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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาเขตศรีล้านช้าง คณะสังคมศาสตร ์ รัฐศาสตร์การปกครอง 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยท่ัวไป 

 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
SO2022 พลวัตการเมืองการปกครองของไทย  (Tipitaka Studies 2) (Thai Politics and Governmental Dynamics) 

2. จ านวนหน่วยกิต   
3 (3-0-6) 3 หน่วยกิต โดยอาจารย์ผู้สอนบรรยาย 3 ช่ัวโมง ไม่มีภาคปฏิบัติ นักศึกษาศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมงต่อ

สัปดาห ์

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
รัฐศาสตรบณัฑิต (ร.บ.) หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา รายวิชาบังคับเรียนส าหรับทุกหลกัสูตรของ

มหาวิทยาลยั  

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ธนวรรธน์ ตรีศูนย ์  

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการศึกษาที่ 2 /2558  ช้ันปีท่ี 1 (เทียบโอน) 

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   
ไม่มี 

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)   
ไม่ม ี

8. สถานที่เรียน    
มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรลี้านช้าง 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
8  มกราคม  2559 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1) สามารถอธิบายความหมาย ค านิยาม ขอบเขตของการศึกษาได ้
2) สามารถเข้าใจการเมืองการปกครองของไทยได ้
3) ท าให้ได้เรียนรู้ระบบการปกครอง ลักษณะการปกครอง รูปแบบการปกครองของไทยในอดีตได้ 
4) ท าให้ได้เรียนรู้ถึงหลักการปกครองบ้านเมืองที่ดีท่ีมีลักษณะอันพึงประสงค์ 
5) นักศึกษาสามารถเรียนรู้ การปกครองจากอดีตสู่ปัจจุบันได้เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบการปกครองในรูปแบบต่าง ๆ  
 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพื่อปรับปรุงเนื้อหาและวิธีการสอนให้สอดคล้องกับการทบทวนผลการประเมินโดยนักศึกษา ซึ่งได้เสนอแนะไว้ ในภาค

การศึกษาที่ผ่านมา และแนวทางปรับปรุงแก้ไขในจุดที่มีข้อบกพร่อง จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่ได้เสนอแนะแนวทาง
ปรับปรุงไว้ของปีท่ีผ่านมา น าประเด็นข้อเสนอแนะจากทั้งสองแหล่งมาเป็นแนวทางในการจัดท า มคอ.3 ให้ได้เนื้อหาที่ทันสมัย ทัน
ต่อเหตุการณ์ ง่ายต่อความเข้าใจ  

 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา  
ศึกษาวิวัฒนาการการเมืองของไทย ตั้งแต่สมยัสมบูรณาญาสิทธิราชย์ถึงปัจจุบันท้ังส่วนกลางและส่วนภาคภูมภิาค  การมี

ส่วนร่วมของประชาชน สู่ทางในอนาคตของการปกครองส่วนท้องถิน่ของไทย  สภาพแวดล้อม สาเหตตุ่าง ๆที่มีอิทธิพลต่อการ
เมืองไทย 

 

To study Thai politics and evolution of governments from Absolute Monarchy Regime to 
Centralization and Regional administration, people participation in leading to ways of Thai local 
administration, environments and causes influencing over Thai politics 

 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  48 ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษา   
 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย   
 
 

มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห์   
 
  

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศกึษาเป็นรายบุคคล 

             1)  อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซตค์ณะสังคมศาสตร์ 
   2)  อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบคุคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์   

 (เฉพาะรายที่ต้องการ) 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศกึษา 
 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
 1. มีวินัยและความรับผิดชอบต่อ

หน้าท่ี มีความมุ่งมั่นในการท างาน
ให้ส าเรจ็  
 

ก าหนดหลักเกณฑต์่างๆ เช่น ให้
เข้าห้องเรียนตรงเวลาและเข้า
เรียนอย่างสม่ าเสมอ  

สังเกตความตั้งใจในการเข้าช้ันเรยีน
และการส่งงานตรงตามเวลาที่
ก าหนด 

 2. มีน้ าใจ มีจิตอาสา จติสาธารณะ 
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และเหน็
อกเห็นใจผู้อื่น   
 

มีการสอดแทรกหรือยกตัวอย่าง
ประกอบในขณะทีส่อนเนื้อหา 
โดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม 

