
มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑ 
รายวิชาปรัชญาการเมอืง สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยการเมอืงและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

  
 

รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

รหัสวิชา  POS๑๒O๒   รายวิชา ปรัชญาทางการเมือง (Political Philosophy)  

สาขาวชิา รัฐศาสตร์  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

หมวดที่๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชื่อรายวชิา   

รหัสวิชา   POS๑๒o๒ 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย ปรัชญาทางการเมือง 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Political Philosophy 

 
๒. จ านวนหน่วยกติ   ๓ หน่วยกติ   
       
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
๓.๑  หลักสูตร       รัฐศาสตรบัณฑิต  
๓.๒ ประเภทของรายวิชา    วิชาบังคับ 
 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    
๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา            อาจารย์ ดร. สืบสวสัดิ์ วุฒิวรดิษฐ ์
๔.๒ อาจารย์ผูส้อน   อาจารย ์ดร. สัณหณัฐ จักรภัทรวงศ์ 
       
๕.  สถานที่ติดต่อ  สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลยัการเมืองและการปกครอง/ E – Mail: sunhanat.ja@ssru.ac.th 
 
๖. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรยีน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๖๔ 
๖.๒ ช้ันป ี๒   

 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมากอ่น(Pre-requisite)  (ถา้มี) …............................................................... 
 
๘. รายวิชาที่ต้องเรยีนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถา้มี) …............................................................... 
 
๙. สถานที่เรียน  ตึก ๒๘ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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๑๐.วันที่จัดท าหรือปรับปรุง   วันที ่๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 

หมวดที่๒จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
๑.๑  เพื่อให้นักศึกษามีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีทางการเมอืงตัง้แต่ ยุคคลาสสิค ยุคกลาง   

๑.๒ เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะหส์ถานการณท์างการเมอืงภายใต้ทฤษฎีทางการเมอืง  

๑.๓ เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์องคค์วามรูท้างวิชาการไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพื่อศึกษาให้มีความรู ้เกิดแนวคดิความเข้าใจที่ถูกต้อง เก่ียวกับทฤษฎีทางการเมืองตั้งแต่ ยุคคลาสสิค ยุคสมัยใหม่  
เป็นต้น 

 
หมวดที่๓ลักษณะและการด าเนนิการ 

 
๑. ค าอธบิายรายวิชา 
  ศกึษาเกี่ยวกับทฤษฎีทางการเมอืงต้ังแต่ ยุคคลาสสคิ ยุคกลาง  อาทแินวความคิดของ โสเกรติส เพลโต อริสโตเติ้ล ยุคกลาง
ได้แก่ นิโค มาเคียเวลลี่ โธมัส ฮอบสส์ จอห์น ล็อค มองเตสกิเออ ชัง ชากส์ รุสโซ แนวความคิดกลุ่มอนุรักษ์นิยม เดวิด ฮูม ฟรีดริกซ์ 
เฮเกล เป็นต้น 
๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝกึงาน(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๓ ช่ัวโมงตอ่สัปดาห์ 

จ านวน ๑๕ สัปดาห์ 

รวม ๔๕ ช่ัวโมง 

ตามความตอ้งการ

ของนักศึกษา 

โดยการนัดหมาย 

ไมม่ ี ๖ ช่ัวโมง 

ต่อสัปดาห์ 

 
๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแกน่ักศกึษาเป็นรายบุคคล 
 (ผู้รับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุข้อมูล   ตัวอย่างเช่น  ๑ ช่ัวโมง / สัปดาห์) 
 ๓.๑ ปรกึษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผูส้อน  ห้อง .. อาคาร ๓๗ วิทยาลัยการเมอืงและการปกครอง 
 ๓.๒ ปรกึษาผ่านโทรศัพท์ที่ท างาน / มือถอื  หมายเลข o๙๔-๙๖๙๓๙๔๕ 

