
มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
สวนงาน หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช วัดทานา จังหวัดตาก 

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร 
 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชื่อวิชา 

  รหัสวิชา  ๐๐๐ ๑๐๓ 
  ช่ือวิชาภาษาไทย  การเมืองกับการปกครองของไทย 
  ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ Thai Politics and Government 

๒. จํานวนวนหนวยกิต 
  ๒ หนวยกิต (๒-๐-๔) 

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
  หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
๑) นายอํานาจ ทาปน น.ธ.เอก,ปธ.๕,พธ.บ.(รัฐศาสตร),ร.ม.(รัฐศาสตร) ผูรับผิดชอบ/ผูสอน 
๒) นางพรสินธุ ทาปน ปวค.,ศศ.บ.(ศึกษาศาสตร),ร.ม.(รัฐศาสตร)  ผูสอน 

๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน 
  ภาค๒/๒๕๕๘ 
  ช้ันปที่ ๑ 

๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 
  (ไมมี) 

๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน 
 (ไมมี) 

๘. สถานที่เรียน 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
  หนวยวทิยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช วัดทานา จังหวัดตาก 

๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
  วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ 
 

หมวดท่ี ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 



๑. จุดมุงหมายของรายวิชา 
๑) เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาเก่ียวกับการเมืองการปกครองของไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
๒) เพื่อใหนิสิตสามารถนําความรูทางการเมืองการปกครองในการพัฒนาตนเอง องคกรชุมชน 

และสังคมโดยรวมได 
๓) เพื่อใหนิสิตสามารถนําความรูทางการเมืองการปกครองประยุกตใชในการแกปญหาและ

พัฒนาสังคมได 
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

  (ไมมี) 
 

หมวดท่ี ๓ ลกัษณะและการดําเนินการ 
๑. คําอธบิายรายวิชา 

  ศึกษาความรูทั่วไปเก่ียวกับการเมืองและการปกครอง พัฒนาการการเมืองการปกครอง ข อ ง ไ ท ย 
 สถาบันทางการเมืองและการปกครองของไทย กระบวนการทางการเมืองของไทย  การจัดระเบียบการ
 ปกครองของไทย และพระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครองของไทย 

๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 
ทฤษฏี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง สอนเสริม 

๓๒  ๔  

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล 

 ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห ในวันพฤหัสบดีและวันเสาร เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
 ติดประกาศ/Facebook กลุม มจร.ตาก/มจร.ตากสินมหาราช และ www.mcutak.com 
 ใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 

 
หมวดท่ี ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนิสิต 

๑. คุณธรรมจริยธรรม 
 ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 

  ๑) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถ  
 แกไขขอขัดแยงและลําดับความสําคัญ 
  ๒) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต 
 ๓)  มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม 
  ๔) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและ 
 ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
  ๕) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

๑.๒ วธิีการสอน 



  ๑) บรรยายและสอดแทรกเนื้อหาเพิ่มเติมในบทเรียน 
  ๒) แบงกลุมใหนิสิตศึกษาคนควา และอภิปรายในชั้นเรียน 

๑.๓ วิธีการประเมินผล 
  ๑) การแตงกาย การเขาชั้นเรียน ความตั้งใจ และพฤติกรรมในช้ันเรียน 

๒. ความรู 
 ๑.๑ ความรูท่ีตองไดรับ 
  ๑) มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเน้ือหาสาขาวิชารัฐ
 ประศาสนศาสตร 
  ๒) มีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัยและใชเปนเครื่องมือในการแสวงหา
 ความรูใหมๆ 
  ๓) สามารถวิเคราะหปญหาทางดานการบริหาร โดยใชแนวคิดทางดานการปกครอง 
 รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะและการใชเครื่องมือทางการจัดการที่เหมาะสมกับการแกไข
 ปญหาในการปกครอง 
  ๔) รู เขาใจ และสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญดานการปกครองอยางตอเนื่อง 
  ๕) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาการปกครอง กับความรูในศาสตรอื่นๆที่
 เก่ียวของ 
 ๑.๒ วิธีการสอน 
  ๑) บรรยายตามเนื้อหาของรายวิชา และจากการศึกษาคนควาเพิ่มเติม 
  ๒) แบงกลุมใหนสิิตศึกษาคนควา และอภิปรายในชั้นเรียน 
  ๓) งานมอบหมาย/แบบฝกหัดทายบท 
 ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
  ๑) สอบกลางภาค 
  ๒) สอบปลายภาค 

