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รายละเอียดของรายวิชา 
สถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา   
 คณะสังคมศาสตร์  ภาควิชารัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา1 
 SO2021  ช่ือรายวิชา       (ไทย)     ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐศาสตร ์
                (อังกฤษ)   English for Political Science 
 

2. จ านวนหน่วยกิต1 
 3 (3-0-6) จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 - หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง หมวดวิชาเอกรัฐศาสตร์การปกครอง 
 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง  ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย 
  1. นายบรรจบ  โชติชัย  อาจารยผ์ู้สอน 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
 ภาคการศึกษาที่ 1/2558   ช้ันปีท่ี 4 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปรกครอง 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre- requisites) (ถ้าม)ี 1 
 -ไม่ม ี
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 1 
           -ไม่ม ี
8. สถานที่เรียน1 
 มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีลา้นช้าง ต.กดุป่อง อ.เมอืง จ..เลย     อาคาร 2 ช้ัน 3 ห้อง 238   

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
 วันท่ี 10 กรกฎาคม 2558 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา1 

1.1 รู้โครงสรา้งเนื้อหาและของภาษาอังกฤษส าหรับรัฐศาสตร ์
1.2 เพือ่ให้นักศึกษามีความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีของรัฐศาสตรเ์ชิงภาษาอังกฤษ 
1.3 เข้าใจหลักภาษาอังกฤษส าหรับรัฐศาสตร ์
1.4 สามารถน าความรู้ทักษะทางภาษาอังกฤษเชิงรัฐศาสตร์ไปใช้ในเหตุการณ์ปัจจุบันได้ 
1.5 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านภาษาศาสตร์เชิงประยุกต์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา1 
 เพื่อปรับปรุงเนื้อหาให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ หลักการจัดการเรียนรู้ การบริหารจัดการช้ันเรียน 
รวมถึงทักษะ และเทคนิคการสอนต่างๆ ให้ทันสมัยต่อเทคโนโลยี และสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน โดยน าหลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีเกี่ยวกับภาษา มาเป็นประเด็นข้อเสนอแนะที่นักศึกษาจะสามารถประยุกตใ์ช้ในชีวิตประจ าวัน และการประเมินโดยผู้สอนมา
เป็นแนวทางในการจัดท า มคอ.3 

 
หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา1 

 ศึกษาให้เข้าใจโครงสร้างศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษที่ใช้กันมากในสาขาวิชารัฐศาสตร์ตลอดจนฝึกหัด
การใช้ศัพท์และส านวนเหล่านั้นในการเขียนและการพูด ฝึกฝนแนวทางในการอ่านและเขียนข้อความที่เน้นเนื้อหา
ทางรัฐศาสตร์ เช่น การอ่านต ารา บทความ วารสาร  
          To study the understanding of English structure, vocabulary, and idioms used in political 
science, usage practice in words and idioms for writing and speaking, ways to practice in reading 
and writing articles focusing on an area of political science such as reading textbooks, articles 
and journals. 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา1 

หน่วยกิต 
จ านวนชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

บรรยาย 
การฝึกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม 

3(3-0-6) 
1บรรยาย  45 ชั่วโมง

ต่อภาคการศึกษา 
- 

การศึกษาด้วยตนเอง  
90 /ภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความต้องการ
ของนักศึกษาเฉพาะราย 

3.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล1         
        - อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ  1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  (เฉพาะรายที่ต้องการ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 มคอ.3 SO2021 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 

4 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศกึษา (มคอ.2 หมวด 4) 
1. คุณธรรม  จริยธรรม 
สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.1 มีจิตส านึกและตระหนัก
ศึกษาในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณทางอาชีพ 

  

 

1.2 มีวินัย ซื่อสัตย์ และ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

 

ปลูกฝั งและฝึกฝนให้สามารถท างาน
ร่วมกับผู้ อ่ืน มีคุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับครู ให้ตระหนักถึงการใช้คุณธรรม
ในการพัฒนาตนให้มีคุณธรรม เน้นให้
เข้าถึงตัวคุณธรรม จริยธรรมที่มีอยู่ในตน
แล้วรู้จักรักษาจริยธรรม คุณธรรมนั้น โดย
แสด ง ให้ เ ห็ นคุณที่ มี แ ล ะ โทษที่ ข า ด
คุณธรรม จริยธรรม 

