๑

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา

๒๕๕๑๑๐๒ Z ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร

๒. จํานวนหนวยกิต
บรรยาย 3 ชั่วโมง

๓ (๓-๐-๖)

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา เปนวิชาแกน
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา

อาจารยสุพัตตรา ตันติจริยาพันธ

๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๕ ชั้นปที่ ๑

๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (pre-requisite)

ไมมี

๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (co-requisites) ไมมี
๘. สถานที่เรียน

หองเรียน 733 และ 1122 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ

๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด มิถุนายน ๒๕๕๕

๒

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
๑.๑ เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอบขายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร
๑.๒ เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับอํานาจรัฐไดอยางถูกตอง
๑.๓ เพื่อใหนักศึกษาสามารถอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชนไดอยางถูกตอง
๑.๔ เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับรัฐกับกฎหมายไดอยางถูกตอง
๑.๕ เพื่อใหนักศึกษาสามารถวิเคราะหถึงกระบวนการทางการเมืองไดอยางถูกตอง
๑.๖ เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับอุดมการณทางการเมืองที่สําคัญ
๑.๗ เพือ่ ใหนักศึกษามีความรูความเขาใจและไดตระหนักถึงความสัมพันธระหวางประเทศ
๑.๘ เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสภาพปญหาของรัฐตลอดจนทิศทางของรัฐใน
ยุคโลกาภิวัตน
๑.๙ เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําความรูดานรัฐศาสตรไปประยุกตใชในการดํารงชีวิตไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อพัฒนาเนื้อหาในรายวิชาเพิ่มเติมใหสอดคลองกับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเนื้อหาของอํานาจรัฐ ความสัมพันธระหวา งรัฐกับประชาชน รัฐกับกฎหมายเพิ่มเติม และ
ทิศทางของรัฐในยุคโลกาภิวัตนเพื่อใหสอดคลองกับปรากฏการณทางการเมือ งการปกครองที่เกิดขึ้นจริงทั้งใน
บริบทรัฐไทยและสังคมโลกที่มีพัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงในดานดังกลาว
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา ขอบขายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร อํา นาจรัฐ ความสัมพันธระหวางรัฐกับ
ประชาชน รัฐกับ กฎหมาย กระบวนการทางการเมือง ลัทธิและอุดมการณทางการเมือ ง รัฐกับสังคมโลก
ความสัมพันธระหวางประเทศ ปญหาและแนวโนมของรัฐ สังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา ๔๕ ชั่วโมง
๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยประจํา วิชาใหคํา ปรึกษาเปนรายบุคคลหรือ รายกลุมไมนอ ยกวา ๓ ชั่ว โมง/สัปดาห โดยให
นักศึกษาแจง นัดลว งหนา และกํา หนดสถานที่ใหคํา ปรึกษาที่ชัดเจน เชน มุมใหคํา ปรึกษาทางวิชาการหอ ง
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร (๑๑๒๑) และสํานักวิทยบริการชั้น ๓ บริเวณหมวดหนังสือสาขาวิชารัฐศาสตรเพื่อ
แนะนําตําราเรียน

๓

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานที่มุงหวัง ซึ่งตองสอดคลองกับที่ระบุไวใน
รายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรูแตละดาน ใหแสดงขอมูลตอไปนี้
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
(๓) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษย
(๕) มีจิตสาธารณะ เสียสละ เอื้อเฟอเผื่อแผ และมีสวนรวมทางสังคม
๑.๒ วิธีการสอนที่จะใชพัฒนาการเรียนรู
สอดแทรกกรณีศึกษาระหวางการเรียนการสอนในรายวิชาและมอบหมายงานใหทําเปนรายบุคคลและ
รายกลุม
๑.๓ วิธีการประเมินผล
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
๒. ความรู
๒.๑ ความรูที่จะไดรับ
(๑) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับองคความรูดานรัฐศาสตรทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
(๒) สามารถนําเอาองคความรูดานรัฐศาสตรไปประยุกตใชในการบริหารงานในองคการใหมี
ประสิทธิภาพ
(๓) สามารถนําเอาองคความรูดานรัฐศาสตรมาใชในการแกปญหาการบริหารงานในองคการและการ
แกไขปญหาสังคมได
๒.๒ วิธีการสอน
บรรยาย อภิปรายกลุม ทําแบบฝกหัด กรณีศึกษา และคนควาดวยตนเองตามแหลงเรียนรูที่
หลากหลายโดยผูสอนแนะนําให อาทิ ฐานขอมูลออนไลน วารสาร และตํารา
๒.๓ วิธีการประเมินผล
ทดสอบกอนเรียน ทดสอบยอยระหวางเรียน ทดสอบหลังเรียน และประเมินจากการคนควาดวย
ตนเอง
๓. ทักษะทางปญญา
๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
(๑) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
(๒) สามารถนําเอาความรูดานรัฐศาสตรไปสูการปฏิบัติได

