รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 2551128
ชื่อวิชา การเมือง การปกครอง และการบริหาร
Politics, Government and Administration

1.2 จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต

1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
2) ประเภทของรายวิชา : วิชาบังคับ

1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวินี รอดประเสริฐ
2) อาจารย์ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวินี รอดประเสริฐ (ตอนเรียน A1)

1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2561 / ชั้นปี 1

1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี)
หลักรัฐศาสตร์

1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี

1.8 สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคารเฉลิมเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (บัณฑิตวิทยาลัย)

1.9 วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด 16 พฤศจิกายน 2561
1

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและเนื้อหาสาระสาคัญ
ของวิวัฒนาการ โครงสร้างอานาจ สถาบัน ระบบ และอุดมการณ์ของการเมืองการปกครองไทย รวมถึง
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างการเมือง
กับการปกครอง และการบริหารงานของประเทศไทย และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้กับการเรียน
การทางานร่วมกับเพื่อนในห้องเรียนโดยสามารถสืบค้นค้น ข้อมูลเพื่อการทางานในการเรียนได้ อย่าง
เหมาะสมมีคุณภาพ มีพฤติกรรม คุณธรรม จริยธรรม ในการเรียน การทางานกลุ่มร่วมกับเพื่อนใน
ห้องเรียน และการทางานร่วมกับผู้อื่นในอนาคต อีกทั้ง สามารถสื่อสารเรื่องราวเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครอง และการบริหารงานของประเทศไทยให้ผู้ได้รับรู้เข้าใจได้อย่างเหมาะสม

2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ไม่มี

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองไทย โครงสร้างอานาจ สถาบัน และระบบ
การเมืองการเมืองการปกครอง อุดมการณ์และวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ความสัมพันธ์
ระหว่ า งการเมื อ ง การปกครอง และการบริ ห าร การวิ เ คราะห์ แ นวความคิ ด พฤติ ก รรม ปั ญ หา
แนวทางการพัฒนาการเมือง การปกครอง สถาบันทางการเมืองและการบริหาร ให้มีรูปแบบและ
กระบวนการเพื่อการจัดสรรประโยชน์สาธารณะสู่ประชาชน
A study of Thai politics evolution; political structure; authorities; institutions;
political systems; political ideologies and political participation culture; relations among
politics, governments, and administration; analyzing concepts, behaviors, problems, and
developing of political institutions and administration in order to established forms and
functions for beneficial public contribution

3.2 จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

35 ชั่วโมงต่อ แนะน าให้ คาปรึ กษา ในการ
ภาคการศึกษา เรี ย นรู้ เ พิ่ ม เติ ม จากแหล่ ง
ความรู้ หรื อ หนั ง สื อ ต่ า งๆ
ต า ม ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
นั ก ศึ ก ษา ทั้ ง แบบรายกลุ่ ม
และรายบุคคล

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การฝึกงาน
10 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
โดยให้นักศึกษาลงพื้นที่ทัศน
ศึกษาจากบทเรียนที่อาจารย์
ได้บรรยายในชั้นเรียน

การศึกษาด้วย
ตนเอง
75 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา
ในการให้ นั ก ศึ ก ษา
ได้ค้นคว้าหาความ
รู้เพิ่มเติมจากแหล่ง
เรียนรู้อื่น
2

บรรยาย

สอนเสริม
เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจ
ในเนื้อหารายวิชา อีกทั้งเป็น
การทบทวนเนื้ อ หารายวิ ช า
ส่ ว นที่ นั ก ศึ ก ษายั ง มี ค วาม
เข้ า ใจไม่ ชั ด เจน โดยเฉพาะ
นั ก ศึ ก ษาที่ มี ค ะแนนในการ
ทางานระหว่ า งภาคเรี ย นไม่
เป็นที่น่าพอใจ

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การฝึกงาน

การศึกษาด้วย
ตนเอง
น อ ก เ ห นื อ จ า ก
บทเรี ย นที่ ไ ด้ เ รี ย น
ในชั้นเรียน

3.3 จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่
นักศึกษาเป็นรายบุคคล
1) อาจารย์ประจารายวิชา แจ้งเวลาให้คาปรึกษาหลังจากการสอนในแต่ละสัปดาห์ หรือ
การแจ้งผ่านระบบ Social Network เช่น Facebook หรือ Line
2) อาจารย์ ประจารายวิชาจัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความ
ต้องการของนักศึกษาในช่วงเวลาที่อาจารย์ว่างจากการสอนและการทางานอื่น ๆ โดยจัดช่วงเวลาใน
การให้คาปรึกษา อย่างน้อย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และเน้นนักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่เป็นที่น่าพอใจ
หรือตามความต้องการของนักศึกษา

3

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
วิธีการสอนและการประเมินผล
ผลการเรียนรูท้ ี่ต้องการพัฒนา

วิธกี ารสอน

วิธีการประเมิน

ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษามีพฤติกรรมและประพฤติตนอย่าง
มีคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล และมีความ
รับผิดชอบทั้งต่อตนเองและส่วนรวม

