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รายวิชาการเมืองการปกครองไทย                

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 

 รหัสวิชา 2000112 รายวิชา  การเมืองการปกครองไทย                        

         Thai Politics and Government  

2. จํานวนหนวยกิต 

 3 หนวยกิต (3-0-6) 

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 3.1  หลักสูตร  

   หลักสูตรปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 3.2  ประเภทของรายวิชา  

  กลุมสังคมศาสตร รายวิชาบังคับ 

4.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

  4.1  อาจารยผูรบัผิดชอบรายวิชา 

   - 

 4.2  อาจารยผูสอน  

  อาจารย ดร.นิภาพรรณ เจนสันติกุล 

5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปท่ีเรียน 

          ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2560  

 GE 11   วันจันทร   ช่ัวโมงที่ 1-3  หองเรียน 736 

 GE 12  วันจันทร   ช่ัวโมงที่ 5-7  หองเรียน 726 

 GE 13  วันจันทร   ช่ัวโมงที่ 8-10  หองเรียน 726 

 GE 14  วันอังคาร   ช่ัวโมงที่ 1-3  หองเรียน 726 

 GE 15  วันอังคาร  ช่ัวโมงที่ 5-7  หองเรียน 726 

 GE 16  วันอังคาร  ช่ัวโมงที่ 8-10  หองเรียน 726 
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6.  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite)    

 - 

7.  รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)   

 - 

8. สถานท่ีเรยีน 

 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

9.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด  

 4 มกราคม 2561 

 

หมวดท่ี 2  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1.  จุดมุงหมายของรายวิชา 

 เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความรูพื้นฐานทางการเมืองและการปกครอง 

เหตุการณทางประวัติศาสตร การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองของไทยต้ังแตสมัยสุโขทัย

จนถึงปจจุบัน ไดทราบถึงการเมืองการปกครองของไทยโดยเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรมรวมทั้งอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน และสามารถวิเคราะห และแสดงทัศนะตอการเมือง

และการปกครองของไทยไดอยางถูกตอง เหมาะสม 

 

หมวดท่ี 3  ลักษณะและการดําเนินการ 

1.  คําอธิบายรายวิชา 

 ความรูพื้นฐานทางการเมืองและการปกครอง การวิเคราะห การแสดงทัศนะตอการเมืองและ

การปกครองของไทย เหตุการณทางประวัติศาสตร การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองของ

ไทยต้ังแตสมัยสุโขทัยจนถึงปจจุบันโดยเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมรวมทั้งอิทธิพลของ

กระแสโลกาภิวัตน 

 

2.  จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศกึษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย  45 ช่ัวโมง 

ตอภาคการศึกษา   

 

สอนเสรมิตามความ

ตองการของนักศึกษา

เฉพาะราย   

ไมมีการฝกปฏิบัติงาน

ภาคสนาม 

การศึกษาดวยตนเอง   

3 ช่ัวโมงตอสัปดาห   
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3.  จํานวนชั่วโมงตอสปัดาหท่ีอาจารยใหคาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน 

     รายบุคคล 

     -  อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ 3 ช่ัวโมงตอสัปดาห 

  

หมวดท่ี 4  การพัฒนาการเรยีนรูของนักศึกษา 

1.  คุณธรรม จรยิธรรม 

 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนาสอดคลองกับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ

ตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) โดยพัฒนาผูเรียนใหมีความ

รับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของขอมูลสวนบุคคล การไมเปดเผยขอมูล 

และไมละเมิดลิขสิทธ์ิทางปญญา มีความซื่อสัตย โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  

   (3) มีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม 

 1.2  วิธีการสอน  

  -  บรรยาย ยกตัวอยาง นําเสนอภาพยนตร และวีดีทัศนการสัมมนาในกรณีศึกษาเกี่ยวกับ

ประเด็นทางจริยธรรมทางการเมืองและจริยธรรมของนักปกครอง/นักการเมืองในอดีตและปจจุบัน  

  -  อภิปรายกลุมถึงประเด็นทางการเมืองและการปกครองหลายๆ ประเด็น แลวให

นักศึกษาวิเคราะหถึงสาเหตุ ปญหา ผลกระทบของการการดําเนินกิจกรรมการทางการเมืองและการ

