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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)
รหัสวิชา POS3303 รายวิชา มติมหาชนกับประชาธิปไตย
สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา 256๔

หมวดที๑่ ข้อมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา
POS3303
ชื่อรายวิชาภาษาไทย
มติมหาชนกับประชาธิปไตย
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Public Opinions and Democracy
๒. จานวนหน่วยกิต

3 หน่วยกิต

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
๓.๑ หลักสูตร
๓.๒ ประเภทของรายวิชา

รัฐศาสตรบัณฑิต
หมวดวิชาเฉพาะด้าน : วิชาแกน

๔.อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ
๔.๒ อาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ

๕. สถานที่ติดต่อ 132/๑ ม.๘ ต.กกโก อ.เมือง จ.ลพบุรี /โทร 08๔-0๔๙๔๕๔๙ /
E-Mail : dr_chomchai@hotmail.com
๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
๖.๑ ภาคการศึกษาที่ ๑/256๔ / โครงการพัฒนากาลังพลทหาร รุ่น๔/๑
๖.๒ จานวนผู้เรียนที่รับได้ ประมาณ ๔๐ คน
๗. รายวิชาทีต่ ้องเรียนมาก่อน(Pre-requisite) (ถ้ามี)

ไม่มี.

๘. รายวิชาทีต่ ้องเรียนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถ้ามี) ไม่มี.
๙. สถานที่เรียน วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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๑๐.วันที่จัดทาหรือปรับปรุง
รายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด

วันที่ 15 มีนาคม 256๔

มติมหาชนกับระบบการปกครอง ความหมายของมติมหาชน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก่อตัวของความ
คิดเห็น บทบาทของสื่อมวลชนกับการเกิดและปรับเปลี่ยนมติมหาชน มติมหาชนกับกระบวนการประชาธิปไตย

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา

๑.๑ เพื่อให้รู้และเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับมติมหาชนและกระบวนการประชาธิปไตย
๑.๒ เพื่ อ ให้ ส ามารถเชื่ อ มโยงความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งรั ฐ ศาสตร์ กั บ ศาสตร์ ท างสั งคมอื่ น ๆ เช่ น สั ง คมวิ ท ยา
เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยาการเมือง เป็นต้น และสามารถอธิบายวิถีทางที่นาไปสู่ความคิดเห็นทางการเมือง
และปัยหาที่เกี่ยวกับมติมหาชน
๑.๓ เพื่อให้รู้และสามารถอธิบายถึง อิทธิพลของสื่อที่มีต่อมติมหาชนและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวาระของสื่อของ
รับบาล
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมติมหาชนกับระบบการปกครอง ความหมายของมติมหาชน ปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการก่อตัวของความคิดเห็น บทบาทของสื่อมวลชนกับการเกิดและปรับเปลี่ยนมติมหาชน มติมหาชนกับ
กระบวนการประชาธิปไตย

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดาเนินการ
๑. คาอธิบายรายวิชา
(ภาษาไทย) มติมหาชนกับระบบการปกครอง ความหมายของมติมหาชน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก่อตัวของ

ความคิดเห็น บทบาทของสื่อมวลชนกับการเกิดและปรับเปลี่ยนมติมหาชน มติมหาชนกับกระบวนการประชาธิปไตย
(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. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
(ชั่วโมง)

สอนเสริม
(ชั่วโมง)

บรรยาย 45 ชั่วโมง ต่อ

ตามความต้องการ
ของนักศึกษา
โดยการนัดหมาย

ภาคการศึกษา

การฝึกปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน(ชั่วโมง)
ไม่มี

การศึกษาด้วยตนเอง
(ชั่วโมง)

6 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์
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๓. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
(ผู้รับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุข้อมูล ตัวอย่างเช่น ๑ ชั่วโมง / สัปดาห์)
๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผู้สอน ห้อง .. ชั้น ... อาคาร ..
๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ที่ทางาน / มือถือ 08๔-0๔๙๔๕๔๙
๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) dr_chomchai@hotmail.com
๓.๔ ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line). ID LINE :
๓.๕ ปรึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard).......