มีการทาข้อตกลงระหว่างผู้สอนและผู้เรียนในสัปดาห์แรกของ
การจัดการเรียนการสอนเพื่อการตกลงเวลาในการเข้าเรียน งาน
ที่จะต้องทาส่งในรายวิชา ที่จะมีทั้งแบบเดี่ยวว่าข้อมูลถูกต้องมี
การอ้างอิง ส่งตรงต่อเวลา และแบบกลุ่มในการทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้หรือไม่ มีการแบ่งงานตามความถนัดหรือไม่ และเข้าไป
ช่วยเพื่อทางานหรือเปล่า อีกทั้ง ดูการมีส่วนร่วมในการการทา
กิจกรรม จิตอาสาในการเข้าร่วมกิจกรรมหากได้รับการร้องขอ
มี ก ารบรรยายพร้ อ มการยกตั ว อย่ า งประกอบในหั ว ข้ อ แต่ ล ะ
สั ป ดาห์ ที่ เ ตรี ย มไว้ อี ก ทั้ ง มี วิ ดี ทั ศ น์ ใ นเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
บทเรียนให้ได้ศึกษา และมีการพานักศึกษาไปศึกษาดูงานในส่วน
ที่เ กี่ ย วข้ อ งกับ บทเรี ย น เช่ น นิ ท รรศรั ต นโกสิ นทร์ พิ พิ ธ พั น ธ์
รัฐสภา หรือการบริหารงานในกระทรวง กรม ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

สั ง เกตจากพฤติ ก รรมในห้ อ งเรี ย น
การเข้ า ชั้ น เรี ย น การท างานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายทั้งแบบ งานเดี่ยว และงาน
กลุ่ม และการมรส่วนร่วมในกิจกรรม
ส่วนรวมของห้องเรียน หลักสูตร หรือ
โรงเรียน

มี ก ารบรรยายในหั ว ข้ อ ที่ เ ตรี ย มไว้ และยกตั ว อย่ า งปั ญ หาที่
เกิดขึ้น ให้นักศึกษารวมกลุ่มกันเพื่อระดมความคิดเห็นในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาในการเมืองการปกครอง และการบริหารงาน
ประเทศ โดยอาจจะให้มีการสืบค้นข้อมูลนอกห้องเรียน และ
สมมติบทบาทหากตนเองสามารถที่จะออกนโยบายในการแก้ไข
ปัญหา หรือพัฒนาในส่วนที่ดี โดยใช้กระบวนการในการแสดง
ความคิดเห็นและการสัมมนาในหัวข้อและสรุปในห้องเรียน โดย
การแบ่งกลุ่ม

สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการ
เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดในห้องเรียน และ
ตรวจงานที่ส่ ง หลังร่ วมกั นระดมความ
คิ ด เห็ น ทั้ งจากในห้ อ งเรี ย นและการ
ค้ น หาข้ อ มู ลจากภายนอกดู คุ ณ ภาพ
ดูการอ้างอิง และการเลือกข้อมูลในการ
นามาตอบค าถาม และการแสดงความ
คิดเห็นในกิจกรรมในห้องเรียน

ด้านความรู้
นักศึ กษามีค วามรู้ค วามเข้าใจในเรื่ องของ
วิวัฒนาการทางการเมืองการปกครอง โครงร้าง
อานาจ สถาบันและระบบการเมืองการปกครอง
เข้าใจในเรื่องของอุดมการณ์ วัฒนธรรมการมี
ส่ วนร่ วมทางการเมื อ ง ความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า ง
การเมืองกับการบริหารประเทศ
ด้านทักษะทางปัญญา
สามารถคิดวิเคราะห์ ถึงพฤติกรรม ปัญหาที่
เกิ ด จากการเมื อ งการปกครองที่ น าไปใช้ ใ นการ
บริหารงานประเทศหาแนวทางการพัฒนาหรือการ
แก้ ไ ขปั ญ หา อี ก ทั้งพั ฒ นาให้ เป็ น รู ปแบบในการ
บริ ห ารงานประเทศแบบการจั ด สรรประโยชน์
สาธารณะต่ า งๆ สู่ ป ระชาชนอย่ า งแท้ จ ริ ง และ
ทั่วถึง

มี ก ารทดสอบหลั ง จากการเรี ย นใน
สั ป ดาห์ ที่ ส อนเนื้ อ หาจบ ในแต่ ล ะ
หัวข้อ อีกทั้งมีการการเข้าร่วมกิจกรรม
ในการไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ และ
เขี ย นสรุ ป ส่ ง และการทดสอบย่ อ ย
และการสอบปลายภาค

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล

1-15

70%

1-16

30%

1-15

70%

4

ผลการเรียนรูท้ ี่ต้องการพัฒนา

วิธกี ารสอน

วิธีการประเมิน

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
รู้ จั ก บทบาทหน้ า ที่ ข องตนเอง มี ค วาม
รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม อีกทั้ง ปรับตัว
เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น หรือเข้ากับบุคคลอื่น
ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย เพื่อให้สามารถ
ทางานร่วมร่วมกับผู้อื่นได้ และดาเนินชีวิตตนเอง
ในสังคมได้อย่างมีความสุข

มี ก ารบรรยายในหั ว ข้ อ ที่ เ ตรี ย มไว้ และยกตั ว อย่ า งปั ญ หาที่
เกิดขึ้น ให้นักศึกษารวมกลุ่มกันเพื่อระดมความคิดเห็นในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาในการเมืองการปกครอง และการบริหารงาน
ประเทศ โดยอาจจะให้มีการสืบค้นข้อมูลนอกห้องเรียน และ
สมมติบทบาทหากตนเองสามารถที่จะออกนโยบายในการแก้ไข
ปัญหา หรือพัฒนาในส่วนที่ดี โดยใช้กระบวนการในการแสดง
ความคิดเห็นและการสัมมนาในหัวข้อและสรุปในห้องเรียน โดย
การแบ่งกลุ่ม

