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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

รหัสวิชา PUB 3212  รายวิชา การเมืองและนโยบายสาธารณะของไทย 

แขนงวิชา นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ กลุ่มสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์  

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 

ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2564 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและชื่อรายวิชา    

รหัสวิชา    PUB 3212   
ชื่อรายวิชาภาษาไทย  การเมืองและนโยบายสาธารณะของไทย 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ  Thai Politics and Public Policy 

2.  จ านวนหน่วยกิต        3(3-0-6)                
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      3.1  หลักสูตร       รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
      3.2 ประเภทของรายวิชา    วิชาบังคับ    
4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน     
      4.1  อาจารย์ผูร้ับผดิชอบรายวิชา     ผศ.ดร.มาธนิี คงสถติย ์ 
      4.2  อาจารย์ผูส้อน   ผศ.ดร.มาธนิี คงสถติย ์  
5.  สถานที่ติดต่อ   ห้องพักอาจารย์แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ  ช้ัน 2  
     อาคาร 35 หรอื mathinee.kh@ssru.ac.th 
6.  ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรยีน   

6.1 ภาคการศึกษาที ่  1  /  ช้ันปีที่ 1 
6.2 จ านวนผู้เรยีนที่รับได้   ประมาณ 40 คน 

7.  รายวชิาที่ต้องเรียนมากอ่น (Pre-requisite)  (ถา้มี) …....-........................................................... 
8.  รายวชิาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถา้ม)ี …....-...........................................................      
9.  สถานที่เรียน     อาคาร 35 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์/ออนไลน ์
1๐.วันที่จัดท าหรือปรับปรุง   วันที ่18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 
     รายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1.   จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
เพื่อให้ทราบถึง วิวัฒนาการการเมืองของประเทศไทย  ความสัมพนัธ์ระหว่างสถาบันการเมือง และกลุม่อิทธิพล

ต่างๆ ทั้งในเชิงแนวคดิ วิวัฒนาการ และศึกษากระบวนการและการใชอ้ านาจในลักษณะต่างๆ รวมทัง้เช่ือมโยงการน า

กระบวนการนโยบายสาธารณะมาวิเคราะห์ปญัหา การบรหิารราชการระดับต่างๆ รวมถงึสถานการณท์างการเมืองที่ส าคัญ 

2.   วัตถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
1.เพื่อให้นักศึกษาทราบถึง วิวฒันาการการเมืองของประเทศไทย  ความสัมพนัธ์ระหว่างสถาบันการเมือง และกลุม่

อิทธิพลต่างๆ ทัง้ในเชิงแนวคดิ วิวัฒนาการ และศึกษากระบวนการและการใช้อ านาจในลักษณะต่างๆ  

2.เพื่อให้นักศึกษาวิเคราะห์ปญัหา การบรหิารราชการระดบัต่างๆ รวมถงึสถานการณท์างการเมืองที่ส าคัญรวมทัง้

เช่ือมโยงการน ากระบวนการนโยบายสาธารณะ 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนนิการ 
 

1. ค าอธบิายรายวชิา 
  วิวัฒนาการการเมืองของประเทศไทย  ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมือง และกลุ่มอิทธิพลต่างๆ ทั้งในเชิง
แนวคิด วิวัฒนาการ และศึกษากระบวนการและการใช้อ านาจในลักษณะต่างๆ รวมทั้งเชื่อมโยงการน ากระบวนการนโยบาย
สาธารณะมาวิเคราะห์ปัญหา พร้อมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาที่มีความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับการบริหารราชการระดับ
ต่างๆ รวมถงึสถานการณท์างการเมืองที่ส าคัญ 
 
         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. จ านวนชัว่โมงที่ใช้ตอ่ภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝกึงาน (ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์
ตามความต้องการของ

นักศึกษาเฉพาะราย 
           ไมม่ ี 6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
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3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแกน่ักศกึษาเป็นรายบุคคล 
 (ผู้รับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุข้อมูล   ตัวอย่างเช่น  1 ช่ัวโมง / สัปดาห์) 
 3.1 ปรกึษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผูส้อน  ห้องพักอาจารย์แขนงวิชานโยบายสาธารณะฯ  ชัน้ 2 อาคาร 35 
 3.2 ปรกึษาผ่านโทรศัพท์ที่ท างาน - 
 3.3 ปรกึษาผา่นจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail)   mathinee.kh@ssru.ac.th 
 3.4 ปรกึษาผ่านเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard) http://www.elfhs.ssru.ac.th/mathinee_kh/ 

