รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิ ทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิ ชารัฐประศาสนศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
1. รหัสและชื่อรายวิ ชา
2552207 : การเมืองการปกครองไทย
2. จานวนหน่ วยกิ ต
3 (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
ปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
4. อาจารย์ผ้รู บั ผิดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผ้สู อน
อาจารย์สุรยี พ์ ร สลับสี หมู่ 40
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคการศึกษา 2/2563 / ชัน้ ปี ท่ี 1
6. รายวิ ชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
7. รายวิ ชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
8. สถานที่เรียน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (สมุทรปราการ)
9. วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครัง้ ล่าสุด
5 พฤศจิกายน 2563

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
1. เพือ่ ให้นกั ศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับประวัตคิ วามเป็ นมาของการเมือง และการปกครองไทย
การวิเคราะห์การเมืองและพฤติกรรมทางการเมืองไทย แนวคิดทัวไปเกี
่
ย่ วกับประชาธิปไตย การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยของไทย สิทธิ และหน้าทีข่ องพลเมืองไทย การวิเคราะห์บทบาทของสถาบันทางการ
เมืองไทย และระบบการบริหารราชการไทย
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2. เพือ่ ให้นกั ศึกษาสามารถวิเคราะห์ขอ้ เท็จจริง สถานการณ์ในปั จจุบนั ทีเ่ กี่ยวข้องกับ การเมืองการ
ปกครองไทยได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
เพือ่ ให้นกั ศึกษามีความรูเ้ กี่ยวกับการเมืองไทยตัง้ แต่อดีตถึงปั จจุบนั เป็ นการเตรียมความพร้อมด้าน
ปั ญญาในการนาความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการเมืองไทย เพือ่ แก้ปัญหาและพัฒนาประเทศไทย ทัง้ นี้ ควรมีการ
เปลีย่ นแปลงตัวอย่างอ้างอิง ให้สอดคล้องกับการเมืองไทยร่วมสมัย

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนิ นการ
1. คาอธิ บายรายวิ ชา
ประวัตคิ วามเป็ นมาของการเมือง และการปกครองไทย การวิเคราะห์การเมืองและพฤติกรรมทางการ
เมืองไทย แนวคิดทัวไปเกี
่
่ยวกับประชาธิปไตย การปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย สิทธิ และหน้าทีข่ อง
พลเมืองไทย การวิเคราะห์บทบาทของสถาบันทางการเมืองไทย และระบบการบริหารราชการไทย
2. จานวนชัวโมงที
่
่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
(ชัวโมง)
่

สอนเสริ ม
(ชัวโมง)
่

45

นักศึกษาเป็ นรายบุคคล

การฝึ กปฏิ บตั ิ /งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
(ชัวโมง)
่
-

การศึกษาด้วย
ตนเอง
(ชัวโมง)
่
90

๓. จานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิ ชาการแก่นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
จัดให้นกั ศึกษาพบอาจารย์เพือ่ ขอคาปรึกษาและแนะนา สัปดาห์ละ 3 ชัวโมง
่ โดยอาจารย์จะแจ้งวัน
เวลาให้นกั ศึกษาทราบ

