

ประเมิน 
 1. มีวินัยและความรับผิดชอบตอ

หนาท่ี มีความมุงมั่นในการทํางาน
ใหสําเร็จ  
 

สังเกตความตั้งใจในการเขาช้ันเรียน
และการสงงานตรงตามเวลาท่ีกําหนด 

ตลอดภาคการศึกษา 

60 % 

 2. มีนํ้าใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ 
เห็นแกประโยชนสวนรวม และเห็น
อกเห็นใจผูอ่ืน   
 

1.สังเกตความตั้งใจในการเขาช้ันเรียน
และการสงงานตรงตามเวลาท่ีกําหนด 
2.สังเกตความเอาใจใส การเสียสละ 
การมีสวนรวมในกิจกรรมของหองเรียน 
และกิจกรรมสวนรวมของมหาวิทยาลัย 
    

ตลอดภาคการศึกษา 

 3.มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจ
ในทองถ่ิน สถาบัน และประเทศชาต ิ

1.สังเกตความตั้งใจในการดูแลความ
สะอาดเรียบรอยภายในหองเรียนและ
นอกหองเรียน 
2.สังเกตความเอาใจใส การเสียสละ 
การมีสวนรวมในกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย   
 
 

ตลอดภาคการศึกษา 

2. ความรู 
สถานะ ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล สัปดาหท่ีประเมิน สัดสวนการ

ประเมิน 

 1. เพ่ือใหนักศึกษามีความรอบรูใน
ระบบรัฐสภาไทย ของไทย   
 

1.ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียน
รายวิชา โดยการสอบขอเขียน การทํา
แบบฝกหัด การถาม-ตอบ การมีสวน
รวมในกิจกรรมการเรียนการสอน การ
ทํารายงาน การนําเสนองาน  
2.ประเมินผลงานการทํางานเดี่ยวและ
กลุม 

ตลอดภาคการศึกษา  
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 2. มีทักษะและประสบการณการ
เรียนรูในสาขาวิชา สามารถ
ปฏิบัติงานในสถานการณตางๆ ได 
 

1.ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียน
รายวิชา โดยการสอบขอเขียน การทํา
แบบฝกหัด การถาม-ตอบ การมีสวน
รวมในกิจกรรมการเรียนการสอน การ
ทํารายงาน การนําเสนองาน  
2.ประเมินผลงานการทํางานเดี่ยวและ
กลุม 
 

ตลอดภาคการศึกษา  
 
 

10 % 

 3. ใหนักศึกษาเปนผูใฝรู และมี
ความสามารถในการเรียนรูตลอด
ชีวิต 
 

1.ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียน
รายวิชา โดยการสอบขอเขียน การทํา
แบบฝกหัด การถาม-ตอบ การมีสวน
รวมในกิจกรรมการเรียนการสอน การ
ทํารายงาน การนําเสนองาน  
2.ประเมินผลงานการทํางานเดี่ยวและ 
กลุม 
 

ตลอดภาคการศึกษา 

 4. นักศึกษาสามารถวิเคราะหถึง
ระบบรัฐสภาไทย ของไทยได 
 

1.ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียน
รายวิชา โดยการสอบขอเขียน การทํา
แบบฝกหัด การถาม-ตอบ การมีสวน
รวมในกิจกรรมการเรียนการสอน การ
ทํารายงาน การนําเสนองาน  
2.ประเมินผลงานการทํางานเดี่ยวและ
กลุม 
 

ตลอดภาคการศึกษา 

3. ทักษะทางปญญา 

สถานะ ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล สัปดาหท่ีประเมิน สัดสวนการ
ประเมิน 

 1.นักศึกษาสามารถนําความรู
เก่ียวกับระบบรัฐสภาไทย ของไทย 
นําไปใชกับการจัดการศึกษาในการ
ทํางานจริง และการใช
ชีวิตประจําวันได 
 

1.ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียน
รายวิชา โดยการตรวจงานมอบหมาย 
แบบฝกหัด การสรุปเน้ือหา  
2. ประเมินผลงานจากการ
ทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง การ
วิเคราะห สังเคราะห การประยุกตใช 
การทํารายงาน การรายงานหนาช้ัน
เรียน 

