มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
หมวดที่ 1 ลักษณะและข้อมูลโดยทั่วไปของรายวิชา
1. รหัสและชื่อรายวิชา
ศศ 0203 การเมืองการปกครองไทย (Thai politics and government)
2. จํานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น หมวดวิชาเฉพาะ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์กุนจันทร์ สิงห์สุ
5. ระดับการศึกษา/ชั้นปีที่เรียนรายวิชานี้
อนุปริญญา / ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Per-requisite) สําหรับรายวิชานี้ (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อม (co-requisite) กับรายวิชานี้ (ถ้ามี)
ไม่มี
8 สถานที่เรียน
หน่วยจัดการศึกษาอําเภอดงหลวง วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
9 วันที่จัดทํารายละเอียดของรายวิชา หรือวันที่มีการปรับปรุงครั้งล่าสุด

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

คณะศิลปะศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้ องถิน

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1) เพือให้นกั ศึกษามีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับความรู ้พืนฐานการเมืองและการปกครอง
2) เพือให้นกั ศึกษามีความรู ้ ความเข้าใจเกียวกับหน้าทีของรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
3) เพือให้นกั ศึกษาสามารถอธิ บายประเด็น ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
4) เพือให้นกั ศึกษามีความรู ้ ความเข้าใจเกียวกับพฤติกรรมทางการเมืองของไทย
5) เพือให้นกั ศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาและเปรี ยบเทียบแนวความคิดเกียวกับการเมืองการปกครอง
และการเมื
อง ในการพัฒนารายวิชา
2. วัตถุประสงค์
เพือให้สอดคล้องกับสาระวิชาในกรอบหลักสู ตรมาตรฐานด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
หมวดที่ 3 ส่วนประกอบของรายวิชา
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรู้พื้นฐานการเมืองและการปกครอง หน้าที่ของรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม และ
ประชาชน กระบวนการทางการเมือง พฤติกรรมทางการเมืองของไทย ปัญหาทางการเมืองการปกครองของไทย
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
45 ชั่วโมง

สอนเสริม

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
-

การศึกษาด้วยตนเอง

ตามความต้องการของ
90 ชั่วโมง
นักศึกษาเฉพาะราย
3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์จะให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
ผู้สอนแจ้งให้นักศึกษาทราบคาบสอนที่ว่างของอาจารย์ในกรณีที่ต้องการพบด้วยตนเอง
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1)มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
2) สํานึกดี มีจิตสาธารณะ
1.2 วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้
1) บรรยายพร้อมสอดแทรกเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้อง
2) อภิปรายกลุ่ม
3) มอบหมายงานเดี่ยวและกลุ่มให้แก่นักศึกษา
1.3 วิธีการประเมินผล
1) พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
2) พฤติกรรมการแสดงออกในชั้นเรียน
3) ประเมินผลการนําเสนองานที่มอบหมายให้
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่จะได้รับ
1) มีความรู้ ความเข้าใจในสาระสําคัญของศาสตร์ทางการปกครองท้องถิ่น
2) สามารถวิเคราะห์และบูรณาการความรู้ทางการปกครองท้องถิ่นกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องได้
3) มีความรอบรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย อภิปราย ทํางานกลุ่ม การนําเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นคว้า
วิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยนํามาสรุปและนําเสนอ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
2.3 วิธีการประเมินผล
1)แบบฝึกหัด สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบ
2)สังเกตความสามารถในการร่วมอภิปราย
3)นําเสนอผลการค้นคว้าวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
1) สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ เหตุและผลตลอดจนคาดการณ์เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ในอนาคต
2) มีทักษะในการค้นหาข้อมูล ข้อเท็จจริง จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
3.2 วิธีการสอน
1) บรรยาย
2) อภิปรายกลุ่ม โดยเน้นให้อธิบายหลักการ เหตุผล แนวคิดและทฤษฏี
3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา
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1) สอบกลางภาคและปลายภาค
2) สังเกตการณ์ร่วมอภิปราย
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1).รับฟังเหตุผลและความคิดเห็นของผู้อื่น
4.2 วิธีการสอน
1) มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล
2)การนําเสนอผลงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
1)ประเมินตนเองและเพื่อน ด้วยประเด็นกําหนด
2)สังเกตการณ์นําเสนอผลงาน พฤติกรรมการทํางานเป็นทีม
3)ตรวจผลงาน รายงานการศึกษาค้นคว้า
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
1)สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การนําเสนอ
5.2 วิธีการสอน
1)มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
2)นําเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
1) สังเกตพฤติกรรมในการสื่อสาร
2) ตรวจสอบความเหมาะสมในการเลือกใช้สื่อเทคโนโลยี
3) ตรวจรายงาน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1 แผนการสอน
สัปดาห์ที่
1
2-3
4-5
6-7
8
9-10
11-12
13-14
15

