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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

รหัสวิชา  MPS5106   รายวิชา การเมืองไทยในบริบทภูมิภาคและการเมืองโลก 

สาขาวิชา รัฐศาสตร์   วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา 1  ปีการศึกษา 2564 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา   
รหัสวิชา   MPS5106 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย  การเมอืงไทยในบริบทภูมภิาคและการเมอืงโลก 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ  Thai Politics in Regional and Global Context 

2. จำนวนหน่วยกิต 3(3-0-9)        
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
3.1   หลักสูตร     รัฐศาสตรมหาบัณฑติ  
3.2  ประเภทของรายวิชา   วิชาบังคับ 
4.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    
4.1   อาจารย์ผูร้ับผดิชอบรายวิชา ผูช่้วยศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร. ไวพจน์  กุลาชัย 
4.2  อาจารย์ผูส้อน ผูช่้วยศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร. ไวพจน์  กุลาชัย 
5.  สถานที่ติดต่อ  สาขาวิชารัฐศาสตร์ วทิยาลัยการเมอืงและการปกครอง  / E – Mail: waiphot.ku@ssru.ac.th 
6. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรยีน   
6.1  ภาคการศกึษาที่    2/2564 
6.2  จำนวนผูเ้รียนที่รับได้   ประมาณ 20 คน 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) …............................................................... 
8. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) …............................................................... 
9. สถานที่เรยีน    วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
10. วันที่จัดทำหรอืปรับปรุง   วันที่  1 มกราคม 2564 

11. รายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

การเมืองไทยที่สัมพันธ์กับภูมิภาคและการเมืองโลก วิเคราะห์การ เปลี่ยนแปลงและการหยุดชะงัก 
(Disruption) ของเศรษฐกิจและสังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน์ โดยศึกษาแนวคิด การวิเคราะห์ประเด็นความสัมพันธ์ของ
ดินแดนรัฐชาติและอำนาจอธิปไตย รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเมอืงภายนอกและภายในประเทศ 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมอืงไทยที่สัมพันธ์กับภูมภิาคและการเมอืงโลก 

 2. สามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงและการหยุดชะงัก (Disruption) ของเศรษฐกิจและสังคมโลก 

ในยุคโลกาภวิัตน์ 

 3. สามารถวิเคราะหว์ิเคราะห์ประเด็นความสัมพันธ์ของดินแดนรัฐชาติและอำนาจอธิปไตย รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์

ระหว่างการเมอืงภายนอกและภายในประเทศ 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 1. เพื่อทบทวนและปรับปรุงสาระการเรียนรูใ้ห้ทันสมัย 
 2. เพื่อพัฒนาปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการดำเนินการ 
1. คำอธิบายรายวิชา 

  (ภาษาไทย) การเมอืงไทยที่สัมพันธ์กับภูมิภาคและการเมืองโลก วเิคราะห์การเปลี่ยนแปลงและการหยุดชะงัก 

(Disruption) ของเศรษฐกิจและสังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน์ โดยศึกษาแนวคิด การวิเคราะห์ประเด็นความสัมพันธ์ของ

ดินแดนรัฐชาติและอำนาจอธิปไตย รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเมอืงภายนอกและภายในประเทศ 

  (ภ าษ าอั งกฤ ษ ) Thai politics in relation to regional and global politics; change and disruption analysis 

toward economy and global society in the globalization era, the study of relationship between nation state and 

sovereignty including the interaction between exogenous and endogenous politics. 

2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

บรรยาย 45 ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศกึษา 

สอนเสริมตามความ 
ต้องการของ 
นักศึกษาทั้งเป็นกลุ่ม 
เรียนและเฉพาะราย 

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน 
ภาคสนาม 

6 ช่ัวโมง 

ต่อสัปดาห์ 

 

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศกึษาเป็นรายบุคคล 

    (ผูรั้บผดิชอบรายวิชาโปรดระบุข้อมูล ตัวอย่างเช่น  1 ช่ัวโมง / สัปดาห์) 

3.1 ปรึกษาด้วยตนเองที่หอ้งพักอาจารย์ผู้สอน ช้ัน 4 อาคาร 37  (5 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 

3.2 ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ที่ทำงาน / มือถือ  หมายเลข 081 939 1094  (14 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 

3.3 ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) waiphot.ku@ssru.ac.th (นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ได้ 

 ตลอดทุกช่วงเวลา)  
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3.4 ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line)  Line (นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผ่าน Line 

ได้ตลอดทุกช่วงเวลา) 

3.5 ปรึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard)......................... 

