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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)
รหัสวิชา MPS ๕๓๐๔ รายวิชา กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การเมืองการปกครอง
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาคการศึกษา....๑ ..ปีการศึกษา.….๒๕๕๙.........

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา

รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาภาษาไทย
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ

MPS ๕๓๐๔
กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
Constitution Law and Political Institutions

๒. จานวนหน่วยกิต

๓(๓-๐-๖)

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
๓.๑ หลักสูตร
๓.๒ ประเภทของรายวิชา

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
หมวดวิชาบังคับ

๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์ พันเอก ดร.วัลลภ พิริยวรรธนะ
๔.๒ อาจารย์ผสู้ อน
รศ.ประณต นันทิยกุล, อาจารย์ พันเอก ดร.วัลลภ พิรยิ วรรธนะ /
พลตารวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์
๕. สถานที่ติดต่อ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ / E – Mail Lekcharo@hotmail.com

๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
๖.๑ ภาคการศึกษาที่
๑/๒๕๕๙
ชั้นปีที่ ๑
๖.๒ จานวนผู้เรียนที่รับได้
ประมาณ
๔๔ คน
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) …......................ไม่ม.ี ......................
๘. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)(ถ้ามี) …......................ไม่ม.ี ......................
๙. สถานที่เรียน
อาคาร ๒๑ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๔ ห้อง ๒๑๔๑
๑๐.วันที่จัดทาหรือปรับปรุง
วันที.่ ..๒๐...เดือน...กรกฎาคม...พ.ศ. .๒๕๕๙
รายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด
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หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา

๑. เพื่อทราบถึงความหมาย และวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญ รวมถึงประเภทของรัฐธรรมนูญ
๒. เพื่อทราบถึงความหมายของกฎหมายรัฐธรรมนูญ ตลอดจนความแตกต่างของรัฐธรรมนูญ
ฉบับต่าง ๆ
๓. เพื่อทราบถึงบทบัญญัติวา่ ด้วยสถาบันทางการเมืองที่มปี รากฏในกฎหมายรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย
๔. เพื่อบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ และสถาบันทางการเมืองต่างๆ โดยใช้สื่อ
การเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น Power Point , วีดีโอคลิป, ภาพข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อ มด้า นปัญ ญา ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนู ญและสถาบัน ทางการเมือ งต่า งๆ ที่มีป รากฏใน
กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดาเนินการ
๑. คาอธิบายรายวิชา
(ภาษาไทย)
พัฒนาการ แนวคิด และประเด็นปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญกับทางสถาบัน
การเมือง
(ภาษาอังกฤษ) Development, concepts, and issues in the relationship between the constitution

and political institutions.
๒. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
(ชั่วโมง)
๔๒ ชั่วโมง

สอนเสริม
(ชั่วโมง)
สอนเสริ ม ตามความ
ต้ อ งการของนั ก ศึ ก ษา
เฉพาะราย

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน(ชัว่ โมง)

การศึกษาด้วยตนเอง
(ชั่วโมง)

ไม่มกี ารฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม

ต า ม ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
นักศึกษาเฉพาะราย

๓. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล

(ผูร้ ับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุข้อมูล ตัวอย่างเช่น ๑ ชั่วโมง / สัปดาห์)
๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผู้สอน ห้อง ชั้น ๓ อาคาร ๓๗ คณะ/วิทยาลัย. วิทยาลัย
นวัตกรรมและการจัดการ
๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ที่ทางาน ๐๒-๑๖๐-๑๑๘๘ / มือถือ หมายเลข ๐๘๙-๕๒๖-๘๐๐๐
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๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ................ Lekcharo@hotmail.com................................
๓.๔ ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line).......................-.....................................
๓.๕ ปรึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Web board)...........................-........................................

