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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

รหัสวิชา PUB 3212  รายวิชา การเมืองและนโยบายสาธารณะของไทย 

แขนงวิชา นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 

ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2565 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและชื่อรายวิชา    

รหัสวิชา    PUB 3212   
ชื่อรายวิชาภาษาไทย  การเมืองและนโยบายสาธารณะของไทย 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ  Thai Politics and Public Policy 

2.  จำนวนหน่วยกิต        3(3-0-6)                
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      3.1  หลักสูตร       รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
      3.2 ประเภทของรายวิชา    วิชาบังคับ    
4.  อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน     
      4.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา     ผศ.ดร.มาธินี คงสถิตย์  
      4.2  อาจารย์ผู้สอน   ผศ.ดร.มาธินี คงสถิตย์   
5.  สถานที่ติดต่อ   ห้องพักอาจารย์แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ  ชั้น 2  
     อาคาร 35 หรือ mathinee.kh@ssru.ac.th 
6.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน   

6.1 ภาคการศกึษาที่   1  /  ชั้นปีท่ี 2 
6.2 จำนวนผู้เรียนทีร่ับได้   ประมาณ 80 คน 

7.  รายวิชาทีต่้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถ้ามี) …....-........................................................... 
8.  รายวิชาทีต่้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) …....-...........................................................      
9.  สถานที่เรยีน     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา/ออนไลน์ 
1๐.วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุง   วันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 
     รายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1.   จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
เพื่อให้ทราบถึง วิวัฒนาการการเมืองของประเทศไทย  ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมือง และกลุ่มอิทธิพล

ต่างๆ ทั้งในเชิงแนวคิด วิวัฒนาการ และศึกษากระบวนการและการใช้อำนาจในลักษณะต่างๆ รวมทั้งเชื่อมโยงการนำ

กระบวนการนโยบายสาธารณะมาวิเคราะห์ปัญหา การบริหารราชการระดับต่างๆ รวมถึงสถานการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ 

2.   วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
1.เพื่อให้นักศึกษาทราบถึง วิวัฒนาการการเมืองของประเทศไทย  ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมือง และกลุ่ม

อิทธิพลต่างๆ ทั้งในเชิงแนวคิด วิวัฒนาการ และศึกษากระบวนการและการใช้อำนาจในลักษณะต่างๆ  

2.เพื่อให้นักศึกษาวิเคราะห์ปัญหา การบริหารราชการระดบัต่างๆ รวมถึงสถานการณ์ทางการเมืองที่สำคัญรวมทั้ง

เชื่อมโยงการนำกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ 
 

1. คำอธิบายรายวิชา 
  วิวัฒนาการการเมืองของประเทศไทย  ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมือง และกลุ่มอิทธิพลต่างๆ ทั้งในเชิง
แนวคิด วิวัฒนาการ และศึกษากระบวนการและการใช้อำนาจในลักษณะต่างๆ รวมทั้งเชื่อมโยงการนำกระบวนการนโยบาย
สาธารณะมาวิเคราะห์ปัญหา พร้อมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาที่มีความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับการบริหารราชการระดับ
ต่างๆ รวมถึงสถานการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ 
 
         Evolution of Thai politics; relations between political institutions and other influential groups in terms of concept and 
evolution; studies of different processes of exercising power and various ways of power assertions; linking ideas by using 
public policy analysis to work on problems; and solutions that are derived from both politics and public administration 
from different levels including important political situations 
 
2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัต/ิงาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน (ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
ตามความต้องการของ

นักศึกษาเฉพาะราย 
           ไม่มี 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารยใ์ห้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 (ผู้รับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุข้อมูล   ตัวอย่างเช่น  1 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
 3.1 ปรึกษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผู้สอน  ห้องพักอาจารย์แขนงวิชานโยบายสาธารณะฯ  ชั้น 2 อาคาร 35 
 3.2 ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ที่ทำงาน - 
 3.3 ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)   mathinee.kh@ssru.ac.th 
 3.4 ปรึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard) http://www.elfhs.ssru.ac.th/mathinee_kh/ 

 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1.1   ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

