มคอ.3
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา:
รหัสวิชา 1515101 การเมืองการปกครองไทยThai Politics)
2. จำนวนหนวยกิต : 3 (2-2-5) หนวยกิต (ทฤษฏี-ปฏิบัติ-คนควา)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา
ประเภทวิชา: กลุมวิชาชีพบังคับ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
อาจารย ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน : ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปที่เรียน 1 (พฤศจิกายน 2563 -มีนาคม 2564 )
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (pre-requisite) : ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (co-requisites) : ไมมี
8. สถานที่เรียน : มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด : 20 พฤศจิกายน 2563

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1.จุดมุงหมายของรายวิชา:
1.นักศึกษามีความรู ความเขาในเกี่ยวกับพื้นฐานทางรัฐศาสตร รัฐ ระบอบการปกครอง ทฤษฎีการเมือง
2.นักศึกษามีความรูความเขาใจวิวัฒนาการการเมืองของไทยตั้งแตอดีตถึงปจจุบันโดยเฉพาะนับตั้งแตการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองไทย พ.ศ.2475
3.นักศึกษามีความรู ความเขาใจระบอบการปกครองประชาธิปไตย และสิทธิ หนาที่พลเมือง สถาบันทาง
การเมืองสำคัญไดแก รัฐธรรมนูญ สถาบันนิติบัญญัติ สถาบันฝายบริหาร สถาบันตุลาการ และองคกรอิสระ
4. นักศึกษาสามารถวิเคราะหความสัมพันธระหวางระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทย
5. นักศึกษาสามารถเคราะหสถานการณสำคัญทางการเมืองไทยที่สงผลตอเศรษฐกิจและสังคมไทย
6. นักศึกษามีความรู คูคุณธรรม และนำความรูไปประยุกตใชไดในการเรียนการสอน และการดำรงชีวิต
ประจำวันอยางเหมาะสม
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา :
2.1 เพื่อใหรายวิชามีความทันสมัยและสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน รวมทั้งเปนไปตามหลักสูตร
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ
1. คำอธิบายรายวิชา
วิเคราะหความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร และระบอบการปกครอง วิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองไทย
จากอดีตจนถึงปจจุบัน อธิบายระบอบการเมืองการปกครองไทย อภิปรายความสัมพันธระหวางรัฐกับสังคม เหตุการณ
ทางการเมืองตาง ๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปบงสังคมไทยในอดีตและปจจุบันและการนำองคความรูที่ไดบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรูประชาธิปไตยและพัฒนาความเปนพลเมือง
2. จำนวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

30 ชั่วโมง/

สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา

ภาคการศึกษา

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
30 ชั่วโมงตอสัปดาห

การศึกษาดวยตนเอง
75 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

3. จำนวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
ใหคำแนะนำการเรียนในชั่วโมงของการเรียน และจัดเวลาใหคำปรึกษาเปนรายกลุม
และรายบุคคล สัปดาหละ 3 ชั่วโมง โดยจะแจงผูเรียนไดทราบ และโดยการสื่อสารทางสื่อออนไลน และ Email
2|Page

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
• ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม
• มีวินัย ตรงตอเวลา และรับผิดชอบ
• มีภาวะผูนำ ผูตาม มีทักษะทำงานเปนทีม
• เคารพสิทธิ/รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
1.2 วิธีการสอนที่จะใชพัฒนาการเรียนรู
• บรรยาย และสอดแทรกกรณีศึกษาระหวางการเรียนการสอนในรายวิชา
• การทำงานเปนทีมรายกลุมโดยมอบหมายใหนักศึกษาทำงานกลุมกรณีศึกษา
• ศึกษาดูงานหนวยงาน และสถานที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจไทย และการเมืองไทย
1.3 วิธีการประเมินผล
• ประเมินจากการเขาชั้นเรียน และการมีสวนรวม
• ประเมินจากพฤตติกรรมการทำงานในชั้นเรียน การสงงาน และกิจกรรมกลุม
• ประเมินจากการทำรายงานและการนำเสนอรายงานเดี่ยวและงานกลุม
2. ความรู
2.1 ความรูที่จะไดรับ
1. มีนักศึกษามีความรู ความเขาในเกี่ยวกับพื้นฐานทางรัฐศาสตร รัฐ ระบอบการปกครอง ทฤษฎีการเมือง
2.นักศึกษามีความรูความเขาใจวิวัฒนาการการเมืองของไทยตั้งแตอดีตถึงปจจุบันโดยเฉพาะนับตั้งแตการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองไทย พ.ศ.2475
3.นักศึกษามีความรู ความเขาใจระบอบการปกครองประชาธิปไตย และสิทธิ หนาที่พลเมือง สถาบันทาง
การเมืองสำคัญไดแก รัฐธรรมนูญ สถาบันนิติบัญญัติ สถาบันฝายบริหาร สถาบันตุลาการ และองคกรอิสระ
2.2 วิธีการสอน
• บรรยายเนื้อของวิชา
• ฝกปฏิบัติ แบบฝกหัด และใบงาน
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• ศึกษาดูงานภายนอกมหาวิทยาลัย เชน พิพิทธพันธ ร.7 อนุสาวรียประชาธิปไตย พิพิธภัณฑ
เยาวราชวัดไตรมิตร ธนาคารแหงประเทศไทย กรณีศึกษาในทองถิ่น ชุมชน ฯลฯ
• ทำการงานกลุม/ศึกษาพื้นที่จริง เกี่ยวกับกรณีศึกษา เหตุการณทางการเมือง การปฏิรูปเศรษฐกิจ
และวิเคราะหสังคมไทย
2.3 วิธีการประเมินผล
• ใบงาน แบบทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค
• กิจกรรมกลุมในชั้นเรียน การทำรายงาน
• รายงานเดี่ยว และรายงานกลุม
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
• ความสามารถสืบคน การทำงานเปนทีม และการแกปญหาเฉพาะหนา
• ความสามารถในการทำสื่อนำเสนอแบบออนไลน และการนำเสนอแบบ Infographics
• ความสามารถวิเคราะหและประยุกตใชความรูและทักษะในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
• สอนการทำสื่อออนไลน และ และการนำเสนอแบบ Infographics
• การศึกษาจากสื่อออนไลน การลงศึกษาพื้นที่จริง การดูงานนอกสถานที่
• การเชิญวิทยากรภายนอก/ภายในที่มีความเชี่ยวชาญมาใหความรูดานการเมืองการปกครองไทย
3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปญญาของนักศึกษา
• ประเมินจากการทำรายงานกลุม และนำเสนองานที่ทำงานเปนทีม
• ประเมินจากพฤติกรรมในการแกไขปญหา การอภิปรายในหองเรียน
• การสอบกลางภาค และสอบปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองการพัฒนา
• ความสามารถสื่อสารกับกลุมคนไดหลากหลาย
• มีมนุษยสัมพันธและทำงานรวมกับผูอื่นแบบกลุมได
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4.2 วิธีการสอน