ประเมินด้ วยตนเอง 
โดยรู้ เท่าทันอารมณ์
ของตน ประเมินด้วย
กลุ่ม เ พ่ือน และด้วย
การสังเกต 

 

1.3 มีจิตสาธารณะ รักและ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน 
และประเทศชาติ 

 

ให้มีความรู้ มีความเข้าใจในจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูตามกรอบของคุรุสภา และเน้น
ให้ยึดถือเป็นแนวคิดหลัก ให้ยึดมั่นและ
เชื่อถือ และกระตุ้นให้ยึดเป็นปทัสถาน
แห่งตนเพื่ออนาคตท่ีดีของเยาวชน สังคม
และประเทศชาติ 

ประเมินด้ วยการให้
ประเมินตนเอง การ
มอบงานเ พ่ือพัฒนา
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ที่ พึ ง
ประสงค์ และใช้การ
สังเกตพฤติกรรมและ
ผลงานที่มอบหมาย 

2. ความรู้ 
สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

2.1 มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักการและทฤษฎีส าคัญใน
สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 

 

ให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจในความ
เชื่อมโยงระหว่างเนื้อหารายวิชาและคณุลักษณะ
ของครูตามกรอบของคุรสุภา ด้วยการให้ท างาน
เดี่ยวและท างานกลุ่ม มีการศึกษานอกสถานท่ีที่
เป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนและให้
เชื่อมโยงกับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
ได้ในทุกๆ มิต ิ

ประเมินจากผลของงานท่ี
มอบหมาย ใช้การสังเกต
และ    ให้ประเมินตนเอง 

 

2.2 มีทักษะและประสบการณ์
การเรียนรู้ในสาขาวิชารัฐศาสตร์
การปกครอง สามารถปฏิบัติงาน
ในสถานการณ์ต่างๆได้ 

  

 

2.3 มีความรู้ความเข้าใจใน
พัฒนาการใหม่ๆ ในสาขาวิชา 
รวมถึงงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับ 

ให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจในความ
เชื่อมโยงระหว่างเนื้อหารายวิชาและคณุลักษณะ
ของครูตามกรอบของคุรสุภา ด้วยการให้ท างาน
เดี่ยวและท างานกลุ่ม มีการศึกษานอกสถานท่ีที่

ประเมินจากผลของงานท่ี
มอบหมาย ใช้การสังเกต
และ    ให้ประเมินตนเอง 
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การแก้ไขปัญหาและการต่อยอด
องค์ความรู้ในสาขาวิชา 

เป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนและให้
เชื่อมโยงกับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
ได้ในทุกๆ มิต ิ

 

2.4 ตระหนักศึกษาในธรรมเนียม
ปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 

  

 
2.5 มีความรู้ด้าน
พระพุทธศาสนา  

  

3. ทักษะทางปัญญา 
สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

3.1 สามารถค้นหา ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ใน
การพัฒนาความรู้และการ 

แก้ปัญหาทางอาชีพได้อย่าง
สร้างสรรค ์

 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้วิธีสอนที่
หลากหลาย ทั้งบรรยาย อภิปราย สืบค้น
ข้อมูลด้วยตนเองผ่านสื่ออีเลกทรอนิกส์ 
และการสัมภาษณ์ การศึกษาดูงาน ให้
ความรู้และให้ฝึกให้คิดวิเคราะห์ออกแบบ
การเรียนการสอนที่ เน้นการใช้ปัญญา 
ความคิดขั้นสูงและเชิงพหุปัญญา ให้มี
ความรู้และสามารถท าการวินิจฉัยผู้เรียน
และท าการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้ 

ให้ปฏิบัติจริง และ
สังเกตจาก
ความสามารถในการ
ฝึกปฏิบัติแลผลผลิตที่
เกิดข้ึน 

 

3.2 สามารถคิดวิเคราะห์และ
ริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้
และประสบการณ์ของตนใน 

การแก้ปัญหาการท างานได้ 

 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างการใช้
ปัญญาขั้นสูง ให้สามารถออกแบบและ
น าเสนอข้อคิดที่แสดงถึงความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์และมี
วิสัยทัศน์ 

ประเมินจากผลงานที่
เกิดขึ้น รวมถึงสังเกต
พั ฒ น า ก า ร ก า ร ใ ช้
ทักษะทางปัญญาของ
ผู้เรียน 

