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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 

คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดแตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ ของนิสิต

ตามมาตรฐานผลการเรียนรูในแตละรายวิชาของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต เพื่อเปนการประกันคุณภาพของ

หลักสูตรตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีกําหนดในแตละหลักสูตร ซ่ึงคณะกรรมการประกอบไปดวย

ผูบริหารท่ีไดรับมอบหมาย กรรมการหลักสูตรหรืออาจารยประจําหลักสูตร  และ/หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอก

หลักสูตร คณะกรรมการ ทวนสอบฯ จะดําเนินการสุ มรายวิชาจากรายวิชาท่ีทําการเปดสอนตามแผนการ

ศึกษาในปการศึกษา 2560 ท่ีกําหนดไวในหลักสูตร ซ่ึงมีท้ังหมดจํานวน 41 รายวิชา โดยกระจายการส ุม

รายวิชาจากภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวน 4 รายวิชา และภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวน 7 รายวิชา รวมจํานวน

รายวิชาที ทวนสอบในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต จํานวนท้ังสิ้น 11 รายวิชา หรือ คิดเปนรอยละ 26.82 ของ

รายวิชาท่ีเปดสอนตาม แผนการศึกษาท่ีกําหนดในหลักสูตรในปการศึกษา 2560 โดยใชเอกสารประกอบการ

ทวนสอบประกอบดวย (ใหระบุตามเอกสารท่ีแตละหลักสูตรระบุใน มคอ. 2 สําหรับใชในการทวนสอบ) 

1.  รายละเอียดของหล ักสูตร หรือ มคอ. 2 

2.  รายละเอียดของรายวิชา หรือ มคอ. 3 

3.  รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา หรือ มคอ.5 

4.  ชิ้นงานท่ีรายวชิาใชในการประเมินผลการเรยีนร ูของนิสติ ไดแก รายงาน ข อสอบ บทความ

วิชาการ   

5. ผลการเรียนของนิสิต (เฉพาะนิสิตชั้นปท่ี 1 ของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

6. เครื่องมือท่ีใชในการประเมินผลการเรียนรูในแตละดาน ไดแก สรุปผลประเมินเพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 

 ทางการเรียน 

 
กระบวนการทวนสอบประกอบไปดวย  

1. การวิเคราะหความสอดคลองของหมวด 2 จุดมุงหมายของรายวิชา หมวด 4 การพัฒนาผลการ 

เรียนรู รายวิชา และ หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล ในรายวิชา (มคอ. 3) กับหลักสูตร (มคอ. 

2 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู  กลยุทธการสอนและการประเมินผล และ curriculum mapping) เพ่ือ 

ประเมินวารายวิชาไดตําเนินการจัดการเรียนรูใหผูเรียนครอบคลุม ครบถวน และตรงตามท่ีหลักสูตรกําหนด

หรือไม รวมถึงความสอดคลองของแตละหมวดที่เกี่ยวของกับผลการเรียนรูกลยุทธการสอน  และการ

ประเมินผลในรายวิชา หรือ มคอ. 3  โดยวิเคราะหจากเอกสารและการสัมภาษณผูรับผิดชอบรายวิชา 

 



 

2 
 

2. การวิเคราะหผลการเรียนรูในแตละดานท่ีรายวิชากําหนด และผลการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนกับนิสิตหรือ  

ผูเรียน วิธีการเรียนรูและการประเมินผลท่ีรายวิชากำหนดและขอคิดเห็นของกรรมการทวนสอบ โดยการ

พิจารณาจากหลักฐานการใหเครื องมือในการใหคะแนนรายงานและการนำ เสนอรายงาน ของนิสิตหรือ

ผูเรียน ขอสอบรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา หรือ มคอ. 5 และการสัมภาษณผูรับผิดชอบรายวิชา 

และอาจารยผูสอน 

3. กรรมการทวนสอบทําการสรุปผลการทวนสอบในภาพรวมของรายวิชา และขอเสนอแนะใน

ภาพรวมท่ีไดจากการทวนสอบรายวิชา 

4. กรรมการทวนสอบจดัทํารายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นิสิตของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  

ประจาํปการศึกษา 2560 เพ่ือสงใหกรรมการหลักสูตรประจำปการศึกษา 2560 และ คณะกรรมการประจําคณะ

สังคมศาสตรเพ่ือดําเนินการวางแผนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตอไป 
 

จากผลการทวนสอบ 11 รายวิชาจาก 41 รายวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

ประจําปการศึกษา 2560 คือ รายวิชา 833101 การเมืองการปกครองเบื้องตน  รายวิชา 833211 

กฎหมายรัฐธรรมนูยและกฎหมายปกครอง รายวิชา 833331 นโยบายสาธารณะ รายวิชา 833317 ทฤษฎี

มารกซิสเบื้องตน ในภาคการศึกษาท่ี 1  และรายวิชา 833103 ความสัมพันธระหวางประเทศเบื้องตน 

รายวิชา 833104 รัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน รายวิชา 833222 ความสัมพันธระหวางประเทศของไทย 

รายวิชา 833232 องคการและการจัดการสาธารณะ รายวิชา 833341 การปกครองทองถ่ินไทย รายวิชา 

833212 การเมืองเปรียบเทียบ รายวิชา 833322 ประวัติศาสตรการทูตและความสัมพันธระหวาง

ประเทศ ในภาคการศึกษาท่ี 2  พบวา 

1. รายวิชาท้ัง 11 รายวิชาไดกําหนด จุดมุ งหมายของรายวิชา การพัฒนาผลการเรียนรู รายวิชา

และ แผนการสอนและการประเมินผลในรายวิชา (มคอ. 3) สอดคลองและครบถวนตรงตามท่ีหลักสูตร

กําหนดในหมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล และ curriculum mapping ใน 

มคอ. 2 

2. การประเมินผลการเรียนรูของรายวิชาในดานตาง ๆ และผลการประเมินผลการเรียนรูของ

รายวิชาดานตางๆ สอดคลองกับผลการเรียนรู หรือวัตถุประสงคการเรียนรู ที่กําหนด และมีความเหมาะสม

ของรูปแบบวิธีการสอนกับวิธีการประเมินผล ซ่ึงทําใหนิสิตหรือผูเรียนสามารถผานการประเมินผลใน

ภาพรวมไดทั ้งหมดคิดเปนรอยละ 100 และเมื่อพิจารณาผลการเรียนรู ในแตละดานพบวา ในภาค

การศึกษาที่ 1 รายวิชาที่ทวนสอบเกือบทั้งหมดมีผลการเรียนรูในแตละดานอยูในระดับมากถึงมากที่สุด 

ยกเวนรายวิชา 833211 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครองซึ่งผลการเรียนรูทั้งหมดอยูในระดับ
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ปานกลาง สําหรับผลการเรียนรูสวนใหญที่อยูในชวงคะแนนสูงสุด ไดแก ดานคุณธรรมและจริยธรรม และ

ผลการเรียนรูสวนใหญที่อยูในชวงคะแนนนอยสุด ไดแก ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี    

สวนในภาคการศึกษาท่ี 2 รายวิชาท่ีทวนสอบเกือบท้ังหมดมีผลการเรียนรูในแตละดานอยูในระดับ

มากถึงมากที่สุด ยกเวนรายวิชา 833222 ความสัมพันธระหวางประเทศของไทย ซึ่งผลการเรียนรูดาน

ความรูอยูในระดับปานกลาง สําหรับผลการเรียนรูสวนใหญที่อยูในชวงคะแนนสูงสุด ไดแก ดานคุณธรรม

และจริยธรรม และดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และผลการเรียนรูสวนใหญ

ที่อยูในชวงคะแนนนอยสุด ไดแก ดานความรู อยางไรก็ตาม แมวาจะมีผลการเรียนรูบางดานที่อยูในชวง

คะแนนนอยสุดหากเปรียบเทียบกับผลการเรียนรู ดานอื่น ๆ แตชวงคะแนนผลการเรียนรู ที ่อยู ในชวง

คะแนนนอยสุดดังกลาวก็ยังอยูในระดับมาก 

นอกจากนี้ รายวิชาสวนใหญท่ีทวนสอบมีเครื่องมือการประเมินผลการเรียนรูในแตละดานคอนขาง

ชัดเจน เชน ดานความรูและดานปญญา ประเมินผลจากการสอบกลางภาคและปลายภาค รายงานที่

มอบหมาย  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ประเมินผลจากการทํางานกลุม 

การเขาเรียน และการสงงานที่ไดรับมอบหมายตรงตามเวลา  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเมินผลจากการจัดทํา PowerPoint เพ่ือนําเสนองานหนาชั้น

เรียน  การใชโปรแกรม MS Office โดยเฉพาะ MS Word ในการพิมพรายงาน รวมทั้งทักษะการสืบคน

ขอมูลประกอบการทํารายงานจากเว็บไซตที่นาเชื่อถือ สวนดานคุณธรรมและจริยธรรม ประเมินผลจาก

เหตุทุจริตระหวางการสอบ (ซึ่งไมพบในทุกรายวิชาที่ทวนสอบ) รวมทั้งเกณฑการประเมินรายงานในสวน

จริยธรรมทางวิชาการ (Academic Ethics)  

3. ผลการเรียนของนิสิต (เฉพาะนิสิตรหัส 60 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2560) ซึ่งกําหนดใน มคอ.2 วา นิสิตจะตองสอบผาน 3 จาก 5 รายวิชาที่กําหนดไว คือ รายวิชา 833100 

การเขียนและการคนควาทางรัฐศาสตร  833101 การเมืองการปกครองเบื้องตน 833102 การเมืองการ

ปกครองไทย 833103 ความสัมพันธระหวางประเทศเบื้องตน และ 833104 รัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน 

ซ่ึงแมการทวนสอบครั้งนี้จะทวนสอบเพียง 3 รายวิชา คือ 833101 การเมืองการปกครองเบื้องตน 833103 

ความสัมพันธระหวางประเทศ และ 833104 รัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน และปรากฏวา มีนิสิตจํานวน 4 

คน จาก 84 คนที่สอบไมผานวิชา 833103 ความสัมพันธระหวางประเทศ แตเมื่อพิจารณาผลการเรียนทั้ง 

5 รายวิชาขางตนแลว ปรากฏวา นิสิตชั้นปที่ 1 ทั้งหมดหรือรอยละ 100 สามารถสอบผานรายวิชาขางตน

ไดอยางนอย 3 รายวิชาจาก 5 รายวิชา 
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ขอเสนอแนะจากการทวนสอบ 

1. ควรเพ่ิมทักษะดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหนิสิต

ในรายวิชาตาง ๆ ใหมากข้ึน 

2. ควรเพ่ิมทักษะดานความรูและดานปญญา แมจะอยูในชวงคะแนนระดับมากก็ตาม   

โดยเฉพาะความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีตาง ๆ ใหนิสิตเขาใจและสามารถนําไป

วิเคราะหสถานการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนไดอยางเปนระบบ  

 

รายวิชาในแผนการศึกษาในหลักสูตรและรายวิชาท่ีทวนสอบฯ 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  (Thai  Qualifications Framework for Higher Educationหรือ TQF:HEd)  ซ่ึง

เปนกรอบท่ีแสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอ ุดมศ ึกษาของประเทศ และไดเป ิดสอนในป ีการศึกษา 2560 

โดยมีรายวิชาท่ีดําเนินการเปดสอนตามแผนการศึกษาท่ีกําหนดในหลักสูตร ดังนี้ 

 

แผนการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

รายวิชาท่ีเปดสอน รายวิชาท่ีทวนสอบ 

1 833100 การเขียนและการคนควาทางรัฐศาสตร 833101 การเมืองการปกครองเบื้องตน 

2 833101 การเมืองการปกครองเบื้องตน 833211 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

ปกครอง 

3 833102 การเมืองการปกครองไทย 833331 นโยบายสาธารณะ 

4 833200 รัฐศาสตรเบื้องตน 833317 ทฤษฎีมารกซิสเบื้องตน 

5 833211 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

ปกครอง 

 

6 833221 ความสัมพันธระหวางประเทศเบื้องตน  

7 833231 รัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน  

8 833311 จรยิธรรมในรัฐศาสตร  

9 833316 ภาวะผูนําและชนชั้นนําทางการเมือง*  

10 833317 ทฤษฎีมารกซิสเบื้องตน  

11 833321 เศรษฐศาสตรการเมืองระหวางประเทศ  
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ภาคการศึกษาท่ี 1 

รายวิชาท่ีเปดสอน รายวิชาท่ีทวนสอบ 

12 833331 นโยบายสาธารณะ  

13 833332 การบริหารงานทรัพยากรมนุษย  

14 833335 การพัฒนาองคกร*  

15 833336 แรงงานสัมพันธ  

16 833339 ระบบริหารงานภาครัฐ  

17 833344 การมีสวนรวมของประชาชนในการ

ปกครองสวนทองถ่ิน 

 

18 833351 สัมมนารัฐกับประชาสังคม  

19 833356 สันติวิธีศึกษา*  

20 833359 สิทธิมนุษยชนในโลกรวมสมัย*  

21 833491 วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี  

หมายเหตุ   

*เปนรายวิชาท่ีเปดท้ังภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ดังนั้น 

จึงขอนับรายวิชานี้ในภาคการศึกษาท่ี 1 แทน 

 

 

 

 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

รายวิชาท่ีเปดสอน รายวิชาท่ีทวนสอบ 

1 833103 ความสัมพันธระหวางประเทศเบื้องตน 833103 ความสัมพันธระหวางประเทศเบื้องตน 

2 833104 รัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน 833104 รัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน 

3 833111 ปรัชญาการเมืองเบื้องตน 833222 ความสัมพันธระหวางประเทศของไทย 

4 833212 การเมืองเปรียบเทียบ 833232 องคการและการจัดการสาธารณะ 

5 833222 ความสัมพันธระหวางประเทศของไทย 833322 ประวัติศาสตรการทูตและความสัมพันธ

ระหวางประเทศ 

6 833232 องคการและการจัดการสาธารณะ 833212 การเมืองเปรียบเทียบ 

7 833301 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร 833341 การปกครองทองถ่ินไทย 

8 833312 วิเคราะหเหตุการณการเมืองไทย  

9 833314 อุดมการณทางการเมืองรวมสมัย  

10 833315 กลุมผลประโยชน พรรคการเมือง และ  
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ภาคการศึกษาท่ี 2 

รายวิชาท่ีเปดสอน รายวิชาท่ีทวนสอบ 

การเลือกตั้ง 

 833316 ภาวะผูนําและชนชั้นนําทางการเมือง*  

11 833322 ประวัติศาสตรการทูตและความสัมพันธ

ระหวางประเทศ 

 

12 833326 นโยบายตางประเทศของประเทศ

มหาอํานาจ 

 

13 833333 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

 833335 การพัฒนาองคกร*  

14 833337 การบริหารโครงการ  

15 833338 กระบวนการงบประมาณและการ

บริหารงานคลัง 

 

16 833341 การปกครองทองถ่ินไทย  

17 833342 องคกรปกครองทองถ่ินกับกฎหมายท่ี

เก่ียวของ 

 

18 833354 วรรณกรรมคัดสรรในทางรัฐศาสตร  

19 833355 วรรณกรรมคัดสรรในความสัมพันธ

ระหวางประเทศ 

 

 833356 สันติวธิีศึกษา*  

 833359 สิทธิมนุษยชนในโลกรวมสมัย*  

20 833493 สหกิจศึกษา  

หมายเหตุ   

*เปนรายวิชาท่ีเปดท้ังภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ดังนั้น 

จึงขอนับรายวิชานี้ในภาคการศึกษาท่ี 1 แทน 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลกัสตูรสูรายวชิาทีท่วนสอบ 

(Curriculum Mapping) 
 
 

 

 

 

รายวิชา 

 

 

 

หน วยกิต 

 

 

1.คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

2.ความรู 

 

 

3.ทักษะทางปญญา 

 

4. ทักษะ 

ความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความ

รับผิดชอบ 

 

5. ท ักษะการ วิเคราะห 

เชิงต ัวเลข การสื่อสารและ

การใชเทคโนโลยี 

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2..1..4 2.1..5 3.1.1 3..1.2 3.1.3 3.1.4 4.1.1 4.1.2 4.1.3 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 

833101 การเมืองการปกครองเบื้องตน 3(3-0-6)    O • • O     • 
    •   • 

 

833211 กฎหมายรัฐธรรมนูญและ 
กฎหมายปกครอง 

3(3-0-6) • • • • • • • • • • • O O • O • • • O • • 

833331 นโยบายสาธารณะ 3(3-0-6) • O • • • • • O   • O • • O •  • O O • 

833317 ทฤษฎีมารกซิสเบื้องตน 3(3-0-6) O • • • • • • • • • • • O • • • • • • • • 

833103 ความสัมพันธระหวางประเทศ
เบื้องตน 
 
 

3(3-0-6) • • O O • • O O • O • O O O • O •   O O 

833104 รัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน 3(3-0-6) • • • • • • • • • • •   • 
  • •  O O 

833222 ความสัมพันธระหวางประเทศ
ของไทย 

3(3-0-6)  • • O  O • O • • O • • • O • • O • O O O • 

833232 องคการและการจัดการ
สาธารณะ 

3(3-0-6) • O O O • • • O O • • • O • O O O • O O • 
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รายวิชา 

 

 

 

หน วยกิต 

 

 

1.คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

2.ความรู 

 

 

3.ทักษะทางปญญา 

 

4. ทักษะ 

ความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความ

รับผิดชอบ 

 

5. ท ักษะการ วิเคราะห 

เชิงต ัวเลข การสื่อสารและ

การใชเทคโนโลยี 

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2..1..4 2.1..5 3.1.1 3..1.2 3.1.3 3.1.4 4.1.1 4.1.2 4.1.3 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 

833322 ประวัติศาสตรการทูตและ
ความสัมพันธระหวางประเทศ 

3(3-0-6) • • • • O • • • • • • O O • • O • • O • • 

833212 การเมืองเปรียบเทียบ 3(3-0-6) O • O • O O • • • O • O O O O • O O O • • 

833341 การปกครองทองถ่ินไทย 3(3-0-6) • O • O • • O O   • O O O O • O •  O O 

 

