รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจําภาคเรียนที่ 1/2561

รหัสวิชา 3013209

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

สาธารณมติและการทําโพล
Public Opinion and Poll

อาจารย์ผู้สอน
(1) ผศ.ดร.ขจิตขวัญ กิจวิสาละ
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คํานํา
เอกสาร มคอ.3 ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อนํามาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
สาธารณมติและการทําโพล (3013209) ซึ่งเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้านของหลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต ซึ่งจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ลักษณะของรายวิชาเป็น
การบรรยายและปฏิบัติ เกี่ยวกับการศึกษาความหมาย แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับสาธารณมติและการทํา
โพล การก่อตัวของสาธารณมติและโพล ความสําคัญของสาธารณมติและโพลต่อการประชาสัมพันธ์ การ
สํารวจและการใช้ประโยชน์จากสาธารณมติและโพล การเปลี่ยนแปลงสาธารณมติเพื่อประโยชน์ในการ
ประชาสัมพันธ์ ซึ่งผู้สอนได้กําหนดให้นักศึกษามีพัฒนาการเรียนรู้ครบทั้ง 5 ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
การศึกษา นอกจากนี้ผู้สอนยังจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
รหัสวิชา 3013209 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) สาธารณมติและการทําโพล
(ภาษาอังกฤษ) Public Opinion and Poll
2. จํานวนหน่วยกิต
3 (2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผศ.ดร.ขจิตขวัญ กิจวิสาละ
อาจารย์ผู้สอน
(1) ผศ.ดร.ขจิตขวัญ กิจวิสาละ ตอนเรียน B2 และ D2
(2) ผศ. ดร. ภูชิตต์ ภูริปาณิก ตอนเรียน A2 และ C2
(3) ผศ.ดร.บุศรินทร์ ชื่นศิลป์ ตอนเรียน E2
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด
30 กรกฎาคม 2560

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับสาธารณมติ
และโพล
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การก่อตัวของสาธารณมติและโพล
1.3 เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสําคัญของสาธารณมติและโพลต่อการประชาสัมพันธ์ และ
การเปลี่ยนแปลงสาธารณมติเพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์
1.4 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทําการสํารวจสาธารณมติและการทําโพล พร้อมนําผลการสํารวจ
ประยุกต์ไปใช้ประโยชน์ในงานด้านนิเทศศาสตร์
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อปรับปรุงวิธีการสอนโดยมีการนําโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
2.2 เพื่อปรับปรุงวิธีการสอนโดยให้นักศึกษาเรียนรู้การสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสนเทศอย่าง
หลากหลายและมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้มีความทันสมัย และเป็นปัจจุบัน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา (ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ศึกษาความหมาย แนวคิดและ ทฤษฎีเกี่ยวกับสาธารณมติและโพล การก่อตัวของสาธารณมติ
และโพล ความสําคัญของสาธารณมติและโพลต่อการประชาสัมพันธ์ การสํารวจและการใช้ประโยชน์จาก
สาธารณมติและโพล การเปลี่ยนแปลงสาธารณมติเพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์
Study meanings, concepts and theories of public opinion and public opinion
formation, public opinion significance towards public relations, public opinion survey and
advantage use of public opinion and change for public relations.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
30

-

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
30

การศึกษาด้วยตนเอง
75

3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ วันพุธ 13.00-17.00 น.

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้องพัฒนา
1.1.1 ตระหนักในคุณค่า-องคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต
1.1.2 วินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.1.3 มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ จิตสาธารณะและทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ รวมทั้งมีค่านิยม
ที่ดีในการดําเนินชีวิต และเข้าใจผู้อื่น
 1.1.4 ตระหนักในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
 1.1.5 ตระหนัก ยอมรับและเคารพบทบาท สิทธิ หน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
 1.1.6 เคารพในกฎระเบียบ กติกา กฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคมโดยตระหนักในคุณค่าของ
ความเป็นมนุษย์
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 การบรรยายและสอนสอดแทรกในรายวิชาโดยมีการยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่เป็นปัญหาทาง
จริยธรรมในการทําโพล
1.2.2 การอภิปรายกรณีศึกษาร่วมกันในชั้นเรียน
1.2.3 การมอบหมายงานกลุ่มเพื่อฝึกเรื่องของการทํางานร่วมกับผู้อื่น ความรับผิดชอบ ความมีวินัยและ
การตรงต่อเวลา
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนของนักศึกษารายบุคคลและการทํางานเป็น
กลุ่ม
1.3.2 ประเมินผลพฤติกรรมด้ านความมีวินัย ความรับผิดชอบและการตรงต่ อเวลาในการเข้า
ชั้นเรียนและการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามกําหนด
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1 มีความรู้ ความเข้าใจในขอบข่าย ลักษณะเบื้องต้นและหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหา
สาระที่สําคัญของรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานิเทศศาสตร์
2.1.2 มีความสามารถเชิงการคิดวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ และคิดสร้างสรรค์ สามารถนํา
ความรู้ด้านการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ เพื่อการประกอบอาชีพ และสามารถปรับตัวสร้างงานสร้างอาชีพได้
อย่างเหมาะสม
2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ หลักการของศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่หลักการบริหาร
จัดการ หลักจิตวิทยา หลักการใช้ภาษา หลักศิลปะ หลักกฎหมายและจริยธรรมนํามาประยุกต์ใช้เป็น
พื้นฐานในการประกอบอาชีพได้

