
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 

รายวิชา ๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกบัการปกครองของไทย 

 

ชือสถาบนัอดุมศึกษา       มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะพุทธศาสตร ์ คณะครุศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร ์ คณะสงัคมศาสตร ์

 

หมวดที ๑ ข้อมลูโดยทวัไป 

๑.รหสัและชือรายวิชา  

     ๐๐๐ ๑๐๓ การเมอืงกบัการปกครองของไทย 

         (Thai Politics and Government) 

๒.จาํนวนหน่วยกิต   

     ๒ หน่วยกติ (๒-๐-๔) 

๓.หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 

     พุทธศาสตรบณัฑติ หมวดวชิาศกึษาทวัไป 

๔.อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 

     อาจารยป์ระจาํ 

๕.ภาคการศึกษา / ชนัปีทีเรียน 

     ภาคการศกึษาท ี๑ / ชนัปีท ี๑ 

๖.รายวิชาทีต้องเรยีนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

     ไมม่ ี

๗.รายวิชาทีต้องเรยีนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

     ไมม่ ี

๘.สถานทีเรียน    

     มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

๙.วนัทีจดัทาํหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครงัล่าสดุ 

     ๑๒ มนีาคม ๒๕๕๓ 

 

 

 

 

 

 

 



 
๒

 

 

หมวดที ๒ จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์

๑. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพอืใหนิ้สติมคีวามรูค้วามเขา้เกยีวกบัการเมอืงการปกครองของไทยตงัแต่อดตีจนถงึปัจจบุนั 

      ๑.๒ เพอืใหนิ้สติสามารถอธบิายองคป์ระกอบทางการเมอืงการปกครองของไทยได้ 

     ๑.๓ เพอืใหนิ้สติสามารถอธบิายความสมัพนัธร์ะหว่างพระพุทธศาสนากบัการเมอืงการปกครองของไทยได้ 

๒. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

     ๒.๑ เพอืใหร้ายวชิามคีวามทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ทเีปลยีนแปลงไปในปัจจบุนั 

     ๒.๒ เพอืใหร้ายวชิาไดเ้ปิดเครอืงมอืในการเปิดโลกทศัน์ของนิสติกวา้งขวาง และเขา้ใจโลกและสงัคมมากขนึ  

     ๒.๓ เพอืเตรยีมความพรอ้มดา้นปัญญาใหน้ิสติสามารถนําความรูแ้ละความเขา้ใจทไีดร้บัในทางการเมอืงการ

ปกครองของไทยเป็นพนืฐานสาํหรบัการศกึษาวชิาอนืๆ  

 

หมวดที ๓ ลกัษณะและการดาํเนินการ 
 

๑.คาํอธิบายรายวิชา  

           ศึกษาความรู้ทวัไปเกียวกับการเมืองและการปกครอง พัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย 

สถาบนัทางการเมอืง และการปกครองของไทย กระบวนการทางการเมอืงของไทย การจดัระเบยีบการปกครอง

ของไทย และพระพุทธศาสนากบัการเมอืงการปกครองของไทย 

๒.จาํนวนชวัโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๘ ชวัโมงต่อ

ภาคการศกึษา   

 

สอนเสรมิตามความ

ตอ้งการของนิสติเฉพาะ

ราย   

ไมม่กีารฝึกปฏบิตังิาน

ภาคสนาม 

การศกึษาดว้ยตนเอง ๔ 

ชวัโมงต่อสปัดาห ์  

๓.จาํนวนชวัโมงต่อสปัดาหที์อาจารยใ์ห้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบคุคล 

     - อาจารยป์ระจาํรายวชิา ประกาศเวลาใหค้าํปรกึษาผ่านบอรด์ประชาสมัพนัธแ์ละเวปไซดข์องทุกคณะทจีดั

การศกึษาวชิาการเมอืงกบัการปกครองของไทย  

     - อาจารยจ์ดัเวลาใหค้ําปรกึษาเป็นรายบุคคล หรอื รายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ชวัโมงต่อสปัดาห ์ (เฉพาะ       

รายทตีอ้งการ) 

 

 



 
๓

หมวดที ๔ การพฒันาการเรียนรู้ของนิสิต 

๑.คณุธรรม จริยธรรม 

     ๑.๑ คณุธรรม จริยธรรมทีต้องพฒันา 

          นิสติประกอบดว้ยคุณธรรม จรยิธรรมดงันี 

          (๑) ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จรยิธรรม เสยีสละ และซอืสตัยส์ุจรติ  

          (๒) มวีนิยั ตรงต่อเวลา และความรบัผดิชอบต่อตนเอง วชิาชพีและสงัคม 

          (๓) มภีาวะความเป็นผูนํ้าและผูต้าม สามารถทาํงานเป็นทมีและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และลาํดบัความ  

สาํคญั 

          (๔) เคารพสทิธแิละรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้นื รวมทงัเคารพในคุณค่าและศกัดศิรขีองความเป็นมนุษย ์

          (๕) เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสงัคม 

     ๑.๒ วิธีการสอน  

          - บรรยายพรอ้มยกตวัอยา่งกรณีศกึษา 

          - อภปิรายกลุ่ม 

          - กําหนดใหนิ้สติหาตวัอยา่งทเีกยีวขอ้ง 

     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 

          - พฤตกิรรมการเขา้เรยีน และส่งงานทไีดร้บัมอบหมายตามขอบเขตทใีหแ้ละตรงเวลา 

          - มกีารอา้งองิเอกสารทไีดนํ้ามาทํารายงาน อย่างถูกตอ้งและเหมาะสม 

          - ประเมนิผลการวเิคราะหก์รณศีกึษา 

          - ประเมนิผลการนําเสนอรายงานทมีอบหมาย 

๒.ความรู้  

     ๒.๑ ความรู้ทีต้องได้รบั  

           นิสิตมคีวามรู้ทัวไปเกียวกับการเมืองและการปกครอง พัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย 

สถาบนัทางการเมอืง และการปกครองของไทย กระบวนการทางการเมอืงของไทย การจดัระเบยีบการปกครอง

ของไทย และพระพุทธศาสนากบัการเมอืงการปกครองของไทย 

     ๒.๒ วิธีการสอน 

          - บรรยายพรอ้มยกตวัอยา่งกรณีศกึษา 

          - อภปิรายกลุ่ม 

          - กําหนดใหนิ้สติหาตวัอย่างทเีกยีวขอ้ง 

          - การศกึษาโดยใชปั้ญหา และโครงงาน Problem base learning และ Student Center เน้นผู้เรยีนเป็น

ศูนยก์ลาง 

     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 

          - สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบทเีน้นการวดัหลกัการและทฤษฎ ี

          - นําเสนอสรปุการอ่านจากการคน้ควา้ขอ้มลูทเีกยีวขอ้ง 



 
๔

          - วเิคราะหก์รณศีกึษา 

๓.ทกัษะทางปัญญา 

     ๓.๑ ทกัษะทางปัญญาทีต้องพฒันา 

           นิสติสามารถคน้ควา้หาขอ้เทจ็จรงิ คดิวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และสามารถนําความรู ้ทกัษะ และความ 

เขา้ใจเกยีวกบัการเมอืงการปกครองไทย และสามารถนําไปใชใ้นชวีติประจาํวนัได้ 

     ๓.๒ วิธีการสอน 

          การบรรยาย ร่วมกนัถามตอบในชนัเรยีนรวมทงัเชญิวทิยากรจากภายนอกมาบรรยาย การค้นควา้ดว้ย

ตนเอง การจดัทํารายงานกลุ่ม 

     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 

           ประเมนิจากการทํารายงานกลุ่ม การสอบกลางภาค และสอบปลายภาค 

๔.ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

     ๔.๑ ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบทีต้องพฒันา  

          - พฒันาทกัษะในการสรา้งสมัพนัธภาพระหว่างผูเ้รยีนดว้ยกนั 

          - พฒันาความเป็นผูนํ้าและผูต้ามในการทาํงานเป็นทมี 

          - พฒันาการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และมคีวามรบัผดิชอบในงานทมีอบหมายใหค้รบถว้นตามกําหนดเวลา 

     ๔.๒ วิธีการสอน 

          - จดักจิกรรมกลุ่มในการวเิคราะหก์รณีศกึษา 

          - มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล หรอื อ่านบทความทเีกยีวขอ้งกบัรายวชิา 

          - การนําเสนอรายงาน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 

          - ประเมนิตนเอง และเพอืน ดว้ยแบบฟอรม์ทกีําหนด 

          - รายงานทนํีาเสนอ  พฤตกิรรมการทาํงานเป็นทมี 

          - รายงานการศกึษาดว้ยตนเอง 



 
๕ 

๕.ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     ๕.๑ ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้องพฒันา       

          - พฒันาทกัษะในการสอืสารทงัการพดู การฟัง การแปล  การเขยีน โดยการทาํรายงาน และ 

นําเสนอในชนัเรยีน 

          - พฒันาทกัษะในการวเิคราะหข์อ้มลูจากกรณีศกึษา 

          - พฒันาทกัษะในการสบืคน้ ขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ต  

          - ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสอืสาร เช่น การส่งงานทางอเีมล ์การสรา้งหอ้งแสดง 

ความคดิเหน็ในเรอืงต่างๆ  

          - ทกัษะในการนําเสนอรายงานโดยใชร้ปูแบบ เครอืงมอื และเทคโนโลยทีเีหมาะสม 

     ๕.๒ วิธีการสอน       

          - มอบหมายงานใหศ้กึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จาก website สอืการสอน e-learning และทาํรายงาน 

 โดยเน้นการนําตวัเลข หรอืมสีถติอิ้างองิ จากแหล่งทมีาขอ้มลูทน่ีาเชอืถอื 

          - นําเสนอโดยใชร้ปูแบบและเทคโนโลยทีเีหมาะสม  

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 

          - การจดัทาํรายงาน และนําเสนอดว้ยสอืเทคโนโลย ี

          - การมสี่วนร่วมในการอภปิรายและวธิกีารอภปิราย 

 

หมวดที ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สปัดาหที์ หวัข้อ/รายละเอียด 
จาํนวน

ชวัโมง 

กิจกรรมการเรียน การ

สอน  สือทีใช้ (ถ้ามี) 
ผูส้อน 

๑ 

 

ความรู้เบืองต้นเกียวกบัการเมือง

การปกครอง 

-ทมีาและความหมาย 

-รปูแบบการปกครอง 

-การปกครองแบบเผดจ็การ 

-การปกครองแบบเผดจ็การ 

-ประชาธปิไตยกบัประเทศไทย 

๒  - บรรยาย อธบิาย และ

ยกตวัอย่างประกอบ 

- อภปิรายแลกเปลยีน 

ความคดิเหน็ 

- มอบหมายการทํา 

รายงานกลุ่ม 

อาจารยป์ระจําภาควชิา

รฐัศาสตร ์

๒ 

 

ประวติัศาสตรก์ารเมืองการปกครอง

ของไทย 

-การปกครองสมยักรุงสโุขทยั 

-การปกครองสมยักรุงศรอียธุยา 

-การปกครองสมยักรุงธนบุร ี

  - บรรยาย อธบิาย และ 

ยกตวัอย่างประกอบ 

- อภปิรายแลกเปลยีน 

ความคดิเหน็ 

อาจารยป์ระจําภาควชิา

รฐัศาสตร ์



 
๖

สปัดาหที์ หวัข้อ/รายละเอียด 
จาํนวน

ชวัโมง 

กิจกรรมการเรียน การ

สอน  สือทีใช้ (ถ้ามี) 
ผูส้อน 

-การปกครองสมยักรุงรตันโกสนิทร์

ตอนตน้ 

-การปกครองสมยัเปลยีนแปลงการ

ปกครองถงึปัจจุบนั 

-การปกครองของไทยในยคุ

ประชาธปิไตย 

๓ 

 

รฐัธรรมนูญ 

-ความหมายของรฐัธรรมนูญ 

-ความสาํคญัของรฐัธรรมนูญ 

-ประเภทของรฐัธรรมนูญ 

-เนือหาสาระสาํคญัของรฐัธรรมนูญ 

-ความเป็นมาของรฐัธรรมนูญไทย 

-รฐัธรรมนูญฉบบัต่าง ๆ ของไทยใน

อดตี 

-สาระสาํคญัแห่งรฐัธรรมนูญฉบบัท ี๑๖ 

: พ.ศ. ๒๕๔๐ 

-ประโยชน์ของการใชร้ฐัธรรมนูญฉบบั

ปัจจบุนั 

๒ - บรรยาย อธบิาย และ 

ยกตวัอย่างประกอบ 

- อภปิรายแลกเปลยีน 

ความคดิเหน็ 

อาจารยป์ระจําภาควชิา

รฐัศาสตร ์

๔ 

 

สถาบนัพระมหากษตัริย ์

-ความหมายตามรูปศพัท ์

-ความหมายในทางการเมอืงการ

ปกครอง 

-สถานะของพระมหากษตัรยิไ์ทย 

-สถานะของพระมหากษตัรยิใ์น

สงัคมไทย 

-พระราชอํานาจของพระมหากษตัรยิ ์

-พระมหากษตัรยิภ์ายใตร้ฐัธรรมนูญ 

-สทิธขิองพระมหากษตัรยิใ์นระบอบ

ประชาธปิไตย 

-ผูส้าํเรจ็ราชการแทนพระองค ์

การสบืราชสมบตั ิ

๒ - บรรยาย อธบิาย และ 

ยกตวัอย่างประกอบ 

- อภปิรายแลกเปลยีน 

ความคดิเหน็ 

อาจารยป์ระจําภาควชิา

รฐัศาสตร ์

๕ 

 

สถาบนันิติบญัญติั 

-ความเป็นมาของรฐัสภาไทย 

-อํานาจหน้าทขีองรฐัสภา 

-ความสมัพนัธร์ะหว่างฝ่ายนิตบิญัญตัิ

กบัฝ่ายบรหิาร 

๒ - บรรยาย อธบิาย และ 

ยกตวัอย่างประกอบ 

- อภปิรายแลกเปลยีน 

ความคดิเหน็ 

อาจารยป์ระจําภาควชิา

รฐัศาสตร ์



 
๗ 

สปัดาหที์ หวัข้อ/รายละเอียด 
จาํนวน

ชวัโมง 

กิจกรรมการเรียน การ

สอน  สือทีใช้ (ถ้ามี) 
ผูส้อน 

-การประชุมสภา 

-ญตัต ิ

-การตราพระราชบญัญตัหิรอื

พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ 

-การตราพระราชกาํหนด 

-กระทูถ้าม 

-การเปิดอภปิรายทวัไป 

-สภาผูแ้ทนราษฎร 

-วุฒสิภา 

-อํานาจและหน้าท ี

๖ 

 

คณะรฐัมนตรี 

-ทมีาและความหมาย 

-กระบวนการในการจดัตงัคณะรฐัมนตร ี

-ประเภทของรฐัมนตร ี

-คณะรฐัมนตรภีายใต้รฐัธรรมนูญฉบบั

ใหม ่

-คุณสมบตัขิองรฐัมนตร ี

-การพน้จากตําแหน่งของคณะรฐัมนตร ี

-อํานาจหน้าทขีองคณะรฐัมนตร ี

-บทบาทและหน้าทขีองนายกรฐัมนตร ี

-ความรบัผดิชอบของคณะรฐัมนตร ี

-ปัญหาทเีกดิจากการทรีฐับาลขาด

เสถยีรภาพและความชอบธรรมทมีต่ีอ

การเมอืงไทย 

๒ - บรรยาย อธบิาย และ 

ยกตวัอย่างประกอบ 

- อภปิรายแลกเปลยีน 

ความคดิเหน็ 

อาจารยป์ระจําภาควชิา

รฐัศาสตร ์

๗ สอบกลางภาค  ๒   

๘ 

 

สถาบนัตลุาการ 

-ความหมายของศาล 

-ความเป็นมาของศาลไทย 

-ศาลตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร

ไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ 

-ระบบศาลของประเทศไทย 

-ศาลรฐัธรรมนูญ 

-ศาลยุตธิรรม 

-แผนภูมขิองศาลยุตธิรรม 

-ศาลปกครอง 

-แผนภูมกิระบวนการพจิารณาคดี

ปกครอง 

๒ - บรรยาย อธบิาย และ 

ยกตวัอย่างประกอบ 

- อภปิรายแลกเปลยีน 

ความคดิเหน็ 

อาจารยป์ระจําภาควชิา

รฐัศาสตร ์



 
๘

สปัดาหที์ หวัข้อ/รายละเอียด 
จาํนวน

ชวัโมง 

กิจกรรมการเรียน การ

สอน  สือทีใช้ (ถ้ามี) 
ผูส้อน 

-ศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูด้าํรง

ตําแหน่งทางการเมอืง 

-ศาลทหาร 

๙ 

 

องคก์รตรวจสอบการใช้อาํนาจรฐั

และองคก์รอิสระ 

-ประเภทองคก์ร 

-คณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม

การทุจรติแหง่ชาต ิ

-คณะกรรมการการเลอืกตงั 

-คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ

-ผูต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภา 

-คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

-คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีงและ

กจิการโทรทศัน์แห่งชาต ิ(กสช.) 

-คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาต ิ(กทช.) 

-สภาทีป รึกษาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาต ิ

-องคก์รอสิระดา้นสงิแวดลอ้ม 

-องคก์รอสิระคุม้ครองผูบ้รโิภค 

๒ - บรรยาย อธบิาย และ 

ยกตวัอย่างประกอบ 

- อภปิรายแลกเปลยีน 

ความคดิเหน็ 

อาจารยป์ระจําภาควชิา

รฐัศาสตร ์

๑๐ 

 

พรรคการเมืองและกลุ่ม

ผลประโยชน์ 

-ความหมายพรรคการเมอืง 

-ระบบพรรคการเมอืง 

-บทบาทของพรรคการเมอืง 

-ลกัษณะสาํคญัของพรรคการเมอืง 

-หน้าทแีละความรบัผดิชอบของพรรค

การเมอืง 

-ความสาํคญัของพรรคการเมอืง 

-ความเป็นมาของพรรคการเมอืงไทย 

-การจดัตงัพรรคการเมอืง 

-การรวมพรรคการเมอืง 

-การเลกิหรอืยุบพรรคการเมอืง 

-ประชาชนมสีว่นร่วมในพรรคการเมอืง-

-บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์ 

-ประเภทของกลุ่ม 

๒ - บรรยาย อธบิาย และ 

ยกตวัอย่างประกอบ 

- อภปิรายแลกเปลยีน 

ความคดิเหน็ 

อาจารยป์ระจําภาควชิา

รฐัศาสตร ์



 
๙ 

สปัดาหที์ หวัข้อ/รายละเอียด 
จาํนวน

ชวัโมง 

กิจกรรมการเรียน การ

สอน  สือทีใช้ (ถ้ามี) 
ผูส้อน 

-การแบ่งกลุ่มตามลกัษณะของกจิกรรม 

-ลกัษณะกลุ่มผลประโยชน์ไทย 

๑๑ 

 

การเลือกตงั 

-ความสาํคญั 

-คุณประโยชน์ของการเลอืกตงั 

-หน้าทกีารไปใชส้ทิธเิลอืกตงั 

-ประวตักิารเลอืกตงัของไทย 

-การเลอืกตงัตามรฐัธรรมนูญฉบบั

ปัจจบุนั 

-คุณสมบตัขิองผูม้สีทิธเิลอืกตงั 

-บุคคลตอ้งหา้มมใิหใ้ชส้ทิธเิลอืกตงั 

การเสยีสทิธเิลอืกตงั 

-บุคคลทใีชส้ทิธเิลอืกตงันอกอาณาจกัร 

-ขอ้หา้มผูส้มคัรรบัเลอืกตงัในระหว่าง

หาเสยีงเลอืกตงั 

-การสนับสนุนการเลอืกตงัโดยรฐั 

-องคก์รทเีกยีวขอ้งกบักระบวนการ

เลอืกตงัของไทย 

-เจา้พนักงานดาํเนินการเลอืกตงั 

-การมสี่วนร่วมของประชาชนใน

กระบวนการเลอืกตงั 

-บญัชรีายชอืภาคและจงัหวดัตาม

ประกาศนายทะเบยีนพรรคการเมอืง 

-การเลอืกตงัทไีม่ประสบผลสาํเรจ็ 

๒ - บรรยาย อธบิาย และ 

ยกตวัอย่างประกอบ 

- อภปิรายแลกเปลยีน 

ความคดิเหน็ 

อาจารยป์ระจําภาควชิา

รฐัศาสตร ์

๑๒ 

 

การบริหารราชการแผ่นดิน 

-แนวคดิเกยีวกบัหลกัการจดัระเบยีบ

การบรหิารราชการแผ่นดนิ 

-ความเป็นมาของการบรหิารราชการ

แผ่นดนิของไทย 

-การบรหิารราชการแผ่นดนิในปัจจุบนั 

-การบรหิารราชการสว่นกลาง 

-การบรหิารราชการสว่นภมูภิาค 

-การบรหิารราชการสว่นทอ้งถนิ 

-องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 

-เทศบาล 

-องคก์ารบรหิารส่วนตําบล 

-กรุงเทพมหานคร 

๒ - บรรยาย อธบิาย และ 

ยกตวัอย่างประกอบ 

- อภปิรายแลกเปลยีน 

ความคดิเหน็ 

อาจารยป์ระจําภาควชิา

รฐัศาสตร ์



 
๑๐ 

สปัดาหที์ หวัข้อ/รายละเอียด 
จาํนวน

ชวัโมง 

กิจกรรมการเรียน การ

สอน  สือทีใช้ (ถ้ามี) 
ผูส้อน 

-เมอืงพทัยา 

๑๓ 

 

พระพทุธศาสนากบัการเมืองการ

ปกครองของไทย 

-พระพุทธศาสนากบัการเมอืงการ

ปกครอง 

-มุมมองเรอืงพระพุทธศาสนากบัสงัคม 

-หลกัธรรมทเีกยีวกบัการเมอืงการ

ปกครอง 

-ประชาธปิไตยกบัอธปิไตย ๓ ใน

พระพุทธศาสนา 

-สงัคมสงฆส์งัคมตวัอย่าง  

๒ - บรรยาย อธบิาย และ 

ยกตวัอย่างประกอบ 

- อภปิรายแลกเปลยีน 

ความคดิเหน็ 

อาจารยป์ระจําภาควชิา

รฐัศาสตร ์

๑๔ นําเสนอรายงานประจาํวชิาการเมอืงกบั

การปกครองของไทย 

๒ -นําเสนอรายงาน 

-ถาม-ตอบประเดน็ททีาํ

รายงาน 

อาจารยป์ระจําภาควชิา

รฐัศาสตร ์

๑๕ สรุปเนือหาตงัแต่สปัดาหท์ ี๑ เพอืให้

นิสติไดม้องเหน็ภาพรวมของเนือหาวชิา

ทงัหมด 

๒ - บรรยาย อธบิาย และ 

ยกตวัอย่างประกอบ 

- อภปิรายแลกเปลยีน 

ความคดิเหน็ 

อาจารยป์ระจําภาควชิา

รฐัศาสตร ์

๑๖ สอบปลายภาค ๒   

 

๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที  วิธีการประเมิน  สปัดาหที์ประเมิน  
สดัส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

๗ 
๑๖ 

๒๐% 
๕๐% 

๒ 

วเิคราะหก์รณีศกึษา คน้ควา้ การนําเสนอ
รายงาน 
การทํางานกลุ่มและผลงาน 
การอ่านและสรปุบทความ 
การส่งงานตามทมีอบหมาย  

ตลอดภาคการศกึษา ๒๐% 

๓ 
การเขา้ชนัเรยีน 
การมสี่วนร่วม อภปิราย เสนอความคดิเหน็ใน
ชนัเรยีน 

ตลอดภาคการศกึษา ๑๐% 

 



 
๑๑

หมวดที ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

๑.เอกสารและตาํราหลกั 

     สุรพล  สุยะพรหม,ผศ.ดร., การเมืองกบัการปกครองของไทย,กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพ์มหาจุฬาลง

กรณราชวทิยาลยั,๒๕๕๓. 

๒.เอกสารและข้อมูลสาํคญั 

      ดนัย ไชยโยธา, รองศาสตราจารย.์ การเมืองการปกครองของไทย. กรงุเทพมหานคร : สํานกัพมิพโ์อ

เดยีนสโตร,์ ๒๕๔๘. 

      ทนิพนัธุ ์นาคะตะ, ดร. การปกครองของไทย. กรุงเทพมหานคร : อกัษรเจรญิทศัน์ จาํกดั, ๒๕๔๕. 

      นงเยาว ์พรีะตานนท.์ การเมืองการปกครอง. กรุงเทพมหานคร : สถาบนัราชภฏัสวนดุสติ, ๒๕๔๑. 

      พรีพล ไตรทศาวทิย ์ดร. การปกครองไทย. กรงุเทพมหานคร : สาํนักพมิพว์ฒันาพานิช จํากดั,๒๕๔๔. 

      ลขิติ ธรีเวคนิ, ศาสตราจารย ์ดร. การเมืองการปกครองของไทย. พมิพค์รงัท ี๓ แกไ้ขเพมิเตมิ. 

กรุงเทพมหานคร : สาํนักพมิพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ ๒๕๓๙. 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

      www.cabinet.thaigov.go.th 

      www.parliament.go.th 

      www.thailocaladmin.go.th 

 

หมวดที ๗ การประเมินและปรบัปรงุการดาํเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

     การประเมนิประสทิธผิลในรายวชิานี ทจีดัทําโดยนิสติ ได้จดักิจกรรมในการนําแนวคดิและความเห็นจาก

นิสติไดด้งันี 

          - การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและผูเ้รยีน 
          - การสงัเกตการณ์จากพฤตกิรรมของผูเ้รยีน 
          - แบบประเมนิผูส้อน และแบบประเมนิรายวชิา 
          - ขอเสนอแนะผ่านเวบบอรด์ ทอีาจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัทําเป็นช่องทางการสอืสารกบันิสติ 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 

     ในการเกบ็ขอ้มลูเพอืประเมนิการสอน ไดม้กีลยทุธ ์ดงันี 

          - การสงัเกตการณ์สอนของผูร้ว่มทมีการสอน 

          - ผลการสอบ 

          - การทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรู ้

๓.การปรบัปรงุการสอน  

หลงัจากผลการประเมนิการสอนในข้อ ๒ จงึมกีารปรบัปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมในการระดม



 
๑๒

สมอง และหาขอ้มลูเพมิเตมิในการปรบัปรงุการสอน ดงันี 

          - สมัมนาการจดัการเรยีนการสอน 

          - การวจิยัในและนอกชนัเรยีน 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิของนิสิตในรายวิชา 

     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธใินรายหวัขอ้ ตามทคีาดหวงัจากการเรยีนรูใ้น

วชิา ไดจ้าก การสอบถามนิสติ หรอืการสุ่มตรวจผลงานของนิสติ รวมถงึพจิารณาจากผลการทดสอบย่อย และ

หลงัการออกผลการเรยีนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธโิดยรวมในวชิาไดด้งันี 

          - การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสติโดยอาจารยอ์นื หรอืผูท้รงคุณวุฒ ิ 

ทไีมใ่ช่อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  

          - มกีารตงัคณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมนิการเรยีนรูข้องนิสติ โดยตรวจสอบ 

ขอ้สอบ รายงาน วธิกีารใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤตกิรรม 

๕.การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

     จากผลการประเมนิ และทวนสอบผลสมัฤทธปิระสทิธผิลรายวชิา ไดม้กีารวางแผนการปรบัปรงุการสอน และ

รายละเอยีดวชิา เพอืใหเ้กดิคุณภาพมากขนึ ดงัน ี

          - ปรบัปรุงรายวชิาทุก ๓ ปี หรอืตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธติามขอ้๔ 

          - เปลยีนหรอืสลบัอาจารยผ์ูส้อน เพอืใหนิ้สติมมีมุมองในเรอืงการประยุกตค์วามรูน้ีกบัปัญหาทมีา 

จากงานวจิยัของอาจารยห์รอืแนวคดิใหม่ๆ  

 