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้องพัฒนา
พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ุณธรรม จริยธรรมเพือ่ ให้สามารถดาเนินชีวติ ร่วมกับผูอ้ ่นื ในสังคมอย่างราบรื่น และ
เป็ นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยผูส้ อนต้องพยายามสอดแทรกเรื่องทีเ่ กี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม เพือ่ ให้นกั ศึกษา
สามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับการศึกษา โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัตหิ ลักสูตร ดังนี้
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
(3) มีภาวะความเป็ นผูน้ าและผูต้ าม สามารถทางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับความสาคัญ
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(4) เคารพสิทธิและรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ่นื รวมทัง้ เคารพในคุณค่าและศักดิ ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.2 วิธกี ารสอน
- การบรรยาย อภิปรายกลุ่ม พร้อมยกตัวอย่างกรณีศกึ ษาเกีย่ วกับประเด็นทางจริยธรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
เมืองไทย
1.3 วิธกี ารประเมินผล
- พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายตามขอบเขตทีใ่ ห้และตรงเวลา
- มีการอ้างอิงเอกสารทีไ่ ด้นามาทารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
- ประเมินผลการนาเสนอรายงานทีม่ อบหมาย
2. ความรู้
2.1 ความรูท้ ต่ี อ้ งได้รบั
ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับประวัตคิ วามเป็ นมาของการเมือง และการปกครองไทย การวิเคราะห์
การเมืองและพฤติกรรมทางการเมืองไทย แนวคิดทัวไปเกี
่
ย่ วกับประชาธิปไตย การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยของไทย สิทธิ และหน้าทีข่ องพลเมืองไทย การวิเคราะห์บทบาทของสถาบันทางการเมืองไทย
และระบบการบริหารราชการไทย
2.2 วิธกี ารสอน
บรรยาย อภิปราย การทางานกลุ่ม การนาเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศกึ ษา และมอบหมายให้
ค้นคว้าหาบทความ ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง โดยนามาสรุปและนาเสนอ การศึกษาโดยวิธกี ารเน้นผูเ้ รียนเป็ น
ศูนย์กลาง
2.3 วิธกี ารประเมินผล
- ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค
- นาเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้อง
- วิเคราะห์กรณีศกึ ษา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาทีต่ อ้ งพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็ นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อแก้ไขปั ญหาทางการเมืองไทยเป็ น
สาคัญ
3.2 วิธกี ารสอน
- การมอบหมายให้นกั ศึกษาทารายงาน และนาเสนอผลการศึกษา
- อภิปรายกลุ่ม
- วิเคราะห์กรณีศกึ ษาเกีย่ วกับการเมืองไทยในปั จจุบนั
3.3 วิธกี ารประเมินผล
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สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบทีม่ กี ารวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิด
เกีย่ วกับการเมืองไทย
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ อ้ งพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูเ้ รียนด้วยกัน
- พัฒนาความเป็ นผูน้ าและผูต้ ามในการทางานเป็ นทีม
- พัฒนาการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานทีม่ อบหมายให้ครบถ้วนตามกาหนดเวลา
4.2 วิธกี ารสอน
- จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
- มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล หรือ อ่านบทความทีเ่ กี่ยวข้องกับรายวิชา
- การนาเสนอรายงาน
4.3 วิธกี ารประเมินผล
- ประเมินตนเอง และเพือ่ น
- รายงานทีน่ าเสนอ พฤติกรรมการทางานเป็ นทีม
- รายงานการศึกษาด้วยตนเอง
ถ. ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ อ้ งพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสือ่ สารทัง้ การพูด การฟั ง การแปล การเขียน โดยการทารายงาน และนาเสนอในชัน้ เรียน
- พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกรณีศกึ ษา
- พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
- ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสือ่ สาร เช่น การส่งงานทางอีเมล์
- ทักษะในการนาเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม
5.2 วิธกี ารสอน
- มอบหมายงานให้ศกึ ษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สือ่ การสอน e-learning และทารายงาน โดยเน้นการ
นาตัวเลข หรือมีสถิตอิ า้ งอิง จากแหล่งทีม่ าข้อมูลทีน่ ่าเชื่อถือ
- นาเสนอโดยใช้รปู แบบและเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม
5.3 วิธกี ารประเมินผล
- การจัดทารายงาน และนาเสนอด้วยสือ่ เทคโนโลยี
- การมีสว่ นร่วมในการอภิปรายและวิธกี ารอภิปราย

มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิ นผล
1. แผนการสอน
จานวน กิ จกรรมการเรียน การสอน
ชั ่วโมง
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
3
อธิบายแนวการสอน การจัดการ
เรียนการสอน การเก็บคะแนน
3
บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศกึ ษา
3
บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศกึ ษา

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

1

8
9

แนะนารายวิชา การเรียนการสอน การวัด
และประเมินผล
ระบบการเมืองการปกครองและการ
บริหารราชการแผ่นดินของไทย
การเมืองการปกครองสมัยกรุงสุโขทัย
การเมืองการปกครองสมัยกรุงศรีอยุธยา
การเมืองการปกครองสมัยกรุงธนบุรี
การเมืองการปกครองสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ตอนต้น
สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ถึงก่อนการ
เปลีย่ นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
การเมืองการปกครองของไทยภายหลัง
การเปลีย่ นแปลงการปกครองเมือ่ พ.ศ.
2475
การเมืองการปกครองของไทยภายหลัง
การเปลีย่ นแปลงการปกครองเมือ่ พ.ศ.
2475
การเมืองการปกครองของไทยภายหลัง
การเปลีย่ นแปลงการปกครองเมือ่ พ.ศ.
2475
สอบกลางภาค
แนวคิดเกีย่ วกับประชาธิปไตย

10

สิทธิ และหน้าทีข่ องพลเมืองไทย

3

11

3

13

ปั ญหาการเมืองไทยภายใต้ระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย
ปั ญหาการเมืองไทยภายใต้ระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย
สถาบันการเมืองการปกครอง