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถใช้ ชี วิ ต ในการเรี ย น การท างาน
ร่วมกับผู้อื่น การติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นที่เข้า
มาเกี่ยวข้องโยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่
รอบตัวได้อย่างเหมาะสมในการสืบค้นข้อมูลได้
อย่างมีคุณภาพ หรือเพื่อการสื่อสารด้านอื่นๆ

มอบหมายให้ค้นคว้าข้อมูลในเรื่องของการเมืองการปกครองไทย
และการบริหารราชการ โดยศึกษาในส่วนของการปฏิรูปในแต่ละ
สมัย รวมถึงการพัฒนาการเมืองการปกครอง โดยให้ทางานเป็น
กลุ่มในรูปแบบการทารายงานการค้นคว้า จากนั้นนาข้อมูลที่มา
น าเสนอในรู ป แบบการสั ม มนาโดยแต่ ล ะกลุ่ ม จะได้ หั ว ข้ อ ใน
การศึกษาที่แตกต่างกัน

สังเกตจากพฤติ ก รรมที่ แสดงออกใน
การเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดในห้องเรียน
และตรวจงานที่ส่ง หลังร่วมกันระดม
ความคิดเห็นทั้งจากในห้องเรียนและ
การค้นหาข้อมูลจากภายนอก
ดู
คุณภาพ ดูการอ้างอิง และการเลือ ก
ข้อ มู ล ในการน ามาตอบค าถาม และ
การแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมใน
ห้องเรียน
ประเมินผลจากงานที่นักศึกษานามา
ส่งที่ได้มีการค้นคว้าและการอ้างอิงมา
อย่างมีคุณภาพ ถูกตามหลักการ และ
ประเมินผลจากการนาเสนอข้อมูลใน
รูปแบบของการสัมมนาในชั้นเรียน

หมายเหตุ

ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล

1-15

70%

1-15

70%

ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง

5

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน (หมวดที่ 5 ข้อ 2)
สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
(ชม.)
1
แนะนารายละเอียดวิชา
(3 ชม.) ทาข้อตกลงในการจัดการเรียนการสอนและ
การให้คะแนน
หลักการเมืองการปกครอง
หลักการบริหาร

2
(3 ชม.)

การเมืองการปกครองไทย และหลักการ
บริหารในสมัยสุโขทัย

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. มคอ.3
1. เปิดรายละเอียดวิชา มคอ 3 ให้นักศึกษา 2. เอกสารประกอบการเรียน
ดูว่าจะต้องเรียนอะไรบ้าง มีหัวข้อใด
3. Power Point
ภาพรวมในการเรียนรายวิชานี้เป็นอย่างไร
2. ทาข้อตกลงกับนักศึกษาในการจัดการ
เรียนการสอน เกณฑ์การให้คะแนน และ
การส่งงานที่จะต้องทาตลอดภาคการศึกษา
3. บรรยายในหัวข้อที่จัดเตรียมมาในสัปดาห์
กิจกรรม/ใบงาน :
1.บรรยายให้ความรู้ประกอบสไลด์
ใน
หัวข้อ หลักการที่ประเทศไทยใช้ในการจัด
เมืองการปกครอง รวมถึ งหลักการบริหาร
ราชการภายในประเทศ
2. รายละเอียดวิชา มคอ 3
3. เอกสารประกอบการเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายประกอบสไลด์ที่เตรียมมาในเรื่อง
ของการเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย
การบริหารราชการสมัยสุโขทัย

1. เอกสารประกอบการเรียน
2. Power Point
3. VDO เรื่องการก่อเกิด
สุโขทัย

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
-

วัดจากแบบทดสอบ
วัดจากกิจกรรมในห้องเรียน
ร้อยละ 40 จากคะแนนระหว่างภาค
เรียน

ผู้สอน
ผศ.ภาวินี
รอดประเสริฐ

ผศ.ภาวินี
รอดประเสริฐ
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

3
(3 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

การเมืองการปกครอง และการหลักการ
บริหารสมัยอยุธยาตอนต้น

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

2. ชมวิดีทัศน์ เกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองสมัยสุโขทัย และเปิดโอกาสให้
นักศึกษาซักถามในเรื่องที่สนใจ หรือเรื่องที่
เกิดความสงสัย
3. ให้นักศึกษาเขียนสรุปการเมืองการ
ปกครอง และหลักการบริหารสมัยสุโขทัย
เพื่อเป็นคะแนนในการทดสอบย่อย
กิจกรรม/ใบงาน :
1. Power Point
2. วิดีทัศน์เรื่องสุโขทัย
3. แบบเก็บคะแนนทดสอบย่อย
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายประกอบสไลด์ที่เตรียมมาในเรื่อง
ของการเมืองการปกครองสมัยอยุธยา
ตอนต้น การบริหารราชการสมัยสุโขทัย
2. ชมวิดีทัศน์ เกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองสมัยอยุธยาตอนต้น และเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาซักถามในเรื่องที่สนใจ หรือเรื่อง
ที่เกิดความสงสัย
3. ให้นักศึกษาเขียนสรุปการเมืองการ
ปกครอง และหลักการบริหารสมัยอยุธยา
ตอนต้น เพื่อเป็นคะแนนในการทดสอบย่อย
กิจกรรม/ใบงาน :
1. Power Point

4. แบบเก็บคะแนน ทดสอบ
ย่อย

1. เอกสารประกอบการเรียน
2. Power Point
3. VDO เรื่องการก่อเกิด
อาณาจักรอยุธยา
4. แบบเก็บคะแนนทดสอบ
ย่อย