 

หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1.คุณธรรม จรยิธรรม 

1.1   คุณธรรม จรยิธรรมที่ต้องพัฒนา 

 (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 

 (2) มวีินัย ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 

 (3) มภีาวะความเป็นผู้นำและผูต้าม สามารถทำงานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับ

ความสำคัญ 

 (4) เคารพสิทธิรับฟังความคิดเห็นของผู้อืน่ รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย์ 

 (5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

 (6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ ต่อบุคคลองค์กรและ

สังคมโดยรวม 

⚫(7) เคารพและยึดถือปฏิบัติจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.2   วิธีการสอน 

 (1) อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในการสอน 

 (2) กำหนดให้มวีัฒนธรรมองค์กร เพือ่ปลูกฝังให้นักศกึษามีระเบียบวินัย 

 (3) เน้นการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและการแต่งกายให้เป็นตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 (4) มอบหมายใหน้ักศกึษาทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็น ผูน้ำ สมาชิกกลุ่ม ฝกึความรับผิดชอบ 

 (5) การเป็นแบบอย่างทีด่ีของอาจารย์ 

1.3   วิธีการประเมินผล 

(1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย การเข้า

ร่วมกิจกรรม 

(2) ประเมนิจากความรับผดิชอบในหนา้ทีท่ีไ่ด้รับมอบหมาย 

(3) ประเมนิจากพฤติกรรมการเรียนและการสอบ 

2. ความรู้ 
2.1   ความรูท้ี่ต้องพัฒนา 
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 (1)  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสำคัญในด้านเนือ้หาสาระ หลักการ

และทฤษฎีในสาขาวิชาการเมอืงการปกครอง 

⚫ (2) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของผลงานวิจัย 

           (3) มีความรู้ ความเข้าใจ และสนใจพัฒนาความรูค้วามชำนาญทางด้านการวิจัย อย่างต่อเนื่อง 

2.2  วิธีการสอน 
 (1) ความรู้ กรอบแนวคิด เชิงทฤษฎีและการสรุปย้ำความรู้ใหม่หลังจากการเรียนรู้ กรอบแนวคิด

การเชื่อมโยงความรู้ 

 (2) การจัดการเรียนรู้หลากหลายวิธีที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 (3) การเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย 

 (4) การศกึษาค้นคว้าการทำโครงการแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม 

2.3   วิธีการประเมินผล 
(1) นักศกึษาประเมินตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน 

(2) ประเมนิจากโครงงานและการวิจัยที่นำเสนอ 

3.ทักษะทางปัญญา 
3.1   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
    (1) สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

    (2) สามารถสามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูล เพือ่ใชใ้นการแก้ไขปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ 

    (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วเิคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการ 

    (4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

3.2 วิธีการสอน 

(1) ความรู้ กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีและการสรุปย้ำความรู้ใหม่หลังการเรียนร้กูารเชื่อมโยงความรู้ 

(2) การอภปิรายกลุ่ม 

(3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 

3.3 วิธีการประเมินผล 

(1) นักศกึษาประเมินกระบวนการพัฒนาความสามารถทางปัญญาของตนในแต่ละขั้นตอน 

(2) อาจารย์ประเมินความสามารถทางปัญญา ทั้งการคิดที่เป็นนามธรรมและการแสดงออกทีเ่ป็น

รูปธรรมในหลายรูปแบบแนวคิดทฤษฎี สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้วนิิจฉัยเกี่ยวกับผลทางการเมืองไทยที่

เกิดขึ้นได้ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
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  (1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย สามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  (2) สามารถใหค้วามช่วยเหลอื และอำนวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ใน

กลุ่ม    ทั้งในบทบาทของผู้นำหรอืในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน 