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
๑.คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 (๑) ผูเ้ รียนตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 (๒) ผูเ้ รียนมีวนิ ัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
 (๓) ผูเ้ รียนมีภาวะความเป็นผู้นาและผูต้ าม สามารถทางานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับ
ความสาคัญ
 (๔) ผูเ้ รียนเคารพสิทธิรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์
 (๕) ผูเ้ รียนเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
 (๖) ผูเ้ รียนสามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ความรูใ้ นวิชาการและวิชาชีพต่อบุคคล องค์กรและ
สังคมโดยรวม
 (๗) ผูเ้ รียนเคารพและยึดถือปฏิบัติจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ข้อขัดแย้งและลาดับ
ความสาคัญ
๑.๒ วิธีการสอน
ก าหนดให้ มี วั ฒ นธรรมองค์ ก รเพื่ อ เป็ น การปลู ก ฝั ง ให้ นั ก ศึ ก ษามี ร ะเบี ย บวิ นั ย นั ก ศึ ก ษา
ต้องมีความรับผิดชอบโดยการทางานกลุ่ม ต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่มและ การเป็น
สมาชิก กลุ่ ม มีค วามซื่อสั ตย์โ ดยต้องไม่ ก ระท าการทุจริตในการสอบหรื อลอกผลงานของผู้อื่ น
นอกจากนีอ้ าจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้ง
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาดี ทาประโยชน์แก่
ส่วนรวมและเสียสละ
๑.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) อาจารย์ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา
(๒) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(๓) ประเมินจากคุณธรรม ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
(๔) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
๒. ความรู้
๒.๑ ความรู้ท่ตี ้องพัฒนา
 (๑) ผูเ้ รียนมีความรูแ้ ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในด้านเนื้อหาสาระ หลักการ
และทฤษฎีในสาขาวิชาการเมืองการปกครอง
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 (๒) ผูเ้ รียนสามารถวิเคราะห์ผลกระทบของผลงานวิจัย
 (๓) ผูเ้ รียนมีความรู้ ความเข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ความชานาญทางด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
๒.๒ วิธีการสอน
(๑) ความรู้ กรอบแนวคิด เชิงทฤษฎีและการสรุปย้าความรูใ้ หม่หลังจาก
การเรียนรู้ กรอบแนวคิดการเชื่อมโยงความรู้
(๒) การจัดการเรียนรู้หลากหลายวิธีที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
(๓) การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน
(๔) การเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย
(๕) การศึกษาค้นคว้าการทาโครงการแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
๒.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) นักศึกษาประเมินตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน
(๒) ประเมินจากโครงงานและการวิจัยที่นาเสนอ
๓.ทักษะทางปัญญา
๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 (๑) ผูเ้ รียนคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
 (๒) ผูเ้ รียนสามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูล เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 (๓) ผูเ้ รียนสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
 (๔) ผูเ้ รียนสามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
๓.๒ วิธีการสอน
(๑) ความรู้ กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีและการสรุปย้าความรูใ้ หม่หลังการเรียนรู้การเชื่อมโยงความรู้
(๒) การอภิปรายกลุ่ม
(๓) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
๓.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) นักศึกษาประเมินกระบวนการพัฒนาความสามารถทางปัญญาของตนในแต่ละขั้นตอน
(๒) อาจารย์ประเมินความสามารถทางปัญญา ทั้งการคิดที่เป็นนามธรรมและการแสดงออกที่เป็น
รูปธรรมในหลายรูปแบบ
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 (๑) ผูเ้ รียนสามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย สามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 (๒) ผูเ้ รียนสามารถให้ความช่วยเหลือ และอานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้รว่ มทีมทางาน
 (๓) ผูเ้ รียนสามารถแก้ไขปัญหาที่มคี วามซับซ้อน
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 (๔) ผูเ้ รียน สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้
 (๕) ผูเ้ รียนมีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง
 (๖) ผูเ้ รียนมีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
 (๗) ผูเ้ รียนสามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ ส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้ง
แสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมทั้งของตนเองและของกลุ่ม
๔.๒ วิธีการสอน
(๑) สามารถทางานกับผูอ้ ื่นได้เป็นอย่างดี
(๒) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(๓) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผูร้ ่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 (๑) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 (๒) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ตอ่ ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
 (๓) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
นาเสนออย่างเหมาะสม
 (๔) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีส่อื สารอย่างเหมาะสม
๕.๒ วิธีการสอน
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ใ นรายวิ ช าต่ า ง ๆ ให้ ผู้ เ รี ย นได้ วิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ จ าลอง
สถานการณ์เสมือนจริง และนาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศหลากหลายสถานการณ์และการศึกษาค้นคว้าในการทาโครงการแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
๕.๓ วิธีการประเมินผล
ประเมิ น จากเทคนิ ค การน าเสนอโดยใช้ ท ฤษฎี การเลื อ กใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรื อคณิตศาสตร์และสถิติที่เ กี่ย วข้อ ง ประเมินจากความสามารถในการอธิบ ายถึ ง
ข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการนาเสนอต่อ
ชั้นเรียน
๖. ด้านอื่นๆ
……………….……-ไม่มี-………………………
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มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