 
3.3 สามารถวางแผนการท างาน
และการบริหารจัดการงานได้ 

  

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 
สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

4.1 มีภาวะผู้น า มีความคิดริเริ่ม
ในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเอง
และของกลุ่ม 

  

 

4.2 ตระหนักศึกษาในความ
แตกต่างหลากหลายทางสังคม
และวัฒนธรรม สามารถท างาน 

ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 

  

 
4.3 มีความรับผิดชอบในการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและ
อาชีพอย่างต่อเนื่อง 

ฝึกให้สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืน การ
ประสานงานกับบุคคลอื่น จัดกิจกรรมที่ฝึก

ประเมินจากผลงานที่
ไ ด้  แ ล ะ สั ง เ ก ต
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ความเป็นผู้น า และกระตุ้นให้เกิดจิตส านึก
รักและรับผิดชอบต่อส่วนรวมในทุกมิติ 

พัฒนาการของการอยู่
ร่ ว ม กั บ ผู้ อ่ื น แ ล ะ
ปฏิ สั ม พันธ์ที่ พัฒนา
ในทางท่ีดีขึ้น 

 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

5.1 มีความสามารถในการใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
หรือคณิตศาสตร์หรือ
กระบวนการวิจัยในการคิด
วิเคราะห์หรือแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันและในการ
ปฏิบัติงานได้ 

จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนฝึกฝน
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการ
สื่อสาร ฝึกให้สามารถวิ เคราะห์และ
เลือกใช้สารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในงานการเรียนการสอนและงานครูที่
รับผิดชอบ 

 ใ ห้ ฝึ ก ป ฏิ บั ติ  แ ล ะ
ประเมินด้ วยการให้
ปฏิบัติจริง 

 

5.2 มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศในการสื่อสาร การ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การ
จัดเก็บและประมวลผลข้อมูล
และการน าเสนอข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อประโยชน์ใน
การศึกษาได้ 

จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนฝึกฝน
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการ
สื่อสาร ฝึกให้สามารถวิ เคราะห์และ
เลือกใช้สารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในงานการเรียนการสอนและงานครูที่
รับผิดชอบ 

 ใ ห้ ฝึ ก ป ฏิ บั ติ  แ ล ะ
ประเมินด้ วยการให้
ปฏิบัติจริง 

 

5.3 มีความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศใน
การสื่อสาร การแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง การจัดเก็บและ
ประมวลผลข้อมูลและการ
น าเสนอข้อมูลสารสนเทศ 

ส่ ง เ สริ ม ให้ ปฏิบั ติ ง านและท า ง านที่
มอบหมายด้วยการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการ
สื บ ค้ น  จั ด เ ก็ บ ป ร ะม ว ล ผ ล ร ว ม ทั้ ง
สร้างสรรค์ผลงานที่ใช้ความสามารถด้าน
คอมพิวเตอร์ 

ประเมินจากผลงาน
ตามที่มอบหมาย และ
สั ง เ ก ต พั ฒ น า ก า ร
ความสามารถด้าน การ
น าเสนอและการผลิต
งานเชิงสร้างสรรค์ 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล  (กระจายจากค าอธบิายรายวิชา) 
1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ /รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่
ใช้ 

ผู้สอน 

1 

- Introduction 
- Lesson 1: Introduction to 
Political Science 
 
 

3 

การสอนแบบการตั้งค าถาม 
การสอนแบบบรรยาย 
การสอนเป็นรายบุคคล 
การสอนแบบสัมมนา 
ใช้สื่อคอมพวิเตอร์  
power point, e-learning 

นายบรรจบ  
โชติชัย 

2 

- Lesson 1: Introduction to 
Political Science 
 3 

การสอนแบบการตั้งค าถาม 
การสอนแบบบรรยาย 
การสอนเป็นรายบุคคล 
การสอนแบบสัมมนา 
ใช้สื่อคอมพวิเตอร์  
power point, e-learning 

นายบรรจบ  
โชติชัย 

3 

- Lesson 2: Form of 
Governments 
- Quiz 1 3 

การสอนแบบการตั้งค าถาม 
การสอนแบบบรรยาย 
การสอนเป็นรายบุคคล 
การสอนแบบสัมมนา 
ใช้สื่อคอมพวิเตอร์  
power point, e-learning 