 

 หมายเหตุ ผลการเรียนรูรายวิชาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตอิงจาก มคอ.2 ของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ซ่ึงมีความ

คลายคลึงกับผลการเรียนรูฯ ใน มคอ.2 ของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  ท้ังหมด ยกเวน  

1. ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ ขอ 2.4.1 (3) สามารถนําไปความรูในรัฐศาสตรและ/หรือ

ศาสตรอ่ืนท่ีเก่ียวของมาประยุกตใชในสังคมใน มคอ.2 ของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เปลี่ยนมาเปนผลการเรียนรูดานทักษะปญญา ขอ 

3.1.4 ใน มคอ. 2 ของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  

2. ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ ขอ 2.4.1 (4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและ

รับผิดชอบงาน 

ในกลุม มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง ใน มคอ.2 ของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  

เปลี่ยนมาเปนผลการเรียนรูดานเดียวกัน ขอ 4.1.3 ใน มคอ.2 ของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
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รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู 
 

รายวิชา 833101 การเมืองการปกครองเบื้องตน (Introduction to Government and Politics) 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยันเรศวร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะสังคมศาสตร ภาควิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. ช่ือหลักสูตร รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) 

รหัสและชื อรายว ิชา 833101 การเมืองการปกครองเบื้องตน 
(Introduction to Government and Politics) 
 3. อาจารยผูรับผิดชอบรายว ิชาและอาจารยผ ูสอน 

3.1 อาจารยผูร ับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.วลัลภชั สุขสวสักดิ์ และ ดร.กานต บุณยะกาญจน 
3.2 อาจารยผ ูสอน ผศ.ดร.วัลลภัช สุขสวสักดิ์ และ ดร.กานต บุณยะกาญจน 

 4. ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2560 

นิสิตชั้นปท่ีเรยีน 1  กลุมท่ี 2 

5. สถานท่ีเรียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 

หมวดท่ี 2 ผลการทวนสอบ 

1. ความสอดคลองของรายวิชา (มคอ 3หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายของรายว ิชา หรือ หมวดท่ี 4 การพัฒนาผล 

การเรียนร ูรายวิชา หรือ หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล) กับหลักสูตร (มคอ 2 หมวดท่ี 4 ผล 

การเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผลและ curriculum mapping) 

 ความสอดคลองของหมวดตา  ง ๆ ภายใน

รายวชิา (มคอ 3) กับหลักสตูร (มคอ2หมวดที่ 

4 ผลการเรียนรู กลยทุธการสอนและการ

ประเม ินผล และ curriculum mapping) 

 

 

 

ขอคิดเห็น 

ความสอดคลองของหมวด 2 จดุม ุงหมาย 

ของรายว ิชา หมวด4การพัฒนาผลการ 

เรยีนร ูรายว ิชา และ หมวด5แผนการสอน 

และการประเม ินผลในรายว ิชา(มคอ 3) 

 

 

 

ขอคิดเห็น 

 

 สอดคลอง 

ครบถวน สมบูรณ 

ตรงตามหลักสูตร 

กำหนดบางสวน 

หรือนอย 

สอดคลอง 

ครบถวน 

สมบูรณ ตรง 

ตามหลักสูตร 

กำหนดเปน 

สวนใหญ 

สอดคลอง 

ครบถวน 

สมบูรณ ตรง 

ตามหลักสูตร 

กําหนด 

สอดคลอง 

ครบถวน 

สมบูรณ 

บางสวนหรือ 

นอย 

สอดคลอง 

ครบถวน 

สมบูรณ 

กําหนดเปน 

สวนใหญ 

สอดคลอง 

ครบถวน 

สมบูรณ 

   √    √   
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2. การประเมินผลการเรียนรูของรายวิชาในดานตาง ๆ และผลการประเมินผลการเรียนรูของรายวิชา

ดาน ตาง ๆ สอดคลองกับผลการเรียนรูหรือวัตถุประสงคการเรียนรูท่ีก าหนด ความเหมาะสมของ

รูปแบบวิธีการ สอนกับวิธีการประเมินผล และข อคิดเห็น 

  การประเมนิผลการ 

เรียนรู ของรายวิชาใน 

ดานตาง ๆ 

ผลการประเมนิผลการ 

เรียนรูของรายวิชาดาน 

ตาง ๆ 

ความเหมาะสมของ 

รูปแบบวิธกีารสอน 

กับวิธกีารประเมนิผล 

ขอคิดเห็น  

 ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 

มีจรรยาบรรณทางวิชาการ 

(1.1.5) 

นิสิตผานเกณฑการ 

ประเมิน 50% รอยละ 90 

รายวิชาประเมินผล 

จรรยาบรรณทางวิชาการ 

จากการใชหลักความรูใน

การรวมทํากิจกรรมในช้ัน

เรียน  

ยังไมมีเกณฑการให

คะแนนท่ีเปน

รูปธรรม ชัดเจน และ

ครอบคลมุ ผูสอน

ควรพัฒนา แบบ

ประเมินดาน ดาน

คุณธรรม จรยิธรรม

ใหมีเกณฑการให

คะแนนตามขอ

ประเมินท่ีกําหนด 

 

 ดานความร ู มีความรูและความเขาใจ

เก่ียวกับหลักการและ

ทฤษฎีท่ีสําคัญในเน้ือหา

สาขาวิชารัฐศาสตร (2.1.1) 

นิสิตผานเกณฑการ 

ประเมิน 50% รอยละ 90 

รายวิชาประเมินผลจาก

การใชหลักความรูและ

ความถูกตองในการรวม

อภิปรายแสดงความ

คิดเห็นและการทํา

กิจกรรมระหวางเรียน 

การคนควาและการทํา

รายงาน 

ยังไมมีเกณฑการให

คะแนนท่ีเปน

รูปธรรม ชัดเจน และ

ครอบคลมุ ผูสอน

ควรพัฒนา แบบ

ประเมินดานความรู

ใหมีเกณฑการให

คะแนนตามขอ

ประเมินท่ีกําหนด 

 

 ดานทักษะทาง 

ปญญา 

สามารถคิดหาเหตผุล 

เขาใจท่ีมาและสาเหตุของ

ปญหา (3.1.2) 

นิสิตผานเกณฑการ 

ประเมิน 50% รอยละ 90 

รายวิชาประเมินผลจาก

การแสดงความคิดเห็น

และอภิปราย การสรุป

ความรูท่ีไดรับในแตละ

สัปดาห 

ยังไมมีเกณฑการให

คะแนนท่ีเปน

รูปธรรม ชัดเจน และ

ครอบคลมุ ผูสอน

ควรพัฒนา แบบ

ประเมินดานทักษะ

ทางปญญาใหมีเกณฑ

การใหคะแนนตาม

ขอประเมินท่ีกําหนด 
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 ดานทักษะ 

ความสมัพันธ 

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผ ิดชอบ 

มีความรับผิดชอบในการ

กระทําของตนเองและ

รับผิดชอบงานในกลุม มี

ความรับผิดชอบ 

การพัฒนาการเรียนรูท้ัง

ของตนเองและทางวิชาชีพ

อยางตอเน่ือง (4.1.3) 

นิสิตผานเกณฑการ 

ประเมิน 50% รอยละ 90 

รายวิชาประเมินผลจาก

ความรับผิดชอบในช้ัน

เรียน และประเมินจาก

การการทํารายงานกลุม 

ยังไมมีเกณฑการให

คะแนนท่ีเปน

รูปธรรม ชัดเจน และ

ครอบคลมุ ผูสอน

ควรพัฒนา แบบ

ประเมินดานทักษะ 

ความสัมพันธ 

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบใหมี

เกณฑการใหคะแนน

ตามขอประเมินท่ี

กําหนด 

 

 ดานทักษะการ 

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสือ่สาร และ 

การใชเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

สามารถสื่อสารอยางมี

ประสิทธิภาพท้ังปากเปลา

และการเขียน เลือกใช

รูปแบบของสื่อ 

การนําเสนออยางเหมาะสม 

(5.1.3) 

นิสิตผานเกณฑการ 

ประเมิน 50% รอยละ 90 

รายวิชาประเมินผลจาก

การแสดงความคิดเห็นใน

ช้ันเรียน การนําเสนอ

รายงานดวยความถูกตอง

ในการนําเสนอ โดยการ

ใชเทคโนโลยสีารสนเทศ

ชวยในการสืบคน 

ยังไมมีเกณฑการให

คะแนนท่ีเปน

รูปธรรม ชัดเจน และ

ครอบคลมุ ผูสอน

ควรพัฒนา แบบ

ประเมินดานการ 

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ การ

ใชเทคโนโลยี 

สารสนเทศใหมเีกณฑ

การใหคะแนนตาม

ขอประเมินท่ีกําหนด 

 

 

 

 

 

 

3. สรุปผลการทวนสอบ  

ผูสอนมีการวางแผนการสอนและดําเนินการสอนตามแผน และเปนการสอนท่ีชวยให ผูเรียนเกิดผลการเรียนรู

ดานตาง ๆ ท่ีครอบคลุมตาม curriculum mapping ของหลักสูตรท่ีกําหนด แตยังไมมีเกณฑการใหคะแนนท่ี

เปนรูปธรรม ชัดเจน และครอบคลุม ในผลการเรียนรูดาน ตางๆ 

4. ขอเสนอแนะ 

ผูสอนควรพัฒนา เครื่องมือการประเมินดานตางๆ ใหมีเกณฑการใหคะแนนตามขอประเมินท่ีกําหนด ท่ีเปน

รูปธรรม ชัดเจน และครอบคลุม 
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รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู 
 

รายวิชา 833211 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง (Constitutional Law and 

Administrative Law) 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะสังคมศาสตร ภาควิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. ช่ือหลักสูตร  รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) 

2. รหัสและช่ือรายวิชา  
833211 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง (Constitutional Law and Administrative Law) 

 3. อาจารยผูรับผิดชอบรายว ิชาและอาจารยผ ูสอน 

3.1 อาจารยผูร ับผิดชอบรายวิชา  รองศาสตราจารย ดร.จักษ พันธชูเพชร 
3.2 อาจารยผ ูสอน  รองศาสตราจารย ดร.จกัษ พันธชูเพชร 

4. ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2560 
นิสิตชั้นปท่ีเรยีน 2  กลุมท่ี  1 
5. สถานท่ีเรียน มหาวิทยาลัยนเรศวร 

หมวดท่ี 2 ผลการทวนสอบ 
1. ความสอดคลองของรายวิชา (มคอ 3หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายของรายว ิชา หรือ หมวดท่ี 4 การพัฒนาผล 

การเรียนร ูรายวิชา หรือ หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล) กับหลักสูตร (มคอ 2 หมวดท่ี 4 ผล 

การเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผลและ curriculum mapping) 
 ความสอดคลองของหมวดตา  ง ๆ ภายใน

รายวชิา (มคอ 3) กับหลักสตูร (มคอ2หมวดที่ 

4 ผลการเรียนรู กลยทุธ การสอนและการ

ประเม ินผล และ curriculum mapping) 

 

 

 

ขอคิดเห็น 

ความสอดคลองของหมวด 2 จดุม ุงหมาย 

ของรายว ิชา หมวด4การพัฒนาผลการ 

เรยีนร ูรายว ิชา และ หมวด5แผนการสอน 

และการประเม ินผลในรายว ิชา(มคอ 3) 

 

 

 

ขอคิดเห็น 

 

 สอดคลอง 

ครบถวน สมบูรณ 

ตรงตามหลักสูตร 

กําหนดบางสวน 

หรือนอย 

สอดคลอง 

ครบถวน 

สมบูรณ ตรง 

ตามหลักสูตร 

กําหนดเปน 

สวนใหญ 

สอดคลอง 

ครบถวน 

สมบูรณ ตรง 

ตามหลักสูตร 

กําหนด 

สอดคลอง 

ครบถวน 

สมบูรณ 

บางสวนหรือ 

นอย 

สอดคลอง 

ครบถวน 

สมบูรณ 

กำหนดเปน 

สวนใหญ 

สอดคลอง 

ครบถวน 

สมบูรณ 

  √    √  ควรเพ่ิมรูปแบบและวิธกีาร

ประเมนิเกี่ยวกับการ

ทํางานและความ

รับผิดชอบตอผูอืน่ เชน 

การทํารายงานหรือการ

ทํางานเปนกลุม 
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2. การประเมินผลการเรียนรูของรายวิชาในดานตาง ๆ และผลการประเมินผลการเรียนรูของรายวิชา

ดาน ตาง ๆ สอดคลองกับผลการเรียนรูหรือวัตถุประสงคการเรียนรูท่ีก าหนด ความเหมาะสมของ

รูปแบบวิธีการ สอนกับวิธีการประเมินผล และข อคิดเห็น 

  การประเมนิผลการ 

เรียนรู ของรายวิชาใน 

ดานตาง ๆ 

ผลการประเมนิผลการ 

เรียนรูของรายวิชาดาน 

ตาง ๆ 

ความเหมาะสมของ 

รูปแบบวิธกีารสอน 

กับวิธกีารประเมนิผล 

ขอคิดเห็น  

 ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 

- ตระหนักในคุณคาและ

จริยธรรม จรยิธรรม 

เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต 

(1.1.1)  

- มีวินัย ตรงตอเวลา และ

ความรับผิดชอบตอตนเอง

และสังคม (1.1.2) 

- มีภาวะความเปนผูนําและ

ผูตาม สามารถทํางานเปน

ทีมและแกไขขัดแยงได 

(1.1.3) 

- เคารพสิทธิและรับฟง

ความคิดเห็นของผูอ่ืน 

เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรี

ของความเปนมนุษย 

รวมถึงการเคารพ

กฎระเบียบและขอบังคับ

ตาง ๆ ขององคกรและ

สังคม (1.1.4) 

- มีจรรยาบรรณทาง

วิชาการ (1.1.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิสิตผานเกณฑประเมิน 

50% จากรอยละ 100 

- การตรงตอเวลาในการ

เขาเรียน 

- การสงงานตามกําหนด

ระยะเวลาท่ีมอบหมาย 

- การรวมกิจกรรมตาง ๆ 

- การวิเคราะห

ความเห็น/ทัศนคติในช้ัน

เรียนและการสอบ 

- มีรูปแบบและ

วิธีการประเมินผลท่ี

ชัดเจน คือ การตรง

ตอเวลาในการเขาช้ัน

เรียน ซึ่งพิจารณา

จากพฤติกรรมแลเค

วามสนใจในการเรียน 

- มีรูปแบบและ

วิธีการประเมินจาก

การสอบกลางภาค

และปลายภาค 

- ไมมีรูปแบบและ

วิธีการประเมินผล

การเรยีนรูขอ 1.1.3 

ท่ีชัดเจน 
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 ดานความร ู - มีความรูและความเขาใจ

เ ก่ี ย ว กั บ ห ลั ก ก า ร แ ล ะ

ทฤษฎี ท่ีสําคัญในเน้ือหา

สาขาวิชารัฐศาสตรและ

ศาสตร อ่ืนๆ ท่ี เ ก่ียวของ 

รวมท้ังการบูรณาการองค

ความรูทางรัฐศาสตรและ

รัฐประศาสนศาสตรใหเขา

กับศาสตรอ่ืน เพ่ือพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี 

นําไปสูการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและความเปนอยูของ

ประชาชน (2.1.1) 

- สามารถวิเคราะหปญหา 

เขาใจและอธิบายความ

ตองการของสั งคมและ

องคการ รวมท้ังประยุกต

ค ว า ม รู  แ ล ะ ก า ร ใ ช

เครื่องมือท่ีเหมาะสมกับ

การแกไขปญหาได (2.1.2) 

-  ส า ม า ร ถ ติ ด ต า ม

ความกาวหนาทางวิชาการ

ทา ง รั ฐ ศ าสต ร  ร วม ท้ั ง

ส าม า รถ เ ข า ใ จ แนวคิ ด

เหลาน้ัน (2.1.3) 

- มีความรูในแนวกวางของ

สาขาวิชารัฐศาสตรเพ่ือให

เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง 

และเขาใจผลกระทบของ

การเปลี่ยนแปลงของสังคม

และองคการ (2.1.4) 

มี ป ร ะสบกา รณ ใ นก า ร

พัฒนาและประยุกตใชองค

ความรูทางรัฐศาสตรและ

รั ฐประศาสนศาสตร ได

อยางเหมาะสม (2.1.5) 

 

- นิสิตผานเกณฑประเมิน 

50% จากรอยละ 100 

- การทดสอบ การทํางาน

เดี่ยวและกลุม การ

นําเสนอรายงาน การรวม

อภิปรายในช้ันเรยีน 

- มีรูปแบบและ

วิธีการประเมินโดย

การทดสอบ และการ

รวมอภิปรายในช้ัน

เรียน 

- ไมมีรูปแบบและ

วิธีการประเมินอ่ืน 

เชน การทํางานกลุม 

การนําเสนอรายงาน 
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 ดานทักษะทาง 

ปญญา 

- มีการพัฒนาทักษะทาง

ป ญ ญ า ไ ป พ ร อ ม กั บ

คุณธรรม จริยธรรม และ

ความรูเก่ียวกับองคความรู

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ (3.1.1) 

- สามารถนําความรูใน

รัฐศาสตรและ /หรือศาสตร

อ่ืนท่ีเก่ียวของมา

ประยุกตใชในสังคม (3.1.4) 

 

 

- นิสิตผานเกณฑประเมิน 

50% จากรอยละ 100 

- ประเมินจากการ

ทดสอบ การอภิปรายใน

ช้ันเรียน 

- มีรูปแบบและ

วิธีการประเมิน

สอดคลองกับผลการ

เรียนรูท่ีระบุไว 

 

 ดานทักษะ 

ความสมัพันธ 

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผ ิดชอบ 

- สามารถใหความ

ชวยเหลือและอํานวยความ

สะดวกแกการแกปญหา

สถานการณตาง ๆ ในกลุม

ท้ังในบทบาทของผูนํา หรือ

ในบทบาทของผูรวมทีม

ทํางาน (4.1.2) 

