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รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification) 

รหัสวิชา  PPS ๑๑๐๔ รายวิชา การปกครองเปรียบเทียบ 

สาขาวชิา รัฐศาสตร์  คณะ/วิทยาลัย  การเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 

หมวดที่๑ข้อมูลท่ัวไป 
๑. รหัสและชือ่รายวชิา   

รหัสวิชา PPS ๑๑๐๔ 
 ชื่อรายวิชาภาษาไทย การปกครองเปรียบเทียบ  
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Comparative Politics 

๒. จ านวนหน่วยกติ   ๓(๓-๐-๖) 
       
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
๓.๑  หลักสูตร       หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต 
๓.๒ ประเภทของรายวิชา    รัฐศาสตรบ์ัณฑติ 
 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    
๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา           ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ดร.จอมชัย เลศิอมรรัฐ  
๔.๒  อาจารย์ผูส้อน                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.จอมชัย เลศิอมรรัฐ  
 
๕.  สถานที่ติดต่อ  ๑๓๒/๑ ม.๘ ต.กกโก อ.เมือง จ.ลพบุรี  /มือถอื  ๐๘๔-๐๔๙๔๕๔๙  
 
๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรยีน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่        ๒ / ๒๕๖๔   โครงการพัฒนาก าลงัพล ห้องเรียน รุน่๔/๑  
๖.๒ จ านวนผู้เรยีนที่รับได ้ประมาณ    ๕๐  คน 

 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมากอ่น(Pre-requisite)  (ถา้มี) ไม่ม.ี 
 
๘. รายวิชาที่ต้องเรยีนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถา้มี) ไม่มี. 
 
 
 
๙. สถานที่เรียน   มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสนุันทา  
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๑๐.วันที่จัดท าหรือปรับปรุง   วันที ่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
รายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
 

หมวดที่ ๒  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา/กระบวนวชิา 

 ๑.๑ เพื่อศกึษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของการเมอืงเปรียบเทียบ 

  ๑.๒ เพื่อศกึษาแนวทางการวิเคราะหโ์ครงสรา้งองค์ประกอบการเมืองเปรียบเทียบ 

  ๑.๓ เพื่อศกึษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการเมอืงของประเทศตา่งๆ 

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

 -ยังไม่มีการปรับปรุงรายวิชา 

 
หมวดที่๓ลักษณะและการด าเนนิการ 

 
๑. ค าอธบิายรายวิชา 
    PPS๑๑๐๔ การปกครองเปรยีบเทยีบ     ๓(๓-๐-๖) 
 การเมืองในลักษณะเปรียบเทียบ วิธีการเปรียบเทียบ แนวทางการศึกษา และทฤษฎีต่างๆ  ในการเมือง
เปรียบเทียบโดยการเปรียบเทียบการเมืองในกลุ่มประเทศที่มีความหลากหลายในแนวคิดทางด้านการเมืองการ
ปกครอง 
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๒. จ านวนชั่วโมงที่ใชต้่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝกึงาน(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

บรรยายไมน่อ้ยกว่า 
 ๔๕ ชั่วโมง 

ต่อภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ตอ้งการของ 

นักศกึษาเฉพาะราย 

 
ไมม่กีารฝกึปฏิบัตงิานภาคสนาม 

ตามความตอ้งการ 
ของนักศกึษาเฉพาะราย 

 
๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแกน่ักศกึษาเป็นรายบุคคล 
 (ผู้รับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุข้อมูล   ตัวอยา่งเช่น  ๑ ช่ัวโมง / สัปดาห์) 
 ๓.๑ ปรกึษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผูส้อน  คณะ/วิทยาลัย การเมืองและการปกครอง 
 ๓.๒ ปรกึษาผ่านโทรศัพท์ที่ท างาน / มือถอื  ๐๘๔-๐๔๙๔๕๔๙ 
 ๓.๓ ปรกึษาผ่านจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail)   dr_chomchai@hotmail.com 
 ๓.๔ ปรกึษาผ่านเครอืข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line). ID LINE :  
 ๓.๕ ปรกึษาผ่านเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard)....... 
 