หมายเหตุ
สัญลักษณ์ 
หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
สัญลักษณ์ 
หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
เว้นว่าง
หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ
ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)

หมวดที๕่ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
๑

๒

๓

๔

จานวน
กิจกรรมการเรียน
(ชม.)
การสอน/สื่อที่ใช้
-แนะนารายวิชา เนื้อหา ขอบเขตและแนะ
๓
กิจกรรม
แนวทางการเรียนการสอน
๑. ทดสอบความรู้ก่อนเรียน
-ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอานาจ
๒. ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับความรู้
อธิปไตย
พื้นฐานเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
-ทฤษฎีสัญญาประชาคม
๓. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตอบข้อ
-หลักการแบ่งแยกองค์กรที่ใช้อานาจ
ซักถาม
อธิปไตยออกจากกัน
๔. มอบหมายงานกลุม่
-รากฐานความสาคัญของรัฐธรรมนูญ
สื่อทีใ่ ช้
เสรีประชาธิปไตย
๑. สื่อ PPt
-ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ
๓
กิจกรรม
และความเสมอ
บรรยาย
-ความหมายและปรั ช ญาว่ า ด้ ว ยสิทธิ
สื่อทีใ่ ช้
เสรีภาพ
๑. สื่อ PPt
-รัฐธรรมนูญกับการเมืองการปกครอง
๓
กิจกรรม
-แนวคิดของสานักรัฐธรรมนูญนิยม
๑. ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับที่มาของ
-สถาบันทางการเมือง (ความหมาย
รัฐธรรมนูญ
ประเภท ความเชื่อมโยงระหว่างสถาบันทาง
สื่อทีใ่ ช้
การเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญ)
๑. สื่อ PPt
หัวข้อ/รายละเอียด

กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ
กฎหมายรัฐธรรมนูญอังกฤษ
-ความเป็นมา

๓

กิจกรรม
บรรยาย

ผู้สอน
รศ.ประณต นันทิยะกุล

อาจารย์ ดร.วัลลภ
พิริยวรรธนะ

อาจารย์ ดร.วัลลภ
พิริยวรรธนะ

อาจารย์ ดร.วัลลภ
พิริยวรรธนะ
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สัปดาห์ที่

๕

๖

๗

๘
๙

หัวข้อ/รายละเอียด
-หลักการสาคัญ
-สถาบันทางการเมืองการปกครองของ
สหราชอาณาจักร
กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ
กฎหมายรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา
-ความเป็นมา
-หลักการสาคัญ
-สถาบันทางการเมืองการปกครองของ
สหรัฐอเมริกา
กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ ฝรั่งเศส
-ความเป็นมา
-หลักการสาคัญ
-สถาบันทางการเมืองการปกครองของ
ฝรั่งเศส
กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ ไทย
-ความเป็นมา
-หลักการสาคัญ
-สถาบันทางการเมืองการปกครองของ
ไทย
สอบกลางภาค
-การเมืองไทยกับพัฒนาการรัฐธรรมนูญ
นิยม
-รัฐธรรมนูญกับการปฏิรูปการเมืองไทย

จานวน
(ชม.)

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก
กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน/สื่อที่ใช้
สื่อทีใ่ ช้
๑. สื่อ PPt

๓

กิจกรรม
บรรยาย
สื่อทีใ่ ช้
๑. สื่อ PPt

อาจารย์ ดร.วัลลภ
พิริยวรรธนะ

๓

กิจกรรม
บรรยาย
สื่อทีใ่ ช้
๑. สื่อ PPt

พล.ต.ท.ดร.สัณฐาน
ชยนนท์/
อาจารย์ ดร.วัลลภ
พิริยวรรธนะ

๓

กิจกรรม
บรรยาย
สื่อทีใ่ ช้
๑. สื่อ PPt

พล.ต.ท.ดร.สัณฐาน
ชยนนท์/
อาจารย์ ดร.วัลลภ
พิริยวรรธนะ

๓
๓

๑๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.๒๕๕๐

๓

๑๑

ตุลาการภิวัฒน์และปัญหา
สถาบันทางการเมืองไทย

๓

สอบกลางภาค
กิจกรรม
บรรยาย
สื่อทีใ่ ช้
๑. สื่อ PPt
กิจกรรม
บรรยาย
สื่อทีใ่ ช้
๑. สื่อ PPt
กิจกรรม บรรยาย
สื่อทีใ่ ช้ สื่อ PPt

