
มคอ. ๓  รายละเอียดของรายวิชา 

รายละเอยีดของรายวชิา (Course Specification) หมายถึง ขอ้มลูเกียวกบัแนวทางการบริหารจดัการของ

แต่ละรายวิชาเพือให้การจัดการเรียนการสอนสอดคลอ้งและเป็นไปตามทีวางแผนไวใ้นรายละเอียด ของ

หลกัสูตร ซึงแต่ละรายวิชาจะกาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจนเกียวกบัวตัถุประสงคแ์ละรายละเอียดของเนือหาความรู้

ในรายวิชา แนวทางการปลูกฝังทกัษะต่างๆ ตลอดจนคุณลกัษณะอืนๆทีนักศึกษาจะไดรั้บการพฒันาให้

ประสบความสาํเร็จตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา มีการกาํหนดรายละเอียดเกียวกบัระยะเวลาทีใชใ้นการเรียน 

วิธีการเรียน การสอน การวดัและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือสือทางวิชาการอืนๆทีจาํเป็น

สาํหรับการเรียนรู้ นอกจากนียงักาํหนดยทุธศาสตร์ในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

ประกอบด้วย ๗ หมวด ดังนี 

หมวดที ๑ ขอ้มลูทวัไป 

หมวดที ๒  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

หมวดที ๓ ลกัษณะและการดาํเนินการ 

หมวดที ๔ การพฒันาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

หมวดที ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

หมวดที ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

หมวดที ๗ การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวิชา 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดของรายวชิา 

ชือสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา   ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

หมวดที ๑ ข้อมูลทัวไป 

๑. รหัสและชือรายวชิา  ๐๓๗๕๑๑๑๒  Social and Politics 

๒. จาํนวนหน่วยกติ  ๓ หน่วยกิต 

บรรยาย-ปฏิบติั 

๓. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 

 หลายหลกัสูตร วิชาหมวดศึกษาทวัไป  

๔. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

 นางสาวมานิตา หนูสวสัดิ 

๕. ภาคการศึกษา / ชันปีทีเรียน 

 ภาคตน้ / ทุกชนัปี 

๖. รายวชิาทีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)   - 

๗. รายวชิาทีต้องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisites)   - 

๘. สถานทีเรียน   

SC๙-๕๐๙ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

๙. วนัทีจดัทําหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาครังล่าสุด 

 ๒๘  พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

 

หมวดที ๒   จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

๑.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

 เพือศึกษาและทาํความขา้ใจแนวความคิดทางสังคมและการเมือง ความจาํเป็นต่อการกาํเนิดสังคม

และรัฐ ความสมัพนัธร์ะหว่างสงัคมและการเมือง และการเปลียนแปลงทางสังคมและการเมือง นิสิตผูเ้รียน

รายวิชานีจะสามารถเข้าใจและอธิบายปรากฎการณ์ทางสังคมและการเมือง สามารถวิเคราะห์การ

เปลียนแปลงทางสงัคมและการเมือง และปัญหาของสงัคมและรัฐในกระแสโลกาภิวตัน์ได ้
 
 
 



๒. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

เนืองจากมีการเปลียนแปลงผูส้อนรายวิชา และประกอบกับสถานการณ์ทางสังคมและการเมือง

ปัจจุบนัเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว ทาํให้ประเด็นการศึกษาสังคมและการเมืองมีความสลบัซบัซอ้นและมี

ประเด็นปัญหาของสงัคมและการเมืองใหม่ๆเกิดขึน ดงันนัผูส้อนจึงขอพฒันาและปรับปรุงเนือหารายวิชานี

ใหมี้ความทนัสมยัต่อสถานการณ์ปัจจุบนัมากขึน 

 

หมวดที ๓   ลักษณะและการดําเนินการ 

๑. คาํอธิบายรายวชิา  

แนวคิดและทฤษฎีทางสังคม การเมืองและวัฒนธรรม กาํเนิดสังคมและรัฐ โครงสร้างและ

องคป์ระกอบสงัคมสถาบนัทางสงัคมและระบบการเมือง อุดมการณ์และลทัธิการเมือง พรรคการเมืองและ

