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รายละเอยีดของรายวิชา (Course Specification) 

รหัสวิชา  POS3303   รายวิชา มติมหาชนกับประชาธิปไตย 

สาขาวิชารัฐศาสตร์  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา ๑  ปีการศึกษา 256๔ 

 

หมวดที๑่ข้อมูลทั่วไป 
๑. รหัสและช่ือรายวิชา   

รหัสวิชา   POS3303 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย มติมหาชนกับประชาธิปไตย 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Public Opinions and Democracy 

 
๒. จ านวนหนว่ยกิต   3 หน่วยกิต   
       
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
๓.๑  หลักสูตร       รัฐศาสตรบัณฑิต  
๓.๒ ประเภทของรายวิชา    หมวดวิชาเฉพาะด้าน : วิชาแกน 
 
๔.อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    
๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา            ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ 
๔.๒ อาจารย์ผู้สอน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ 

  
 
๕.  สถานท่ีติดต่อ  132/๑ ม.๘ ต.กกโก อ.เมือง จ.ลพบุรี  /โทร 08๔-0๔๙๔๕๔๙ /  

E-Mail : dr_chomchai@hotmail.com 
  
๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาท่ี  ๑/256๔ / โครงการพัฒนาก าลังพลทหาร รุ่น๔/๑ 
๖.๒ จ านวนผู้เรียนที่รับได้ ประมาณ  ๔๐  คน 

 
๗. รายวิชาทีต่้องเรียนมาก่อน(Pre-requisite)  (ถ้ามี) ไม่มี. 
 
๘. รายวิชาทีต่้องเรียนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถ้ามี) ไม่มี. 
 
๙. สถานท่ีเรียน    วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
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๑๐.วันท่ีจัดท าหรือปรับปรงุ   วันท่ี  15 มีนาคม 256๔ 
รายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
                   มติมหาชนกับระบบการปกครอง ความหมายของมติมหาชน ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการก่อตัวของความ
คิดเห็น บทบาทของส่ือมวลชนกับการเกิดและปรับเปล่ียนมติมหาชน มติมหาชนกับกระบวนการประชาธิปไตย 

หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
๑.๑   เพ่ือให้รู้และเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับมติมหาชนและกระบวนการประชาธิปไตย  

๑.๒   เพ่ือให้สามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กับศาสตร์ทางสังคมอ่ืนๆ เช่น สังคมวิทยา 

เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยาการเมือง เป็นต้น และสามารถอธิบายวิถีทางที่น าไปสู่ความคิดเห็นทางการเมือง

และปัยหาที่เกี่ยวกับมติมหาชน 

๑.๓   เพ่ือให้รู้และสามารถอธิบายถึงอิทธิพลของส่ือที่มีต่อมติมหาชนและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวาระของส่ือของ

รับบาล 

  
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมติมหาชนกับระบบการปกครอง ความหมายของมติมหาชน ปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการก่อตัวของความคิดเห็น บทบาทของส่ือมวลชนกับการเกิดและปรับเปล่ียนมติมหาชน มติมหาชนกับ
กระบวนการประชาธิปไตย  
 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา 
 (ภาษาไทย) มติมหาชนกบัระบบการปกครอง ความหมายของมตมิหาชน ปจัจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการก่อตัวของ
ความคิดเห็น บทบาทของส่ือมวลชนกับการเกิดและปรบัเปล่ียนมติมหาชน มตมิหาชนกับกระบวนการประชาธิปไตย 
  (ภาษาอังกฤษ) This course examines public opinions and political system, meanings of public opinions, dominant 
factors influencing the formation of opinions role of mass communication on the formation and changing of the public 
opinions and democratic process.  

 
๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัต/ิงาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

บรรยาย 45 ชั่วโมง ต่อ
ภาคการศกึษา 

ตามความต้องการ

ของนักศกึษา 

โดยการนัดหมาย 

ไม่ม ี 6 ชั่วโมง 

ต่อสัปดาห์ 
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๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 (ผู้รับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุข้อมูล   ตัวอย่างเช่น  ๑ ชั่วโมง / สัปดาห์) 
 ๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองท่ีห้องพักอาจารย์ผู้สอน  ห้อง .. ชั้น ... อาคาร .. 
 ๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ท่ีท างาน / มือถือ  08๔-0๔๙๔๕๔๙ 
 ๓.๓ ปรกึษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)   dr_chomchai@hotmail.com 
 ๓.๔ ปรกึษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line). ID LINE :  
 ๓.๕ ปรกึษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard)....... 
 

