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รายละเอียดของรายวิชา  

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  :  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์
คณะ / สาขาวิชา: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

หมวดที่  1  ข้อมูลโดยท่ัวไป 
1. รายวิชา  สันติศึกษา  Peace Studies  

        รหัสวชิา  2551112  
2.  จ านวนหน่วยกิต 
    3  ( 3 - 0 - 6 ) 
3.  หลักสูตร  
ชื่อหลักสูตรที่ใช้รายวิชานี้  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 
ประเภทของรายวิชา  วิชาบังคับ    
4.  อาจารย์ผู้สอน 

    4.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  อ.ธนพัฒน์จงมีสุข , ผศ.ดร.สถาพร วิชัยรัมย์ 
    4.2  อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.ธัญญรัตน์ พุฑฒิพงษ์ชัยชาญ 
 
5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1จ านวน 2 หมู่เรียน ภาคการศึกษาท่ี 1/2562 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite) 
ไม่มี 

7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisite) 
ไม่มี 
8.  สถานที่เรียน 

อาคาร 6  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
9.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
ไม่มี 
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หมวดที่  2  
 จุดมุ่งหมายละวัตถุประสงค์ 

 

1.  จุดมุ่งหมายรายวิชา 
     1.1 มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเองและส่วนรวม แสดงออกถึงความมีวินัย ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม  
     1.2 มีความรู้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ความขัดแย้ง    
     1.3 มีความสามารถในการวางแผนแก้ปัญหา และเลือกแนวทางในการตัดสินใจในสถานการณ์ 
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  
     1.4 มีความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพ และการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
และสามารถแสดงออกการมีภาวะผู้น าและมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล 
     1.5 มีความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง อาชีพ และ
สังคม 
2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
(ส าหรับการปรับปรุงในภาคการศึกษาถัดไป) 

หมวดที่  3  ลักษณะและการด าเนินการ 
1.  ค าอธิบายรายวิชา 
         เสถียรภาพและความมั่นคง บทบาท วิธีการและกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของสาธารณชน ปรัชญา 
แนวคิด ทฤษฎีสันติศึกษาและความขัดแย้ง ทักษะการเจรจาต่อรองและการไกล่เกลี่ย การอ านวยความสะดวก
และการจัดประชาพิจารณ์ กลยุทธ์และกลวิธีในการจัดการความขัดแย้งอย่างวันติ ทักษะและกลไกในการบริหาร
ความขัดแย้ง 
 
2.  จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

48 
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 

- ไม่ม ี 6 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

 
3.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
     - อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล/กลุ่มตามต้องการ โดยก าหนดไว้ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
     - นักศึกษาจองวันเวลาล่วงหน้าหรือมาพบตามนัด ในวันพุธ ระหว่างเวลา 13.00-15.00 น. 
     - อาจารย์ประจ ารายวิชาประกาศเวลาให้ค าปรึกษาที่หน้าห้องท างานและในเว็บไซต์ 
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หมวดที่  4  การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 
พัฒนาผู้เรียนตามคุณลักษณะของหลักสูตรดังนี้ 

1.1 คุณธรรมและจริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
           - ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริตทางวิชาการ 
          - การจัดการปัญหาทางจริยธรรมทางวิชาการ 
          - มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
          - เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  
          - เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
          - เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม   

1.2 วิธีการสอน 
          - บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาในประเด็นที่เก่ียวข้อง 
          - วิเคราะห์กรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่มและการน าเสนอรายงาน 

1.3   วิธีการประเมินผล 
           - ประเมินผลพฤติกรรมการเข้าห้องเรียน 
          - ประเมินผลการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 
          - ประเมินผลการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามเวลา 
          - ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
 
 

2.  ความรู้ 
          ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง หน้าที่ของรัฐ 
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน สิทธิ เสรีภาพ บทบาทหน้าที่ของประชาชน ตามรัฐธรรมนูญ กระบวนการ
ทางการเมืองตามระบบประชาธิปไตย รวมทั้งศึกษาความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย หลักการเก่ียวกับสิทธิ เสรีภาพ 
หน้าที่ของปวงชนชาวไทย ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการด าเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน 