ระบบราชการ การมีส่วนร่วมทางการเมือง พฒันาการทางการเมือง การเปลียนแปลงทางสังคมและการเมือง 

และการบริหารประเทศสมยัใหม่ 
 

๒. จาํนวนชัวโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา 

 ๔๕ ชวัโมงบรรยาย 

๓. จาํนวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

  ๙ ชวัโมง/ สปัดาห์  ณ หอ้งพกัอาจารย ์ชนั ๓ ตึก ๙ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 

หมวดที ๔   การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

การพฒันาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้นทีมุ่งหวงั ในรายวิชา ๐๓๗๕๑๑๑๒  

Social and Politics 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 มีความรู้และความเข้าใจเกียวกับหลักการและทฤษฎีทีสาํคัญในทางสังคมศาสตร์

และรัฐศาสตร์ 

๒.๑.๒ สามารถอธิบายและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมและการเมืองได้  

๒.๑.๓ 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 และสรุปประเดน็ปัญหาและความต้องการ  

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  การมีส่วนร่วมในการอภิปราย  

  

๔. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

 ๔.๑  ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีตอ้งพฒันา 

   ๔.๑.๑ มีความรับผิดชอบในการกระทาํของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 

   ๔.๑.๒ มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนือง 

 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  มีทักษะในการใช้เครืองมือทีจําเป็นทีมีอยู่ ในปัจจุบันต่อการทํางานทีเกียวกับ

คอมพิวเตอร์ 

  ๕.๑.๒ สามารถสือสารอย่างมีประสิทธิภาพทังปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของ

สือการนาํเสนออย่างเหมาะสม  

   ๕.๑.๓ สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสือสารอย่างเหมาะสม 

 ๕.๒  วิธีการสอน 

   ๕.๒.๑  มอบหมายให้มีการนาํเสนอผลการศึกษาค้นคว้าเป็นกลุ่มหน้าชันเรียน 

   ๕.๒.๒  การอภิปรายกลุ่มในชันเรียน และมีการนาํเสนอผลการอภิปรายหน้าชันเรียน 

 ๕.๓  วิธีการประเมินผล 

  ๕.๓.๑ ประเมินจากการนาํเสนอผลการศึกค้นคว้าเป็นกลุ่มหน้าชันเรียน 

  ๕.๓.๒  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่มในชันเรียน และการนาํเสนอผล

การอภิปรายหน้าชันเรียน     
 

 



หมวดที ๕   แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน  

  ผูส้อน อ.มานิตา หนูสวสัดิ 

  

สั ป ด า ห์   

ที 

หัวข้อ/รายละเอยีด จาํนวนชัวโมง กิ จ ก ร ร ม ก า ร

เรียนการสอน 

สือการสอน 

๑ บทนาํขอบเขตรายวิชา ๓ บรรยาย Power point 

๒ แนวคิดทฤษฎีทางสังคม และการ 

กาํเนิดสงัคม 

๓ บรรยาย Power point 

๓ โครงสร้างสังคมและสถาบันทาง

สงัคม 

๓ บรรยาย 

 

Power point 

 

๔ แนวคิดทฤษฎีการเมืองและการกาํเนิด

รัฐ  

๓ บรรยาย Power point 

๕ งานคน้ควา้ส่วนบุคคล ๓ ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า

รายบุคคล 

 

๖ วฒันธรรมทางการเมือง ๓ บรรยาย Power point 

๗ สอบกลางภาค ๓ สอบแบบอตันยั  

๘ ความสัม พันธ์ระ หว่ างสังคมและ

การเมือง 

๓ บรรยาย Power point 

๙ ก า ร เ ป ลี ย น แ ป ลง ท า ง สัง ค ม แ ล ะ

การเมือง 

๓ บรรยาย Power point 

๑๐ ปั ญ ห า ข อ ง สั ง ค ม แ ล ะ รั ฐ ใ น ยุ ค

โลกาภิวฒัน ์

๓ บ ร ร ย า ย แ ล ะ

อภิปรายในชัน

เรียน 

Power point แ ล ะ

สือสารสนเทศ  

๑๑ ขบวนการเคลือนไหวทางสังคมและ

ประชาสงัคม 

๓ บรรยาย Power point 

๑๒ ความขดัแยง้ทางการเมืองและสงัคม ๓ บรรยาย Power point 

๑๓ นาํเสนอรายงาน ๓ รายงานกลุ่ม 

และอภิปรายใน

ชนัเรียน 

นําเสนอผลงานและ

อภิปรายในชนัเรียน 

 