ปกครองในแงมุมเชิงจริยธรรม 

  -  กําหนดใหนักศึกษาหาตัวอยางที่เกี่ยวของ 

 1.3  วิธีการประเมินผล 

  -  พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานในแงมุมของความรับผดิชอบและความตรงเวลา 

  -  มีการอางอิงเอกสารหรือที่มาของความรูทีส่ืบคนมาจัดทํารายงานอยางเหมาะสม 

  -  ประเมินทัศนคตินักศึกษาภายหลังจากการเขากิจกรรมกลุม 

2.  ความรู 

 2.1  ความรูที่ตองไดรบั  

                มีความรู ความเขาใจ ในการเมืองและการปกครองของไทยทั้งในมิติทางประวัติศาสตร

และมิติทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมที่จําเปนตอการทาํความเขาใจ วิเคราะห สังคมการเมืองไทยใน

กระแสโลกาภิวัตน ตลอดจนประเด็นปญหาทางการเมืองไทย และตระหนักถึงบทบาทหนาที่และ

ความสําคัญของการเปนพลเมืองที่ดี 

   (1) มีความรูและความเขาใจสาระสาคัญของหลักการและทฤษฎีที่เปนพื้นฐานชีวิตใน

เน้ือหาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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 2.2  วิธีการสอน 

  บรรยาย อภิปราย ดูภาพยนตรและวีดีทัศน สัมมนากลุมยอย นําเสนอรายงานกลุมและ

รายงานเด่ียว อานบทความทางการเมืองและการปกครองที่มอบหมายจากน้ันจึงดําเนินการสรุป 

วิเคราะห และอภิปราย รวมถึงใหผูเรียนพัฒนาทักษะการคนควาและประมวลขอมูลที่เกี่ยวของผาน

สื่ออิเลกโทรนิกสเพื่อประกอบการเรียนและทํารายงาน  

 2.3  วิธีการประเมินผล 

  -  ทดสอบยอยรายช่ัวโมง สอบกลางภาค สอบปลายภาค ทั้งในแบบการตอบคําถามและ

การทําแบบฝกหัดเพื่อประเมินความรูความเขาใจของนักศึกษา 

  -  พิจารณารายงาน รวมถึงความเขาใจตอเอกสารที่มอบหมายใหอานผานการบานและ

รายงาน 

 

3.  ทักษะทางปญญา 

 3.1  ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 

  พัฒนาความสามารถในการคิดอยางมีการคิดอยางมีวิจารณญาณผานฐานความรู รวมถึง

ตระหนักถึงความหลากหลายของความรูรวมถึงขอจําจัดขององคความรูแตละเรื่อง เพื่อใหสามารถใช

วิจารณญาณตอสิ่งที่เรียกวาความรูไดอยางเหมาะสม 

   (1) มีทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

 3.2  วิธีการสอน 

  -  ใหนักศึกษาวิเคราะหสถานการณทางการเมือง ภาพยนตร เอกสาร บทความที่อาจารย

ไดเลือกสรรมาใหอาน 

  -  บรรยายโดยอาจารยผูสอน 

  -  วิเคราะหกรณีศึกษาสถานการณทางการเมือง  

 3.3 วิธีการประเมินผล 

   ประเมินผลจากการสอบกลางภาค สอบปลายภาค รวมทั้งอาจใหมีการประเมินผลจาก

การมีสวนรวมในการนําเสนอรายงานการวิเคราะหปญหาทางการเมือง 

 

4.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 4.1  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบที่ตองพัฒนา  

  -  การสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน 

  -  การทํางานเปนทมี 

  -  ความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายใหครบถวนตามกําหนดเวลา 
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   (4) วางตัวและแสดงความคิดเห็นไดอยางเหมาะสมกับบทบาท หนาที่ และความ

รับผิดชอบ 

 4.2  วิธีการสอน 

  -  จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหกรณีศึกษา 

  -  มอบหมายงานรายกลุม และรายบุคคล การนําตัวอยางการใชหรือ อานบทความที่

เกี่ยวของกบัรายวิชา 

  -  การนําเสนอรายงาน 

 4.3  วิธีการประเมินผล 

  -  ประเมินตนเอง และเพื่อน ดวยแบบฟอรมที่กําหนด 

  -  รายงานที่นําเสนอ พฤติกรรมการทํางานเปนทีม 

  -  รายงานการศึกษาดวยตนเอง 

 

5.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 5.1  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา       

  -  ทักษะการแปลผลขอมูลใหอยูในรูปแบบสารสนเทศที่นําไปใชประโยชนได 

  -  พัฒนาทักษะในการนําสารสนเทศไปใชทําความเขาใจปรากฏการณทางการเมืองและ

การปกครองของไทย 

  -  พัฒนาทักษะในการวิเคราะหเรื่องราว ประวัติศาสตรตลอดจนสถานการณทางการ

เมืองและการปกครองของไทย ผานความรู 

  -  พัฒนาทักษะในการสืบคน ขอมูลทางอินเทอรเน็ต  

  -  ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใชรูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

(2) สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการสือ่สารอยางมปีระสิทธิภาพ
 5.2  วิธีการสอน       

  -  มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเอง จาก website เนนการสํารวจขอมูลทาง

สถิติทางทางการเมืองและการปกครองของไทยในประเด็นความรูตางๆ จากแหลงที่มาขอมูลที่ไดรับ

การยอมรับ จากน้ันใหนักศึกษาวิเคราะหสถิติตลอดจนขอมูลเหลาน้ันกับสถานการณจริงทางการเมือง

และการปกครองของไทย 

  -  นําเสนอโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางผสมผสาน เชน คอมพิวเตอร ภาพยนตร 

ฯลฯ เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในความรูทางการเมืองและการปกครองของไทยผานเรื่องราวตางๆ 

ทั้งในอดีตและปจจุบัน  
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 5.3  วิธีการประเมินผล 

  -  การจัดทํารายงาน และนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี 

  -  การมีสวนรวมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 

 

หมวดท่ี 5  แผนการสอนและการประเมนิผล 

1.  แผนการสอน 

สัปดาหที ่ หัวขอ/รายละเอยีด 
จํานวน

ชั่วโมง 
ผูสอน 

กิจกรรมการเรยีน การสอ  สื่อที่ใช  

(ถาม)ี ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน 

1 - อธิบายแนวการสอนและการประเมินผล 

ของวิชา 

- บรรยายแนวคิดการเมืองกับการปกครอง

เบื้องตน 

3 

ช่ัวโมง 

 

อาจารย ดร.นิภาพรรณ เจนสันติกุล - แจกแนวทางการจัดการเรียนรูอธิบายการ

เรียนการสอนและประเมินผลของวิชา 

 

2 บรรยายความสาํคัญของระบบการเมือง  

วิเคราะหความสัมพันธระหวางการเมืองกับ

การปกครอง อธิบายระบบการปกครอง 

3 

ช่ัวโมง 

 

อาจารย ดร.นิภาพรรณ เจนสันติกุล - PowerPoint 

- เอกสารประกอบการบรรยาย 

- วีดีทัศนประกอบการบรรยาย 

3 บรรยายและวิเคราะหการเมืองและโครงสราง

อํานาจของรัฐไทยสมัยกอนประวัติศาสตร 

และสมัยประวัติศาสตรไดแก สมัยสุโขทัย 

และสมัยอยุธยาตอนตน   

3 

ช่ัวโมง 

 

อาจารย ดร.นิภาพรรณ เจนสันติกุล - PowerPoint 

- เอกสารประกอบการบรรยาย 

- วีดีทัศนประกอบการบรรยาย 

4 บรรยายและวิเคราะหอาณาจักรอยุธยา

ตอนกลาง และตอนปลาย รวมถึงระบบ

เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง 

3 

ช่ัวโมง 

 

อาจารย ดร.นิภาพรรณ เจนสันติกุล - PowerPoint 

- เอกสารประกอบการบรรยาย 

- วีดีทัศนประกอบการบรรยาย 

5 บรรยายและวิเคราะหการกอตั้งอาณาจักร 

กรุงธนบุรี และอาณาจักรกรุงรัตนโกสินทร

ตอนตน 

3 

ช่ัวโมง 

 

อาจารย ดร.นิภาพรรณ เจนสันติกุล - PowerPoint 

- เอกสารประกอบการบรรยาย 

- วีดีทัศนประกอบการบรรยาย 

6 บรรยายประวัติศาสตรการเมืองการปกครอง

ไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทรชวงกอน

เปลี่ยนแปลงการปกครอง 

3 

ช่ัวโมง 

 

อาจารย ดร.นิภาพรรณ เจนสันติกุล - PowerPoint 

- เอกสารประกอบการบรรยาย 

- วีดีทัศนประกอบการบรรยาย 

7 บรรยายการเมืองการปกครองไทย ยุคหลัง

เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 – 2540 

3 

ช่ัวโมง 

 

อาจารย ดร.นิภาพรรณ เจนสันติกุล - PowerPoint 

- เอกสารประกอบการบรรยาย 

- วีดีทัศนประกอบการบรรยาย 

8 สอบกลางภาค 

9 บรรยายและวิเคราะหภายหลังเปลี่ยนแปลง

การปกครอง พ.ศ. 2475 ระบบเศรษฐกิจ 

สังคม และการเมืองการปกครอง 

3 

ช่ัวโมง 

 

อาจารย ดร.นิภาพรรณ เจนสันติกุล - PowerPoint 

- เอกสารประกอบการบรรยาย 

- วีดีทัศนประกอบการบรรยาย 

10 บรรยายและวิเคราะหเหตกุารณทางการเมือง 

ยุคประชาธิปไตยเบงบาน พ.ศ. 2516 - 2519 

และยุคกึ่งประชาธิปไตย หรอืยุค

ประชาธิปไตยครึ่งใบ พ.ศ. 2520 – 2535 

3 

ช่ัวโมง 

อาจารย ดร.นิภาพรรณ เจนสันติกุล - PowerPoint 

- เอกสารประกอบการบรรยาย 

- วีดีทัศนประกอบการบรรยาย 

11 บรรยายและวิเคราะหเหตกุารณทางการเมือง 

ยุคปฏิรูปการเมือง พ.ศ. 2535 - 2540 และ

ยุคการเมืองในปจจบุัน พ.ศ. 2540 - ปจจบุัน   

3 

ช่ัวโมง 

 

อาจารย ดร.นิภาพรรณ เจนสันติกุล - PowerPoint 

- เอกสารประกอบการบรรยาย 

- วีดีทัศนประกอบการบรรยาย 
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สัปดาหที ่ หัวขอ/รายละเอยีด 
จํานวน

ชั่วโมง 
ผูสอน 

กิจกรรมการเรยีน การสอน สื่อที่ใช  

(ถาม)ี ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน 

12 บรรยายและวิเคราะหเกี่ยวกับสถาบันทาง

การเมืองและการปกครองไทย ไดแก สถาบัน

กษัตริย กฎหมายรัฐธรรมนูญ สถาบันนิติ

บัญญัติ บริหาร และตุลาการ พรรคการเมือง 

และกลุมผลประโยชน 

3 

ช่ัวโมง 

 

อาจารย ดร.นิภาพรรณ เจนสันติกุล - PowerPoint 

- เอกสารประกอบการบรรยาย 

- วีดีทัศนประกอบการบรรยาย 

13 บรรยายและวิเคราะหเกี่ยวกับระบบการ

บริหารราชการแผนดิน อธิบายถึงความสาํคัญ

ของระบบบริหารราชการแผนดิน การจัด

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน ประกอบดวย 

ระเบียบบริหารราชการสวนกลาง ระเบียบ

บริหารราชการสวนภูมิภาค  และระเบียบ

บริหารราชการสวนทองถ่ิน 

3 

ช่ัวโมง 

 

อาจารย ดร.นิภาพรรณ เจนสันติกุล - PowerPoint 

- เอกสารประกอบการบรรยาย 

- วีดีทัศนประกอบการบรรยาย 

14 บรรยายและวิเคราะหเกี่ยวกับการเมืองกับ        

วิถีชีวิตประชาชน ไดแก การมีสวนรวม

ทางการเมือง บทบาทหนาที่ของพลเมือง         

ในระบอบประชาธิปไตย และจริยธรรมทาง

การเมือง เปนตน 

3 

ช่ัวโมง 

 

อาจารย ดร.นิภาพรรณ เจนสันติกุล - PowerPoint 

- เอกสารประกอบการบรรยาย 

- วีดีทัศนประกอบการบรรยาย 

15 รวมกันวิเคราะหเหตุการณทางการเมือง           

การปกครองไทย หัวขอที่ 1 กระแสทุนนิยม

และประชานิยมกับผลกระทบตอสงัคมไทย 

หัวขอที่ 2 การเมืองไทยกบัความขัดแยงทาง

การเมือง  หัวขอที่ 3 การเมืองไทยกับ

แนวทางสรางความสมานฉันทและความเปน

พลเมือง และหัวขอที่ 4 การปฏิรปูทาง

การเมืองกับอนาคตการเมืองไทยแบบ

สมานฉันทภายใตการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

พระประมุข 

3 

ช่ัวโมง 

 

อาจารย ดร.นิภาพรรณ เจนสันติกุล - PowerPoint 

- เอกสารประกอบการบรรยาย 

- วีดีทัศนประกอบการบรรยาย 

16 บรรยายแนวทางการปฏริูปทางการเมือง 

การนําเสนอรายงานและสรุปการบรรยาย 

3 

ช่ัวโมง 

 

อาจารย ดร.นิภาพรรณ เจนสันติกุล - PowerPoint 

- เอกสารประกอบการบรรยาย 

- ภาพยนตรประกอบการศึกษา 

- วีดีทัศนประกอบการบรรยาย 

17 สอบปลายภาค 
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรมท่ี งานท่ีใชประเมินผลผูเรยีน สัปดาหท่ีประเมิน 
คะแนน/ 

สัดสวนการประเมนิ 

1 การประเมินกระบวนการและ

สังเกตพฤติกรรม 

ทุกสปัดาห 10 

2 การประเมินรายงาน/โครงงาน  ทุกสปัดาห 10 

3 การประเมินการวิพากษ/การ

นําเสนอผลงาน 

ทุกสปัดาห 10 

4 การเขาช้ันเรียน/การเขารวม

กิจกรรม  

ทุกสปัดาห 5 

5 ทดสอบหลังเรียน ทุกสปัดาห 5 

6 การสอบกลางภาค  8 30 

7 การสอบปลายภาค  17 30 

 รวม  100 

 

หมวดท่ี 6  ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน 

1.  เอกสารและตําราหลัก 

ลิขิต ธีรเวคิน. (2554). วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย (พิมพครัง้ที่ 10 แกไขปรับปรงุ). 

 กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

ลิขิต ธีรเวคิน. (2553). การเมืองการปกครองไทย (พิมพครัง้ที่ 8 แกไขปรับปรุง). กรงุเทพฯ: 

 สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

 

2.  เอกสารและขอมูลสําคญั 

กัณฑธิมา นิลทองคํา. (2559). การเมืองการปกครองไทย. นครปฐม: โรงพมิพมหาวิทยาลัยศิลปากร. 

กําพล จําปาพันธ. (2559). รัฐในประวัติศาสตรอยุธยา : ขอถกเถียงวาดวยสภาพสังคมวัฒนธรรมและ

อํานาจการเมืองในประวัติศาสตรนิพนธรวมสมัย. วารสารภาษาและวัฒนธรรม. 35 (ฉบบั

พิเศษ): 38-62. 