 ๓.๓ ปรกึษาผ่านจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail) sunhanat.ja@ssru.ac.th 
 ๓.๔ ปรกึษาผ่านเครอืข่ายสังคมออนไลน ์(Facebook/Twitter/Line)........................................................................... 
 ๓.๕ ปรกึษาผ่านเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard)................................................................................... 
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หมวดที่๔การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

๑.คุณธรรม  จรยิธรรม 
๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
 (๑)   ผู้เรยีนตระหนักในคุณคา่ คุณธรรม จรยิธรรม เสยีสละและซื่อสัตย์สุจริต 
 (๒)  ผู้เรยีนมีวนิยั ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบตอ่ตนเองและสังคม 
 (๓)   ผู้เรยีนมีภาวะความเป็นผูน้ าและผู้ตามที่ด ีสามารถท างานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ

ความส าคัญของวิธีการแก้ปญัหาได ้
 (๔)   ผู้เรยีนเคารพสิทธ ิรับฟังความคดิเห็นของผู้อืน่ รวมทัง้เคารพในคุณคา่และศักดิศ์รีของความเป็นมนุษย์ 
 (๕)   ผู้เรยีนเคารพกฎระเบียบข้อบงัคับต่างๆ ขององคก์รและสังคม 

 
๒. ความรู้ 

๒.๑   ความรู้ท่ีต้องพัฒนา 
 (๑)  ผู้เรยีนมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับหลักการ ทฤษฎ ีและสาระส าคัญการเรียนรูใ้นดา้นรฐัศาสตร์ ได้อย่าง

ถูกต้อง 
 (๒)   ผู้เรยีนมีความรูค้วามเขา้ใจในคุณคา่และความส าคัญของรฐัศาสตร์ ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพการเมอืง เศรษฐกิจ และสังคม ที่สง่ผลกระทบตอ่กระบวนการบรหิาร และการพฒันาประเทศ 
๒.๒   วิธีการสอน 

(๑)  บรรยายเนือ้หาทั้งหมด ๑๕ครั้ง โดยใช้ PowerPoint และเอกสารประกอบการสอนทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ  

๒.๓    วิธีการประเมนิผล 
(๑)  การประเมนิผลโดยใช้แบบทดสอบอัตนัย ปรนัย การอ่านและการเขียนเพื่อความเข้าใจในหลักภาษา 

โดยเก็บคะแนนในห้องเรียน (quiz) การส่งงานที่มอบหมาย การรวบรวมเอกสารครบถ้วนทั้ง
ภาคทฤษีและภาคปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในการเตรยีมสอบของรายวิชา การศกึษาต่อในระดับที่สูงขึน้ 
และการสอบเข้าท างานตามหนว่ยงานที่นักศกึษาสนใจ  

 

๓.ทักษะทางปัญญา 
๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ตอ้งพัฒนา 
 (๑)  ผู้เรยีนมีความสามารถในการน าองคค์วามรู ้การคดิวิเคราะห์ อย่างเปน็ระบบ 
 (๒)  ผู้เรยีนมีความสามารถในการประเมินสถานการณ ์เพือ่แสวงหาแนวทางที่เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น

และประเทศ อยา่งมีวจิารณญาณ 
 (๓)  ผู้เรยีนมีความสามารถในการประยุกต์องคค์วามรูท้างรัฐศาสตร ์โดยบูรณาการกับศาสตรอ์ื่น ๆ ที่

เก่ียวข้องได้อย่างเหมาะสม 
๓.๒   วิธีการสอน 

(๑) บรรยาย และใช้การผสมผสาน ในการใช้ Power point  ซึ่งเป็นสื่อมีทัง้ข้อความและภาพบรรยายประกอบ
สื่อ ช่วยใหน้ักศึกษามีความเขา้ใจการเรียนการสอนให้งา่ยขึน้ นอกจากนั้นยังให้นักศึกษาออกไปเรยีนรู้
ตามที่นักศึกษาสนใจเป็นการเฉพาะ เช่นในองคก์รภาครัฐ ภาคเอกชน และ/หรอืภาคประชาชนแล้วน าผล
การศึกษามาเขียนเป็นรายงานส่วนบุคคล 
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๓.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ,น าเสนอผลการท างานกรณีศึกษา 