หมวดที ่๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

๑.คุณธรรม  จริยธรรม 
๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
  (๑)   ผู้เรียนตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซ่ือสัตย์สุจริต 
  (๒)  ผู้เรียนมีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
  (๓)   ผู้เรียนมีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี สามารถท างานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขดัแย้งและล าดับ

ความส าคัญของวิธีการแก้ปัญหาได้ 
 (๔)   ผู้เรียนเคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์  
 (๕)   ผู้เรียนเคารพกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม  
๑.๒   วธิีการสอน 

(๑)  มอบหมายให้นักศึกษาท ารายงานในมิติต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับมติมหาชนกับกระบวนการประชาธิปไตย 

(๒)  มอบหมายให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มในการวิเคราะห์สังเคราะห์ผลกระทบจากมติมหาชน 

๑.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  พิจารณาปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับเพ่ือนในกลุ่มระหว่างการร่วมท ากิจกรรมกลุ่มและการตอบ

ค าถามในชั้นเรียน 
 

๒. ความรู ้
๒.๑   ความรูท้ี่ต้องพัฒนา 
 (๑)  ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และสาระส าคัญการเรียนรู้ในด้านรัฐศาสตร์ ได้อย่าง

ถูกต้อง   
 (๒)   ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในคุณค่าและความส าคัญของรัฐศาสตร์ ภายใต้บริบทการเปล่ียนแปลงของ

สภาพการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ท่ีส่งผล กระทบต่อกระบวนการบริหาร และการพัฒนาประเทศ 
๒.๒   วิธีการสอน 

(๑)  บรรยายเน้ือหาทั้งหมด 15 ครั้ง โดยใช้ PowerPoint และเอกสารประกอบการสอนท่ีมีความทันสมัยของ
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน พร้อมกับตั้งประเด็นค าถามให้นักศึกษาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และแลกเปล่ียนความคิดเห็นภายหลังจากท่ีได้ฟังการบรรยายในหัวข้อท่ีเก่ียวกับประเด็นค าถาม
แล้ว  
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(๒)  บรรยายเน้ือหาวิชาเป็น 2 ส่วน คือ การบรรยายในเน้ือหามติมหาชนกับระบบการปกครอง 
ความหมายของมติมหาชน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก่อตัวของความคิดเห็น บทบาทของส่ือมวลชน
กับการเกิดและปรับเปลี่ยนมติมหาชน มติมหาชนกับกระบวนการประชาธิปไตย  

๒.๓    วธิีการประเมินผล 
(๑)  การประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบอัตนัยในการทดสอบเกบ็คะแนนในห้องเรียน (quiz) การจัดท ารายงาน

และเสนอรายงานในชั้นเรียน รวมทั้งการสอบกลางภาคและปลายภาค  
 

๓.ทักษะทางปัญญา 
๓.๑   ทักษะทางปัญญาทีต่้องพัฒนา 
 (๑)  ผู้เรียนมีความสามารถในการน าองค์ความรู้ การคดิวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ 
 (๒)  ผู้เรียนมีความสามารถในการประเมินสถานการณ์ เพ่ือแสวงหาแนวทางท่ีเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น

และประเทศ อย่างมีวิจารณญาณ 
 (๓)  ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์องค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ โดยบูรณาการกับศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวข้องได้อย่างเหมาะสม 
๓.๒   วธิีการสอน 

(๑)  บรรยายเน้ือหาทั้งหมด พร้อมยกตัวอย่างที่เก่ียวข้องกับมติมหาชน 
๓.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  การประเมินผลจากรายงานท่ีมอบหมายให้วิเคราะห์ผลจากมติมหาชน  
 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ตอ้งพัฒนา 
 (๑)  ผู้เรียนมีความสามารถในการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม สามารถแลกเปล่ียนและรับฟังความคิดเห็นท่ี

แตกต่าง มีความรับผิดชอบต่อตนเองและเพื่อนร่วมงาน  
 (๒)  ผู้เรียนมีความสามารถแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณชน แสดงถึงภาวะความเปน็ผู้น าในการแก้ไขปัญหา