๔

๓.๒ วิธีการสอน
เนนการสอนที่ใหผูเรียนไดคิดและแกปญหาทั้งระดับบุคคลและกลุม ตลอดจนใหมีการอภิปรายกลุม
เพื่อสะทอนความคิด และการทํากรณีศึกษา (Case Study)
๓.๓ วิธีการประเมินผลทักษะทางปญญาของนักศึกษา
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่มอบหมาย ผลการวิเคราะหกรณีศึกษา และการแสดงความคิดเห็นของ
นักศึกษา
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองการพัฒนา
(๑) มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายทั้งงานบุคคลและงานกลุม
๔.๒ วิธีการสอน
มอบหมายงานใหทําเปนรายบุคคลและรายกลุมโดยกําหนดงานที่ตองประสานงานกับผูอื่น
๔.๓ วิธีการประเมิน
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่มอบหมาย และประเมินพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาใน
ขณะที่นําเสนองานกลุมในชั้นเรียน และการมีสวนรวมในการทํางานกลุม
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
(๔) มีทักษะในการใชความรูทางสถิติและเครื่องมือสารสนเทศเพื่อเก็บรวบรวมวิเคราะห และ
ประมวลผลขอมูลไดอยางดี
๕.๒ วิธีการสอน
มอบหมายงานที่ตองสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต จัดการ และนําเสนอขอมูลดวยสารสนเทศที่
หลากหลายเหมาะสมกับผูฟงและเนื้อหาที่นําเสนอ
๕.๓ วิธีการประเมิน
ประเมินผลกิจกรรมที่มอบหมายใหสืบคนจากอินเทอรเน็ต และผลจากการนําเสนอขอมูลโดยใชแบบ
ประเมินผลงานโดยอาจารย และเพื่อนนักศึกษาที่รับฟงการนําเสนอในชั้นเรียน

๕

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
ลําดับที่ หัวขอเรื่อง –หัวขอยอย
๑

๒

๓

เวลา
สอน

กิจกรรมการเรียน

สื่อการเรียน
- เอกสาร
ประกอบการ
สอน
- Power Point
- แบบฝกหัด
- Pre-Test

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับรัฐศาสตร
๑.๑ ลักษณะของศาสตร
๑.๒ ความหมายของรัฐศาสตร
๑.๓ วิวัฒนาการของรัฐศาสตร
๑.๔ ขอบขายของวิชารัฐศาสตร
๑.๕ วิธีการศึกษารัฐศาสตร
๑.๖ อํานาจรัฐ

๖

บรรยาย - ให นั กศึ กษาแบ ง กลุ ม
ค นคว าความหมายและ
วิธีการศึกษารัฐศาสตรจาก
หนังสื อ, website และให
นําเสนอข อมูลโดยสรุปต อ
สมาชิกกลุม
- ทําแบบฝกหัด
- ผูสอนสรุป

ความรูเกี่ยวกับอํานาจรัฐและ
ความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชน
และรัฐกับกฎหมาย
การศึกษาเกี่ยวกับรัฐ )Stateและ (
) ชาติNation(
๓.๑ ความหมายและทฤษฎี
การกําเนิดรัฐ
๓.๒ รูปแบบและองคประกอบของรัฐ
๓.๓ การรับรองรัฐ
๓.๔ ความหมายของชาติ และ
๓.๕ องคประกอบของชาติ
๓.๖ ความแตกตางระหวางรัฐและชาติ
๓.๗ ความรูเกี่ยวกับรัฐชาติ