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
๑.คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 (๑) ผู้เรียนตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
 (๒) ผู้เรียนมีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
 (๓) ผู้เรียนมีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี สามารถทางานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ
ความสาคัญของวิธีการแก้ปัญหาได้
 (๔) ผู้เรียนเคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
 (๕) ผู้เรียนเคารพกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
๑.๒ วิธีการสอน
(๑) มอบหมายให้นักศึกษาทารายงานในมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมติมหาชนกับกระบวนการประชาธิปไตย
(๒) มอบหมายให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มในการวิเคราะห์สังเคราะห์ผลกระทบจากมติมหาชน
๑.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) พิจารณาปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับเพื่อนในกลุ่มระหว่างการร่วมทากิจกรรมกลุ่มและการตอบ
คาถามในชั้นเรียน

๒. ความรู้
๒.๑ ความรูท้ ี่ต้องพัฒนา
 (๑) ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และสาระส าคัญการเรียนรู้ในด้านรัฐศาสตร์ ได้อย่าง
ถูกต้อง
 (๒) ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในคุณค่าและความส าคัญของรัฐศาสตร์ ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ที่ส่งผล กระทบต่อกระบวนการบริหาร และการพัฒนาประเทศ
๒.๒ วิธีการสอน
(๑) บรรยายเนื้อหาทั้งหมด 15 ครั้ง โดยใช้ PowerPoint และเอกสารประกอบการสอนที่มีความทันสมัยของ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน พร้อมกับตั้งประเด็นคาถามให้นักศึกษาวิเคราะห์
สังเคราะห์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายหลังจากที่ได้ฟังการบรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวกับประเด็นคาถาม
แล้ว
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(๒) บรรยายเนื้ อ หาวิ ช าเป็ น 2 ส่ ว น คื อ การบรรยายในเนื้ อ หา มติ ม หาชนกั บ ระบบการปกครอง

ความหมายของมติมหาชน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก่อตัวของความคิดเห็น บทบาทของสื่อมวลชน
กับการเกิดและปรับเปลี่ยนมติมหาชน มติมหาชนกับกระบวนการประชาธิปไตย
๒.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) การประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบอัตนัยในการทดสอบเก็บคะแนนในห้องเรียน (quiz) การจัดทารายงาน
และเสนอรายงานในชั้นเรียน รวมทั้งการสอบกลางภาคและปลายภาค

๓.ทักษะทางปัญญา
๓.๑ ทักษะทางปัญญาทีต่ ้องพัฒนา
 (๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการน าองค์ความรู้ การคิดวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ
 (๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการประเมินสถานการณ์ เพื่อแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น
และประเทศ อย่างมีวิจารณญาณ
 (๓) ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์องค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ โดยบูรณาการกับศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
๓.๒ วิธีการสอน
(๑) บรรยายเนื้อหาทั้งหมด พร้อมยกตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับมติมหาชน
๓.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) การประเมินผลจากรายงานที่มอบหมายให้วิเคราะห์ผลจากมติมหาชน

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ตอ้ งพัฒนา
 (๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม สามารถแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นที่
แตกต่าง มีความรับผิดชอบต่อตนเองและเพื่อนร่วมงาน
 (๒) ผู้เรียนมีความสามารถแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณชน แสดงถึงภาวะความเป็นผู้น าในการแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ และสามารถแสดง บทบาทในสถานสมาชิกของกลุ่มเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้มี
การพัฒนาอย่างเหมาะสม
 (๓) ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและสังคมสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และ
วัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนมีมนุษย สัมพันธ์อันดีต่อผู้อื่น
 (๔) ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นต่อการพัฒนาการเรียนรู้ในวิชาชีพของตนอย่างต่อเนื่อง
๔.๒ วิธีการสอน
(๑) มอบหมายให้วิเคราะห์และสังเคราะห์จากประเด็นทางเศรษฐกิจและการเมืองกับมติมหาชนที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบัน
(๒) มอบหมายการทารายงานกลุ่มและให้นาเสนอรายงานในชั้นเรียนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกลุ่ม
อื่นๆ ในชั้นเรียน
๔.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินผลจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียนของนักศึกษา โดยพิจารณาถึงเนื้อหาข้อมูลที่เสนอมีความ
ทันสมัย ถูกต้องและน่าสนใจ เทคนิคที่นาเสนอรายงาน ทักษะและไหวพริบในการตอบคาถามเพื่อน และ
บุคลิกภาพในการเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน
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๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 (๑) ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยประกอบการศึกษาในรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง
 (๒) ผู้เรียนสามารถสื่อสารและน าเสนอหลักทฤษฎีประกอบปัญหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง
 (๓) ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบการนาเสนอข้อมูลโดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม

หมายเหตุ
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
เว้นว่าง
หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ
ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
1
ความหมายของมติมหาชน
แนวทางการศึกษามติมหาชนกับ
ประชาธิปไตย

2

ความสาคัญของมติมหาชนกับ
ประชาธิปไตย
บทบาทของสื่อมวลชนกับมติมหาชน

3

วิวัฒนาการทางการสื่อสารกับมติ
มหาชน

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
(ชั่วโมง)
และสื่อที่ใช้ / Online
3
-อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในชั้นเรียน
-Power point บรรยายเนื้อหา
หลักที่สาคัญ
-แบบทดสอบหลังการเรียน
(Post-test)
3
-อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในชั้นเรียน
-Power point บรรยายเนื้อหา
หลักที่สาคัญ
-แบบทดสอบหลังการเรียน
(Post-test)
3
-อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในชั้นเรียน
-Power point บรรยายเนื้อหา

ผู้สอน
ผศ.ดร.จอมชัย
เลิศอมรรัฐ

ผศ.ดร.จอมชัย
เลิศอมรรัฐ

ผศ.ดร.จอมชัย
เลิศอมรรัฐ
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

4

การชวนเชื่อและการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ทางการเมืองกับมติ
มหาชน

5

โพลกับการสารวจมติมหาชน

6

การสื่อสารกับประชามติ

7

การสื่อสารกับประชาพิจารณ์

8

สอบกลางภาค

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
(ชั่วโมง)
และสื่อที่ใช้ / Online
หลักที่สาคัญ
-แบบทดสอบหลังการเรียน
(Post-test)
3
-อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในชั้นเรียน
-Power point บรรยายเนื้อหา
หลักที่สาคัญ
-แบบทดสอบหลังการเรียน
(Post-test)
3
-อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในชั้นเรียน
-Power point บรรยายเนื้อหา
หลักที่สาคัญ
-แบบทดสอบหลังการเรียน
(Post-test)
3
-อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในชั้นเรียน
-Power point บรรยายเนื้อหา
หลักที่สาคัญ
-แบบทดสอบหลังการเรียน
(Post-test)
3
-อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในชั้นเรียน
-Power point บรรยายเนื้อหา
หลักที่สาคัญ (สรุปก่อน
สอบ)
-แบบทดสอบหลังการเรียน
(Post-test)
3
-

ผู้สอน

ผศ.ดร.จอมชัย
เลิศอมรรัฐ

ผศ.ดร.จอมชัย
เลิศอมรรัฐ

ผศ.ดร.จอมชัย
เลิศอมรรัฐ

ผศ.ดร.จอมชัย
เลิศอมรรัฐ
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สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
9
การชุมนุมประท้วงกับมติมหาชน

10

11

12

13

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
(ชั่วโมง)
และสื่อที่ใช้ / Online
3
-อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในชั้นเรียน
-Power point บรรยายเนื้อหา
หลักที่สาคัญ
-แบบทดสอบหลังการเรียน
(Post-test)
การเปลี่ยนแปลงทางการสื่อสารของมติ
3
-อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
มหาชน
คิดเห็นในชั้นเรียน
-Power point บรรยายเนื้อหา
หลักที่สาคัญ
-แบบทดสอบหลังการเรียน
(Post-test)
ทิศทางการกาหนดวาระมติมหาชน
3
-อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในชั้นเรียน
-Power point บรรยายเนื้อหา
หลักที่สาคัญ
-แบบทดสอบหลังการเรียน
(Post-test)
ประเด็นการสื่อสารมติมหาชนทีม่ ีความ
3
-อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
หลากหลายมากขึ้น
คิดเห็นในชั้นเรียน
-Power point บรรยายเนื้อหา
หลักที่สาคัญ
-แบบทดสอบหลังการเรียน
(Post-test)
สรุปประเด็นอิทธิพลของมติมหาชนต่อ
3
-อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
สังคม
คิดเห็นในชั้นเรียน
-Power point บรรยายเนื้อหา
หลักที่สาคัญ
-แบบทดสอบหลังการเรียน