• การจัดกิจกรรมกลุม การนำเสนอรายงาน การอภิปรายในชั้นเรียน

4.3 วิธีการประเมิน
• ประเมินจากพฤติกรรมการทำงานเปนทีม
• ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่ไดรับมอบหมาย

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
• มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเปนตอการทำงาน
• สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ และสื่อการนำเสนอไดอยางเหมาะสม
• สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอรายงาน นำเสนองานตางๆ
5.2 วิธีการสอน
• สอนนักศึกษาทำสื่อการนำเสนอ PowerPoint การนำเสนอแบบอื่นๆ และการทำวีดีโอ
• สอนการสืบคนขอมูล การนำเสนอขอมูลผลงาน
5.3 วิธีการประเมิน
• ประเมินจากการฝกทำการนำเสนองานโดยแบบ VDO และแบบ Infographics
• ผลสัมฤทธิข์ องการนำเสนอที่ไดรับมอบหมาย
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่
1

2

3

4

5

6
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หัวขอ/รายละเอียด

จำนวน* กิจกรรมการเรียนการ
(ชั่วโมง)
สอนและสื่อที่ใช
อธิบายรายวิชาและกำหนดขอตกลง
3
บรรยาย/ซักถาม
รวมกันเกี่ยวกับการเรียนการสอน/
/แบบทดสอบกอนเรียน
และการวัดประเมินผลความรู
พื้นฐานของนักศึกษากอนเรียน
-ความพื้นฐานทางรัฐศาสตร
3
บรรยาย/อภิปรายกลุม/
-เรื่องรัฐ การเมือง อำนาจ การ
ตอบคำถาม
ปกครอง ฯ
-ความสัมพันธรัฐศาสตรกับศาสตร
อื่น
-ทฤษฎีการเมือง
3
บรรยาย/อภิปรายกลุม/
-ปรัชญาการเมือง ลัทธิทางการเมือง
กรณีศึกษา
-ระบอบการปกครองของโลกและ
ของไทย
-สถาบันทางการเมือง
3
รายงานกลุม
-รัฐธรรมนูญและรัฐธรรมนูญไทย
-นำเสนอรายงาน
-อภิปราย
-สถาบันฝายนิติบัญญัติ
3
-รายงานกลุม
-สถาบันฝายบริหาร
-นำเสนอรายงาน
-สถาบันฝายตุลาการ (ศาล)
-อภิปราย
-พรรคการเมือและองคกรอิสระ
-การปกครองระบอบประชาธิปไตย
3
บรรยาย/อภิปรายกลุม/
-สิทธิ หนาที่พลเมือง
กรณีศึกษา
-การศึกษาเพื่อสรางความเปน
-กิจกรรมประชาธิปไตย
พลเมือง