(1) ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเอง และรับผิดชอบต่อพันธะหน้าที่ทั้งในส่วนตน
 และส่วนรวม 

(2) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีวิจารณญาณ 
โดยไตร่ตรองถึงผลดีและผลเสียจากการกระทำนั้นๆ ทั้งต่อตนเองและสังคม 

 1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) การฝึกฝนความรับผิดชอบในการเรียนและการทำงานที่ได้รับมอบหมาย ควบคู่ไปกับการนำองค์

 ความรู้มาปรับประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ 
(2) นำกรณีศึกษาที ่แสดงให้เห็นถึงตัวอย่างความสำเร็จในการปฏิบัติตนบนหลักคุณธรรมและ

 จรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้งผลสำเร็จที่เกิดต่อตัวบุคคลและสังคมโดยส่วนรวม มาประกอบการเรียนรู้
 เพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของผู้เรียน 
 1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนในประเด็นสถานการณ์ทางสังคมที่
 เกี่ยวข้องกับมิติด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานสาธารณะ 

(2) ประเมินผลการเรียนรู้จากความรับผิดชอบในการทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ความเพียรพยายาม
 และความเอาใจใส่ในการทำงานอย่างเต็มความสามารถ 

 
   2. ความรู้ 
       2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และทักษะทางวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
(2) ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในคุณค่าและความสำคัญของรัฐประศาสนศาสตร์ภายใต้บริบทความ

 เปลี่ยนแปลงของสภาพการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
(3) ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่ส่งผล

 กระทบต่อการบริหารงานภาครัฐและเอกชน 
 2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู ้

⚫ 
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(1) การบรรยายภายในชั้นเรียน และการถาม-ตอบ เกี่ยวกับ หลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหา
 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์

(2) มอบหัวข้อเรื่องให้ค้นคว้าและทำรายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม  
(3) อภิปรายเป็นกลุ่ม โดยให้ผู้สอนต้ัง คำถามตามระบบการสอนยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง รวมถึง 
(4) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง

มาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 
(5) ฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1)  การประเมินผลการเรียนรู้โดยการทดสอบย่อยเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจในสาระของเนื้อหาในแต่

 ละเรื่อง 
(2) การประเมินผลการเรียนรู ้โดยการสอบกลางภาคและปลายภาคเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจใน

 เนื้อหาวิชาโดยภาพรวม  
(3) การประเมินผลการเรียนรู้จากรายงาน และชิ้นงานที่มอบหมาย เพื่อช้ีวัดทักษะความสามารถในการ

 นำองค์ความรู้มาคิดวิเคราะห์และอธิบายปรากฏการณ์หรือประเด็นปัญหาที่เชื่อมโยงกับสภาพ
 ความเป็นจริง 

(4) ประเมินจากการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าหน้าชั ้นเรียน เพื ่อวัดความรู ้ความเข้าใจและ
 ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาที่ได้เรียนรู้แก่ผู้อื่นอย่างเป็นระบบ 

 
  3. ทักษะทางปัญญา 
  3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

(1) ผู้เรียนมีความสามารถในการนำองค์ความรู้มาคิดวิเคราะห์ในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาและการ
 บริหารงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(2) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อแสวงหาแนว
 ทางการจัดการและทางออกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทขององค์กร 
  3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) กรณีศึกษาในการประยุกต์ทฤษฎี แนวคิด ทางรัฐประศาสนศาสตร ์
(2) การอภิปรายกลุ่ม 
(3) การทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ค้นคว้าหรือทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร 
(4) การบรรยายโดยผู ้เช ี ่ยวชาญที ่ม ีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเร ื ่องหรือ

 ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในอาชีพ 
(5) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน 

  3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) การประเมินผลการเรียนรู ้จากผลงานที่สะท้อนถึงความสามารถในการนำองค์ความรู้มาปรับ

 ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ อธิบาย และตอบโจทย์การเรียนรู้ในชั้นเรียน 

 

 

⚫ 
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(2) การประเมินผลการเรียนรู้จากการทดสอบ เพื่อชี้วัดความสามารถในการนำองค์ความรู้หลักการและ
 ทฤษฎีต่างๆ มาใช้เป็นกรอบในการคิดวิเคราะห์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการการบริหารงานภาครัฐ 
 ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ 