ผู้สอน
ผศ.ดร.จอมชัย
เลิศอมรรัฐ

ผศ.ดร.จอมชัย
เลิศอมรรัฐ

ผศ.ดร.จอมชัย
เลิศอมรรัฐ

ผศ.ดร.จอมชัย
เลิศอมรรัฐ

ผศ.ดร.จอมชัย
เลิศอมรรัฐ
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สัปดาห์
ที่
14

15

16

17

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
(ชั่วโมง)
และสื่อที่ใช้ / Online
(Post-test)
สื่อมวลชนในสงครามจิตวิทยามวลชน
3
-อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในชั้นเรียน
-Power point บรรยายเนื้อหา
หลักที่สาคัญ
-แบบทดสอบหลังการเรียน
(Post-test)
การสื่อสารมติมหาชนกับกฎระเบียบทาง
3
-อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
สังคม
คิดเห็นในชั้นเรียน
-Power point บรรยายเนื้อหา
หลักที่สาคัญ
-แบบทดสอบหลังการเรียน
(Post-test)
ทิศทางการสือ่ สารมติมหาชนในอนาคต
3
-อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในชั้นเรียน
-Power point บรรยายเนื้อหา
หลักที่สาคัญ (สรุปก่อน
สอบ)
-แบบทดสอบหลังการเรียน
(Post-test)
สอบปลายภาค
3
-

ผู้สอน

ผศ.ดร.จอมชัย
เลิศอมรรัฐ

ผศ.ดร.จอมชัย
เลิศอมรรัฐ

ผศ.ดร.จอมชัย
เลิศอมรรัฐ

ผศ.ดร.จอมชัย
เลิศอมรรัฐ

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรูห้ ัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา
(Curriculum Mapping) ตามที่กาหนดในรายละเอียดของหลักสูตรสัปดาห์ที่ประเมินและสัดส่วนของการประเมิน)

ผลการเรียนรู้
ด้านความรู้

วิธีการประเมิน
การทดสอบย่อย

สัปดาห์ที่
ประเมิน
7, 8

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
30%
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ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

-ความหมายของมติมหาชน
-แนวทางการศึกษามติมหาชนกับประชาธิปไตย
-ความสาคัญของมติมหาชนกับประชาธิปไตย
-บทบาทของสื่อมวลชนกับมติมหาชน
-วิวัฒนาการทางการสื่อสารกับมติมหาชน
-การชวนเชื่อและการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ทางการเมืองกับมติมหาชน
-โพลกับการสารวจมติมหาชน
-การสื่อสารกับประชามติ
-การสื่อสารกับประชาพิจารณ์
ด้านคุณธรรม จริยธรรม / ด้านทักษะทางปัญญา /
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

ครั้งที่ 1 และ
การสอบกลางภาค

ด้านความรู้
-การชุมนุมประท้วงกับมติมหาชน
-การเปลี่ยนแปลงทางการสื่อสารของมติมหาชน
-ทิศทางการกาหนดวาระมติมหาชน
-ประเด็นการสื่อสารมติมหาชนที่มีความ
หลากหลายมากขึ้น
-สรุปประเด็นอิทธิพลของมติมหาชนต่อสังคม
-สื่อมวลชนในสงครามจิตวิทยามวลชน
-การสื่อสารมติมหาชนกับกฎระเบียบทางสังคม
-ทิศทางการสื่อสารมติมหาชนในอนาคต

การนาเสนอ
รายงาน
ประจาภาค
และเข้าชั้นเรียน
การทดสอบย่อย
ครั้งที่ 2 และ
การสอบปลายภาค

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

15

30%

16, 17

40%

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตาราและเอกสารหลัก
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(๑) กระมล ทองธรรมชาติ และเชาวนะ ไตรมาศ. “ลักษณะและขอบข่ายของรัฐศาสตร์” เอกสารการสอนชุด

(๒)
(๓)
(๔)
(๖)
(๗)