1.สังเกตความตั้งใจในการเข้าช้ัน
เรียนและการส่งงานตรงตามเวลาที่
ก าหนด 
2.สังเกตความเอาใจใส่ การเสียสละ 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ห้องเรียน และกจิกรรมส่วนรวมของ
มหาวิทยาลยั    
 

 3.มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่น สถาบัน และ
ประเทศชาต ิ

1.การดูแลความสะอาดเรียบร้อย
ภายในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน 
2.การเข้าร่วมกจิกรรมของ
มหาวิทยาลยั  
 

1.สังเกตความตั้งใจในการดูแลความ
สะอาดเรียบร้อยภายในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน 
2.สังเกตความเอาใจใส่ การเสียสละ 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
มหาวิทยาลยั   
 

2. ความรู้ 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
 1. เพื่อให้นักศึกษามีความรอบรู้ใน

เรื่องพลวัตการเมืองการปกครอง
ของไทย   
 

1. การบรรยาย ยกตัวอย่าง
กรณีศึกษา ถาม-ตอบในช้ันเรียน 
2. การอภิปรายกลุ่มใหญ่/ย่อย3. 
การระดมสมอง     
3. การศึกษาค้นคว้า /เสนอ
รายงานรายคน และ รายกลุม่ 

1.ประเมินผลการเรียนรู้จากการ
เรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน 
การท าแบบฝึกหัด การถาม-ตอบ 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน
การสอน การท ารายงาน การ
น าเสนองาน  
2.ประเมินผลงานการท างานเดี่ยว
และกลุ่ม 
 

 2. มีทักษะและประสบการณ์การ
เรียนรู้ในสาขาวิชา สามารถ
ปฏิบัติงานในสถานการณต์่างๆ ได ้
 

1. การสอนหลายรูปแบบ ได้แก่ 
การบรรยาย อภิปราย อธิบาย 
ถาม-ตอบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สรุปเนื้อหาส าคญั การใช้
กรณีศึกษา การสอนแบบร่วมมือ 
การสอนแบบ นิรนยั การสอน
แบบอุปนัย การสัมภาษณ์ การ
น าเสนอ การจดักิจกรรมการ

1.ประเมินผลการเรียนรู้จากการ
เรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน 
การท าแบบฝึกหัด การถาม-ตอบ 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน
การสอน การท ารายงาน การ
น าเสนองาน  
2.ประเมินผลงานการท างานเดี่ยว
และกลุ่ม 
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เรียนรู้ในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน การศึกษาค้นควา้ด้วย
ตนเอง และการเขียนรายงาน  
2. การท างานเดี่ยวและกลุ่ม 
 

 

 3. ให้นักศึกษาเป็นผู้ใฝ่รู้ และมี
ความสามารถในการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
 

1. การสอนหลายรูปแบบ ได้แก่ 
การบรรยาย อภิปราย อธิบาย 
ถาม-ตอบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สรุปเนื้อหาส าคญั การใช้
กรณีศึกษา การสอนแบบร่วมมือ 
การสอนแบบ นิรนยั การสอน
แบบอุปนัย การสัมภาษณ์ การ
น าเสนอ การจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน การศึกษาค้นควา้ด้วย
ตนเอง และการเขียนรายงาน  
2. การท างานเดี่ยวและกลุม่ 
 

1.ประเมินผลการเรียนรูจ้ากการ
เรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน 
การท าแบบฝึกหดั การถาม-ตอบ 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรยีน
การสอน การท ารายงาน การ
น าเสนองาน  
2.ประเมินผลงานการท างานเดีย่ว
และกลุม่ 
 

 4. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ถึง
ความสัมพันธ์พลวัตการเมืองการ
ปกครองของไทยได ้
 

1. การสอนหลายรูปแบบ ได้แก่ 
การบรรยาย อภิปราย อธิบาย 
ถาม-ตอบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สรุปเนื้อหาส าคญั การใช้
กรณีศึกษา การสอนแบบร่วมมือ 
การสอนแบบ นิรนยั การสอน
แบบอุปนัย การสัมภาษณ์ การ
น าเสนอ การจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน การศึกษาค้นควา้ด้วย
ตนเอง และการเขียนรายงาน  
2. การท างานเดี่ยวและกลุม่ 
 