ต่าง ๆ และสามารถแสดง บทบาทในสถานสมาชิกของกลุ่มเพ่ือร่วมกันขับเคล่ือนชุมชนและท้องถิ่นให้มี
การพัฒนาอย่างเหมาะสม  

 (๓)  ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและสังคมสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และ
วัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนมีมนุษย สัมพันธ์อันดีต่อผู้อื่น  

 (๔)   ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นต่อการพัฒนาการเรียนรู้ในวิชาชีพของตนอย่างต่อเน่ือง 
๔.๒   วิธีการสอน 

(๑)  มอบหมายให้วิเคราะห์และสังเคราะห์จากประเด็นทางเศรษฐกิจและการเมืองกับมติมหาชนที่เกิดข้ึน

ในปัจจุบัน          

(๒)  มอบหมายการท ารายงานกลุ่มและให้น าเสนอรายงานในชั้นเรียนเพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนข้อมูลกับกลุ่ม

อ่ืนๆ ในชั้นเรียน   

๔.๓    วธิีการประเมินผล 
(๑)  ประเมินผลจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียนของนักศึกษา โดยพิจารณาถึงเน้ือหาข้อมูลท่ีเสนอมีความ

ทันสมัย ถูกต้องและน่าสนใจ เทคนิคที่น าเสนอรายงาน ทักษะและไหวพริบในการตอบค าถามเพ่ือน และ
บุคลิกภาพในการเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน  

  



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๕ 
รายวิชา POS3303 มติมหาชนกบัประชาธิปไตย สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนัทา 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพฒันา 
 (๑)  ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยประกอบการศึกษาในรายวิชาที่

เก่ียวข้อง 
 (๒)  ผู้เรียนสามารถส่ือสารและน าเสนอหลักทฤษฎีประกอบปัญหาข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง 
 (๓)  ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบการน าเสนอข้อมูลโดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม  

 

หมายเหตุ 
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ์   หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  

เว้นว่าง หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 
 

สัปดาห์

ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

(ชั่วโมง)  

กิจกรรมการเรียนการสอน

และส่ือท่ีใช้ / Online 

ผู้สอน 

1 ความหมายของมติมหาชน 

แนวทางการศึกษามติมหาชนกับ

ประชาธิปไตย 

 

3 -อภิปรายแลกเปล่ียนความ 

 คิดเห็นในชั้นเรียน 

-Power point บรรยายเนื้อหา 

 หลักที่ส าคัญ 

-แบบทดสอบหลังการเรียน  

 (Post-test) 

ผศ.ดร.จอมชัย 
เลิศอมรรัฐ  
 

2 ความส าคัญของมตมิหาชนกับ

ประชาธิปไตย 

บทบาทของส่ือมวลชนกับมติมหาชน 

3 -อภิปรายแลกเปล่ียนความ 

 คิดเห็นในชั้นเรียน 

-Power point บรรยายเนื้อหา 

 หลักที่ส าคัญ 

-แบบทดสอบหลังการเรียน  

 (Post-test) 

ผศ.ดร.จอมชัย 
เลิศอมรรัฐ  
 

3 วิวัฒนาการทางการสื่อสารกับมติ

มหาชน 

 

3 -อภิปรายแลกเปล่ียนความ 

 คิดเห็นในชั้นเรียน 

-Power point บรรยายเนื้อหา 

ผศ.ดร.จอมชัย 
เลิศอมรรัฐ  
 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๖ 
รายวิชา POS3303 มติมหาชนกบัประชาธิปไตย สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนัทา 

สัปดาห์

ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

(ชั่วโมง)  

กิจกรรมการเรียนการสอน

และส่ือท่ีใช้ / Online 

ผู้สอน 

 หลักที่ส าคัญ 

-แบบทดสอบหลังการเรียน  

 (Post-test) 

4 การชวนเชื่อและการโฆษณา

ประชาสัมพนัธ์ทางการเมืองกับมติ

มหาชน 

 

3 -อภิปรายแลกเปล่ียนความ 

 คิดเห็นในชั้นเรียน 

-Power point บรรยายเนื้อหา 

 หลักที่ส าคัญ 

-แบบทดสอบหลังการเรียน  

 (Post-test) 

