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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมวดที่ ๑ ข้ อมูลทัว่ ไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
๒๕๙๒๑๑๕ การเมืองกับการพัฒนา
๒. จานวนหน่ วยกิต
๓(๓-๐-๖)
๓. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยเป็ นวิชาเฉพาะ
๔. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
อาจารย์ผสู้ อน อาจารย์พุทธินนั ทน์ บุญเรื อง
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ ๑ / ชั้นปี ที่ ๑
๖. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน (Per - requisite)
ไม่มี
๗. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites)
ไม่มี
๘. สถานทีเ่ รียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ห้องเรี ยน A๔๐๔, A๔๐๓
๙. วันทีจ่ ัดทาหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
พฤษภาคม ๒๕๕๖
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หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
หลังจากเรี ยนวิชานี้แล้ว นักศึกษามีความสามารถดังนี้
๑. ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการเมืองและการปกครอง
๒. ผูเ้ รี ยนสามารถนาความรู ้เกี่ยวกับการการเมืองกับการพัฒนามาปรับใช้ในการดาเนิน
ชีวติ ประจาวัน
๓. เพิ่มทักษะในการทาความเข้าใจมนุษย์และปรากฏการณ์ต่างๆทางสังคม รวมถึงการทางานร่ วมกับ
หน่วยงานอื่นๆ ผ่านกระบวนการทางความคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการเมืองกับการพัฒนา

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดาเนินการ
๑. คาอธิยายรายวิชา
ศึ กษาระบบการเมื อง แนวคิ ดของผูน้ าทางการเมื องในประเทศในภูมิ ภาคต่าง ๆ โดยมุ่งวิเคราะห์
อิทธิ พลของระบบการเมืองและความเป็ นผูน้ า ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบการเมืองการปกครองและ
การพัฒนาสังคมและท้องถิ่น
๒. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
จานวนชัว่ โมงบรรยาย ๔๕ ชัว่ โมง
ศึกษาด้วยตนเอง
๙๐ ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
๓. จานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
อาจารย์ประจาวิชาจัดเวลาให้คาปรึ กษาเป็ นรายบุคคล หรื อรายกลุ่มตามความต้องการ
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หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา
มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ทคี่ าดหวัง
๑.๑ คุณธรรม จริ ยธรรม
๑.๑.๑ แสดงออกซึ่ งความซื่ อสัตย์สุจริ ต ต่อตนเองและผูอ้ ื่น
๑.๑.๒ มีวนิ ยั ความรับผิดชอบต่อตนเองชุมชนและสังคม
๑.๑.๓ เคารพสิ ทธิ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น โดยคานึงถึงศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
๑.๑.๔ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม
๑.๑.๕ มีจิตสาธารณะ เสี ยสละ เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ และมีส่วนร่ วมทางสังคม
๑.๒ วิธีการสอน
๑.๒.๑ บรรยายประกอบการยกตัวอย่างในขณะที่สอนเนื้อหา โดยสอดแทรกคุณธรรม
จริ ยธรรมตามที่กาหนด
๑.๒.๒ มอบหมายงานกลุ่มให้นกั ศึกษากระจายความรับผิดชอบภายในกลุ่ม
๑.๓ วิธีวดั ผลประเมินผล
๑.๓.๑ พฤติกรรมการเข้าชั้นเรี ยนการส่ งงานที่ได้รับมอบหมาย
๑.๓.๒ ประเมินจากการมีส่วนร่ วมในชั้นเรี ยน
๑.๓.๓ ประเมินจากผลงานการทางานเป็ นทีม
๒. ความรู้
๒.๑ ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
๑. มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทฤษฎีทางสังคมศาสตร์
เพื่อการพัฒนาอย่างกว้างขวางและเป็ นระบบทันสมัยต่อสถานการณ์โลก
๒. สามารถนาเอาองค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาไปใช้ในการ
วิเคราะห์ปัญหาสังคมได้
๓. สามารถนาองค์ความรู ้ทางสังคมศาสตร์ เพื่อการพัฒนามาใช้ในการแก้ปัญหา
สังคมได้
๔. สามารถนาเอาองค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนามาประยุกต์ใช้ได้
กับการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
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๕. สามารถเชื่อมโยง องค์ความรู ้ทางสังคมศาสตร์ เพื่อการพัฒนากับความรู ้
ในศาสตร์ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
๒.๒ วิธีการสอน
๒.๒.๑ บรรยายประกอบการยกตัวอย่างในขณะที่สอนเนื้ อหา โดยสอดแทรกคุณธรรม
จริ ยธรรมตามที่กาหนด
๒.๒.๒ มอบหมายงานกลุ่มให้นกั ศึกษากระจายความรับผิดชอบภายในกลุ่ม
๒.๓ วิธีวดั ผลประเมินผล
๒.๓.๑ พฤติกรรมการเข้าชั้นเรี ยนการส่ งงานที่ได้รับมอบหมาย
๒.๓.๒ ประเมินจากการมีส่วนร่ วมในชั้นเรี ยน
๒.๓.๓ ประเมินจากผลงานการทางานเป็ นทีม
๓. ทักษะทางปัญญา
๓.๑ ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา
๓.๑.๑ คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
๓.๑.๒ สามารถนาเอาองค์ความรู ้ทางสังคมศาสตร์ การพัฒนาสู่ การปฏิบตั ิได้
๓.๑.๓ สามารถนาเอาความรู้ทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนามาใช้หาข้อเท็จจริ ง
ประเมินข้อมูลแล้วนาข้อสรุ ปมาใช้
๓.๑.๔ มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบตั ิ ไปสู่ การฝึ ก
ประสบการณ์ ภาคสนามและการปฏิบตั ิงานจริ ง ตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
๓.๒ วิธีการสอน
๓.๒.๑ ฝึ กให้วเิ คราะห์ปัญหาจากกรณี ศึกษา โดยการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
๓.๒.๒ อภิปรายกลุ่มในชั้นเรี ยนในประเด็นที่สนใจของสังคม
๓.๒.๓ การสะท้อนความคิดในประเด็นที่เป็ นปั ญหาที่เป็ นที่สนใจของสังคม
๓.๒.๔ ฝึ กให้นกั ศึกษาเข้าใจกระบวนการหาข้อมูลทางสังคม การวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูล
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๓.๓ วิธีวดั ผลประเมินผล
๓.๓.๑ ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าชั้นเรี ยนและพฤติกรรมระหว่างเรี ยน
๓.๓.๒ ประเมินจากการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และการจัดกิจกรรมในชั้นเรี ยน
๓.๓.๓ การสอบกลางภาคแลปลายภาค
๔. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑.๑ มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม
๔.๑.๒ สามารถปรับตัวและทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
๔.๑.๓ มีภาวะความเป็ นผูน้ าและผูต้ ามในสถานการณ์ที่หลากหลาย
๔.๑.๔ สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรี ยนรู ้พฒั นาตนเองและสังคม อย่างต่อเนื่อง
๔.๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ในการทางานพร้อมที่จะมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของ
สังคมในทางสร้างสรรค์ท้ งั ในฐานะผูน้ าและผูต้ าม
๔.๒ วิธีการสอน
๔.๒.๑ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยน
๔.๒.๒ การมอบหมายรายงานและกิจกรรมกลุ่ม
๔.๓ วิธีวดั ผลประเมินผล
๔.๓.๑ สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในชั้นเรี ยน
๔.๓.๒ ประเมินจากรายงานและกิจกรรมกลุ่ม
๕. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑.๑ มีทกั ษะในการใช้ความรู ้ทางสถิติและเครื่ องมือสารสนเทศเพื่อเก็บ
รวบรวมวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลได้อย่างดี
๕.๑.๒ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรี ยนรู ้ สื บค้นข้อมูลอย่างเป็ นระบบและ
ถ่ายทอดสารสนเทศได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
๕.๑.๓ สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและสถานการณ์
โลกโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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๕.๑.๔ สามารถสรุ ปประเด็นและสื่ อสารทั้งการพูดและการเขียน รู ้จกั เลือกและ
ใช้รูปแบบของการนาเสนอที่เหมาะสมสาหรับเรื่ องและผูฟ้ ังที่แตกต่างกันได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
๕.๒ วิธีการสอน
๕.๒.๑ จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกทักษะระหว่างบุคคล และกลุ่มทั้งการพูด
ฟัง และการเขียน ระหว่างผูเ้ รี ยน ผูส้ อน รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง
๕.๒.๒ การบรรยายและนาเสนอด้วยสื่ อคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งให้นกั ศึกษานาเสนอรายงานกิจกรรม
ด้วยสื่ อเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย
๕.๒.๓ การเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยน สามารถใช้สารสนเทศและการสื บค้นสารสนเทศอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
๕.๓ วิธีวดั ผลประเมินผล
๕.๓.๑ ประเมินจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ด้านทักษะการพูด การฟัง การอ่านและการ
เขียน
๕.๓.๒ ประเมินจากการนาเสนอผลงานของนักศึกษาและรู ปแบบการนาเสนอด้วยสื่ อเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๕.๓.๓ ประเมินจากผลงานที่สืบค้น
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หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สั ปดาห์
จานวน
หัวข้ อการสอน
ที่
ชั่วโมง
๑-๒ บทนา : ระบบการเมือง
๓
-การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ
สังคมและการเมือง
-การเมื อ ง แนวคิ ด และการ
พัฒนา
-การเมืองกับวิถีประชา
๓-๕ บ ท ที่ ๒ ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม
๓
ทางการเมือง
-ท ฤ ษ ฏี ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม
ทางการเมือง
๖-๗

