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(ร่าง) 

รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา                 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
วทิยาเขต/   /                    - 

หมวดที ่1                 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 
       GESO105  การเมืองการปกครองและกฎหมายในชีวิตประจ าวนั   

        (Politics Government and Everyday life Laws)   

2. จ านวนหน่วยกติ 
3(3-0-6) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป กลุ่มสงัคมศาสตร์ 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารยท่ี์ไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นผูส้อนหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  โดยมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์  และ

ไดรั้บการอบรมดา้นการสอนหมวดวชิาศึกษาทัว่ไปแลว้ 
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 

ระดบัปริญญาตรี  
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน  

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
9. วนัทีจั่ดท ารายละเอยีดของรายวชิา หรือวันทีม่ีการปรับปรุงคร้ังล่าสุด 

วนัท่ี 26 มกราคม 2554 
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หมวดที ่ 2  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการเมืองการปกครองและกฎหมายในชีวิตประจ าวนั 

ความส าคญัของหลกัการเมืองการปกครองและหลกักฎหมาย  และสามารถน าหลกัการดงักล่าวมาปรับใชใ้น

ชีวติประจ าวนัได ้  

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
            1. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการเมืองการปกครองและกฎหมายในชีวติประจ าวนั 

2. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถอธิบาย เก่ียวกบัสถานการณ์ทางการเมืองการปกครอง และการตดัสินคดีความ

ต่างๆ ของกระบวนการยติุธรรม 

 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวชิา 
              ศึกษาบริบทส าคญัเก่ียวกบัการเมือง การปกครอง และกฎหมายท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต

ของมนุษยใ์นฐานะการเป็นพลเมืองท่ีดี ไดแ้ก่ หลกัการเมือง หลกัการปกครอง  วถีิชีวิตแบบประชาธิปไตย  สิทธิ

ทางการเมืองและสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค สถาบนัทางการเมืองกระบวนการทางการเมือง การเมืองภาค

พลเมือง รัฐธรรมนูญ กฎหมายกบัสังคมและประชาชน  ล าดบัชั้นและการจดัท ากฎหมาย และกฎหมายใน

ชีวติประจ าวนั เช่น การบุกรุก การละเมิด ความผดิต่อชีวิตและร่างกาย  ข่มขืนกระท าช าเรา อนาจาร กกัขงัหน่วง

เหน่ียว หม่ินประมาท  ความผดิวา่ดว้ยสัญญา ท าใหเ้สียทรัพย ์ หน้ี  มรดก กฎหมายครอบครัว  เป็นตน้ 

To study the key concepts in politics, government and laws that use for daily life good citizen ; political 

and governmental principles, the way of life in democracy, rights and human rights, equality, political institution 

political process, citizen politics, constitution, law and society, hierarchy and jurisprudence process and law in 

daily life; intrude, violate, culpability in life and body, raping, molest, imprison, libel, contract, property, 

obligation, succession and family law. 
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2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้/ภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/ง น 

   สน   /       ง น 
การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชัว่โมง ตามความตอ้งการ ของ
นกัศึกษา 

ไม่มี 90 ชัว่โมง 
 
 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
-  อาจารยป์ระจ ารายวชิาประกาศเวลาใหค้  าปรึกษาหาผา่นเวบ็ไซตม์หาวทิยาลยั 
-  อาจารยจ์ดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม  2  ชัว่โมง  ต่อสัปดาห์  (เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) 

 

หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 1.1   คุณธรรม  จริยธรรมทีต้่องพฒันา 
 พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหส้ามารถด าเนินชีวติร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมอยา่งราบร่ืน และเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม ผูส้อนตอ้งพยายามสอดแทรกเร่ืองท่ีเก่ียวกบัคุณธรรมจริยธรรมไปพร้อมกบัการศึกษาหลกั
การเมืองการปกครองและหลกักฎหมาย คุณธรรมจริยธรรมท่ีควรส่งเสริมในหลกัสูตรมีดงัน้ี 
                   - ใหน้กัศึกษาตระหนกัในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม การเสียสละ และความซ่ือสัตยสุ์จริต 

              -  ส่งเสริมใหเ้ป็นผูมี้วนิยั ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบต่อตนเอง และสังคม 

              -  เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและสังคม 

 1.2   วธีิการสอนทีจ่ะใช้พฒันาการเรียนรู้  
1.2.1  บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาเก่ียวกบัประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมืองการปกครองและ 