- มีความรับผดิชอบในการ

กระทําของตนเองและ

รับผิดชอบงานในกลุม มี

ความรับผิดชอบ การ

พัฒนาการเรียนรูท้ังของ

ตนเองและทางวิชาชีพ

อยางตอเน่ือง (4.1.3) 

- นิสิตผานเกณฑประเมิน 

50% จากรอยละ 100 

- รายงานการศึกษา 

- พฤติกรรมการเขาช้ัน

เรียน 

- มีรูปแบบและ

วิธีการประเมินเฉพาะ

ความรับผิดชอบตอ

ตนเองจากพฤติกรรม

การเขาช้ันเรยีน 

- ไมมีรูปแบบและ

วิธีการประเมินทักษะ

การทํางานรวมกับ

ผูอ่ืนหรือการทํางาน

เปนทีม รวมท้ังไม

เห็นการประเมิน

ความรับผิดชอบตอ

งานในกลุม เน่ืองจาก

ไมมรีูปแบบและ

วิธีการประเมินการ

ทํางานกลุม 
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 ดานทักษะการ 

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสือ่สาร และ 

การใชเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

-  มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร ใ ช

เครื่องมือท่ีจําเปนท่ีมีอยูใน

ปจจุ บันตอการทํางานท่ี

เ ก่ี ย ว กั บ ค อ ม พิ ว เ ตอร  

(5.1.1) 

- สามารถสื่อสารอยางมี

ประสิทธิภาพท้ังปากเปลา

และการ เ ขียน เลื อกใช

รูปแบบของสื่อการนําเสนอ

อยางเหมาะสม (5.1.3) 

- สามารถใชสารสนเทศ

และเทคโนโลยีสื่อสารอยาง

เหมาะสม (5.1.4) 

 

- นิสิตผานเกณฑประเมิน 

50% จากรอยละ 100 

- รายงานการศึกษาดวย

ตนเอง 

- การแสดงความคดิเห็น

ในช้ันเรียน 

 - มีรูปแบบและ

วิธีการประเมินผล

การเรยีนรูขอ 5.1.3  

- ไมมีรูปแบบและ

วิธีการประเมินผล

การเรยีนรูขอ 5.1.1 

และ 5.1.4  

 

3. สรุปผลการทวนสอบ 

ผูสอนมีการวางแผนการสอนและดำเนินการสอนตามแผน และเปนการสอนท่ีชวยใหผูเรยีนเกิดผลการเรียนรู

ดานตาง ๆ ท่ีครอบคลุมตาม curriculum mapping ของหลักสูตรท่ีกำหนดเปนสวนใหญ แตยังขาดเคร่ืองมือที่มี

ความละเอ ียดในการใหคะแนนในผูสอนแตละคนเพ ื่อใหเปนในทางเดียวกันในผลการเรียนรูดานตางๆ 

 
4. ขอเสนอแนะ 

- ควรเพ่ิมรูปแบบและวิธีการประเมินเก่ียวกับการทํางานและความรับผิดชอบตอผูอ่ืน เชน การทํารายงานหรือ

การทํางานเปนกลุม 

- ควรเพ่ิมความหลากหลายของรูปแบบและวิธีการประเมินท่ีนอกเหนือจากการทดสอบและพฤติกรรมการเขา

ชั้นเรียน 
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รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู 

 

รายวิชา 833331 นโยบายสาธารณะ (Public Policy) 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยันเรศวร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะสังคมศาสตร ภาควิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. ช่ือหลักสูตร   รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) 

รหัสและชื อรายว ิชา 833331 นโยบายสาธารณะ (Public Policy) 

 3. อาจารยผูรับผิดชอบรายว ิชาและอาจารยผ ูสอน 

3.1 อาจารยผูร ับผิดชอบรายวิชา  

กลุมเรียนท่ี 1 ผศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ และ ดร.ดาริน คงสัจวิวัฒน  

กลุมเรียนท่ี 2 ดร.พลดา เดชพลมาตย  

3.2 อาจารยผ ูสอน 

กลุมเรียนท่ี 1 ผศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ และ ดร.ดาริน คงสัจวิวัฒน  

กลุมเรียนท่ี 2 ดร.พลดา เดชพลมาตย  

 4. ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2560 

นิสิตชั้นปท่ีเรยีน ชั้นป 3  กลุมท่ี 1 และ 2  

5. สถานท่ีเรียน อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ72 พรรษาบรมราชินีนาถ 

หมวดท่ี 2 ผลการทวนสอบ 
1. ความสอดคลองของรายวิชา (มคอ 3หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายของรายว ิชา หรือ หมวดท่ี 4 การพัฒนาผล 

การเรียนร ูรายวิชา หรือ หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล) กับหลักสูตร (มคอ 2 หมวดท่ี 4 ผล 

การเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผลและ curriculum mapping) 
 ความสอดคลองของหมวดตา  ง ๆ ภายใน

รายวชิา (มคอ 3) กับหลักสตูร (มคอ 2 หมวดที่ 

4 ผลการเรียนรู กลยทุธการสอนและการ

ประเม ินผล และ curriculum mapping) 

 

 

 

ขอคิดเห็น 

ความสอดคลองของหมวด 2 จดุม ุงหมาย 

ของรายว ิชา หมวด 4 การพัฒนาผลการ 

เรยีนร ูรายว ิชา และ หมวด5แผนการสอน 

และการประเม ินผลในรายว ิชา (มคอ 3) 

 

 

 

ขอคิดเห็น 

 

 สอดคลอง 

ครบถวน สมบูรณ 

ตรงตามหลักสูตร 

กำหนดบางสวน 

หรือนอย 

สอดคลอง 

ครบถวน 

สมบูรณ ตรง 

ตามหลักสูตร 

กำหนดเปน 

 

สอดคลอง 

ครบถวน 

สมบูรณ ตรง 

ตามหลักสูตร 

กําหนด 

สอดคลอง 

ครบถวน 

สมบูรณ 

บางสวนหรือ 

นอย 

สอดคลอง 

ครบถวน 

สมบูรณ 

กําหนดเปน 

สวนใหญ 

สอดคลอง 

ครบถวน 

สมบูรณ 

   √    √   
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2. การประเมินผลการเรียนรูของรายวิชาในดานตาง ๆ และผลการประเมินผลการเรียนรูของรายวิชาดาน 

ตาง ๆ สอดคลองกับผลการเรียนรูหรือวัตถุประสงคการเรียนรูท่ีกำหนด ความเหมาะสมของรูปแบบวิธีการ 

สอนกับวิธีการประเมินผล และข อคิดเห็น 
  การประเมินผลการ 

เรยีนร ูของรายวิชาใน 

ดานตาง ๆ 

ผลการประเมินผลการ 

เรยีนรูของรายวิชาดาน  

ตาง ๆ 

ความเหมาะสมของ 

รูปแบบวิธีการสอน 

กับวิธีการประเมนิผล 

ขอคิดเห็น 

 

 ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 

รายวิชาประเมินผลการ

ตระหนักในคณุคาและ

คุณธรรม จรยิธรรม 

เสียสละ และซื่อสัตย

สุจรติ (1.1.3) และการ

เคารพสิทธิและรับฟง

ความคิดเห็นของผูอ่ืน 

เคารพในคุณคาและ

ศักดิ์ศรีของความเปน 

มนุษย รวมถึงการเคารพ

กฎระเบียบและขอบังคับ

ตาง ๆ ขององคกรและ

สังคม (1.1.4) จาก

พฤติกรรมการเขาเรียน 

การทํางานตามท่ีไดรับ

มอบหมาย และการสอบ   

นิสิตผานเกณฑการ

ประเมิน 55% รอยละ 

100  

ผูสอนฝกใหนิสิตมีความ

รับผิดชอบตอการเรียน 

การบรรยาย การ

อภิปรายประเด็นปญหา

เก่ียวกับนโยบาย

สาธารณะ การวางแผน

และการบริหารโครการ

พัฒนาทองถ่ิน 

ผูสอนยังไมมีเกณฑ

การประเมินท่ี

ชัดเจนตามหัวขอท่ี

ประเมิน 
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 ดานความร ู รายวิชาประเมินผลความรู

ท่ีตองไดรบั โดยเฉพาะ

ความรูในหลกัการและ

แนวคดิการมสีวนรวมของ

ประชาชนในการพัฒนา

ทองถ่ิน (2.1.1) และ

สามารถนําความรูมา

ประยกุตใชได (2.1.2) 

จากการทําแบบฝกหดั 

(35%) การสอบกลางภาค 

(25%) และ สอบปลาย 

ภาค (25%) ดวยขอสอบ

ท่ีเนนการวัดหลักการและ

ทฤษฎ ีรวมท้ังการคดิ

วิเคราะหอยางเปนระบบ 

 

นิสิตผานเกณฑการ

ประเมนิ 55% รอยละ 

100 

ผูสอนใชการบรรยาย 

การสนทนารวมกับ

ผูเช่ียวชาญหรอื

นักวิชาการรบัเชิญ และ

ใหนิสติวิเคราะห 

วิพากษ วิจารณ 

กรณีศึกษาหรอื

สถานการณท่ีเก่ียวของ

กับบทเรยีน 

นอกจากน้ันยังใหนิสติ

ศึกษาคนควาดวยตนเอง

ในการทํารายงานและ

นําเสนอผลงาน 

รูปแบบวิธีการสอน 

กับวิธีการ

ประเมนิผลมีความ

เหมาะสม  

 

 ดานทักษะทาง

ปญญา 

รายวิชาประเมินผล

การพัฒนความสามารถใน

การคดิอยางเปนระบบ 

(3 .1 .1 )  ความสามารถ

วิเคราะหโดยใชหลัก

เหตผุลในการเขาใจและ

ประยกุตใชในแตละ

สถานการณไดอยาง

เหมาะสม (3.1 .3 )  & 

(3 .1 .4 )  โดยประเมิน

จากพฤติกรรมการ

แสดงออกตอ

ประเด็นคาํถามใน ช้ัน

เรียน (15%)  การ

สอบกลางภาค  (25%) 

และปลายภาค (25%)  

โดยเนนขอสอบ แบบ

วิ เคราะหและความ

เ ช่ือมโยงของเหตุ

และผล  

  

นิสิตผานเกณฑการ

ประเมิน 55% รอยละ 100 

ผูสอนการกระตุนให

นิสิตแสดงความ

คิดเห็นและอภิปราย

ในประเด็นท่ี

เก่ียวของกับ

เหตุการณท่ีเกิดข้ึน 

และใหนิสติวิเคราะห

กรณีศึกษา จากขาว

และสื่อตางๆ ใน

เหตุการณปจจบัุน 

รูปแบบวิธีการสอน 

กับวิธีการ

ประเมินผลมีความ

เหมาะสม 
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 ดานทักษะ 

ความสมัพันธ 

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผ ิดชอบ 

รายวิชาประเมินผล

ทักษะความรับผดิชอบ

รวมกันของผูเรยีนในช้ัน

เรยีน (4.1.2) โดย

ประเมินจากรายงาน

การศึกษาดวยตนเอง 

(35%) และพฤติกรรม

การเขาช้ันเรยีนของ

ผูเรยีน (15%) 

นิสิตผานเกณฑการ

ประเมิน 55% รอยละ 100 

ผูสอนมอบหมายงาน

เปนรายบุคคลหรือ

กลุม เชน การสรุป

บทความหรือ

ขาวสารท่ีเก่ียวของ

กับเน้ือหารายวิชา 

และเริ่มการเรยีนการ

สอนในเวลาท่ีกําหนด 

โดยใหผูเรียนท่ีมา

สายตดิตามเน้ือหา

การบรรยายจาก 

ผูเรยีนคนอ่ืน ๆ ใน

ช้ันเรียนในภายหลัง 

และเช็ครายช่ือ

ผูเรยีนทุกครั้ง และ

นําไปเปนสวนหน่ึง

ของการใหคะแนน

การเขาช้ันเรยีน 

รูปแบบวิธีการสอน 

กับวิธีการ

ประเมินผลมีความ

เหมาะสม 

 

 ดานทักษะการ 

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสือ่สาร และ 

การใช เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

รายวิชาประเมิน ทักษะ

ในการใชเครื่องมือท่ี

จําเปนท่ีมีอยูในปจจุบัน

ตอการทํางานท่ีเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร (5.1.1) 

และความสามารถใช

สารสนเทศและ

เทคโนโลยีสือ่สารอยาง

เหมาะสม (5.1.4) จาก 

รายงานการศึกษาดวย

ตนเอง ท่ีมีการอางอิง

จากแหลงขอมลูจาก

อินเตอรเน็ต และการ

แสดงความคิดเหน็ของ

ผูเรียนระหวางการ

บรรยายในช้ันเรยีน 

 

 

นิสิตผานเกณฑการ

ประเมิน 55% รอยละ 100 

ผูสอนมอบหมายงาน

ใหศึกษาคนควาดวย

ตนเองจาก

อินเตอรเน็ต และทํา

รายงานโดยเนนการ

อางอิงท่ีมี หลักฐาน

เชิงประจักษ และมา

จากแหลงท่ีมาของ

ขอมูลท่ีนาเช่ือถือ 

รวมท้ังสอบถามและ

ระดมความคดิเห็น

ของผูเรียนเก่ียวกับ

ประเด็นเน้ือหาใน

ระหวางการบรรยาย 

รูปแบบวิธีการสอน 

กับวิธีการ

ประเมินผลมี

ความเหมาะสม 
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 3. สรุปผลการทวนสอบ ผูสอนมีการวางแผนการสอนและดำเนินการสอนตามแผน และเปนการสอนท่ีชวยให ผูเรียน

เกิดผลการเรียนรูดานตาง ๆ ท่ีครอบคลุมตาม curriculum mapping ของหลักสตูรท่ีกำหนด แตยังขาดเคร่ืองมือท่ีมีความ

ละเอ ียดในการวัดผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

  

 4. ขอเสนอแนะ ควรพัฒนาเครือ่งมือในการประเมินผลการเรียนรูในรายวิชาท่ีครอบคลมุและมีความละเอียดในการชวยให

ผูสอนแตละคนสามารถประเมินไดในทางเดียวกัน 
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กรรมการทวนสอบ รายวิชา 833331 นโยบายสาธารณะ 

ช่ือ-สกุล  ลายเซ็น  วันท่ีรายงาน 
     
ดร.ศิวาภรณ ไชยเจริญ  

 
 15 มิ.ย. 2561 

ผศ.ดร.นิธิ เนื่องจํานงค  
 

 15 มิ.ย. 2561 

ดร.กานต บุณยะกาญจน  
 
 15 มิ.ย. 2561 
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รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู 
 

รายวิชา 833317 ทฤษฎีมารกซิสตเบื้องตน (Introduction to Marxist Theories) 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยันเรศวร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะสังคมศาสตร ภาควิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. ช่ือหลักสูตร รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) 

รหัสและชื อรายว ิชา 833317 ทฤษฎีมารกซิสตเบื้องตน 
(Introduction to Marxist Theories) 
 3. อาจารยผูรับผิดชอบรายว ิชาและอาจารยผ ูสอน 

3.1 อาจารยผูร ับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.วชัรพล พุทธรักษา 
3.2 อาจารยผ ูสอน ผศ.ดร.วัชรพล พุทธรักษา 

 4. ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2560 

 

5. สถานท่ีเรียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 

หมวดท่ี 2 ผลการทวนสอบ 

1. ความสอดคลองของรายวิชา (มคอ 3หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายของรายว ิชา หรือ หมวดท่ี 4 การพัฒนาผล 

การเรียนร ูรายวิชา หรือ หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล) กับหลักสูตร (มคอ 2 หมวดท่ี 4 ผล 

การเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผลและ curriculum mapping) 

 ความสอดคลองของหมวดตา  ง ๆ ภายใน

รายวชิา (มคอ 3) กับหลักสตูร (มคอ2หมวดที่ 

4 ผลการเรียนรู กลยทุธการสอนและการ

ประเม ินผล และ curriculum mapping) 

 

 

 

ขอคิดเห็น 

ความสอดคลองของหมวด 2 จดุม ุงหมาย 

ของรายว ิชา หมวด4การพัฒนาผลการ 

เรยีนร ูรายว ิชา และ หมวด5แผนการสอน 

และการประเม ินผลในรายว ิชา(มคอ 3) 

 

 

 

ขอคิดเห็น 

 

 สอดคลอง 

ครบถวน สมบูรณ 

ตรงตามหลักสูตร 

กำหนดบางสวน 

หรือนอย 

สอดคลอง 

ครบถวน 

สมบูรณ ตรง 

ตามหลักสูตร 

กำหนดเปน 

สวนใหญ 

สอดคลอง 

ครบถวน 

สมบูรณ ตรง 

ตามหลักสูตร 

กําหนด 

สอดคลอง 

ครบถวน 

สมบูรณ 

บางสวนหรือ 

นอย 

สอดคลอง 

ครบถวน 

สมบูรณ 

กําหนดเปน 

สวนใหญ 

สอดคลอง 

ครบถวน 

สมบูรณ 

   √    √   
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2. การประเมินผลการเรียนรูของรายวิชาในดานตาง ๆ และผลการประเมินผลการเรียนรูของรายวิชา

ดาน ตาง ๆ สอดคลองกับผลการเรียนรูหรือวัตถุประสงคการเรียนรูท่ีก าหนด ความเหมาะสมของ

รูปแบบวิธีการ สอนกับวิธีการประเมินผล และข อคิดเห็น 

  การประเมนิผลการ 

เรียนรู ของรายวิชาใน 

ดานตาง ๆ 

ผลการประเมนิผลการ 

เรียนรูของรายวิชาดาน 

ตาง ๆ 

ความเหมาะสมของ 

รูปแบบวิธกีารสอน 

กับวิธกีารประเมนิผล 

ขอคิดเห็น  

 ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 

มีวินัย ตรงตอเวลา และ

ความรับผิดชอบตอตนเอง

และสังคม (1.1.2) 

 

มีภาวะความเปนผูนําและผู

ตาม สามารถทํางานเปน

ทีมและแกไขขอขัดแยงได

(1.1.3) 

 