 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1.1   ผลการเรียนรู้ดา้นคุณธรรม จรยิธรรมที่ตอ้งพัฒนา 

(1) ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเอง และรับผิดชอบต่อพันธะหน้าที่ทั้งในส่วนตน
 และส่วนรวม 

(2) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีวิจารณญาณ 
โดยไตร่ตรองถึงผลดีและผลเสียจากการกระท านั้นๆ ทั้งต่อตนเองและสังคม 

 1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) การฝึกฝนความรับผิดชอบในการเรียนและการท างานที่ได้รับมอบหมาย ควบคู่ไปกับการน าองค์

 ความรู้มาปรับประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ 
(2) น ากรณีศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงตัวอย่างความส าเร็จในการปฏิบัติตนบนหลักคุณธรรมและ

 จรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้งผลส าเร็จที่เกิดต่อตัวบุคคลและสังคมโดยส่วนรวม มาประกอบการเรียนรู้
 เพ่ือพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของผู้เรียน 
 1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนในประเด็นสถานการณ์ทางสังคมที่
 เกี่ยวขอ้งกับมิติด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานสาธารณะ 

(2) ประเมินผลการเรียนรู้จากความรับผิดชอบในการท าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ความเพียรพยายาม
 และความเอาใจใส่ในการท างานอย่างเต็มความสามารถ 

 
   2. ความรู้ 
       2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการ ทฤษฎี และทักษะทางวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
(2) ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในคุณค่าและความส าคัญของรัฐประศาสนศาสตร์ภายใต้บริบทความ

 เปลี่ยนแปลงของสภาพการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
(3) ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่ส่งผล

 กระทบต่อการบริหารงานภาครัฐและเอกชน 
 2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
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(1) การบรรยายภายในชั้นเรียน และการถาม-ตอบ เกี่ยวกับ หลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหา
 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

(2) มอบหัวข้อเรื่องให้ค้นคว้าและท ารายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม  
(3) อภิปรายเป็นกลุ่ม โดยให้ผู้สอนตั้ง ค าถามตามระบบการสอนยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง รวมถึง 
(4) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง

มาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 
(5) ฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1)  การประเมินผลการเรียนรู้โดยการทดสอบย่อยเพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจในสาระของเนื้อหาในแต่

 ละเรื่อง 
(2) การประเมินผลการเรียนรู้โดยการสอบกลางภาคและปลายภาคเพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจใน

 เนื้อหาวิชาโดยภาพรวม  
(3) การประเมินผลการเรียนรู้จากรายงาน และชิ้นงานที่มอบหมาย เพ่ือชี้วัดทักษะความสามารถในการ

 น าองค์ความรู้มาคิดวิเคราะห์และอธิบายปรากฏการณ์หรือประเด็นปัญหาที่เชื่อม โยงกับสภาพ
 ความเป็นจริง 

(4) ประเมินจากการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าหน้าชั้นเรียน เพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจและ
 ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาที่ได้เรียนรู้แก่ผู้อื่นอย่างเป็นระบบ 

 
  3. ทักษะทางปัญญา 
  3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

(1) ผู้เรียนมีความสามารถในการน าองค์ความรู้มาคิดวิเคราะห์ในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาและการ
 บริหารงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(2) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น เพ่ือแสวงหาแนว
 ทางการจัดการและทางออกท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทขององค์กร 
  3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) กรณีศึกษาในการประยุกต์ทฤษฎี แนวคิด ทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
(2) การอภิปรายกลุ่ม 
(3) การท างานที่ได้รับมอบหมายให้ค้นคว้าหรือท ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร 
(4) การบรรยายโดยผู้ เชี่ยวชาญที่ มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องหรือ

 ผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จในอาชีพ 
(5) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน 

  3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) การประเมินผลการเรียนรู้จากผลงานที่สะท้อนถึงความสามารถในการน าองค์ความรู้มาปรับ

 ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ อธิบาย และตอบโจทย์การเรียนรู้ในชั้นเรียน 
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(2) การประเมินผลการเรียนรู้จากการทดสอบ เพ่ือชี้วัดความสามารถในการน าองค์ความรู้หลักการและ
 ทฤษฎีต่างๆ มาใช้เป็นกรอบในการคิดวิเคราะห์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการการบริหารงานภาครัฐ 
 ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ 