ผศ.ดร.จอมชัย 
เลิศอมรรัฐ  
 

5 โพลกับการส ารวจมติมหาชน 

 

3 -อภิปรายแลกเปล่ียนความ 

 คิดเห็นในชั้นเรียน 

-Power point บรรยายเนื้อหา 

 หลักที่ส าคัญ 

-แบบทดสอบหลังการเรียน  

 (Post-test) 

ผศ.ดร.จอมชัย 
เลิศอมรรัฐ  
 

6 การสื่อสารกับประชามติ 

 

3 -อภิปรายแลกเปล่ียนความ 

 คิดเห็นในชั้นเรียน 

-Power point บรรยายเนื้อหา 

 หลักที่ส าคัญ 

-แบบทดสอบหลังการเรียน  

 (Post-test) 

ผศ.ดร.จอมชัย 
เลิศอมรรัฐ  
 

7 การส่ือสารกบัประชาพิจารณ ์ 3 -อภิปรายแลกเปล่ียนความ 

 คิดเห็นในชั้นเรียน 

-Power point บรรยายเนื้อหา 

 หลักที่ส าคัญ (สรุปก่อน

สอบ) 

-แบบทดสอบหลังการเรียน  

 (Post-test) 

ผศ.ดร.จอมชัย 
เลิศอมรรัฐ  
 

8 สอบกลางภาค 3 -  



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๗ 
รายวิชา POS3303 มติมหาชนกบัประชาธิปไตย สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนัทา 

สัปดาห์

ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

(ชั่วโมง)  

กิจกรรมการเรียนการสอน

และส่ือท่ีใช้ / Online 

ผู้สอน 

9 การชุมนุมประท้วงกบัมติมหาชน 

 

3 -อภิปรายแลกเปล่ียนความ 

 คิดเห็นในชั้นเรียน 

-Power point บรรยายเนื้อหา 

 หลักที่ส าคัญ 

-แบบทดสอบหลังการเรียน  

 (Post-test) 

ผศ.ดร.จอมชัย 
เลิศอมรรัฐ  
 

10 การเปล่ียนแปลงทางการส่ือสารของมติ

มหาชน 

 

3 -อภิปรายแลกเปล่ียนความ 

 คิดเห็นในชั้นเรียน 

-Power point บรรยายเนื้อหา 

 หลักที่ส าคัญ 

-แบบทดสอบหลังการเรียน  

 (Post-test) 

ผศ.ดร.จอมชัย 
เลิศอมรรัฐ  
 

11 ทิศทางการก าหนดวาระมติมหาชน 

 

3 -อภิปรายแลกเปล่ียนความ 

 คิดเห็นในชั้นเรียน 

-Power point บรรยายเนื้อหา 

 หลักที่ส าคัญ 

-แบบทดสอบหลังการเรียน  

 (Post-test) 

ผศ.ดร.จอมชัย 
เลิศอมรรัฐ  
 

12 ประเดน็การส่ือสารมติมหาชนทีม่ีความ

หลากหลายมากข้ึน 

3 -อภิปรายแลกเปล่ียนความ 

 คิดเห็นในชั้นเรียน 

-Power point บรรยายเนื้อหา 

 หลักที่ส าคัญ 

-แบบทดสอบหลังการเรียน  

 (Post-test) 

ผศ.ดร.จอมชัย 
เลิศอมรรัฐ  
 

13 สรุปประเดน็อิทธิพลของมติมหาชนต่อ

สังคม  

3 -อภิปรายแลกเปล่ียนความ 

 คิดเห็นในชั้นเรียน 

-Power point บรรยายเนื้อหา 

 หลักที่ส าคัญ 

-แบบทดสอบหลังการเรียน  

ผศ.ดร.จอมชัย 
เลิศอมรรัฐ  
 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๘ 
รายวิชา POS3303 มติมหาชนกบัประชาธิปไตย สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนัทา 

สัปดาห์

ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

(ชั่วโมง)  

กิจกรรมการเรียนการสอน

และส่ือท่ีใช้ / Online 

ผู้สอน 

 (Post-test) 

14 ส่ือมวลชนในสงครามจิตวิทยามวลชน 3 -อภิปรายแลกเปลี่ยนความ 

 คิดเห็นในชั้นเรียน 

-Power point บรรยายเนื้อหา 

 หลักที่ส าคัญ 

-แบบทดสอบหลังการเรียน  

 (Post-test) 