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

วัดจากแบบทดสอบ
วัดจากกิจกรรมในห้องเรียน
ร้อยละ 40 จากคะแนนระหว่างภาค
เรียน

ผู้สอน

ผศ.ภาวินี
รอดประเสริฐ
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สัปดาห์ที่
(ชม.)
4
(3 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

2. วิดีทัศน์เรื่องการเกิดอยุธยา
3. แบบเก็บคะแนนทดสอบย่อย
การเมืองการปกครอง และหลักการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน :
สมัยอยุธยาตอนปลาย การปฏิรูปการ
1. บรรยายประกอบสไลด์ที่เตรียมมาในเรื่อง
ปกครองสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ของการเมืองการปกครองสมัยอยุธยาตอน
ปลายสมัยการปฏิรูปการปกครอง
2. ชมวิดีทัศน์ เกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองการปฏิรูปสมัยสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
ในเรื่องที่สนใจ หรือเรื่องที่เกิดความสงสัย
3. อภิปรายร่วมกันในห้องในเรื่องของความ
เหมือนเหรือความแตกต่างในการเมืองการ
ปกครองและการบริหารระหว่างสมัยสุโขทัย
และสมัยอยุธยา
4. ให้นักศึกษาเขียนสรุปการเมืองการ
ปกครอง และหลักการบริหารที่แตกต่าง
ระหว่างสมัยสุโขทัยและอยุธยา เพื่อเป็น
คะแนนในการทดสอบย่อย
กิจกรรม/ใบงาน :
1. Power Point
2. วิดีทัศน์เรื่องการปฏิรูปสมัยพระบรมไตร
โลกนาถ
3. แบบเก็บคะแนนทดสอบย่อย

สื่อที่ใช้

1. เอกสารประกอบการเรียน
2. Power Point
3. VDO เรื่องการปฏิรูป
การเมืองการปกครองสมัย
พระบรมไตรโลกนาถ
4. แบบเก็บคะแนนทดสอบ
ย่อย

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
วัดจากแบบทดสอบ
วัดจากกิจกรรมในห้องเรียน
ร้อยละ 40 จากคะแนนระหว่างภาค
เรียน

ผู้สอน

ผศ.ภาวินี
รอดประเสริฐ
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สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
(ชม.)
5
การเมืองการปกครอง และหลักการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน :
(3 ชม.) สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 1. บรรยายประกอบสไลด์ที่เตรียมมาในเรื่อง
และการปฏิรูปสมัยรัชกาลที่ 5
ของการเมืองการปกครองสมัยธนบุรีและ
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น และการปฏิรูป
สมัยรัชกาลที่ 5
2. ชมวิดีทัศน์ เกี่ยวกับก่อกาเนิดกรุงรัตน
โกสินทร์ การปฏิรุปสมัยรัชกาลที่ 5 และ
เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามในเรื่องที่สนใจ
หรือเรื่องที่เกิดความสงสัย
3. อภิปรายร่วมกันในห้องในเรื่องของความ
เหมือนเหรือความแตกต่างในการเมืองการ
ปกครองและการบริหารระหว่างสมัยอยุธยา
และสมัยรัตรโกสินทร์ตอนต้น และการ
ปฏิรูปสมัยรัชกาลที่ 5
4. ให้นักศึกษาเขียนสรุปการเมืองการ
ปกครอง และหลักการบริหารที่แตกต่าง
ระหว่างสมัยอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น และการปฏิรูปสมัยรัชกาลที่ 5
เพื่อเป็นคะแนนในการทดสอบย่อย
5. อธิบายถึงการเข้าชมนิทรรศการใน
สัปดาห์ต่อไป
กิจกรรม/ใบงาน :
1. Power Point

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
1. เอกสารประกอบการเรียน วัดจากแบบทดสอบ
2. Power Point
วัดจากกิจกรรมในห้องเรียน
3. VDO เรื่องการก่อกาเนิด ร้อยละ 40 จากคะแนนระหว่างภาค
กรุงรัตนโกสินทร์ และการ เรียน
ปฏิรูปสมัยรัชกาลที่ 5
4. แบบเก็บคะแนนทดสอบ
ย่อย
5. เอกสารการนาชม
นิทรรศการ

ผู้สอน
ผศ.ภาวินี
รอดประเสริฐ
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

6
(3 ชม.)

การศึกษาดูงาน ณ นิทรรศรัตนโกสินทร์

7
(3 ชม.)

การเมืองการปกครองและหลักการบริหาร
สมัยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
และหลักการบริหาร รวมถึงเหตุการณ์
สาคัญทางการเมืองการปกครองของ
ประเทศไทย

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
2. วิ ดี ทั ศ น์ เ รื่ อ ง ก า ร ก่ อ ก า เ นิ ด ก รุ ง
รัตนโกสินทร์
3. แบบเก็บคะแนนทดสอบย่อย
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. เดินทางไปยังนิทรรศการ ตามที่ผู้สอนได้
ทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการนา
คณะนักศึกษาเข้าชมพร้อมทั้งขอความ
อนุเคราะห์วิทยากรนาชม
2. เอกสารประกอบการชมนิทรรศการ
3. ตอบคาถามหลังจากการชมนิทรรศการ
กิจกรรม/ใบงาน :
1. เอกสารนาชมนิทรรศการ
2. แบบทดสอบหลังการเข้าชมนิทรรศการ
3. การชมนิทรรศการและมีวิทยากรบรรยาย
ให้ความรู้
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายประกอบสไลด์ที่เตรียมมาในเรื่อง
ของการเมืองการปกครองสมัยหลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง และเหตุการณื
สาคัญทางการเมืองการปกครองไทย
2. ชมวิดีทัศน์ เกี่ยวกับเหตุการณืสาคัญทาง
การเมืองการปกครองไทยหลังการเปลี่ยน
แปลงการปกครอง และเปิดโอกาสให้

