
มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑ 
รายวิชา POS๓๓๐๓ มติมหาชนกับประชาธิปไตย สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 
 

รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

รหัสวิชา  POS๓๔๐๗ แนวคิดทฤษฎีการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

สาขาวชิารัฐศาสตร์  วิทยาลัย การเมือและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

หมวดที่๑ข้อมูลท่ัวไป 
๑. รหัสและชื่อรายวชิา   

รหัสวิชา   POS๓๔๐๗ 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย แนวคดิทฤษฎีการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Concepts and Theories of Local Administration  

 
๒. จ านวนหน่วยกติ   ๓ หน่วยกติ   
       
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
๓.๑  หลักสูตร       รัฐศาสตรบัณฑิต  
๓.๒ ประเภทของรายวิชา     
 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    
๔.๑ อาจารย์ผูร้ับผดิชอบรายวิชา            ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ 
๔.๒ อาจารย์ผูส้อน   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ 

  
 
๕.  สถานที่ติดตอ่  ๑๓๒/๑ ม.๘ ต.กกโก อ.เมือง จ.ลพบรุ ี /โทร ๐๘๔-๐๔๙๔๕๔๙ /  

E-Mail: dr_chomchai@hotmail.com 
  
๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรยีน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๖๔ โครงการ ทบ ๓ ห้องเรียน คอื ห้อง รุน่ ๔/๑ ,หอ้งรุน่๔/๒ และหอ้ง รุน่๕ 
๖.๒ จ านวนผู้เรยีนที่รับได ้ประมาณ  ๑๒๐  คน 

 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมากอ่น(Pre-requisite)  (ถา้มี) ไม่ม.ี 
 
๘. รายวิชาที่ต้องเรยีนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถา้มี) ไม่ม.ี 
 
๙. สถานที่เรียน    มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา 
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๑๐.วันที่จัดท าหรือปรับปรุง   วันที่  ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
รายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
๑.๑ เพื่อให้ผู้เรยีนเข้าใจในเรื่องของแนวคิด พัฒนาการ โครงสรา้ง การบริหารงาน การคลัง อ านาจหน้าที่และ
 ความรับผดิชอบของการปกครองท้องถิ่น 
๑.๒ ผูเ้รียนอธิบายลักษณะของการปกครองท้องถิ่นในแตล่ะรูปแบบได้  
๑.๓ ผูเ้รียนวิเคราะหป์ัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาของการปกครองท้องถิ่นได้ 
๑.๔ เพื่อให้ผู้เรยีนทราบถึงปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น   

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพื่อให้นักศึกษาสามารถรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของการปกครองท้องถิ่นไทยในฐานะที่เป็นในฐานะที่
เป็นหน่วยการปกครองที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ตลอดจนเพื่อให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ดังกล่าวไปใช้กับ
การศกึษาวิจัยทางการเมืองการปกครองท้องถิ่นได้ต่อไป  

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนนิการ 
 

๑. ค าอธบิายรายวิชา 
 แนวคิด และหลักการพืน้ฐานเกี่ยวกับการกระจายอ านาจ โครงสรา้ง และรูปแบบต่างๆ ของการเมืองการปกครอง 
ท้องถิ่นที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน รวมถงึวิวัฒนาการของการเมืองการปกครองส่วนท้องถิน่ในประเทศไทย ตลอดจนรูปแบบ 
อ านาจหนา้ที่ ปัจจยัอิทธิพล และความสัมพันธ์เชิงอ านาจของหน่วยองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น และปัญหาของการเมอืง 
การปกครองท้องถิ่นของไทยทัง้ที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ 
 
๒. จ านวนชั่วโมงที่ใชต้่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝกึงาน(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

บรรยาย ๔๕ ช่ัวโมง ต่อ
ภาคการศกึษา 

ตามความตอ้งการ

ของนักศึกษา 

โดยการนัดหมาย 

ไมม่ ี ๖ ช่ัวโมง 

ต่อสัปดาห์ 

 
 
๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแกน่ักศกึษาเป็นรายบุคคล 
 (ผู้รับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุข้อมูล   ตัวอย่างเช่น  ๑ ช่ัวโมง / สัปดาห์) 
 ๓.๑ ปรกึษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผูส้อน  ห้อง .. ช้ัน ... อาคาร .. คณะ/วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
 ๓.๒ ปรกึษาผ่านโทรศัพท์ที่ท างาน / มือถอื  ๐๘๔-๐๔๙๔๕๔๙ 
 ๓.๓ ปรกึษาผ่านจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail)   dr_chomchai@hotmail.com 
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 ๓.๔ ปรกึษาผ่านเครอืข่ายสังคมออนไลน ์(Facebook/Twitter/Line). ID LINE :  
 ๓.๕ ปรกึษาผ่านเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard)....... 
 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 

๑.คุณธรรม  จรยิธรรม 
๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
  (๑)   ผู้เรยีนตระหนักในคุณคา่ คุณธรรม จรยิธรรม เสยีสละและซื่อสัตย์สุจริต 
  (๒)  ผู้เรยีนมีวินยั ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบตอ่ตนเองและสังคม  
  (๓)   ผู้เรยีนมีภาวะความเป็นผูน้ าและผู้ตามที่ด ีสามารถท างานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแยง้และล าดับ

ความส าคัญของวิธีการแก้ปญัหาได ้
 (๔)   ผู้เรยีนเคารพสิทธ ิรับฟังความคดิเห็นของผู้อืน่ รวมทัง้เคารพในคุณคา่และศักดิศ์รีของความเป็นมนุษย ์ 
 (๕)   ผูเ้รียนเคารพกฎระเบียบข้อบงัคับต่างๆ ขององคก์รและสังคม  
๑.๒   วิธีการสอน 

(๑)  มอบหมายให้นักศึกษาท ารายงานในมติิต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับมตมิหาชนกับกระบวนการประชาธิปไตย 

(๒)  มอบหมายให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มในการวเิคราะห์สังเคราะห์ผลกระทบจากมติมหาชน 

๑.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  พิจารณาปฏิสมัพันธ์ระหว่างนักศึกษากับเพื่อนในกลุ่มระหว่างการร่วมท ากจิกรรมกลุ่มและการตอบ

ค าถามในช้ันเรยีน 
 

๒. ความรู้ 
๒.๑   ความรู้ท่ีต้องพัฒนา 
 (๑)  ผู้เรยีนมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับหลักการ ทฤษฎ ีและสาระส าคัญการเรียนรูใ้นด้านรัฐศาสตร ์ได้อยา่ง

ถูกต้อง   
 (๒)   ผู้เรยีนมีความรูค้วามเขา้ใจในคุณคา่และความส าคัญของรัฐศาสตร ์ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพการเมอืง เศรษฐกิจ และสังคม ที่สง่ผล กระทบต่อกระบวนการบรหิาร และการพฒันาประเทศ 
๒.๒   วิธีการสอน 

(๑)  บรรยายเนื้อหาทั้งหมด ๑๕ ครั้ง โดยใช้ PowerPoint และเอกสารประกอบการสอนที่มีความทันสมัยของ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน พร้อมกับตั้งประเด็นค าถามให้นักศึกษาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และแลกเปลี่ยนความคดิเห็นภายหลงัจากที่ไดฟ้ังการบรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวกับประเด็นค าถาม
แล้ว  

(๒)  บรรยายเนื้อหาวิชาเป็น ๒  ส่วน คือ การบรรยายในเนื้อหามติมหาชนกับระบบการปกครอง 
ความหมายของมติมหาชน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก่อตัวของความคิดเห็น บทบาทของสื่อมวลชน
กับการเกิดและปรับเปลี่ยนมตมิหาชน มตมิหาชนกับกระบวนการประชาธิปไตย  

๒.๓    วิธีการประเมนิผล 
(๑)  การประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบอตันัยในการทดสอบเก็บคะแนนในห้องเรียน (quiz) การจัดท ารายงาน

