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รายละเอียดของวิชา
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา

ปรับปรุ งครั้งที่ 1(20-5-55)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่ อรายวิชา
2592115A การเมืองกับการพัฒนา(Politics and Development)
2. จํานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต 3(3-0-6)
3. หลักสู ตรและประเภทรายวิชา
หมวดวิชา..... กลุ่มวิชา........
4. อาจารย์ ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผู้สอน
ผศ.ดร.ชัชภูมิ สี ชมภู
5. ระดับการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี .
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่ อน
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
9. วันทีจ่ ัดทํารายละเอียดของวิชา และวันทีม่ ีการปรับปรุ งครั้งล่าสุ ด
20 พฤษภาคม 2555

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้เกี่ยวกับแนวคิดทางการเมืองกับการพัฒนาทางการเมือง
2.เพือ่ ให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้เกี่ยวกับแนวคิดของผูน้ าํ ทางการเมืองที่สาํ คัญในทวีปต่างๆ
3. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้เกี่ยวกับแนวคิดของผูน้ าํ ทางการเมืองในประเทศอาเซี ยน
4. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้เกี่ยวกับระบบการเมือง แนวคิดทางการเมือง ที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาทางการเมืองการปกครองของสังคมไทย
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2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบและแนวปฏิบตั ิ เรื่ อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ของกระทรวงศึกษาธิ การและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(2552) และแนวการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
2. พัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ ความสามารถในการแนวคิดทางการเมืองมาปรับใช้ใน
การพัฒนาทางการเมืองการปกครองของไทยได้

หมวดที่ 3 ลักษณะการดําเนินงาน
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาระบบการเมือง แนวคิดของผูน้ าํ ทางการเมืองในประเทศในภูมิภาคต่างๆ โดยมุ่งวิเคราะห์
อิทธิ พลของระบบการเมืองและความเป็ นผูน้ าํ ที่มีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบการเมือง
การปกครองและการพัฒนาสังคมและท้องถิ่น
2. จํานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ /ภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
45 ชัว่ โมงต่อภาค
การศึกษา

