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รายละเอยีดของรายวชิา(Course Specification) 
รหสัวชิา PPS 1104 รายวชิา การปกครองเปรยีบเทยีบ (Comparative Politics) 

สาขาวชิารฐัศาสตร ์วทิยาลยันวตักรรมและการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
ภาคการศกึษา ๓ ปกีารศึกษา ๒๕๖๓ 

 
หมวดที่๑ขอ้มลูทัว่ไป 

๑. รหสัและชือ่รายวชิา   
รหัสวิชา   PPS ๑๑๐๔ 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย การปกครองเปรียบเทียบ 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Comparative Politics 

 
๒. จ านวนหนว่ยกติ   ๓ (๓-๐-๖)  
       
๓. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิา 
๓.๑  หลักสูตร       รัฐศาสตรบัณฑติ 
๓.๒ ประเภทของรายวิชา    วิชาบังคับ 
 
๔.อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน    
๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิา  ดร.สืบสวัสดิ์ วุฒิวรดิษฐ ์
๔.๒ อาจารย์ผู้สอน   ดร.สืบสวัสดิ์ วุฒิวรดิษฐ ์
      
 
๕.  สถานทีต่ดิตอ่   อาคาร ๓๔ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

/ E – Mail suebsawad.vu@ssru.ac.th 
 
๖. ภาคการศกึษา / ชัน้ปทีีเ่รยีน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่   ๒ /๖๓  ชั้นปทีี่ ๓ 
๖.๒ จ านวนผู้เรียนที่รับได ้ ประมาณ ๑๐๐ คน 

 
๗. รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมากอ่น(Pre-requisite)  (ถ้ามี) …............................................................... 
 
๘. รายวชิาทีต่อ้งเรยีนพร้อมกนั(Co-requisites)(ถ้ามี) …............................................................... 
 
๙. สถานทีเ่รยีน   อาคารสมาคมชยันาท มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 
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๑๐.วนัทีจ่ดัท าหรอืปรบัปรงุ   วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
รายละเอยีดของรายวชิาครัง้ลา่สดุ 
 
 

หมวดที่๒จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์ 
 

๑. จดุมุง่หมายของรายวชิา 
๑.๑ เพื่อศึกษาเก่ียวกับวิวัฒนาการของการเมืองเปรียบเทียบ 
๑.๒ เพื่อศึกษาแนวทางการวิเคราะห์โครงสร้างองคป์ระกอบการเมืองเปรียบเทียบ 
๑.๓ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบเก่ียวกับพฤติกรรมทางการเมืองของประเทศต่างๆ 

 
๒. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา 
  ยังไม่มีการปรับปรุงรายวิชา 
 

หมวดที่๓ลกัษณะและการด าเนนิการ 
 

๑. ค าอธบิายรายวชิา 
 การเมืองในลักษณะเปรียบเทียบ วิธีการเปรียบเทียบ แนวทางการศึกษา และทฤษฎีตา่งๆ  ในการเมืองเปรียบเทียบโดยการ
เปรียบเทียบการเมืองในกลุ่มประเทศที่มีความหลากหลายในแนวคิดทางดา้นการเมืองการปกครอง 

This explores the study of politics in comparative methodology, and comparative techniques. It also 
explores comparative approaches and theories in comparative politics by comparing various groups in the 
country with the political regime. 
 
๒. จ านวนชัว่โมงทีใ่ชต้อ่ภาคการศกึษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสรมิ 
(ชั่วโมง) 

การฝกึปฏบิตั/ิงาน 
ภาคสนาม/การฝกึงาน(ชั่วโมง) 

การศกึษาดว้ยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๕๑  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
สอนเสริมตามความ

ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย 

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม ๖  ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
๓. จ านวนชัว่โมงตอ่สปัดาหท์ีอ่าจารยใ์หค้ าปรกึษาและแนะน าทางวชิาการแกน่กัศกึษาเปน็รายบคุคล 
 - ๑  ชัว่โมง/สัปดาห์ 

- อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ (เฉพาะรายที่ต้องการ) 
 ๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองที่ห้องพกัอาจารย์ผู้สอน  ห้อง พักอาจารย์ ชั้น ๔ อาคาร ๓๗ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
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 ๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ทีท่ างาน / มือถือ  หมายเลข 085 488 6888 
 ๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) suebsawad.vu@ssru.ac.th 
 ๓.๔ ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line) Facebook กลุ่มเรียนของนักศึกษา 
 ๓.๕ ปรึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard)................................................................................... 
 