และเสนอรายงานในช้ันเรียน รวมทั้งการสอบกลางภาคและปลายภาค  
 

๓.ทักษะทางปัญญา 
๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ตอ้งพัฒนา 
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 (๑)  ผู้เรยีนมีความสามารถในการน าองคค์วามรู ้การคิดวิเคราะห์ อย่างเปน็ระบบ 
 (๒)  ผู้เรยีนมีความสามารถในการประเมินสถานการณ ์เพือ่แสวงหาแนวทางที่เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น

และประเทศ อยา่งมีวจิารณญาณ 
 (๓)  ผู้เรยีนมีความสามารถในการประยุกต์องคค์วามรูท้างรัฐศาสตร ์โดยบูรณาการกับศาสตรอ์ื่น ๆ ที่

เก่ียวข้องได้อย่างเหมาะสม 
๓.๒   วิธีการสอน 

(๑)  บรรยายเนื้อหาทัง้หมด พร้อมยกตัวอย่างที่เกีย่วข้องกับมติมหาชน 
๓.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  การประเมินผลจากรายงานทีม่อบหมายให้วเิคราะห์ผลจากมติมหาชน  
 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  ผู้เรยีนมีความสามารถในการท างานรว่มกันเป็นกลุ่ม สามารถแลกเปลี่ยนและรับฟังความคดิเห็นที่

แตกต่าง มีความรับผดิชอบตอ่ตนเองและเพือ่นรว่มงาน  
 (๒)  ผู้เรยีนมีความสามารถแสดงความคดิเห็นต่อสาธารณชน แสดงถงึภาวะความเป็นผู้น าในการแก้ไขปัญหา

ต่าง ๆ และสามารถแสดง บทบาทในสถานสมาชิกของกลุ่มเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นใหม้ี
การพัฒนาอยา่งเหมาะสม  

 (๓)  ผู้เรยีนมีความรับผดิชอบในการกระท าของตนเองและสงัคมสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณแ์ละ
วัฒนธรรมองคก์ร ตลอดจนมมีนุษย สัมพันธอ์ันดีต่อผูอ้ื่น  

 (๔)   ผู้เรยีนมีความกระตอืรือรน้ตอ่การพัฒนาการเรยีนรูใ้นวิชาชีพของตนอย่างต่อเนื่อง 
๔.๒   วิธีการสอน 

(๑)  มอบหมายให้วเิคราะห์และสังเคราะห์จากประเด็นทางเศรษฐกจิและการเมืองกับมตมิหาชนที่เกิดขึ้น

ในปัจจุบัน          

(๒)  มอบหมายการท ารายงานกลุม่และให้น าเสนอรายงานในช้ันเรียนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมลูกับกลุ่ม

อื่นๆ ในช้ันเรยีน   

๔.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ประเมินผลจากการน าเสนอรายงานในช้ันเรยีนของนักศึกษา โดยพิจารณาถงึเนื้อหาขอ้มลูที่เสนอมีความ

ทันสมยั ถูกต้องและน่าสนใจ เทคนิคที่น าเสนอรายงาน ทักษะและไหวพรบิในการตอบค าถามเพื่อน และ
บุคลิกภาพในการเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน  

  

๕. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  ผู้เรยีนมีทักษะในการใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศที่ทันสมยัประกอบการศึกษาในรายวิชาที่

เก่ียวข้อง 
 (๒)  ผู้เรยีนสามารถสื่อสารและน าเสนอหลักทฤษฎีประกอบปัญหาขอ้เท็จจริงที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกตอ้ง 
 (๓)  ผู้เรยีนสามารถเลือกรูปแบบการน าเสนอข้อมลูโดยประยุกต์ใชร้ะบบสารสนเทศไดอ้ย่างเหมาะสม  

 

หมายเหตุ 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๕ 
รายวิชา POS๓๓๐๓ มติมหาชนกับประชาธิปไตย สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัญลักษณ ์  หมายถงึ ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ์   หมายถงึ ความรับผิดชอบรอง  

เวน้วา่ง หมายถงึ ไมไ่ด้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยูใ่นแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 

๑. แผนการสอน 
 

สัปดาห์

ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

(ชั่วโมง)  