หัวข้อ/รายละเอียด

ชี้แจงกิจกรรมการเรียนการสอน
การวัดผลและประเมินผล
เนื้อหาบทที่ 1
ศึกษาความรู้พื้นฐานการเมืองและ
การปกครอง
เนื้อหาบทที่ 2
หน้าที่ของรัฐ
เนื้อหาบทที่ 3
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
และประชาชน
สอบวัดผลระหว่างภาคเรียน
เนื้อหาบทที่ 4
กระบวนการทางการเมือง
เนื้อหาบทที่ 5
พฤติกรรมทางการเมือง
เนื้อหาบทที่ 6
ปัญหาทางการเมืองการปกครองของไทย
สรุปเนื้อหาสาระทั้งหมด

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

จํานวน กิจกรรมการเรียน การ
ผู้สอน
ชั่วโมง สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี
3
- แผนบริหารการสอน อาจารย์กุนจันทร์ สิงห์สุ
- บรรยาย
6
- บรรยาย
อาจารย์กุนจันทร์ สิงห์สุ
- ศึกษาเอกสาร
9

- บรรยาย
- ศึกษาเอกสาร

อาจารย์กุนจันทร์ สิงห์สุ

3

- บรรยาย
- ศึกษาเอกสาร

อาจารย์กุนจันทร์ สิงห์สุ

- บรรยาย
- ศึกษาเอกสาร
- บรรยาย
- ศึกษาเอกสาร
- ศึกษาค้นคว้าและ
นําเสนอผลการศึกษา
- บรรยาย
-ถาม-ตอบ

อาจารย์กุนจันทร์ สิงห์สุ

3
6
6

อาจารย์กุนจันทร์ สิงห์สุ
อาจารย์กุนจันทร์ สิงห์สุ
อาจารย์กุนจันทร์ สิงห์สุ
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2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่ ผลการ
เรียนรู้
1.1,1.2, 1.3
1
4.1
2
2.1 ,2.2, 4.1, 4.3

3
4
5

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่ประเมิน

การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน/
พฤติกรรมในชั้นเรียน
รายงานกลุ่ม
- นําเสนอผลงานด้วยวาจา
- สรุปรายงานรูปเล่ม
1.1, 2.1, 2.3, 3.1 สอบกลางภาค
3.3
1.1, 2.2, 4.1, 4.3 แบบฝึกหัด/กิจกรรมในชั้นเรียน
1.1, 2.1 ,2.3, 3.1 สอบปลายภาค
3.3, 5.1, 5.3

สัดส่วนของการ
ประเมิน
ตลอดภาคการศึกษา
10%
20%
14-15
8

20%

ตลอดภาคการศึกษา
16

20%
40%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
2.เอกสารและข้อมูลสําคัญ
แหล่งเรียนรู้
1) ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตของหน่วยงานราชการ
2) ข่าวสารจากสื่อต่างๆ
3) ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเว็บไชต์
3.เอกสารและข้อมูลแนะนํา
จิรโชค วีรสย และคณะ รัฐศาสตร์ทั่วไป กรุงเทพฯ:รามคําแหง 2553
ลิขิต ธีรเวคิน การเมืองไทยและประชาธิปไตย กรุงเทพ:บีแอนด์ดับบลิวไฮเทคโนโลยี ซัพพลาย,2552
ลิขิต ธีรเวคิน วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย กรุงเทพ :มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2550
สมชาย น้อยฉ่ํา การเมืองการปกครองไทย กรุงเทพฯ:ทริปเพิ้ล เอดดูเคชั่น,2556
สุรพล สุยะพรหม (บก)การเมืองการปกครองไทย. พระนครศรีอยุธยา: มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย,2553
สุโขทัยธรรมาธิราช.เอกสารการสอนชุดวิชา วิวัฒนาการการเมืองไทย.นนทบุรี:สุโขทัยธรรมาธิราช.
อมร รักษาสัตย์.(บก)การเมืองการปกครองไทย ตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน กรุงเทพฯ:วี เจ พริ้นติ้ง ,2545
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หมวดที่ 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง
1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1) การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
2) การสะท้อนคิด จากพฤติกรรมของผู้เรียน
3) แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
4) ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผู้สอน และประเมินรายวิชา
2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
1) ระดับผลการเรียนของนักศึกษา
2) ผลการสอบ
3) การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
4) การประเมินการทําข้อสอบ
3 การปรับปรุงการสอน
1) พัฒนาเอกสารการสอน
2) ข่าวสาร ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
3) นําผลการประเมินการสอน มามาวิเคราะห์หาแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น
4 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา
ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบรายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้
คะแนนพฤติกรรม
5 การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงรายวิชาทุกปี ตามข้อเสนอแนะ

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

คณะศิลปะศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