1.ประเมินผลการเรียนรูจ้ากการ
เรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน 
การท าแบบฝึกหดั การถาม-ตอบ 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรยีน
การสอน การท ารายงาน การ
น าเสนองาน  
2.ประเมินผลงานการท างานเดีย่ว
และกลุม่ 

3. ทักษะทางปัญญา 
สถานะ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
 1.นักศึกษาสามารถน าความรู้

เกี่ยวกับพลวัตการเมืองการ
ปกครองของไทย น าไปใช้กับการจดั
การศึกษาในการท างานจริง และ
การใช้ชีวิตประจ าวันได ้
 

การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
คือการมอบหมายให้นักศึกษา
ท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การ
ประยุกต์ใช้ การท ารายงาน และ
รายงานหน้าช้ันเรยีน 
 
 

1.ประเมินผลการเรียนรูจ้ากการ
เรียนรายวิชา โดยการตรวจงาน
มอบหมาย แบบฝึกหัด การสรปุ
เนื้อหา  
2. ประเมินผลงานจากการ
ท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การ
ประยุกต์ใช้ การท ารายงาน การ
รายงานหน้าช้ันเรยีน 
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2. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ถึง
พลวัตการเมืองการปกครองของ
ไทย จากอดีตสู่ปัจจุบันได้อย่างมี
เหตุผล 

การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
คือการมอบหมายให้นักศึกษา
ท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การ
ประยุกต์ใช้ การท ารายงาน และ
รายงานหน้าช้ันเรยีน 

1.ประเมินผลการเรียนรูจ้ากการ
เรียนรายวิชา โดยการตรวจงาน
มอบหมาย แบบฝึกหัด การสรปุ
เนื้อหา  
2. ประเมินผลงานจากการ
ท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การ
ประยุกต์ใช้ การท ารายงาน การ
รายงานหน้าช้ันเรยีน 
 

 
 

3. พัฒนาความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ คดิเช่ือมโยง 
สมเหตุสมผล เพื่อน าไปใช้ใน
กระบวนการพัฒนาหลักสตูร  
 

การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
คือการมอบหมายให้นักศึกษา
ท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การ
ประยุกต์ใช้ การท ารายงาน และ
รายงานหน้าช้ันเรยีน 

1.ประเมินผลการเรียนรูจ้ากการ
เรียนรายวิชา โดยการตรวจงาน
มอบหมาย แบบฝึกหัด การสรปุ
เนื้อหา  
2. ประเมินผลงานจากการ
ท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การ
ประยุกต์ใช้ การท ารายงาน การ
รายงานหน้าช้ันเรยีน 
 

 
 

4. ให้นักศึกษาท างานอย่างเป็น
ระบบ มองเห็นความสัมพันธ์
เชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบต่าง 
ๆ ของหลักสูตร และเหตผุลความ
จ าเป็นในการปรบัปรุงและพัฒนา
หลักสตูร 
 

การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
คือการมอบหมายให้นักศึกษา
ท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การ
ประยุกต์ใช้ การท ารายงาน และ
รายงานหน้าช้ันเรยีน 

1.ประเมินผลการเรียนรูจ้ากการ
เรียนรายวิชา โดยการตรวจงาน
มอบหมาย แบบฝึกหัด การสรปุ
เนื้อหา  
2. ประเมินผลงานจากการ
ท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การ
ประยุกต์ใช้ การท ารายงาน การ
รายงานหน้าช้ันเรยีน 
 

4. ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 
 

1.ความสามารถในการท างานเป็นทีม
ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได ้

1.ก าหนดให้ท างานเป็นกลุ่ม
โดยให้หมุนเวียนการเป็น
หัวหน้ากลุ่มแต่ละครั้ง และ
ผู้รายงาน 
2. ให้ค าแนะน าในการเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายใน
มหาวิทยาลยัและภายนอก 
 

1.ประเมินผลการเรียนรูจ้ากการ
ท างานกลุ่ม การท าแบบฝึกหัด การ
ท ารายงาน การรายงานหน้าช้ัน  
2.ประเมินจากรายงานผลการเข้า
ร่วมกิจกิจกรรมต่างๆภายใน
มหาวิทยาลยั 

 2.ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและผู้อื่น 
และยอมรับในความแตกต่าง
หลากหลายของมนุษย์   