๓. ทักษะทางปญญา 
 ๑.๑ ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 
  ๑) สามารถประยุกตใชความรูทางการจัดการปกครองไดอยางเหมาะสม 
  ๒) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 
  ๓) สามารถสืบคน ตคีวาม และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกปญหาอยางสรางสรรค 
  ๔) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 
 ๑.๒ วิธีการสอน 
  ๑) กําหนด Problem based learning โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลางสําคัญ 
  ๒) อธิบายเนื้อหารายวิชา และเพิ่มเติมเนื้อหาที่สําคัญ 
 ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
  ๑) ประเมินผลแบบฝกหัด 



๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ๑.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบที่ตองพัฒนา 
  ๑) มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 
  ๒) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป 
  ๓)  สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี 
  ๔) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดเปน
 อยางดี 
  ๕) มีภาวะผูนํา 
 ๑.๒ วิธีการสอน 
  ๑) แบงกลุมใหนิสิตศึกษาคนควา และอภปิรายในชั้นเรียน 
  ๒) งานมอบหมาย 
  ๓) กิจกรรม 
 ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
  ๑) ประเมินพฤติกรรมของนิสิต 
  ๒) ประเมินผลงานมอบหมาย 
  ๓) ประเมินผลกิจกรรม 

๕. ทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๑.๑ ทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 
  ๑) สามารถใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติ ในการวิเคราะหและแปลความหมายขอมูล
 ในเชิงปริมาณ 
  ๒) สามารถแปลงขอมูลเปนขาวสารที่มีมีคุณภาพและเหมาะสมตอการสื่อสารทั้งกับ
 บุคคลและกลุมคนในสถานการณท่ีหลากหลาย 
  ๓)  สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังการพูด การฟง และการเขียน พรอมทั้ง
 เลือกใชรูปแบบของการสื่อสารนําเสนอไดอยางเหมาะสม 
  ๔) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารไดอยางเหมาะสม  
 ๑.๒ วิธีการสอน 
  ๑) การใชระบบสถิติในการวิเคราะห การแปลขอมูลการศึกษาคนควา 
  ๒) แบงกลุมใหนสิิตศึกษาคนควา และอภิปรายในชั้นเรียน 
  ๓) การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการศึกษาคนควา และการ 
   นําเสนอผลงาน 
  ๔) กิจกรรม 
 ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
  ๑) ประเมินการนําเสนอผลการศึกษาคนควา งานมอบหมาย 
  ๒) ประเมินผลกิจกรรม 



 
หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 
 

สัปดาห 
ที่ หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 

ช่ัวโมง 

กิจกรรม 

การเรียนการสอนและ
สื่อที่ใช 

ผูสอน 

๑ แนะนํารายวชิา การเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผล 

 
บรรยาย ๒ 
 

บรรยาย อภิปราย 
มคอ.๓,PowerPoint 
 

อํานาจ ทาปน 
พรสินธุ ทาปน 

๒ 

บทที่ ๑ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการเมือง
การปกครอง 
-ความหมายของการเมืองการปกครอง 
-ลักษณะของการเมืองการปกครอง 
-ความสําคัญของการเมืองการปกครอง 
-รูปแบบของการเมืองการปกครอง 

 
บรรยาย ๒ 
 

บรรยาย  
PowerPoint 
แบบฝกหัด 
ศึกษาคนควา 

อํานาจ ทาปน 
พรสินธุ ทาปน 

๓ 

บทที่ ๒ พัฒนาการทางการเมืองการ
ปกครองของไทย 
-การเมืองการปกครองสมัยกรุงสุโขทัย 
-การเมืองการปกครองสมัยอยุธยา 
-การเมืองการปกครองสมัยกรุงธนบุรี 
-การเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร 

-การ เมืองการปกครองหลังการ
เปล่ียนแปลงการปกครองถึงปจจุบัน 

 
บรรยาย ๒ 
 

บรรยาย  
PowerPoint 
แบบฝกหัด 
ศึกษาคนควา 
นําเสนอและอภิปราย 
ในช้ันเรียน 

อํานาจ ทาปน 
พรสินธุ ทาปน 

๔ 

บทที่ ๓ รัฐธรรมนูญ 
-ความหมายของรัฐธรรมนูญ 
-ความเปนมาของรัฐธรรมนูญ 
-ประเภทของรัฐธรรมนูญ 
-รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย               
ฉบับปจจุบัน 
-ผลกระทบการใชรัฐธรรมนูญ                       
แหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน 

 
บรรยาย ๒ 
 

บรรยาย  
PowerPoint 
แบบฝกหัด 
ศึกษาคนควา 
นําเสนอและอภิปราย 
ในช้ันเรียน 

อํานาจ ทาปน 
พรสินธุ ทาปน 

 บทที่ ๔ สถาบันพระมหากษัตริย    



 
 

๕ 

-ความหมาย 
-สถานะของพระมหากษัตริยไทย 
-สถานะของพระมหากษัตริยใน
สังคมไทย 
-พระราชอํานาจของพระมหากษัตริยไทย 
-พระมหากษัตริยกับการเมืองการ
ปกครองในปจจุบัน 

