
มคอ. ๓  รายละเอียดของรายวิชา 

รายละเอยีดของรายวชิา (Course Specification) หมายถึง ขอ้มูลเกียวกบัแนวทางการบริหารจดัการ

ของแต่ละรายวิชาเพือใหก้ารจดัการเรียนการสอนสอดคลอ้งและเป็นไปตามทีวางแผนไวใ้นรายละเอียด ของหลกัสูตร 

ซึงแต่ละรายวิชาจะกาํหนดไวอ้ย่างชดัเจนเกียวกบัวตัถุประสงคแ์ละรายละเอียดของเนือหาความรู้ในรายวิชา แนว

ทางการปลูกฝังทกัษะต่างๆ ตลอดจนคุณลกัษณะอืนๆทีนักศึกษาจะไดรั้บการพฒันาให้ประสบความสําเร็จตาม

จุดมุ่งหมายของรายวิชา มีการกาํหนดรายละเอียดเกียวกบัระยะเวลาทีใชใ้นการเรียน วิธีการเรียน การสอน การวดัและ

ประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนงัสือหรือสือทางวิชาการอืนๆทีจาํเป็นสําหรับการเรียนรู้ นอกจากนียงักาํหนด

ยทุธศาสตร์ในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

ประกอบด้วย ๗ หมวด ดงันี 

หมวดที ๑ ขอ้มูลทวัไป 

หมวดที ๒  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

หมวดที ๓ ลกัษณะและการดาํเนินการ 

หมวดที ๔ การพฒันาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

หมวดที ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

หมวดที ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

หมวดที ๗ การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวิชา 
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 ๑ 

รายละเอยีดของรายวิชา 

ชือสถาบันอุดมศึกษา    มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

หมวดที ๑ ข้อมูลทัวไป 

๑. รหัสและชือรายวชิา  ๐๑๔๕๔๑๑๑  Introduction to Political Science 

๒. จํานวนหน่วยกติ  ๓ หน่วยกติ 

บรรยาย-ปฏิบติั 

๓. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 

 หลายหลกัสูตร วิชาเลือกทวัไป  

๔. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

 นางสาวสุภณิดา พวงผกา 

๕. ภาคการศึกษา / ชันปีทเีรียน 

 ภาคตน้ / ทุกชนัปี 

๖. รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)   - 

๗. รายวิชาทีต้องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisites)   - 

๘. สถานทเีรียน   

SC๙-๕๐๘ คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

๙. วนัทีจัดทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาครังล่าสุด 

 ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 

หมวดที ๒   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

๑.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

๒. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 

เนืองจากสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบนัมีความเคลือนไหวและการเปลียนแปลงตลอดเวลา นอกจากนี

ความขดัแยง้ทางความคิดของคนในสังคมก็ยงัคงดาํรงอยูแ่ละส่งผลต่อเนืองมาตงัแต่หลงัการรฐัประหารในปี พ.ศ.

  ซึงนับเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองทีสําคญั สามารถนาํมาใชเ้ป็นกรณีศึกษาในรายวิชา เพือช่วยใหนิ้สิต

เขา้ใจถึงเนือหาในรายวิชาไดดี้ขึน  
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 ๒

 

 

หมวดที ๓   ลกัษณะและการดําเนินการ 

๑. คาํอธิบายรายวชิา  

ขอบขา่ยและแนวคิดสาํคญัทางรัฐศาสตร์ สถาบนัทางการเมืองและกระบวนการทางการเมือง รูปแบบการ

ปกครอง อุดมการณ์ทางการเมือง ทศันคติและอตัรกิริยาทางการเมือง ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศและการบริหาร

รัฐกิจ 
 

๒. จํานวนชัวโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา 

 ๔๕ ชวัโมงบรรยาย 

๓. จํานวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

  ๙ ชวัโมง/ สัปดาห์  ณ หอ้ง SC๙-๕๑๐ (ห้องพกัอาจารย)์ 

 

หมวดที ๔   การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านทีมุ่งหวงั ในรายวิชา ๐๑๔๕๔๑๑๑ 

Introduction to Political Science มีดงันี 

 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 

 ๑.๑  คุณธรรม จริยธรรมทีตอ้งพฒันา 

๑.๑.๑ มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

 ๑.๒  วิธีการสอน 

๑.๒.๑ มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นรายบุคคล 

๑.๒.๒ มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าเป็นกลุ่ม 

 ๑.๓  วิธีการประเมินผล 

๑.๓.๑ สังเกตพฤติกรรมการเรียน 

๑.๓.๒ สังเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๑.๓.๓ การทาํชินงานทีได้รับมอบหมาย 

 