ตลอดภาคการศึกษา 

10 % 
  

 
2. นักศึกษาสามารถวิเคราะหถึง
ระบบรัฐสภาไทย ของไทย จากอดีต
สูปจจุบันไดอยางมีเหตุผล 

1.ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียน
รายวิชา โดยการตรวจงานมอบหมาย 
แบบฝกหัด การสรุปเน้ือหา  
2. ประเมินผลงานจากการ
ทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง การ
วิเคราะห สังเคราะห การประยุกตใช 
การทํารายงาน การรายงานหนาช้ัน
เรียน 

ตลอดภาคการศึกษา 
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3. พัฒนาความสามารถในการคิด
อยางเปนระบบ คิดเช่ือมโยง 
สมเหตุสมผล เพ่ือนําไปใชใน
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร  
 

1.ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียน
รายวิชา โดยการตรวจงานมอบหมาย 
แบบฝกหัด การสรุปเน้ือหา  
2. ประเมินผลงานจากการ
ทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง การ
วิเคราะห สังเคราะห การประยุกตใช 
การทํารายงาน การรายงานหนาช้ัน
เรียน 
 

ตลอดภาคการศึกษา 

 
 

4. ใหนักศึกษาทํางานอยางเปน
ระบบ มองเห็นความสัมพันธ
เช่ือมโยงระหวางองคประกอบตาง 
ๆ ของหลักสูตร และเหตุผลความ
จําเปนในการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร 
 

1.ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียน
รายวิชา โดยการตรวจงานมอบหมาย 
แบบฝกหัด การสรุปเน้ือหา  
2. ประเมินผลงานจากการ
ทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง การ
วิเคราะห สังเคราะห การประยุกตใช 
การทํารายงาน การรายงานหนาช้ัน
เรียน 
 

ตลอดภาคการศึกษา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
สถานะ ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล สัปดาหท่ีประเมิน สัดสวนการ

ประเมิน 

 
 

1.ความสามารถในการทํางานเปน
ทีม ปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรม
องคกรสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน
ได 

1.ประเมินผลการเรียนรูจากการ
ทํางานกลุม การทําแบบฝกหัด การทํา
รายงาน การรายงานหนาช้ัน  
2.ประเมินจากรายงานผลการเขารวม
กิจกิจกรรมตางๆภายในมหาวิทยาลัย 
 

ตลอดภาคการศึกษา 

20 % 

 2.ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและ
ผูอ่ืน และยอมรับในความแตกตาง
หลากหลายของมนุษย   
 

1.ประเมินผลการเรียนรูจากการ
ทํางานกลุม การทําแบบฝกหัด การทํา
รายงาน การรายงานหนาช้ัน  
2.ประเมินจากรายงานผลการเขารวม
กิจกิจกรรมตางๆภายในมหาวิทยาลัย 
 

ตลอดภาคการศึกษา 

 3.ตระหนักในคุณคาของศิลปะ 
วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรม ท้ัง
ของไทยและของประชาคม
นานาชาติ 

1.ประเมินผลการเรียนรูจากการ
ทํางานกลุม การทําแบบฝกหัด การทํา
รายงาน การรายงานหนาช้ัน  
2.ประเมินจากรายงานผลการเขารวม
กิจกิจกรรมตางๆภายในมหาวิทยาลัย 
 

ตลอดภาคการศึกษา 

 
 

4. มีความสนใจดานกีฬา และ
นันทนาการ 

1.ประเมินผลจากการเขารวมกิจ
กิจกรรมตางๆ ของนักศึกษา 
 
 

ตลอดภาคการศึกษา 
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5. ทักษะในการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถานะ ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล สัปดาหท่ีประเมิน สัดสวนการ
ประเมิน 

 1. สามารถใชภาษาในการติดตอสื่อ
ความหมายไดดี ท้ังการฟง พูด อาน 
เขียน 

1.ประเมินผลการเรียนรูจากการศึกษา
คนควาดวยตนเองผานระบบ E-
Learning หรือ Social Network 
ตางๆ ผานระบบ Internet  
2.ประเมินจากสงผลงาน หรือสรุปงาน
ผาน Social Network หรือ 
Webboard ของอาจารยผานระบบ 
Internet ความถูกตองของผลงานท่ีสง 
 