ผูสอน
ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร

ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร

ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร

ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร

ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร

ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร

สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด
7

8
9

10

11

12

13

14
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-การปกครองระบอบประชาธิปไตย
-สิทธิ หนาที่พลเมือง
-การศึกษาเพื่อสรางความเปน
พลเมือง
สอบกลางภาค
-ความรูพ ื้นฐานทางการเมืองการ
ปกครองไทย
-การปกครองของไทยยุคสุโขทัย
-การปกครองของไทยยุคอยุธยา
และธนบุรี
-การปกครองของไทยสมัย
รัตนโกสินทรกอนป 2475
-การปฏิรปู ประเทศ สมัยร.5
-การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง
พ.ศ.2475 และผลกระทบตาง ๆ
-การเมืองการปกครอง นโยบาย
รัฐบาลชวงป พ.ศ.2475-2500
-การเมืองการปกครอง นโยบาย โดย
รัฐบาลทหาร พ.ศ.2501-256
-เหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 และ
6 ตุลาคม 2519 และผลกระทบตอ
สังคมไทย
-การเมืองการปกครอง และนโยบาย
ของรัฐบาลชวง พ.ศ.2516-2539
การเมืองการปกครอง และนโยบาย
ของรัฐบาลชวง พ.ศ.2540-2550

จำนวน* กิจกรรมการเรียนการ
(ชั่วโมง) สอนและสื่อที่ใช
3
-บรรยาย
-กิจกรรมอภิปรายกลุม
กิจกรรมประชาธิปไตย

ผูสอน
ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร

3

แบบทดสอบ

ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร

3

บรรยาย
นำเสนอรายงาน/ซักถาม

ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร

3

บรรยาย
นำเสนอรายงาน/ซักถาม
กิจกรรม
บรรยาย/อภิปรายกลุม/
กรณีศึกษา

ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร

3

บรรยาย/อภิปรายกลุม/
กรณีศึกษา

ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร

3

บรรยาย/อภิปรายกลุม/
กรณีศึกษา

ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร

3

นำเสนอรายงานกลุม
-อภิปรายกลุม

ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร

3

ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร

15

การเมืองการปกครอง และนโยบาย
ของรัฐบาลชวง พ.ศ.2551-ปจจุบัน

3

-นำเสนอรายงานกลุม
-อภิปรายกลุม
-สรุปเนื้อหากอนสอบ

ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร

16

สอบปลายภาค

3

แบบทดสอบ

ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ที่

ผลการเรียนรู

-คุณธรรม จริยธรรม
1 -ความรู
-ทักษะทางปญญา
-คุณธรรม จริยธรรม
-ความรู
-ทักษะทางปญญา
2 -ความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ การ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
-คุณธรรม จริยธรรม
3 -ความรู
-ทักษะทางปญญา
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วิธีการประเมิน
-สอบกลางภาค
-สอบปลายภาค

สัปดาหที่ประเมิน

สัดสวนของการ
ประเมิน

8
16

20 %
30 %

-การเขาชั้นเรียน
-การเสนอความคิดเห็น
-การอภิปราย
-การมีสวนรวมในกิจกรรม
กลุม
-การศึกษารายกรณี
-การสงงานตามที่กำหนด

ตลอดภาคการศึกษา

-การเขาชั้นเรียน
-การทำกิจกรรมกลุม การ
อภิปราย
-การนำเสนอรายงาน

ตลอดภาคการศึกษา

40 %

10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 ตำราหลักและหนังสือ
1.กันตพัฒน ชนะบุญ.(2563). การเมืองการปกครองไทย. สำนักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
2. บัณฑิต จันทรโรจนกิจ. (2560). การเมืองไทยรวมสมัย สำนักพิมพ สถาบันพระปกเกลา.
3.ลิขิต ธีรเวคิน. (2556).วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย. กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร :
6.2 เอกสารอานเสริม
1.ผาสุก พงษไพจิตรและคริส เบเคอร. (2546). เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ กรุงเทพ: หางหุนสวน
จำกัดสำนักพิมพซิลคเวอรม
2.นิรมล สุธรรมกิจ (2551). สังคมกับเศรษฐกิจ กรณีศึกษาประเทศไทย )2500-2545). สำนักพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร .
3.จามะรี เชียงท.(2560).สังคมชนบทในโลกสมัยใหม.คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
4. เอกสารประกอบที่ผูสอนแนะนำใหอานและจัดทำเพิ่มเติม
5.เอกสารประกอบการสอนที่ผูสอนจัดหามาใหนักศึกษาอานเพิ่มเติม เชน รัฐธรรมนูญ กรณีศึกษา โครงการ และ
นโยบายตางๆ ของรัฐบาล เปนตน
6. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
6.3 เวปไซต เชน
1. สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ https://www.nesdc.go.th/main.php?filename=index
2.ธนาคารแหงประเทศไทย https://www.bot.or.th/Thai/Pages/default.aspx
3.สำนักงบประมาณ http://www.bb.go.th/
4. สำนักงานพัฒนาระบบราชการไทย https://www.opdc.go.th/content/NjE1MQ
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
การสังเกตการณการสอน ผลการสอบ การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
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3. การปรับปรุงการสอน
การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา
ตั้งคณะกรรมการในหลักสูตร ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยการตรวจสอบขอสอบ
รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบและการใหคะแนนความประพฤติ
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงรายวิชาทุกปตามขอเสนอแนะที่ไดรับตามขอ 4 และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรปรับ ปรุง
รายวิชาอยางนอยทุก 4 ป
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