(3) การประเมินผลการเรียนรู้จากการสังเกตการณ์การนำเสนอผลงาน การอภิปราย และการแสดง
 ความคิดเห็นของนักศึกษาในชั้นเรียน เพื่อชี้วัดความเข้าใจในการจับประเด็นคำถาม การนำเสนอ
 ความคิดอย่างชัดเจน ตลอดจนความมีไหวพริบปฏิภาณในการตอบคำถาม 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) ผู้เรียนมีความสามารถในการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม สามารถแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นที่

 แตกต่าง เพื่อสร้างความเข้าใจที่สอดคล้องตรงกันและหาข้อสรุปร่วมกันภายในกลุ่ม มีความ
 รับผิดชอบต่อตนเองและเพื่อนร่วมงาน และร่วมกันแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง 

(2) ผู้เรียนมีความสามารถในการประสานการทำงานร่วมกันภายในกลุ่ม มีทักษะในการสื่อสารเพื่อ
 แลกเปลี่ยนและนำเสนอความคิดเห็น ทั้งภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างอย่างราบรื่น 

(3) ผู้เรียนมีการแสดงออกถึงภาวะความเป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการทำงานร่วมกัน และ
 สามารถแสดงบทบาทในฐานะสมาชิกของกลุ่มเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานในความรับผิดชอบร่วมกัน
 ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ ์
  4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้เป็นกลุ่ม โดยการมอบหมายงานให้นักศึกษา
 รับผิดชอบการศึกษาค้นคว้าร่วมกัน  

(2) มุ่งเน้นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาสัมพันธภาพกับเพื่อนในกลุ่ม การฝึกทักษะในการทำงาน
 ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น การโต้แย้งถกเถียงอย่างมีเหตุมีผล และการแสวงหาข้อสรุป
 ร่วมกัน  

(3) การฝึกความเป็นผู้นำและผู้ตามในการดำเนินงานที่รับผิดชอบร่วมกันและสามารถแก้ไขปัญหา
 ร่วมกันได้ 
 4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) การประเมินพฤติกรรมในการทำกิจกรรมร่วมกันในชั้นเรียนเพื่อชี้วัดทักษะในการทำงานร่วมกัน
 และความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม โดยผู้สอนมีการติดตามกระบวนการทำงานของแต่ละกลุ่มอย่าง
 สม่ำเสมอ  

(2) การประเมินผลงานและการนำเสนอผลงานของนักศึกษาเพื่อชี้วัดทักษะความสามารถในการจัดการ
 ภารกิจ การจัดแบ่งความรับผิดชอบและการแบ่งหน้าที่ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม 

(3) การประเมินพฤติกรรมและปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู ้เรียนต่างกลุ ่มในการรับฟังข้อโต้แย้งและ
 ข้อเสนอแนะระหว่างกัน เพื่อชี้วัดระดับความสามารถอดทนอดกลั้นต่อความคิดเห็นที่แตกต่าง และ
 การเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างเหมาะสม 

(4)  
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 5. ทักษะการวิเคราะห์และการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าข้อมูลและหาความรู้เกี่ยวกับ
 เนื้อหาที่เรียนรู้ในชั้นเรียน และการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมตามความสนใจของผู้เรียนแต่ละคน 

(2) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคนิคพื้นฐานทางสถิติ การประมวลผลข้อมูล การแปลความหมาย 
 และการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการศึกษาค้นคว้าวิจัยเบ้ืองต้น 

(3) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ เพื่อนำเสนอ
 ข้อมูลและผลการศึกษาค้นคว้าแก่เพื่อนร่วมช้ันเรียนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

 
  5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสาร และการใช ้
        เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนฝึกฝนทักษะการวิเคราะห์โจทย์การเรียนรู้ การสืบค้นข้อมูลจาก
 แหล่งค้นคว้าที ่หลากหลาย โดยอาศัยช่องทางการสื ่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ 
 โดยเฉพาะข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง 