  (3) สามารถแก้ไขปัญหาทีม่คีวามซับซ้อน 

  (4) สามารถตัดสินใจในการดำเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ 

  (5) มคีวามรับผดิชอบในการดำเนินงานของตนเอง 

  (6) มคีวามรับผดิชอบในการกระทำของตนเองและรับผดิชอบงานในกลุ่ม 

  (7) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้ง

แสดงจุดยนือย่างเหมาะสมทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

 4.2 วิธีการสอน 

 (1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการทำงานเป็นกลุ่ม และงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล 

 (2) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมมีนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร 

 4.3 วิธีการประเมินผล 

 ความสามารถในการทำงานเป็นทีมที่บรรลุสู่เป้าหมายร่วมกันและประเมินจากพฤติกรรมและการ

แสดงออกของนักศึกษา ในการนำเสนอรายงานกลุ่มในช้ันเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วม

กิจกรรม   ต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล 

 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1   ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 (1) ผู้เรยีนมทีักษะในการใชเ้ครื่องมือทีจ่ำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 

 (2) ผู้เรียนสามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรอืการแสดง

สถิติประยุกต์ต่อปัญหาทีเ่กี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

 (3) ผู้เรียนสามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ

การนำเสนออย่างเหมาะสม 

 (4) ผู้เรียนสามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยสื่อสารอย่างเหมาะสม 

5.2 วิธีการสอน 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ใหผู้้เรียนได้วิเคราะห์สถานการณ์จำลองสถานการณ์เสมือน

จริง และนำเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศหลากหลายสถานการณ์

และการศกึษาค้นคว้าในการทำโครงการแบบเด่ียวและแบบกลุ่ม 

5.3 วิธีการประเมินผล 
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ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ

คณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจำกัด เหตุผลในการเลือกใช้

เครื่องมือต่าง ๆ การอภิปรายกรณีศกึษาต่าง ๆ ที่มกีารนำเสนอต่อชัน้เรียน 

หมายเหตุ 

สัญลักษณ์      หมายถึง ความรับผดิชอบหลัก  

สัญลักษณ์   หมายถึง ความรบัผดิชอบรอง  

เว้นว่าง หมายถึง ไม่ได้รับผดิชอบ 

ซึง่จะปรากฎอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) 
 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์

ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน 

(ชั่วโมง)  

กิจกรรมการเรียนการ

สอนและสื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

1 1. แนะนำรายวิชา MPS5106 การเมอืงไทย

ในบริบทภูมภิาคและการเมืองโลก 

2. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับกระแสโลกและ

บริบทโลก 

3 - อภปิรายแลกเปลี่ยน

ความคดิเห็นในช้ันเรยีน 

-Power point บรรยาย 

 เนือ้หาหลักที่สำคัญ 

ผศ.พ.ต.ท.ดร. 

ไวพจน ์กุลาชัย 

 

2 นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับบทบาทของ

ไทยในเวทีโลก 

3 - อภปิรายแลกเปลี่ยน

ความ 

 คิดเห็นในชัน้เรียน 

-Power point บรรยาย 

 เนือ้หาหลักที่สำคัญ 

ผศ.พ.ต.ท.ดร. 

ไวพจน ์กุลาชัย 

 

3 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงและการ

หยุดชะงัก (Disruption) ของเศรษฐกิจและ

สังคมโลกในยุคโลกาภวิัตน์ 

3 -อภปิรายแลกเปลี่ยนความ 

 คิดเห็นในชัน้เรียน 

-Power point บรรยาย 

 เนือ้หาหลักที่สำคัญ 

ผศ.พ.ต.ท.ดร. 

ไวพจน์ กุลาชัย 

 

4 มุมมองด้านรัฐชาติและอำนาจอธิปไตยใน

กระแสโลกาภิวัตน์ 

3 -อภปิรายแลกเปลี่ยนความ 

 คิดเห็นในชัน้เรียน 

-Power point บรรยาย 

 เนือ้หาหลักที่สำคัญ 

 

ผศ.พ.ต.ท.ดร. 