14

สถาบันการเมืองการปกครอง

3

2
3

4

5

6

7

12

ผู้สอน
อาจารย์สุรยี พ์ ร สลับสี
อาจารย์สุรยี พ์ ร สลับสี
อาจารย์สุรยี พ์ ร สลับสี

3

บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศกึ ษา

อาจารย์สุรยี พ์ ร สลับสี

3

บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศกึ ษา

อาจารย์สุรยี พ์ ร สลับสี

3

บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศกึ ษา

อาจารย์สุรยี พ์ ร สลับสี

3

บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศกึ ษา

อาจารย์สุรยี พ์ ร สลับสี

3
3

ทดสอบ
บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศกึ ษา
บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศกึ ษา
บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศกึ ษา
บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
อภิปรายกลุม่ จากกรณีศกึ ษา
บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศกึ ษา
บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

อาจารย์สุรยี พ์ ร สลับสี
อาจารย์สุรยี พ์ ร สลับสี

3
3

อาจารย์สุรยี พ์ ร สลับสี
อาจารย์สุรยี พ์ ร สลับสี
อาจารย์สุรยี พ์ ร สลับสี
อาจารย์สุรยี พ์ ร สลับสี
อาจารย์สุรยี พ์ ร สลับสี

มคอ. 3
จานวน
ชั ่วโมง

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

15

สรุปและทบทวนเนื้อหา/นาเสนอรายงาน
กลุ่ม
สอบปลายภาค

16

3

กิ จกรรมการเรียน การสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศกึ ษา
นาเสนอรายงาน

อาจารย์สุรยี พ์ ร สลับสี

3

ทดสอบ

อาจารย์สุรยี พ์ ร สลับสี

ผู้สอน

2. แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้
ที่

ผลการเรียนรู้*

1

คุณธรรม จริยธรรม/ความรู/้
ทักษะทางปั ญญา

2

คุณธรรม จริยธรรม/ความรู/้
ทักษะทางปั ญญา/ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ/ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

3

คุณธรรม จริยธรรม/ทักษะทาง
ปั ญญา

วิ ธีการประเมิ น
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
วิเคราะห์กรณีศกึ ษา ค้นคว้า
การนาเสนอรายงาน
การทางานกลุ่มและผลงาน
การส่งงานตามทีม่ อบหมาย
การเข้าชัน้ เรียน
การมีสว่ นร่วม อภิปราย เสนอ
ความคิดเห็นในชัน้ เรียน

สัปดาห์ที่
ประเมิ น

สัดส่วนของการ
ประเมิ นผล

8
16

20%
30%

ตลอดภาค
การศึกษา

40%

ตลอดภาค
การศึกษา

10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
ลิขติ ธีรเวคิน. (2541). การเมืองการปกครองของไทย. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
วุฒสิ าร ตันไชย และคณะ. (2558). ดุลอานาจในการเมืองการปกครอง. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ดาณุภา ไชยพรธรรม. (2557). การเมืองการปกครอง เรื่องที่ทุกคนต้องรู้ = Politics and administration.
กรุงเทพฯ : แพรธรรม.
สมชาย น้อยฉ่ า. (2556). การเมืองการปกครองของไทย = Thai political and government. กรุงเทพฯ :
ทริปเพิล้ เอ็ดดูเคชัน.่

มคอ. 3
โกวิท วงศ์สุรวัฒน์. (2553). การเมืองการปกครองไทย : หลายมิ ติ. กรุงเทพฯ : ภาควิชารัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
-

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนิ นการของรายวิ ชา
1. กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้ รียน
- แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมิ นการสอน
- ผลการสอบของนักศึกษา
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
ควรมีการวิจยั ในชัน้ เรียนประกอบ โดยสารวจความพึงพอใจของนักศึกษา เพื่อนาข้อเสนอแนะที่ได้มา
ใช้ในการปรับปรุงทักษะการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิ ชา
หลักสูตรควรจัดให้มกี ารทวนสอบจากคะแนนสอบ และงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายของนักศึกษา โดย
อาจารย์ทม่ี ใิ ช่อาจารย์ผสู้ อนได้อย่างอิสระ ในลักษณะเป็ นการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ้ ง่ึ กันและกัน
5. การดาเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
หลักสูตรควรปรับปรุงรายวิชาอย่างน้อยทุก 4 ปี ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ และ
มีการทบทวนการจัดการเรียนการสอน การแบ่งหัวข้อ/ผลการเรียนรูใ้ นการสอนของอาจารย์ประจาวิชานี้