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

1. นิทรรศการนิทรรศ
รัตนโกสินทร์
2. เอกสารนาชมนิทรรศการ
3. เอกสารแบบทดสอบหลัง
การชมนิทรรศการ

วัดจากแบบทดสอบ
วัดจากเข้าร่วมกิจกรรมนอกห้องเรียน
ร้อยละ 40 จากคะแนนระหว่างภาค
เรียน

ผศ.ภาวินี
รอดประเสริฐ

1. เอกสารประกอบการเรียน
2. Power Point
3. VDO เรื่องเกี่ยวกับเหตุการ
ณืสาคัญทางการเมืองการ
ปกครองไทยหลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง
4. แบบเก็บคะแนนทดสอบ
ย่อย

วัดจากแบบทดสอบ
วัดจากการร่วมกิจกรรมในห้องเรียน
ร้อยละ 40 จากคะแนนระหว่างภาค
เรียน

ผศ.ภาวินี
รอดประเสริฐ
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

8
(3 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ รัฐสภาไทย

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
นักศึกษาซักถามในเรื่องที่สนใจ หรือเรื่องที่
เกิดความสงสัย
3. อภิปรายร่วมกันในห้องในเรื่องของการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง และเหตุการณ์
สาคัญที่เกิดหลังการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง
4. ให้นักศึกษาเขียนสรุปการเมืองการ
ปกครอง และหลักการบริหารหลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง และหลังจาก
เหตุการณืสาคัญทางการเมืองการปกครอง
เพื่อเป็นคะแนนในการทดสอบย่อย
กิจกรรม/ใบงาน :
1. Power Point
2. วิ ดี ทั ศ น์ เ รื่ อ งเหตุ ก ารณ์ ส าคั ญ ทางการ
เมืองไทยในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
และหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
3. แบบเก็บคะแนนทดสอบย่อย
4. อธิ บ ายเกี่ ย วกั บ การเข้ า ชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
รัฐสภาไทย
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. เดินทางไปยังอาคารรัฐสภา ตามที่ผู้สอน
ได้ทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการนา
คณะนักศึกษาเข้าชมพร้อมทั้งขอความ
อนุเคราะห์วิทยากรนาชม

สื่อที่ใช้

1. พิพิธภัณฑ์รัฐสภา
2. วิดีทัศเกี่ยวกับรัฐสภาไทย
3. เอกสารแบบทดสอบหลัง
การชมพิพิธภัณฑ์รัฐสภา

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

วัดจากแบบทดสอบ
ผศ.ภาวินี
วัดจากการร่วมกิจกรรมนอกห้องเรียน รอดประเสริฐ
ร้อยละ 40 จากคะแนนระหว่างภาค
เรียน
11

สัปดาห์ที่
(ชม.)

9
(3 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

โครงสร้างอานาจ วัฒนธรรมการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง กรณีตัวอย่างในการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
2. ชมวิดิทัศน์เกี่ยวกับกระบวนการรัฐสภา
ของไทย
3. ตอบคาถามหลังจากการชมนิทรรศการ
กิจกรรม/ใบงาน :
1. วิดีทัศน์เกี่ยวกับรัฐสภาไทย
2. แบบทดสอบหลังการเข้าชมพิพิธภัณฑ์
3. การชมพิพิธภัณฑ์รัฐสภาและมีวิทยากร
บรรยายให้ความรู้
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายประกอบสไลด์ที่เตรียมมาในเรื่อง
ของโครงสร้างอานาจ วัฒนธรรมการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง
2. ยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองในประเทศไทยที่เคย
เกิดขึ้นในครั้งสาคัญ และเปิดโอกาสให้
นักศึกษาซักถามในเรื่องที่สนใจ หรือเรื่องที่
เกิดความสงสัย
3. อภิปรายร่วมกันในห้องในเรื่องของการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนใน
ประเทศไทย
4. ให้นักศึกษาเขียนสรุปกรณีศึกษาในเรื่อง
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
ประเทศไทย เพื่อเป็นคะแนนในการทดสอบ
ย่อย

สื่อที่ใช้

1. เอกสารประกอบการเรียน
2. Power Point
3. กรณีศึกษาเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประเทศไทย
4. แบบเก็บคะแนนทดสอบ
ย่อย

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

วัดจากแบบทดสอบ
ผศ.ภาวินี
วัดจากการเข้าร่วมกิจกรรมในห้องเรียน รอดประเสริฐ
ร้อยละ 40 จากคะแนนระหว่างภาค
เรียน

12

สัปดาห์ที่
(ชม.)