(2) มุ่งเน้นการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อนำมาประมวลผลวิเคราะห์กรณีศึกษาที่ปรากฏในสภาพความ
 เป็นจริง  

(3) ส่งเสริมให้มีทักษะการใช้อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ การ
 นำเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
    5.3 กลยุทธ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี  
        สารสนเทศ 

(1)  การประเมินผลการศึกษา การจัดทำรายงาน เพื่อชี้วัดทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
 สารสนเทศเพื่อการค้นคว้าข้อมูล การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้ได้
 อย่างเหมาะสม 

(2) การประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ เพื่อสื่อสาร
 นำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า ตลอดจนการจัดทำสื่อเพ่ือนำเสนอข้อมูลประกอบการอภิปรายให้ผู้ฟัง
 เข้าใจได้ง่าย   

(3) การประเมินผลจากทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับจัดทำสื่อสารสนเทศ
 ประกอบการนำเสนออย่างสร้างสรรค ์
 

หมายเหตุ 
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  

เว้นว่าง หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน  

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

1 แนะนำรายวิชา ขอบข่าย และ

วธิกีารวัดผล 

3 - แนะนำรายวิชา เกณฑ์การ

ประเมินผล แหล่งค้นคว้าข้อมูล 

อาจารย์มาธินี คงสถิตย์ 

2-3 วิวัฒนาการการเมืองของประเทศ

ไทย   

 

6 -บรรยายและอภิปรายเนื้อเรือ่งที่

เรียน 

-ออนไลน์ 

อาจารย์มาธินี คงสถิตย์ 

4-5 ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน

การเมือง และกลุ่มอิทธิพลตา่งๆ 

6 -บรรยายและอภิปรายเนื้อเรือ่งที่

เรียน 

-ออนไลน์ 

อาจารย์มาธินี คงสถิตย์ 

6-7 กระบวนการและการใช้อำนาจใน

ลักษณะต่างๆ 

6 -บรรยายและอภิปรายเนื้อเรือ่งที่

เรียน 

-ออนไลน์ 

อาจารย์มาธินี คงสถิตย์ 

8 สอบกลางภาค 

9-10 ตัวแบบและกระบวนการนโยบาย

สาธารณะที่นำมาใชใ้นประเทศไทย 

6 -บรรยายและอภิปรายเนื้อเรือ่งที่

เรียน 

-ออนไลน์ 

อาจารย์มาธินี คงสถิตย์ 

11-14 วิเคราะห์ความสอดคล้อง/ 

เชื่อมโยงการนำกระบวนการนโยบาย

สาธารณะมาวิเคราะห์ปัญหา การ

บริหารราชการระดับต่างๆ รวมถงึ

สถานการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ 

12 -บรรยายและอภิปรายเนื้อเรือ่งที่

เรียน 

-กรณีศึกษา 

-ออนไลน์ 

อาจารย์มาธินี คงสถิตย์ 

15 สรุปบทเรียน 3 -บรรยายและอภิปรายเนื้อเรือ่งที่

เรียน 

-ออนไลน์ 

อาจารย์มาธินี คงสถิตย์ 

16 นำเสนอรายงาน 
3 

-นำเสนอการค้นคว้าด้วยตนเอง 

-ออนไลน ์ 

อาจารย์มาธินี คงสถิตย์ 

17 สอบปลายภาค 

หมายเหตุ : ช่วงเวลาการเรียนออนไลน์ ปรับเปลี่ยนตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

    ( ระบุวิธีการประเมินผลการเรยีนรูห้ัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา  

     (Curriculum Mapping) ตามที่กำหนดในรายละเอียดของหลักสูตร สัปดาห์ที่ประเมิน และสัดส่วนของการประเมิน) 

ผลการเรียนรู้ วีธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
สัปดาห์ที่

ประเมิน 

สัดส่วน 

ของการประเมินผล  

2.1,3.1 สอบ 

       - สอบกลางภาค 

       - สอบปลายภาค 

 

8 

17 

 

30% 

30% 

1.1,4.1,5.1 การเข้าชัน้เรียนและการมีส่วนร่วมในการอภิปราย การ

แสดงและนำเสนอความคิดเห็นในชัน้เรียน 

ตลอดภาคเรยีน 10% 

5.1 ผลงาน/รายงาน/ชิน้งาน/แบบฝึกหัด/การวิเคราะห์ 16 30% 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.  ตำราและเอกสารหลัก 
 เอกสารประกอบการบรรยาย  

2. ตำราและเอกสารเพิ่มเติม 
  

 ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. (2554). ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ . กรุงเทพฯ: วิภาษา. 