 

หมวดที่๔การพฒันาผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา 
๑.คุณธรรม  จรยิธรรม 

๑.๑   คณุธรรม จรยิธรรมทีต่อ้งพฒันา 
 (๑) ผู้เรียนมีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อสังคม 
  (๒) ผู้เรียนเคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
๑.๒   วธิีการสอน 

(๑) ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพื่อการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยตระหนักถึงการเข้า
ห้องเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายท่ีถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและรู้จักหน้าที่ในการเป็นนักศึกษาท่ีดีใฝ่เรียนรู้ มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่กระท าการทุจริตในการสอบ ทั้งนี้
อาจารย์ผู้สอนต้องสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมถึงมีกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่มีความประพฤติดี บ าเพ็ญตนเป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวมและเสียสละเพ่ือสังคม 
เป็นต้น 
๑.๓    วธิีการประเมนิผล 

(๑) ประเมินจากการตรงเวลาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่ก าหนด 
(๒) ประเมินจากการมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
(๓) ประเมินจากคุณธรรม ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
(๔) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

๒. ความรู ้
๒.๑   ความรูท้ีต่อ้งพฒันา 
 (๑) ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และสาระส าคัญการเรียนรู้ในด้านรัฐศาสตร์ ได้อย่าง
ถูกต้อง 
 (๒) ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในคุณค่าและความส าคัญของรัฐศาสตร์ ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการบริหาร และการพัฒนาประเทศ 
๒.๒   วธิีการสอน 

(๑) จัดการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นถึงการศึกษาหลักการทางรัฐศาสตร์ ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ 
๒.๓    วธิีการประเมนิผล 

(๑) การซักถาม 
(๒) การท ารายงานและน าเสนองาน 
(๓) การทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
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๓.ทักษะทางปัญญา 
๓.๑   ทักษะทางปญัญาทีต่อ้งพฒันา 
 (๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์องค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ โดยบูรณาการกับศาสตร์อ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 
๓.๒   วธิีการสอน 

(๑) ก าหนดให้มีการศึกษาทฤษฎีและหลักการทางรัฐศาสตร์ตลอดจนการประยุกต์แนวคิด ทฤษฎีทาง
รัฐศาสตร์ และให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาดูงาน อันจะท าให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจได้อย่างถูกต้องมากยิ่งข้ึน 
๓.๓    วธิีการประเมนิผล 

(๑) ประเมินจากความรู้ความเข้าใจในหลักการทางรัฐศาสตร์ การซักถาม การท ารายงาน การน าเสนองาน 
และการทดสอบวัดผลกลางภาคและปลายภาค 

๔. ทักษะความสัมพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ 
๔.๑   ทักษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบทีต่อ้งพฒันา 
 (๑)  ผู้เรียนมีความสามารถในการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม สามารถแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นที่
แตกต่าง มีความรับผิดชอบต่อตนเองและเพ่ือนร่วมงาน 
๔.๒   วธิีการสอน 

(๑) การเรียนการสอนกระตุ้นให้นักศึกษาคิด วิเคราะห์ ค้นคว้า อภิปรายและน าเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้อง  
ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงและวิเคราะห์หลักการทางรัฐศาสตร์ได้อย่างเป็นระบบ มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมายเป็นอย่างดี สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได้ ตลอดจนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้อื่นและมีภาวะความเป็นผู้น า 
๔.๓    วธิีการประเมนิผล 