บทที่ ๓ แนวคิดของผูน้ าทาง
การเมื องในประ เทศใน
ภูมิภาคต่าง ๆ
-ความสัม พันธ์ ท างการเมื อง
แ ล ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ร ะ ห ว่ า ง
ประเทศ
-ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย กั บ ค ว า ม
ร่ วมมื อระหว่า งประเทศใน
เอเชีย
สอบกลางภาค

๓

กิจกรรมกาเรียน
การสอน
- บรรยายเชิงเปรี ยบ
เทียบ
- ซักถามและแลก
เปลี่ยนความคิดเห็น
- ทาแบบฝึ กหัด
- บรรยายเชิง เปรี ยบ
เทียบ
- ซักถามและ แลก
เปลี่ยนความคิดเห็น
- ทาแบบฝึ กหัด
- บรรยายเชิง
เปรี ยบเทียบ
- ซักถามและ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น

สื่ อทีใ่ ช้

ผู้สอน

- บทความที่ อ.พุทธิ นนั ทน์
เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาวิชาที่
สอน
- Power Point
- แบบฝึ กหัด
- บทความที่ อ.พุทธิ นนั ทน์
เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาวิชาที่
เรี ยน
- Power Point
- แบบฝึ กหัด
- บทความที่ อ.พุทธิ นนั ทน์
เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาวิชาที่
เรี ยน
- Power Point

7

มคอ.3
สั ปดาห์
จานวน
หัวข้ อการสอน
ที่
ชั่วโมง
๙-๑๑ -วิเคราะห์อิทธิ พลของระบบ
๓
การเมืองและความเป็ นผูน้ า
-การเปลี่ยนแปลงของระบบ
การเมืองการปกครองและ
การพัฒนาสังคมและท้องถิ่น

๑๒-๑๔ บทที่ ๔ วิ เ คราะห์ อิ ท ธิ พ ล
ของระบบการเมื อ งและ
ความเป็ นผูน้ า
การเปลี่ ย นแปลงของระบบ
การเมื อ งการปกครองและ
การพัฒนาสังคมและท้องถิ่น
-ประชาธิ ปไตยกับการพัฒนา
ประเทศ
-ก า ร เ มื อ ง กั บ ก า ร พั ฒ น า
นโยบาย
-คุ ณ ธรรมทางการเมื อ งกั บ
การพัฒนา
-วัฒนธรรมทางการเมือง
-การพัฒนาทางการเมือง
๑๕-๑๖ บทที่ ๖ ความขัดแย้งและการ
แก้ไขความขัดแย้ง
-ความสั ม พัน ธ์ ก ารเมื อ งกับ
การพัฒนา
-พ ล วั ต ก า ร เ มื อ ง กั บ ก า ร
พัฒนา
สอบปลายภาค