2.2 วิธีการสอน 
           - ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
           - บรรยายประกอบการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ Power Point 
           - อภิปรายร่วมระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา 
           - ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งต่าง ๆ  
           - น าเสนอรายงานเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
           - วิเคราะห์กรณีศึกษา 

       - ปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานที่มอบหมาย 
2.3  วิธีการประเมินผล 
คลิกท่ีนี่เพื่อใส่ข้อความ 
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3.  ทักษะทางปัญญา 
           - ประเมินผลใบงาน 
           - ประเมินพฤติกรรมการเรียนแต่ละกิจกรรม 
           - ประเมินการน าเสนอความรู้ประกอบการใช้สื่อตา่ง ๆ  
           - ทดสอบย่อย  
           - สอบกลางภาค 
           - สอบปลายภาค 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
      - มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณโ์ดยใช้หลักการที่ได้เรียนมาอย่างเปน็ระบบ 

           - สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยน าหลักการตา่ง ๆ มาอ้างอิงอย่างมีเหตุผล 
           - สามารถหาแนวทางที่เหมาะสมมาใช้ในการแก้ปัญหา 

3.2 วิธีการสอน 
           - มอบหมายงานให้ท ารายงานและน าเสนอผลการศึกษา 
           - บรรยายจาก (PowerPoint) 
           - ท าแผนที่ความคิด (Mind Mapping)  
           - วิเคราะห์กรณีศึกษา และอภิปรายกลุ่ม 
 

3.3 วิธีการประเมินผล   
           - ประเมินผลจากชิน้งาน 
           - สอบกลางภาคและปลายภาค โดยข้อสอบที่เนน้การใช้สถานการณ์ให้วิเคราะห์ 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
           - การสร้างสัมพนัธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกนั 
           - ความเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท างานเป็นทีม 
           - การพึ่งตนเองโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบท างานที่ได้รับมอบหมาย 
ให้ครบถ้วนตามก าหนดเวลา 
           - มีภาวะผูน้ า 

4.2 วิธีการสอน 
           - การท างานเปน็กลุ่ม การปฏิบัติหนา้ที่และความรับผดิชอบในกลุ่ม 
           - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหวา่งกลุ่ม 
           - การปฏิบัติงานเปน็รายบุคคล 
           - การน าเสนอผลงาน 

4.3 วิธีการประเมินผล 
           - ประเมินผลพฤติกรรมการท างานเปน็กลุ่ม 
           - การน าเสนอผลงาน  
           - รายงานการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
           - สังเกตการณ์อภิปราย แสดงความคิดเห็น การตอบค าถาม  
           - นักศึกษาประเมินเพือ่นร่วมกลุ่มกิจกรรม 
           - ประเมินการการน าเสนอความรู้ประกอบสื่อต่าง ๆ 
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5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      5.1  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ้งพัฒนา 
           - การสื่อสารทั้งการพดู การฟัง การแปล การเขียน โดยการท ารายงานและน าเสนอในชั้นเรียน 
           - การวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา 
           - การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และค้นคว้าข้อมูลจากห้องสมุด 
           - การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร  
           - การน าเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

5.2 วิธีการสอน 
            - การศึกษาค้นควา้ดว้ยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ออนไลน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ ห้องสมุด 
            - การน าเสนอผลงานด้วยวาจาประกอบสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
            - การน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าโดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข  
มีสถิติอ้างอิง จากแหล่งข้อมูลทีน่่าเชื่อถือ 

5.3 วิธีการประเมินผล 
           - การใช้สื่ออิเลคทรอนิกส์ในการน าเสนอผลงาน 
           - ประเมินผลจากการสง่ผลงาน ชิ้นงาน 
           - การสอบข้อเขียน/ปากเปล่า 
 