(๑) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา 
ในการอภิปรายและน าเสนอผลการวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 
หมายเหต ุ

สัญลักษณ ์ หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  
เว้นว่าง หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 
 
 
 

หมวดที่๕แผนการสอนและการประเมนิผล 
๑. แผนการสอน 
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สปัดาหท์ี ่ หวัข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรยีน  
การสอน/สือ่ทีใ่ช้  

ผูส้อน 

๑ อธิบาย Course Syllabus ข้อตกลงเรื่อง
การเรยีนการสอน การวัดผลและ
ประเมินผล 
บทที ่๑ ความหมาย ความส าคัญ 
วัตถุประสงค์ แนวคิด และขอบข่าย
การศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ (part1) 

๓ - Power point 
- บรรยาย 
- การอภิปรายแลกเปลี่ยนในช้ันเรยีน 

ดร.สบืสวสัดิ์ วุฒิวรดิษฐ์ 

๒ บ ท ที่  ๑  ค ว า ม ห มา ย  ค ว า มส า คั ญ 
วัตถุประสงค์  แนวคิด  และขอบข่าย
การศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ (part2) 

๓ - Power point 
- บรรยาย 
- การศึกษาด้วยตนเอง 
- การอภิปรายกลุ่มย่อย การท างานกลุ่ม
และน าเสนอในช้ันเรียน 

ดร.สบืสวสัดิ์ วุฒิวรดิษฐ์ 

๓ บทที ่๒ แนวทางหลักในการศึกษา
การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 
 

๓ - Power point 
- บรรยาย 
- การศึกษาด้วยตนเอง 
- การอภิปรายกลุ่มย่อย การท างานกลุ่ม
และน าเสนอในช้ันเรียน 

ดร.สบืสวสัดิ์ วุฒิวรดิษฐ์ 

๔ บทที ่๓ ทฤษฏีที่ใช้ในการศึกษาการเมือง
การปกครองเปรยีบเทียบ 

๓ - Power point 
- บรรยาย 
- การศึกษาด้วยตนเอง 
- การอภิปรายกลุ่มย่อย การท างานกลุ่ม
และน าเสนอในช้ันเรียน 

ดร.สบืสวสัดิ์ วุฒิวรดิษฐ์ 

๕ บทที ่๔ รูปแบบการเมืองการปกครอง
เปรียบเทยีบ (part1) 
 

๓ - Power point 
- บรรยาย 
- การศึกษาด้วยตนเอง 
- การอภิปรายกลุ่มย่อย การท างานกลุ่ม
และน าเสนอในช้ันเรียน 

ดร.สบืสวสัดิ์ วุฒิวรดิษฐ์ 

๖ บทที ่๔ รูปแบบการเมืองการปกครอง
เปรียบเทยีบ (part2) 
 

๓ - Power point 
- บรรยาย 
- การศึกษาด้วยตนเอง 
- การอภิปรายกลุ่มย่อย การท างานกลุ่ม
และน าเสนอในช้ันเรียน 

ดร.สบืสวสัดิ์ วุฒิวรดิษฐ์ 

๗ ทบทวนบทเรยีนกอ่นสอบ Midterm 
 

๓ - Power point 
- บรรยาย 
- การศึกษาด้วยตนเอง 

ดร.สบืสวสัดิ์ วุฒิวรดิษฐ์ 
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สปัดาหท์ี ่ หวัข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรยีน  
การสอน/สือ่ทีใ่ช้  

ผูส้อน 

- การอภิปรายกลุ่มย่อย การท างานกลุ่ม
และน าเสนอในช้ันเรียน 

๘ สอบกลางภาค    

๙ บทที ่๕ แนวคิดพัฒนาทางการเมอืง 

 

๓ - Power point 
- บรรยาย 
- การศึกษาด้วยตนเอง 
- การอภิปรายกลุ่มย่อย การท างานกลุ่ม
และน าเสนอในช้ันเรียน 