จักษ พันธชูเพชร. (2549). การเมืองการปกครองไทยจากยคุสุโขทัยสูสมัยทักษิณ. กรงุเทพฯ: มายด 

พับลิชช่ิง. 
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ธโสธร ตูทองคําและพรชัย เทพปญญา. (2560). การเปลี่ยนผานประเทศไทย : จากรัฐชาติสูรัฐตลาด.

วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน. 8 (1): 241-260. 

สุทธิรักษ โรจนหัสดิน และคณะ. (2560). หลักคิดสําคัญของการจัดการศึกษาเพือ่ความเปนพลเมือง.

วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 28 (1): 207-217. 

 

3.  เอกสารและขอมูลแนะนาํ 

   - ฐานขอมูลการเมืองการปกครอง ใน http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php 

- ฐานขอมูลบทความในวารสารรฐัสภาสาร ใน 

http://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/more_n 

ews.php?cid=3569 

- หอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ ใน 

http://118.174.12.141/research/index.php?pm=3&Group=%E0%B8%A3 

%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0 

%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D 

 

4. ใบงานและขอมูลอ่ืนๆ  

 - แบบทดสอบกอนเรียน/แบบทดสอบหลังเรียน 

 - แบบฝกหัด/คําถามทบทวน/ใบงานกจิกรรมกลุม 

 - ระบบบทเรียนออนไลน (LMS) 

 - การเผยแพรผลงานนักศึกษาผานระบบบทเรียนออนไลน (LMS) 

 

หมวดท่ี 7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1.  กลยุทธการประเมนิประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ที่จัดทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิด

และความเห็นจากนักศึกษาไดดังน้ี 

 -  การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 

 -  การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 

 -  แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 
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2.  กลยุทธการประเมินการสอน 

 ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังน้ี 

 -  ผลการสอบ 

 -  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 

 -  การพัฒนาการคิดและวิเคราะหที่ยืนอยูบนฐานของความรู 

 

3.  การปรบัปรุงการสอน  

 หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมใน

การระดมสมอง และหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังน้ี 

 -  สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

 -  การวิจัยในและนอกช้ันเรียน  

 

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวขอ ตามที่คาดหวัง

จากการเรียนรูในวิชา ไดจาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึง

พิจารณาจากผลการทดสอบยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ

โดยรวมในวิชาไดดังน้ี 

 -  การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอื่น หรือ

ผูทรงคุณวุฒิ ที่ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร  

 -  มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดย

ตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 

 

5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสทิธิผลของรายวิชา 

 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการ

ปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากข้ึน ดังน้ี 

 -  ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ

ตามขอ 4 

 -  เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูน้ีกับ

ปญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย วิชาการ ตลอดจนสถาบันตางๆ  
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6. ขอตกลงในการเขาชั้นเรียน 

 1.  นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคการศึกษา ตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของ

เวลาเรียนทั้งหมด หรือไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในกรณีที่มีเวลาเรียนนอยกวา

รอยละ 60 จะไมมีสิทธิสอบในรายวิชาน้ันตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยการจัด

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 ขอที่ 21 

 2.  กรณีที่นักศึกษาไมมาเรียนใหดําเนินการสงเอกสารลากิจ ลาปวยใหผูสอนหากไมดําเนินการ

สงเอกสารถือวาประสงคใหผูสอนสามารถหักคะแนนได 1 คะแนน และกรณีนักศึกษาเขาเรียนสาย 

ถือวาประสงคใหผูสอนสามารถหักคะแนนไดครั้งละ 0.5 คะแนน  

 3.  การแตงกายใหนักศึกษาแตงกายใหถูกตองตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวย

การแตงกายของนักศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2548 

 4.  กรณีที่นักศึกษาสงงานลาชาถือวาประสงคใหผูสอนสามารถหักคะแนนในการสงงานครั้งน้ัน

และจะไดรับคะแนนในการสงงานเพียงครึ่งหน่ึง 

 

         ลงช่ือ 

  (อาจารย ดร.นิภาพรรณ เจนสันติกลุ) 

                                                                       อาจารยผูสอน 

 

 

 