ไวพจน์ กุลาชัย 
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สัปดาห์

ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน 

(ชั่วโมง)  

กิจกรรมการเรียนการ

สอนและสื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

5 การเมอืงไทยในบริบทอาเซียน 

 

 

3 -อภปิรายแลกเปลี่ยนความ 

 คิดเห็นในชัน้เรียน 

-Power point บรรยาย 

 เนือ้หาหลักที่สำคัญ 

ผศ.พ.ต.ท.ดร. 

ไวพจน์ กุลาชัย 

 

6 ความขัดแย้งทางดินแดนระหว่างไทยกับ

ประเทศเพื่อนบ้าน 

3 -อภปิรายแลกเปลี่ยนความ 

 คดิเห็นในชั้นเรียน 

-Power point บรรยาย 

 เนือ้หาหลักที่สำคัญ 

ผศ.พ.ต.ท.ดร. 

ไวพจน์ กุลาชัย 

 

7 การเมอืงไทยในบริบทเอเชีย 3 -อภปิรายแลกเปลี่ยนความ 

 คดิเห็นในชัน้เรียน 

-Power point บรรยาย 

 เนือ้หาหลักที่สำคัญ 

ผศ.พ.ต.ท.ดร. 

ไวพจน์ กุลาชัย 

 

8 การเมืองไทยในบริบทโลก 3 -อภปิรายแลกเปลี่ยนความ 

 คดิเห็นในชัน้เรียน 

-Power point บรรยาย 

เนือ้หาหลักที่สำคัญ 

ผศ.พ.ต.ท.ดร. 

ไวพจน์ กุลาชัย 

 

 

9 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเมอืงภายนอกและ

ภายในประเทศ 

3 -อภปิรายแลกเปลี่ยนความ 

 คิดเห็นในชัน้เรียน 

-Power point บรรยาย 

 เนือ้หาหลักที่สำคัญ 

ผศ.พ.ต.ท.ดร. 

ไวพจน์ กุลาชัย 

 

10 กรณีศกึษา 1 3 -อภปิรายแลกเปลี่ยนความ 

 คิดเห็นในชั้นเรียน 

-Power point บรรยาย 

 เนือ้หาหลักที่สำคัญ  

ผศ.พ.ต.ท.ดร. 

ไวพจน์ กุลาชัย 

 

11 กรณีศกึษา 2 3 -อภปิรายแลกเปลี่ยนความ 

 คิดเห็นในชัน้เรียน 

-Power point บรรยาย 

 เนือ้หาหลักที่สำคญั 

 

ผศ.พ.ต.ท.ดร. 

ไวพจน์ กุลาชัย 
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สัปดาห์

ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน 

(ชั่วโมง)  

กิจกรรมการเรียนการ

สอนและสื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

 

12 กรณีศกึษา 3 3 -อภปิรายแลกเปลี่ยนความ 

 คิดเห็นในชัน้เรียน 

-Power point บรรยาย 

 เนือ้หาหลักที่สำคัญ 

ผศ.พ.ต.ท.ดร. 

ไวพจน์ กุลาชัย 

 

13 นำเสนอรายงาน 3 -อภปิรายแลกเปลี่ยนความ 

 คิดเห็นในชัน้เรยีน 

ผศ.พ.ต.ท.ดร. 

ไวพจน์ กุลาชัย 

14 นำเสนอรายงาน 3 -อภปิรายแลกเปลี่ยนความ 

 คิดเห็นในชัน้เรียน 

ผศ.พ.ต.ท.ดร. 

ไวพจน์ กุลาชัย 

15 สรุปเนื้อหา 3 ให้คำปรึกษาและสรุป

เนือ้หาก่อนสอบ 

ผศ.พ.ต.ท.ดร. 

ไวพจน์ กุลาชัย 

16 สอบปลายภาค 3 - ผศ.พ.ต.ท.ดร. 

ไวพจน์ กุลาชัย 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน  สัปดาห์ที่

ประเมิน  

สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

ตลอดการเรียน คะแนนระหว่างภาค 60 คะแนน   

-การเข้าช้ันเรยีน 1-15 10% 

-กิจกรรมเดี่ยว 14-15 50% 

สอบปลายภาค 40 คะแนน  16 40% 

รวม 100% 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตำราและเอกสารหลัก 

สมพงษ์ ชูมาก. (2555). ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยุคปัจจุบัน(ทศวรรษ1990 และแนวโน้ม)(พิมพ์ครั้งที่ 6). 