1.ก าหนดให้ท างานเป็นกลุ่ม
โดยให้หมุนเวียนการเป็น
หัวหน้ากลุ่มแต่ละครั้ง และ

1.ประเมินผลการเรียนรูจ้ากการ
ท างานกลุ่ม การท าแบบฝึกหัด การ
ท ารายงาน การรายงานหน้าช้ัน  
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 ผู้รายงาน 
2. ให้ค าแนะน าในการเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายใน
มหาวิทยาลยัและภายนอก 
 

2.ประเมินจากรายงานผลการเข้า
ร่วมกิจกิจกรรมต่างๆภายใน
มหาวิทยาลยั 

 
 

3.ตระหนักในคณุค่าของศิลปะ 
วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรม ท้ังของ
ไทยและของประชาคมนานาชาต ิ

1.ก าหนดให้ท างานเป็นกลุ่ม
โดยให้หมุนเวียนการเป็น
หัวหน้ากลุ่มแต่ละครั้ง และ
ผู้รายงาน 
2. ให้ค าแนะน าในการเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายใน
มหาวิทยาลยัและภายนอก 
 

1.ประเมินผลการเรียนรูจ้ากการ
ท างานกลุ่ม การท าแบบฝึกหัด การ
ท ารายงาน การรายงานหน้าช้ัน  
2.ประเมินจากรายงานผลการเข้า
ร่วมกิจกิจกรรมต่างๆภายใน
มหาวิทยาลยั 

 4.มีความสนใจด้านกีฬา และ
นันทนาการ 
 

ก าหนดกิจกรรมด้านกีฬา 
และนันทนาการต่าง ให้
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ท้ังภายในมหาวิทยาลัย
และภายนอก 
 

ประเมินผลจากการเข้าร่วมกจิ
กิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
 1.สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อ

ความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน 
เขียน 

1.ก าหนดให้ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองผ่านระบบE-
Learning หรือ Social 
Network ต่างๆ ผ่านระบบ 
Internet  
2.ก าหนดให้ส่งผลงาน หรือ
สรุปงานผา่น Social 
Network หรือ Webboard 
ของอาจารย์ผ่านระบบ 
Internet 
 

1.ประเมินผลการเรียนรูจ้าก
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่าน
ระบบ E-Learning หรือ Social 
Network ต่างๆ ผ่านระบบ 
Internet  
2.ประเมินจากส่งผลงาน หรือสรุป
งานผ่าน Social Network หรือ 
Webboard ของอาจารย์ผ่านระบบ 
Internet ความถูกต้องของผลงานท่ี
ส่ง 

 
 

2. สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศใน
การสื่อสาร  ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์
และคัดเลือกข้อมลูจากแหล่งความรู้ 
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 

1.ก าหนดให้ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองผ่านระบบ        
E-Learning หรือ Social 
Network ต่างๆ ผ่านระบบ 
Internet  
2.ก าหนดให้ส่งผลงาน หรือ
สรุปงานผา่น Social 
Network หรือ Webboard 
ของอาจารย์ผ่านระบบ 
Internet 
 

1.ประเมินผลการเรียนรูจ้าก
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่าน
ระบบ E-Learning หรือ Social 
Network ต่างๆ ผ่านระบบ 
Internet  
2.ประเมินจากส่งผลงาน หรือสรุป
งานผ่าน Social Network หรือ 
Webboard ของอาจารย์ผ่านระบบ 
Internet ความถูกต้องของผลงานท่ี
ส่ง 
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3.ในการค้นคว้านั้น ส่วนหนึ่ง 
นักศึกษาจะต้องค้นคว้าจาก
วารสารหรือฐานข้อมลูที่เป็น
ภาษาไทย และอังกฤษ ด้วย
ตนเอง 
 

3.ประเมินจากการน าเสนอข้อมลู
อย่างเป็นระบบ โดยอาจน าเสนอใน
รูปของแผนภูมติัวเลข กราฟหรือ 
ตาราง 

 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล  

 

1.แผนการสอน 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน  สื่อที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

1 
 

- สังเขปรายวิชา ทบทวน/
แลกเปลีย่น ประสบการณ์ 
แนะน าการเรียนรู้การปฎบิัติตน 
ค าอธิบายรายวิชา 
บทที่ 1 การเมืองการปกครอง
สมัย สโุขทัย (พ.ศ.1781-1981) 
 