ผศ.ดร.จอมชัย 
เลิศอมรรัฐ  
 

15 การสื่อสารมติมหาชนกับกฎระเบียบทาง

สังคม 

3 -อภิปรายแลกเปล่ียนความ 

 คิดเห็นในชั้นเรียน 

-Power point บรรยายเนื้อหา 

 หลักที่ส าคัญ 

-แบบทดสอบหลังการเรียน  

 (Post-test) 

ผศ.ดร.จอมชัย 
เลิศอมรรัฐ  
 

16 ทิศทางการสือ่สารมตมิหาชนในอนาคต 3 -อภิปรายแลกเปล่ียนความ 

 คิดเห็นในชั้นเรียน 

-Power point บรรยายเนื้อหา 

 หลักที่ส าคัญ (สรุปก่อน

สอบ) 

-แบบทดสอบหลังการเรียน  

 (Post-test) 

ผศ.ดร.จอมชัย 
เลิศอมรรัฐ  
 

17 สอบปลายภาค 

 

3 - ผศ.ดร.จอมชัย 
เลิศอมรรัฐ  
 

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

( ระบุวิธีการประเมินผลการเรยีนรูห้ัวข้อยอ่ยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา 

(Curriculum Mapping) ตามที่ก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตรสัปดาห์ที่ประเมินและสัดส่วนของการประเมิน) 
 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน  สัปดาห์ท่ี

ประเมิน  

สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

ด้านความรู้ การทดสอบยอ่ย 7, 8 30% 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๙ 
รายวิชา POS3303 มติมหาชนกบัประชาธิปไตย สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนัทา 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน  สัปดาห์ท่ี

ประเมิน  

สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

-ความหมายของมติมหาชน 

-แนวทางการศึกษามติมหาชนกับประชาธิปไตย 

-ความส าคัญของมติมหาชนกับประชาธิปไตย 

-บทบาทของส่ือมวลชนกับมตมิหาชน 

-วิวัฒนาการทางการสื่อสารกับมติมหาชน 

-การชวนเช่ือและการโฆษณาประชาสัมพันธ์

ทางการเมืองกับมติมหาชน 

-โพลกับการส ารวจมติมหาชน 

-การสื่อสารกับประชามติ 

-การสื่อสารกับประชาพิจารณ ์

ครั้งที ่1 และ 

การสอบกลางภาค 

ด้านคุณธรรม จรยิธรรม /  ด้านทักษะทางปัญญา / 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ  

การน าเสนอ

รายงาน 

ประจ าภาค 

และเข้าชั้นเรยีน 

15 30% 

ด้านความรู้ 

-การชุมนมุประท้วงกับมตมิหาชน 

-การเปล่ียนแปลงทางการส่ือสารของมติมหาชน 

-ทิศทางการก าหนดวาระมติมหาชน 

-ประเดน็การส่ือสารมตมิหาชนที่มีความ

หลากหลายมากข้ึน 

-สรุปประเดน็อิทธิพลของมติมหาชนต่อสังคม 

-ส่ือมวลชนในสงครามจติวิทยามวลชน 

-การสื่อสารมติมหาชนกับกฎระเบียบทางสังคม 

-ทิศทางการส่ือสารมตมิหาชนในอนาคต 

การทดสอบยอ่ย 

ครั้งที ่2 และ 

การสอบปลายภาค 

16, 17 40% 

 

 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ต าราและเอกสารหลัก 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๑๐ 
รายวิชา POS3303 มติมหาชนกบัประชาธิปไตย สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนัทา 

(๑)   กระมล ทองธรรมชาติ และเชาวนะ ไตรมาศ. “ลักษณะและขอบข่ายของรัฐศาสตร์” เอกสารการสอนชุด

วิชา 

     หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์ หน่วยที่ 1. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546. 

(๒)  กาญจนา แก้วเทพ (แปล/เรียบเรียง). Louis Althusser- Ideology and ideological state apparatuses 

อุดมการณ์และกลไกทางอุดมการณ์ของรัฐ. กรุงเทพฯ: สยามปริทัศน์, 2557. 

(๓) กาญจนา แก้วเทพ และสมสุข หินวิมาน. สายธารแห่งนักคิกทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองกับส่ือสาร

ศึกษา. มหาสารคาม: อินทนิล, 2560. 