ตลอดภาคการศึกษา 

10 % 
 

 
2. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสื่อสาร  ศึกษาคนควา 
วิเคราะหและคัดเลือกขอมูลจาก
แหลงความรู ตาง ๆ ไดอยาง
เหมาะสม 
 

1.ประเมินผลการเรียนรูจากการศึกษา
คนควาดวยตนเองผานระบบ E-
Learning หรือ Social Network 
ตางๆ ผานระบบ Internet  
2.ประเมินจากสงผลงาน หรือสรุปงาน
ผาน Social Network หรือ 
Webboard ของอาจารยผานระบบ 
Internet ความถูกตองของผลงานท่ีสง 
3.ประเมินจากการนําเสนอขอมูลอยาง
เปนระบบ โดยอาจนําเสนอในรูปของ
แผนภูมิตัวเลข กราฟหรือ ตาราง 
 

ตลอดภาคการศึกษา 
 

 
หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

 
1. เอกสารและตําราหลัก 
 
ฝายวิชาการสูตรไพศาล. 2557. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน. พิมพครั้งท่ี 2 . กรุงเทพมหานคร : สูตรไพศาล. 
สํานักประชาสัมพันธ. 2558. รัฐสภาไทย. สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร.   
 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 
รางรัฐธรรมนูญ. 2559. คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญเมืองไทย, www.cdc.parliament.go.th 
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา  
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยอาจารยและนักศึกษา 
ใหนักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชา  ไดแก วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกหองเรียน สิ่งสนับสนุนการ

เรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบตอการเรียนรู และผลการเรียนรูท่ีไดรับ พรอมขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงตอไป 
 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
ในการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังน้ี 
       -  การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน 
       -  ผลการสอบ 
       -  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 
 

3. การปรับปรุงการสอน  
ภาควิชากําหนดใหอาจารยผูสอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธและวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิภาพของ

รายวิชา แลวจัดทํารายงานเมื่อสอนจบภาคเรียน นอกจากน้ีควรกําหนดใหอาจารยผูสอนเขารับการฝกอบรมกลยุทธการสอนหรือ
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนควรมีการประชุมอาจารยท้ังภาควิชาเพ่ือหารือปญหาการเรียนรูของนิสิตและรวมกันหาแนว
ทางแกไข 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
1) การทบทวนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยเทียบเคียงกับเกณฑหรือมาตรฐานการวัดและประเมินผลการเรียนรูท่ีกําหนด

สาหรับรายวิชา  
 2) การพิจารณาระดับคะแนนท่ีอาจารยทําการประเมินผลและตัดเกรด  ใหเปนไปตามเกณฑและมาตรฐานของ

มหาวิทยาลัย ดําเนินการในระดับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
 3) การใหโอกาสนักศึกษาในการตรวจสอบระดับคะแนน หากเห็นวาผลการประเมินอาจมีความผิดพลาด รวมไปถึงการให

นักศึกษาสามารถอุทธรณผลการเรียนหากเห็นวาไมไดรับความเปนธรรมหรือมีขอผิดพลาดในการประเมิน  
 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
การนําผลการประเมินการสอนรายวิชา มาวิเคราะหเพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงในรายวิชา โดยอาจมีการปรับปรุง

เน้ือหาใหเหมาะสม การปรับปรุงระยะเวลาท่ีใชในการสอนแตละหัวขอ การปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน และการปรับปรุง
เกณฑและวิธีการประเมินผลการเรียนของนักศึกษา ทุกรอบระยะเวลาเมื่อสิ้นสุดการสอนรายวิชาในแตละภาคการศึกษา 

 
 
 
 

ลงช่ือ...............................................ผูจัดทํา 
                     (นายธนวรรธน  ตรีศูนย) 

                                วันท่ี 8  กรกฎาคม  2559 
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