2.1.4 มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้า และพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่อง
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การบรรยาย ยกตัวอย่างและใช้คําถาม
2.2.2 การอภิปรายกลุ่ม
2.2.3 การฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน
2.2.4 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน.ในการตอบคําถามและแสดงความคิดเห็น
2.3.2 ประเมินผลจากคุณภาพและความสมบูรณ์ของรายงาน
2.3.3 สอบปลายภาค
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถนํานวัตกรรมการสื่อสารไปใช้ในงานเชิงวิชาชีพทาง
นิเทศศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1.2 มีความใฝ่รู้ รอบรู้ รู้จักใช้แหล่งข้อมูลในการสืบค้นหาข้อเท็จจริง สามารถพิจารณาและ
ตัดสินใจนําไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับงานในแต่ละด้าน
3.1.3 สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน ประเด็นปัญหาทางสังคม การสื่อสาร ประยุกต์ใช้
ทักษะทางสื่อสารเสนอปัญหา และแนวทางแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
 3.1.4 นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ รวมทั้ง
รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและประยุกต์ใช้ความรู้ ความเข้าใจ
แนวคิด ทักษะมาใช้สร้างสรรค์ช่องทางการสื่อสารที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคม และ
สถานการณ์ปัจจุบันหรือเพื่อการประกอบวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การอภิปรายกลุ่ม สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมสมอง
3.2.2 การฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนในการตอบคําถามและแสดงความคิดเห็น
3.3.2 ประเมินผลจากคุณภาพและความสมบูรณ์ของรายงาน
3.3.3 สอบปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา

 4.1.1 มีความรู้ ความเข้าใจในจิตวิทยาผู้รับสาร สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน
สังคมและโลกที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ตัดสินใจเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคลต่อการอยู่ร่วมกันใน
สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.2 สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ มีบุคลิกภาพเหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน
ในองค์กรและบุคคลทั่วไป ตลอดจนสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ สังคมและวัฒนธรรมองค์กรได้
4.1.3 สามารถใช้ความรู้ ทักษะการสื่อสารนําเสนอความคิดเห็นต่อประเด็นสาธารณะชี้นําสังคม
ได้อย่างเหมาะสม
 4.1.4 สามารถแสดงออกตามบทบาทหน้าที่ และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายใน
ปัจจุบัน และอนาคต
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 กระบวนการกลุ่ม มอบหมายงานกลุ่มเพื่อให้เรียนรู้การทํางานร่วมกับผู้อื่น และความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
4.2.2 มอบหมายงานให้ นํ า เสนอรายงานโดยใช้ ทั ก ษะการสื่ อ สารประกอบกั บ การใช้ สื่ อ และ
เทคโนโลยีในการนําเสนองาน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการทํางานกลุ่มและพฤติกรรมในชั้นเรียนในการร่วมคิด
ร่วมวิเคราะห์
4.3.2 ประเมินผลจากคุณภาพและความสมบูรณ์ของรายงาน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1 มีความรู้ ทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
5.1.2 มีทักษะ กลวิธี เทคนิคในการสื่อสารอธิบายหลักการ สถานการณ์ ตลอดจนการถ่ายทอด
อธิบายความคิด หรือสื่อสารความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลและนําเสนองานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.4 นําข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ การทําประชามติ การทําโพลมาใช้ในวิชาชีพทางด้าน
นิเทศศาสตร์
5.1.5 มีความรู้ ทักษะการใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์การสื่อสารต่าง ๆ ตลอดจนสามารถ
เลือกและประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จําเป็นในวิชาชีพนิเทศศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายงานให้ดําเนินการสํารวจสาธารณมติโดยการสร้างแบบสอบถาม เก็บรวบรวม
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
5.2.2 การสาธิตการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล
5.2.3 มอบหมายงานให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อจัดทํารายงาน
5.2.4 มอบหมายงานให้นําเสนอรายงานผลการสํารวจโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีประกอบการเสนอ
รายงาน