 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  ผู้เรยีนมีความสามารถในการท างานรว่มกันเป็นกลุ่ม สามารถแลกเปลี่ยนและรับฟังความคดิเห็นที่

แตกต่าง มีความรับผดิชอบตอ่ตนเองและเพือ่นรว่มงาน 
 (๒)  ผู้เรยีนมีความสามารถแสดงความคดิเห็นต่อสาธารณชน แสดงถงึภาวะความเป็นผู้น าในการแก้ไขปัญหา

ต่าง ๆ และสามารถแสดงบทบาทในสถานสมาชิกของกลุ่มเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นใหม้ีการ
พัฒนาอยา่งเหมาะสม 

 (๓)  ผู้เรยีนมีความรับผดิชอบในการกระท าของตนเองและสังคมสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณแ์ละ
วัฒนธรรมองคก์ร ตลอดจนมมีนุษยสัมพันธ์อนัดตี่อผู้อืน่ 

 (๔)   ผู้เรยีนมีความกระตอืรือรน้ตอ่การพัฒนาการเรยีนรูใ้นวิชาชีพของตนอย่างต่อเนื่อง 
๔.๒   วิธีการสอน 

(๑)  มอบหมายใหน้ักศกึษาตอบค าถามจากแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษทั้งในชั้นเรียนและ

มอบหมายใหท้ าเป็นการบ้าน  

(๒) มอบหมายใหน้ักศกึษามีความรับผดิชอบที่จะรวบรวมเอกสารที่ได้รับทั้งหมดในชั้นเรียนทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

๔.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ประเมินผลจากการส่งงานที่มอบหมายทั้งในชั้นเรียนและท าเป็นการบ้าน รวมทั้งแฟ้มเอกสารที่

รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
 

๕. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  ผู้เรยีนมีทักษะในการใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศที่ทันสมยัประกอบการศึกษาในรายวิชาที่

เก่ียวข้อง 
 (๒)  ผู้เรยีนสามารถสื่อสารและน าเสนอหลักทฤษฎีประกอบปัญหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึน้ได้อยา่งถูกต้อง 
 (๓)  ผู้เรยีนสามารถเลือกรูปแบบการน าเสนอข้อมูลโดยประยุกต์ใชร้ะบบสารสนเทศไดอ้ย่างเหมาะสม  

 

หมายเหตุ 

สัญลักษณ ์  หมายถงึ ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ์   หมายถงึ ความรับผิดชอบรอง  

เวน้วา่ง หมายถงึ ไมไ่ด้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยูใ่นแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
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หน้า | ๕ 
รายวิชาปรัชญาการเมอืง สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยการเมอืงและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

หมวดที่๕แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 
 

สัปดาห์

ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

(ชั่วโมง)  

กิจกรรมการเรยีนการสอน

และสื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

๑ แนะน าการเรียนการสอน ๓ บรรยายเนือ้หา 

 

 

ดร. สัณหณัฐ 

จักรภัทรวงศ์ 

๒ แนวคิดพื้นฐานทางปรัชญาการเมอืงและ

ความเป็นมา 

๓ บรรยายเนือ้หา 

 

ดร. สัณหณัฐ 

จักรภัทรวงศ์ 

๓ ทฤษฎีทางการเมอืงก่อนยุคคลาสสิค ๓ บรรยายเนือ้หา 

 

ดร. สัณหณัฐ 

จักรภัทรวงศ์ 

๔ ทฤษฎีทางการเมอืงก่อนยุคคลาสสิค 

(ต่อ) 