(๔) สุระชัย ชูผกา. การสื่อสารกับมติมหาชน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2556. 

(๖) มหาวิทยาลัยรามค าแหง. รัฐศาสตร์ทั่วไป. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2555. 

(๗) อนุสรณ์ ล่ิมมณี. “พัฒนาการของแนวคิดและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์” เอกสารการสอนชุดวิชาหลัก

และวิธี 

การศึกษาทางรัฐศาสตร์  หน่วยที่ 1. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556. 
 

๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
(๑)   สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์. ระเบียบโลกใหม่. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง, กรุงเทพฯ: 2555. 

(๒) ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. อนาคตประเทศไทยบนเส้นทางสีเขียว 

เอกสารประกอบการประชมุประจ าป ี2555 ของ สศช., กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ. 

(๓) จิตรา วีรบรุีนนท์ และอาคม สุงตระกูล, นาวาโท. “แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา” การพัฒนาจากมุมมอง

ของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2550. 
 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
(๑)  เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิ. เศรษฐกิจกระแสกลาง: ทิศทางอนาคตไทย (เอกสารส าเนา) 

(๒) จันทนี เจริญศรี. “บทน า” ในศาสตร์ อศาสตร์: เข้ามาข้างนอก ออกไปข้างใน. นนทบุรี: ภาพพิมพ์, 

2559. 

(๓)  ป๋วย อ๊ึงภากรณ์. จากครรภม์ารดาถงึเชิงตะกอน (เอกสารส าเนา) 
 

หมวดที ่๗ การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ พิจารณาจาก  
- แบบประเมินผู้สอนรายวิชา POS3303 มติมหาชนกับประชาธิปไตย 

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

      (ระบุวิธีการประเมินที่จะได้ข้อมูลการสอน เชน่ จากผู้สังเกตการณ์ หรือทมีผู้สอน หรือผลการเรยีนของนักศึกษา เป็นต้น) 

ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน พิจารณาจาก 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๑๑ 
รายวิชา POS3303 มติมหาชนกบัประชาธิปไตย สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนัทา 

- รายงานทีน่ักศึกษาจัดท า 

- คะแนนประเมินการน าเสนอรายงานในชั้นเรียนของนักศึกษา 

๓. การปรับปรุงการสอน 

      (อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เชน่ คณะ/ภาควิชามกีารก าหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว้อยา่งไรบ้าง  

      การวิจัยในชัน้เรียน การประชุมเชงิปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น) 

 จากการประเมินผลการสอนในข้อที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจะน ามาซ่ึงการปรบัปรุงการเรียนการ

สอน โดยจะมีการจัดกิจกรรมในการระดมความคิดเห็นจากทมีการสอนและค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ิมเตมิเพื่อใชใ้นการ

ปรบัปรุงการเรียนการสอน ดังนี้ 

- การประชุมหารือร่วมกับคณาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

      (อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องรายวิชา เชน่ 

       ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปส าหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน หรือส าหรับ 

      มาตรฐานผลการเรยีนรูแ้ต่ละด้าน) 

ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มกีารทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายวิชาดังนี ้

- แบบฝกึหัดหลังจบการบรรยายในแต่ละหัวข้อ 

- การทดสอบย่อยครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 
- การสอบกลางภาคและปลายภาค 

๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

      (อธิบายกระบวนการในการน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ) 

 ผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมิน  และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการ

ปรับปรุงการสอน  และรายละเอียดของรายวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 

- การปรับปรุงรายวิชาทุกปีการศึกษา 
 

*********************** 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตร ี  โท  เอก 

 

หนา้ | ๑๒ 

รายวิชา POS3303 มติมหาชนกบัประชาธิปไตย สาขาวิชารัฐศาสตร์  คณะ/วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามท่ีปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

ทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะ

ด้าน

อื่น ๆ 

ความรับผิดชอบหลัก                                                        ความรับผิดชอบรอง  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓  

รหัสวชิา  POS33๐๓ 

ชื่อรายวิชา  

มติมหาชนกับประชาธิปไตย Public Opinions and Democracy 

Public Opinions and Democracy 

                  

 

 

 

ความรับผิดชอบในแต่ละด้านสามารถเพ่ิมลดจ านวนได้ตามความรับผิดชอบ 