5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการทํางาน
5.3.2 ประเมินผลจากคุณภาพ ความถูกต้อง ความชัดเจนและความสมบูรณ์ของรายงาน

มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
จํานวน
ที่
ชัว่ โมง
4
1-2 - หัวข้อการสอน
บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณมติ
- แนวคิดของสาธารณมติ
- ความหมายของสาธารณมติ
- องค์ประกอบของสาธารณมติ
- ความสําคัญของสาธารณมติ
- ลักษณะของสาธารณมติ
- กฎของสาธารณมติ
- การก่อตัวของสาธารณมติ
- Learning Outcome
1) ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวคิดของสาธารณมติ
2) ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและ
ความสําคัญของสาธารณมติได้
3) ผู้เรียนสามารถบอกถึงองค์ประกอบ
และกฎของสาธารณมติได้
4) ผู้เรียนสามารถบรรยายลักษณะของสา
ธารณมติได้

กิจกรรมการเรียนการสอน
- แนะนํารายวิชา
- การบรรยาย ยกตัวอย่างและใช้
คําถาม
- กรณีศกึ ษา
- การอภิปรายกลุ่ม: .สาธารณมติ/
โพลมีความสําคัญกับสังคมอย่างไร
- การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง:
มอบหมายงานให้นักศึกษาแต่ละคน
ไปหาการรายงานผลโพลใน
สังคมไทย

สื่อการสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย ผู้สอน
(ระบุลําดับ)
รายวิชา
Power Point/ 1.1 และ 1.2
(1) (2) และ
เอกสารประกอบ
(3)
ก า ร ส อ น
สาธารณมติ แ ละ
การทําโพล
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สัปดาห์
ที่
2

3

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
5) ผู้ เ รี ย นสามารถอธิ บ ายการก่ อ ตั ว ของสา
ธารณมติได้
- หัวข้อการสอน
บทที่ 2 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของสา
ธารณมติ
- พัฒนาการแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับสา
ธารณมติ
- พัฒนาการแนวคิดสาธารณมติในเชิง
ทฤษฎี
- Learning Outcome
1) ผู้ เ รี ย นสามารถอธิ บ ายพั ฒ นาการ
แนวคิดเกี่ยวกับสาธารณมติ
2) ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดสาธารณ
มติในเชิงทฤษฎี
- หัวข้อการสอน
บทที่ 3 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของการ
ทําโพล
- พัฒนาการการทําโพลในระเริ่มต้น
- พัฒนาการการทําโพลสู่ความเป็น
มาตรฐาน
- Learning Outcome
1) ผู้เรียนสามารถอธิบายพัฒนาการการทําโพล

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย ผู้สอน
(ระบุลําดับ)
รายวิชา

4

- การบรรยาย ยกตัวอย่างและใช้
คําถาม
- การอภิปรายกลุ่ม
- การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

Power Point/ 1.1
เอกสารประกอบ
ก า ร ส อ น
สาธารณมติ แ ละ
การทําโพล

(1) (2) และ
(3)

4

- การบรรยาย ยกตัวอย่างและใช้
คําถาม
- กรณีศกึ ษา
- การอภิปรายกลุ่ม
- การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

Power Point/
เอกสารประกอบ
ก า ร ส อ น
สาธารณมติ แ ละ
การทําโพล

(1) (2) และ
(3)
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สัปดาห์
ที่
4

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
- หัวข้อการสอน
บทที่ 4 การสํารวจสาธารณมติและการทํา
โพล
- ความหมายของการสํารวจสาธารณมติ
- วัตถุประสงค์ของการสํารวจสาธารณมติ
- ประโยชน์ของการสํารวจสาธารณมติ