 
หมวดที่  5  แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1.  แผนการสอน 
สัปดา
ห์ที่ 

 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง
/ผู้สอน 

จุดประสงค์                
การเรียนการสอน 

กิจกรรม 
การเรียนการ

สอน 

สื่อที่ใช้   ผู้สอน 

1 
 
 
 
 

แนะน ารายวชิาสันติศึกษา 
 

3 1) เพื่อแนะน ารายวิชาให้
นักศึกษาได้รู้รายละเอยีอด
ของรายวิชาสันติศึกษา 
2) เพื่อให้นักศึกษาทราบกฎ
กติกาในการเรียนวิชาสันติ
ศึกษา 
 

1. การบรรยาย 
2. การอภปิราย 
3. การมอบหมาย
งาน 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน 
2. สื่อมัลติมีเดีย
ประกอบการสอน 

ผศ.ดร.ธัญญรัตน์ 

2 สันติภาพ 
1) ความเป็นมาของสันติศึกษา 
2) การพัฒนาการศึกษาในด้านสันศึกษา
หลายรูปแบบ 
3) ความมุ่งหมายของการสอนสันติ
ศึกษา 
4) ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับสันตภิาพ 

3 1) เพื่อศึกษาความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกบัสันติศึกษา 
2) เพื่อศึกษาความมุ่งหมาย
ของการสอนสันติศึกษา 
3)เพื่อความเข้าใจพื้นฐาน
เกี่ยวกบัสันติภาพ 

1. การบรรยาย 
2. การอภปิราย 
3. การมอบหมาย
งาน 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน 
2. สื่อมัลติมีเดีย
ประกอบการสอน 

ผศ.ดร.ธัญญรัตน์ 

3  สันติภาวะกบัสันติวิธ ี 
1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสันติภาพกบั
ความขัดแย้ง  
2) สันติภาพเชิงลบกับสันติภาพเชิงบวก 
 

3 1) เพื่อศึกษาความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกบัสันติภาวะกับสันติ
วิธ ี
2)เพื่อความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกบัสันติภาพกับความ
ขัดแย้ง  

1. การบรรยาย 
2. การอภปิราย 
3. การมอบหมาย
งาน 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน 
2. สื่ อ มั ล ติ มี เดี ย
ประกอบการสอน 

ผศ.ดร.ธัญญรัตน์ 



 

มคอ.3 
3) เพื่อศึกษาสันติภาพเชิง
ลบกับสันติภาพเชิงบวก 

สัปดา
ห์ท่ี 

 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง
/ผู้สอน 

จุดประสงค์                
การเรียนการสอน 

กิจกรรม 
การเรียนการ

สอน 

สื่อที่ใช้   ผู้สอน 

4 ความขัดแยง้ในบริบทของสันติศึกษา 
1) ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกบัสันติ
และสันติภาพ 
2) ความหมาย ลกัษณะ และขอบเขต
ของสันติศึกษา 
3) ลักษณะที่ส าคัญของวิชาสันติศึกษา 
4) สกุลความคิดทางสังคมวิทยาที่
เกี่ยวกบัความขัดแย้ง ทฤษฎีความ
ขัดแย้ง 
 

3 1)เพื่อศึกษาความขัดแย้งใน
บริบทของสันติศึกษา 
2) เพื่อศึกษา ความหมาย 
ลักษณะ และขอบเขตของ
สันติศึกษา 
3) เพื่อศึกษาลักษณะที่
ส าคัญของวิชาสันติศึกษา 
4) เพื่อศึกษาสกุลความคิด
ทางสังคมวิทยาที่เกี่ยวกับ
ความขัดแย้ง ทฤษฎีความ
ขัดแย้ง 

1. การบรรยาย 
2. การอภปิราย 
3. การมอบหมาย
งาน 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน 
2. สื่อมัลติมีเดีย
ประกอบการสอน 

ผศ.ดร.ธัญญรัตน์ 

5 
 

 