(3) การประเมินผลการเรียนรู้จากการสังเกตการณ์การน าเสนอผลงาน การอภิปราย และการแสดง
 ความคิดเห็นของนักศึกษาในชั้นเรียน เพ่ือชี้วัดความเข้าใจในการจับประเด็นค าถาม การน าเสนอ
 ความคิดอย่างชัดเจน ตลอดจนความมีไหวพริบปฏิภาณในการตอบค าถาม 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) ผู้เรียนมีความสามารถในการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม สามารถแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นที่

 แตกต่าง เพ่ือสร้างความเข้าใจที่สอดคล้องตรงกันและหาข้อสรุปร่วมกันภายในกลุ่ม มีความ
 รับผิดชอบต่อตนเองและเพ่ือนร่วมงาน และร่วมกันแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง 

(2) ผู้เรียนมีความสามารถในการประสานการท างานร่วมกันภายในกลุ่ม มีทักษะในการสื่อสารเพ่ือ
 แลกเปลี่ยนและน าเสนอความคิดเห็น ทั้งภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างอย่างราบรื่น 

(3) ผู้เรียนมีการแสดงออกถึงภาวะความเป็นผู้น าในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการท างานร่วมกัน และ
 สามารถแสดงบทบาทในฐานะสมาชิกของกลุ่มเพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนงานในความรับผิดชอบร่วมกัน
 ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ ์
  4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้เป็นกลุ่ม โดยการมอบหมายงานให้นักศึกษา
 รับผิดชอบการศึกษาค้นคว้าร่วมกัน  

(2) มุ่งเน้นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาสัมพันธภาพกับเพ่ือนในกลุ่ม การฝึกทักษะในการท างาน
 ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น การโต้แย้งถกเถียงอย่างมีเหตุมีผล และการแสวงหาข้อสรุป
 ร่วมกัน  

(3) การฝึกความเป็นผู้น าและผู้ตามในการด าเนินงานที่รับผิดชอบร่วมกันและสามารถแก้ไขปัญหา
 ร่วมกันได้ 
 4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) การประเมินพฤติกรรมในการท ากิจกรรมร่วมกันในชั้นเรียนเพ่ือชี้วัดทักษะในการท างานร่วมกัน
 และความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม โดยผู้สอนมีการติดตามกระบวนการท างานของแต่ละกลุ่มอย่าง
 สม่ าเสมอ  

(2) การประเมินผลงานและการน าเสนอผลงานของนักศึกษาเพ่ือชี้วัดทักษะความสามารถในการจัดการ
 ภารกิจ การจัดแบ่งความรับผิดชอบและการแบ่งหน้าที่ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม 

(3) การประเมินพฤติกรรมและปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ เรียนต่างกลุ่มในการรับฟังข้อโต้แย้งและ
 ข้อเสนอแนะระหว่างกัน เพ่ือชี้วัดระดับความสามารถอดทนอดกลั้นต่อความคิดเห็นที่แตกต่าง และ
 การเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างเหมาะสม 

(4)  
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 5. ทักษะการวิเคราะห์และการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการค้นคว้าข้อมูลและหาความรู้เกี่ยวกับ
 เนื้อหาที่เรียนรู้ในชั้นเรียน และการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมตามความสนใจของผู้เรียนแต่ละคน 

(2) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางสถิติ การประมวลผลข้อมูล การแปลความหมาย 
 และการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการศึกษาค้นคว้าวิจัยเบื้องต้น 

(3) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ เพ่ือน าเสนอ
 ข้อมูลและผลการศึกษาค้นคว้าแก่เพ่ือนร่วมชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

 
  5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสาร และการใช้ 
        เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนฝึกฝนทักษะการวิเคราะห์โจทย์การเรียนรู้ การสืบค้นข้อมูลจาก
 แหล่งค้นคว้าที่หลากหลาย โดยอาศัยช่องทางการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ 
 โดยเฉพาะข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง 

(2) มุ่งเน้นการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ือน ามาประมวลผลวิเคราะห์กรณีศึกษาที่ปรากฏในสภาพความ
 เป็นจริง  

(3) ส่งเสริมให้มีทักษะการใช้อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ การ
 น าเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
    5.3 กลยุทธ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี  
        สารสนเทศ 

(1)  การประเมินผลการศึกษา การจัดท ารายงาน เพ่ือชี้วัดทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
 สารสนเทศเพ่ือการค้นคว้าข้อมูล การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเพ่ือตอบโจทย์การเรียนรู้ได้
 อย่างเหมาะสม 