10
(3 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

กิจกรรม/ใบงาน :
1. Power Point
2. กรณีศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประเทศไทย
3. แบบเก็บคะแนนทดสอบย่อย
ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองการปกครอง กิจกรรมการเรียนการสอน :
และการบริหาร กรณีตัวอย่างในการนา
1. บรรยายประกอบสไลด์ที่เตรียมมาในเรื่อง
นโยบายไปปฏิบตั ิ
ของความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองการ
ปกครองและการบริหารในประเทศไทย
2. ยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองการปกครองและ
การบริหาร และเปิดโอกาสให้นกั ศึกษาซักถาม
ในเรื่องที่สนใจ หรือเรื่องที่เกิดความสงสัย
3. อภิปรายร่วมกันในห้องในเรื่องของ
ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองการปกครอง
และการบริหาร
4. ให้นักศึกษาเขียนสรุปกรณีศึกษาในเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองการปกครอง
และการบริหาร
กิจกรรม/ใบงาน :
1. Power Point
2. กรณีศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประเทศไทย
3. แบบเก็บคะแนนทดสอบย่อย

สื่อที่ใช้

1. เอกสารประกอบการเรียน
2. Power Point
3. กรณีศึกษาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
การเมืองการปกครองและ
การบริหาร
4. แบบเก็บคะแนนทดสอบ
ย่อย

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

วัดจากแบบทดสอบ
วัดจากการร่วมกิจกรรมในห้องเรียน
ร้อยละ 40 จากคะแนนระหว่างภาค
เรียน

ผู้สอน

ผศ.ภาวินี
รอดประเสริฐ
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สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
(ชม.)
11
ศึกษาปัญหาในเรื่องการเมืองการปกครอง
(3 ชม.) และนาไปสู่การบริหารของประเทศไทย
โดยการอภิปรายระดมสมองในห้องเรียน
เพื่อสรุปประเด็นปัญหาและจะได้นาไปหา
แนวทางแก้ไขในสัปดาห์ต่อไป

12
(3 ชม.)

ระดมสมองเพื่อการพัฒนา และหาแนว
ทางแก้ไขจากปัญหาทีไ่ ด้เรียนในสัปดาห์ที่
ผ่านมา

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
ผู้สอน
(สัดส่วนการประเมิน)
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. เอกสารประกอบการเรียน วัดการแบบทดสอบ
ผศ.ภาวินี
1. บรรยายประกอบสไลด์ที่เตรียมมาในเรื่อง 2. Power Point
วัดจากการเข้าร่วมกิจกรรมในห้องเรียน รอดประเสริฐ
ปัญหาในเรื่องการเมืองการปกครอง และ
3. กรณีศึกษาเกี่ยวกับ
ร้อยละ 40 จากคะแนนระหว่างภาค
นาไปสู่การบริหารของประเทศไทย
ความสัมพันธ์ระหว่าง
เรียน
2. ยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาใน การเมืองการปกครองและ
เรื่องการเมืองการปกครอง และอภิปราย
การบริหาร
ระดมสมองในห้องเรียนเพื่อสรุปประเด็น
4. แบบเก็บคะแนนทดสอบ
ปัญหาและจะได้นาไปหาแนวทางแก้ไขใน
ย่อย
สัปดาห์ต่อไป
3. ให้นักศึกษาเขียนสรุปกรณีศึกษาในเรื่อง
อภิปรายระดมสมองในเรื่องปัญหาในเรื่อง
การเมืองการปกครอง และนาไปสูก่ าร
บริหารของประเทศไทย เพื่อสรุปประเด็น
และแนวทางการทางานในสัปดาห์ต่อไป
กิจกรรม/ใบงาน :
1. Power Point
2. กรณี ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาในเรื่ อ ง
การเมื อ งการปกครอง และน าไปสู่ ก าร
บริหารของประเทศไทย
3. แบบเก็บคะแนนทดสอบย่อย
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. เอกสารประกอบการเรียน วัดจากการเข้าร่วมกิจกรรมในห้องเรียน ผศ.ภาวินี
1. นาประเด็นปัญหาทีไ่ ด้จากการระดม
2. Power Point
ร้อยละ 20 จากคะแนนระหว่างภาค รอดประเสริฐ
สมองในสัปดาห์ที่แล้ว เพื่อการหาแนว
3. สรุปแนวทางแก้ไขปัญหา เรียน
ทางแก้ไข
14

สัปดาห์ที่
(ชม.)

13
(3 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

มอบหมายงานกลุม่ ในการศึกษาค้นคว้าใน
หัวข้อที่กาหนดเพื่อการนาเสนอในรูปแบบ
ของการสัมมนาย่อยในห้องเรียน

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ
เพื่อหาแนวทางแก้ไข โดยการค้นคว้าหา
ข้อมูลจากส่วนอื่นๆ ที่ได้รับการการแนะนา
จากผู้สอน
3. ร่วมกันสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาในการ
บริหารงานในประเทศไทย
4. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่อการจัดสัมมนา
ในหัวข้อปัญหา และแนวทางการแก้ไขใน
เรื่องการเมืองการปกครองและการบริหาร
ในแต่ละข้อเพื่อค้นคว้าข้อมูลและเตรียมการ
สัมมนาในสัปดาห์ต่อไป
กิจกรรม/ใบงาน :
1. Power Point
2. กรณี ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาในเรื่ อ ง
การเมื อ งการปกครอง และน าไปสู่ ก าร
บริหารของประเทศไทยเพื่อการระดมสมอง
หาแนวทางแก้ไข
3. ได้แนวทางแก้ไขปัญหาเป็นเอกสารเพื่อ
การเก็บคะแนนทดสอบย่อย
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่
น่าเชื่อถือเพื่อการจัดทารายงาน และนา
ข้อมูลที่มาจัดการสัมมนาในห้องเรียนเพื่อให้
นักศึกษากลุ่มอื่นทราบถึงข้อมูลในหัวข้อของ

4. เอกสารสรุปแนวทางการ
แก้ไขปัญหาเพื่อการเก็บ
คะแนนทดสอบย่อย

1.กิ จ กรรมการสั ม มนาใน
หั ว ข้ อ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายใน
ห้องเรียน
2.เ อกส าร ป ร ะ กอบ กา ร
สัมมนา

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

วัดจากงานกลุ่มทีไ่ ด้รับมอบหมาย
วัดการทางานร่วมกับผู้อื่น
ร้อยละ 40 จากคะแนนระหว่างภาค
เรียน

ผู้สอน

ผศ.ภาวินี
รอดประเสริฐ

15

สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

14
(3 ชม.)