 



๑๔ นาํเสนอรายงาน ๓ รายงานกลุ่มและ

อภิปรายในชัน

เรียน 

นําเสนอผลงานและ

อภิปรายในชนัเรียน 

๑๕ สอบปลายภาค ๓ สอบแบบอตันยั  

 

 

๒.  แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้หวัขอ้ยอ่ยแต่ละหัวขอ้ตามทีปรากฏในแผนทีแสดงการกระจายความ

รับผดิชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามทีกาํหนดในรายละเอียดของหลกัสูตร  สปัดาห์ทีประเมิน 

และสดัส่วนของการประเมิน 

ผ ล ก า ร เ รี ย น รู้ ที

เกยีวข้อง 

กจิกรรมการประเมนิ สัปดาห์ 

ทีประเมนิ 

สั ด ส่ ว น ข อ ง ก า ร

ประเมนิผล 

 -การเข้าชันเรียน  
-การมีส่วนร่วมในการอภิปราย 

- การศึกษาค้นคว้ารายบุคคลและทาํงานกลุ่ม

 ตลอด 

 ภาคการศึกษา 

 

    ๑๐% 

   ๑๐% 

 - การสอบ 

 

 

-รายงานกลุ่ม  

-การนาํเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 

สัปดาห์ที ๗ 

และ ๑๕ 

 

 สัปดาห์ที ๑๓ 

และ ๑๔ 

       

 ๕๐% 

  

 

๒๐% 

๑๐% 

 

 

 

หมวดที ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตาํราและเอกสารหลกั 

- ไชรัตน์ เจริญสินโอฬาร. (2540) ขบวนการเคลือนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่/

ขบวนการ     เคลือนไหวประชาสังคมในต่างประเทศ: บทสํารวจพฒันาการ

สถานภาพและนัยยะเชิงความคิด/ทฤษฎีต่อการพฒันาประชาธิปไตย. กรุงเทพฯ: 

ศนูยว์จิยัและพฒันาตาํรา มหาวทิยาลยัเกรกิ. 

- ไชยรตัน์ เจริญสนิโอฬาร. (2551) รฐัศาสตรแ์นววิพากษ์. พิมพ์ครงัที . กรุงเทพฯ: 

สาํนกัพมิพธ์รรมศาสตร.์ 



- ชยัวฒัน์ สถาอานนัท ์)บก) .(.2553) ความรนุแรงซ่อน /หาสงัคมไทย. กรุงเทพฯ  :มติ

ชน. 
- ชยัอนนัต ์สมุทวณิช. (2552) รฐั พมิพค์รงัท ี . กรุงเทพฯ: สถาบนันโยบายศกึษา. 

- ภาควชิาสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา คณะรฐัศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ) .2553) 

สงัคมและวัฒนธรรม. พิมพ์ครังที 12. กรุงเทพฯ  :สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั. 
- พชิญ์ พงษ์สวสัด ิ )2555). ปาฐกถา “6 ตุลา 2519 กบัอดุมการณ์ของคนรุ่นหลงั 6 

ตลุา” ในงานสปัดาหร์าํลกึ 36 ปี 6 ตุลา 2519 ในวนัท ี6 ตุลาคม พ.ศ 2555 ณ หอประชุม

ศรบีรูพา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ท่าพระจนัทร ์

- พฤทธิสาณ ชุมพล ) .2550) ระบบการเมือง  :ความรู้เบืองต้น. พิมพ์ครังที 9. 