๓

- บรรยาย
- อภิปราย

๖

- เอกสาร
ประกอบ
การสอน
- ผูสอนบรรยายทฤษฎี - เอกสาร
กําเนิดรัฐ
ประกอบ
ใหนักศึกษาคนควา การสอน
ความหมายของรัฐ, ชาติ, - Power
รูปแบบของรัฐและความ
Point
แตกตางระหวางรัฐและ - แบบฝกหัด
ชาติจากเอกสาร
ตํารา/Websiteภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
และนําเสนอเปนรายคู

๖

ลําดับที่ หัวขอเรื่อง –หัวขอยอย

เวลา
สอน

๔

กระบวนการทางการเมือง
๔.๑ รัฐธรรมนูญ
๔.๒ รัฐสภา (นิติบัญญัต)ิ
๔.๓ รัฐบาล (บริหาร)
๔.๔ ศาล (ตุลาการ)
๔.๕ พรรคการเมือง
๔.๖ กลุมผลประโยชน
๔.๗ ความแตกตางระหวางพรรค
๔.๘ การเมืองและกลุมผลประโยชน
๔.๙ การเลือกตั้ง

๑๒

๕

๕.๑ ลัทธิและอุดมการณทางการเมือง
๕.๒ รูปแบบของอุดมการณทาง
การเมือง

๖

กิจกรรมการเรียน

สื่อการเรียน

- ผูสอนอธิบาย Concept
เกี่ยวกับกระบวนการทาง
การเมืองโดยเนนการ
เสริมสรางกระบวนการ
ทางเมืองที่มีธรรมาภิ
บาล อาทิการเลือกตั้งที่
ยึดหลัก Rule of Law
- แบงกลุมใหนักศึกษา
คนควาขอมูลเกี่ยวกับ
กระบวนการทางการเมือง
และนํามาอภิปรายในกลุม
- ผูสอนอธิบายโดยใช
แผนภูมิโดยเนนการ
ตรวจสอบและถวงดุล
อํานาจระหวาง ๓
สถาบันตามหลัก
ธรรมาภิบาล
- ใหนักศึกษาวิเคราะห
ขอดีและขอบกพรอง
รูปแบบของสถาบันนิติ
บัญญัติ และสถาบันบริหาร
ในแบบตางๆ
- ใหนักศึกษาวิเคราะห
ความสัมพันธระหวาง
๓ สถาบัน
- ใหนักศึกษาคนควา
ความหมายของการเมือง
และอุดมการณทาง
การเมืองเปนภาษาอังกฤษ
และภาษาไทยเปน
รายบุคคล
- ใหนักศึกษาเปรียบเทียบอุดมการณทางการเมือง
แบบตาง ๆ

- เอกสาร
ประกอบ
การสอน
- Power
Point
- วีดีทัศน
- แบบฝกหัด
- กรณีศึกษา

- เอกสาร
ประกอบ
การสอน
- Power
Point
- แบบฝกหัด

๗

ลําดับที่ หัวขอเรื่อง –หัวขอยอย
๖

๗

ความสัมพันธระหวางประเทศ
๖.๑ ความหมายของสัมพันธระหวาง
ประเทศ
๖.๒ ขอบเขตการศึกษาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางประเทศ
๖.๓ วิวัฒนาการของการศึกษา
ความสัมพันธระหวางประเทศ
๖.๔ แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหวางประเทศ
๖.๕ การกําหนดนโยบายระหวาง
ประเทศ
๖.๖ เครื่องมือในการดําเนินนโยบาย
ระหวางประเทศ
๖.๗ กฎหมายระหวางประเทศ
๖.๘ องคการระหวางประเทศ
ปญหาและแนวโนมของรัฐในใน
ยุคโลกาภิวัตน

เวลา
สอน
๖

๓

การวัดผลและประเมินผล
การวัดผล
1. คะแนนระหวางภาคเรียน
1.1 คนควางานบุคคล/คู
1.2 คนควางานกลุม
1.3 สอบกลางภาค
1.4 จิตพิสัย/การมีสวนรวมในชั้นเรียน
2. คะแนนสอบปลายภาคเรียน