ดร.สบืสวสัดิ์ วุฒิวรดิษฐ์ 

๑๐ บทที ่๖ แนวคดิสถาบันทางการเมอืง ๓ - Power point 
- บรรยาย 
- การอภิปรายแลกเปลี่ยนในช้ันเรยีน 
และการอภิปรายในกลุ่มย่อย 

ดร.สบืสวสัดิ์ วุฒิวรดิษฐ์ 

๑๑ บทที ่๗ การเมืองการปกครองในประเทศ
อังกฤษ 

๓ - Power point 
- บรรยาย 
- การศึกษาด้วยตนเอง 
- การอภิปรายกลุ่มย่อย การท างานกลุ่ม
และน าเสนอในช้ันเรียน 

ดร.สบืสวสัดิ์ วุฒิวรดิษฐ์ 

๑๒ บทที ่๘ การเมืองการปกครองในประเทศ
ฝรั่งเศส 

๓ - Power point 
- บรรยาย 
- การศึกษาด้วยตนเอง 
- การอภิปรายกลุ่มย่อย การท างานกลุ่ม
และน าเสนอในช้ันเรียน 

ดร.สบืสวสัดิ์ วุฒิวรดิษฐ์ 

๑๓ บทที ่๙ การเมืองการปกครองในประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

๓ - Power point 
- บรรยาย 
- การศึกษาด้วยตนเอง 
- การอภิปรายกลุ่มย่อย การท างานกลุ่ม
และน าเสนอในช้ันเรียน 

ดร.สบืสวสัดิ์ วุฒิวรดิษฐ์ 

๑๔ บทที ่๑๐ การเมืองการปกครองใน
ประเทศจีน 

๓ - Power point 
- บรรยาย 
- การศึกษาด้วยตนเอง 
- การอภิปรายกลุ่มย่อย การท างานกลุ่ม
และน าเสนอในช้ันเรียน 

ดร.สบืสวสัดิ์ วุฒิวรดิษฐ์ 
 

๑๕ นักศึกษาน าเสนองานค้นคว้ากลุ่ม ๓ การน าเสนอในช้ันเรียน ดร.สบืสวสัดิ์ วุฒิวรดิษฐ์ 
๑๖ นักศึกษาน าเสนองานค้นคว้ากลุ่ม ๓ การน าเสนอในช้ันเรียน ดร.สบืสวสัดิ์ วุฒิวรดิษฐ์ 
๑๗ สอบปลายภาค    
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๒. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู้ 

ผลการเรยีนรู ้ วธีกีารประเมนิผลการเรยีนรู้ สปัดาหท์ีป่ระเมนิ 
สดัสว่น 

ของการประเมนิผล 
๑ ๑) ความรับผิดชอบต่อการเข้าช้ันเรียน และงานท่ีได้รับ

มอบหมายทั้งรายบุคคลและกลุ่ม 
๒) มนุษย์สมัพันธ์ พฤติกรรมการแสดงออก 
กิริยามารยาท ต่อเพื่อนและอาจารย ์
๓) การตั้งใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

๑-๑๗ ร้อยละ ๑๐ 

๒,๓ สอบกลางภาค และปลายภาค ๘, ๑๗ ร้อยละ ๖๐ 
๔ ๑) การสนทนากลุ่ม และน าเสนอผลการศึกษาในช้ันเรียน 

๒) การศึกษาเป็นกลุ่ม และน าเสนอผลการศึกษาในช้ันเรียน 
๓) แบบฝึกหัดประจ าบท 
๔) การทดสอบย่อย 
๕) การมสี่วนร่วมในช้ันเรยีน และการท ากิจกรรมเสริม
หลักสตูร 

๑-๗, ๙-๑๖ ร้อยละ ๓๐ 

 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่๖ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน 
๑. ต าราและเอกสารหลกั 

๑) Hague, Rod, and Martin Harrop (2001). Comparative Government and Politics: An Introduction (Fifth 
Edition). New York: Palgrave. 