 ณัชชาภัทร  อุน่ตรงจิตร. (2556). รัฐศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 10 กรุงเทพฯ: สำนักพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์  

  มหาวิทยาลัย. 

 ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์. (2559). เศรษฐกิจ การเมือง โครงสร้างของรัฐ และการพัฒนา นโยบายสาธารณะใน 

  มุมมองเปรียบเทียบ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

 ประจักษ์ ก้องกีรติ. (2562). Direk Talk 2560 : ทิศทางการเมืองโลก การเมืองไทย และนโยบายสาธารณะ.  

  ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

 เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ. (2555). การประเมินผลนโยบายสาธารณะ. กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์. 

 วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ. (2563). การออกแบบนโยบายสาธารณะโดยใช้การคิดเชิงระบบ. มหาสารคาม :   

  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 วรเดช จันทรศร. (2551). ทฤษฎีการนำนโยบายสาธารณะไปปฎิบัติ (พิมพ์ครั้งท่ี 3). กรงุเทพฯ : สมาคมนักวิจัย 

  มหาวิทยาลัยไทย. 

 สัมฤทธิ์ ยศสมศักด์ิและ อนุรัตน์ อนันธนาธร (2555). นโยบายสาธารณะ =Public policy. กรุงเทพฯ : เวิลด์เทรด  
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนกับผูเ้รียน 

- การสะทอ้นความคดิของผู้เรียน 

  - แบบประเมินผู้สอน 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน  

      (ระบุวิธีการประเมินท่ีจะได้ข้อมูลการสอน เช่น จากผู้สังเกตการณ์ หรือทมีผู้สอน หรือผลการเรยีนของนักศึกษา เป็นต้น) 

  - อาจารย์ผูส้อนประเมินการสอนของตนเอง และดูผลการเรียนจากนักศกึษา 
3.  การปรับปรุงการสอน 

      (อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เช่น คณะ/ภาควิชามกีารกำหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว้อย่างไรบ้าง  

      การวิจัยในชัน้เรียน การประชุมเชงิปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น) 
- การประมวลความคิดของนักศกึษา การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางแกไ้ขเมื่อสิ้นสุดการ     

สอน เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศกึษาต่อไป                                                                                              

- ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ทันสมัยและเหมาะสมกับนักศึกษารุ่นต่อไป 

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

      (อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องรายวิชา เช่น 

       ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปสำหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน หรือสำหรับ 

      มาตรฐานผลการเรยีนรูแ้ต่ละด้าน) 

  - ดูจากคะแนนสอบเฉลี่ยของนักศึกษา 
  - สุ่มนักศึกษาเพื่อทำการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับเนื้อหาสาระในบทเรียน 
 

5.  การดำเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

      (อธิบายกระบวนการในการนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ 1 และ 2 มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ) 

- นำข้อคิดเห็นของนักศึกษามาประมวลเพื่อจัดกลุ่มเนื้อหาความรู้ที่ตอ้งปรับปรุง วิธีการศึกษาค้นคว้าด้วยคนเองผลจากการ

ประมวลจะนำไปปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอนในรุ่นต่อไป 

  - นำผลการประเมินการสอนของตนเองมาจัดกลุ่มเทียบเคียงกับข้อคิดเห็นของนักศึกษา เพื่อพัฒนาเนื้อหาสาระให้ทันสมัย 
ปรับวธิกีารเรียนการสอน และวิธกีารประเมินผลให้ตรงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 

*********************** 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. 2 

 

รายวิชา 

 

1.คุณธรรม

จริยธรรม 
2.ความรู้ 

3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ 

ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคล 

และความ 

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ 

การใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

 

1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 

PUB3212   

การเมืองและนโยบายสาธารณะ

ของไทย 
             

 