เคารพสิทธิและรับฟงความ

คิดเห็นของผูอ่ืน เคารพใน

คุณคาและศักดิศ์รีของ

ความเปน 

 มนุษย รวมถึงการเคารพ

กฎระเบียบและขอบังคับ

ตาง ๆ ขององคกรและ

สังคม (1.1.4) 

 

มีจรรยาบรรณทางวิชาการ

มีจรรยาบรรณทางวิชาการ 

(1.1.5) 

นิสิตผานเกณฑการ 

ประเมิน 50% รอยละ 100 

รายวิชาประเมินผล 

จากพฤติกรรมการเขา

เรียน การมีสวนรวมใน

การแสดงความคิดเห็นใน

ช้ันเรียน และการทํางาน

ตามท่ีไดรับมอบหมาย  

ยังไมมีเกณฑการให

คะแนนท่ีเปน

รูปธรรม ชัดเจน และ

ครอบคลมุ ผูสอน

ควรพัฒนา แบบ

ประเมินดาน

คุณธรรม จรยิธรรม

ใหมีเกณฑการให

คะแนนตามขอ

ประเมินท่ีกําหนด 

 



 

27 
 

 ดานความร ู มีความรูและความเขาใจ

เก่ียวกับหลักการและ

ทฤษฎีท่ีสําคัญในเน้ือหา

สาขาวิชารัฐศาสตร (2.1.1) 

 

สามารถวิเคราะหปญหา 

เขาใจและอธิบายความ

ตองการของสังคมและ

องคการ รวมท้ัง 

ประยุกตความรู และการใช

เครื่องมือท่ีเหมาะสมกับ

การแกไขปญหาได (2.1.2) 

 

สามารถติดตาม

ความกาวหนาทางวิชาการ

ทางรัฐศาสตร รวมท้ัง

สามารถเขาใจแนวคิด 

เหลาน้ัน (2.1.3)  

 

มีความรูในแนวกวางของ

สาขาวิชารัฐศาสตรเพ่ือให

เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง 

และเขาใจ 

ผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมและ

องคการ (2.1.4) 

 

มีประสบการณในการ

พัฒนาและประยุกตใชองค

ความรูทางรัฐศาสตรและ 

รัฐประศาสนศาสตรได

อยางเหมาะสม (2.1.5) 

นิสิตผานเกณฑการ 

ประเมิน 50% รอยละ 100 

รายวิชาประเมินผลจาก

การทดสอบยอย รายงาน

กลุม การนําเสนองาน 

สอบปลายภาคดวย

ขอสอบท่ีเนนการวัดหลัก

ทฤษฎีรวมท้ังการวิเคราห

เหตุการณ 

ยังไมมีเกณฑการให

คะแนนท่ีเปน

รูปธรรม ชัดเจน และ

ครอบคลมุ ผูสอน

ควรพัฒนา แบบ

ประเมินดานความรู

ใหมีเกณฑการให

คะแนนตามขอ

ประเมินท่ีกําหนด 
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 ดานทักษะทาง 

ปญญา 

มีการพัฒนาทักษะทาง

ปญญาไปพรอมกับ

คุณธรรม จรยิธรรม และ

ความรูเก่ียวกับองค  

ความรูอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

(3.1.1) 

 

สามารถคิดหาเหตผุล 

เขาใจท่ีมาและสาเหตุของ

ปญหา (3.1.2) 

 

สามารถนําความรูใน

รัฐศาสตรและ/หรือศาสตร

อ่ืนท่ีเก่ียวของมา

ประยุกตใชในสังคม (3.1.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิสิตผานเกณฑการ 

ประเมิน 50% รอยละ 100 

รายวิชาประเมินผลจาก

การตอบคําถามในช้ัน

เรียน การสอบปลายภาค

ดวยขอสอบท่ีเนนการ

วิเคราะห ความเช่ือมโยง

แบบเหตผุล 

ยังไมมีเกณฑการให

คะแนนท่ีเปน

รูปธรรม ชัดเจน และ

ครอบคลมุ ผูสอน

ควรพัฒนา แบบ

ประเมินดานทักษะ

ทางปญญาใหมีเกณฑ

การใหคะแนนตาม

ขอประเมินท่ีกําหนด 
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 ดานทักษะ 

ความสมัพันธ 

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผ ิดชอบ 

สามารถสื่อสารกับกลุมคน

หลากหลายและสามารถ

สนทนาท้ังภาษาไทยและ 

ภาษาตางประเทศอยางมี

ประสิทธิภาพ (4.1.1) 

 

สามารถใหความชวยเหลือ

และอํานวยความสะดวกแก

การแกปญหาสถานการณ

ตาง ๆ  

ในกลุมท้ังในบทบาทของ

ผูนํา หรือในบทบาทของผู

รวมทีมทํางาน(4.1.2) 

 

มีความรับผิดชอบในการ

กระทําของตนเองและ

รับผิดชอบงานในกลุม มี

ความรับผิดชอบ 

การพัฒนาการเรียนรูท้ัง

ของตนเองและทางวิชาชีพ

อยางตอเน่ือง (4.1.3) 

นิสิตผานเกณฑการ 

ประเมิน 50% รอยละ 100 

รายวิชาประเมินผลจาก

ความรับผิดชอบในช้ัน

เรียน การสงงาน และ

ประเมินจากการการทํา

รายงาน 

ยังไมมีเกณฑการให

คะแนนท่ีเปน

รูปธรรม ชัดเจน และ

ครอบคลมุ ผูสอน

ควรพัฒนา แบบ

ประเมินดานทักษะ 

ความสัมพันธ 

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบใหมี

เกณฑการใหคะแนน

ตามขอประเมินท่ี

กําหนด 
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 ดานทักษะการ 

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสือ่สาร และ 

การใชเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

มีทักษะในการใชเครื่องมือ

ท่ีจําเปนท่ีมีอยูในปจจุบัน

ตอการทํางานท่ีเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร (5.1.1) 

 

สามารถแนะนําประเด็น

การแกไขปญหาโดยใช

สารสนเทศทางคณติศาสตร

หรือการแสดง 

สถิติประยุกตตอปญหาท่ี

เก่ียวของอยางสรางสรรค 

(5.1.2) 

 

5.1.3 สามารถสื่อสารอยาง

มีประสิทธิภาพท้ังปากเปลา

และการเขียน เลือกใช

รูปแบบของสื่อ 

การนําเสนออยางเหมาะสม 

(5.1.3)  

 

5.1.4 สามารถใช

สารสนเทศและเทคโนโลยี

สื่อสารอยางเหมาะสม 

(5.1.4) 

นิสิตผานเกณฑการ 

ประเมิน 50% รอยละ 100 

รายวิชาประเมินผลจาก

รายงานการศึกษาดวย

ตนเอง ท่ีมีการอางอิงจาก

แหลงขอมูลจาก

วารสารวิชาการ

ภาษาอังกฤษ 

ยังไมมีเกณฑการให

คะแนนท่ีเปน

รูปธรรม ชัดเจน และ

ครอบคลมุ ผูสอน

ควรพัฒนา แบบ

ประเมินดานการ 

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ การ

ใชเทคโนโลยี 

สารสนเทศใหมเีกณฑ

การใหคะแนนตาม

ขอประเมินท่ีกําหนด 

 

 

 

 

 

3. สรุปผลการทวนสอบ  

ผูสอนมีการวางแผนการสอนและดําเนินการสอนตามแผน และเปนการสอนท่ีชวยให ผูเรียนเกิดผลการเรียนรู

ดานตาง ๆ ท่ีครอบคลุมตาม curriculum mapping ของหลักสูตรท่ีกําหนด แตยังยังไมมีเกณฑการใหคะแนนท่ี

เปนรูปธรรม ชัดเจน และครอบคลุม ในผลการเรียนรูดาน ตางๆ 

4. ขอเสนอแนะ 

ผูสอนควรพัฒนา เครื่องมือการประเมินดานตางๆ ใหมีเกณฑการใหคะแนนตามขอประเมินท่ีกําหนด ท่ีเปน

รูปธรรม ชัดเจน และครอบคลุม 
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กรรมการทวนสอบ รายวิชา 833317 ทฤษฎมีารกซิสเบ้ืองตน 

ช่ือ-สกุล  ลายเซ็น  วันท่ีรายงาน 
     
ผศ.ดร.วุฒิกรณ ชูวัฒนานุรักษ  

 
 15 มิ.ย. 2561 

ผศ.ดร.นิธิ เนื่องจํานงค  

 
 15 มิ.ย. 2561 

ดร.ศิวาภรณ ไชยเจริญ  

 
 15 มิ.ย. 2561 
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รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู 
 

รายวิชา 833103 ความสัมพันธระหวางประเทศเบ้ืองตน (Introduction to International Relations) 
 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะสังคมศาสตร ภาควิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. ช่ือหลักสูตร  รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) 

2. รหัสและช่ือรายวิชา  
833103 ความสัมพันธระหวางประเทศเบื้องตน (Introduction to International Relations) 

 3. อาจารยผูรับผิดชอบรายว ิชาและอาจารยผ ูสอน 

3.1 อาจารยผูร ับผิดชอบรายวิชา  ผศ.ดร.วิเชียร อินทะสี / ผศ.ดร.วุฒิกรณ ชูวัฒนานรุักษ /  

ดร.จุฑามณี สามัคคนีิชย / อ.สน นิลศร ี

3.2 อาจารยผูสอน ผศ.ดร.วิเชียร อินทะสี / ผศ.ดร.วุฒิกรณ ชูวัฒนานุรกัษ /  

ดร.จุฑามณี สามัคคนีิชย / อ.สน นิลศร ี

 

 
       

4. ภาคการศึกษาปลาย   ปการศึกษา 2560 
นิสิตชั้นปท่ีเรยีน 1  กลุมท่ี  1 
5. สถานท่ีเรียน  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

หมวดท่ี 2 ผลการทวนสอบ 
1. ความสอดคลองของรายวิชา (มคอ 3หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายของรายว ิชา หรือ หมวดท่ี 4 การพัฒนาผล 

การเรียนร ูรายวิชา หรือ หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล) กับหลักสูตร (มคอ 2 หมวดท่ี 4 ผล 

การเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผลและ curriculum mapping) 
 ความสอดคลองของหมวดตา  ง ๆ ภายใน

รายวชิา (มคอ 3) กับหลักสตูร (มคอ2หมวดที่ 

4 ผลการเรียนรู กลยทุธ การสอนและการ

ประเม ินผล และ curriculum mapping) 

 

 

 

ขอคิดเห็น 

ความสอดคลองของหมวด 2 จดุม ุงหมาย 

ของรายว ิชา หมวด4การพัฒนาผลการ 

เรยีนร ูรายว ิชา และ หมวด5แผนการสอน 

และการประเม ินผลในรายว ิชา(มคอ 3) 

 

 

 

ขอคิดเห็น 

 

 สอดคลอง 

ครบถวน สมบูรณ 

ตรงตามหลักสูตร 

กําหนดบางสวน 

หรือนอย 

สอดคลอง 

ครบถวน 

สมบูรณ ตรง 

ตามหลักสูตร 

กําหนดเปน 

สวนใหญ 

สอดคลอง 

ครบถวน 

สมบูรณ ตรง 

ตามหลักสูตร 

กําหนด 

สอดคลอง 

ครบถวน 

สมบูรณ 

บางสวนหรือ 

นอย 

สอดคลอง 

ครบถวน 

สมบูรณ 

กำหนดเปน 

สวนใหญ 

สอดคลอง 

ครบถวน 

สมบูรณ 

   √    √   



 

33 
 

2. การประเมินผลการเรียนรูของรายวิชาในดานตาง ๆ และผลการประเมินผลการเรียนรูของรายวิชา

ดาน ตาง ๆ สอดคลองกับผลการเรียนรูหรือวัตถุประสงคการเรียนรูท่ีก าหนด ความเหมาะสมของ

รูปแบบวิธีการ สอนกับวิธีการประเมินผล และข อคิดเห็น 

  การประเมนิผลการ 

เรียนรู ของรายวิชาใน 

ดานตาง ๆ 

ผลการประเมนิผลการ 

เรียนรูของรายวิชาดาน 

ตาง ๆ 

ความเหมาะสมของ 

รูปแบบวิธกีารสอน 

กับวิธกีารประเมนิผล 

ขอคิดเห็น  

 ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 

- ตระหนักในคุณคาและ

จริยธรรม จรยิธรรม 

เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต 

(1.1.1)  

- มีวินัย ตรงตอเวลา และ

ความรับผิดชอบตอตนเอง

และสังคม (1.1.2) 

- มีจรรยาบรรณทาง

วิชาการ (1.1.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิสิตผานเกณฑประเมิน 

50% จากรอยละ 100 

- การตรงตอเวลาในการ

เขาเรียน 

- การสงงานตามกําหนด

ระยะเวลาท่ีมอบหมาย 

- การนําเสนองาน 

- การอางอิงงานวิชาการ

ท่ีถูกตองและเหมาะสม 

 

- มีรูปแบบและ

วิธีการประเมินท่ี

ชัดเจนโดยพิจารณา

จากการเขาช้ันเรียน 

การจัดทํารายงาน

รายบุคคล และการ

จัดทําบทความเชิง

วิชาการของนิสิต ซึ่ง

มีคะแนนในสวนของ

จรรยาบรรณทาง

ิ ี่ ั  

 

 

 ดานความร ู - สามารถวิเคราะหปญหา 

เขาใจและอธิบายความ

ตองการของสั งคมและ

องคการ รวมท้ังประยุกต

ค ว า ม รู  แ ล ะ ก า ร ใ ช

เครื่องมือท่ีเหมาะสมกับ

การแกไขปญหาได (2.1.2) 

-  ส า ม า ร ถ ติ ด ต า ม

ความกาวหนาทางวิชาการ

ทา ง รั ฐ ศ าสต ร  ร วม ท้ั ง

ส าม า รถ เ ข า ใ จ แนวคิ ด

เหลาน้ัน (2.1.3) 

-  มีประสบการณในการ

พัฒนาและประยุกตใชองค

ความรูทางรัฐศาสตรและ

รั ฐประศาสนศาสตร ได

อยางเหมาะสม (2.1.5) 

 

- นิสิตผานเกณฑประเมิน 

50% จากรอยละ 100 

- การสอบกลางภาคและ

ปลายภาค 

- รายงานและบทความ

เชิงวิชาการท่ีนิสิตจัดทํา 

- มีรูปแบบและ

วิธีการประเมินโดย

การทดสอบ และการ

จัดทํารายงานและ

บทความเชิงวิชาการ 
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 ดานทักษะทาง 

ปญญา 

- มีการพัฒนาทักษะทาง

ป ญ ญ า ไ ป พ ร อ ม กั บ

คุณธรรม จริยธรรม และ

ความรูเก่ียวกับองคความรู

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ (3.1.1) 

- สามารถคดิหาเหตุผล 

เขาใจท่ีมาและสาเหตุของ

ปญหา (3.1.2) 

- สามารถนําความรูใน

รัฐศาสตรและ /หรือศาสตร

อ่ืนท่ีเก่ียวของมา

ประยุกตใชในสังคม (3.1.4) 

 

 

- นิสิตผานเกณฑประเมิน 

50% จากรอยละ 100 

- ประเมินจากการสอบ

กลางภาคและปลายภาค 

- การถาม-ตอบในช้ัน

เรียน 

- รายงานและบทความ

ของนิสิต 

- มีรูปแบบและ

วิธีการประเมิน

สอดคลองกับผลการ

เรียนรูท่ีระบุไว 

 

 ดานทักษะ 

ความสมัพันธ 

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผ ิดชอบ 

- สามารถสื่อสารกับกลุม

คนหลากหลายและ

สามารถสนทนาท้ัง

ภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศอยางมี

ประสิทธิภาพ (4.1.1) 

- มีความรับผดิชอบในการ

กระทําของตนเองและ

รับผิดชอบงานในกลุม มี

ความรับผิดชอบ การ

พัฒนาการเรียนรูท้ังของ

ตนเองและทางวิชาชีพ

อยางตอเน่ือง (4.1.3) 

- นิสิตผานเกณฑประเมิน 

50% จากรอยละ 100 

- ประเมินจากการสอบ

กลางภาคและปลายภาค 

- การถาม-ตอบในช้ัน

เรียน 

- รายงานและบทความ

ของนิสิต 

- มีรูปแบบและ

วิธีการประเมินเฉพาะ

ความรับผิดชอบตอ

ตนเองจากพฤติกรรม

การเขาช้ันเรยีน 

- ไมมีรูปแบบและ

วิธีการประเมินทักษะ

การทํางานรวมกับ

ผูอ่ืนหรือการทํางาน

เปนทีม รวมท้ังไม

เห็นการประเมิน

ความรับผิดชอบตอ

งานในกลุม เน่ืองจาก

ไมมรีูปแบบและ

วิธีการประเมินการ

ทํางานกลุม 
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 ดานทักษะการ 

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสือ่สาร และ 

การใชเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

- สามารถใชสารสนเทศ

และเทคโนโลยีสื่อสารอยาง

เหมาะสม (5.1.4) 

 

- นิสิตผานเกณฑประเมิน 

50% จากรอยละ 100 

- การจัดทํารายงานและ

บทความเชิงวิชาการ 

- มีรูปแบบและ

วิธีการประเมินทักษะ

ในดานน้ีโดยพิจารณา

จากเกณฑการให

คะแนนเรื่อง

ความสามารถในการ

พิมพและใชโปรแกรม

คอมพิวเตอร เชน 

MS Word หรือการ

สืบคนขอมูลจาก

อินเทอรเน็ต 

 

 

3. สรุปผลการทวนสอบ 

ผูสอนมีการวางแผนการสอนและด าเนินการสอนตามแผน และเปนการสอนท่ีชวยใหผูเรยีนเกิดผลการเรียนรู

ดานตาง ๆ ท่ีครอบคลุมตาม curriculum mapping ของหลักสูตรท่ีกำหนด  

 

4. ขอเสนอแนะ 

- ควรเพ่ิมรูปแบบและวิธีการประเมินเก่ียวกับการทํางานและความรับผิดชอบตอผูอ่ืน เชน การทํารายงานหรือ