 
บรรยาย ๒ 
 

บรรยาย  
PowerPoint 
แบบฝกหัด 
ศึกษาคนควา 
นําเสนอและอภิปราย 
ในช้ันเรียน 

 
 
อํานาจ ทาปน 
พรสินธุ ทาปน 

๖ 

บทที่ ๕ สถาบนันิติบัญญัติ 
-ความหมาย 
-รูปแบบของรัฐสภา 
-ความเปนมาของสถาบันนิติบัญญัตไิทย 
-องคประกอบของสถาบันนิติบัญญัติไทย 
-อาํนาจหนาที่ของสถาบันนิติบัญญัตไิทย 

-บทบาทของสถาบันนิติบัญญตัิไทย  

 
บรรยาย ๒ 
 

บรรยาย  
PowerPoint 
แบบฝกหัด 
ศึกษาคนควา 
นําเสนอและอภิปราย 
ในช้ันเรียน 

อํานาจ ทาปน 
พรสินธุ ทาปน 

๗ 

บทที่ ๖ สถาบันบริหาร 
-ความหมาย 
-รูปแบบของสถาบันบริหาร 
-ความเปนมาของสถาบันบริหาร 
-องคประกอบของสถาบันบริหาร 
-อาํนาจหนาที่ของสถาบันบริหาร 

-บทบาทของสถาบัน บริหาร 

 
บรรยาย ๒ 
 

บรรยาย  
PowerPoint 
แบบฝกหัด 
ศึกษาคนควา 
นําเสนอและอภิปราย 
ในช้ันเรียน 

อํานาจ ทาปน 
พรสินธุ ทาปน 

๘ 

บทที่ ๗ สถาบันตุลาการ 
-ความหมาย 
-ลักษณะของสถาบันตุลาการ 
-วิวฒันาการของสถาบันตุลาการ 
-ระบบศาลไทยในปจจุบนั 
-ผลกระทบจากการใชอํานาจหนาที่ 

 
บรรยาย ๒ 
 

บรรยาย  
PowerPoint 
แบบฝกหัด 
ศึกษาคนควา 
นําเสนอและอภิปราย 
ในช้ันเรียน 

อํานาจ ทาปน 
พรสินธุ ทาปน 

๙ สอบกลางภาค    

 
 
 
 

๑๐ 

บทที่ ๘ องคกรอิสระและองคกรอื่นตาม
รัฐธรรมนูญ 
-ความหมายขององคกรอสิระและองคกร
อื่นตามรัฐธรรมนูญ 
-ความเปนมาขององคกรอสิระและ
องคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ 

 
บรรยาย ๒ 
 

บรรยาย  
PowerPoint 
แบบฝกหัด 
ศึกษาคนควา 
นําเสนอและอภิปราย 
ในช้ันเรียน 

อํานาจ ทาปน 
พรสินธุ ทาปน 



-ประเภทขององคกรอิสระและองคกรอื่น
ตามรัฐธรรมนูญปจจุบัน 

-ผลกระทบจากการอํานาจหนาที่  

๑๑ 

บทที่ ๙ พรรคการเมืองและกลุม
ผลประโยชน 
-พรรคการเมืองไทย 
-กลุมผลประโยชนในประเทศไทย 
 

 
บรรยาย ๒ 
 

บรรยาย  
PowerPoint 
แบบฝกหัด 
ศึกษาคนควา 
นําเสนอและอภิปราย 
ในช้ันเรียน 

อํานาจ ทาปน 
พรสินธุ ทาปน 

๑๒ 

บทที่ ๑๐ การเลอืกต้ัง 
-ความหมายของการเลือกตั้ง 
-ความสําคัญของการเลือกตั้ง 
-ประเภทและองคประกอบของการ
เลือกตั้ง 
-องคประกอบของการเลือกต้ังได 
-การเลือกตั้งในประเทศไทย 
-ปญหาและอุปสรรคของการเลือกตั้ง 

 
บรรยาย ๒ 
 

บรรยาย  
PowerPoint 
แบบฝกหัด 
ศึกษาคนควา 
นําเสนอและอภิปราย 
ในช้ันเรียน 

อํานาจ ทาปน 
พรสินธุ ทาปน 

๑๓ 

บทที่ ๑๑ การบรหิารราชการแผนดิน 
-แนวคิดการบริหารราชการแผนดิน 
-ความเปนมาของการบริหารราชการ
แผนดินในประเทศไทย 
-การบริหารราชการแผนดินของไทยใน
ปจจุบัน 
-ปญหาและอุปสรรคในการบริหาร
ราชการแผนดินของไทย 