กรุงเทพฯ :สาํนกัพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
- บฆูอร ียหีมะ ) .2554) ความรู้เบืองต้นทางรฐัศาสตร .์ พมิพ์ครงัท ี3. กรุงเทพฯ  :คณะ

มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฎัสงขลา. 
- ประภาส ปินตบแต่ง) .2552) กรอบการวิเคราะห์การเมืองแบบทฤษฎีขบวนการทาง

สงัคม. เชยีงใหม่ :มลูนิธไิฮน์รคิ เบลิล ์สาํนกังานภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต.้ 
- นิธ ิเอยีวศรวีงศ ์) .2554) วฒันธรรมทางการเมืองไทย. วารสารสถาบนัวฒันธรรมและ

ศลิปะ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ .12, 49-63. 

- วรพจน์ วงศ์กจิรุ่งเรือง (แปล) (2553). โลกาภิวตัน์ ความรู้ฉบบัพกพา. กรุงเทพฯ: 

โอเพ่นเวริด์. 

- ลขิติ ธรีเวคนิ. (2529) สงัคมและการเปลียนแปลง  (เอกสารทางวชิาการ หมายเลข24). 

กรุงเทพฯ: คณะรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์  

- สุจติ บุญบงการ ) .2542) การพฒันาทางการเมืองไทย  :ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างทหาร 

สถาบนัทางการเมือง  และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน. กรุงเทพฯ :
สาํนกัพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

- ศริริตัน์ แอดสกุล  .(2555) ความรู้เบืองต้นสงัคมวิทยา. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

- เอนก เหล่าธรรมทศัน์) .2550) การเมืองของพลเมือง :สู่สหสัวรรษใหม่. พมิพค์รงัท ี4. 

กรุงเทพฯ :คบไฟ. 
- อนุสรณ์ ลมิมณี. (2542) รฐั สงัคม และการเปลียนแปลง: การพิจารณาในเชิงอาํนาจ

นโยบาย และเครือข่ายความสัมพันธ์. กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั.\ 



- อานนท ์อาภาภริม. (2545) รฐัศาสตรเ์บืองต้น. กรุงเทพฯ: โอเดยีนสโตร.์ 

- เอกสารประกอบการสมัมนาทางวชิาการ เรอืง “วฒันธรรมกบัสงัคมไทยในกระแสการ

เปลียนแปลง” ชุด โลกาภิวฒัน์ (Globalization) อภชิาต ิสถตินิรามยั บรรณาธกิาร โดย 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และ The Toyota Foundation และ มูลนิธิโครงการตํารา

สงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์ระหวา่งวนัท ี15-16 พฤศจกิายน พ.ศ 2537 

- Chesters, G. and Welsh, I. (2011) Social Movements: The Key Concepts. New 

York: Routledge. 

- Heywood, A. (2004) Political Theory.  3rd ed. New York: Palgrave Macmillan. 

- Heywood, A. (2011) Global Politics. New York: Palgrave Macmillan.  

- Jeong, H.-W. (2000) Peace and Conflict Studies: An Introduction. Aldershot: 

Ashgate. 

- Kingsbury, D. (2007) Political Development. New York: Routledge. 

- Ramsbotham, O., Woodhouse, T. and Miall, H. (2011). Contemporary Conflict 

Resolution. 3rd edn. Oxford: Polity. 

 

๒. เอกสารและข้อมูลสําคญั 

 หนังสือ วารสาร รายงาน สืออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ทีเกียวข้องกบัวิชาสังคมวิทยา รัฐศาสตร์ 

การเมือง และการปกครอง 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

 - 

 

 

หมวดที ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

๑. กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

 การประเมินผล online โดยมหาวิทยาลยั  ครัง/ภาคการศึกษา 

๒.  กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

- ผลการเรียนของนกัศึกษา 

- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

๓.  การปรับปรุงการสอน 

 - การปรับปรุงเนือหาใหมี้ความทนัสมยั และเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

 - เพิมการยกตวัอยา่ง 

 - เพิมการใชสื้อสารสนเทศในการเรียนการสอน 



๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษาในรายวชิา 

- มีการรายงานผลการศึกษาต่อผูบ้ริหารระดบัคณะ 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

 - นาํขอ้มลูทีไดม้าใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุงเนือหา และวิธีการสอนในภาคการศึกษา

ต่อไป 

 
 