การฝึ กภาคสนาม/ฝึ ก การศึกษาด้ วยตนเอง
ภาคปฏิบัติ
ตามความต้องการของ ไม่มีการฝึ กงาน
………….
นักศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ จะให้ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
อาจารย์จดั เวลาให้คาํ ปรึ กษาเป็ นรายบุคคล หรื อ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
ในช่วงเวลาทํางาน (office hours) (เฉพาะรายที่ตอ้ งการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1. ด้ าน คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องการ
1.1.1 แสดงออกซึ่ งความซื่ อสัตย์สุจริ ต ต่อตนเองและผูอ้ ื่น
1.1.2 มีวนิ ยั ความรับผิดชอบต่อตนเองชุมชนและสังคม
1.1.3 เคารพสิ ทธิ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรี ของความเป็ น
มนุษย์
1.1.4 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม
1.1.5 จิตสาธารณะ เสี ยสละ เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ และมีส่วนร่ วมทางสังคม
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 การบรรยาย การอภิปราย และกําหนดงานให้นกั ศึกษาเป็ นกลุ่มและรายบุคคล
โดยให้ศึกษา ค้นคว้าจาก หนังสื อ สิ่ งพิมพ์ วารสารหรื อจากอินเตอร์เน็ต โดยระบุทีม่ าของ
แหล่งข้อมูลอย่างชัดเจน
1.2.2 ให้นกั ศึกษาร่ วมอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระดมความคิด นําเสนอหน้าชั้น
เรี ยน และการทําแบบฝึ กท้ายบทเรี ยน
1.2.3 สอนแทรกคุณธรรม จริ ยธรรม ในคาบเรี ยนโดยการยกตัวอย่างข่าวที่กาํ ลังเป็ นที่
สนใจ หรื อจากตัวอย่างนักการเมือง บุคคลสําคัญ โดยเน้นการมีจิตสํานึก การรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม การเป็ นผูน้ าํ ผูต้ าม การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
ขององค์กรและสังคม
1.3 วิธีการวัดผลและประเมินผล
1.3.1 การสังเกต การอภิปราย ซักถาม
1.3.2 การตรวจแบบฝึ กหัด และการเข้าเรี ยนตรงเวลาอย่างสมํ่าเสมอ
1.3.3 การทดสอบกลางภาค/ การทดสอบปลายภาค
1.3.4 การทํางานที่ได้รับมอบหมาย
2. ด้ านความรู้
2.1 ความรู้ ทตี่ ้ องการ
2.1.1 มีความรู ้ ความเข้าใจ ในรายวิชา
2.1.2 สามารถนําองค์ความรู ้ไปปรับใช้ในวิเคราะห์การเมืองกับการพัฒนาสังคม
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2.1.3 สามารถนําเอาองค์ความรู ้ไปวิเคราะห์ปัญหาทางการเมืองกับการพัฒนาได้
อย่างสร้างสรรค์
2.1.4 สามารถเชื่อมโยงความรู ้ดา้ นการเมืองกับความรู ้ในศาสตร์ สาขาอื่นได้
2.1.5 สามารถต่อยอดองค์ความรู ้ในศาสตร์ อื่นได้
2.2 วิธีการสอน
1.2.1 การบรรยาย การอภิปราย และกําหนดงานให้นกั ศึกษาเป็ นกลุ่มและรายบุคคล
โดยให้ศึกษา ค้นคว้าจาก หนังสื อ สิ่ งพิมพ์ วารสารหรื อจากอินเตอร์เน็ต โดยระบุทีม่ าของ
แหล่งข้อมูลอย่างชัดเจน
1.2.2 ให้นกั ศึกษาร่ วมอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระดมความคิด นําเสนอหน้าชั้น
เรี ยน และการทําแบบฝึ กท้ายบทเรี ยน
2.3 วิธีการวัดผลและประเมินผล
2.3.1 ทดสอบบทเรี ยนท้ายบท
2.3.2 การสังเกต การอภิปราย ซักถาม
2.3.3 ประเมินจากงานที่ให้นกั ศึกษาทําในแต่ละบทเรี ยน
2.3.4 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาทีต่ ้ องการพัฒนา
3.1.1 สามารถคิด ตัดสิ นใจที่ดีและเป็ นระบบ
3.1.2 มีความสามารถในการรวบรวมและจัดการข้อมูลให้เป็ นระบบ
3.1.3 มีทกั ษะในการจัด การประมวลความคิดและความรู ้อย่างเป็ นระบบ
3.1.4 สามารถวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง และความต้องการเพื่อพัฒนาตนเอง