๓ บรรยายเนือ้หา ดร. สัณหณัฐ 

จักรภัทรวงศ์ 

๕ ทฤษฎีทางการเมอืงยุคกรีก,  ๓ บรรยายเนือ้หา 

 

ดร. สัณหณัฐ 

จักรภัทรวงศ์ 

๖ ทฤษฎีทางการเมอืงยุคกรีก(ต่อ) ๓ บรรยายเนือ้หา ดร. สัณหณัฐ 

จักรภัทรวงศ์ 

๗ ทฤษฎีทางการเมอืงยุคโรมัน ๓ บรรยายเนือ้หา ดร. สัณหณัฐ 

จักรภัทรวงศ์ 

๘ สอบกลางภาค ๓ - ดร. สัณหณัฐ 

จักรภัทรวงศ์ 

๙ ทฤษฎีทางการเมอืงสมัยกลาง ๓ บรรยายเนือ้หา 

 

ดร. สัณหณัฐ 

จักรภัทรวงศ์ 

๑O ทฤษฎีทางการเมอืงสมัยใหม่(โธมัส 

ฮอบสส์) 

๓ บรรยายเนือ้หา ดร. สัณหณัฐ 

จักรภัทรวงศ์ 

๑๑ ทฤษฎีทางการเมอืงสมัยใหม่(จอหน์ 

ล็อค) 

๓ บรรยายเนือ้หา ดร. สัณหณัฐ 

จักรภัทรวงศ์ 

๑๒ ทฤษฎีทางการเมอืงสมัยใหม่(ฌอง ชาร์ค 

รุสโซ) 

๓ บรรยายเนือ้หา ดร. สัณหณัฐ 

จักรภัทรวงศ์ 

๑๓ ทฤษฎีทางการเมอืงแนวอนุรักษ์นยิม ๓ บรรยายเนือ้หา ดร. สัณหณัฐ 

จักรภัทรวงศ์ 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๖ 
รายวิชาปรัชญาการเมอืง สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยการเมอืงและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์

ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

(ชั่วโมง)  

กิจกรรมการเรยีนการสอน

และสื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

๑๔ หลักจริยธรรมและศักดิ์ศรแีหง่ความเป็น

มนุษย์ 

๓ บรรยายเนือ้หา ดร. สัณหณัฐ 

จักรภัทรวงศ์ 

๑๕ แนวคิด ปัญหา และประเด็นด้านปรัชญา

การเมอืงในปัจจุบันและอนาคต โดยน า

งานวิจัย เรื่อง ภาวะผูน้ าของผู้น าท้องถิ่น

ที่สง่ผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน : 

กรณีศกึษา อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด

ปทุมธาน.ี 

๓ บรรยายเนือ้หา ดร. สัณหณัฐ 

จักรภัทรวงศ์ 

๑๖ สรุป ๓ บรรยายเนือ้หา 

 

ดร. สัณหณัฐ 

จักรภัทรวงศ์ 

๑๗ สอบปลายภาค ๓ -  
 

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อยอ่ยแตล่ะหัวข้อตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวชิา 

(Curriculum Mapping) ตามท่ีก าหนดในรายละเอยีดของหลักสูตรสัปดาห์ท่ีประเมินและสัดสว่นของการประเมิน) 

แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 

ระยะการ

ประเมิน 

วิธีการประเมิน ขอบข่ายการ

ประเมิน 

ก าหนดการ

ประเมิน 

(สัปดาห์ที่) 

 

คะแนน 

๑. 
ระหว่าง
เรียน 

๑. จติพิสัย 

๒. งานที่ได้รับมอบหมาย   

๓. งานที่ได้ที่รับมอบหมาย  

๔. สอบกลางภาค 

การเข้าชั้นเรยีน

(อื่นๆ) 

 

อาจจะระบุ

เนือ้หา 

ตลอดภาค

เรียน 

สัปดาห์ ๔ 

สัปดาห์ ๘ 

สัปดาห์ 

 ๑0 

๒๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๒๐ 

๒. 
ปลายภาค

เรียน 

๑. สอบข้อเขียนภาคทฤษฎี 
 

 สัปดาห์ ๑๖ 

 