การทํางานเปนกลุม 

- ควรเพ่ิมหรือพัฒนาทักษะดานอ่ืน ๆ ใหแกนิสิต เชน การใชโปรแกรมเพ่ือนําเสนองานอยาง MS PowerPoint  
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ช่ือ-สกุล  ลายเซ็น  วันท่ีรายงาน 
     
ดร.ศิวาภรณ ไชยเจริญ  
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รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู 

 

รายวิชา 833104 รัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน (Introduction to Public Administration) 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยันเรศวร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะสังคมศาสตร ภาควิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. ช่ือหลักสูตร รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) 

รหัสและชื อรายว ิชา 833104 รัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน (Introduction to Public Administration) 

 

 

3. อาจารยผูรับผิดชอบรายว ิชาและอาจารยผ ูสอน 

3.1 อาจารยผูร ับผิดชอบรายวิชา  

กลุมเรียนท่ี 1 ดร.ดาริน คงสัจวิวัฒน, ดร.พลดา เดชพลมาตย และ ดร.ศิวาภรณ ไชยเจริญ  

3.2 อาจารยผ ูสอน 

กลุมเรียนท่ี 1 ดร.ดาริน คงสัจวิวัฒน, ดร.พลดา เดชพลมาตย และ ดร.ศิวาภรณ ไชยเจริญ  

4. ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2560 

นิสิตชั้นปท่ีเรยีน ชั้นปท่ี 1  กลุมท่ี 1  

5. สถานท่ีเรียน หอง QS3209 อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ72 พรรษาบรมราชินีนาถ 

หมวดท่ี 2 ผลการทวนสอบ 

1. ความสอดคลองของรายวิชา (มคอ 3หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายของรายว ิชา หรือ หมวดท่ี 4 การพัฒนาผล 

การเรียนร ูรายวิชา หรือ หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล) กับหลักสูตร (มคอ 2 หมวดท่ี 4 ผล 

การเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผลและ curriculum mapping) 
 ความสอดคลองของหมวดตา  ง ๆ ภายใน

รายวชิา (มคอ 3) กับหลักสตูร (มคอ 2 หมวดที่ 

4 ผลการเรียนรู กลยทุธการสอนและการ

ประเม ินผล และ curriculum mapping) 

 

 

 

ขอคิดเห็น 

ความสอดคลองของหมวด 2 จดุม ุงหมาย 

ของรายว ิชา หมวด 4 การพัฒนาผลการ 

เรยีนร ูรายว ิชา และ หมวด5แผนการสอน 

และการประเม ินผลในรายว ิชา (มคอ 3) 

 

 

 

ขอคิดเห็น 

 

 สอดคลอง 

ครบถวน สมบูรณ 

ตรงตามหลักสูตร 

กำหนดบางสวน 

หรือนอย 

สอดคลอง 

ครบถวน 

สมบูรณ ตรง 

ตามหลักสูตร 

กำหนดเปน 

 

สอดคลอง 

ครบถวน 

สมบูรณ ตรง 

ตามหลักสูตร 

กําหนด 

สอดคลอง 

ครบถวน 

สมบูรณ 

บางสวนหรือ 

นอย 

สอดคลอง 

ครบถวน 

สมบูรณ 

กําหนดเปน 

สวนใหญ 

สอดคลอง 

ครบถวน 

สมบูรณ 

   √    √ 
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2. การประเมินผลการเรียนรูของรายวิชาในดานตาง ๆ และผลการประเมินผลการเรียนรูของรายวิชาดาน 

ตาง ๆ สอดคลองกับผลการเรียนรูหรือวัตถุประสงคการเรียนรูท่ีก าหนด ความเหมาะสมของรูปแบบวิธีการ 

สอนกับวิธีการประเมินผล และข อคิดเห็น 
  การประเมินผลการ 

เรยีนร ูของรายวิชาใน 

ดานตาง ๆ 

ผลการประเมินผลการ 

เรยีนรูของรายวิชาดาน  

ตาง ๆ 

ความเหมาะสมของ 

รูปแบบวิธีการสอน 

กับวิธีการประเมนิผล 

ขอคิดเห็น 

 

 ดานคุณธรรม รายวิชาประเมินผล 

1.1.1 ตระหนักในคุณคา

และคณุธรรม จริยธรรม 

เสียสละ และซื่อสัตย

สุจรติ  

1.1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา 

และความรับผดิชอบตอ

ตนเองและสังคม 

1.1.3 มีภาวะความเปน

ผูนําและผูตาม สามารถ

ทํางานเปนทีมและแกไข

ขอขัดแยงได 

1.1.4 เคารพสิทธิและรับ

ฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

เคารพในคุณคาและ

ศักดิ์ศรีของความเปน 

มนุษย รวมถึงการเคารพ

กฎระเบียบและขอบังคับ

ตาง ๆ ขององคกรและ

สังคม 

1.1.5 มีจรรยาบรรณทาง

วิชาการ 

โดยประเมินจาก

พฤติกรรมการเขาเรียน 

และการทํางานตามท่ี

ไดรับมอบหมาย 

 

 

 

 

นิสิตผานเกณฑการ

ประเมิน 55% รอยละ

100 

ผูสอนบรรยายพรอม

ยกตัวอยางกรณศีึกษา

เก่ียวกับประเด็นทาง

จริยธรรมท่ีเก่ียวของกับ

มิติในทางการเมือง 

เศรษฐกิจ และสังคมใน

ระดับตางๆ 

รูปแบบวิธีการสอน 

กับวิธีการ

ประเมินผลมีความ

เหมาะสม 

 

จริยธรรม 

  

  

  

  

 ดานความร ู รายวิชาประเมินผล 1)

ความรูเรื่องการบริหาร

จัดการองคกรภาครัฐท้ัง

นิสิตผานเกณฑการ

ประเมิน 55% รอยละ

100 

ผูสอนเนนการเรียนการ

สอนท่ีกระตุนการเรียนรู

ของผูเรียนผาน

รูปแบบวิธีการสอน 

กับวิธีการ

ประเมินผลมีความ
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ภาค ทฤษฎแีละภาค 

ปฏิบัตอิยางกวางขวาง 

เปนระบบ เปนสากลและ

ทันสมัยตอสถานการณ

โลก 2) ความกาวหนาทาง

วิชาการในสาขาวิชา 

รวมถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวของ

กับการแกไขปญหาและ

การตอยอดองคความรู 

3) ความรู ความเขาใจ 

และสามารถอธิบาย

ปรากฏการณและ

กระบวนการเปลี่ยนแปลง

ทางสงัคม 4) ความรู 

ความสามารถเฉพาะ

สาขาวิชา เพ่ือประยกุตใช

และแกไขปญหาในการ

ประกอบอาชีพในอนาคต

ได 5) ความรูในสาขาวิชา

อ่ืนท่ีเก่ียวของโดยเฉพาะ

ในดานสงัคมศาสตรและ

ภาษาตางประเทศ 6)

ความรูท่ีเกิดจากการบูร

ณาการศาสตรอ่ืนๆท่ี

เก่ียวของ 7) ความรูใน

กระบวนการและเทคนิค

การวิจยั เพ่ือแกไขปญหา

และตอยอดองคความรูใน

การศึกษาตอหรือการ

พัฒนาอาชีพในอนาคต 

โดยประเมินจากกิจกรรม/

แบบทดสอบประจํา

สัปดาห รายงานกลุมหรือ

งานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 

การนําเสนอผลงาน การ

สอบกลางภาคและการ

สอบปลายภาค 

กระบวนการเรียนการ

สอน และสราง

บรรยากาศของการ

อภิปรายและซักถาม

และแลกเปลีย่นความ

คิดเห็นในประเด็นหรือ

ขอมูลขาวสารใน

ชีวิตประจําวันท่ี

เก่ียวของกับเน้ือหาวิชา

ในช้ันเรียน รวมท้ังฝก

ใหผูเรียนคนควาหา

ความรูใหมๆ ดวยตนเอง 

โดยมอบหมายให

คนควาเพ่ิมเติมจาก

แหลงความรูอ่ืนท่ี

เก่ียวของ 

เหมาะสม  
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 ดานทักษะทาง

ปญญา 

รายวิชาประเมนิผล 1)

ความสามารถทําความ

เขาใจปรากฏการณท่ี

เกิดข้ึนในองคกรภาครัฐ

และเอกชน ภายใต

กรอบแนวคดิและ

แหลงขอมลูท่ีหลาก 

หลาย อันจะนําไปสู

ขอสรุปท่ีเปนประโยชน

ในการแกไขปญหาท่ี

เกิดข้ึน 2) ความ 

สามารถวิเคราะห 

ปญหาท่ีเก่ียวของกับ

การบริหารองคกรท้ัง

ภาครฐัและเอกชน เชน 

ปญหาดานทรัพยากร

บุคคล ปญหาการ

วางแผนองคกร เปนตน 

โดยอาศยักรอบแนวคดิ

ทฤษฎทีางการบริหาร

และพัฒนาองคกร เพ่ือ

นําไปสูแนวปฏิบัติใน

การแกไขปญหา

ดังกลาวไดอยางแทจริง  

3) ความสามารถ

ประยกุตใชความรู

ภาคทฤษฎสีูการปฏบัิติ

ไดอยางแทจริง 

4) ความสามารถศึกษา

คนควา ทําวิจยัเก่ียวกับ

ปรากฏการณและ

ปญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคม 

โดยเฉพาะปญหาท่ี

เก่ียวกับการบริหาร

องคกร เพ่ือวิเคราะห

สาเหตแุละหาแนว

ทางการแกไขปญหาได

อยางเหมาะสม 

(3 .1 .1 & 3 .1.4 ) 

นิสิตผานเกณฑการ

ประเมิน 55% รอยละ

100 

ผูสอนจัดกระบวนการ

เรียนการสอนท่ีฝก

ทักษะการคิด ท้ังใน

ระดับปจเจกบุคคลและ

กลุม เชน อภิปรายกลุม 

การเสนอรายงาน การ

วิจารณและอภปิราย

ผลงานของกลุมอ่ืน 

รวมถึงจัดกิจกรรมให

นิสิตมโีอกาสมสีวนรวม

ในประเด็นท่ีเก่ียวของ 

รูปแบบวิธีการสอน 

กับวิธีการ

ประเมินผลมีความ

เหมาะสม 
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 ดานทักษะ 

ความสมัพันธ 

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผ ิดชอบ 

รายวิชาประเมินผล  

4.1.3 มีความรับผดิชอบ

ในการกระทําของตนเอง

และรับผิดชอบงานใน

กลุม มีความรับผิดชอบ 

การพัฒนาการเรียนรูท้ัง

ของตนเองและทาง

วิชาชีพอยางตอเน่ือง 

นิสิตผานเกณฑการ

ประเมิน 55% รอยละ

100 

ผูสอนมอบหมายงาน

หรือกิจกรรมประกอบ

รายวิชาในการเรียนการ

สอน และจดัการเรียน

การสอนท่ีเนนการ

ทํางานเปนกลุมและการ

ทํางานเฉพาะรายบุคคล 

รวมท้ังสอดแทรกเรื่อง

ความรับผิดชอบการ

พัฒนาตนเองและสังคม

ในการเรียนการสอน 

นอกจากน้ันยังจัดการ

เรียนการสอนท่ีสงเสรมิ

ใหเกิดความเขาใจและ

ยอมรับในความแตกตาง 

สามารถสรางความ 

สัมพันธระหวางตนเอง

และผูอ่ืนไดอยาง

เหมาะสม 

รูปแบบวิธีการสอน 

กับวิธีการ

ประเมินผลมีความ

เหมาะสม 
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 ดานทักษะการ 

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสือ่สาร และ 

การใช เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

รายวิชาประเมินทักษะ

ในการสื่อสาร ท้ังการฟง

การพูด การอาน การ

เขียนภาษาไทยไดอยาง

มีประสิทธิภาพ และ

ประเมินความสามารถ

ในการเขาถึงแหลง 

ขอมูลสารสนเทศและ

คัดเลือกความรูท่ีเก่ียว 

ของกับประเด็นท่ีศึกษา 

วิจัยจากแหลงขอมลูท่ี

หลากหลาย รวมถึง

สามารถระบุและนํา

เทคนิคทางสถิติในการ

วิจัยทางสังคมศาสตรมา

ใชในการวิเคราะห และ

เสนอแนวทางในการ

แกไขปญหาไดอยาง

สรางสรรค ทักษะ

เบ้ืองตนในการสื่อสาร 

ท้ังการฟง พูด อาน 

เขียนภาษาอังกฤษ และ

ใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

เพ่ือการรวบรวมขอมูล 

และสื่อสารขอมลูขาว 

สารและแสดงความคดิ 

เห็นไดอยางมีเหตุมีผล 

โดยประเมินจากการ

สื่อสาร การเขียน

รายงานและอางอิงถึง

แหลงขอมูลสารสนเทศ

ไดอยางเหมาะสม การ

นําเสนอผลงานโดยใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ

อยางงาย 

นิสิตผานเกณฑการ

ประเมิน 55% รอยละ

100 

ผูสอนจัดการเรียนการ

สอนท่ีสงเสริมทักษะ

การสื่อสารท้ังการฟง 

การพูดการอาน การ

เขียน ท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ และ

สงเสริมใหผูเรียน

เลือกใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสารท่ีหลากหลาย

และเหมาะสม โดย

มอบหมายงานใหศึกษา

คนควาดวยตนเองจาก

อินเตอรเน็ต และทํา

รายงานโดยเนนการ

อางอิงท่ีมีหลักฐานเชิง

ประจักษ และมาจาก

แหลงท่ีมาของขอมูลท่ี

นาเช่ือถือ นอกจากน้ัน

ผูสอนยังสอบถามและ

ระดมความคดิเห็นของ

ผูเรยีนเก่ียวกับประเด็น

เน้ือหาในระหวางการ

บรรยาย 

รูปแบบวิธีการสอน 

กับวิธีการ

ประเมินผลมีความ

เหมาะสม 
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 3. สรุปผลการทวนสอบ ผูสอนมีการวางแผนการสอนและดำเนินการสอนตามแผน และเปนการสอนท่ีชวยให ผูเรียน

เกิดผลการเรียนรูดานตาง ๆ ท่ีครอบคลุมตาม curriculum mapping ของหลักสตูรท่ีกำหนด แตยังขาดเคร่ืองมือที มีความ

ละเอ ียดในการใหคะแนนในผูสอนแตละคนเพ ือ่ใหเปนในทางเดียวกันในผลการเรียนรูดานตางๆ 

    

 4. ขอเสนอแนะ ควรพัฒนาเครือ่งมือในการประเมินผลการเรียนรูในรายวิชาท่ีครอบคลมุและมีความละเอียดในการชวยให

ผูสอนแตละคนสามารถประเมินไดในทางเดียวกัน 
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รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู 
 

รายวิชา 833222 ความสัมพันธระหวางประเทศของไทย (Thai Foreign Relations) 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะสังคมศาสตร ภาควิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. ช่ือหลักสูตร  รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) 

2. รหัสและช่ือรายวิชา  
833222 ความสัมพันธระหวางประเทศของไทย (Thai Foreign Relations) 

 3. อาจารยผูรับผิดชอบรายว ิชาและอาจารยผ ูสอน 

3.1 อาจารยผูร ับผิดชอบรายวิชา  ดร.จุฑามณี สามัคคีนชิย 
3.2 อาจารยผ ูสอน  ดร.จุฑามณี สามัคคนีิชย 

4. ภาคการศึกษาปลาย  ปการศึกษา 2560 
นิสิตชั้นปท่ีเรยีน 2  กลุมท่ี  1 
5. สถานท่ีเรียน  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

หมวดท่ี 2 ผลการทวนสอบ 
1. ความสอดคลองของรายวิชา (มคอ 3หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายของรายว ิชา หรือ หมวดท่ี 4 การพัฒนาผล 

การเรียนร ูรายวิชา หรือ หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล) กับหลักสูตร (มคอ 2 หมวดท่ี 4 ผล 

การเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผลและ curriculum mapping) 
 ความสอดคลองของหมวดตา  ง ๆ ภายใน

รายวชิา (มคอ 3) กับหลักสตูร (มคอ2หมวดที่ 

4 ผลการเรียนรู กลยทุธ การสอนและการ

ประเม ินผล และ curriculum mapping) 

 

 

 

ขอคิดเห็น 

ความสอดคลองของหมวด 2 จดุม ุงหมาย 

ของรายว ิชา หมวด4การพัฒนาผลการ 

เรยีนร ูรายว ิชา และ หมวด5แผนการสอน 

และการประเม ินผลในรายว ิชา(มคอ 3) 

 

 

 

ขอคิดเห็น 

 

 สอดคลอง 

ครบถวน สมบูรณ 

ตรงตามหลักสูตร 

กําหนดบางสวน 

หรือนอย 

สอดคลอง 

ครบถวน 

สมบูรณ ตรง 

ตามหลักสูตร 

กําหนดเปน 

สวนใหญ 

สอดคลอง 

ครบถวน 

สมบูรณ ตรง 

ตามหลักสูตร 

กําหนด 

สอดคลอง 

ครบถวน 

สมบูรณ 

บางสวนหรือ 

นอย 

สอดคลอง 

ครบถวน 

สมบูรณ 

กำหนดเปน 

สวนใหญ 

สอดคลอง 

ครบถวน 

สมบูรณ 

  √    √  ควรเพ่ิมรูปแบบและวิธกีาร

ประเมนิเกี่ยวกับการ

ทํางานและความ

รับผิดชอบตอผูอืน่ เชน 

การทํารายงานหรือการ

ทํางานเปนกลุม 
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2. การประเมินผลการเรียนรูของรายวิชาในดานตาง ๆ และผลการประเมินผลการเรียนรูของรายวิชา

ดาน ตาง ๆ สอดคลองกับผลการเรียนรูหรือวัตถุประสงคการเรียนรูท่ีก าหนด ความเหมาะสมของ

รูปแบบวิธีการ สอนกับวิธีการประเมินผล และข อคิดเห็น 

  การประเมนิผลการ 

เรียนรู ของรายวิชาใน 

ดานตาง ๆ 

ผลการประเมนิผลการ 

เรียนรูของรายวิชาดาน 

ตาง ๆ 

ความเหมาะสมของ 

รูปแบบวิธกีารสอน 

กับวิธกีารประเมนิผล 

ขอคิดเห็น  

 ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 

- ตระหนักในคุณคาและ

จริยธรรม จรยิธรรม 

เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต 

(1.1.1)  