นายบรรจบ  
โชติชัย 

4 

- Lesson 2 : Form of 
Governments 
 3 

การสอนแบบการตั้งค าถาม 
การสอนแบบบรรยาย 
การสอนเป็นรายบุคคล 
การสอนแบบสัมมนา 
ใช้สื่อคอมพวิเตอร์  
power point, e-learning 

นายบรรจบ  
โชติชัย 

5 

- Lesson 2: Form of 
Governments 
 3 

การสอนแบบการตั้งค าถาม 
การสอนแบบบรรยาย 
การสอนเป็นรายบุคคล 
การสอนแบบสัมมนา 
ใช้สื่อคอมพวิเตอร์  
power point, e-learning 

นายบรรจบ  
โชติชัย 

6 
- Lesson 3: Democracy in 
Thailand 

3 
การสอนแบบการตั้งค าถาม 
การสอนแบบบรรยาย 

นายบรรจบ  
โชติชัย 
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-  Quiz 2 การสอนเป็นรายบุคคล 
การสอนแบบสัมมนา 
ใช้สื่อคอมพวิเตอร์  
power point, e-learning 

7 

-  Lesson 3: Democracy in 
Thailand 
- Preparation for Mid-tern 
Examination 

3 

การสอนแบบการตั้งค าถาม 
การสอนแบบบรรยาย 
การสอนเป็นรายบุคคล 
การสอนแบบสัมมนา 
ใช้สื่อคอมพวิเตอร์  
power point, e-learning 

นายบรรจบ  
โชติชัย 

8 

- Lesson 4: Political Parties 
 

3 

การสอนแบบการตั้งค าถาม 
การสอนแบบบรรยาย 
การสอนเป็นรายบุคคล 
การสอนแบบสัมมนา 
ใช้สื่อคอมพวิเตอร์  
power point, e-learning 

นายบรรจบ  
โชติชัย 

9 สอบกลางภาค 

10 

- Lesson 4: Political Parties 
-  Quiz 3 

3 

การสอนแบบการตั้งค าถาม 
การสอนแบบบรรยาย 
การสอนเป็นรายบุคคล 
การสอนแบบสัมมนา 
ใช้สื่อคอมพวิเตอร์  
power point, e-learning 

นายบรรจบ  
โชติชัย 

11 

- Lesson 5: Political Parties 
 

3 

การสอนแบบการตั้งค าถาม 
การสอนแบบบรรยาย 
การสอนเป็นรายบุคคล 
การสอนแบบสัมมนา 
ใช้สื่อคอมพวิเตอร์  
power point, e-learning 

นายบรรจบ  
โชติชัย 

12 

- Lesson 6: International 
Relationship 
 3 

การสอนแบบการตั้งค าถาม 
การสอนแบบบรรยาย 
การสอนเป็นรายบุคคล 
การสอนแบบสัมมนา 
ใช้สื่อคอมพวิเตอร์  
power point, e-learning 

นายบรรจบ  
โชติชัย 

13 - Lesson 6: International 3 การสอนแบบการตั้งค าถาม นายบรรจบ  
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Relationship 
- Quiz 4 
 

 
 

การสอนแบบบรรยาย 
การสอนเป็นรายบุคคล 
การสอนแบบสัมมนา 
ใช้สื่อคอมพวิเตอร์  
power point, e-learning 

โชติชัย 

14 

 -  Lesson 6: International 
Relationship 
- Quiz 5 
- Preparation for Final Exam 

3 

การสอนแบบการตั้งค าถาม 
การสอนแบบบรรยาย 
การสอนเป็นรายบุคคล 
การสอนแบบสัมมนา 
ใช้สื่อคอมพวิเตอร์  
power point, e-learning 

นายบรรจบ  
โชติชัย 

15 

- Presentation 
- Quiz 6 

3 

การสอนแบบการตั้งค าถาม 
การสอนแบบบรรยาย 
การสอนเป็นรายบุคคล 
การสอนแบบสัมมนา 
ใช้สื่อคอมพวิเตอร์  
power point, e-learning 

นายบรรจบ  
โชติชัย 

16 

- Presentation 

3 

การสอนแบบการตั้งค าถาม 
การสอนแบบบรรยาย 
การสอนเป็นรายบุคคล 
การสอนแบบสัมมนา 
ใช้สื่อคอมพวิเตอร์  
power point, e-learning 

นายบรรจบ  
โชติชัย 

17 สอบวัดผลปลายภาค 
 
 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห ์
ประเมิน 

สัดส่วนของ
ประเมินผล 

 

1.1 มีจิตส านึกและตระหนัก
ศึกษาในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณทางอาชีพ 

ประเมินด้วยตนเอง โดยรู้เท่าทันอารมณ์ของ
ตน ประเมินด้วยกลุ่มเพื่อน และด้วยการ
สังเกต ตลอดภาค

การศึกษา 
10% 

 

1.2 มีวินัย ซื่อสัตย์ และ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

 

ประเมินด้วยการให้ประเมินตนเอง การมอบ
งานเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
และใช้การสังเกตพฤติกรรมและผลงานที่
มอบหมาย 
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1.3 มีจิตสาธารณะ รักและ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน และ
ประเทศชาติ 

 

2. ด้านความรู้ 

สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ
ประเมินผล 

 

2.1 มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักการและทฤษฎีส าคัญใน
สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 

 

-ประเมินด้วยการสอบกลางภาค 
-ประเมินด้วยการสอบปลายภาค 

ทุกสัปดาห ์ 30% 

 

2.2 มีทักษะและประสบการณ์
การเรียนรู้ในสาขาวิชารัฐศาสตร์
การปกครอง สามารถปฏิบัติงาน
ในสถานการณ์ต่างๆได้ 

 

 

2.3 มีความรู้ความเข้าใจใน
พัฒนาการใหม่ๆ ในสาขาวิชา 
รวมถึงงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับ 

การแก้ไขปัญหาและการต่อยอด
องค์ความรู้ในสาขาวิชา 

 

 

2.4 ตระหนักศึกษาในธรรมเนียม
ปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 

 

 2.5 มีความรู้ด้านพระพุทธศาสนา   

3. ทักษะทางปัญญา 

สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ
ประเมินผล 

 

3.1 สามารถค้นหา ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการ
พัฒนาความรู้และการแก้ปัญหา
ทางอาชีพได้อย่างสร้างสรรค์ 

ให้ปฏิบัติจริง และสังเกตจากความสามารถ
ในการฝึกปฏิบตัิแลผลผลติที่เกิดขึน้ 

ทุกสัปดาห ์ 20%  

3.2 สามารถคิดวิเคราะห์และ
ริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้
และประสบการณ์ของตนในการ
แก้ปัญหาการท างานได้ 

ประเมินจากผลงานท่ีเกิดขึ้น รวมถึงสังเกต
พัฒนาการการใช้ทักษะทางปัญญาของ
ผู้เรยีน 

 

3.3 สามารถวางแผนการท างาน
และการบริหารจัดการงานได้ 
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 

สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ
ประเมินผล 

 

4.1 มีภาวะผู้น า มีความคิดริเริ่ม
ในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเอง
และของกลุ่ม 

 

ทุกสัปดาห ์ 10% 
 

4.2 ตระหนักศึกษาในความ
แตกต่างหลากหลายทางสังคม
และวัฒนธรรม สามารถท างาน 

ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 

 

 
4.3 มีความรับผิดชอบในการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและ
อาชีพอย่างต่อเนื่อง 

ประเมินจากผลงานท่ีได้ และสังเกต
พัฒนาการของการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและ
ปฏิสัมพันธ์ที่พัฒนาในทางที่ดีขึ้น 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ
ประเมินผล 

 

5.1 มีความสามารถในการใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
หรือคณิตศาสตร์หรือ
กระบวนการวิจัยในการคิด
วิเคราะห์หรือแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันและในการ
ปฏิบัติงานได้ 

ให้ฝึกปฏิบัติ และประเมินด้วยการให้ปฏิบัติ
จริง 

ทุกสัปดาห ์
 

10% 
 

 

5.2 มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศในการสื่อสาร การ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การ
จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลและ
การน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ 
เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาได้ 

ให้ฝึกปฏิบัติ และประเมินด้วยการให้ปฏิบัติ
จริง 

 

5.3 มีความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศใน
การสื่อสาร การแสวงหาความรู้

ประเมินจากผลงานตามที่มอบหมาย และ
สังเกตพัฒนาการความสามารถด้าน
คอมพิวเตอร์ทั้งในแง่ของการสืบคน้ การ
น าเสนอและการผลติงานเชิงสร้างสรรค ์
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ด้วยตนเอง การจัดเก็บและ
ประมวลผลข้อมูลและการ
น าเสนอข้อมูลสารสนเทศ 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน (มคอ.2 หมวด 7 ข้อ 2) 

 
1. เอกสารและต าราหลัก 
คณาจารย์ผู้สอน. (2551) เอกสารประกอบการสอนวิชา 2101311 
 ภาษาอังกฤษส าหรับนักรัฐศาสตร์. อุบลราชธานี :  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 ราชบัณฑิตยสถาน. 2552. พจนานุกรมศัพท์รัฐศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ : 
ราชบัณฑิตยสถาน. 
 วิทยากร เชียงกูล. 2545. อธิบายศัพท์การเมืองการปกครองสมัยใหม่. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์
สายธาร. 
 Roskin, Michael G.  2006. Political Science: An Introduction. New Jersey: Pearson 
Education , Inc. 
 Jeffries, Linda and S. Mikulecky, Beatric.  1996. More Reading Power. USA: Addison-Wesley 
Publishing Company. 
 Stoker, Gerry. 1989. The Politics of Local Government. Hong Kong: Macmillan. 
  Griffiths, Martin & O’Callaghan, Terry. International Relations: Key Concepts. 2002. 
Routledge. London. 
 
2. เว็บไซต์ที่ส าคัญ 

www.webster.com 
www.bangkokpost.com 

      www.nationmultimedia.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.webster.com/
http://www.bangkokpost.com/
http://www.nationmultimedia.com/
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยอาจารย์และนักศกึษา    

    นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ ตามกรอบการประเมินการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น
ส าคัญของ สมศ. เมื่อสิ้นสุดการเรยีนรายวิชา สัปดาห์สดุท้ายของการเรียน 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

       คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับผิดชอบการน าผลประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และการประเมินตนเองของ
อาจารย์ มาพิจารณาและให้ข้อมูลแก่อาจารย์ผู้สอน เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 

3. การปรับปรุงการสอน  

1) กลไกการปรับปรุงการสอน ก ากับดูแลโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งมีหน้าที่ในการน าผลการประเมินการสอน
โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาพิจารณา สรุปข้อมูลให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ และน าผลไปพิจารณาในการปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียน
การสอนในภาคการศึกษาต่อๆไป  

2) กลไกการสนับสนุนการจดัการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยและคณะมีการจัดการอบรมพัฒนาอาจารยด์้านการสอน 
เช่น  การจัดเรยีนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั การสอนสอดแทรกคุณธรรม จรยิธรรม การสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการวจิัยในช้ันเรียน เป็นต้น ซึง่อาจารย์สามารถพัฒนาตนเองและน าความรูม้าปรับปรุงการสอนไดต้ลอดเวลา 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา 

1) การทบทวนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์หรือมาตรฐานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ก าหนด
ส าหรับรายวิชา  

2) การพิจารณาระดับคะแนนที่อาจารย์ท าการประเมินผลและตัดเกรด ให้เป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัย ด าเนินการในระดับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

3) การให้โอกาสนักศึกษาในการตรวจสอบระดับคะแนน หากเห็นว่าผลการประเมินอาจมีความผดิพลาด รวมไปถึงการให้
นักศึกษาสามารถอุทธรณผ์ลการเรียนหากเห็นว่าไมไ่ดร้ับความเป็นธรรมหรือมีข้อผดิพลาดในการประเมิน 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
        การน าผลการประเมินการสอนมาวิเคราะหห์าแนวทางปรับปรุงในรายวิชา โดยอาจมีการปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสม การ
ปรับปรุงระยะเวลาที่ใช้ในการสอนแต่ละหัวข้อ การปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน และการปรับปรุงเกณฑ์และวิธีการประเมน
ผลการเรยีนของนักศึกษา ทุกรอบระยะเวลาเมื่อสิ้นสุดการสอนรายวชิาในแต่ละภาคการศึกษา 

 
 

        ลงช่ือ...............................................ผู้จัดท า 
                   ( นายบรรจบ    โชติชัย)               

                         วันท่ี 10  กรกฎาคม  2558 