ความรุนแรง 
1) ความหมายของความรุนแรง ความ
รุนแรงทางตรง 
2) ความรู้เกี่ยวกับความรุนแรงเชิง
โครงสร้าง ปัญหาของความรุนแรงเชิง
โครงสร้าง 

3 1) เพื่อศึกษาความหมายของ
ความรุนแรง ความรุนแรง
ทางตรง 
2) เพื่ อ ศึกษาความความ
รุนแรงเชิงโครงสร้าง ปัญหา
ข อ ง ค ว า ม รุ น แ ร ง เ ชิ ง
โครงสร้าง 

1. การบรรยาย 
2. การอภปิราย 
3. การมอบหมาย
งาน 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน 
2. สื่อมัลติมีเดีย
ประกอบการสอน 

ผศ.ดร.ธัญญรัตน์ 

6 มายาคติเกี่ยวกบัความรุนแรง 
1) ความรุนแรงกับธรรมชาติของมนุษย์ 
2) ความขัดแย้งกับความรุนแรง 
3) มายาการแห่งเอกลักษณ ์

3 1) เพื่อศึกษามายาคติ
เกี่ยวกบัความรุนแรง 
2) เพื่อศึกษามายาการแห่ง
เอกลักษณ ์

1. การบรรยาย 
2. การอภปิราย 
3. การมอบหมาย
งาน 
4..ใบงานชิ้นที่1 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน 
2. สื่อมัลติมีเดีย
ประกอบการสอน 

ผศ.ดร.ธัญญรัตน์ 

7  สงคราม 
1) ความหมายและธรรมชาติของ
สงคราม สาเหตุของสงคราม ประเภท
ของสงคราม 
2) ยุทธศาสตร์และหลักการสงคราม 
ผลกระทบของสงคราม 
 
 
 

3 1) เพื่อศึกษาความหมาย
และธรรมชาติของสงคราม 
สาเหตุของสงคราม ประเภท
ของสงคราม ยุทธศาสตร์
และหลักการสงคราม 
ผลกระทบของสงคราม 
 

1. การบรรยาย 
2. การอภปิราย 
3. การมอบหมาย
งาน 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน 
2. สื่อมัลติมีเดีย
ประกอบการสอน 

ผศ.ดร.ธัญญรัตน์ 

8 
 
 

 

เก็บคะแนนวิชาสันติศึกษา 
1) บรรยายสรุปเนื้อหา  

3 1) สรุปประเด็นที่หน้าสนใจ
เกี่ยวกับสันติศึกษา 

1. การบรรยาย 
2. การอภปิราย 
3. การมอบหมาย
งาน 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน 
2. สื่อมัลติมีเดีย
ประกอบการสอน 

ผศ.ดร.ธัญญรัตน์ 

 
 

สอบกลางภาค 
 



 

มคอ.3 
สัปดา
ห์ท่ี 
 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง
/ผู้สอน 

จุดประสงค์                
การเรียนการสอน 

กิจกรรม 
การเรียนการ

สอน 

สื่อที่ใช้   ผู้สอน 

9 
 
 

 

อาวุธนิวเคลียร์กับชะตากรรมของโลก
1) ความรู้เบื้องต้นว่าดว้ยอาวธุนิวเคลียร์ 
2)พัฒนาการของระบบอาวุธนวิเคลียร์ 
 
 

3 1) เพื่อศึกษาอาวธุนิวเคลียร์
กับชะตากรรมของโลก 
2) เพื่อศึกษาความรู้เบื้องต้น
ว่าด้วยอาวุธนวิเคลียร ์
3) เพื่อพัฒนาการของระบบ
อาวธุนิวเคลียร ์

1. การบรรยาย 
2. การอภปิราย 
3. การมอบหมาย
งาน 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน 
2. สื่อมัลติมีเดีย
ประกอบการสอน 

ผศ.ดร.ธัญญรัตน์ 

10 
 

 

ยุทธศาสตร์การป้องปรามด้วยอาวุธ
นิวเคลียร์ 
1) องค์ประกอบของการป้องปราม 
2) แนวโน้มในอนาคตของการปอ้งปราม 
3)  ผลกระทบของสงครามนิวเคลียร์ 

3 1) ยุทธศาสตร์การป้องปราม
ด้วยอาวธุนิวเคลียร ์

1. การบรรยาย 
2. การอภปิราย 
3. การมอบหมาย
งาน 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน 
2. สื่อมัลติมีเดีย
ประกอบการสอน 

ผศ.ดร.ธัญญรัตน์ 

11 จริยศาสตร์วา่ด้วยอาวุธและสงคราม
นิวเคลียร์ 
1) ข้ออ้างเร่ืองประโยชนข์องอาวุธ
นิวเคลียร์ในการป้องกันประเทศ 
 

3 1) จริยศาสตร์ว่าดว้ยอาวธุ
และสงครามนิวเคลียร์ 
     

1. การบรรยาย 
2. การอภปิราย 
3. การมอบหมาย
งาน 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน 
2. สื่อมัลติมีเดีย
ประกอบการสอน 

ผศ.ดร.ธัญญรัตน์ 

12 การแก้ไขความขดัแยง้ 
1) ความขัดแย้งภายใน ความขัดแย้งทาง
สังคม 
2) พัฒนาการของการแก้ไขความขัดแย้ง 

3 1) เพื่อศึกษาลักษณะการ
การแก้ไขความขัดแย้ง 
2) เพื่อศึกษาอุดมการณ์ทาง
การเมือง 
    ในยุคต่าง ๆ 
 

1. การบรรยาย 
2. การอภปิราย 
3. การมอบหมาย
งาน 
4.ใบงานชิ้นที่2 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน 
2. สื่อมัลติมีเดีย
ประกอบการสอน 

ผศ.ดร.ธัญญรัตน์ 

13 แนวความคิดว่าด้วยการแก้ไขความ
ขัดแย้ง 
1) วิธกีารประนีประนอมแทนการปฏวิัติ
สังคมแบบถอนรากถอนโคน 
 

3 1)วิธีการประนีประนอมแทน
การปฏวิัต ิ
 
 

1. การบรรยาย 
2. การอภปิราย 
3. การมอบหมาย
งาน 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน 
2. สื่อมัลติมีเดีย
ประกอบการสอน 

ผศ.ดร.ธัญญรัตน์ 

14 
 
 

 

การควบคุมความขัดแย้งระหว่างรัฐ 
1) สถาบันควบคุมความขัดแย้งระหว่าง
รัฐ 
2) วัตถุประสงค์ของการแก้ไขความ
ขัดแย้งด้วยการแบ่งปันอ านาจใน
องค์การระหว่างประเทศจะตอ้งใช้
ยุทธศาสตร์ต่างๆ 

3 1) เพื่อศึกษาถาบันควบคุม
ความขัดแย้งระหว่างรัฐ 
2) เพื่อศึกษาวัตถุประสงค์
ของการแก้ไขความขัดแย้ง 

1. การบรรยาย 
2. การอภปิราย 
3. การมอบหมาย
งาน 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน 
2. สื่อมัลติมีเดีย
ประกอบการสอน 

ผศ.ดร.ธัญญรัตน์ 

15 สถาบันแบ่งปันผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจระหว่างรัฐ 
1) การหาทางแก้ไขความขัดแย้งทาง
เศรษฐกิจก็จะผันแปรไปตามกรอบ
ความคิด 
2) ความพยายามจัดตั้งสถาบันเพือ่ท า
หน้าที่ลดช่องว่างทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ 

3 1) เพื่อศึกษาขอ้เสนอและ
การแก้ไขความขัดแย้งทาง
เศรษฐกิจ 
2)เพื่อศึกษาจัดตั้งสถาบัน
เพื่อท าหน้าที่ลดช่องว่างทาง
เศรษฐกิจ 
 

1. การบรรยาย 
2. การอภปิราย 
3. การมอบหมาย
งาน 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน 
2. สื่อมัลติมีเดีย
ประกอบการสอน 

ผศ.ดร.ธัญญรัตน์ 

16 สอบเก็บคะแนนสันติศึกษา 
1) สรุปหัวข้อประเด็นที่เรียนมา 

3 1)เพื่อสรุปหัวข้อประเด็นที่
ส าคัญของวิชาสันติศึกษา 

1. การบรรยาย 
2. การอภปิราย 
3. การมอบหมาย
งาน 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน 
2. สื่อมัลติมีเดีย
ประกอบการสอน 

ผศ.ดร.ธัญญรัตน์ 

สอบปลายภาค 



 

มคอ.3 

  

 
หมวดที่  6  ทรัพยากรการเรียนการสอน 

  
1. เอกสารและต าราหลัก  (ระบุเอกสาร ตามหลักการอ้างอิง) 
ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร.  (2559).  ความขัดแย้งและสันติภาพในอาเซียน   ขอนแก่น :  
                มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เฟาซ์ เฉมเร๊ะ.  (2537).  สันติภาพในหมอกควัน.  สงขลา : โรงพิมพ์น าผล 
ณัธยาน์ วันอรุณวงศ์ และคณะ.  (2557).  บทเรียนสันติภาพ.  ปัตตานี : ส านักพิมพ์ภาพพิมพิ 
พระมหาหรรษา ธมมหาโส (นิธิบุณยากร).  (2554).  พุทธสันติวิธี.  กรุงเทพฯ :   
                ส านักพิมพิมพ์นิตินัย. 
ประจักษ์  พันธุ์ชูเพชร.  (2543).  การเมืองการปกครองของไทย.  (พิมพ์ครั้งที่ 3).  กรุงเทพฯ :  
                บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จ ากัด. 
 
2.  เอกสารและแหล่งการเรียนรู้และข้อมูลแนะน า 
     สถาบันพระปกเกล้า  http://www.kpi.ac.th/ 
     ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  http://www.cabinet.thaigov.go.th/ 
 

 

2.  แผนประเมินผลการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่

ประเมิน 
สัดส่วน
ของการ

ประเมินผล 
2.1 , 2.2 ผลการเรียนรู้ การทดสอบย่อยครั้งที่  1 6 5 % 
2.1 , 2.2 สัปดาห์ที ่

1-6 
การสอบกลางภาค 8 20 % 

2.1 , 2.2 สัปดาห์ที ่
1-7 

การทดสอบย่อยครั้งที่  2 12 5 % 

2.1 , 2.2 สัปดาห์ที ่
1-17 

การสอบปลายภาค 17 40 % 

3.2 , 1.1 , 1,2 
5.1 , 5.2  
4.1 , 4.2  

สัปดาห์ที ่
1-17 

การประเมินผลจากการน าเสนอผลงาน 
การประเมินผลการมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน 

 
ตลอดภาคเรียน 

 
20% 

สัปดาห์ที ่
1-17 

การเข้าเรียน ตลอดภาคเรียน 10% 

 รวม 100% 



 

มคอ.3 

              หมวดที่  7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
1.  กลยุทธ์การประเมินผลประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาโดยนักศึกษา ได้น าแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษา จาก 
     - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
     - การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 
     - แบบประเมินผู้สอน 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     - ผลการสอน การด าเนินการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับแผนบริหารการสอน 
     - การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน 
     - แบบประเมินผลการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3.  การปรับปรุงการสอน 
     จะปรับปรุงในภาคการศึกษาถัดไป โดยน าสิ่งที่ได้จากข้อเสนอแนะจากผู้เรียนและผลการเรียนเพื่อพัฒนาให้
เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
   - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช้
อาจารย์ผู้สอน แต่อาจารย์ที่ทวนสอบต้องมีความรู้ในวิชานี้ 
   - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ
รายงาน วิธีให้คะแนน และการให้คะแนนพฤติกรรม 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     - ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือ ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 7.4  
     - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอนทุกปี เพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มา
จากงานวิจัยของอาจารย์ 
 


