รายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ. ๓) ประจารายวิชา
๔๐๑ ๓๑๕ การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการระดมมวลชน
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตหนองคาย/คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
๔๐๑ ๓๑๕ การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการระดมมวลชน
Political Participation and Mass Mobilization
๒. จานวนหน่วยกิต
๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
รัฐศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเฉพะด้านทางรัฐศาสตร์
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
พระมหาสมพงษ์ สุเมโธ
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ / ชั้นปีที่ ๓
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
๘.สถานที่เรียน
อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
๙.วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
๑. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง
๒. เพื่อให้นิสิตมีความสามารถอธิบายเกี่ยวกับพรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง
๓. เพื่อให้นิสิตวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและแนวโน้มของพรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
๑. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจทฤษฎี แนวคิด และความเป็นมาเกี่ยวกับพรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์และ
ระบบการเลือกตั้ง
๒. เพื่อให้นิสิตสามารถอธิบายบทบาทและอิทธิพลของพรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ทาง
การเมืองที่มีต่อระบบการเมืองการปกครอง
๓. เพื่อให้นิสิตสามารถวิเคราะห์ปัญหาการเลือกตั้งของไทยซึ่งสามารถนาไปเปรียบเทียบกับ

การเลือกตั้งในประเทศอื่นๆ ได้
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดาเนินการ
๑.คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาทฤษฎี ความเป็นมา และระบบของการเลือกตั้ง พรรคการเมือง กลุ่มอิทธิพล และกลุ่มผลประโยชน์ บทบาท
และอิทธิพลของกลุ่มต่างๆ และความสัมพันธ์กับรัฐบาล พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และปัญหาการเลือกตั้ง
เน้นกรณีของไทยโดยเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ
๒.จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

บรรยาย ๔๘ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความต้องการ
ของนิสิตเฉพาะราย

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม

การศึกษาด้วยตนเอง
การศึกษาด้วยตนเอง ๖
ชั่วโมงต่อสัปดาห์

๓.จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นิสิตเปนนรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซด์คณะ
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่
ต้องการ)
หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต
๑.คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒ นาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดาเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่น และเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยผู้สอนต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้นิสิตสามารถพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับการศึกษาพรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง โดยมีคุณธรรมจริยธรรม
ตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้
 ๑) ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม มีความเสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 ๒) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
 ๓) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
 ๔) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
๑.๒ วิธีการสอน
(๑) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมของพรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์
และการเลือกตั้ง และอภิปรายกลุ่ม
(๒) นิสิตทาแบบฝึกหัดส่ง
(๓) นิสิตค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวกับทางด้านพรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง และนาไปเป็น
แนวทางในการศึกษาสถานการณ์จริง
(๔) นิสิตมีส่วนร่วมในการออกมานาเสนอผลงาน
(๕) นิสิตจับกลุ่มกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน โดยให้เพื่อนสอนเพื่อน อธิบายกัน ทาความเข้าใจกัน โดย

ผู้สอนกากับดูแลห่างๆ
๑.๓ วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
- มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นามาทารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
- ประเมินผลการนาเสนอรายงานที่มอบหมาย
๒.ความรู้
๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ
 ๑) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
 ๒) สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางสังคมโดยใช้แนวคิดทางด้านรัฐศาสตร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและ
การใช้เครื่องมือทางรัฐศาสตร์ที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาในสังคม
 ๓) สามารถติดตามความก้าวหน้า แนวคิดใหม่ๆทางด้านรัฐศาสตร์ พร้อมทั้งเข้าใจวิธีการนาไปประยุกต์ใช้
 ๔) สามารถบูรณาการความรู้ในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๒ วิธีการสอน
บรรยาย อภิปราย การทางานกลุ่ม การนาเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นคว้า
หาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนามาสรุปและนาเสนอ โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
๒.๓ วิธีการประเมินผล
- ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค
- นาเสนอสรุปจากการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- วิเคราะห์กรณีศึกษา
๓.ทักษะทางปัญญา
๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 ๑) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
 ๒) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 ๓) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
 ๔) สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
๓.๒ วิธีการสอน
- การมอบหมายให้นิสิตทา และนาเสนอผลการศึกษา
- อภิปรายกลุ่ม
- วิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับพรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง
๓.๓ วิธีการประเมินผล
สอบกลางภาคและปลายภาค
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 ๑) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของ

ผู้นาหรือในบทบาทขอวผู้ร่วมทางาน
 ๒) สามารถใช้ความรู้ที่ได้ศึกษาในศาสตร์ทั้งมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มาชี้นาสังคมมาใช้นาสังคมใน
ประเด็นที่เหมาะสม
 ๓) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
 ๔) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่าง
พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
๔.๒ วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
- มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล
- การนาเสนอรายงาน
๔.๓ วิธีการประเมินผล
- รายงานที่นาเสนอ พฤติกรรมการทางานเป็นทีม
- รายงานการศึกษาด้วยตนเอง
๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้องพัฒนา
 ๑) สามารถแปลงข้อมูลเป็นข่าวสารที่มีคุณภาพและเหมาะสมต่อการสื่อสารทั้งกับบุคคลและกลุ่มคนใน
สถานการณ์ที่หลากหลาย
 ๒) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง และการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
 ๓) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อสื่อสารอย่างเหมาะสม
๕.๒ วิธีการสอน
- มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และทารายงาน โดยเน้น
การนาตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
- นาเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
๕.๓ วิธีการประเมินผล
- การจัดทารายงาน และนาเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
- การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห์
จานวน
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง
๑-๒ แนะนาเนื้อหาวิชาและวิธีการศึกษา
๖
บทที่ ๑ ทฤษฎี แนวคิดและความเป็นมาของ
การมีส่วนร่วมทางการเมือง

กิจกรรมการเรียน การ
ผู้สอน
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
บรรยาย ยกตัวอย่าง พระมหาสมพงษ์
ประกอบ
สุเมโธ

สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

๓

- ทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง
- ความเป็นมาของการมีส่วนร่วมทางการเมือง
บทที่ ๒ ทฤษฎี แนวคิดและความเป็นมาของ
การระดมมวลชน
- ทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกับการระดมมวลชน
- ความเป็นมาของการระดมมวลชน

๔
๕

๖
๗

๘
๙

๑๐

จานวน กิจกรรมการเรียน การ
ชั่วโมง สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

ผู้สอน

๓

บรรยาย ยกตัวอย่าง พระมหาสมพงษ์
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม สุเมโธ

บทที่ ๓ พื้นฐานของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
บทที่ ๔ พัฒนาการของการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง
- บทบาทการมีส่วนร่วมที่มีต่อระบบการเมือง
- บทบาทในฐานะตัวแทนประชาชน
บทที่ ๕ สิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชน
ตามรัฐธรรมนูญ

๓

บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม

๓

บรรยาย ยกตัวอย่าง พระมหาสมพงษ์
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม สุเมโธ

บทที่ ๖ การมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มชนที่
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางสู่
การวางแผนดาเนินการ
- ปัญหาและอุปสรรคของการแสดงความ
คิดเห็นทางการเมือง
สอบกลางภาค

๓

บรรยาย ยกตัวอย่าง พระมหาสมพงษ์
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม สุเมโธ

๓

บทที่ ๗ ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธีในการระดม
มวลชน
- บทบาทของยุทธศาสตร์ทใี่ นการระดม
มวลชนที่มอี ิทธิพลทางการเมืองในประเทศ
ไทย
- บทบาทของยุทธวิธีที่ในการระดมมวลชนที่มี
อิทธิพลทางการเมืองในประเทศไทย
บทที่ ๘ การจัดการอารมณ์ของมวลชน
- ความเป็นมาของการจัดการอารมณ์ของ
มวลชน
- การจัดการอารมณ์ของมวลชนต่อระบบการ
เมืองไทย

๓

พระมหาสมพงษ์
สุเมโธ
บรรยาย ยกตัวอย่าง พระมหาสมพงษ์
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม สุเมโธ

๓

๓

พระมหาสมพงษ์
สุเมโธ
พระมหาสมพงษ์
สุเมโธ

บรรยาย ยกตัวอย่าง พระมหาสมพงษ์
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม สุเมโธ

สัปดาห์
จานวน
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง
๑๑ บทที่ ๙ การวิเคราะห์มวลชนและการจัดตั้ง
๓
กลุ่มแกนนาในการเคลื่อนไหวมวลชน
- การจัดตั้งกลุ่มแกนนามวลชนในประเทศ
สหรัฐอเมริกา
- การจัดตั้งกลุ่มแกนนามวลชนในประเทศ
อังกฤษ
- การจัดตั้งกลุ่มแกนนามวลชนในประเทศ
ฝรั่งเศส
๑๒ บทที่ ๑๐ การจั ด ตั้ ง กลุ่ ม แกนน าในการ ๓
เคลื่อนไหวมวลชนในประเทศกาลังพัฒนา
๑๓

กิจกรรมการเรียน การ
ผู้สอน
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
บรรยาย ยกตัวอย่าง พระมหาสมพงษ์
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม สุเมโธ

บรรยาย ยกตัวอย่าง พระมหาสมพงษ์
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม สุเมโธ

บทที่ ๑๑ บทบาทของพระสงฆ์ต่อการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองและการระดมมวลชน
- บทบาทของพระสงฆ์ต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง
- บทบาทของพระสงฆ์ต่อการระดมมวลชน
บทที่ ๑๒ แนวโน้มของการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองและการระดมมวลชน

๓

บรรยาย ยกตัวอย่าง พระมหาสมพงษ์
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม สุเมโธ

๓

บรรยาย ยกตัวอย่าง พระมหาสมพงษ์
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม สุเมโธ

๑๕

ประมวล/สรุปองค์ความรู้ประจาวิชา

๓

บรรยายสรุป

๑๖

สอบปลายภาค

๓

๑๔

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ผลการเรียนรู้
ที่
๑
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ข้อ ๒, ๓
๒
๓

ด้านความรู้
ข้อ ๑, ๓
ด้านทักษะทางปัญญา
ข้อ ๒, ๔

พระมหาสมพงษ์
สุเมโธ

วิธีการประเมิน

สัปดาห์
ประเมิน

ส่วนของการ
ประเมินผล

การสังเกตพฤติกรรมการ
ทารายงานกลุ่ม

ตลอดภาค
การศึกษา

๕%

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
การสอบอัตนัย
การมีส่วนร่วม อภิปราย
เสนอความคิดเห็นในชั้น
เรียน

๘
๑๖

๕๕%

ตลอดภาค
การศึกษา

๒๐%

๔

๕

การสังเกตพฤติกรรมการ
ทารายงานกลุ่มและการส่ง
รายงาน
การเข้าชั้นเรียน
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ การนาเสนอรายงานหน้า
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นเรียน
ข้อ ๑
รวม
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
ข้อ ๒

ตลอดภาค
การศึกษา

๑๐%

๑๕

๑๐%
๑๐๐%

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑.เอกสารและตาราหลัก
สุจิต บุญบงการ. ๒๕๓๗. การพัฒนาทางการเมืองของไทย : ปฏิสัมพันธ์ระหว่างทหาร สถาบันทางการเมือง และการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
๒.เอกสารและข้อมูลสาคัญ
เสรสรร ประเสริฐกุล. การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตย. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
จากัด (มหาชน). ๒๕๔๘.
เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์. การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดาเนินนโยบายของรัฐบาลด้านการบริการจัดหางาน.
กรุงเทพฯ : กองแผนงานและสารสนเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน, ๒๕๕๐.
เจมส์ แอล. เครย์ตัน. คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน การตัดสินใจที่ดีกว่าโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม. แปลโดย ศ.นพ.
วันชัย วัฒนศัพท์, ดร.ถวิลวดี บุรีกุล, ผศ.ดร.เมธิศา พงษ์ศักดิ์ศรี. ขอนแก่น : โรงพิมพ์ศิริภัณฑ์ ออฟเซ็ท,
๒๕๕๑.
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และถวิลวดี บุรีกุล. ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy). กรุงเทพฯ :
สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๘.
คะนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม และคณะ. แนวทางการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ : ปัญหา อุปสรรค และทางออก. กรุงเทพฯ : ธรรมดาเพลส, ๒๕๔๕.
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และคณะ. รายงานการศึกษา เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : บริษัท เอ.พี.กราฟฟิค ดีไซน์และการพิมพ์ จากัด, ๒๕๕๔.
ถวิลวดี บุรีกุล. พลวัตรการมีส่วนร่วมของประชาชน: จากอดีตจนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ : บริษัท เอ.พี.กราฟิค ดีไซน์และการพิมพ์ จากัด, ๒๕๕๒.
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
๓.เอกสารและข้อมูลแนะนา
ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย. ๒๕๔๘. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย.
[Online]. Available. URL : http://dnfe๕.nfe.go.th/ilp/soc๔/so๓๑-๔-๔.htm.
สุขุม นวลสกุลและคณะ. การเมืองการปกครองของไทย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคาแหง, ๒๕๔๐.
Meredith L. Weiss. Albany University, SUNY Issue ๑๗, Kyoto Review of Southeast Asia, March
๒๐๑๕.
Issue ๑๗, Kyoto Review of Southeast Asia, March ๒๐๑๕ Dahl, Robert A. ๑๙๗๑. Polyarchy:
Participation and Opposition. New Haven: Yale University Press.

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทาโดยนิสิต ได้จัดกิจกรรมในการนาแนวคิดและความเห็นจากนิสิต ได้
ดังนี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทาเป็นช่องทางการสื่อสารกับนิสิต
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
- การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
๓.การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหา
ข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่ มตรวจผลงานของนิสิ ต โดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่
อาจารย์ประจาหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ
รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
๕.การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นิสิตมีมุมมองในเรื่ องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิ จัย
ของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่างๆ
(พระมหาสมพงษ์ สุเมโธ)
อาจารย์ประจาวิชา

พระเดชขจร ขนฺ ตธิ โร
อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร

……./……./………

……./……./………
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(พระครูปัญญาธรรมานุกจิ )
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