๒. ความรู้ 

 ๒.๑  ความรู้ทีตอ้งไดรั้บ 

๒.๑.๑ มีความรู้และความเข้าใจเกียวกับหลกัการและทฤษฎีทีสาํคัญในทางรัฐศาสตร์ 
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๒.๑.๒ สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาทีศึกษากับความรู้ในศาสตร์อืนๆ ทีเกียวข้อง 

 ๒.๒  วิธีการสอน 

  ๒.๒.๑ การบรรยายโดยผู้สอน 

  ๒.๒.๒ มอบหมายงานศึกษาค้นคว้าเป็นรายบุคคล 

   ๒.๒.๓ มอบหมายงานศึกษาค้นคว้าเป็นกลุ่ม 

        ๒.๒.๔  การอภิปราย  

 

 ๒.๓  วิธีการประเมินผล 

๒.๓.๑  การนาํเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าเป็นรายบุคคล  

๒.๓.๒ การนาํเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าเป็นกลุ่ม  

๒.๓.๓ การมีส่วนร่วมในการอภิปราย 

๒.๓.๔ การทดสอบ   

๓. ทกัษะทางปัญญา : พัฒนาการเรียนรู้ /วิเคราะห์ /สังเคราะห์   

  

 ๓.๑  ทกัษะทางปัญญาทีตอ้งพฒันา 

    ๓.๑.๑  คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

    ๓.๑.๒ สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมลูต่างๆ เพือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง  

                     สร้างสรรค์  

   ๓.๑.๓ สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  

๓.๒ วิธีการสอน 

   ๓.๒.๑  มอบหมายงานศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นรายบุคคล 

          ๓.๒.๒  มอบหมายงานศึกษาค้นคว้าเป็นกลุ่ม 

     ๓.๒.๓  การอภิปรายในชันเรียน 

๓.๓  วิธีการประเมินผล 

  ๓.๓.๑ รายงานผลงานการศึกษาค้นคว้าเป็นรายบุคคล  

  ๓.๓.๒ การนาํเสนอและรายงานผลการศึกษาค้นคว้าเป็นกลุ่ม  

  ๓.๓.๓  การมส่ีวนร่วมในการอภิปราย   

๔. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

 ๔.๑  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีตอ้งพฒันา 

   ๔.๑.๑ มีความรับผิดชอบในการกระทาํของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 

   ๔.๑.๒ มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนือง 
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 ๔.๒  วิธีการสอน 

   ๔.๒.๑ มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นรายบุคคล 

   ๔.๒.๒ มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าเป็นกลุ่ม 

 

 ๔.๓  วิธีการประเมินผล 

  ๔.๓.๑ ประเมินจากพฤติกรรมการเรียน 

  ๔.๓.๒ ประเมินจากพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

  ๔.๓.๓ ประเมินจากชินงานทีได้รับมอบหมาย 

๕. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ๕.๑  ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีตอ้งพฒันา 

   ๕.๑.๑  มีทักษะในการใช้เครืองมือทีจาํเป็นทีมีอยู่ในปัจจุบันต่อการทาํงานทีเกียวกับคอมพิวเตอร์ 

  ๕.๑.๒ สามารถสือสารอย่างมีประสิทธิภาพทังปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสือการ

นาํเสนออย่างเหมาะสม  

   ๕.๑.๓ สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสือสารอย่างเหมาะสม 

 ๕.๒  วิธีการสอน 

   ๕.๒.๑  มอบหมายให้มีการนาํเสนอผลการศึกษาค้นคว้าเป็นกลุ่มหน้าชันเรียน 

   ๕.๒.๒  การอภิปรายกลุ่มในชันเรียน และมกีารนาํเสนอผลการอภิปรายหน้าชันเรียน 

 ๕.๓  วิธีการประเมินผล 

  ๕.๓.๑ ประเมินจากการนาํเสนอผลการศึกค้นคว้าเป็นกลุ่มหน้าชันเรียน 

  ๕.๓.๒  ประเมินจากการมส่ีวนร่วมในการอภิปรายกลุ่มในชันเรียน และการนาํเสนอผลการ

อภิปรายหน้าชันเรียน     

หมวดที ๕   แผนการสอนและการประเมนิผล 

๑. แผนการสอน  

  ผูส้อน อ.สุภณิดา พวงผกา 

  

สัปดาห์   

ท ี

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวนชัวโมง กจิกรรมการ

เรียนการสอน 

สือการสอน 

๑ บทนํา/ ขอบเขตรายวิชา ๑.๕ บรรยาย Power point 

๒ ทฤษฎีวา่ดว้ยศาสตร์ : วิวฒันาการของ

ความรู้และลกัษณะของศาสตร์  

๓ บรรยาย Power point 
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๓ ความหมายของรฐัศาสตร์หรือศาสตร์