3 บรรยาย  ยกตัวอย่างประกอบ อภปิรายกลุม่
จากกรณีศึกษา 
 

อ.ธนวรรธน์ ตรีศูนย ์

2 บทที่ 2 การเมืองการปกครอง
สมัยกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ1893-
2310) 
 

3 บรรยาย  ยกตัวอย่างประกอบ อภปิรายกลุม่
จากกรณีศึกษา 

อ.ธนวรรธน ์ตรีศูนย ์

3 บทที่ 3 การเมืองการปกครอง
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ 
2325-ก่อนสมัยรัชกาลที่ 5) 
 

3 บรรยาย  ยกตัวอย่างประกอบ อภปิรายกลุม่
จากกรณีศึกษา 

อ.ธนวรรธน์ ตรีศูนย ์

4 
 

บทที่ 4 สมัยราชการ
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึงก่อน
การเปลีย่นแปลงการปกครอง 
พ.ศ.2475 
 

3 บรรยาย  ยกตัวอย่างประกอบ อภปิรายกลุม่
จากกรณีศึกษา 

อ.ธนวรรธน์ ตรีศูนย ์

5 
 

บทที่ 5 การเมืองการปกครอง
ของไทยภายหลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ 
พ.ศ. 2475  

3 บรรยาย  ยกตัวอย่างประกอบ อภปิรายกลุม่
จากกรณีศึกษา 

อ.ธนวรรธน์ ตรีศูนย ์

6 บทที่ 6 การปกครองของไทย
ตั้งแต่ พ.ศ. 2475-2514 

3 บรรยาย  ยกตัวอย่างประกอบ อภปิรายกลุม่
จากกรณีศึกษา 

อ.ธนวรรธน์ ตรีศูนย ์

7 
 

บทที่ 7 การปกครองของไทย 
พ.ศ. 2515-ปัจจุบัน 
 

3 บรรยาย  ยกตัวอย่างประกอบ อภปิรายกลุม่
จากกรณีศึกษา 

อ.ธนวรรธน์ ตรีศูนย ์

8 สอบกลางภาค  3  อ.ธนวรรธน์ ตรีศูนย ์
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน  สื่อที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

9 
 

บทที่ 8 รัฐธรรมนูญ 
  

3 บรรยาย  ยกตัวอย่างประกอบ อภปิรายกลุม่
จากกรณีศึกษา 
 

อ.ธนวรรธน์ ตรีศูนย ์

10 
 

บทที่ 9 พระมหากษัตริย ์
 

3 บรรยาย  ยกตัวอย่างประกอบ อภปิรายกลุม่
จากกรณีศึกษา 
 

อ.ธนวรรธน์ ตรีศูนย ์

11 
 

บทที่ 10 องคมนตรี 
คณะรัฐมนตร ี
 

3 บรรยาย  ยกตัวอย่างศึกษากรณีศกึษา อภิปราย 
ตัวอย่างการศึกษาจากปญัหาโครงงาน 
Problem base learning 
 

อ.ธนวรรธน์ ตรีศูนย ์

12 บทที่ 11 พรรคการเมือง 
 

3 บรรยาย  ยกตัวอย่างประกอบ อภปิรายกลุม่
จากกรณีศึกษา 
 

อ.ธนวรรธน์ ตรีศูนย ์

13 บทที่ 12 ศาล 
 

3 บรรยาย  ยกตัวอย่างประกอบ อภปิรายกลุม่
จากกรณีศึกษา 
 

อ.ธนวรรธน์ ตรีศูนย ์

14-15 
 

บทที่ 13 องค์กรตามรัฐธรรมนญู 
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
และองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนญู 
 

6 บรรยาย  ยกตัวอย่างศึกษากรณีศกึษา อภิปราย 
ตัวอย่างการศึกษาจากปญัหาโครงงาน 
Problem base learning 
 

อ.ธนวรรธน์ ตรีศูนย ์

16 สอบปลายภาค 3  อ.ธนวรรธน์ ตรีศูนย ์
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
สถานะ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนการ

ประเมิน 
 1. มีวินัยและความรับผิดชอบต่อ

หน้าท่ี มีความมุ่งมั่นในการท างาน
ให้ส าเรจ็  
 

สังเกตความตั้งใจในการเข้าช้ันเรยีน
และการส่งงานตรงตามเวลาที่ก าหนด 

ตลอดภาคการศึกษา 

60 % 

 2. มีน้ าใจ มีจิตอาสา จติสาธารณะ 
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และเหน็
อกเห็นใจผู้อื่น   
 

1.สังเกตความตั้งใจในการเข้าช้ันเรียน
และการส่งงานตรงตามเวลาที่ก าหนด 
2.สังเกตความเอาใจใส่ การเสียสละ 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของห้องเรียน 
และกิจกรรมส่วนรวมของมหาวิทยาลัย 
    

ตลอดภาคการศึกษา 

 3.มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่น สถาบัน และประเทศชาต ิ

1.สังเกตความตั้งใจในการดูแลความ
สะอาดเรียบร้อยภายในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน 
2.สังเกตความเอาใจใส่ การเสียสละ 

ตลอดภาคการศึกษา 
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การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
มหาวิทยาลยั   
 

2. ความรู้ 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนการ
ประเมิน 

 1. เพื่อให้นักศึกษามีความรอบรู้ใน
เรื่องพลวัตการเมืองการปกครอง
ของไทย   
 

1.ประเมินผลการเรียนรูจ้ากการเรยีน
รายวิชา โดยการสอบข้อเขียน การท า
แบบฝึกหัด การถาม-ตอบ การมีสว่น
ร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน การ
ท ารายงาน การน าเสนองาน  
2.ประเมินผลงานการท างานเดี่ยวและ
กลุ่ม 
 

ตลอดภาคการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 % 

 2. มีทักษะและประสบการณ์การ
เรียนรู้ในสาขาวิชา สามารถ
ปฏิบัติงานในสถานการณต์่างๆ ได ้
 

1.ประเมินผลการเรียนรูจ้ากการเรยีน
รายวิชา โดยการสอบข้อเขียน การท า
แบบฝึกหัด การถาม-ตอบ การมีสว่น
ร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน การ
ท ารายงาน การน าเสนองาน  
2.ประเมินผลงานการท างานเดี่ยวและ
กลุ่ม 
 

ตลอดภาคการศึกษา 

 3. ให้นักศึกษาเป็นผู้ใฝ่รู้ และมี
ความสามารถในการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
 

1.ประเมินผลการเรียนรูจ้ากการเรยีน
รายวิชา โดยการสอบข้อเขียน การท า
แบบฝึกหัด การถาม-ตอบ การมีสว่น
ร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน การ
ท ารายงาน การน าเสนองาน  
2.ประเมินผลงานการท างานเดีย่วและ 
กลุ่ม 
 

ตลอดภาคการศึกษา 

 4. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ถึง
ความสัมพันธ์พลวัตการเมืองการ
ปกครองของไทยได ้
 

1.ประเมินผลการเรียนรูจ้ากการเรยีน
รายวิชา โดยการสอบข้อเขียน การท า
แบบฝึกหัด การถาม-ตอบ การมีสว่น
ร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน การ
ท ารายงาน การน าเสนองาน  
2.ประเมินผลงานการท างานเดีย่วและ
กลุ่ม 
 
 
 
 
 
 

ตลอดภาคการศึกษา 
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3. ทักษะทางปัญญา 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนการ
ประเมิน 

 1.นักศึกษาสามารถน าความรู้
เกี่ยวกับพลวัตการเมืองการปกครอง
ของไทย น าไปใช้กับการจัด
การศึกษาในการท างานจริง และ
การใช้ชีวิตประจ าวันได ้
 

1.ประเมินผลการเรียนรูจ้ากการเรยีน
รายวิชา โดยการตรวจงานมอบหมาย 
แบบฝึกหัด การสรุปเนื้อหา  
2. ประเมินผลงานจากการ
ท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ การประยุกตใ์ช้ 
การท ารายงาน การรายงานหน้าช้ัน
เรียน 
 

ตลอดภาคการศึกษา 

10 % 
 

 
 

2. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ถึง
พลวัตการเมืองการปกครองของไทย 
จากอดีตสู่ปจัจุบันได้อย่างมีเหตผุล 

1.ประเมินผลการเรียนรูจ้ากการเรยีน
รายวิชา โดยการตรวจงานมอบหมาย 
แบบฝึกหัด การสรุปเนื้อหา  
2. ประเมินผลงานจากการ
ท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ การประยุกตใ์ช้ 
การท ารายงาน การรายงานหน้าช้ัน
เรียน 
 

ตลอดภาคการศึกษา 

 
 

3. พัฒนาความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ คดิเช่ือมโยง 
สมเหตุสมผล เพื่อน าไปใช้ใน
กระบวนการพัฒนาหลักสตูร  
 

1.ประเมินผลการเรียนรูจ้ากการเรยีน
รายวิชา โดยการตรวจงานมอบหมาย 
แบบฝึกหัด การสรุปเนื้อหา  
2. ประเมินผลงานจากการ
ท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ การประยุกตใ์ช้ 
การท ารายงาน การรายงานหน้าช้ัน
เรียน 
 

ตลอดภาคการศึกษา 

 
 

4. ให้นักศึกษาท างานอย่างเป็น
ระบบ มองเห็นความสัมพันธ์
เชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบต่าง 
ๆ ของหลักสูตร และเหตผุลความ
จ าเป็นในการปรบัปรุงและพัฒนา
หลักสตูร 
 

1.ประเมินผลการเรียนรูจ้ากการเรยีน
รายวิชา โดยการตรวจงานมอบหมาย 
แบบฝึกหัด การสรุปเนื้อหา  
2. ประเมินผลงานจากการ
ท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ การประยุกตใ์ช้ 
การท ารายงาน การรายงานหน้าช้ัน
เรียน 
 
 
 
 
 

ตลอดภาคการศึกษา 
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 
สถานะ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนการ

ประเมิน 

 
 

1.ความสามารถในการท างานเป็น
ทีม ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม
องค์กรสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น
ได ้

1.ประเมินผลการเรียนรูจ้ากการ
ท างานกลุ่ม การท าแบบฝึกหัด การท า
รายงาน การรายงานหน้าช้ัน  
2.ประเมินจากรายงานผลการเข้ารว่ม
กิจกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัย 
 

ตลอดภาคการศึกษา 

20 % 

 2.ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและ
ผู้อื่น และยอมรับในความแตกต่าง
หลากหลายของมนุษย์   
 

1.ประเมินผลการเรียนรูจ้ากการ
ท างานกลุ่ม การท าแบบฝึกหัด การท า
รายงาน การรายงานหน้าช้ัน  
2.ประเมินจากรายงานผลการเข้ารว่ม
กิจกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัย 
 

ตลอดภาคการศึกษา 

 3.ตระหนักในคณุค่าของศิลปะ 
วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรม ท้ัง
ของไทยและของประชาคม
นานาชาติ 

1.ประเมินผลการเรียนรูจ้ากการ
ท างานกลุ่ม การท าแบบฝึกหัด การท า
รายงาน การรายงานหน้าช้ัน  
2.ประเมินจากรายงานผลการเข้ารว่ม
กิจกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัย 
 

ตลอดภาคการศึกษา 

 
 

4. มีความสนใจดา้นกีฬา และ
นันทนาการ 

1.ประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจ
กิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา 
 

ตลอดภาคการศึกษา 

5. ทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนการ
ประเมิน 

 1. สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสือ่
ความหมายไดด้ี ทั้งการฟัง พูด อ่าน 
เขียน 

1.ประเมินผลการเรียนรูจ้ากการศกึษา
ค้นคว้าด้วยตนเองผ่านระบบ E-
Learning หรือ Social Network 
ต่างๆ ผ่านระบบ Internet  
2.ประเมินจากส่งผลงาน หรือสรุปงาน
ผ่าน Social Network หรือ 
Webboard ของอาจารย์ผ่านระบบ 
Internet ความถูกต้องของผลงานท่ีส่ง 
 

ตลอดภาคการศึกษา 

10 % 

 
 

2. สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการสื่อสาร  ศึกษาค้นคว้า 
วิเคราะห์และคัดเลือกข้อมูลจาก
แหล่งความรู้ ต่าง ๆ ได้อยา่ง
เหมาะสม 
 

1.ประเมินผลการเรียนรูจ้ากการศกึษา
ค้นคว้าด้วยตนเองผ่านระบบ E-
Learning หรือ Social Network 
ต่างๆ ผ่านระบบ Internet  
2.ประเมินจากส่งผลงาน หรือสรุปงาน
ผ่าน Social Network หรือ 
Webboard ของอาจารย์ผ่านระบบ 

ตลอดภาคการศึกษา 
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Internet ความถูกต้องของผลงานท่ีส่ง 
3.ประเมินจากการน าเสนอข้อมลูอย่าง
เป็นระบบ โดยอาจน าเสนอในรูปของ
แผนภูมติัวเลข กราฟหรือ ตาราง 
 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

 
1. เอกสารและต าราหลัก 
กระมล  ทองธรรมชาติ, 2513, การเมืองและประชาธิปไตยไทย, กรุงเทพมหานคร : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย. 
เกษม  ศิริสัมพันธ์,2544, จุดตัดทางประวัติศาสตร์, กรุงเทพมหานคร : ภัคธรรศ. 
ขจร  สุขพาณิช, 2516, ฐานันดรไพร่ : สภาพของราษฎรไทยในระยะ 574 ปี (นับต้ังแต่ พ.ศ. 1884 และมายุบเลิกใน พ.ศ. 

2448) ในประวัติศาสตร์และการเมือง, หนังสืออ่านประกอบวิชาพื้นฐานอารยธรรมไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,หน้า 
69-120. 

ชัยอนันต์  สมุทวณิช, 2514, สัตว์การเมือง, พระนคร : ไทยวัฒนาพาณิช 
สมชาย  น้อยฉ่ า, 2556, การเมืองการปกครองไทย, กรุงเทพมหานคร : ทริปเพิ้ล กรุ๊ป จ ากัด, 
เสกสรร  ประเสริฐกุล, 2538, พัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคมในประเทศไทย : แง่คิดเกี่ยวกับพลวัตทางการเมือง

และการพัฒนาประชาธิปไตย, ใน ฉลอง  สุนทราวณิชย์ (บรรณาธิการ), วิพากษณ์สังคมไทย, กรุงเทพมหานคร : 
สถาบันนโยบายศึกษา และสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย 
 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
เอกสารประกอบการสอนชุดวิชาไทยศึกษา, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2544. 
เอกสารประกอบการสอนชุดวิชาวิวัฒนาการการเมืองไทย, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2544. 
 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา  

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยอาจารย์และนกัศึกษา 

ให้นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชา  ได้แก่ วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรยีนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ไดร้บั พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงต่อไป 

 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
       -  การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
       -  ผลการสอบ 
       -  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
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3. การปรับปรุงการสอน  
ภาควิชาก าหนดให้อาจารยผ์ู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวธิีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิภาพของ

รายวิชา แล้วจัดท ารายงานเมื่อสอนจบภาคเรียน นอกจากน้ีควรก าหนดให้อาจารยผ์ู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมกลยุทธ์การสอนหรือ
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนควรมีการประชุมอาจารย์ทั้งภาควิชาเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนิสิตและร่วมกันหาแนว
ทางแก้ไข 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา 
1) การทบทวนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์หรือมาตรฐานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ก าหนด

สาหรับรายวิชา  
 2) การพิจารณาระดับคะแนนที่อาจารย์ท าการประเมินผลและตัดเกรด  ให้เป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานของ

มหาวิทยาลัย ด าเนินการในระดับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
 3) การให้โอกาสนักศึกษาในการตรวจสอบระดับคะแนน หากเห็นว่าผลการประเมินอาจมีความผิดพลาด รวมไปถึงการให้

นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ผลการเรียนหากเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีข้อผิดพลาดในการประเมิน  
 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
การน าผลการประเมินการสอนรายวิชา มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงในรายวิชา โดยอาจมกีารปรับปรุง

เนื้อหาให้เหมาะสม การปรับปรุงระยะเวลาที่ใช้ในการสอนแตล่ะหัวข้อ การปรับปรุงกิจกรรมการเรยีนการสอน และการปรับปรุง
เกณฑ์และวิธีการประเมินผลการเรียนของนักศึกษา ทุกรอบระยะเวลาเมื่อสิ้นสดุการสอนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา 

 
 
 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้จัดท า 
                     (นายธนวรรธน์  ตรีศูนย์) 

                                วันท่ี 8  มกราคม  2559 