กฎหมาย  
1.2.2  อภิปรายกลุ่ม 
1.2.3  ก าหนดใหน้กัศึกษาหากรณีตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งแลว้น ามาวเิคราะห์ตามศาสตร์และทฤษฎีท่ีเรียน 

พร้อมกบัแลกเปล่ียนเรียนรู้กนั 
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2. ความรู้ 

 2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ  
  มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการเมืองการปกครองและหลกักฎหมาย ความส าคญัของหลกัการเมือง

การปกครองและหลกักฎหมาย  และสามารถน าหลกัการดงักล่าวมาปรับใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้  

2.2 วธีิการสอน 
 2.2.1  บรรยายประกอบการยกตวัอยา่ง 

             2.2.2  การท างานกลุ่มและน าเสนอรายงานจากการคน้ควา้ 
             2.2.3  การวเิคราะห์กรณีศึกษา 

2.2.4  การศึกษาโดยใชปั้ญหาเป็นหลกั  (Problem – based Learning) และเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
(Student Center) 

  2.3 วธีิการประเมินผล 
 2.3.1  ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค  

2.3.2  น าเสนอสรุปการอ่านจากการคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
วเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 1.3   วธีิการประเมินผล  
1.3.1  พฤติกรรมการเขา้เรียนและการท างานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งถูกตอ้งและตรงเวลา 
1.3.2  การร่วมอภิปรายท่ีมีเหตุผลถูกตอ้ง  เหมาะสม  และสร้างสรรค ์

 1.3.3  ประเมินผลการน าเสนอกรณีศึกษาท่ีมอบหมาย 
 1.3.4  ประเมินจากการทดสอบ 
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3. ทกัษะทางปัญญา 

 3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
  พฒันาความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ มีเหตุผล เพื่อการเรียนรู้เก่ียวกบัหลกัการเมืองการปกครอง
และหลกักฎหมาย 
 3.2 วธีิการสอน 

3.2.1  การมอบหมายใหน้กัศึกษาท างานกลุ่ม และน าเสนอผลการศึกษา 
 3.2.2  อภิปรายกลุ่ม 

3.3.3  วเิคราะห์กรณีศึกษาเก่ียวกบัการเมืองการปกครองและกฎหมาย 
   3.3.4  การสะทอ้นแนวคิดจากประพฤติ 
 3.3 วธีิการประเมินผล  
 สอบกลางภาคและปลายภาค  โดยเนน้ขอ้สอบท่ีเก่ียวกบัหลกัการเมืองการปกครองและหลกักฎหมาย 
 

 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพฒันา 
4.1.1  สามารถปฏิบติัและรับผดิชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามหนา้ท่ีและบทบาทของตนในกลุ่มงานได ้

อยา่งเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผูร่้วมงานและแกไ้ขปัญหากลุ่ม 
4.1.2  สามารถพฒันาทกัษะในการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั 
4.1.3  สามารถพฒันาความเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท างานเป็นทีม  

4.2. วธีิการสอน 
4.2.1  จดักิจกรรมกลุ่มในการวเิคราะห์กรณีศึกษา 
4.2.2  มอบหมายรายงานกลุ่ม และรายงานบุคคล 
4.2.3  การน าเสนอรายงานกลุ่ม และรายงานบุคคล 

4.3. วธีิการประเมินผล 
4.3.1  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชั้นเรียน 
4.3.2  ประเมินจากการเขา้เรียนและพฤติกรรมในชั้นเรียน 

 4.3.3  ประเมินจากความตรงต่อเวลาในการส่งงาน และประสิทธิผลของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 
5.1.1  พฒันาทกัษะในการส่ือสารทั้งการพดู การฟัง การเขียน โดยการท ารายงาน และน าเสนอในชั้น 

เรียน 
5.1.2  พฒันาทกัษะในการวเิคราะห์ขอ้มูลจากกรณีศึกษา 
5.1.3  พฒันาทกัษะในการสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 
5.1.4  ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการส่ือสาร เช่น การส่งงานทางอีเมล ์การสร้างหอ้งแสดง 

ความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ 
5.1.5  ทกัษะในการน าเสนอรายงานโดยใชรู้ปแบบ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม  

5.2. วธีิการสอน 
5.2.1 มอบหมายงานใหน้กัศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จากส่ือและแหล่งสารสนเทศต่างๆ  website ส่ือการ 