๓

กิจกรรมกาเรียน
การสอน
- บรรยายเชิง
เปรี ยบเทียบ
- นาเสนองานกลุ่ม
- ซักถามและ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
- แบบฝึ กหัด
- บรรยายเชิง
เปรี ยบเทียบ
- ซักถามและ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
- วิเคราะห์งานกลุ่ม
- แบบฝึ กหัด

- ซักถามและ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นบรรยายเชิง
เปรี ยบเทียบ
- แบบฝึ กหัด

สื่ อทีใ่ ช้

ผู้สอน

- Power Point อ.พุทธิ นนั ทน์
- วีซีดีเกี่ยว
กับวัฒนธรรม
- แบบฝึ กหัด

- บทความที่ อ.พุทธิ นนั ทน์
เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาวิชา
- Power Point
- แบบฝึ กหัด

- บทความที่
เกี่ยวกับ
เนื้อหาวิชา
- Power Point
- แบบฝึ กหัด
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แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
๑

๒

๓

ผลการเรียนรู้
๑.๑.๒ ๑.๑.๔
๑.๑.๕
๒.๑.๑ ๒.๑.๓
๒.๑.๔
๒.๑.๒ ๒.๑.๔
๒.๑.๕
๓.๒ ๓.๓ ๑.๕

๔.๑ ๔.๒ ๕.๒
๕.๓

วิธีการประเมิน
สอบกลางภาคเรี ยน

๙

สั ดส่ วนของการ
ประเมินผล
๓๐%

สอบปลายภาคเรี ยน

๑๖

๔๐%

๑-๑๕

๒๐%

๑-๑๕

๑๐%

การนาเสนองานเดียว
กิจกรรมกลุ่ม
การมีส่วนร่ วมอภิปลาย
การเข้าชั้นเรี ยน
กิจกรรมกลุ่ม
การส่ งงาน

สั ปดาห์ ทปี่ ระเมิน

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
ตาราและเอกสารหลัก
พุทธินนั ทน์ บุญเรื อง (ผูบ้ รรยาย).(2556) สไลด์ ประกอบการบรรยายวิชาการเมืองกับการพัฒนา.
อุตรดิตถ์ : สาขาวิชาสังคมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
ลิขิต ธีรเวคิน. (2544) “วิวฒ
ั นาการเมืองการปกครองไทย” กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สถาบันพระปกเกล้า บรรณาธิการ (2550) “วัฒนธรรมการเมือง จริยธรรม และการปกครอง” เอกสาร
ประกอบการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 9. กรุ งเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า
ไสว บุญมา. (2555) “ประชานิยม : หนทางสู่ หายนะ” กรุ งเทพฯ : โพสต์บุก๊ ส์.
กมล กมลตระกูล. (2553) “แสงสว่ างปลายอุโมงค์ ” กรุ งเทพฯ : ประพันธ์สาส์น.
เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์. (2540) “ปฏิรูปครบวงจร : สู่ ยุคเรืองรองของเมืองไทย” กรุ งเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย.
คานูญ สิ ทธิสมาน. (2550) “ปัญหาบ้ านเมือง วิกฤตหลังวิกฤต” กรุ งเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์.
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สถาบันพระปกเกล้า (2549) “การเมืองการปกครองไทยในรอบ 60 ปี แห่ งการครองสิ ริราชสมบัติของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว” กรุ งเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า.
อมร รักษาสัตย์. (2544) “การเมืองการปกครองไทย ตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” กรุ งเทพฯ : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
โกวิทย วงศ์สุรวัฒน์. (2553) “การเมืองการปกครองไทย : หลายมิติ” กรุ งเทพฯ : โครงการรัฐศาสตร์ศึกษา
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- แบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
- สรุ ปผลการประเมินการสอน
๒. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
- ผลการเรี ยนของนักศึกษา
- การสังเกตของผูส้ อน
๓. กลไกและการปรับปรุ งการสอน
- การประชุมเชิงปฏิบตั ิการอาจารย์ผสู้ อนเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
- การวิจยั ชั้นเรี ยน
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ทวนจากคะแนน และงานที่มอบหมาย
๕. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
นาข้อมูลที่ได้จากการประเมิน ข้อ ๑ และข้อ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุ งคุณภาพการสอน
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