วิชา
หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์ หน่วยที่ 1. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546.
กาญจนา แก้ ว เทพ (แปล/เรี ย บเรี ย ง). Louis Althusser- Ideology and ideological state apparatuses
อุดมการณ์และกลไกทางอุดมการณ์ของรัฐ. กรุงเทพฯ: สยามปริทัศน์, 2557.
กาญจนา แก้วเทพ และสมสุข หินวิมาน. สายธารแห่งนักคิกทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองกับสื่อสาร
ศึกษา. มหาสารคาม: อินทนิล, 2560.
สุระชัย ชูผกา. การสื่อสารกับมติมหาชน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2556.
มหาวิทยาลัยรามคาแหง. รัฐศาสตร์ทั่วไป. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2555.
อนุสรณ์ ลิ่มมณี. “พัฒนาการของแนวคิดและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ ” เอกสารการสอนชุดวิชาหลัก
และวิธี
การศึกษาทางรัฐศาสตร์ หน่วยที่ 1. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556.

๒.เอกสารและข้อมูลสาคัญ
(๑) สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์. ระเบียบโลกใหม่. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, กรุงเทพฯ: 2555.
(๒) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. อนาคตประเทศไทยบนเส้นทางสีเขียว
เอกสารประกอบการประชุมประจาปี 2555 ของ สศช., กรุงเทพฯ: สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
(๓) จิตรา วีรบุรีนนท์ และอาคม สุงตระกูล, นาวาโท. “แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา” การพัฒนาจากมุมมอง
ของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2550.
๓. เอกสารและข้อมูลแนะนา
(๑) เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศกั ดิ์. เศรษฐกิจกระแสกลาง: ทิศทางอนาคตไทย (เอกสารสาเนา)
(๒) จันทนี เจริญศรี. “บทนา” ในศาสตร์ อศาสตร์: เข้ามาข้างนอก ออกไปข้างใน. นนทบุรี: ภาพพิมพ์,
2559.
(๓) ป๋วย อึ๊งภากรณ์. จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน (เอกสารสาเนา)

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ พิจารณาจาก
- แบบประเมินผู้สอนรายวิชา POS3303 มติมหาชนกับประชาธิปไตย
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน
(ระบุวิธีการประเมินที่จะได้ข้อมูลการสอน เช่น จากผู้สังเกตการณ์ หรือทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา เป็นต้น)

ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน พิจารณาจาก
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- รายงานทีน่ ักศึกษาจัดทา
- คะแนนประเมินการนาเสนอรายงานในชั้นเรียนของนักศึกษา
๓. การปรับปรุงการสอน
(อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เช่น คณะ/ภาควิชามีการกาหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว้อย่างไรบ้าง
การวิจัยในชัน้ เรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น)

จากการประเมินผลการสอนในข้อที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจะนามาซึ่งการปรับปรุงการเรียนการ
สอน โดยจะมีการจัดกิจกรรมในการระดมความคิดเห็นจากทีมการสอนและค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน ดังนี้
- การประชุมหารือร่วมกับคณาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
(อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูข้ องรายวิชา เช่น
ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปสาหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน หรือสาหรับ
มาตรฐานผลการเรียนรูแ้ ต่ละด้าน)

ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาดังนี้
- แบบฝึกหัดหลังจบการบรรยายในแต่ละหัวข้อ
- การทดสอบย่อยครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
- การสอบกลางภาคและปลายภาค
๕. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
(อธิบายกระบวนการในการนาข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ)

ผลลัพ ธ์ที่ ได้ จ ากการประเมิ น และการทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ป ระสิ ท ธิผลรายวิชา ได้ มีก ารวางแผนการ
ปรับปรุงการสอน และรายละเอียดของรายวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- การปรับปรุงรายวิชาทุกปีการศึกษา
***********************
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ความรับผิดชอบหลัก

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รหัสวิชา POS33๐๓
ชื่อรายวิชา
มติมหาชนกับประชาธิปไตย
Public Opinions and Democracy

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะ
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ด้าน
และการใช้เทคโนโลยี
อื่น ๆ
สารสนเทศ

ความรับผิดชอบรอง
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ความรับผิดชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจานวนได้ตามความรับผิดชอบ
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