3.2 วิธีการสอน
3.2.1 มอบหมายให้นกั ศึกษาสื บค้นข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลจากสื่ อสิ่ งพิม พ์และสื่ อ
อิเล็กทรอนิคต่างๆ
3.2.2 อภิปรายกลุ่มในชั้นเรี ยน และให้ความคิดเห็นในเรื่ องแนวคิดทางการเมืองที่
นักศึกษาให้ความสนใจ
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3.2.3 มอบหมายให้นกั ศึกษาทําการค้นคว้าเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ สื่ อการสอน และสื่ อ
สิ่ งพิมพ์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรี ยนในประมวลรายวิชานอกเหนื อจากที่เรี ยนใน
ห้องเรี ยน โดยใช้หวั ข้อกําหนดให้ แล้วนํามาเสนอในห้องเรี ยน และอาจารย์ผส้ อน
ชี้แนะจุดอ่อนและจุดแข็งของผลงาน
3.3 วิธีการวัดผลและประเมินผล
3.3.1 ทดสอบย่อย สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์และการ
ประยุกต์ใช้ในเนื้ อหาตามที่เรี ยน
3.3.2 วัดผลจากการนําเสนอ การทํารายงาน การค้นคว้า การทํากิจกรรมกลุ่ม
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้ องการพัฒนา
4.1.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทํางาน
4.1.2 สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตนเองและผูอ้ ื่น
4.1.3 มีความรับผิดชอบต่อการเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4.1.4 มีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรมได้อย่างสร้างสรรค์
4.1.5 มีความเป็ นกัลยาณมิตร สามารถแนะนําช่วยเหลือ วางตัวได้อย่างเหมาะสม
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 มอบหมายให้นกั ศึกษาทํางานเป็ นกลุ่ม
4.2.2 การนําเสนอและอภิปรายกลุ่ม
4.2.3 จัดกลุ่มกิจกรรมให้ทุกคนได้แสดงออกอย่างทัว่ ถึง
4.3 วิธีการวัดผลและประเมินผล
4.3.1 สังเกตพฤติกรรมการทํางานเป็ นกลุ่มของนักศึกษา
4.3.2 ตรวจสอบผลงานที่นาํ เสนอของกลุ่ม
5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ ตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้ องการพัฒนา
5.1.1 มีทกั ษะในการใช้ภาษา ทั้งการพูด และฟัง ได้อย่างถูกต้อง
5.1.2 มีทกั ษะในการติดต่อสื่ อสาร และสื่ อความหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5.1.3 มีความสามารถในการใช้สารสนเทศ การสื บค้น ค้นคว้าแหล่งข้อมูล ความรู ้
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และเรี ยนรู้ตลอดชีวติ
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5.1.4 มีวจิ ารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 บรรยายเทคนิคการสื บค้น และกําหนดให้นกั ศึกษาฝึ กอ่านและจับประเด็นสําคัญใน
การนําเสนอเรื่ องต่างๆ
5.2.2 กําหนดสถานการณ์จาํ ลองให้นกั ศึกษาแสดงความคิดเห็นและนําเสนอ
5.2.3 มอบหมายงานให้นกั ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่ อการสอน
5.2.4 ให้นกั ศึกษานําเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการวัดผลและประเมินผล
5.3.1 สอบย่อยท้ายบทเรี ยน
5.3.2 ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น
5.3.3 ประเมินจากผลงานของนักศึกษาและการนําเสนอโดยใช้สื่อเทคโนโลยี
5.3.4 ประเมินจากการนําเสนอผลงานของนักศึกษา

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน

สั ปดาห์
ที่

หัว ข้ อ/รายละเอียด

1

แผนการสอนการเมืองกับการพัฒนา

2

7
จํานวน
ชั่วโมง
3

3

ระบบการเมือง

สั ปดาห์
ที่

หัว ข้ อ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรม
การเรียนการสอน และสื่ อทีใ่ ช้
- แนะนําตัวและสร้างข้อตกลงเบื้องต้นใน
การเรี ยนการสอน
- คําอธิ บายรายวิชา แนวการสอน กิจกรรม
การเรี ยนการสอน และการตัดเกรด
-ทดสอบความรู ้พ้ืนฐานของรายวิชา
นักศึกษา
- บรรยายเกี่ยวกับระบบการเมือง
- ดู power point หรื อสื่ อการสอนอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับเนื้ อหาในรายวิชา
- อภิปรายถึงความแตกต่างของระบบ
การเมืองในทวีป/ประเทศต่างๆ
- อภิปราย ซักถามและบรรยายสรุ ปเกี่ยวกับ
สถานการณ์การเมืองโลก
- แบ่งกลุ่มศึกษาสถานการณ์การเมืองของ
โลกและนําเสนอ
- ทบทวน / มอบหมายงาน
ผู้สอน
- บรรยายเนื้ อหาพร้ อมยกตัวอย่าง
- ร่ วมการอภิปราย/สรุ ป
- ให้ความช่วยเหลือเมื่อนักศึกษาเกิดปั ญหา
ในกระบวนการเรี ยน