กิจกรรมการเรยีนการสอน

และสื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

๑ ขอบเขต ความหมายและ ความส าคัญ

ของการปกครอง 

๓ -อภปิรายแลกเปลี่ยนความ 

 คิดเห็นในชัน้เรียน 

-Power point บรรยายเนือ้หา 

 หลักที่ส าคัญ 

 

ผศ.ดร.จอมชัย 
เลิศอมรรัฐ  
 

๒ การบริหารราชการของไทย ๓ -อภปิรายแลกเปลี่ยนความ 

 คิดเห็นในชัน้เรียน 

-Power point บรรยายเนือ้หา 

 หลักที่ส าคัญ 

 

ผศ.ดร.จอมชัย 
เลิศอมรรัฐ  
 

๓ ทฤษฎีองค์การขนาดใหญ่ที่ เป็นทางการ

กับการเมอืงการปกครอง ของไทย  

๓ -อภปิรายแลกเปลี่ยนความ 

 คิดเห็นในชัน้เรียน 

-Power point บรรยายเนือ้หา 

 หลักที่ส าคัญ 

 

ผศ.ดร.จอมชัย 
เลิศอมรรัฐ  
 

๔ หลักการพืน้ฐานการกระจายอ านาจ ๓ -อภปิรายแลกเปลี่ยนความ 

 คิดเห็นในชัน้เรียน 

-Power point บรรยายเนือ้หา 

 หลักที่ส าคัญ 

 

ผศ.ดร.จอมชัย 
เลิศอมรรัฐ  
 

๕ วิวัฒนาการความเป็นมาของการเมอืง

การปกครองท้องถิ่นของไทย 

๓ -อภปิรายแลกเปลี่ยนความ 

 คิดเห็นในชัน้เรียน 

ผศ.ดร.จอมชัย 
เลิศอมรรัฐ  



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๖ 
รายวิชา POS๓๓๐๓ มติมหาชนกับประชาธิปไตย สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์

ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

(ชั่วโมง)  

กิจกรรมการเรยีนการสอน

และสื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

-Power point บรรยายเนือ้หา 

 หลักที่ส าคัญ 

 

 

๖ ทฤษฎี และแนวคิดที่ใช้กับการ ปกครอง

ท้องถิ่น  

๓ -อภปิรายแลกเปลี่ยนความ 

 คิดเห็นในชัน้เรียน 

-Power point บรรยายเนือ้หา 

 หลักที่ส าคัญ 

 

ผศ.ดร.จอมชัย 
เลิศอมรรัฐ  
 

๗ ความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่าง การ

ปกครองสว่นกลาง สว่น ภูมิภาค และ

ส่วนท้องถิ่น 

๓ -อภปิรายแลกเปลี่ยนความ 

 คิดเห็นในชัน้เรียน 

-Power point บรรยายเนือ้หา 

 หลักที่ส าคัญ (สรุปก่อน

สอบ) 

 

ผศ.ดร.จอมชัย 
เลิศอมรรัฐ  
 

๘ สอบกลางภาค ๓ -  

๙ -สภาพการปกครองท้องถิ่นใน ปัจจุบัน

ของของไทย  

 

๓ -อภปิรายแลกเปลี่ยนความ 

 คิดเห็นในชัน้เรียน 

-Power point บรรยายเนือ้หา 

 หลักที่ส าคัญ 

 

ผศ.ดร.จอมชัย 
เลิศอมรรัฐ  
 

๑๐ -โครงสร้าง และรูปแบบของ องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นไทย (กรณีศกึษา 

เทศบาล องค์การ บริหารส่วนต าบล) 

 

๓ -อภปิรายแลกเปลี่ยนความ 

 คิดเห็นในชัน้เรียน 

-Power point บรรยายเนือ้หา 

 หลักที่ส าคัญ 

 

ผศ.ดร.จอมชัย 
เลิศอมรรัฐ  
 

๑๑ โครงสรา้ง และรูปแบบการเมอืง การ

ปกครองท้องถิ่นของ ต่างประเทศ 

๓ -อภปิรายแลกเปลี่ยนความ 

 คิดเห็นในชัน้เรียน 

-Power point บรรยายเนือ้หา 

 หลักที่ส าคัญ 

ผศ.ดร.จอมชัย 
เลิศอมรรัฐ  
 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๗ 
รายวิชา POS๓๓๐๓ มติมหาชนกับประชาธิปไตย สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์

ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

(ชั่วโมง)  

กิจกรรมการเรยีนการสอน

และสื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

 

๑๒ ปัญหา และแนวทางแก้ปัญหาของ

การเมอืงการปกครองท้องถิ่นของไทย 

๓ -อภปิรายแลกเปลี่ยนความ 

 คิดเห็นในชัน้เรียน 

-Power point บรรยายเนือ้หา 

 หลักที่ส าคัญ 

 

ผศ.ดร.จอมชัย 
เลิศอมรรัฐ  
 

๑๓ กรณีศกึษา การเมอืงการปกครอง 

ท้องถิ่น 

๓ -อภปิรายแลกเปลี่ยนความ 

 คิดเห็นในชัน้เรียน 

-Power point บรรยายเนือ้หา 

 หลักที่ส าคัญ 

 

ผศ.ดร.จอมชัย 
เลิศอมรรัฐ  
 

๑๔ กรณีศกึษา การเมอืงการปกครอง 

ท้องถิ่น (ต่อ) 

๓ -อภปิรายแลกเปลี่ยนความ 

 คิดเห็นในชัน้เรียน 

-Power point บรรยายเนื้อหา 

 หลักที่ส าคัญ 

 

ผศ.ดร.จอมชัย 
เลิศอมรรัฐ  
 

๑๕ กรณีศกึษา การเมอืงการปกครอง 

ท้องถิ่น (ต่อ)  

๓ -อภปิรายแลกเปลี่ยนความ 

 คิดเห็นในชัน้เรียน 

-Power point บรรยายเนือ้หา 

 หลักที่ส าคัญ 

 

ผศ.ดร.จอมชัย 
เลิศอมรรัฐ  
 

๑๖ การสรุปสาระโดยรวมการเมอืง การ

ปกครองท้องถิน่ 

๓ -อภปิรายแลกเปลี่ยนความ 

 คิดเห็นในชัน้เรียน 

-Power point บรรยายเนือ้หา 

 หลักที่ส าคัญ (สรุปก่อน

สอบ) 

 

ผศ.ดร.จอมชัย 
เลิศอมรรัฐ  
 

๑๗ สอบปลายภาค 

 

๓ - ผศ.ดร.จอมชัย 
เลิศอมรรัฐ  
 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๘ 
รายวิชา POS๓๓๐๓ มติมหาชนกับประชาธิปไตย สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อยอ่ยแตล่ะหัวข้อตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวชิา 

(Curriculum Mapping) ตามท่ีก าหนดในรายละเอยีดของหลักสูตรสัปดาห์ท่ีประเมินและสัดสว่นของการประเมิน) 
 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน  สัปดาห์ที่

ประเมิน  

สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

ด้านความรู้ 

-ความหมายของมติมหาชน 

-แนวทางการศกึษามตมิหาชนกับประชาธิปไตย 

-ความส าคัญของมติมหาชนกับประชาธิปไตย 

-บทบาทของสื่อมวลชนกับมตมิหาชน 

-วิวัฒนาการทางการสื่อสารกับมตมิหาชน 

-การชวนเชื่อและการโฆษณาประชาสัมพันธ์

ทางการเมอืงกับมตมิหาชน 

-โพลกับการส ารวจมตมิหาชน 

-การสื่อสารกับประชามติ 

-การสื่อสารกับประชาพิจารณ์ 

การทดสอบย่อย 

ครั้งที่ ๑ และ 

การสอบกลางภาค 

๗, ๘ ๓๐% 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม /  ด้านทักษะทางปัญญา / 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ  