สอน e-learning และท ารายงานโดยเนน้การน าตวัเลข หรือมีสถิติอา้งอิง จากแหล่งท่ีมาขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ 
5.2.2 น าเสนอโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมเขา้มาช่วย   
 

5.3. วธีิการประเมินผล 
   5.3.1 ประเมินจากการจดัท ารายงาน และน าเสนอดว้ยส่ือเทคโนโลยี 

  5.3.2  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวธีิการอภิปราย 

 
 

 

 

 

 

 



 มคอ.3   

 
 

7 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมนิผล  

1.  แผนการสอน 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

1 - แนะน ารายวชิา การประเมินผล เน้ือหา 

ขอบเขต และแนวการศึกษาวิชาหลกั

การเมืองการปกครองและกฎหมายใน

ชีวติประจ าวนั 

 

 

3 

 

- อธิบายวธีิการศึกษาวชิาหลกั

การเมืองการปกครองและหลกั

กฎหมาย 

- นกัศึกษาสอบถามเพิ่มเติม 

และร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อ

ก าหนดวธีิการเรียนรู้ร่วมกนัได้

ตามหลกั “ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง

แห่งการเรียนรู้” 

 

2 -  ความหมายและรูปแบบของการ

ปกครอง 

-  ความหมายและความส าคญั ของ
การเมืองการปกครอง 

3 - อธิบายเน้ือหาโดยใช ้ Power 

Point ประกอบการบรรยาย 

- แนะน าหนงัสือเพิ่มเติม 

 

3 ลทัธิและอุดมการณ์ทางการเมือง   

- อุดมการณ์ประชาธิปไตย 

- วถีิชีวติแบบประชาธิปไตย 

3 - อธิบายเน้ือหาโดยใช ้ Power 

Point ประกอบการบรรยาย 

- ศึกษาจากกรณีศึกษา 

- แนะน าหนงัสือเพิ่มเติม 

 

4 แนวความคิดสิทธิมนุษยชน 

 

3 - อธิบายเน้ือหาโดยใช ้ Power 

Point ประกอบการบรรยาย 

- ศึกษาจากกรณีศึกษา 

- แนะน าหนงัสือเพิ่มเติม 

 

5 วฒันธรรมทางการเมืองและการกล่อม 3 - อธิบายเน้ือหาโดยใช ้ Power  
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

เกลาทางการเมืองและการมีส่วนร่วม

ทางการเมือง 

 

Point ประกอบการบรรยาย 

- ศึกษาจากกรณีศึกษา 

- แนะน าหนงัสือเพิ่มเติม 

6 สถาบนัทางการเมือง และการเลือกตั้ง 

 

3 - อธิบายเน้ือหาโดยใช ้ Power 

Point ประกอบการบรรยาย 

- ศึกษาจากกรณีศึกษา 

- แนะน าหนงัสือเพิ่มเติม 

 

7 รัฐธรรมนูญกบัการปกครอง 

 

3 - อธิบายเน้ือหาโดยใช ้ Power 

Point ประกอบการบรรยาย 

- แนะน าหนงัสือเพิ่มเติม 

 

8 สอบกลางภาค 2   

9 การเมืองภาคพลเมือง 

 

3 - อธิบายเน้ือหาโดยใช ้ Power 

Point ประกอบการบรรยาย 

- ศึกษาจากกรณีศึกษา 

 

10 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย 

-ความหมาย ท่ีมา และประเภทของ

กฎหมาย 

 

3 - อธิบายเน้ือหาโดยใช ้ Power 

Point ประกอบการบรรยาย 

 

 

11 การจดัท าและการยกเลิกกฎหมาย  ล าดบั

ชั้นและการจดัท ากฎหมาย 

 

3 - อธิบายเน้ือหาโดยใช ้ Power 

Point ประกอบการบรรยาย 

- แนะน าหนงัสือเพิ่มเติม 

 

12 กฎหมายท่ีส าคญัในชีวติประจ าวนั   

- การบุกรุก 
- การละเมิด 

3 - อธิบายเน้ือหาโดยใช ้ Power 

Point ประกอบการบรรยาย 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

 - ศึกษาจากกรณีศึกษา 

- แนะน าหนงัสือเพิ่มเติม 
13 กฎหมายท่ีส าคญัในชีวติประจ าวนั 

- ความผดิต่อชีวิตและร่างกาย 

ข่มขืนกระท าช าเรา อนาจาร กกัขงัหน่วง
เหน่ียว 

3 - อธิบายเน้ือหาโดยใช ้ Power 

Point ประกอบการบรรยาย 

- ศึกษาจากกรณีศึกษา 

- แนะน าหนงัสือเพิ่มเติม 

 

14 กฎหมายท่ีส าคญัในชีวติประจ าวนั   

- หม่ินประมาท 
- ความผดิวา่ดว้ยสัญญา ท าให้เสียทรัพย ์ 
- หน้ี 

3 - อธิบายเน้ือหาโดยใช ้ Power 

Point ประกอบการบรรยาย 

- ศึกษาจากกรณีศึกษา 

- แนะน าหนงัสือเพิ่มเติม 

 

15 กฎหมายท่ีส าคญัในชีวติประจ าวนั 

- มรดก 
- กฎหมายครอบครัว   
 

 - อธิบายเน้ือหาโดยใช ้ Power 

Point ประกอบการบรรยาย 

- ศึกษาจากกรณีศึกษา 

- แนะน าหนงัสือเพิ่มเติม 

 

16 สอบปลายภาค 3   
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 2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม 
ท่ี 

ผลการ 
เรียนรู้ 

วธีิการประเมิน 
สัปดาห์ท่ี 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ      
ประเมินผล 

1 1.1, 2.1, 3.1 
 

สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 

8 
16 

30% 
30% 

2 1.1, 2.1, 4.1, 5.1 วเิคราะห์กรณีศึกษาคน้ควา้การ

น าเสนอรายงาน 

การท างานกลุ่มและผลงาน 

การอ่านและสรุปบทความ 

การส่งงานตามท่ีมอบหมาย 

ตลอดภาค
การศึกษา 

20% 

3 1.1, 4.1, 5.1 การเขา้ชั้นเรียน การมีส่วนร่วม

กิจกรรมในชั้นเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

20% 

 
 

หมวดที ่6                      น   ส น 

1. ต าราและเอกสารหลกั 
 ลิขิต ธีรเวคิน. การเมืองการปกครองของไทย. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2553. 

โกวทิย ์พวงงาม. การปกครองท้องถิ่นไทย หลกัการและมิติใหม่ในอนาคต. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพว์ญิญูชน, 

2544. 

สนธิ  เตชานนัท.์ พืน้ฐานรัฐศาสตร์. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2550. 

รัฐสิทธ์ิ  คุรุสุวรรณ. ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป. กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2539. 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ  
 รัฐธรรมนูญ พุทธศกัราช 2550 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
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หมวดที ่7 การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
     1.1  การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
 1.2  การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
 1.3  แบบประเมินผูส้อน  และแบบประเมินรายวชิา 
 1.4  ขอเสนอแนะผา่นเวบ็บอร์ด  ท่ีอาจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัท าเป็นช่องทางการส่ือสารกบันกัศึกษา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 2.1  สังเกตการสอนของผูร่้วมทีมการสอน 
 2.2  ผลการสอบ 
 2.3  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3. การปรับปรุงการสอน 
             3.1  สัมมนาการจดัการเรียนการสอน 
การวจิยัในชั้นเรียน  การวจิยัและพฒันาการเรียนการสอน การวจิยัเก่ียวกบัองคค์วามรู้ในเน้ือหารายวชิา 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
     4.1  การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษาโดยอาจารยอ่ื์น  หรือผูท้รงคุณวฒิุ  
ท่ีไม่ใช่อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  
 4.2  มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวชิา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา  
โดยตรวจสอบขอ้สอบ  รายงาน  วธีิการใหค้ะแนนสอบ  และการใหค้ะแนนพฤติกรรม  

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
 จากผลการประเมิน  และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา  ไดมี้การวางแผนการปรับปรุงการสอน  
และรายละเอียดวชิา  เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน ดงัน้ี 
 5.1  ปรับปรุงรายวชิาทุก 3 ปี  หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามขอ้ 4 
 5.2  เปล่ียนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน  เพื่อใหน้กัศึกษามีมุมมองในเร่ืองการประยกุตค์วามรู้น้ีกบัปัญหาท่ีมา
จากงานวจิยัของอาจารยห์รืออุตสาหกรรมต่าง ๆ 
 

 
 
 
 

 