กิจกรรมการเรียน

สื่อการเรียน

- ผูสอนบรรยายโดย - เอกสาร
ประกอบ
เนนธรรมาภิบาล
การสอน
ระหวางประเทศ
- แบงกลุมนักศึกษา - Power
Point
คนควาองคการ
แบบฝกหัด
ระหวางประเทศ
กลุมละ 1 องคการ - กรณีศึกษา
แลวนําเสนอ
- ใหนักศึกษาคนควา
เกี่ยวกับนโยบาย
ตางประเทศของ
ประเทศไทยและ
ประเทศอื่น ๆ เปน
รายบุคคล
- อภิปรายรวมกัน
- คนควาปญหาของ
รัฐในวารสารและ
website

60%
10%
15%
25%
10%
40%

- ใบสั่งงาน

๘

การประเมินผล ประเมินผลโดยอิงกลุมและระเบียบการวัดผลประเมินผลของมหาวิทยาลัย
เกรด
เกรด
เกรด
เกรด
เกรด
เกรด

A
ไมเกิน 5% ของผูเรียน
+
B
ไมเกิน 10% ของผูเรียน
B
ไมเกิน 15% ของผูเรียน
+
C
นอยกวา
C
C
มากกวา
C+
D+,D,F แลวแตผูสอนพิจารณา

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู*
คุณธรรม
จริยธรรม
ความรู
ทักษะทาง
ปญญา
ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี

วิธีการประเมิน**
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษา

สัปดาหที่ประเมิน

สัดสวนของการ
ประเมิน

สัปดาหที่ ๑๕

ทดสอบกอนเรียน ทดสอบยอยระหวางเรียน สัปดาหที่ ๑,๘,๑๖
และทดสอบหลังเรียน
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่มอบหมาย และผล สัปดาหที่ ๕,๑๐,๑๔
การวิเคราะหกรณีศึกษาของนักศึกษา
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่มอบหมาย และ
ประเมินพฤติกรรมและการแสดงออกของ
นักศึกษาในขณะที่นําเสนองานกลุมในชั้น
เรียน

สัปดาหที่ ๕,๑๐,๑๔

ประเมินผลกิจกรรมที่มอบหมายใหสืบคนและ สัปดาหที่ ๗,๑๔
ผลการนําเสนอขอมูลโดยใชแบบประเมินผล
งานโดยอาจารย และเพื่อนนักศึกษาที่รับฟง
การนําเสนอในชั้นเรียน

* ระบุผลการเรียนรูหัวขอยอยตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิด ชอบตอของรายวิชา (Curriculum Mapping) ของรายละเอียด
หลักสูตร (แบบ มคอ.๒)
** วิธีการประเมิน เชน ประเมินจากการเขียนรายงานหรือโครงงานหรือการทดสอบ

๙

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก
เอกสารประกอบการสอน อาจารยสุพัตตรา ตันติจริยาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๕
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๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา
วารสาร
๑. รัฐประศาสนศาสตร นิวส มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
๒. วารสารรัฐศาสตรสาร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๓. รัฐศาสตรปริทัศน มหาวิทยาลัยเชียงใหม
๔. รัฐสภาสาร
๕. รัฐศาสตรปริทรรศน มหาวิทยาลัยรามคําแหง
๖. รัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
๗. British Journal of Political Science (BJPolS)
๘. American Journal of Political Science) AJPS(
เว็บไซต
๑. สถาบันพระปกเกลา www.kpi.ac.th
๒. รัฐสภาไทย www.parliament.go.th
๓. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ www.opdc.go.th
๔. สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th/
๕. คณะรัฐศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย www.polsci.chula.ac.th
๖. ฐานขอมูลรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
http:library.uru.ac.th/rps-db/finddew.asp?dew=350

๑๑

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินผลจากนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดการสอน
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
ผลการเรียนของนักศึกษา
๓. การปรับปรุงการสอน
ดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนและการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหสอดคลองกับผลการ
ประเมินในขอที่ ๑ และ ๒
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา
ทวนสอบจากคะแนนขอสอบและจากงานที่มอบหมาย
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ผูส อนนํา ผลการประเมิน จากขอ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อ ปรับปรุงคุณ ภาพการเรีย นการสอนเพื่อ ให
นัก ศึ กษามี ผ ลการเรี ย นรู ๕ ด า น ครอบคลุ ม ดา นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ความรู ทั ก ษะทางป ญ ญาทั ก ษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะหเชิงตัว เลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยี

