รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓)
รายวิชา ๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ขอนแกน /ครุศาสตร/ศิลปศาสตร/สาขาการสอนภาษาไทย/สังคมศึกษา/ภาษาอังกฤษ
หมวดที่ ๑ ขอมูลโดยทั่วไป
๑.รหัสและชื่อรายวิชา
๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย
(Politics and Thai Government)
๒.จํานวนหนวยกิต
๒ หนวยกิต (๒-๐-๔)
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ครุศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๔.อาจารยผูรับผิดหลักสูตร, อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา และอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร พระรชต กตปุญโญ/ผศ.อนุสรณ นางทะราช/พระมหาสมชาย กิตติปุญโญ
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา นายทรงพล โชติกเวชกุล
อาจารยผูสอน นายทรงพล โชติกเวชกุล /นายสวาท ฮาดภักดี
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ ๒ / ๒๕๖๔ ชั้นปที่ ๑
๖.รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
๗.รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
๘.สถานที่เรียน
หอง ๓๐๒ – ๓๐๓ ชั้น ๓ อาคารเรียน ๑๐๐ ป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๙.วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
กันยายน ๒๕๖๓

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
๑.๑ เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
๑.๒ เพื่อใหนิสิตสามารถอธิบายองคประกอบทางการเมืองการปกครองของไทยได
๑.๓ เพื่อใหนิสิตสามารถอธิบายความสัมพันธระหวางพระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครองของไทยได
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
๒.๑ เพื่อใหรายวิชามีความทันสมัยและสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน
๒.๒ เพื่อใหรายวิชาไดเปนเครื่องมือในการเปดโลกทัศนของนิสิตกวางขวาง เขาใจโลกและสังคมมากขึ้น
๒.๓ เพื่อ เตรียมความพรอ มดานปญญาให นิสิตสามารถนําความรูและความเขาใจที่ ได รับ ในทางการเมืองการ
ปกครองของไทยเปนพื้นฐานสําหรับการศึกษาวิชาอื่นๆ
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑.คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรูทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง พัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย สถาบันทาง
การเมือง และการปกครองของไทย กระบวนการทางการเมืองของไทย การจัดระเบียบการปกครองของไทย และ
พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครองของไทย
๒.จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

บรรยาย ๓๐ ชั่วโมงตอ สอนเสริมตามความตองการ
ภาคการศึกษา
ของนิสิตเฉพาะราย

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมีการฝกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม

การศึกษาดวยตนเอง
การศึกษาดวยตนเอง ๔
ชั่วโมงตอสัปดาห

๓.จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล
- อาจารยประจําวิชาหรืออาจารยผูสอนใหคําปรึกษาผานโปรแกรมโทรศัพทมือถือ (Line, Messenger,
Facebook)
- มุมแนะแนว หองสํานักงานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หอง ๒๑๑ ชั้น ๒ อาคารเรียน ๑๐๐ ป มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน
- อาจารยประจําวิชาหรืออาจารยผูสอน จัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุมตามความตองการ ๒
ชั่วโมงตอสัปดาห ทุกวันพุธ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หองสํานักงานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หอง ๒๐๗ ชั้น ๒
อาคารเรียน ๑๐๐ ป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน (เฉพาะรายที่ตองการ)
๒

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรูของนิสิต
๔.๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
ดานบุคลิกภาพ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต
- ตรวจสอบการแตงกายของนิสิต
- กิจกรรมการแนะนําตัว ปรับเปลี่ยนที่นั่งเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู พัฒนาดานการสื่อสารและสรางการมีมนุษยสัมพันธที่ดี
ดานภาวะผูนํา และความรับผิดชอบ
- กําหนดเวลาเขาเรียน และสงงานที่มอบหมาย
ตลอดจนวินัยในตนเอง
- ทํารายงานกลุมโดยตองมีการกําหนดหัวหนากลุม และใหทุคนในกลุม
ตองมีสวนรวม ซึ่งทุกคนตองบันทึกภาระงานของตนในรายงานกลุมดวย
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
- ใหขอคิด ความรู การนําความรูไปปรับใชในการทํางานและการอยู
รวมกันในสังคม
๔.๒ การพัฒนาการเรียนรูในแตละดาน (จาก มคอ.๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย)
๑.คุณธรรม จริยธรรม
๒.ความรู
๓.ทักษะทางปญญา
๔.ทักษะ
๕.ทักษะการ
ความสัมพันธ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
ระหวางบุคคลและ การสื่อสารและการใช
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑

๒

๓ ๔

๕ ๑

๒ ๓

       
๔.๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรูดานคุณธรรม
จริยธรรม
ความรับผิดชอบหลัก
๑) มีศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรม
ความซื่อสัตยสุจริต
๒) มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ
วินัย
๔) เห็นคุณคาศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาทองถิ่น

๔ ๕ ๑

๒

๓

๔

๕

๑

๒

๓

๔ ๑ ๒

๓

๔

              

กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการ
เรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
๑) ขณะบรรยาย หรือทํากิจกรรมใดๆ
ผูบรรยายจะมีการสอดแทรกเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนการ
สอน
๒) การเปนตนแบบที่ดีของผูสอน
๓) ยกกรณีตัวอยางประเด็นปญหา
ทางดานคุณธรรม จริยธรรมใหนิสิต
แสดงความคิดเห็นในการแกปญหา

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
ดานคุณธรรม จริยธรรม
๑) ประเมินโดยผูสอนและเพื่อน
สังเกตพฤติกรรมผูเรียน
๒) ประเมินจากผลงานและความ
รับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
๓) ประเมินคุณธรรมจริยธรรมของ
บัณฑิตทีส่ ําเร็จการศึกษาโดย
หนวยงานผูใชบัณฑิต

๓

๔.๒.๒ ความรู
ผลการเรียนรูดานความรู
๑) มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักการ ทฤษฎีและเนื้อหา
๒) ใชความรูมาอธิบายปรากฏการณ
ที่เกิดขึ้นไดอยางมีเหตุผล
๓) มีความรูในศาสตรที่เปนพื้นฐาน
ของชีวิต และสามารถนํามาปรับใชใน
การดําเนินชีวิตได

กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการ
เรียนรูดานความรู
๑) บรรยาย
๒) ปฏิบัติการ
๓) กิจกรรมในชั้นเรียน

๔.๒.๓ ทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา

กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการ
เรียนรูดานทักษะทางปญญา
๑) สามารถสืบคนขอมูล วิเคราะห
๑) มอบหมายหัวขอ และใหยกกรณี
ทําความเขาใจ และนําไปประยุกตใช ตัวอยางที่สอดคลองกับหัวขอเรียนรู
๒) สามารถคิดวิเคราะห อยางเปน
ศึกษา คนควาและรวมกันอภิปราย
ระบบและมีเหตุผล อางอิงได
กลุม
๔) มีความมุงมั่น ใฝรู เพื่อการเรียนรู ๒) กําหนดใหสงรายงานและนําเสนอ
ตลอดและสามารถนําความรูไปโยง การศึกษาคนควา
เชื่อมกับภูมิปญญาทองถิ่นได

๔.๒.๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรูดานทักษะ
กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและ
เรียนรูดานทักษะความสัมพันธ
ความรับผิดชอบ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๑) มีความรับผิดชอบตอตนเองและ ๑) มอบหมายงานใหผูเรียนทํางาน
สังคม
เปนกลุมเพื่อเรียนรูความรับผิดชอบ
๓) มีมนุษยสัมพันธ รูจักจัดการ
และการเปนสมาชิกที่ดีของกลุม
อารมณ และยอมรับความแตกตาง ๒) กลยุทธการสอนที่เนนการสราง

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
ดานความรู
๑) การทดสอบยอย
๒) การสอบกลางภาคและปลายภาค
เรียน
๓) ประเมินจากรายงานหรืองานที่
มอบหมาย
๔) ประเมินจากการนําเสนอผลงาน

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
ดานทักษะทางปญญา
๑) ประเมินจากผลงานและการของ
ผูเรียนที่เกิดจากการใชกระบวนการ
เรียนรูอยางเปนเหตุเปนผล ศึกษา
คนควา วิเคราะห วิจารณ และ
นําเสนออยางเปนระบบ
๒) ประเมินผลจากขอสอบกลางภาค
/ ปลายภาค ที่มุงเนนใหผูเรียนตอบ
โดยการคิดวิเคราะห ดวยการนํา
ความรูทางหลักการ ทฤษฎีไป
ประยุกตเพื่อแกปญหาอยาง
เหมาะสมมีเหตุผล

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
๑) ประเมินจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกของผูเรียนระหวางการ
เรียนการสอนและการทํางานรวมกับ
เพื่อน
๔

ระหวางบุคคล

ความสัมพันธที่เอื้อตอการเรียนรู
ระหวางผูเรียนกับผูเรียนและผูเรียน
กับผูสอน
๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อใหผูเรียน เรียนรูการปรับตัวเขา
กับสถานการณ การจัดการอารมณ
การมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับบุคลอื่น

๒) ประเมินจากผลงานของผูเรียนที่
นําเสนอตามที่ไดรับมอบหมาย

๔.๒.๕ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรูดานทักษะการ
กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการ
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
เรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิง ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศ
๑) มีทักษะในการใชภาษาไทย เพื่อ
๑) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ ๑)ประเมินจากความสามารถในการ
การสื่อสารไดอยางเหมาะสม
สงเสริมใหผูเรียนไดฝกทักษะการ นําเสนอตอชั้นเรียนโดยใชเทคโนโลยี
๒) มีทักษะในการใช
สื่อสารระหวางผูเรียนกับผูสอนและ สารสนเทศ หรือ คณิตศาสตร
ภาษาตางประเทศ เพื่อการสื่อสารได บุคคลอื่นในสถานการณที่หลากหลาย ๒) ประเมินจากความสามารถในการ
อยางเหมาะสม
๒) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ สื่อสาร การอธิบาย การอภิปราย
สงเสริมใหผูเรียนเลือกและใช
กรณีศึกษาตางๆ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๓) ประเมินจากผลงานตามกิจกรรม
ที่หลากหลาย
การเรียนการสอนที่ผูสอนมอบหมาย
๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
สงเสริมใหผูเรียนไดใชการวิเคราะห
ขอมูล และการสื่อสารขอมูลไดอยาง
เหมาะสม

๕

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาหที่
ว/ด/ป
๑

๒

๓

๔

หัวขอ/รายละเอียด
- แนะนําผูสอนและเกณฑการใหคะแนน
- แนะนํารายวิชา หนังสือ สื่อและแผนการสอน
โดยสังเขป
- ชี้แจงการวัดผลและประเมินผล
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
-ที่มา/ความหมาย และรูปแบบการปกครอง
-การปกครองแบบเผด็จการ
-การปกครองแบบประชาธิปไตย
-ประชาธิปไตยกับประเทศไทย
ประวัติศาสตรการเมืองการปกครองของไทย
-การปกครองสมัยกรุงสุโขทัย/สมัยกรุงศรีอยุธยา
/สมัยกรุงธนบุร/ี สมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน
-การปกครองสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครองถึง
ปจจุบัน
-การปกครองของไทยในยุคประชาธิปไตย
-การปกครองของไทยในยุคปจจุบนั
รัฐธรรมนูญ
-ความหมาย/ความสําคัญของรัฐธรรมนูญ
-ความเปนมาของรัฐธรรมนูญไทย
-รัฐธรรมนูญฉบับตาง ๆ ของไทยในอดีต
-รัฐธรรมนูญไทย ฉบับ ๒๕๖๐
-ประโยชนของการใชรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
สถาบันพระมหากษัตริย
-ความหมายตามรูปศัพท
-ความหมายในทางการเมืองการปกครอง
-สถานะของพระมหากษัตริยไ ทย
-สถานะของพระมหากษัตริยในสังคมไทย
-พระราชอํานาจของพระมหากษัตริย
-พระมหากษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญ
-สิทธิของพระมหากษัตริยในระบอบ
ประชาธิปไตย
-ผูสําเร็จราชการแทนพระองค
การสืบราชสมบัติ

จํานวน
กิจกรรมการเรียน
ผูสอน
ชั่วโมง การสอน สื่อที่ใช (ถามี)
๒
- แนะนํา ชี้แจง
นายทรงพล โชติกเวชกุล
- บรรยาย อธิบาย และ
นายสวาท ฮาดภักดี
ยกตัวอยางประกอบ
- อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
- มอบหมายการทํา
รายงานเดีย่ ว/กลุม

๒

๒

- บรรยาย อธิบาย และ
ยกตัวอยางประกอบ
-ถาม-ตอบประเด็นที่ทํา
รายงาน
- อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น

นายทรงพล โชติกเวชกุล
นายสวาท ฮาดภักดี

- บรรยาย อธิบาย และ
ยกตัวอยางประกอบ
-ถาม-ตอบประเด็นที่ทํา
รายงาน
- อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
- บรรยาย อธิบาย และ
ยกตัวอยางประกอบ
-ถาม-ตอบประเด็นที่ทํา
รายงาน
- อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น

นายทรงพล โชติกเวชกุล
นายสวาท ฮาดภักดี

นายทรงพล โชติกเวชกุล
นายสวาท ฮาดภักดี

๖

สัปดาหที่
ว/ด/ป
๕

๖

๗

๘

๙

หัวขอ/รายละเอียด
สถาบันนิติบัญญัติ
-ความเปนมาของรัฐสภาไทย
-อํานาจหนาที่ของรัฐสภา
-ความสัมพันธระหวางฝายนิติบัญญัติกับฝาย
บริหาร
-การประชุมสภา/ญัตติ
-การตราพระราชบัญญัตหิ รือพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
-การตราพระราชกําหนด
-กระทูถาม/การเปดอภิปรายทั่วไป
-อํานาจและหนาที่ของสภาผูแทนราษฎร/
วุฒิสภา
สรุปเนื้อหาตั้งแตสัปดาหที่ ๑ – ๖ เพื่อใหนิสิต
ไดมองเห็นภาพรวมของเนื้อหาวิชาทั้งหมด

สอบกลางภาค

คณะรัฐมนตรี
-ที่มา/ความหมายและกระบวนการในการจัดตั้ง
คณะรัฐมนตรี
-คณะรัฐมนตรีภายใตรัฐธรรมนูญฉบับใหม
-ประเภท/คุณสมบัติของรัฐมนตรี
-อํานาจหนาที่/ความรับผิดชอบ และการพนจาก
ตําแหนงของคณะรัฐมนตรี
-บทบาทและหนาที่ของนายกรัฐมนตรี
-ปญหาที่เกิดจากการที่รัฐบาลขาดเสถียรภาพ
และความชอบธรรมที่มตี อ การเมืองไทย
สถาบันตุลาการ
-ความหมายของศาล/ความเปนมาของศาลไทย
-ศาลตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ๒๕๖๐
-ระบบศาลของประเทศไทย
-ศาลรัฐธรรมนูญ/ศาลยุตธิ รรม/ศาลปกครอง/
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง

จํานวน
กิจกรรมการเรียน
ผูสอน
ชั่วโมง การสอน สื่อที่ใช (ถามี)
๒
- บรรยาย อธิบาย และ
นายทรงพล โชติกเวชกุล
ยกตัวอยางประกอบ
นายสวาท ฮาดภักดี
-ถาม-ตอบประเด็นที่ทํา
รายงาน
- อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น

๒

- บรรยาย อธิบาย และ
ยกตัวอยางประกอบ
- อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
-นําเสนอรายงาน

๒

นายทรงพล โชติกเวชกุล
นายสวาท ฮาดภักดี

นายทรงพล โชติกเวชกุล
นายสวาท ฮาดภักดี

๒

- บรรยาย อธิบาย และ
ยกตัวอยางประกอบ
-ถาม-ตอบประเด็นที่ทํา
รายงาน
- อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น

นายทรงพล โชติกเวชกุล
นายสวาท ฮาดภักดี

๒

- บรรยาย อธิบาย และ
ยกตัวอยางประกอบ
-ถาม-ตอบประเด็นที่ทํา
รายงาน
- อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น

นายทรงพล โชติกเวชกุล
นายสวาท ฮาดภักดี

๗

สัปดาหที่
ว/ด/ป
๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

หัวขอ/รายละเอียด
การเมือง/ศาลทหาร
องคกรตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและองคกร
อิสระ
-ประเภทองคกรตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
-องคกรอิสระในประเทศไทย

พรรคการเมืองและกลุม ผลประโยชน
-ความหมาย/ความสําคัญ/ลักษณะสําคัญ/
ระบบ/บทบาท/หนาที่และความรับผิดชอบของ
พรรคการเมือง
-ความเปนมาของพรรคการเมืองไทย
-การจัดตั้ง/การรวม/การเลิกหรือยุบพรรค
การเมือง
-การมีสวนรวมของประชาชนในพรรคการเมือง
-บทบาท/ประเภทของกลุมผลประโยชน
-ลักษณะกลุมผลประโยชนไทย
การเลือกตั้ง
-ความสําคัญ/คุณประโยชนของการเลือกตั้ง
-หนาที่การไปใชสิทธิ/การเสียสิทธิเลือกตั้ง
-ประวัติการเลือกตั้งของไทย
-คุณสมบัติของผูมสี ิทธิเลือกตั้ง
-บุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตัง้
-บุคคลที่ใชสิทธิเลือกตั้งนอกอาณาจักร
-ขอหามในระหวางหาเสียงเลือกตัง้
-การสนับสนุนการเลือกตั้งโดยรัฐ/องคกรที่
เกี่ยวของกับกระบวนการเลือกตั้งของไทย
-เจาพนักงานดําเนินการเลือกตั้ง
-การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการ
เลือกตั้ง
-การเลือกตั้งที่ไมประสบผลสําเร็จ
การบริหารราชการแผนดิน
-ความเปนมา/แนวคิดเกีย่ วกับหลักการจัด
ระเบียบการบริหารราชการแผนดิน
-การบริหารราชการแผนดินในปจจุบัน
-การบริหารราชการสวนกลาง/สวนภูมิภาค/สวน
ทองถิ่น/องคการบริหารสวนจังหวัด/เทศบาล/

จํานวน
ชั่วโมง
๒

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)

ผูสอน

- บรรยาย อธิบาย และ
ยกตัวอยางประกอบ
-ถาม-ตอบประเด็นที่ทํา
รายงาน
- อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
- บรรยาย อธิบาย และ
ยกตัวอยางประกอบ
-ถาม-ตอบประเด็นที่ทํา
รายงาน
- อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น

นายทรงพล โชติกเวชกุล
นายสวาท ฮาดภักดี

๒

- บรรยาย อธิบาย และ
ยกตัวอยางประกอบ
-ถาม-ตอบประเด็นที่ทํา
รายงาน
- อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น

นายทรงพล โชติกเวชกุล
นายสวาท ฮาดภักดี

๒

- บรรยาย อธิบาย และ
ยกตัวอยางประกอบ
-ถาม-ตอบประเด็นที่ทํา
รายงาน
- อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น

นายทรงพล โชติกเวชกุล
นายสวาท ฮาดภักดี

๒

นายทรงพล โชติกเวชกุล
นายสวาท ฮาดภักดี

๘

สัปดาหที่
ว/ด/ป

๑๔

๑๕

หัวขอ/รายละเอียด
องคการบริหารสวนตําบล/กรุงเทพมหานคร/
เมืองพัทยา
พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครองของ
ไทย
-พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครอง
-มุมมองเรื่องพระพุทธศาสนากับสังคม
-หลักธรรมที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
-ประชาธิปไตยกับอธิปไตย ๓ ใน
พระพุทธศาสนา
-สังคมสงฆสังคมตัวอยาง
สรุปเนื้อหาตั้งแตสัปดาหที่ ๘ - ๑๔ เพื่อใหนิสิต
ไดมองเห็นภาพรวมของเนื้อหาวิชาทั้งหมด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)

๒

- บรรยาย อธิบาย และ
ยกตัวอยางประกอบ
-ถาม-ตอบประเด็นที่ทํา
รายงาน
- อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น

นายทรงพล โชติกเวชกุล
นายสวาท ฮาดภักดี

๒

- บรรยาย อธิบาย และ
ยกตัวอยางประกอบ
- อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
- บรรยาย อธิบาย และ
ยกตัวอยางประกอบ
- อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
-นําเสนอรายงาน

นายทรงพล โชติกเวชกุล
นายสวาท ฮาดภักดี

๑๖

นิสิตนําเสนองาน

๒

๑๗

สอบปลายภาค

๒

๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู
ที่
๑

๒

๓

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

ผูสอน

นายทรงพล โชติกเวชกุล
นายสวาท ฮาดภักดี

สัปดาหที่ประเมิน

สัดสวนของการ
ประเมินผล

๗
๑๖

๒๐ %
๓๐ %

วิเคราะหกรณีศึกษา คนควา
การนําเสนอรายงาน
การทํางานกลุมและผลงาน
ตลอดภาคการศึกษา
การอานและสรุปบทความ
การสงงานตามที่มอบหมาย
การเขาชั้นเรียน
การมีสวนรวม อภิปราย เสนอความ ตลอดภาคการศึกษา
คิดเห็น การตอบคําถามในชั้นเรียน

๓๐ %

๒๐ %

๙

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑.เอกสารและตําราหลัก
สุรพล สุยะพรหม,ผศ.ดร., การเมืองกับการปกครองของไทย,กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย,๒๕๕๓.
๒.เอกสารและขอมูลสําคัญ
ดนัย ไชยโยธา, รองศาสตราจารย. การเมืองการปกครองของไทย. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโอเดียนสโตร,
๒๕๔๘.
ทินพันธุ นาคะตะ, ดร. การปกครองของไทย. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน จํากัด, ๒๕๔๕.
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หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑.กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนิสิต ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจากนิสิตได
ดังนี้
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผานเวบบอรด ที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนิสิต
๒.กลยุทธการประเมินการสอน
ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดมกี ลยุทธ ดังนี้
- การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
๓.การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง
และหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
๑๐

- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรูในวิชา
ไดจาก การสอบถามนิสิต หรือการสุมตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี้
- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารยอื่น หรือผูทรงคุณวุ ฒิ
ที่ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนิสิต โดยตรวจสอบ
ขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม
๕.การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิ ผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ๔
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญหาที่มา
จากงานวิจัยของอาจารยหรือแนวคิดใหมๆ

๑๑