กรุงเทพฯ: สำนักพิมพจ์ุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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2. เอกสารและข้อมูลสำคัญ  

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา แถลงต่อรัฐสภา. 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2561). นโยบายสาธารณะในบริบทโลก. นนทบุรี: สำนักพิมพ์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

สำนักเลขาธิการเอเปค. (2564). ความร่วมมอืทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค). [online] 

https://www.nia.go.th/newsnow/almanac-files/static/pdf/2564/ 

อรพรรณ แซ่เอีย้ว. (2560). ประเทศไทยกับแผนงานประชาคมการเมอืงและความมั่นคงอาเซียน ค.ศ.2025. [online] 

https://lawforasean.krisdika.go.th/File/files/1524090503.a2a7caa27c8e24bd19ae32b9440f77f2.pdf 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนำ  -ไม่มี- 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศกึษา 

ให้นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของวิชา โดยใช้แบบประเมินการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ใน

ด้านปริมาณเนือ้หา ประสิทธิภาพการสอน คุณภาพความรู ้และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนอื่น ๆ ซึ่งมีผลต่อการ

เรียนรู้ของนักศึกษา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

อาจารย์ผู้สอนต้องถูกประเมินการสอนโดยนักศึกษาผ่านระบบประเมินของมหาวิทยาลัย และประเมินจาก

การทดสอบย่อยว่านักศึกษาเข้าใจเนื้อหาที่สอนมากน้อยเพียงใดความสมบูรณ์ของรายงานการวิจัย 

3. การปรับปรุงการสอน 

ผู้สอนดำเนินการตามข้อ 1 และ 2 แล้วนำข้อมูลข้อเสนอแนะมาใช้ในการปรับปรุงวิธีการสอน หรือปรับปรุง

สื่อเพื่อให้ นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น นอกจากนี้ จากผลการทดสอบย่อย ก็สามารถสะท้อนถึงกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนว่าสามารถทำให้นักศึกษามีความเข้าใจได้หรอืไม่ อย่างไร และเป็นข้อมูลพืน้ฐานสำหรับการพัฒนาการ

เรียนการสอนต่อไป 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษาในรายวิชา 

       หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ มีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการ

สอนโดยนักศึกษา และรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวน

เนือ้หาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ มีการประชุมกลุ่มผู้สอนในขั้นตอนก่อนการสอนแต่ละภาค และประชุมระหว่าง

ผูส้อนที่ต้องสอนร่วมกันในรายวิชาเดียวกัน เพื่อเตรียมงานและตกลงกำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเรียนการสอนเพื่อ

แจ้งให้นักศึกษาทราบและเข้าใจตรงกัน นอกจากนั้น ยังได้ประชุมหลังการสอนเพื่อบันทึกปัญหาและอุปสรรคต่อการ

เรียนการสอนทั้งนี้เพื่อวางแผนพัฒนาปรับปรุงการสอนสำหรับใช้ในปีการศึกษาต่อไป 

 

https://lawforasean.krisdika.go.th/File/files/1524090503.a2a7caa27c8e24bd19ae32b9440f77f2.pdf


มคอ. 3 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี    โท  เอก 

10 

 

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

กระทำโดยนำข้อมูลการประเมินจากข้อ 1 และ 2 มาวางแผนปรับปรุงคุณภาพ ซึ่งกระทำเป็นประจำทุกภาค

เรียน ก่อนที่จะเปิดภาคเรียนใหม่ โดยจัดประชุมอาจารย์ในหลักสูตรและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

ประสบการณ์ในการสอน เพื่อหาข้อบกพร่องที่จะนำไปปรับปรุงหลักสูตร การจัดทำเค้าโครงการเรียน การจัด

เอกสารประกอบการสอน การจัดผู้สอน วิธีสอนและการวัดผล รวมตลอดถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอน

และนักศึกษา 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

หนา้ | ๑๑ 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามที่ปรากฏในรายละเอยีดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. 2 

 

 