- มีวินัย ตรงตอเวลา และ

ความรับผิดชอบตอตนเอง

และสังคม (1.1.2) 

- มีจรรยาบรรณทาง

วิชาการ (1.1.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิสิตผานเกณฑประเมิน 

50% จากรอยละ 100 

- พฤติกรรมการเขาเรียน 

- การทํางานตามท่ีไดรับ

มอบหมาย 

- มีรูปแบบและ

วิธีการประเมินผลท่ี

ชัดเจน คือ การตรง

ตอเวลาในการเขาช้ัน

เรียน ซึ่งพิจารณา

จากพฤติกรรมแลเค

วามสนใจในการเรียน 

- ไมมีรูปแบบการ

ประเมินผลจากการ

ทํางานตามท่ีไดรับ

มอบหมาย เน่ืองจาก

มีรูปแบบการ

ประเมินเฉพาะการ

เขาช้ันเรียน และการ

 

 

 

 ดานความร ู - สามารถวิเคราะหปญหา 

เ ข า ใ จ และอ ธิบ าย ค ว า ม

ต อ ง ก า ร ข อ ง สั ง ค ม แ ล ะ

องคการ รวมท้ังประยุกต

ความรู และการใชเครื่องมือท่ี

เหมาะสมกับการแกไขปญหา

ได (2.1.2) 

-  ส า ม า ร ถ ติ ด ต า ม

ความกาวหนาทางวิชาการ

ทางรัฐศาสตร รวมท้ังสามารถ

เขาใจแนวคิดเหลาน้ัน (2.1.3) 

-  มี ป ร ะสบการณ ใ นก าร

พัฒนาและประยุกตใชองค

ความรูทางรัฐศาสตรและรัฐ

ประศาสนศาสตร ได อย าง

เหมาะสม (2.1.5) 

 

- นิสิตผานเกณฑประเมิน 

50% จากรอยละ 100 

- การทดสอบยอย 

- รายงานกลุม  

- การนําเสนอรายงาน  

- การสอบปลายภาค 

- มีรูปแบบและวิธีการ

ประเมินท่ีหลากหลาย 

แตไมสอดคลองกับ

แผนการประเมินผล

การเรียนรู โดยเฉพาะ

ในสวนของการทดสอบ

ยอย การนําเสนอ

รายงาน และรายงาน

กลุม 
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 ดานทักษะทาง 

ปญญา 

- มีการพัฒนาทักษะทาง

ป ญ ญ า ไ ป พ ร อ ม กั บ

คุณธรรม จริยธรรม และ

ความรูเก่ียวกับองคความรู

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ (3.1.1) 

-  สามารถคิดหาเหตุผล 

เขาใจท่ีมาและสาเหตุของ

ปญหา (3.1.2) 

- สามารถนําความรูใน

รัฐศาสตรและ /หรือศาสตร

อ่ืนท่ีเก่ียวของมา

ประยุกตใชในสังคม (3.1.4) 

 

 

- นิสิตผานเกณฑประเมิน 

50% จากรอยละ 100 

- พฤติกรรมการ

แสดงออกตอประเด็น

คําถามในช้ันเรียน 

- การสอบปลายภาค 

- มีรูปแบบและ

วิธีการประเมิน

สอดคลองกับผลการ

เรียนรูท่ีระบุไว 

 

 ดานทักษะ 

ความสมัพันธ 

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผ ิดชอบ 

- สามารถสื่อสารกับกลุม

คนหลากหลายและ

สามารถสนทนาท้ัง

ภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศอยางมี

ประสิทธิภาพ (4.1.1) 

- มีความรับผดิชอบในการ

กระทําของตนเองและ

รับผิดชอบงานในกลุม มี

ความรับผิดชอบ การ

พัฒนาการเรียนรูท้ังของ

ตนเองและทางวิชาชีพ

อยางตอเน่ือง (4.1.3) 

- นิสิตผานเกณฑประเมิน 

50% จากรอยละ 100 

- พฤติกรรมการเขาช้ัน

เรียน 

- มีรูปแบบและ

วิธีการประเมินเฉพาะ

ความรับผิดชอบตอ

ตนเองจากพฤติกรรม

การเขาช้ันเรยีน 

- ไมมีรูปแบบและ

วิธีการประเมินทักษะ

การทํางานรวมกับ

ผูอ่ืนหรือการทํางาน

เปนทีม รวมท้ังไม

เห็นการประเมิน

ความรับผิดชอบตอ

งานในกลุม เน่ืองจาก

ไมมรีูปแบบและ

วิธีการประเมินการ

ทํางานกลุม 

- ไมมีรูปแบบและ

วิธีการประเมินทักษะ

ในขอ 4.1.1 ท่ีชัดเจน 
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 ดานทักษะการ 

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสือ่สาร และ 

การใชเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

- สามารถสื่อสารอยางมี

ประสิทธิภาพท้ังปากเปลา

และการ เ ขียน เลื อกใช

รูปแบบของสื่อการนําเสนอ

อยางเหมาะสม (5.1.3) 

- สามารถใชสารสนเทศ

และเทคโนโลยีสื่อสารอยาง

เหมาะสม (5.1.4) 

 

- นิสิตผานเกณฑประเมิน 

50% จากรอยละ 100 

- รายงานการศึกษาดวย

ตนเอง 

- การแสดงความคดิเห็น

ของผูเรียนระหวางการ

บรรยายในช้ันเรียน 

- มีรูปแบบและ

วิธีการประเมินผล

การเรยีนรูขอ 5.1.3  

- ไมมีรูปแบบและ

วิธีการประเมินผล

การเรยีนรูขอ 5.1.4 

ท่ีชัดเจน 

 

3. สรุปผลการทวนสอบ 

ผูสอนมีการวางแผนการสอนและด าเนินการสอนตามแผน และเปนการสอนท่ีชวยใหผูเรยีนเกิดผลการเรียนรู

ดานตาง ๆ ท่ีครอบคลุมตาม curriculum mapping ของหลักสูตรท่ีกำหนดเปนสวนใหญ แตยังขาดเคร่ืองมือที มี

ความละเอ ียดในการใหคะแนนของผูสอนเพ ื่อใหเปนในทางเดียวกันในผลการเรียนรูดานตาง ๆ 

 
4. ขอเสนอแนะ 

- ควรเพ่ิมรูปแบบและวิธีการประเมินเก่ียวกับการทํางานและความรับผิดชอบตอผูอ่ืน เชน การทํารายงานหรือ

การทํางานเปนกลุม 

- ควรเพ่ิมความหลากหลายของรูปแบบและวิธีการประเมินท่ีนอกเหนือจากการทดสอบและพฤติกรรมการเขา

ชั้นเรียน 
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รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู 

 

รายวิชา 833232 องคการและการจัดการสาธารณะ (Public Organization and Management) 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยันเรศวร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะสังคมศาสตร ภาควิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. ช่ือหลักสูตร   รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) 

รหัสและช่ือรายว ิชา  833232 องคการและการจัดการสาธารณะ (Public Organization and Management) 

3. อาจารยผูรับผิดชอบรายว ิชาและอาจารยผ ูสอน 

3.1 อาจารยผูร ับผิดชอบรายวิชา  

กลุมเรียนท่ี 1 ดร.พลดา เดชพลมาตย 

กลุมเรียนท่ี 2 ดร.ศิวาภรณ ไชยเจริญ  

3.2 อาจารยผ ูสอน 

กลุมเรียนท่ี 1 ดร.พลดา เดชพลมาตย 

กลุมเรียนท่ี 2 ดร.ศิวาภรณ ไชยเจริญ  

 4. ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2560 

นิสิตชั้นปท่ีเรยีน ชั้นป 2  กลุมท่ี 1 และ 2  

5. สถานท่ีเรียน อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ72 พรรษาบรมราชินีนาถ 

หมวดท่ี 2 ผลการทวนสอบ 

1. ความสอดคลองของรายวิชา (มคอ 3หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายของรายว ิชา หรือ หมวดท่ี 4 การพัฒนาผล 

การเรียนร ูรายวิชา หรือ หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล) กับหลักสูตร (มคอ 2 หมวดท่ี 4 ผล 

การเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผลและ curriculum mapping) 
 ความสอดคลองของหมวดตา  ง ๆ ภายใน

รายวชิา (มคอ 3) กับหลักสตูร (มคอ 2 หมวดที่ 

4 ผลการเรียนรู กลยทุธการสอนและการ

ประเม ินผล และ curriculum mapping) 

 

 

 

ขอคิดเห็น 

ความสอดคลองของหมวด 2 จดุม ุงหมาย 

ของรายว ิชา หมวด 4 การพัฒนาผลการ 

เรยีนร ูรายว ิชา และ หมวด5แผนการสอน 

และการประเม ินผลในรายว ิชา (มคอ 3) 

 

 

 

ขอคิดเห็น 

 

 สอดคลอง 

ครบถวน สมบูรณ 

ตรงตามหลักสูตร 

กำหนดบางสวน 

หรือนอย 

สอดคลอง 

ครบถวน 

สมบูรณ ตรง 

ตามหลักสูตร 

กำหนดเปน 

 

สอดคลอง 

ครบถวน 

สมบูรณ ตรง 

ตามหลักสูตร 

กําหนด 

สอดคลอง 

ครบถวน 

สมบูรณ 

บางสวนหรือ 

นอย 

สอดคลอง 

ครบถวน 

สมบูรณ 

กําหนดเปน 

สวนใหญ 

สอดคลอง 

ครบถวน 

สมบูรณ 

  √    √    
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2. การประเมินผลการเรียนรูของรายวิชาในดานตาง ๆ และผลการประเมินผลการเรียนรูของรายวิชาดาน 

ตาง ๆ สอดคลองกับผลการเรียนรูหรือวัตถุประสงคการเรียนรูท่ีก าหนด ความเหมาะสมของรูปแบบวิธีการ 

สอนกับวิธีการประเมินผล และข อคิดเห็น 
  การประเมินผลการ 

เรยีนร ูของรายวิชาใน 

ดานตาง ๆ 

ผลการประเมินผลการ 

เรยีนรูของรายวิชาดาน  

ตาง ๆ 

ความเหมาะสมของ 

รูปแบบวิธีการสอน 

กับวิธีการประเมนิผล 

ขอคิดเห็น 

 

 ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 

รายวิชาประเมินผล 

1) คุณธรรม จริยธรรม 

ซื่อสัตยสุจรติ เสยีสละ 

และมีนํ้าใจ 

2) ความมีวินัย ตรงตอ

เวลา มีความรับผิดชอบ

ตอหนาท่ีของตนเองและ

รับผิดชอบตอสวนรวม 

3) การเคารพสิทธิและรับ

ฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

เคารพในคุณคาและ

ศักดิ์ศรีของความเปน

มนุษย รวมถึงการเคารพ

กฎระเบียบและขอบังคับ

ตาง ๆ ขององคกรและ

สังคม โดยประเมินจาก

การสังเกตพฤติกรรมใน

การเรยีนของนิสิต เชน 

การตรงเวลาในการเขา

เรียน การสงงานตาม

กําหนดระยะเวลาท่ี

มอบหมาย และการเขา

รวมกิจกรรมตางๆ และ    

ยังประเมินจากการ

วิเคราะหความเห็น 

ทัศนคติท่ีนิสิตแสดงให

เห็นจากการรวมแสดง

ความเห็นในช้ันเรียน  

การทํารายงานและการ

การสอบ 

 

 

นิสิตผานเกณฑการ

ประเมิน 60% รอยละ 

100 

ผูสอนบรรยายและ

ยกตัวอยางกรณศีึกษา 

ในประเด็นดาน

คุณธรรมจริยธรรมท่ี

เก่ียวของกับการบริหาร

จัดการองคการ พรอม

ท้ังเปดโอกาสใหนิสิต

รวมแสดงความคิดเห็น 

รูปแบบวิธีการสอน 

กับวิธีการประเมิน 

ผลมคีวามเหมาะสม  
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 ดานความร ู รายวิชาประเมินผล  
ความรูความเขาใจ

เก่ียวกับแนวคดิ ทฤษฎี

องคการ  ตลอดจน

องคประกอบตางๆใน

การศึกษาเก่ียวกับ

องคการ ท้ังโครงสราง  

พฤติกรรม กระบวนการ 

สิ่งแวดลอม เปาหมาย 

และการพัฒนาองคการ 

รวมถึงความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการจดัการ

สาธารณะในบริบทสังคม

ปจจุบัน โดยประเมินจาก

การทดสอบ  การทํา

รายงานเดีย่วและกลุม 

การนําเสนอรายงาน การ

รวมอภิปรายในช้ันเรียน 

นิสิตผานเกณฑการ

ประเมิน 60% รอยละ 

100 

ผูสอนบรรยาย อภปิราย 

กรณีศึกษา และใหนิสิต

คนควาดวยตวัเอง 

รูปแบบวิธีการสอน 

ควรหาโอกาสให

นิสิตไดมีการรบัฟง

และแลกเปลี่ยน

เรยีนรูท้ังความรู

และประสบการณ

ในการบรหิาร

จัดการองคกร

รูปแบบตางๆ จาก

ผูเช่ียวชาญ 

ผูบรหิาร หรือ

ผูทรงคณุวุฒิท่ี

ทํางานในองคกรท่ี

สําคญัๆ  

 

  

 ดานทักษะทาง

ปญญา 

รายวิชาประเมินการ

วิเคราะหและอธิบายถึง

องคการ ในประเดน็

ตางๆท่ีเก่ียวของได และ

ความสามารถในการนํา

แนวคดิ ทฤษฎีเก่ียวกับ

องคการมาอธิบายและ

คิดหาเหตผุลเช่ือมโยง

เหตุและผลของปรากฏ 

การณท่ีเกิดข้ึนจริงได 

ประเมนิผลจากการ

ทดสอบ  การทํา

รายงาน การนําเสนอ

รายงาน การอภิปราย

ในช้ันเรยีน 

 

นิสิตผานเกณฑการ

ประเมิน 60% รอยละ 

100 

ผูสอนบรรยาย  และ

กระตุนใหนิสิตไดคิด

วิเคราะห นําอภปิราย 

มอบหมายใหศึกษา

คนควาดวยตนเอง   

รูปแบบวิธีการสอน 

ควรเพ่ิมเตมิในเรื่อง

การศึกษาองคการ

จากศึกษาดูงาน

องคกรรปูแบบ

ตางๆ และประเดน็

ท่ีเก่ียวของกับการ

บรหิารจดัการ

องคกร เพ่ือใหนิสติ

ไดนําแนวคดิ 

ทฤษฎมีาวิเคราะห

ปรากฏการณท่ี

เกิดข้ึนจริงใน

องคกรรปูแบบ

ตางๆ 
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 ดานทักษะการ 

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสือ่สาร และ 

การใช เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

รายวิชาประเมิน ทักษะ

ในการใชเครื่องมือท่ี

จําเปนท่ีมีอยูในปจจุบัน

ตอการทํางานท่ีเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร และการใช

สารสนเทศและเทคโนโลยี

สื่อสารอยางเหมาะสม 

 

นิสิตผานเกณฑการ

ประเมิน 60% รอยละ 

100 

ผูสอนมอบหมายงาน

กลุม งานเดี่ยวให

นิสิตศึกษาคนควา

ดวยตนเอง และ

นําเสนอท้ังการทํา

เปนรูปเลมรายงาน

และการนําเสนอใน

ช้ันเรียน 

รูปแบบวิธีการ

สอนกับวิธีการ

ประเมินผลมี

ความเหมาะสม 

 

  

 3. สรุปผลการทวนสอบ ผูสอนมีการวางแผนการสอนและดำเนินการสอนตามแผน และเปนการสอนท่ีชวยให ผูเรียน

เกิดผลการเรียนรูดานตาง ๆ ท่ีครอบคลุมตาม curriculum mapping ของหลักสตูรท่ีกำหนด แตรูปแบบวิธีการสอนควร

ปรับเปลีย่นเพ่ือกระตุนใหนิสติไดเรียนรูจากสิ่งท่ีเกิดข้ึนจริงมากข้ึน นอกเหนือจากการเรียนรูจากการบรรยายและอภิปราย

ประเด็นตางๆท่ีเก่ียวของกับการบริหารองคกร  

  

 4. ขอเสนอแนะ ควรพัฒนาวิธีการสอนท่ีจะทําหนิสิตเขาใจจากการปฏิบัติงานจริง เชน การศึกษาดูงาน การศึกษาโดยการ

ลงพ้ืนท่ีศึกษาองคกรรูปแบบตางๆ การสัมมนากับผูเช่ียวชาญในการบริหารองคกรรูปแบบตางๆ เปนตน  
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กรรมการทวนสอบ รายวิชา 833232 องคการและการจดัการสาธารณะ 

ช่ือ-สกุล  ลายเซ็น  วันท่ีรายงาน 

ผศ.ดร.วุฒิกรณ ชูวัฒนานุรักษ  
 

 15 มิ.ย. 2561 

ผศ.ดร.นิธิ เนื่องจํานงค  
 

 15 มิ.ย. 2561 

ดร.กานต บุณยะกาญจน  
 
 15 มิ.ย. 2561 
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รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู 
 

รายวิชา 833322 ประวัติศาสตรการทูตและความสัมพันธระหวางประเทศ 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะสังคมศาสตร ภาควิชารัฐศาสตร และรฐัประศาสนศาสตร 

หมวดท่ี 1 ขอม ูลท่ัวไป 

1. ช่ือหลักสูตร รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) 

2. รหัสและช่ือรายวิชา  

     833322 ประวัติศาสตรการทูตและความสัมพันธระหวางประเทศ 

3. อาจารยผูรับผิดชอบรายว ิชาและอาจารยผ ูสอน 

วิเชียร อินทะสี 

4. ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา  
นิสิตชั้นปท่ี 3  กลุมท่ี 1 
5. สถานท่ีเรียน คณะสังคมศาสตร 