(2) การประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ เพ่ือสื่อสาร
 น าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า ตลอดจนการจัดท าสื่อเพ่ือน าเสนอข้อมูลประกอบการอภิปรายให้ผู้ฟัง
 เข้าใจได้ง่าย   

(3) การประเมินผลจากทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับจัดท าสื่อสารสนเทศ
 ประกอบการน าเสนออย่างสร้างสรรค์ 
 

หมายเหตุ 

สัญลักษณ ์ หมายถงึ ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ์  หมายถงึ ความรับผิดชอบรอง  

เวน้วา่ง หมายถงึ ไมไ่ด้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยูใ่นแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมนิผล 

1.แผนการสอน  

 อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.มาธินี คงสถิตย์  

สัปดาห์ท่ี หัวขอ้/รายละเอยีด 
จ านวน

(ชม.) 

รูปแบบการเรียน

การสอน  

โปรแกรม/

วธีิการสอน 

การจัดการ

เนื้อหา 

การวัดผล 

1 แ น ะ น า ร า ย วิ ช า 

ข อ บ ข่ า ย แ ล ะ

ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ก า ร

ประเมินและวัดผล 

3 Online Google Meet Powerpoint 

มคอ.3 

ลงช่ือเข้าช้ันเรียน 

ลงช่ือออกจาก

ชัน้เรียน 

2-3 วิวัฒนาการการเมือง

ของประเทศไทย   

 

6 Online Google Meet 

Youtube 

Active 

Learning 

Powerpoint 

มคอ.3 

ลงช่ือเข้าช้ันเรียน 

ลงช่ือออกจาก

ชัน้เรียน 

4-5 ความสัมพนัธ์

ระหว่างสถาบัน

การเมือง และกลุม่

อิทธิพลต่างๆ 

6 Online Google Meet Powerpoint 

มคอ.3 

ลงช่ือเข้าช้ันเรียน 

ลงช่ือออกจาก

ชัน้เรียน 

6-7 กระบวนการและการ

ใช้อ านาจในลักษณะ

ต่างๆ 

6 Online Google Meet Powerpoint 

มคอ.3 

ลงช่ือเข้าช้ันเรียน 

ลงช่ือออกจาก

ชัน้เรียน 

8 สอบกลางภาค 3 Online Google Meet แบบสอบกลาง

ภาค 

ลงช่ือเข้าช้ันเรียน 

ลงช่ือออกจาก

ชัน้เรียน 

ข้อสอบกลาง

ภาค 

9-10 ตัวแบบและ

กระบวนการนโยบาย

สาธารณะที่น ามาใชใ้น

ประเทศไทย 

6 Online Google Meet Powerpoint 

เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

ลงช่ือเข้าช้ันเรียน 

ลงช่ือออกจาก

ชัน้เรียน 

11-14 วเิคราะห์ความ

สอดคล้อง/ 

เชื่อมโยงการน า

กระบวนการนโยบาย

สาธารณะมาวิเคราะห์

12 Online 

On demand 

Active 

Learning 

Youtube 

Powerpoint 

เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

ลงช่ือเข้าช้ันเรียน 

ลงช่ือออกจาก

ชัน้เรียน 
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สัปดาห์ท่ี หัวขอ้/รายละเอยีด 
จ านวน

(ชม.) 

รูปแบบการเรียน

การสอน  

โปรแกรม/

วธีิการสอน 

การจัดการ

เนื้อหา 

การวัดผล 

ปัญหา การบริหาร

ราชการระดับต่างๆ 

รวมถึงสถานการณ์

ทางการเมอืงท่ีส าคัญ 

15 สรุปบทเรียน 3 Online 

On demand 

Active 

Learning 
 

Powerpoint 

เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

ลงช่ือเข้าช้ันเรียน 

ลงช่ือออกจาก

ชัน้เรียน 

16 น าเสนอรายงาน 

3 

Online 

On demand 

Active 

Learning 
 

Powerpoint 

เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

ลงช่ือเข้าช้ันเรียน 

ลงช่ือออกจาก

ชัน้เรียน 

17 สอบปลายภาค 3 On site  แบบสอบปลาย

ภาค 

ลงช่ือเข้าช้ันเรียน 

ลงช่ือออกจาก

ชัน้เรียน 

ข้อสอบปลาย

ภาค 

หมายเหต ุ: ช่วงเวลาการเรยีนออนไลน์ ปรับเปลีย่นตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

    ( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อยอ่ยแตล่ะหัวข้อตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวชิา  