ทางการเมือง 

๓ บรรยาย 

อภิปรายในชนั

เรียน 

Power point 

นาํเสนอผลการ

อภิปรายในชนัเรียน 

๔ แนวทางและจุดมุ่งหมายในการศึกษา

วิชารัฐศาสตร์  ท่ามกลางการ

เปลียนแปลงของโลกยคุปัจจุบนั 

๓ บรรยาย Power point 

๕ ขอบเขตและสาขาวิชาทีสาํคญั ๆ ของ

รัฐศาสตร์และความเกียวพนักบัศาสตร์

สาขาอืน 

๓ บรรยาย Power point 

๖ พฒันาการของรัฐศาสตร์: รัฐศาสตร์

ในแตล่ะยคุ 

๓ บรรยาย 

รายงานกลุ่ม 

Power point 

รายงานผลการศึกษา

คน้ควา้กลุ่ม 

๗ แนวคิดพืนฐานทางรัฐศาสตร์: รัฐ 

รูปแบบของรัฐองคป์ระกอบของรัฐ  

๓ บรรยาย 

นาํเสนอรายงาน

หนา้ชนัเรียน 

Power point 

๘ ความแตกต่างและความหมายของ รฐั 

ชาติ และประเทศ 

๓ บรรยาย Power point 

๙ รูปแบบการปกครอง ๓ บรรยาย Power point 

๑๐ สอบกลางภาค ๑.๕ สอบแบบอตันยั  

๑๑ อุดมการณ์ทางการเมอืง ๔.๕ บรรยาย Power point 

๑๒ สถาบนัทางการเมือง ๓ บรรยาย Power point 

๑๓ สถาบนัทางการเมือง (ต่อ) ๓ บรรยาย 

การอภิปรายใน

ชนัเรียน 

นาํเสนอผลการ

อภิปรายในชนัเรียน 

๑๔ การมีส่วนร่วมทางการเมือง ๔.๕ บรรยาย 

รายงานเดียว 

Power point 

รายงานผลการคน้ควา้

เดียว 

๑๖ การสอบปลายภาค ๑.๕ บรรยาย 

การสอบพูด 

Power point 
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๒.  แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวขอ้ตามทีปรากฏในแผนทีแสดงการกระจายความ

รับผดิชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามทีกาํหนดในรายละเอียดของหลกัสูตร  สัปดาห์ทีประเมิน และ

สัดส่วนของการประเมิน 

ผลการเรียนรู้ที

เกยีวข้อง 

กจิกรรมการประเมนิ สัปดาห์ 

ทปีระเมนิ 

สัดส่วนของการ

ประเมนิผล 

 - การเข้าชันเรียน  

- การทาํงานกลุ่ม 

       ตลอด 

 ภาคการศึกษา 

 

    ๒๐% 

   ๒๕ % 

 - การสอบ 

 

- การทดสอบในชันเรียน 

- การนาํเสนอผลงานเป็นรายบุคคล 

สัปดาห์ที ๑๐ 

และ ๑๖ 

ตลอดภาค

การศึกษา 

          

๓๐% 

  

๑๕% 

๑๐% 

 

หมวดที ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.  ตาํราและเอกสารหลกั 

- กมล สมวิเชียร. . รัฐศาสตร์เบืองต้น. ไทยวฒันาพานิช: กรุงเทพฯ. 

- กุหลาบ สายประดิษฐ์. . การเมอืงของประชาชน. มูลนิธิเสถียรโกเศศ-นาคะประทีป: กรุงเทพฯ  

- โกวิท วงศสุ์รวฒัน์. . รัฐศาสตร์เบืองต้น. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์: กรุงเทพฯ. 

- ลิขิต ธีรเวคิน. . การเมอืงการปกครองของไทย. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์: กรุงเทพฯ.  

๒. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 

 วารสาร รายงาน สืออิเล็กทรอนิกส์ เวบ็ไซตที์เกียวขอ้งกบัวิชารัฐศาสตร์ การเมอืง และการปกครอง 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะนํา - 

 

หมวดที ๗ การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวชิา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

 การประเมินผล online โดยมหาวิทยาลยั ๒ ครัง/ภาคการศึกษา 

๒.  กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

- ผลการเรียนของนักศึกษา 



มคอ. ๓     
 

 ๗

- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

๓.  การปรับปรุงการสอน 

 - การปรับปรุงเนือหาใหมี้ความทนัสมยั และเหมาะสม 

 - เพิมการยกตวัอยา่ง  

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษาในรายวิชา 

- มีการรายงานผลการศึกษาต่อผูบ้ริหารระดบัคณะ 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

 - นาํขอ้มูลทีไดม้าใช้เป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุงเนือหา และวิธีการสอนในภาคการศึกษาตอ่ไป 

 