๒) Powell, Jr., G. Bingham, Russell J. Dalton, and Kaare Strøm (2012). Comparative Politics Today: A 
World View (Tenth Edition). New York: Pearson. 

 
๒.เอกสารและข้อมลูส าคญั 
 ๑) สาขาวชิารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช. ๒๕๕๓. เอกสารการสอนชุดวิชาระบบการเมืองเปรียบเทียบ หน่วย
ที่ ๑-๖, หน่วยที่ ๗-๑๕. พิมพ์คร้ังที่ ๒๐. (พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๒๗) นนทบุรี: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช. 
 
๓. เอกสารและข้อมลูแนะน า 
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 ๑) United Nations (Official) http://www.un.org/  
๒) US Department of State (Official) http://www.state.gov/  
๓) World Bank (Official): http://www.worldbank.org/  
๔) World Trade Organization (WTO—Official): http://www.wto.org/ 

 
หมวดที่๗ การประเมนิและปรบัปรงุการด าเนนิการของรายวชิา 

๑. กลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา 

 ๑.๑ ประเมินการสอนโดยการซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 ๑.๒ ซักถามข้อสงสัยในรายละเอียดเนื้อหา 
 ๑.๓ การแลกเปลี่ยนความเห็นต่อการเรียนรู้ระหว่างอาจารย์กับนิสิต 
 
๒. กลยทุธก์ารประเมนิการสอน 
 ๑.๑ นิสิตแสดงความเห็นต่อวิธีการจัดการเรียนรู้ 
 ๑.๒ นิสิตซักถามและอภิปรายเพื่อปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ 
 
๓. การปรบัปรงุการสอน 

 ๑.๑ การแจ้งผลการสอบย่อยและสอบกลางภาคให้ผู้เรียน  เพื่อร่วมกันปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 ๑.๒ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  เพื่อหาวิธีพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและเนื้อหามากขึ้น 
 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศึกษาในรายวชิา 

 ๔.๑ ให้ผู้เรียนได้รู้ผลการสอบและการแบบสอบถามว่ามีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไร 
 ๔.๒ แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ซักถามและตอบในสิ่งที่ผู้เรียนสงสัย  เพื่อหาแนวทางการพัฒนาร่วมกัน 
 
๕. การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา 

 น าผลการสอบ  ผลการประเมินในการทดสอบการเรียนรู้และพฤติกรรม  การสอบย่อย  และการสอบกลางภาคน ามา
แลกเปลี่ยน  ซักถาม  และหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลการเรียนดีขึ้นมีความรู้ความสามารถและทักษะ
ทางสถิติและการวิจัยดีขึ้น 
 

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



มคอ. ๓ 

หลักสตูรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 
 

หน้า | ๙ 

รายวิชา PPS 2108 สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลักสตูรสูร่ายวชิา (Curriculum Mapping) 
ตามที่ปรากฏในรายละเอยีดของหลักสตูร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวชิา 
คณุธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทกัษะทางปญัญา 

ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่ง
บคุคลและความรบัผดิชอบ
ระหวา่งบคุคลและความ

รบัผดิชอบ 

ทกัษะการวเิคราะห์
เชิงตวัเลข การ

สือ่สาร และการใช้
เทคโนโลยี

สารสนเทศเชงิ
ตวัเลข การสือ่สาร

และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทกัษะ
ดา้น
อืน่ ๆ 

ความรับผดิชอบหลัก                                                        ความรับผดิชอบรอง  

หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓  

รหสัวชิา PPS ๑๑๐๔ 

ชื่อรายวชิา  

(ภาษาไทย) การปกครองเปรียบเทยีบ 

(ภาษาอังกฤษ) Comparative Politics 

                  

ความรับผิดชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจ านวนได้ตามความรับผิดชอบ 