     (Curriculum Mapping) ตามท่ีก าหนดในรายละเอยีดของหลกัสูตร สัปดาห์ท่ีประเมิน และสัดสว่นของการประเมิน) 

ผลการเรียนรู ้ วีธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
สัปดาห์ท่ี

ประเมิน 

สัดส่วน 

ของการประเมินผล  

2.1,3.1 สอบ 

       - สอบกลางภาค 

       - สอบปลายภาค 

 

8 

17 

 

30% 

30% 

1.1,4.1,5.1 การเข้าช้ันเรียนและการมีสว่นร่วมในการอภิปราย การ

แสดงและน าเสนอความคิดเห็นในช้ันเรียน 

ตลอดภาคเรียน 10% 

5.1 ผลงาน/รายงาน/ชิ้นงาน/แบบฝึกหัด/การวเิคราะห์ 16 30% 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.  ต าราและเอกสารหลัก 
 เอกสารประกอบการบรรยาย  

2. ต าราและเอกสารเพิ่มเติม 
  

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

 ณัชชาภัทร  อุ่นตรงจิตร. (2556). รัฐศาสตร ์(พมิพ์ครัง้ที่ 10 กรุงเทพฯ: ส านักพมิพ์แหง่จุฬาลงกรณ์  

  มหาวิทยาลยั. 

 ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์. (2559). เศรษฐกจิ การเมอืง โครงสรา้งของรัฐ และการพัฒนา นโยบายสาธารณะใน 

  มุมมองเปรียบเทียบ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แหง่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

 ประจักษ ์กอ้งกรีติ. (2562). Direk Talk 2560 : ทศิทางการเมืองโลก การเมืองไทย และนโยบายสาธารณะ.  
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หมวดที่ 7 การประเมนิและปรับปรุงการด าเนนิการของรายวชิา 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 

- การสะท้อนความคิดของผู้เรียน 

  - แบบประเมินผู้สอน 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน  

      (ระบุวิธีการประเมินท่ีจะไดข้้อมูลการสอน เช่น จากผู้สังเกตการณ ์หรอืทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา เป็นต้น) 

  - อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง และดูผลการเรียนจากนักศึกษา 
3.  การปรับปรุงการสอน 

      (อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เชน่ คณะ/ภาควชิามกีารก าหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว้อยา่งไรบ้าง  

      การวิจัยในช้ันเรียน การประชุมเชงิปฏบัิตกิารเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น) 
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- การประมวลความคิดของนกัศกึษา การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขเมื่อสิ้นสุดการ     

สอน เพื่อเป็นขอ้มูลเบือ้งต้นในการปรับปรุงรายวชิาในภาคการศกึษาตอ่ไป                                                                                              

- ปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาให้ทันสมัยและเหมาะสมกับนักศกึษารุ่นตอ่ไป 

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

      (อธิบายกระบวนการท่ีใชใ้นการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวชิา เชน่ 

       ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรอืงานท่ีมอบหมาย กระบวนการอาจจะตา่งกันไปส าหรับรายวชิาท่ีแตกต่างกัน หรือส าหรับ 

      มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน) 

  - ดูจากคะแนนสอบเฉลี่ยของนักศึกษา 
  - สุ่มนักศึกษาเพื่อท าการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับเนือ้หาสาระในบทเรียน 
 

5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรงุประสิทธผิลของรายวิชา 

      (อธิบายกระบวนการในการน าข้อมูลท่ีได้จากการประเมินจากข้อ 1 และ 2 มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ) 

- น าข้อคิดเห็นของนักศึกษามาประมวลเพื่อจัดกลุ่มเนื้อหาความรูท่ี้ต้องปรับปรุง วธีิการศึกษาค้นควา้ด้วยคนเองผลจากการ

ประมวลจะน าไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่นตอ่ไป 

  - น าผลการประเมินการสอนของตนเองมาจัดกลุ่มเทียบเคียงกับข้อคิดเห็นของนักศึกษา เพื่อพัฒนาเนื้อหาสาระให้ทันสมัย 
ปรับวธีิการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลให้ตรงกับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
 

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

ตามที่ปรากฏในรายละเอยีดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. 2 

 

รายวิชา 

 

1.คุณธรรม

จริยธรรม 
2.ความรู ้

3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ 

ความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคล 

และความ 

รับผดิชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห ์

เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ 

การใช้เทคโนโลย ี

สารสนเทศ 

 

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

PUB3212   

การเมอืงและนโยบายสาธารณะ

ของไทย 
             

 