 
บรรยาย ๒ 
 

บรรยาย  
PowerPoint 
แบบฝกหัด 
ศึกษาคนควา 
นําเสนอและอภิปราย 
ในช้ันเรียน 

อํานาจ ทาปน 
พรสินธุ ทาปน 

๑๔ 

บทที่ ๑๒ พระพุทธศาสนากับการเมือง
การปกครองของไทย 
-พุทธวิธีสําหรับการเมืองการปกครอง 
-หลักพุทธธรรมกับการเมืองการปกครอง 
-บทบาทของพระสงฆตอการเมืองการ
ปกครองของไทย 

 
บรรยาย ๒ 
 

บรรยาย  
PowerPoint 
แบบฝกหัด 
ศึกษาคนควา 
นําเสนอและอภิปราย 
ในช้ันเรียน 

 
อํานาจ ทาปน 
พรสินธุ ทาปน 

๑๕ สรุปเนื้อหารายวิชา บรรยาย ๒  บรรยาย  
PowerPoint 

อํานาจ ทาปน 
พรสินธุ ทาปน 

๑๖ สอบปลายภาค    



 
 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

กิจกรรม
ที่ 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนของการ
ประเมิน 

๑ 

 
 
คุณธรรม จริยธรรม 

๑)การแตงกาย  
การเขาชั้นเรียน  
ความตั้งใจ  
และพฤติกรรม 
ในชั้นเรียน 

 
 

๑ – ๑๖ 
 
 

 
 

๑๐% 

๒ ความรู 
๑)สอบกลางภาค 
๒)สอบปลายภาค 

๙ 
๑๖ 

๒๐% 
๔๐% 

๓ ทักษะทางปญญา 

๑)ประเมินผล
แบบฝกหัด 

 
๒,๓,๔,๕,๖, 

๗,๑๐,๑๑ 
๑๒,๑๓,๑๔ 

 
 

๑๐% 
 

๔ 
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

๑)ประเมิน
พฤติกรรม 
ของนิสิต 

๒)ประเมินผล 
งานมอบหมาย 
กิจกรรม 

๑ – ๑๖ 

 
 

๑๐% 
 
 

๕ 
ทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

๑)ประเมินผล 
การนําเสนอ 
การศึกษาคนควา
งานมอบหมาย 
กิจกรรม 

๒,๓,๔,๕,๖, 
๗,๑๐,๑๑ 

๑๒,๑๓,๑๔ 

 
๑๐% 

 

 
 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑. ตําราและเอกสารหลัก  

  ๑.๑ การเมืองกบัการปกครองของไทย,กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณ 
   ราชวิทยาลัย,๒๕๕๕. 



  ๑.๒ สุรพล  สุยะพรหม,ผศ.ดร., การเมืองกับการปกครองของไทย,กรุงเทพมหานคร  
   : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๓. 

๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ 
  ๒.๑ วศิิษฐ ทวีเศรษฐ,รศ.,การเมืองและการปกครองไทย,กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ 
   มหาวิทยาลัยรามคําแหง,๒๕๔๔ 
  ๒.๒ เยาวภา ประคองศิลป,รศ.,ประวัติศาสตรการเมืองกบัการปกครองของไทย  
   ,ขอนแกน : โรงพิมพคลังนานาวิทยา,๒๕๕๐ 
  ๒.๓ ลิขิต ธีรเวคิน,ศ.ดร.,การเมืองการปกครองของไทย,กรุงเทพมหานคร:   
   สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,๒๕๕๓ 

๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
  ๓.๑ www.cabinet.thaigov.go.th 
        ๓.๒ www.parliament.go.th 
       ๓.๓ www.thailocaladmin.go.th 

 
 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

  ๑.๑ การประเมนิผูสอน(ออนไลน) 
  ๑.๒ การประเมนิรายวิชา 

๒. กลยุทธการประเมินการสอน 
  ๒.๑ ผลการสอบ 
  ๒.๒ การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู(คณะกรรมการกล่ันกรองผลการศึกษา) 

๓. การปรับปรุงการสอน 
  ๓.๑ ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมความคิด(ปรับปรุงการสอน) 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
  ๔ .๑  การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารยอื่น   
   หรือผูทรงคุณวุฒิ ที่ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร(คณะกรรมการทวนสอบ  
   ผลสัมฤทธิ์)  
  ๔.๒ ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนิสิต โดยตรวจสอบขอสอบ รายงาน  
   วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม(คณะกรรมการทวนสอบ 
   ผลสัมฤทธิ์)  

๕. การดําเนินการทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
  ๕.๑ ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบ ผลสัมฤทธิ์ตามขอ ๔ 



  ๕.๒ เปล่ียนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนสิิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรู 
   กับปญหาที่มาจากผลการประเมินผูสอนหรือแนวคิดใหมๆ  
 
 

 