 

หมวดที่๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

๑.คุณธรรม  จรยิธรรม 
๑.๑  คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
      พัฒนาผู้เรยีนให้มีคุณธรรม จรยิธรรมให้สามารถด าเนนิชีวิตรว่มกับผูอ้ื่นในสงัคมอยา่งราบรื่น และเป็น

ประโยชน์ตอ่ส่วนรวม และพฒันาผู้เรยีนให้มีความรับผดิชอบ ขยนั ซื่อสัตย์ มีวนิยัในตนเอง และท างานรว่มกับผูอ้ื่นได้ ไม่เอา
เปรียบผู้รว่มงาน โดยผูส้อนจะพยายามสอดแทรกเรื่องทีเ่ก่ียวข้องกับคุณธรรมจริยธรรม เพื่อใหน้ักศึกษาสามารถพัฒนา
คุณธรรม จรยิธรรมไปพรอ้มกับการศึกษาได้อย่างดี โดยมคีุณธรรมจรยิธรรม ดังนี้ 

 (๑)  มีวนิัยและความรับผดิชอบต่อหนา้ที่ มีความมุง่มัน่ในการท างานใหส้ าเร็จ 
  (๒)  มนี้ าใจ มีจติอาสา จิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และเห็นอกเหน็ใจผู้อืน่ 
 (๓)  มีความซือ่สตัย ์กตัญญู เที่ยงธรรม 
 (๔)  สุภาพ อ่อนน้อมถอ่มตน รูจ้ักกาลเทศะ ใจกวา้ง รับฟงัความคดิเห็นของผู้อืน่ 
 (๕)  มีจติส านึกและตระหนักในคุณคา่ของการเป็นนักรัฐศาสตร ์
       (๖)  มีความรับผดิชอบต่อตนเอง/วิชาชีพ สงัคม รวมทั้งเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์
 (๗)  เคารพและปฏิบตัิตามกฎระเบียบข้อบงัคับขององคก์รและสงัคม 
๑.๒   วิธีการสอน  

                   (๑) บรรยายพรอ้มยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจรยิธรรมที่เกี่ยวข้องกับเนือ้หาทางรัฐศาสตร ์
โดยสอดแทรกจรรยาบรรณทางวิชาการ   

 
      (๒) มอบหมายงาน ให้นกัศึกษาจัดท ากิจกรรมเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม โดยมุง่เน้นใหน้ักศึกษาตระหนัก ถงึ 

ความซื่อสัตย์ ความมีวนิัย ความรับผดิชอบ โดยไม่ลอกเลียนแบบ 
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      (๓) อภิปรายกลุ่ม 
      (๔) ก าหนดใหน้ักศึกษาหาตัวอย่างหรอืกรณศีึกษาทีเ่ก่ียวขอ้ง 
๑.๓    วิธีการประเมินผล 

                    (๑) พฤติกรรมการเขา้เรียน และส่งงานทีไ่ด้รับมอบหมายตามขอบเขตทีใ่ห้และตรงเวลา 
                    (๒) มีการอ้างอิงเอกสารที่ไดน้ ามาท ารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
                    (๓) ประเมินผลการวิเคราะห์กรณศีกึษา 
                    (๔) ประเมนิผลการน าเสนอรายงานที่มอบหมาย 
๒. ความรู้ 

๒.๑   ความรู้ท่ีต้องพัฒนา 
               (๑) ผู้เรยีนตอ้งมีความรูแ้ละความเข้าใจในเนือ้หาวิชา 
                (๒) ผู้เรยีนตอ้งมีความรูห้ลักการทางทฤษฎีและรู้ขัน้ตอนและวธิกีารปฏบิัต ิ
               (๓) ผู้เรยีนมีความสามารถน าหลักการทฤษฎีไปประยุกต์วิเคราะห์อธิบายสังคมตามกรณีศึกษา 
               (๔) มีความรูใ้นแนวกว้างทีส่ามารถวิเคราะห์เชื่อมโยงเนื้อหาวิชากับสภาพแวดล้อมด้านการเมือง 
                        การบรหิาร เศรษฐกิจ และสังคม 
               (๕)มีความสามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ 
๒.๒   วิธีการสอน 

        (๑) การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสรมิกระบวนการคิด  
        (๒) บรรยายเพื่อใหน้ักศึกษาเข้าใจเนือ้หา และให้ท าแบบฝึกหัด   
        (๓) การสอนโดยใช้กระบวนการสืบคน้ เนน้พฤติกรรม ให้นักศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง 
        (๔) ให้นสิิตแบ่งกลุ่มอภปิรายพรอ้มท ารายงานกลุม่  และการทดสอบยอ่ย                                                                                              
 
๒.๓    วิธีการประเมนิผล  

                    (๑)  ดูพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการเขา้ห้องเรียน และการถามตอบ 
                    (๒)  ประเมนิจากการน าเสนอผลงาน การพูดและบุคลิกภาพ 
                    (๓)  ประเมินจากการส่งงานตามทีส่ั่งครบ และการทดสอบยอ่ย  
                    (๔)  ประเมินจากการสอบปลายภาค  
 
๓.ทักษะทางปัญญา 

๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ตอ้งพัฒนา 
       (๑) สามารถประยุกต์ใช ้ความรูภ้าคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 
       (๒)  สามารถพัฒนาทักษะการคิด เพื่อศึกษาเนือ้หาและวิเคราะห์ขอ้มลู  

                    (๓) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู ้และวิธีแสวงหาความรูอ้ย่างถูกต้อง   
 
๓.๒   วิธีการสอน 
        (๑)  บรรยาย อภิปราย กรณศีึกษารว่มกันในช้ันเรยีน 
        (๒)  ใช้กระบวนการกลุม่และรายบุคคลมอบหมายงานให้นักศึกษา ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล  
    เพือ่แสวงหาความรูว้ิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้   
        (๓)  ฝกึปฏบิัติการน าเสนอรายงานกลุม่/บุคคล 
๓.๓    วิธีการประเมินผล 
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(๑) วัดจากการท าแบบฝึกหดัท้ายบท  
(๒) ประเมินจากการวดัผลการศึกษาความรูท้ี่ได้จากการวิเคราะห์ สงัเคราะห ์การอภิปรายกลุ่ม  
 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพัฒนา 
     (๑) พัฒนาทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ระหวา่งเพื่อนในการท างาน  
    (๒)  พัฒนาความเปน็ผูน้ า ผูต้ามและผู้รับผดิชอบในการท างานเปน็ทีม 

               (๓)  พัฒนาการเรยีนรูด้้วยตนเอง และมีความรับผดิชอบในงานที่มอบหมายให้  
๔.๒   วธีิการสอน 

 (๑) มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง และท ารายงาน 
 (๒) จัดกจิกรรมกลุ่มในการวเิคราะห์และสังเคราะห์ความรู ้มอบหมายงานรายบุคคลและงานกลุ่ม            

       น าเสนอรายงาน 
  (๓) น าเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบ เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
๔.๓    วิธีการประเมนิผล 

(๑) การจัดท ารายงาน และน าเสนอด้วยสื่อเทคโนโลย ี
                      (๒) การมีสว่นรว่มในการในการน าเสนอ ด้วยสือ่เทคโนโลยี 

 (๓) ประเมินจากการที่น าเสนอรายงาน  และพฤติกรรมการท างานเป็นทมี 
 

๕. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
     (๑)  พัฒนาทักษะในการสื่อสารทัง้ในการพดู การเขยีน การท ารายงาน และการน าเสนอ 
    (๒)  พัฒนาทักษะในการวเิคราะห์ขอ้มูลจากกรณีศึกษา 
    (๓)  พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมลูทางอินเตอร์เนต็ 

               (๔)  ทักษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งงานทาง Email   
                รวมทั้งทักษะในการน าเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือและเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม 

๕.๒   วิธีการสอน 
(๑) น าเสนอโดยใช้รูปแบบ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
(๒) จัดประสบการณ์ให้ผู้เรยีนน าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จากเว็บไซต ์สื่อสิง่พิมพ ์สื่อการ

      สอน  และท ารายงานจากแหล่งที่มาของข้อมลูที่นา่เชื่อถือ  
๕.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  ทักษะการพูดในการน าเสนอผลงาน 
(๒)  ทักษะการเขยีนรายงาน 
(๓)  ทักษะการน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๔)  ความสามารถในการใช้ทักษะและเทคนิคการวเิคราะหข์้อมูลสารสนเทศ 
 
 
 
 

๖. ด้านอื่นๆ      - ไม่มี 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๖ 
รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วทิยาลัย........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

หมายเหตุ 

สัญลักษณ ์ หมายถงึ ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ์  หมายถงึ ความรับผิดชอบรอง  

เวน้วา่ง หมายถงึ ไมไ่ด้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฏอยู่ในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 

 

หมวดที่๕ แผนการสอนและการประเมนิผล  

๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๑ ปฐมนิเทศรายวิชา 

แนะน ารายวิชาและเกณฑ์การวัดผล 

ต ารา หนังสืออ่านประกอบและแหล่ง

เรียนรู้เพิ่มเตมิ 

    ๓ กจิกรรม  

๑. อาจารย์ผู้สอนแนะน าตัวและ

อธิบายเนื้อหารายวชิา จุดประสงค์และ

เป้าหมายของรายวชิา เกณฑ์การวัดผล

และประเมินผล แนะน าหนังสอื และ

website เพื่อการเรียนรู้ 

สื่อทีใ่ช้  ออนไลนร์ะบบ Zoom / Line 

และ Power Point / เอกสาร Word   

ผศ.ดร.จอมชัย เลศิอมรรัฐ 

๒ ความหมาย ความส าคัญ วัตถุประสงค์ 

แนวคิด และขอบข่าย การศึกษาการเมอืง

เปรียบเทียบ 

๓ กจิกรรม 

-บรรยาย  

-น าเสนองานกลุ่ม /อภิปรายกลุ่มจาก

กรณศีกึษาหรือหัวขอ้ท่ีผู้สอนก าหนด 

และ Discussion เกี่ยวกับหัวขอ้ท่ีศึกษา  

สื่อทีใ่ช้  Power Point/ วดีีทัศน์ 

ผศ.ดร.จอมชัย เลศิอมรรัฐ 

๓ แนวทางหลักในการศึกษา การเมืองการ

ปกครองเปรียบเทียบ 

๓ กจิกรรม 

-บรรยาย  

-น าเสนองานกลุ่ม /อภิปรายกลุ่มจาก

กรณศีกึษาหรือหัวขอ้ท่ีผู้สอนก าหนด 

และ Discussion เกี่ยวกับหัวข้อท่ีศึกษา  

สื่อทีใ่ช้  Power Point/ วดีีทัศน์ 

ผศ.ดร.จอมชัย เลศิอมรรัฐ 

     

๔ 

 

ทฤษฏี ท่ีใช้ในการศึกษาการเมือง การ

ปกครองเปรียบเทียบ 

๓ กจิกรรม 

-บรรยาย  

-น าเสนองานกลุ่ม /อภิปรายกลุ่มจาก

ผศ.ดร.จอมชัย เลศิอมรรัฐ 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

กรณศีกึษาหรือหัวขอ้ท่ีผู้สอนก าหนด 

และ Discussion เกี่ยวกับหัวข้อท่ีศึกษา  

สื่อทีใ่ช้  Power Point/ วดีีทัศน์ 
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๕ รูปแบบการเมอืงการปกครอง 

เปรียบเทียบ 

๓ กจิกรรม 

-บรรยาย  

-น าเสนองานกลุ่ม /อภิปรายกลุ่ม

จากกรณีศึกษาหรอืหัวข้อท่ีผู้สอน

ก าหนด และ Discussion เกี่ยวกับ

หัวขอ้ท่ีศึกษา  

สื่อทีใ่ช้  Power Point/ วดีทัีศน์ 

ผศ.ดร.จอมชัย เลศิอมรรัฐ 

๖ รู ป แ บ บ ก า ร เมื อ ง ก า ร ป ก ค ร อ ง 

เปรียบเทียบ(ตอ่) 

๓ กิจกรรม 

-บรรยาย และท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

สื่อทีใ่ช้  ออนไลน์ระบบ Zoom / Line 

และ Power Point / เอกสาร Word   

ผศ.ดร.จอมชัย เลศิอมรรัฐ 

๗ รูปแบบการเมอืงการปกครอง 

เปรียบเทียบ(ตอ่) 