กิจกรรม
การเรียนการสอน และสื่ อทีใ่ ช้

ผู้สอน

ผู้สอน

3

แนวคิดของผูน้ าํ ทางการเมือง

3

8

-แนวคิดของผูน้ าํ ทางการเมืองใน
เอเชีย

นักศึกษา
- ฟั ง บรรยายเกี่ยวกับระบบการเมือง
- ดู power point หรื อสื่ อการสอนอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับเนื้ อหาในรายวิชา
- อภิปรายถึงแนวคิดของผูน
้ าํ ทางการเมือง
ในเอเชีย
- ฟั งการบรรยายและสรุ ปจากอาจารย์ผส
ู้ อน
- แบ่งกลุ่มศึกษาและนําเสนอ
- ทบทวน / มอบหมายงาน

4

3

แนวคิดของผูน้ าํ ทางการเมือง
-แนวคิดของผูน้ าํ ทางการเมืองใน
ยุโรป

ผู้สอน
- บรรยายเนื้ อหาพร้ อมยกตัวอย่าง
- ร่ วมการอภิปราย/สรุ ป
- ให้ความช่วยเหลือเมื่อนักศึกษาเกิดปั ญหา
ในกระบวนการเรี ยน
นักศึกษา
- ฟั ง บรรยายเกี่ยวกับระบบการเมือง
- ดู power point หรื อสื่ อการสอนอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับเนื้ อหาในรายวิชา
- อภิปรายถึงแนวคิดของผูน
้ าํ ทางการเมือง
ในยุโรป
- ฟั งการบรรยายและสรุ ปจากอาจารย์ผส
ู้ อน
- แบ่งกลุ่มศึกษาและนําเสนอ
- ทบทวน / มอบหมายงาน

ผู้สอน
- บรรยายเนื้ อหาพร้ อมยกตัวอย่าง
- ร่ วมการอภิปราย/สรุ ป
- ให้ความช่วยเหลือเมื่อนักศึกษาเกิดปั ญหา
ในกระบวนการเรี ยน

สั ปดาห์
ที่

หัว ข้ อ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรม
การเรียนการสอน และสื่ อทีใ่ ช้

ผู้สอน

5

แนวคิดของผูน้ าํ ทางการเมือง

3

9

-แนวคิดของผูน้ าํ ทางการเมืองใน
อเมริ กาเหนื อ

6

แนวคิดของผูน้ าํ ทางการเมือง
-แนวคิดของผูน้ าํ ทางการเมืองใน

3

อเมริ กาใต้

นักศึกษา
- ฟั ง บรรยายเกี่ยวกับระบบการเมือง
- ดู power point หรื อสื่ อการสอนอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับเนื้ อหาในรายวิชา
- อภิปรายถึงแนวคิดของผูน
้ าํ ทางการเมือง
ในอเมริ กาเหนือ
- ฟั งการบรรยายและสรุ ปจากอาจารย์ผส
ู้ อน
- แบ่งกลุ่มศึกษาและนําเสนอ
- ทบทวน / มอบหมายงาน
ผู้สอน
- บรรยายเนื้ อหาพร้ อมยกตัวอย่าง
- ร่ วมการอภิปราย/สรุ ป
- ให้ความช่วยเหลือเมื่อนักศึกษาเกิดปั ญหา
ในกระบวนการเรี ยน
นักศึกษา
- ฟั ง บรรยายเกี่ยวกับระบบการเมือง
- ดู power point หรื อสื่ อการสอนอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับเนื้ อหาในรายวิชา
- อภิปรายถึงแนวคิดของผูน
้ าํ ทางการเมือง
ในอเมริ กาใต้
- ฟั งการบรรยายและสรุ ปจากอาจารย์ผส
ู้ อน
- แบ่งกลุ่มศึกษาและนําเสนอ
- ทบทวน / มอบหมายงาน

ผู้สอน
- บรรยายเนื้ อหาพร้ อมยกตัวอย่าง
- ร่ วมการอภิปราย/สรุ ป
- ให้ความช่วยเหลือเมื่อนักศึกษาเกิดปั ญหา
ในกระบวนการเรี ยน
สั ปดาห์
ที่
7

หัว ข้ อ/รายละเอียด
แนวคิดของผูน้ าํ ทางการเมือง

จํานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรม
การเรียนการสอน และสื่ อทีใ่ ช้
นักศึกษา