๔๐ 

 

รวม                               ๑๐๐ 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๗ 
รายวิชาปรัชญาการเมอืง สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยการเมอืงและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

* ระบุผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

หมวดที่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ต าราและเอกสารหลัก 
(๑) ศุภชัย ศุภผล. ปรัชญาการเมือง. ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๙. กรุงเทพ ฯ 

(๒) ศาสตราจารย์ สมบัติ จันทรวงศ ์ปรัชญาทางการเมอืง (ลีโอ สเตร๊าส์ และ โจเซ็ฟ คร็อปซีย์  

๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 สืบสวัสดิ์ วุฒิวรดิษฐ์ กรีติวรรณ กัลยาณมติร และ สัณหณัฐ จักรภัทรวงศ์. (๒๕๖๓). ภาวะผูน้ าของผู้น าท้องถิน่

ที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน : กรณีศกึษา อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี. รายงานการวจิัยมหาวิทยาลยั

ราชภัฎสวนสุนันทา. 

 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

 

หมวดที่๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนนิการของรายวชิา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมนิประสิทธิผลในรายวิชานี ้พิจารณาจาก  
- แบบประเมินผู้สอนรายวิชา ปรัชญาการเมือง 
- ๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

      (ระบุวิธีการประเมินท่ีจะไดข้้อมูลการสอน เช่น จากผู้สังเกตการณ ์หรอืทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา เป็นต้น) 

ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนพิจารณาจาก 

- แบบฝกึหัดที่มอบหมาย  

- แฟ้มเก็บรวบรวมเอกสารทั้งหมดที่เป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

- คะแนนสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 

๓. การปรับปรุงการสอน 

      (อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เชน่ คณะ/ภาควชิามกีารก าหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว้อยา่งไรบ้าง  

      การวิจัยในช้ันเรียน การประชุมเชงิปฏบัิตกิารเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น) 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๘ 
รายวิชาปรัชญาการเมอืง สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยการเมอืงและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 จากการประเมินผลการสอนในข้อที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึน้จะน ามาซึ่งการปรับปรุงการเรียนการสอน 

โดยจะมีการจัดกิจกรรมในการระดมความคิดเห็นจากทีมการสอนและค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใชใ้นการ

ปรับปรุงการเรียนการสอน ดังนี้ 

- การประชุมหารอืร่วมกับคณาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

      (อธิบายกระบวนการท่ีใชใ้นการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวชิา เชน่ 

       ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรอืงานท่ีมอบหมาย กระบวนการอาจจะตา่งกันไปส าหรับรายวชิาท่ีแตกต่างกัน หรือส าหรับ 

      มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน) 

 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาดังนี้ 

- แบบฝกึหัดหลังจบการบรรยายในแตล่ะหัวข้อ 

- การทดสอบย่อยครั้งที่ ๑-๔ 

 

๕. การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 

      (อธิบายกระบวนการในการน าข้อมูลท่ีได้จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ) 

 ผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมิน  และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสทิธิผลรายวิชา ได้มกีารวางแผนการปรับปรุง

การสอน  และรายละเอียดของรายวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 

- การปรับปรุงรายวิชาทุกปีการศึกษา 
 

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



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 
 

หนา้ | ๙ 

รายวิชา POS๑๒๐๒  สาขาวิชารัฐศาสตร ์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามที่ปรากฏในรายละเอยีดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ความรับผิดชอบหลัก                                                        ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 

รหัสวิชา  POS๑๒๐๒ 

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย)  ปรัชญา

การเมอืง  

                (ภาษาอังกฤษ)  The 

Political Philosophy  

 

 

                 

 

ความรับผดิชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจ านวนไดต้ามความรับผดิชอบ 
 