- กิจกรรม 

-บรรยาย และท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

สื่อทีใ่ช้  ออนไลน์ระบบ Zoom / Line 

และ Power Point / เอกสาร Word   

ผศ.ดร.จอมชัย เลศิอมรรัฐ 

๘ สอบกลางภาค  ๓   ผศ.ดร.จอมชัย เลศิอมรรัฐ 

๙ แนวคิดพัฒนาทางการเมอืง ๓ กิจกรรม 

-บรรยาย และท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

สื่อทีใ่ช้  ออนไลน์ระบบ Zoom / Line 

และ Power Point / เอกสาร Word   

ผศ.ดร.จอมชัย เลศิอมรรัฐ 

๑๐ แนวคิดสถาบันทางการเมอืง ๓  กิจกรรม 

-บรรยาย และท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

สื่อทีใ่ช้  ออนไลน์ระบบ Zoom / Line 

และ Power Point / เอกสาร Word   

ผศ.ดร.จอมชัย เลศิอมรรัฐ 

๑๑ การเมอืงการปกครองในประเทศ อังกฤษ ๓ กิจกรรม 

-บรรยาย และท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

สื่อทีใ่ช้  ออนไลนร์ะบบ Zoom / Line 

และ Power Point / เอกสาร Word   

ผศ.ดร.จอมชัย เลศิอมรรัฐ 

๑๒ การเมอืงการปกครองในประเทศ ฝร่ังเศส ๓ กิจกรรม 

-บรรยาย และท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

สื่อทีใ่ช้  ออนไลน์ระบบ Zoom / Line 

และ Power Point / เอกสาร Word   

ผศ.ดร.จอมชัย เลศิอมรรัฐ 
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๑๓ การเมอืงการปกครองในประเทศ 

สหรัฐอเมริกา 

๓ กิจกรรม 

-บรรยาย และท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

สื่อทีใ่ช้  ออนไลน์ระบบ Zoom / Line 

และ Power Point / เอกสาร Word   

ผศ.ดร.จอมชัย เลศิอมรรัฐ 

๑๔ การเมอืงการปกครองในประเทศ จีน ๓ กิจกรรม 

-บรรยาย และท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

สื่อทีใ่ช้  ออนไลน์ระบบ Zoom / Line 

และ Power Point / เอกสาร Word   

ผศ.ดร.จอมชัย เลศิอมรรัฐ 

๑๕ น าเสนองานเดี่ยว/ค้นควา้ด้วยตนเอง  กิจกรรม 

-บรรยาย และน าเสนองานเดี่ยว 

สื่อทีใ่ช ้ ออนไลน์ระบบ Zoom / Line 

และ Power Point / เอกสาร Word   

ผศ.ดร.จอมชัย เลศิอมรรัฐ 

๑๖ -สรุปเนื้อหา ก่อนสอบปลายภาค ๓  -สรุปเนื้อหา/ ตอบข้อสักถาม 

สื่อทีใ่ช้  ออนไลน์ระบบ Zoom / Line 

และ Power Point / เอกสาร Word   

ผศ.ดร.จอมชัย เลศิอมรรัฐ 

๑๗ สอบปลายภาค    

 

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อยอ่ยแตล่ะหัวข้อตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวชิา 

(Curriculum Mapping) ตามท่ีก าหนดในรายละเอยีดของหลักสูตรสัปดาห์ท่ีประเมินและสัดสว่นของการประเมิน) 

ผลการเรยีนรู ้ วธิกีารประเมินผลการเรียนรู้ 
สัปดาห์ท่ี

ประเมิน 

สัดส่วน 

ของการประเมินผล 

   ๑.๑, ๒.๑, 

๓.๑ 

สอบปลายภาค ๑๗ ๔๐% 

๑.๑, ๑.๓, ๒.๑, 

๓.๑, ๔.๑, ๔.๒, 

๔.๔ 

วิเคราะห์กรณีศกึษา คน้ควา้ การน าเสนอ 

การท างานกลุ่มและผลงาน 

การส่งงานตามที่มอบหมาย 

ตลอดภาค

การศึกษา 

๔๐% 

    ๑.๑, ๒.๑ 

 

 

การเขา้ชั้นเรยีนแบบฝึกหัดและการมีส่วนร่วม 

อภิปราย เสนอความคดิเห็นในช้ันเรยีน 

ตลอดภาค

การศึกษา 

๒๐% 

 

 

 

หมวดที่  ๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
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๑.  ต าราและเอกสารหลัก 

 ๑) Hague, Rod, and Martin Harrop (๒๐๐๑). Comparative Government and Politics: An Introduction (Fifth  
Edition). New York: Palgrave. 
 ๒) Powell, Jr., G. Bingham, Russell J. Dalton, and Kaare Strøm (๒๐๑๒). Comparative Politics Today: A  
World View (Tenth Edition). New York: Pearson. 
     ๒.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ  

           สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ๒๕๕๓. เอกสารการสอนชุดวิชาระบบการเมอืง
เปรียบเทียบ หน่วยที่ ๑-๖, หนว่ยที่ ๗-๑๕. พิมพ์ครัง้ที่ ๒๐. (พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๒๗) นนทบุรี: สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

 ๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า  
 เอกสารวิชาการ ระบุ.............(เชน่ หนังสอื วารสาร รายงานวิจัย เป็นต้น) 
 Internet  ระบุ......................(เว็บไซต์ที่แนะน า) 

  
  สื่อการสอน 
    สื่ออเิล็กทรอนิกส์................   (เชน่ E – Learning)   
     การใช้ภาพผา่น  Visualizes , Power point 
   โปรแกรมคอมพิวเตอร์และแหล่งอา้งองิที่ส าคัญอืน่ๆ 
    
      

หมวดที่๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนนิการของรายวชิา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศกึษา 

        การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ให้นักศึกษาเข้าประเมินผลการเรียน
การสอนทางเว็บไซต์ และจัดท าโดยนักศกึษาจากการจัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจากนักศกึษาดังนี้ 
  ๑. การตอบแบบสอบถามเพื่อประเมนิผูส้อนและประเมินรายวิชา 
  ๒. การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
  ๓. ให้ข้อเสนอแนะผา่นสือ่อิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ผูส้อนท าเป็นช่องทางสื่อสารกับนักศึกษา 
 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

      (ระบุวิธีการประเมินที่จะได้ขอ้มูลการสอน เช่น จากผูส้ังเกตการณ์ หรอืทีมผูส้อน หรอืผลการเรียนของนักศกึษา 

เป็นต้น) 

  ประเมินจากการประเมินผูส้อน  ผลการเรียนของนักศึกษาจากการสอบถามนักศึกษาในระหว่างจัดการเรียน
การสอนการเก็บข้อมลูเพื่อประเมินการสอนมกีลยุทธ์ดังนี้ 
      - ระดับผลการเรียนของนักศึกษา 

           - การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู ้
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๓. การปรับปรุงการสอน 

      (อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เช่น คณะ/ภาควิชามีการก าหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว้

อย่างไรบ้าง  

      การวิจัยในช้ันเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น) 

  ผู้สอนทบทวนวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลรายวิชา  เพื่อน าข้อมูลมาวิ เคราะห์หาแนวทาง
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึน้ โดยปรับปรุงเนื้อหาที่สอน วิธีการวัดผลและประเมินผล ปรับปรุงเนื้อหา
ให้สั้นและกระชับ ให้สามารถเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังพยายามปรับการพูดให้ช้าลง และย้ าค าพูด เพื่อให้
นักศึกษาเข้าใจมากยิ่งขึ้น 
ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกใหม้ากขึ้น เช่น การกระตุ้นใหแ้สดงความคิดเห็น คดิรูปแบบในการน าเสนอโดยการ
แสดงบทบาทเป็นผู้สอน 
 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษาในรายวิชา 

      (อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ

รายวิชา เช่น 

       ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรอืงานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปส าหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน 

หรอืส าหรับ 

      มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน) 

  ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ใน
วิชา ได้จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา ความรับผิดชอบจากการเข้าช้ันเรียน การท างานกลุ่ม การ
น าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การตรวจเช็คใบงาน แฟ้มสะสมงาน ผลการทดสอบย่อย ผลการสอบ
ระหว่างภาคเรียน ผลการสอบปลายภาคเรียน และการทวนสอบจากอาจารย์ผู้สอนท่านอื่นที่สอนในรายวิชาเดียวกัน  
 
๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

      (อธิบายกระบวนการในการน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ) 

 จากการประเมินผลและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึน้ดังนี ้

           ๑. ปรับปรุงรายวิชาอย่างนอ้ยทุก ๑ ปี ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
           ๒. เปลี่ยนหรอืจัดการเรยีนการสอนเป็นทีม หรอืแบ่งหัวข้อตามความรับผดิชอบ 
 

*********************** 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

หนา้ | ๑๒ 

รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วทิยาลัย........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามทีป่รากฏในรายละเอยีดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะ

ดา้น

อื่น ๆ 

ความรับผิดชอบหลัก                                                        ความรับผิดชอบรอง  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔  

รหัสวิชา PPS ๑๑๐๔ 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย การปกครอง
เปรียบเทียบ  
ชื่อรายวิชาภาษาองักฤษ Comparative 
Politics 
 

                       
 

ความรับผดิชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจ านวนไดต้ามความรับผดิชอบ 