สัมมนากลุ่มย่อยของนักศึกษาจากประเด็น
ที่ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลมา

15
(3 ชม.)

สัมมนากลุ่มย่อยของนักศึกษาจากประเด็น
ที่ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลมา
การสรุปบทเรียนทีไ่ ด้ศึกษามาตลอดภาค
เรียน เพื่อการเตรียมตัวสอบปลายภาค

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
ตนเอง ที่แตกต่างในแต่ละกลุ่มจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ
2.จัดเตรียมการสัมมนาในห้องเรียน
3. จัดเตรียมเอกสารในหัวข้อของตนเองเพื่อ
การสัมมนา
กิจกรรม/ใบงาน :
1.การสัมมนาในหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย
2.เอกสารประกอบการสัมมนา
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.การจัดเตรียมห้องเรียนเพื่อการสัมมนา
และการเชิญอาจารย์หรือแขกผู้มีเกียรติใน
การเข้ารับฟังการสัมมนาจากข้อมูลที่ค้นคว้า
มาในหัวข้อของตนเอง
2.การสัมมนาในหัวข้อที่ตนเองได้รบั
มอบหมายในห้องเรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
1.การสัมมนาในห้องเรียน
2.เอกสารประกอบการสัมมนา
3.เอกสารสรุปการสัมมนาเพื่อการวัดผล
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.การจัดเตรียมห้องเรียนเพื่อการสัมมนา
และการเชิญอาจารย์หรือแขกผู้มีเกียรติใน
การเข้ารับฟังการสัมมนาจากข้อมูลที่ค้นคว้า
มาในหัวข้อของตนเอง

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

1.กิ จ กรรมการสั ม มนาใน
หั ว ข้ อ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายใน
ห้องเรียน
2.เ อกส าร ป ร ะ กอบ กา ร
สัมมนา
3.เอกสารสรุปผลการสัมมนา
เพื่อการวัดผล

วัดจากเอกสารการสัมมนา
วัดจากกิจกรรมในห้องเรียน
ร้อยละ 40 จากคะแนนระหว่างภาค
เรียน

ผศ.ภาวินี
รอดประเสริฐ

1.กิ จ กรรมการสั ม มนาใน
หั ว ข้ อ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายใน
ห้องเรียน
2.เ อกส าร ป ร ะ กอบ กา ร
สัมมนา

วัดจากเอกสารการสัมมนา
วัดจากกิจกรรมในห้องเรียน
ร้อยละ 40 จากคะแนนระหว่างภาค
เรียน

ผศ.ภาวินี
รอดประเสริฐ
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

2.การสัมมนาในหัวข้อที่ตนเองได้รบั
3.เอกสารสรุปผลการสัมมนา
มอบหมายในห้องเรียน
เพื่อการวัดผล
3.สรุปบทเรียนที่ได้ศึกษามาตลอดภาคเรียน 4.ตัวอย่างข้อสอบปลายภาค
เพื่อเตรียมตัวสอบปลายภาค
กิจกรรม/ใบงาน :
1.การสัมมนาในห้องเรียน
2.เอกสารประกอบการสัมมนา
3.เอกสารสรุปการสัมมนาเพื่อการวัดผล
16
(2.00 ชม.)

สอบปลายภาค
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5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
คะแนนระหว่างภาคเรียน
70% ประกอบด้วย
- แบบทดสอบย่อย
20%
- งานกลุ่ม ค้นคว้า นาเสนอ สัมมนา
20%
- การเข้าร่วมกิจกรรมในห้องเรียน นอกห้องเรียน
20%
คะแนนพฤติกรรมความรับผิดชอบ จิตพิสัย 10%
สอบปลายภาค
30%
2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม  อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ระดับคะแนน (คะแนน)
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-50

ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 เอกสารและตาราหลัก
ภาวินี รอดประเสริฐ, 2560, เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการเมืองการปกครอง
และการบริหาร, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, กรุงเทพ.