การน าเสนอ

รายงาน 

ประจ าภาค 

และเข้าช้ันเรยีน 

๑๕ ๓๐% 

ด้านความรู้ 

-การชุมนุมประท้วงกับมตมิหาชน 

-การเปลี่ยนแปลงทางการสื่อสารของมติมหาชน 

-ทิศทางการก าหนดวาระมติมหาชน 

-ประเด็นการสื่อสารมตมิหาชนที่มีความ

หลากหลายมากขึ้น 

-สรุปประเด็นอิทธิพลของมติมหาชนต่อสังคม 

-สื่อมวลชนในสงครามจิตวิทยามวลชน 

-การสื่อสารมติมหาชนกับกฎระเบียบทางสังคม 

-ทิศทางการสื่อสารมตมิหาชนในอนาคต 

การทดสอบย่อย 

ครั้งที่ ๒ และ 

การสอบปลายภาค 

๑๖, ๑๗ ๔๐% 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๙ 
รายวิชา POS๓๓๐๓ มติมหาชนกับประชาธิปไตย สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ต าราและเอกสารหลัก 
เกรยีงไกร เจริญผล ๒๕๕๖ การเมืองการปกครองท้องถิ่น 

๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
สื่อในระบบอินเตอร์เนต 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
(VCD การเมืองการปกครองท้องถิ่นของไทย 

หมวดที่ ๗ การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมนิประสิทธิผลในรายวิชานี ้พิจารณาจาก  
- แบบประเมินผู้สอนรายวิชา POS๓๓๐๓ มตมิหาชนกับประชาธิปไตย 

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

      (ระบุวิธีการประเมินท่ีจะไดข้้อมูลการสอน เช่น จากผู้สังเกตการณ ์หรอืทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา เป็นต้น) 

ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน พิจารณาจาก 

- รายงานที่นักศึกษาจัดท า 

- คะแนนประเมินการน าเสนอรายงานในชัน้เรียนของนักศึกษา 

๓. การปรับปรุงการสอน 

      (อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เชน่ คณะ/ภาควชิามกีารก าหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว้อยา่งไรบ้าง  

      การวิจัยในช้ันเรียน การประชุมเชงิปฏบัิตกิารเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น) 

 จากการประเมินผลการสอนในข้อที่ ๒ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึน้จะน ามาซึ่งการปรับปรุงการเรียนการ

สอน โดยจะมีการจัดกิจกรรมในการระดมความคิดเห็นจากทีมการสอนและค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใชใ้นการ

ปรับปรุงการเรียนการสอน ดังนี้ 

- การประชุมหารอืร่วมกับคณาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

      (อธิบายกระบวนการท่ีใชใ้นการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวชิา เชน่ 

       ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรอืงานท่ีมอบหมาย กระบวนการอาจจะตา่งกันไปส าหรับรายวชิาท่ีแตกต่างกัน หรือส าหรับ 

      มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน) 

ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาดังนี้ 

- แบบฝกึหัดหลังจบการบรรยายในแตล่ะหัวข้อ 

- การทดสอบย่อยครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ 
- การสอบกลางภาคและปลายภาค 

๕. การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๐ 
รายวิชา POS๓๓๐๓ มติมหาชนกับประชาธิปไตย สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

      (อธิบายกระบวนการในการน าข้อมูลท่ีได้จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ) 

 ผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมิน  และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการ

ปรับปรุงการสอน  และรายละเอียดของรายวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 

- การปรับปรุงรายวิชาทุกปีการศกึษา 
 

*********************** 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

หนา้ | ๑๑ 

รายวิชา POS๓๓๐๓ มติมหาชนกับประชาธิปไตย สาขาวิชารัฐศาสตร ์ คณะ/วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามที่ปรากฏในรายละเอยีดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะ

ด้าน

อื่น ๆ 

ความรับผิดชอบหลัก                                                        ความรับผิดชอบรอง  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓  

รหัสวิชา  PPS๒๑๐๘ 

ชื่อรายวิชา  

(ภาษาไทย) เศรษฐศาสตร์การเมือง 

(ภาษาอังกฤษ) Political Economy 

                  

 

 

 

ความรับผดิชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจ านวนไดต้ามความรับผดิชอบ 