อาจารย์ ดร.วัลลภ
พิริยวรรธนะ

อาจารย์ ดร.วัลลภ
พิริยวรรธนะ

พล.ต.ท.ดร.สัณฐาน
ชยนนท์
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มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก
จานวน
กิจกรรมการเรียน
สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
ผู้สอน
(ชม.)
การสอน/สื่อที่ใช้
๑๒
สถาบันทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่ง
๓
พล.ต.ท.ดร.สัณฐาน
กิจกรรม
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐
ชยนนท์
บรรยาย
สื่อทีใ่ ช้
๑. สื่อ PPt
๑๓
สถาบันทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่ง
๓
พล.ต.ท.ดร.สัณฐาน
กิจกรรม
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ (ต่อ)
ชยนนท์
บรรยาย
สื่อทีใ่ ช้
๑. สื่อ PPt
๑๔
อ ง ค์ ก ร อิ ส ร ะ แ ล ะ อ ง ค์ ก ร อื่ น ต า ม
๓
พล.ต.ท.ดร.สัณฐาน
กิจกรรม
รัฐธรรมนูญ
ชยนนท์
บรรยาย
สื่อทีใ่ ช้
๑. สื่อ PPt
๑๕
สรุปประมวลเนื้อหา
๓
กิจกรรม
รศ.ประณต นันทิยะกุล
นาเสนองานกลุ่ม
๑.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตอบข้อสักถาม พล.ต.ท.ดร.สัณฐาน
๒. นาเสนองานกลุ่ม
ชยนนท์
สื่อที่ใช้
๑.สื่อ PPt
๑๖
ข้อสอบอัตนัย
สอบปลายภาค
สอบปลายภาค
อาจารย์ผู้สอนคุมสอบ

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา
(Curriculum Mapping) ตามที่กาหนดในรายละเอียดของหลักสูตรสัปดาห์ที่ประเมินและสัดส่วนของการประเมิน)

ผลการเรียนรู้
๑.๑,๓.๑,๔.๑
๒.๑,๓.๑,๕.๑
๒.๑

วิธกี ารประเมินผลการเรียนรู้
ประเมินการมาเรียน การแสดงความคิดเห็น และ
อภิปรายในชั้นเรียน
การสอบย่อย ประเมินการจัดทารายงานกลุม่ และ
รายงานเดีย่ ว และการนาเสนอรายงาน
การสอบ

สัปดาห์ที่ประเมิน
ทุกสัปดาห์
สัปดาห์ที่ ๒ และ
สัปดาห์ที่ ๕
สัปดาห์ที่ ๘ และ ๑๖

สัดส่วน
ของการ
ประเมินผล
๑๐%
๓๐%
๖๐%
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มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตาราและเอกสารหลัก
(๑) ไพโรจน์ ชัยนาม. (๒๕๑๙, ๒๕๒๐). “รัฐธรรมนูญ กฎหมายและเอกสารสาคัญในทางการเมือง
ของประเทศไทย”. เล่ม ๑ และ ๒, กรุงเทพ ฯ: สานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
(๒) ไพโรจน์ ชัยนาม. (๒๕๒๔). สถาบันการเมืองกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ. พิมพ์ครั้งที่ ๑, กรุงเทพฯ:
สารศึกษา.
(๓) ธนภัทร ปัจฉิมม์. (๒๕๕๗). รัฐธรรมนูญและสถานบันทางการเมือง. กรุงเทพฯ: โครงการสวนดุสิต
กราฟฟิกส์.
๓. เอกสารและข้อมูลแนะนา
(๑) ชาญวิทย์ เกษตรศิริ (บก.) หนึ่งศตวรรษ: รัฐธรรมนูญและรัฐประหารกับการเมืองสยามประเทศ จาก
กบฎ ร.ศ. ๑๓๐ ถึงรัฐประหาร ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ หรือประชาธิปไตยกับอามาตยาธิปไตย. กรุงเทพฯ: มูลนิธิ
โครงการตาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ๒๕๕๒.
(๒) จิรโชค วีระสย, สุรพล ราชภัณฑารักษ์ และ สุรพันธ์ ทับสุวรรณ (๒๕๕๗). รัฐศาสตร์ทั่วไป. กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
(๓) ชรินทร์ สันประเสริฐ. (๒๕๓๕). รัฐศาสตร์กับกฎหมายมหาชน. บทความทางวิชาการรัฐศาสตร์ เล่ม ๑,
สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
(๔) ฉัตรทิพย์ นาถสุภา. (๒๕๔๒). “ประสบการณ์และความคิดเห็นบางประการของรัฐบุรุษอาวุโสปรีดี
พนมยงค์”.(พิมพ์ครั้งที่ ๒), กรุงเทพฯ: กังหัน.
(๕) ไพโรจน์ ชัยนาม. (๒๕๑๙, ๒๕๒๐). “รัฐธรรมนูญ กฎหมายและเอกสารสาคัญในทางการเมืองของ
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หมวดที๗
่ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ให้นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชา โดยใช้แบประเมินการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในด้าน
ปริมาณเนื้อหา ประสิทธิภาพการสอน คุณภาพของความรู้ และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนอื่น ๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อผล
การเรียนรูข้ องนักศึกษา
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน
(ระบุวิธีการประเมินที่จะได้ข้อมูลการสอน เช่น จากผู้สังเกตการณ์ หรือทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา เป็นต้น)