หมวดท่ี 2 ผลการทวนสอบ 

1. ความสอดคลองของรายวิชา (มคอ 3หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายของรายว ิชา หรือ หมวดท่ี 4 การพัฒนาผล 

การเรียนร ูรายวิชา หรือ หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล) กับหลักสูตร (มคอ 2 หมวดท่ี 4 ผล 

การเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผลและ curriculum mapping) 

 ความสอดคลองของหมวดตา  งๆ ภายในรายวชิา 

(มคอ 3) กับหลักสูตร (มคอ2หมวดที่ 4 ผลการ 

เรยีนรู กลยุทธการสอนและการประเม ินผล และ 

curriculum mapping) 

 

 

 

ขอคิดเห็น 

ความสอดคลองของหมวด 2 จดุม ุงหมาย 

ของรายว ิชา หมวด4การพัฒนาผลการ 

เรยีนร ูรายว ิชา และ หมวด5แผนการสอน 

และการประเม ินผลในรายว ิชา(มคอ 3) 

 

 

 

ขอคิดเห็น 

 

 สอดคลอง 

ครบถวน สมบูรณ 

ตรงตามหลักสูตร 

กําหนดบางสวน 

หรือนอย 

สอดคลอง 

ครบถวน 

สมบูรณ ตรง 

ตามหลักสูตร 

กําหนดเปน 

สวนใหญ 

สอดคลอง 

ครบถวน 

สมบูรณ ตรง 

ตามหลักสูตร 

กําหนด 

สอดคลอง 

ครบถวน 

สมบูรณ 

บางสวนหรือ 

นอย 

สอดคลอง 

ครบถวน 

สมบูรณ 

กำหนดเปน 

สวนใหญ 

สอดคลอง 

ครบถวน 

สมบูรณ 

   √    √   
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2. การประเมินผลการเรียนรูของรายวิชาในดานตางๆ และผลการประเมินผลการเรียนรูของรายวิชาดาน 

ตางๆสอดคลองกับผลการเรียนรูหรือวัตถุประสงคการเรียนรูท่ีก าหนด ความเหมาะสมของรูปแบบวิธีการ 

สอนกับวิธีการประเมินผล และข อคิดเห็น 

  การประเมนิผลการ 

เรียนรู ของรายวิชาใน 

ดานตางๆ 

ผลการประเมนิผลการ 

เรียนรูของรายวิชาดาน 

ตางๆ 

ความเหมาะสมของ 

รูปแบบวิธกีารสอน 

กับวิธกีารประเมนิผล 

ขอคิดเห็น  

 ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 

 รายวิชาประเมินผลการ

ตระหนักในคณุคา และ

คุณธรรม (1.1.1)  

 ความมีวินัย ตรงตอเวลา 

(1.1.2)  

ความเปนผูนําและการ

ทํางานเปนทีม (1.1.3) 

 การเคารพรับฟงความ

คิดเห็นของผูอ่ืน (1.1.4) 

  

 นิสิตผ านเกณฑการ 

ประเมิน 60% รอยละ 

  100 

 ผูสอนประเมินจากการ

เขาหองเรียน การทํา

รายงาน และการนําเสนอ 

-  

 ดานความร ู  รายวิชาประเมินผลจาก

ความรูความเขาใจใน

หลักการ และทฤษฏีและ

ความสามารถในการบูรณา

การองคความรู (2.1.1) 

 การวิเคราะหปญหาและ

การประยุกตใชความรู 

(2.1.2) 

 การติดตามความกาวหนา

ทางวิชาการรัฐศาสตร 

(2.1.3) 

 การมีความรูแนวกวางทาง

รัฐศาสตร (2.1.4) 

การพัฒนา และประยุกตใช

องคความรูไดเหมาะสม 

(2.1.5) 

 

 

 นิสิตผ านเกณฑการ 

ประเมิน 60% รอยละ 

  100 

 ผูสอนประเมินจากการ

สอบและการทํารายงาน  

-  

 ดานทักษะทาง 

ปญญา 

 รายวิชาประเมิน การ

พัฒนาทักษะทางปญญา

พรอมกับคณุธรรม และ

จรยิธรรม (3.1.1) 

 นิสิตผ านเกณฑการ 

ประเมิน 60% รอยละ 

  100 

 ผูสอนประเมินจากการ

เขาหองเรียน การทํา

รายงาน และการนําเสนอ 

 

 

 

 

 

-  
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 ดานทักษะ 

ความสมัพันธ 

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผ ิดชอบ 

 รายวิชาประเมินผลกา ร

ทํา ง าน กลุ ม  (4.1.2) 

 นิสิตผ านเกณฑการ 

ประเมิน 60% รอยละ 

  100 

 ผูสอนประเมินจากการ

อภิปรายในช้ันเรยีน  

-  

 ดานทักษะการ 

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสือ่สาร และ 

การใชเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

 รายวิชาประเมิน 

ความสามารถในการสื่อสาร

ท้ังปากเปลาและการเขียน 

(5.1.3) และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศอยาง

เหมาะสม (5.1.4) 

 นิสิตผ านเกณฑการ 

ประเมิน 60% รอยละ 

  100 

 ผูสอนมอบหมายให 

ผูเรยีนนําเสนอรายงาน

ผานการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ และอภิปราย

ภายในช้ันเรียน 

-  

3. สรุปผลการทวนสอบ 

ผูสอนมีการวางแผนการสอนและดําเนินการสอนตามแผน และเปนการสอนท่ีชวยให ผูเรียนเกิดผลการเรียนรู

ดานตาง ๆ ท่ีครอบคลุมตาม curriculum mapping ของหลักสูตรท่ีกําหนด แตยังคอนขางขาดหลักเกณฑใน

การประเมินผล 

4. ขอเสนอแนะ 

ควรพัฒนาหลักเกณฑในการประเมินผล 
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กรรมการทวนสอบ รายวิชา 833322 ประวัติศาสตรการทูตและความสัมพันธระหวางประเทศ 

ช่ือ-สกุล  ลายเซ็น  วันท่ีรายงาน 
     
ผศ.ดร.วุฒิกรณ ชูวัฒนานุรักษ  

 
 15 มิ.ย. 2561 

ดร.ศิวาภรณ ไชยเจริญ  
 

 15 มิ.ย. 2561 

ดร.กานต บุณยะกาญจน  
 
 15 มิ.ย. 2561 
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รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู 
 

รายวิชา 833212 การเมืองเปรียบเทียบ 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยันเรศวร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะสังคมศาสตร ภาควิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. ช่ือหลักสูตร รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) 

รหัสและชื อรายว ิชา 833212 การเมืองเปรียบเทียบ 
 

3. อาจารยผูรับผิดชอบรายว ิชาและอาจารยผ ูสอน 
นิธิ เนื่องจํานงค 

 

4. ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2560 

นิสิตชั้นป  2  กลุมท่ี 1 

5. สถานท่ีเรียน QS2104 

หมวดท่ี 2 ผลการทวนสอบ 

1. ความสอดคลองของรายวิชา (มคอ 3หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายของรายว ิชา หรือ หมวดท่ี 4 การพัฒนาผล 

การเรียนร ูรายวิชา หรือ หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล) กับหลักสูตร (มคอ 2 หมวดท่ี 4 ผล 

การเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผลและ curriculum mapping) 

 ความสอดคลองของหมวดตา  ง ๆ ภายใน

รายวชิา (มคอ 3) กับหลักสตูร (มคอ2หมวดที่ 

4 ผลการเรียนรู กลยทุธการสอนและการ

ประเม ินผล และ curriculum mapping) 

 

 

 

ขอคิดเห็น 

ความสอดคลองของหมวด 2 จดุม ุงหมาย 

ของรายว ิชา หมวด4การพัฒนาผลการ 

เรยีนร ูรายว ิชา และ หมวด5แผนการสอน 

และการประเม ินผลในรายว ิชา(มคอ 3) 

 

 

 

ขอคิดเห็น 

 

 สอดคลอง 

ครบถวน สมบูรณ 

ตรงตามหลักสูตร 

กำหนดบางสวน 

หรือนอย 

สอดคลอง 

ครบถวน 

สมบูรณ ตรง 

ตามหลักสูตร 

กำหนดเปน 

สวนใหญ 

สอดคลอง 

ครบถวน 

สมบูรณ ตรง 

ตามหลักสูตร 

กําหนด 

สอดคลอง 

ครบถวน 

สมบูรณ 

บางสวนหรือ 

นอย 

สอดคลอง 

ครบถวน 

สมบูรณ 

กําหนดเปน 

สวนใหญ 

สอดคลอง 

ครบถวน 

สมบูรณ 

   √    √   
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2. การประเมินผลการเรียนรูของรายวิชาในดานตาง ๆ และผลการประเมินผลการเรียนรูของรายวิชาดาน 
ตาง ๆ สอดคลองกับผลการเรียนรูหรือวัตถุประสงคการเรียนรูท่ีก าหนด ความเหมาะสมของรูปแบบวิธีการ 

สอนกับวิธีการประเมินผล และข อคิดเห็น 

  การประเมินผลการ ผลการประเมินผลการ ความเหมาะสมของ ขอคิดเห็น  

เรยีนร ูของรายวิชาใน เรยีนรูของรายวิชาดาน   รูปแบบวิธีการสอน 
   ดานตาง ๆ   ตาง ๆ กับวิธีการประเมนิผล 

 ดานคุณธรรม รายวิชาประเมินผล นิสิตผานเกณฑการ    มคีวามเหมาะสม -  

จริยธรรม ความมีวินัย ตรงตอเวลา 

 

ประเมิน 60 % รอยละ    สอดคลอง  

และความรับผดิชอบตอ   100   

  ตนเอง และสังคม   

  (1.1.2)   
การเคารพสิทธิและความ

คิดเห็นของผูอ่ืน รวมถึง

การเคารพกฎระเบียบ

ขอบังคับตางๆ (1.1.4) 

  
  

 

 

 

    ดานความร ู      

  รายวิชาประเมินผลความ 

รูดานความสามารถ

วิเคราะหปญหา ประยกุต

ความรู และใชเครื่องมอืท่ี

เหมาะสมในการแกปญหา 

(2.1.2) 

นิสิตผานเกณฑการ 

ประเมนิ 60 % รอยละ 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   มคีวามเหมาะสม 

สอดคลอง ผูเรียน  คนหา

กรณีศึกษา และนําเสนอ

ผานรายงาน 

-  

  รายวิชาประเมินผล นิสิตผานเกณฑการ    มีความเหมาะสม   

ความรู ในการติดตาม ประเมิน 60% รอยละ สอดคลอง ผูสอนมอบ - 

 

 

 

 

 

ความกาวหนาทางวิชา 100 หมายใหผูเรียนประเมิน  

การทางรัฐศาสตร จากการปริทัศนหนังสือ  

(2.1.3)   
     รายวิชาประเมินผลความ นิสิตผานเกณฑการ มีความเหมาะสม  
รูในแนวกวางของสาขา ประเมิน 60% รอยละ สอดคลอง ผูสอนมอบ  

รัฐศาสตร (2.1.4) 100 หมายใหผูเรียนประเมิน  

 ความกาวหนาขององค 

 ความรูแนวกวางผาน 

 Take-home exam 
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 ดานทักษะทาง

ปญญา 

รายวิชาประเมิน การ

พัฒนาทักษะทางปญญา

พรอมกับคุณธรรม และ

จริยธรรม (3.1.1) 

นิ สิ ต ผ า น เ กณฑ ก า ร 

ประเมิน 60% รอยละ 

100 

ผูสอนมอบหมายให 

ผูเรียนทํารายงาน

กลุม และประยกุตใช

องคความรูทาง

การเมืองเปรยีบเทียบ 

พรอมท้ังประเมิน

คุณธรรมทางวิชาการ 

- 

 

 

 ดานทักษะ 

ความสมัพันธ 

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผ ิดชอบ 

รายวิชาประเมินผลก า ร

ทํา ง า น ก ลุ ม  (4.1.2) 

นิสิตผานเกณฑการ 

ประเมิน 60% รอยละ 

100 

ผูสอนมอบหมายให 

ผู เ รี ย น ค น ห า

กรณีศึกษาผานการ

ทํารายงานกลุมและ

นําเสนอหนาช้ันเรียน 

-  

 ดานทักษะการ 

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสือ่สาร และ 

การใช เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

รายวิชาประเมิน 

ความสามารถในการ

สื่อสารท้ังปากเปลาและ

การเขียน (5.1.3) และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศอยาง

เหมาะสม (5.1.4) 

นิสิตผานเกณฑการ 

ประเมิน 60% รอยละ 

100 

ผูสอนมอบหมายให 

ผูเรียนนําเสนอ

รายงานผานการใช

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

และอภิปรายภายใน

ช้ันเรียน 

-  

 3. สรุปผลการทวนสอบ ผูสอนมีการวางแผนการสอนและด าเนินการสอนตามแผน และเปนการสอนท่ีชวยให ผูเรียนเกิดผล

การเรยีนรูดานตาง ๆ ท่ีครอบคลุมตาม curriculum mapping ของหลักสตูรท่ีกําหนด แตยังคอนขางขาดหลักเกณฑในการ

ประเมินผล 

 4. ขอเสนอแนะ ควรพัฒนาหลักเกณฑในการประเมินผล 
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กรรมการทวนสอบ รายวิชา 833212 การเมืองเปรียบเทียบ 

ช่ือ-สกุล  ลายเซ็น  วันท่ีรายงาน 
     
ผศ.ดร.วุฒิกรณ ชูวัฒนานุรักษ  

 
 15 มิ.ย. 2561 

ดร.ศิวาภรณ ไชยเจริญ  
 

 15 มิ.ย. 2561 

ดร.กานต บุณยะกาญจน  
 
 15 มิ.ย. 2561 
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รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู 
 

รายวิชา 833341 การปกครองทองถ่ินไทย 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะสังคมศาสตร ภาควิชารัฐศาสตร และรัฐประศาสนศาสตร 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. ช่ือหลักสูตร รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) 

2. รหัสและช่ือรายวิชา  

    833341 การปกครองทองถ่ินไทย 

3. อาจารยผูรับผิดชอบรายว ิชาและอาจารยผ ูสอน 
ดาริน คงสัจวิวัฒน 

4. ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา  
     นิสติชั้นป 3  กลุมท่ี 1 
5. สถานท่ีเรียน  

     QS2212 

หมวดท่ี 2 ผลการทวนสอบ 

1. ความสอดคลองของรายวิชา (มคอ 3หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายของรายว ิชา หรือ หมวดท่ี 4 การพัฒนาผล 

การเรียนร ูรายวิชา หรือ หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล) กับหลักสูตร (มคอ 2 หมวดท่ี 4 ผล 

การเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผลและ curriculum mapping) 

 ความสอดคลองของหมวดตา  ง ๆ ภายใน

รายวชิา (มคอ 3) กับหลักสตูร (มคอ2หมวดที่ 

4 ผลการ เรยีนรู กลยทุธ การสอนและการ

ประเม ินผล และ curriculum mapping) 

 

 

 

ขอคิดเห็น 

ความสอดคลองของหมวด 2 จดุม ุงหมาย 

ของรายว ิชา หมวด4การพัฒนาผลการ 

เรยีนร ูรายว ิชา และ หมวด5แผนการสอน 

และการประเม ินผลในรายว ิชา(มคอ 3) 

 

 

 

ขอคิดเห็น 

 

 สอดคลอง 

ครบถวน สมบูรณ 

ตรงตามหลักสูตร 

กําหนดบางสวน 

หรือนอย 

สอดคลอง 

ครบถวน 

สมบูรณ ตรง 

ตามหลักสูตร 

กําหนดเปน 

สวนใหญ 

สอดคลอง 

ครบถวน 

สมบูรณ ตรง 

ตามหลักสูตร 

กําหนด 

สอดคลอง 

ครบถวน 

สมบูรณ 

บางสวนหรือ 

นอย 

สอดคลอง 

ครบถวน 

สมบูรณ 

กำหนดเปน 

สวนใหญ 

สอดคลอง 

ครบถวน 

สมบูรณ 

   √    √   
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2. การประเมินผลการเรียนรูของรายวิชาในดานตาง ๆ และผลการประเมินผลการเรียนรูของรายวิชา

ดาน ตาง ๆ สอดคลองกับผลการเรียนรูหรือวัตถุประสงคการเรียนรูท่ีก าหนด ความเหมาะสมของ

รูปแบบวิธีการ สอนกับวิธีการประเมินผล และข อคิดเห็น 

  การประเมนิผลการ 

เรียนรู ของรายวิชาใน 

ดานตาง ๆ 

ผลการประเมนิผลการ 

เรียนรูของรายวิชาดาน 

ตาง ๆ 

ความเหมาะสมของ 

รูปแบบวิธกีารสอน 

กับวิธกีารประเมนิผล 

ขอคิดเห็น  

 ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 

 รายวิชาประเมินผลการ

ตระหนักในคณุคา และ

คุณธรรม (1.1.1)  

ความเปนผูนําและการ

ทํางานเปนทีม (1.1.3) 

 การมีจรรยาบรรณทาง

วิชาการ (1.1.5) 

นิ สิ ตผ าน เกณฑ การ 

ประเมิน 60% รอยละ 

  100 

 ผูสอนประเมินจากการ

เขาหองเรียน การทํา

รายงาน และการนําเสนอ 

-  

 ดานความร ู  รายวิชาประเมินผลจาก

ความรูความเขาใจใน

หลักการ และทฤษฏีและ

ความสามารถในการบูรณา

การองคความรู (2.1.1) 

 นิสิตผ านเกณฑการ 

ประเมิน 60% รอยละ 

  100 

 ผูสอนประเมินจากการ

ทําแบบฝกหัด รายงาน 

และการสอบ 

-  

 ดานทักษะทาง 

ปญญา 

 รายวิชาประเมิน การ

พัฒนาทักษะทางปญญา

พรอมกับคณุธรรม และ

จรยิธรรม (3.1.1) 

นิ สิ ตผ าน เกณฑ การ 

ประเมิน 60% รอยละ 

  100 

 ผูสอนประเมินจากการ

ทําแบบฝกหัด รายงาน 

และการสอบ 

-  

 ดานทักษะ 

ความสมัพันธ 

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผ ิดชอบ 

 รายวิชาประเมินผลกา ร

ทํา ง าน กลุ ม  (4.1.2) 

 นิสิตผ านเกณฑการ 

ประเมิน 60% รอยละ 

  100 

 ผูสอนประเมินจากการ

เขาหองเรียน และการทํา

รายงาน 

-  

 ดานทักษะการ 

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสือ่สาร และ 

การใชเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

 รายวิชาประเมินผลจาก

ทักษะการใชเครื่องมือตางๆ

ท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

(5.1.1) 

 นิสิตผ านเกณฑการ 

ประเมิน 60% รอยละ 

  100 

 ผูสอนประเมินผลจาก

การคนควาขอมูลทาง

อินเตอรเน็ต 

-  

3. สรุปผลการทวนสอบ 

ผูสอนมีการวางแผนการสอนและดำเนินการสอนตามแผน และเปนการสอนท่ีชวยให ผูเรียนเกิดผลการเรียนรู

ดานตาง ๆ ท่ีครอบคลุมตาม curriculum mapping ของหลักสูตรท่ีกำหนด แตยังคอนขางขาดหลักเกณฑใน

การประเมินผล 

4. ขอเสนอแนะ ควรพัฒนาหลักเกณฑในการประเมินผล 
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กรรมการทวนสอบ รายวิชา 833341 การปกครองทองถิน่ไทย 

ช่ือ-สกุล  ลายเซ็น  วันท่ีรายงาน 
     
ผศ.ดร.วุฒิกรณ ชูวัฒนานุรักษ  

 
 15 มิ.ย. 2561 

ผศ.ดร.นิธิ เนื่องจํานงค  
 

 15 มิ.ย. 2561 

ดร.ศิวาภรณ ไชยเจริญ  
 

 15 มิ.ย. 2561 
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สรุปผลการทวนสอบรายวิชาของหลักสูตร 

 

กรรมการทวนสอบฯไดดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ ของนิสิตของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

จํานวน 11 รายวิชาจากรายวิชาตาง ๆ ท ี่เปดสอนในปการศึกษา 2560 จํานวนท้ังสิ้น 41 รายวิชา หรือ คิด

เปนรอยละ 26.82 ของรายวิชาท่ีเปดสอนตามแผนการศึกษาท่ีระบุไวในหลักสูตร โดยเปนรายวิชาท่ีเปด

สอนในภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวน 4 รายวิชา ไดแก  รายวิชา 833101 การเมืองการปกครองเบื้องตน  

รายวิชา 833211 กฎหมายรัฐธรรมนูยและกฎหมายปกครอง รายวิชา 833331 นโยบายสาธารณะ 

รายวิชา 833317 ทฤษฎีมารกซิสเบื้องตน และภาคการศึกษาท่ี 2 จำนวน  7 รายวิชา ไดแก รายวิชา 

833103 ความสัมพันธระหวางประเทศเบื้องตน รายวิชา 833104 รัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน รายวิชา 

833222 ความสัมพันธระหวางประเทศของไทย รายวิชา 833232 องคการและการจัดการสาธารณะ 

รายวิชา 833341 การปกครองทองถ่ินไทย รายวิชา 833212 การเมืองเปรียบเทียบ รายวิชา 833322 

ประวัติศาสตรการทูตและความสัมพันธระหวางประเทศ ผลการทวนสอบพบวา ทุกรายวิชามี มคอ 3 

ท่ีมีการกำหนด จุดมุงหมายของรายวิชา ในหมวดท่ี 2 การพัฒนาผลการเรียนร ูรายวิชา ใน หมวด 4 และ 

แผนการสอนและ การประเมินผลใน หมวด 5 สอดคลองก บัผลการเรียนรูกลยุทธการสอนและการ

ประเมินผล และ curriculum mapping ท่ีกําหนดไวในหลักสูตร หรือ มคอ 2 หมวดท่ี 4 อยางครบถวน 

สมบูรณ ตรงตามหลักสูตรกําหนดเปนสวนใหญ ตามตารางท ี่ 1 

ตารางท ี่ 1     ความสอดคล องของรายว ิชา   (มคอ 3 หมวดท่ี  2 จุดมุงหมายของรายว ิชา หร ือ หมวดที่ 4 การพ ัฒนาผล

เร ียนร  ูรายวิชา หร ือ หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล)  กับหล ักสูตร (มคอ 2 หมวดท่ี 4 ผล

การเร ียนร  ูกลย ุทธ การสอนและการประเมินผลและ curriculum mapping) ของรายวิชาท่ีทำการทวนสอบ 

 

จํานวนรายวิชา (%) ของความสอดคลองของหมวดตาง ๆ ภายในรายวชิา 

(มคอ 3) กับหลักสูตร (มคอ2หมวดที ่4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน

และ การประเมินผล และ curriculum mapping) 

จานวนรายวิชา (%) ของความสอดคลองของหมวด 2 จุดมุงหมายของ

รายวิชา หมวด4การพัฒนาผลการเรียนรูรายวิชา และ หมวด5แผนการ

สอนและการประเมินผลในรายวิชา 

สอดคลองรบถวน 

สมบูรณ ตรงตาม

หลักสูตรห น ด

เ ป น ส ว น น อ ย  

สอดคลองครบถวน 

สมบูรณ ตรงตาม

หลักสูตรกาํ ห น ด

เ ป น ส ว น ใ ห ญ  

สอดคลองครบถวน 

สมบูรณ ตรงตาม

หลักสูตรกาํหนด 

สอดคลองครบถวน 

สมบูรณ ตรงตาม

หลักสูตรกาํ ห น ด

เ ป น ส ว น น อ ย  

สอดคลองครบถวน 

สมบูรณ ตรงตาม

หลักสูตรกาํ ห น ด

เ ป น ส ว น ใ ห ญ  

สอดคลองครบถวน 

สมบูรณ ตรงตาม

หลักสูตรกาํหนด 

 3 (27.27%) 8  (72.73%)  3 (27.27%) 8  (72.73%) 
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สวนผลการเรียนรูของรายวิชาพบวา ทุกรายวิชามีผลการเรียนรู ดานความรู ท่ีนิสิต หรือผูเรียน 

สามารถเรียนร ูและมีผลการเรียนร ูท่ีเกิดกับนิสิตหรือผูเรียนผานเกณฑท่ีรายวิชากำหนดไดรอยละ 100 

ของผู เรียนท้ังหมด สวนดานอ่ืนๆ พบวา นิสิต หรือผู เรียน สามารถเรียนรู และมีผลการเรียนรู ท่ีเกิดกับ

นิสิตหรือผูเรียนไดในระดับพอใช (2.50-3.49) คิดเปนรอยละ 9.09 ระดับมาก (3.50-4.49) คิดเปนรอย

ละ 81.82 และระดับมากที่สุด (4.50-5.00)  คิดเปนรอยละ 9.09 ของรายวิชาท้ังหมด รวมท้ังมีวิธีการ

สอนและการประเมินผลท่ีสรางใหผู เรียนเกิดผลลัพธการเรียนรู หรือประเมินผลการเรยีนรูท่ีกำหนดไดใน

ระดับปานกลางถึงมากเปนสวนใหญของแตละดาน ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 2 
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ตารางท ี่  2   การประเมินผลการเร ียนร  ู ของรายวิชาในด านตา  ง ๆ และผลการประเมินผลการเร ียนร  ู ของรายวิชาด านตา  ง ๆ 

สอดคล องกบผลการเร ียนร  ู หร ือ วัตถุประสงค การเร ียนร  ู ท่ีกำหนดความเหมาะสมของร ูปแบบวิธ ีการสอนกบ ั 

ว ิธ ีการประเมินผล  ของรายว ิชาท่ีทําการทวนสอบ 

การประเมนิผลการเรียนรู ของรายวิชา จำนวนรายวชิา (%) ของผลการ จำนวนรายวชิา (%) ของความเหมาะสมของ 
ในดานตาง ๆ ประเมนิผลการเรียนรูของรายวิชา รูปแบบวิธกีารสอนกบัวิธีการประเมินผล 

ดานตาง ๆ 

 ผาน ผาน ผาน วิธีการสอน วิธีการสอน วิธีการสอน 

เกณฑท่ี เกณฑท่ี เกณฑท่ี และรูปแบบ และรูปแบบ และรูปแบบ 

กําหนด กําหนด กําหนด การ การ การ 
2.5-3.49 3.50-4.49 4.50-

5.00 
ประเมนิผลยัง ประเมนิผล ประเมนิผล 

ไมสรางให สรางให สรางให 

ผูเรียนเกิดผล ผูเรียน ผูเรียน 

ลัพธการ เกิดผลล ัพธ เกิดผลล ัพธ 

เรยีนร ูหรือ การเรยีนรู การเรยีนรู 

ประเมนิผล หรือ หรือ 

การเรยีนรูท ี่ ประเมนิผล ประเมนิผล 

กําหนด การเรยีนรูท ี่ การเรยีนรูท ี่ 
ได 

 
กำหนดได  กําหนด 
ปานปลาง ไดมาก 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม       

- ตระหนักในคุณคาและจรยิธรรม 

จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต 

(1.1.1)  

- มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบ

ตอตนเองและสังคม (1.1.2) 

- มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถ

ทํางานเปนทีมและแกไขขัดแยงได (1.1.3) 

- เคารพสิทธิและรับฟงความคดิเหน็ของ

ผูอ่ืน เคารพในคณุคาและศักดิ์ศรีของความ

เปนมนุษย รวมถึงการเคารพกฎระเบียบ

และขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

(1.1.4) 

- มีจรรยาบรรณทางวิชาการ (1.1.5) 

(n = 11) 

 

 1 (9.09%) 9 (81.82%) 1 (9.09%)  5 (45.45%) 2 (18.18%) 4 (36.36%) 
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2. ดานความร ู       

- มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการ

และทฤษฎีท่ีสําคัญในเน้ือหาสาขาวิชา

รัฐศาสตรและศาสตร อ่ืนๆ ท่ีเ ก่ียวของ 

รวมท้ังการบูรณาการองคความรูทาง

รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรใหเขา

กับศาสตรอ่ืน เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 

เทคโนโลยี นําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิต

และความเปนอยูของประชาชน (2.1.1) 

- สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและ

อธิบายความตองการของสั งคมและ

องคการ รวมท้ังประยุกตความรู และการ

ใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแกไขปญหา

ได (2.1.2) 

-  สามารถติดตามความก าวหนาทาง

วิชาการทางรัฐศาสตร รวมท้ังสามารถ

เขาใจแนวคิดเหลาน้ัน (2.1.3) 

-  มีความรู ในแนวกวางของสาขาวิชา

รัฐศาสตรเพ่ือใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง 

และเขาใจผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมและองคการ (2.1.4) 

มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ใ น ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ

ประยุกตใชองคความรูทางรัฐศาสตรและ

รัฐประศาสนศาสตรไดอยางเหมาะสม 

(2.1.5) 

(n = 11) 

 2 (18.18%)  8 (72.73%) 1 (9.09%)  6 (54.55%)  1 (9.09%) 4 (36.36%) 
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3.ดานทักษะทางปญญา       

- มีการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอม

กับคุณธรรม จรยิธรรม และความรู

เก่ียวกับองค  

ความรูอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ (3.1.1) 

- สามารถคดิหาเหตุผล เขาใจท่ีมาและ

สาเหตุของปญหา (3.1.2) 

- ความสามารถวิเคราะหโดยใชหลกัเหตผุล

ในการเขาใจและประยุกตใชในแตละ

สถานการณไดอยางเหมาะสม (3.1 .3 )  

- สามารถนําความรูในรัฐศาสตรและ/หรือ

ศาสตรอ่ืนท่ีเก่ียวของมาประยุกตใชใน

สังคม (3.1.4) 

(n = 11) 

 1 (9.09%) 9 (81.82%) 1 (9.09%)   5 (45.45%) 1 (9.09%) 5 (45.45%) 

4. ดานทักษะความสมัพันธระหวาง 

บุคคลและความรับผ ิดชอบ 

      

- สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลาย

และสามารถสนทนาท้ังภาษาไทยและ 

ภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

(4.1.1) 

- สามารถใหความชวยเหลือและอํานวย

ความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณ

ตาง ๆ  

ในกลุมท้ังในบทบาทของผูนํา หรือใน

บทบาทของผูรวมทีมทํางาน(4.1.2) 

- มีความรับผดิชอบในการกระทําของ

ตนเองและรับผดิชอบงานในกลุม มีความ

รับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ังของ

ตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 

(4.1.3)  

(n = 11) 

 1 (9.09%) 9 (81.82%) 1 (9.09%)  6 (54.55%) 2 (18.18%) 3 (27.27%) 
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5.ดานทักษะการวิเคราะหเชิงต ัวเลข 

การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

      

- มีทักษะในการใชเครื่องมือท่ีจําเปนท่ีมีอยู

ในปจจุบันตอการทํางานท่ีเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร (5.1.1) 

- สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหา

โดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการ

แสดงสถิตปิระยุกตตอปญหาท่ีเก่ียวของ

อยางสรางสรรค (5.1.2) 

- สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ัง

ปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบ

ของสื่อการนําเสนออยางเหมาะสม (5.1.3)  

- สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยี

สื่อสารอยางเหมาะสม (5.1.4)  

(n = 11) 

 1 (9.09%) 10 

(90.91%) 

-  2 (18.18%) 2 (18.18%) 7 (66.67%) 

 

 

สรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นิสิตในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พบวา 

1. รายวิชาที่ดําเนินการทวนสอบมีการกําหนดผลการเรียนรู ของรายวิชาที่สอดคลอง 

ครบถวนสมบูรณ และตรงตามท่ีหลักสูตรกําหนดเปนสวนใหญ รวมทั้งมีการดําเนินการจัดการเรียน

การสอนท่ีสงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในแตละดานไดตามเกณฑท่ีรายวิชากําหนดในระดับรอยละ 

100 เปนสวนใหญ นอกจากนี้ นิสิต หรือผู เรียน สามารถเรียนรู และมีผลการเรียนรู ที่เกิดกับนิสิต

หรือผูเรียนไดในระดับพอใช (2.50-3.49) คิดเปนรอยละ 9.09 ระดับมาก (3.50-4.49) คิดเปนรอย

ละ 81.82 และระดับมากที่สุด (4.50-5.00)  คิดเปนรอยละ 9.09 ของรายวิชาทั้งหมด ขณะดียว

กัน ยังมีวิธีการเรียนการสอนที่เอื้อใหผู เรียนเกิดผลลัทธการเรียนรู ตามท่ีหลักสูตรคาดหวังไดมาก

เปนสวนใหญ และมีวิธีการประเมินผลท่ีสามารถประเมินผลการเรียนรูท่ีคาดหวังได มีเพียงบาง

รายวิชาที่สามารถเลือกวิธีการสอนและการประเมินผลที่จะชวยใหผู เรียนสามารถเกิดผลการ

เรียนรู ที่คาดหวังไดมากขึ้น สวนเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลการเรียนรู ในแตละดานพบวา 

บางวิชายังขาดรายละเอียดของเกณฑการใหคะแนนผลการเรียนรู ของผูเรียนที่จะชวยใหอาจารย

ผูสอนแตละคนสามารถใหคะแนนไดเปนไปในทิศทางเดียวกันหรือมีรายละเอียดของเกณฑ การใหคะแนน

เกณฑ เดียวกัน 
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2. ผลการเรียนของนิสิต (เฉพาะนิสิตรหัส 60 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560) ซ่ึงกําหนดใน มคอ.2 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) วา นิสิตจะตองสอบผาน 3 จาก 

5 รายวิชาที่กําหนดไว คือ รายวิชา 833100 การเขียนและการคนควาทางรัฐศาสตร  833101 

การเมืองการปกครองเบื้องตน 833102 การเมืองการปกครองไทย 833103 ความสัมพันธระหวาง

ประเทศเบื้องตน และ 833104 รัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน ซ่ึงแมการทวนสอบครั้งนี้จะทวนสอบ

เพียง 3 รายวิชา คือ 833101 การเมืองการปกครองเบื ้องตน 833103 ความสัมพันธระหวาง

ประเทศ และ 833104 รัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน และปรากฏวา มีนิสิตจํานวน 4 คน จาก 84 

คนที่สอบไมผานวิชา 833103 ความสัมพันธระหวางประเทศ แตเมื่อพิจารณาผลการเรียนทั้ง 5 

รายวิชาขางตนแลว ปรากฏวา นิสิตชั้นปที่ 1 ทั้งหมดหรือรอยละ 100 สามารถสอบผานรายวิชา

ขางตนไดอยางนอย 3 รายวิชาจาก 5 รายวิชา 
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ขอเสนอแนะ 

1. ควรพัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการประเมินผลการเรียนรูท่ีมีรายละเอียดของเกณฑการประเมินท่ี 

ชัดเจน เพื่อใหอาจารยผูสอนที่ตองประเมินงานใหเปนไปในทางเดียวกัน 

2.  ควรพัฒนารูปแบบหร ือวิธกีารจัดการเรยีนรูท่ีชวยใหผูเรยีน ท่ีมีประสิทธิผลท่ีชวยใหผูเรียน 

สามารถเรียนรูไดตามเกณฑการประเมินท่ีกําหนด หรือท่ีรายวิชาคาดหวัง 

 

 

 

ผูรับรองรายงานผลการทวนสอบ 

 

ลงชื่อ  

    (....ผศ.ดร.นิธิ เนื่องจํานงค...............) 

                กรรมการ 

 

ลงชื่อ   

      (......ดร.กานต บุณยะกาญจน..........) 

                   กรรมการ 

 

ลงชื่อ              

        (..ผศ.ดร.วุฒิกรณ ชูวัฒนานุรักษ...) 

 กรรมการและประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

 

ลงชื่อ         

     (.....ดร.ศิวาภรณ ไชยเจรญิ..................) 

                   กรรมการ 

ลงชื่อ  

(......ดร.ดาริน คงสัจววิัฒน......) 

หัวหนาภาควิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 
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ภาคผนวก 
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คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม

มาตรฐานการเรียนรูคณะสังคมศาสตร ปการศึกษา 2560 
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