ผู้สอน

10

-แนวคิดของผูน้ าํ ทางการเมืองใน

- ฟั ง บรรยายเกี่ยวกับระบบการเมือง
- ดู power point

หรื อสื่ อการสอนอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับเนื้ อหาในรายวิชา
- อภิปรายถึงแนวคิดของผูน
้ าํ ทางการเมือง

อาฟริ กา
-แนวคิดของผูน้ าํ ทางการเมืองใน
ออสเตรเลีย

ในอาฟริ กาและออสเตรเลีย
- ฟั งการบรรยายและสรุ ปจากอาจารย์ผส
ู้ อน
- แบ่งกลุ่มศึกษาและนําเสนอ
- ทบทวน / มอบหมายงาน

ผู้สอน
- บรรยายเนื้ อหาพร้ อมยกตัวอย่าง
- ร่ วมการอภิปราย/สรุ ป
- ให้ความช่วยเหลือเมื่อนักศึกษาเกิดปั ญหา
ในกระบวนการเรี ยน
8
9

สอบกลางภาค
แนวคิดของผูน้ าํ ทางการเมืองใน
ประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยง

นักศึกษา
- ฟั ง บรรยายเกี่ยวกับระบบการเมืองประเทศ

ใต้(อาเซี ยน)

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(อาเซียน)

-

เวียดนาม ลาว กัมพูชา

3

เวียดนาม ลาว กัมพูชา
- ดู power point

หรื อสื่ อการสอนอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับเนื้ อหาในรายวิชา
- อภิปรายถึงแนวคิดของผูน
้ าํ ทางการเมือง
ในประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(อาเซียน)( เวียดนาม ลาว กัมพูชา)
- ฟั งการบรรยายและสรุ ปจากอาจารย์ผส
ู้ อน
- แบ่งกลุ่มศึกษาและนําเสนอ

- ทบทวน / มอบหมายงาน

ผู้สอน
- บรรยายเนื้ อหาพร้ อมยกตัวอย่าง
- ร่ วมการอภิปราย/สรุ ป
- ให้ความช่วยเหลือเมื่อนักศึกษาเกิดปั ญหา
ในกระบวนการเรี ยน

10

11

ประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยง

นักศึกษา
- ฟั ง บรรยายเกี่ยวกับระบบการเมืองประเทศ

ใต้(อาเซี ยน)

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(อาเซียน)

แนวคิดของผูน้ าํ ทางการเมืองใน

-

3

พม่า ไทย
- ดู power point หรื อสื่ อการสอนอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับเนื้ อหาในรายวิชา
- อภิปรายถึง แนวคิดของผูน
้ าํ ทางการเมือง

พม่า ไทย

ในประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(อาเซียน) (พม่า ไทย)
- ฟั งการบรรยายและสรุ ปจากอาจารย์ผส
ู้ อน
- แบ่งกลุ่มศึกษาและนําเสนอ
- ทบทวน / มอบหมายงาน

11

แนวคิดของผูน้ าํ ทางการเมืองใน
ประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยง
ใต้(อาเซี ยน)
-

มาเลเซี ย สิ งคโปร์

3

ผู้สอน
- บรรยายเนื้ อหาพร้ อมยกตัวอย่าง
- ร่ วมการอภิปราย/สรุ ป
- ให้ความช่วยเหลือเมื่อนักศึกษาเกิดปั ญหา
ในกระบวนการเรี ยน
นักศึกษา
- ฟั ง บรรยายเกี่ยวกับระบบการเมืองประเทศ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(อาเซียน)
มาเลเซี ย สิ งคโปร์
- ดู power point

หรื อสื่ อการสอนอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับเนื้ อหาในรายวิชา
- อภิปรายถึง แนวคิดของผูน
้ าํ ทางการเมือง
ในประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(อาเซียน) (มาเลเซี ย สิ งคโปร์ )
- ฟั งการบรรยายและสรุ ปจากอาจารย์ผส
ู้ อน
- แบ่งกลุ่มศึกษาและนําเสนอ

- ทบทวน / มอบหมายงาน

ผู้สอน

12

- บรรยายเนื้ อหาพร้ อมยกตัวอย่าง

- ร่ วมการอภิปราย/สรุ ป

- ให้ความช่วยเหลือเมื่อนักศึกษาเกิดปั ญหา

ในกระบวนการเรี ยน
12

แนวคิดของผูน้ าํ ทางการเมืองใน

3

ประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยง
ใต้(อาเซี ยน)
- ฟิ ลิปปิ นส์ บรู ไน

นักศึกษา
- ฟั ง บรรยายเกี่ยวกับระบบการเมืองประเทศ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(อาเซียน)
ฟิ ลิปปิ นส์ บรู ไน
- ดู power point หรื อสื่ อการสอนอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับเนื้ อหาในรายวิชา
- อภิปรายถึง แนวคิดของผูน
้ าํ ทางการเมือง
ในประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(อาเซียน) ( ฟิ ลิปปิ นส์ บรู ไน)
- ฟั งการบรรยายและสรุ ปจากอาจารย์ผส
ู้ อน
- แบ่งกลุ่มศึกษาและนําเสนอ
- ทบทวน / มอบหมายงาน

13

แนวคิดของผูน้ าํ ทางการเมืองใน
ประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยง
ใต้(อาเซี ยน)
-

อินโดนี เซี ย ติมอร์

3

ผู้สอน
- บรรยายเนื้ อหาพร้ อมยกตัวอย่าง
- ร่ วมการอภิปราย/สรุ ป
- ให้ความช่วยเหลือเมื่อนักศึกษาเกิดปั ญหา
ในกระบวนการเรี ยน
นักศึกษา
- ฟั ง บรรยายเกี่ยวกับระบบการเมืองประเทศ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(อาเซียน)
อินโดนีเซีย ติมอร์
- ดู power point

หรื อสื่ อการสอนอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับเนื้ อหาในรายวิชา
- อภิปรายถึง แนวคิดของผูน
้ าํ ทางการเมือง
ในประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(อาเซียน) (อินโดนีเซีย ติมอร์ )

13

- ฟั งการบรรยายและสรุ ปจากอาจารย์ผส
ู้ อน
- แบ่งกลุ่มศึกษาและนําเสนอ
- ทบทวน / มอบหมายงาน

ผู้สอน
- บรรยายเนื้ อหาพร้ อมยกตัวอย่าง
- ร่ วมการอภิปราย/สรุ ป
- ให้ความช่วยเหลือเมื่อนักศึกษาเกิดปั ญหา
ในกระบวนการเรี ยน
14

แนวคิดทางการเมืองและผลต่อการ

3

เปลี่ยนแปลงของระบบการเมืองการ
ปกครองของไทย

นักศึกษา
- ฟั ง บรรยายเกี่ยวกับระบบการเมืองของ
ไทย
- ดู power point หรื อสื่ อการสอนอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับเนื้ อหาในรายวิชา
- อภิปรายถึง แนวคิดทางการเมืองและผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของระบบการเมืองการ
ปกครองของไทย
- ฟังการบรรยายและสรุ ปจากอาจารย์ผส
ู้ อน
- แบ่งกลุ่มศึกษาและนําเสนอ
- ทบทวน / มอบหมายงาน

ผู้สอน
- บรรยายเนื้ อหาพร้ อมยกตัวอย่าง
- ร่ วมการอภิปราย/สรุ ป
- ให้ความช่วยเหลือเมื่อนักศึกษาเกิดปั ญหา
ในกระบวนการเรี ยน

สั ปดาห์
ที่

หัว ข้ อ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

15

แนวคิดทางการเมืองและผลต่อการ

3

พัฒนาระบบการเมืองการปกครอง
สังคมและท้องถิ่นไทย

กิจกรรม
การเรียนการสอน และสื่ อทีใ่ ช้
นักศึกษา
- ฟั ง บรรยายเกี่ยวกับระบบการเมืองการ
ปกครอง สังคมและท้องถิ่นไทย
- ดู power point หรื อสื่ อการสอนอื่นๆที่

ผู้สอน

14

เกี่ยวข้องกับเนื้ อหาในรายวิชา
- อภิปรายถึงแนวคิดทางการเมืองและผลต่อ
การพัฒนาระบบการเมืองการปกครอง
สังคมและท้องถิ่นไทย
- ฟั งการบรรยายและสรุ ปจากอาจารย์ผส
ู้ อน
- แบ่งกลุ่มศึกษาและนําเสนอ
- ทบทวน / มอบหมายงาน

ผู้สอน
- บรรยายเนื้ อหาพร้ อมยกตัวอย่าง
- ร่ วมการอภิปราย/สรุ ป
- ให้ความช่วยเหลือเมื่อนักศึกษาเกิดปั ญหา
ในกระบวนการเรี ยน
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สอบปลายภาค
หมายเหตุ สั ปดาห์ ที่ 8 สอบกลางภาค สั ปดาห์ ที่ 16 สอบปลายภาค
2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรม ผลการเรียนรู้
วิธีการประเมิน
ที่
2.1.1,2.1.2,2.1.3 -ทดสอบก่อนเรี ยน
1
,2.1.4,2.1.5,5.1.1 -สอบกลางภาค
-สอบปลายภาค
1.1.2,1.1.3,3.1.1, -การทําแบบฝึ กหัดท้ายบท
2
3.1.2,4.1.1,4.1.2, -การทํางานกลุ่มและ การ
4.1.3,4.1.4,5.1.4, นําเสนอผลงานหน้าชั้นเรี ยน
5.1.2,5.1.3,
-การส่ งงานตามที่มอบหมาย --การค้นคว้าเพิ่มเติมด้วย
ตนเองจากแหล่งเรี ยนรู้อ่ืน
1.1.1
-การเข้าชั้นเรี ยน การมีส่วน
3
ร่ วม อภิปราย เสนอความ
คิดเห็นในชั้นเรี ยน
-การส่ งงานที่ได้รับมอบหมาย

สั ปดาห์ ที่
ประเมิน
1
8
16

สั ดส่ วนของการ
ประเมินผล
5%
25%
25%

ตลอดภาค
การศึกษา

35%

ตลอดภาค
การศึกษา

10%
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ครบตามขอบเขตที่ให้และตรง
เวลา
รวม

100%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา
2. เอกสารข้ อมูลสํ าคัญ
ไม่มี
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
เว็บไซต์ และสื่ อการสอน ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 สนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
1.2 ใช้แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
1.3 สังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
2.1 สังเกตจากการสอนของผูร้ ่ วมทีมการสอน
2.2 ประเมินจากผลการสอบของผูเ้ รี ยน
2.3 ทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู ้
3. การปรับปรุ งการสอน
3. 1 จัดกิจกรรมในการระดมสมอง
3. 2 สัมมนาการจัดการเรี ยนการสอน
3. 3 วิจยั ในและนอกชั้นเรี ยน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4. 1 ทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่ มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อืน่ หรื อ
ผูท้ รงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ผสู้ อน หรื ออาจารย์ประจําหลักสู ตร
4. 2 ตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ ผลงาน วิธีการให้คะแนนสอบ คะแนนงานที่มอบหมาย และการให้คะแนน
พฤติกรรม
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4. 3 สอบถามนักศึกษา
5. การดําเนินการทบทวนการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิภาพของรายวิชา
5. 1 ปรับปรุ งรายวิชาทุก 3 ปี หรื อ ตามข้อเสนอแนะ
5. 2 เปลี่ยนหรื อสลับอาจารย์ผสู ้ อน เพือ่ ให้นกั ศึกษามีมุมมองกว้างไกล

รายวิชา

2592115A
การเมืองกับการ
พัฒนา
(Politics and
Development)

แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางด้ าน
4. ทักษะด้ านความสั มพันธ์ 5. ทักษะการวิเคราะห์
ปัญญา
ระหว่างบุคคลและความ
เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร
และเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4














