อาจารย์ผู้สอนต้องถูกประเมิ นการสอนโดยนักศึกษาผ่านระบบประเมินของมหาวิทยาลัย และประเมินจากการ
ทดสอบย่อยว่านักศึกษาเข้าใจเนือ้ หาที่สอนมากน้อยเพียงใด
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๓. การปรับปรุงการสอน
(อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เช่น คณะ/ภาควิชามีการกาหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว้อย่างไรบ้าง
การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น)

ผู้สอนดาเนินการตามข้อ ๑ และ ๒ แล้วนาข้อมูลข้อเสนอแนะมาใช้ในการปรับปรุงวิธีการสอน หรือปรับปรุงสื่อ
เพื่อให้ นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น นอกจากนี้จากผลการทดสอบย่อย ก็สามารถสะท้อนถึกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนว่าสามารถ ทาให้นักศึกษามีความเข้าใจได้หรือไม่ อย่างไร และเป็นข้อมูลพื้นฐานสาหรับการพัฒนาการเรียนการสอน
ต่อไป
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
(อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา เช่น
ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปสาหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน หรือสาหรับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน)

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีระบบการ
ทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และรายงานผลการดาเนินงานของ
รายวิชา (มคอ.๕) อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ มีการประชุมกลุ่มผู้สอนใน
ขั้นตอนก่อนการสอนแต่ละภาค และประชุมระหว่างผู้สอนที่ต้องสอนร่วมกันในรายวิชาเดียวกัน เพื่อเตรียมงานและตกลง
กาหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเรียนการสอน เพื่อแจ้งให้นักศึกษาทราบและเข้าใจตรงกัน นอกจากนั้นยังได้ประชุมหลังการ
สอนเพื่อบันทึกปัญหาและอุปสรรคต่อการเรียนการสอนทั้งนี้เ พื่อวางแผนพัฒนาปรับปรุงการสอนสาหรับใช้ในปีการศึกษา
ต่อไป
๕. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
(อธิบายกระบวนการในการนาข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ)

กระทาโดยนาข้อมูลการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนปรับปรุงคุณภาพ ซึ่งกระทาเป็นประจาทุกภาคเรียน
ก่อนที่จะเปิดภาคเรียนใหม่ โดยจัดประชุมอาจารย์ในหลักสูตรและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการ
สอน เพื่อหาข้อบกพร่องที่จะนาไปปรับปรุงหลักสูตร การจัดทาเค้าโครงการเรียน การจัดเอกสารประกอบการสอน การจัด
ผู้สอน วิธีสอนและการวัดผล รวมตลอดถึงผลลัพธ์ท่เี กิดขึ้นจากการเรียนการสอนและนักศึกษา
***********************
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒
ความรับผิดชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจานวนได้ตามความรับผิดชอบ

๕.ทักษะการ

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา

๑. คุณธรรมจริยธรรม

๒. ความรู้

๓. ทักษะทาง
ปัญญา

๔.ทักษะความสัมพันธ์

วิเคราะห์ เชิง

ระหว่างบุคคลและความ

ตัวเลข การ

รับผิดชอบ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑ ๒ ๓ ๔
รหัสวิชา MPS๕๓๐๔
ชื่อรายวิชา
กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
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