6.2 เอกสารและข้อมูลสาคัญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546-2550)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551- 2555)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556-2561)
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
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6.3 เอกสารและข้อมูลแนะนา
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. (2539). อนาคตผู้นาทางการเมืองไทยในสองทศวรรษ
หน้า. กรุงเทพฯ: เอช.เอ็น.กรุ๊ป.
ชัยวัฒน์ สถาอานันท์. (2549). สันติทฤษฎี/วิถวี ัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์.
ชัยอนันต์ สมุทวณิช. (2538). การปฏิรูปการเมือง. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สุขุมและบุตร.
เชาวนะ ไตรมาศ. (2540). พรรคการเมื อ ง: ภู มิหลั งทางโครงสร้ าง-หน้า ที่. กรุ งเทพฯ:
สถาบันนโยบายศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณรงค์ พ่วงพิศ. (2548). “แนวคิดในการศึกษาประวัติศาสตร์กับการเมืองการปกครองไทย”
ในประมวลสาระชุดวิชา การเมืองการปกครองไทย., หน่วยที่1-5, หน้า 121127,(พิมพ์ครัง้ ที่2). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์. (2527). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา. กรุงเทพฯ: ศักดิ์
โสภณการพิมพ์.
ประหยัด หงษ์ทองคา. (2548). “การเลือกตั้งกับระบอบประชาธิปไตย” ในประมวลสาระชุด
วิชา การเมืองการปกครองไทย., หน่วยที่ 1-5, หน้า 243-246. (พิมพ์ครั้งที่ 2).
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ. (2523). ระบบพรรคการเมืองและปัญหาพรรคการเมืองไทย.
กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว. (2534). “การเลือกตั้งกับการพัฒนาทางการเมืองไทย”. เอกสารการสอน
ชุดวิชาปัญหาการพัฒนาการเมืองไทย., หน้า 201. นนทบุรี:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
พรศัก ดิ์ ผ่ อ งแผ้ ว และ พลศัก ดิ์ จิ ร ไกรศิ ริ (บรรณาธิ ก าร). (2524). วัฒ นธรรมทางการ
เมืองไทย. กรุงเทพมหานครฯ: สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย.
พิทยา ว่องกุล. (2541). ธรรมรัฐจุดเปลี่ยนประเทศไทย. กรุงเทพฯ: อัมรินทร์พริน้ ติง้ แอนด์
พับลิชชิ่ง.
รสลิน ศิริยะพันธุ์ และคณะ. (2552). “การเมืองการปกครองสมัยกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 18932112” ในเอกสารประกอบการสอนชุดวิชา ประวัติศาสตร์สังคมและการเมือง,
หน่วยที่ 1-7, หน้า 41. (พิมพ์ครั้งที่ 7 ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 1). นนทบุรี:
มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช.
ลิขติ ธีรเวคิน. (2550). วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย (พิมพ์ครัง้ ที่ 10 แก้ไข
ปรับปรุง). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
19

วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน. (2540). “วัฒนธรรมทางการเมืองกับพัฒนาการทางการเมืองไทย”.
ในเอกสารการสอนชุดวิชา ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย., หน่วยที่1-8,
หน้าที่ 177. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
วัชรา ไชยสาร. (2545). การเมืองภาคประชาชน : พัฒนาการการมีส่วนร่วมในทาง
การเมืองประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม และพหุการเมือง. กรุงเทพฯ: สานัก
นายกรัฐมนตรี.
สถาบันพระปกเกล้า. (2544). คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจของชุมชน.
กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า.
. (2550). 1 ทศวรรษแห่งการปฏิรูปการเมือง: ผลงาน ปัญหา และ
อุปสรรค วิทยาลัยการเมืองการปกครอง. กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า.
. (2552). บูรณาการงานวิจัย: นักการเมืองท้องถิ่นและพฤติกรรมการ
เลือ กตั้งสมาชิก สภาผู้แทนราฎร 2550. เอกสารสรุป การเสวนา บูรณาการ
งานวิจัย 2552 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2552 (หน้า135-142). กรุงเทพฯ: สถาบัน
พระปกเกล้า.
สุจิต บุญบงการ. (2537). การพัฒนาทางการเมืองของไทย ปฏิสัมพันธ์ระหว่างทหาร
สถาบั น ทางการเมื อ งและการมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งของประชาชน.
กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1) การประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา โดยประเมินหลังจากจบภาคการศึกษาหรือ
จากการจัดการเรียนการสอนไปได้ในช่วงเวลาหนึ่งตามที่หน่วยงานเจ้าของแบบประเมินกาหนด
2) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แต่ละด้าน โดยประเมินระหว่างภาค
การศึกษา

7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
1) ใช้แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษาโดยใช้แบบประเมินของคณะ และแบบ
ประเมินของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2) ใช้แบบประเมินตนเองสาหรับนักศึกษาโดยวัดจากงานที่ส่งว่าครบถ้วนตามที่ได้รับ
หมายหรือไม่ และมีคุณภาพถูกต้องเพียงใด
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7.3 การปรับปรุงการสอน
นาผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยนาผล
การประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป โดยปรับปรุงใน
รายละเอี ย ดการจั ดการเรี ย นการสอน มคอ.3 โดยดู จ าก มคอ.5 และผลการประเมิ น จากทั้ ง 2
ส่วนประกอบในการปรับปรุง

7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสังเกตพฤติกรรม คะแนนการสอบ
การปฏิบัติและการนาเสนอผลงาน
ผลการเรียนรู้
วิธีการประเมิน
การสังเกต
การสอบ
การปฏิบัติ/การ
พฤติกรรม
นาเสนอผลงาน
คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้



ทักษะทางปัญญา


ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง


บุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข


การสื่อสาร และการใช้ไอที

7.5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1) อาจารย์ผู้สอนดาเนินการทวนสอบด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของ
นักศึกษาตามวิธีการ ข้อ 7.4 โดยประเมินในทุกด้าน และดูจากผลการเรียนหลังจบภาคการศึกษา
และระบุข้อค้นพบใน มคอ.5 เพื่อการปรับปรุงในแต่ละด้านต่อไป
2) กรณีที่ผลการเรียนรู้นักศึกษายังไม่ได้ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนจะให้
โอกาสนักศึกษาปรับปรุงแก้ไขได้ตามความจาเป็นเป็นรายกรณี มีการพิจารณาในบางกรณีหากมี
เหตุผลสมควร หรือไม่ก็ให้ผลการเรียน I เพื่อรอการพิจารณา
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