- ลักษณะการสํารวจสาธารณมติ
- วิธีวัดสาธารณมติ
- หลักการสําคัญในการทําโพล

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
4 - การบรรยาย ยกตัวอย่ างและใช้
คําถาม
- การอภิปรายกลุ่ม
- การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
- มอบหมายงานให้นักศึกษาจับ
กลุ่มกับจัดทํารายงาน กลุ่มมละไม่
เกิน 5 คน ช่วยกันคิดหัวข้อในการ
ทําโพล
- มอบหมายงานให้ ใ ช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อ
จัดทํารายงาน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย ผู้สอน
(ระบุลําดับ)
รายวิชา
(1) (2) และ
Power Point/ 1.1
(3)
เ อ ก ส า ร
ประกอบการสอน
สาธารณมติ แ ละ
การทําโพล

- Learning Outcome
1) ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายของ
การสํารวจสาธารณมติได้
2)ผู้ เ รี ย นสามารถบอกถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์
ประโยชน์ของการสํารวจสาธารณมติได้
3) ผู้เรียนสามารถบรรยายลักษณะการ
สํารวจสาธารณมติได้
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สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
จํานวน
ที่
ชัว่ โมง
4) ผู้เรียนสามารถบอกถึงวิธีวัดสาธารณ
มติได้
5) ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการสําคัญ
ในการทําโพลได้
28
5-11 - หัวข้อการสอน
บทที่ 5 ขั้นตอนการสํารวจสาธารณมติและ
การทําโพล
- ขั้นที่ 1 การระบุปัญหาหรือการกําหนด
ประเด็นปัญหาที่จะสํารวจ
- ขั้นที่ 2 การกําหนดประชากร/กลุ่ม
ตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง
- ขั้นที่ 3 การออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการ
สํารวจ/การสร้างแบบสอบถาม
- ขั้นที่ 4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
- ขั้นที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
SPSS และ
- ขั้นที่ 6 การอ่านผลและรายงานผลเพื่อ
การนําเสนอ
- Learning Outcome
1) ผู้เรียนสามารถระบุปัญหาหรือการ

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกั บจุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา
(ระบุลําดับ)

- การบรรยาย ยกตั วอย่ างและใช้
คําถาม
- การอภิปรายกลุ่ม
- การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
- การฝึกปฏิบัติ
- มอบหมายงานกลุ่มให้ดําเนินการ
สํ า รวจสาธารณมติ โ ดยการสร้ า ง
แบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้ อมู ล
และวิเคราะห์ข้อมูล
-การสาธิตการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล
-มอบหมายงานให้ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อ
จัดทํารายงาน

Power Point/ 1.4
เ อ ก ส า ร
ประกอบการสอน
สาธารณมติ แ ละ
การทําโพล /
โปรแกรม
คอมพิ ว เตอร์ ใ น
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
ข้อมูล

(1) (2) และ
(3)

13

มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

12

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
กําหนดประเด็นปัญหาที่จะสํารวจ สาธารณ
มติและการทําโพลได้
2) ผู้เรียนสามารถกําหนดประชากร
และกลุ่มตั วอย่ างในการสํารวจ สาธารณมติ
และการทําโพลได้
3) ผู้เรียนสามารถออกแบบเครื่องมือที่ใช้ใน
การสํารวจสาธารณมติ
และการทําโพลได้
4) ผู้เรียนสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลการ
สํารวจสาธารณมติและการทําโพลได้
5) ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และรายงานผล
การสํารวจสาธารณมติและการทําโพลได้
- หัวข้อการสอน
บทที่ 6 ปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อสา
ธารณมติและโพล
- ลักษณะของทัศนคติ
- พื้นฐานทางจิตวิทยาของทัศนคติ
- แนวทางในการศึกษากระบวนการทาง
จิตวิทยาของทัศนคติ
- Learning Outcome
1) ผู้เรียนสามารถอธิบายลักษณะของ

จํานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

- การบรรยาย ยกตัวอย่างและใช้
คําถาม
- กรณีศกึ ษาให้นักศึกษาอภิปราย
กลุ่ม
- การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

สื่อการสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
ผู้สอน
รายวิชา
(ระบุลําดับ)

Power Point/ 1.1 และ 1.2
เอกสารประกอบ
ก า ร ส อ น
สาธารณมติ แ ละ
การทําโพล

(1) (2) และ
(3)
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สัปดาห์
ที่

13

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ทัศนคติ
2) ผู้ เ รี ย นสามารถอธิ บ ายพื้ น ฐานทาง
จิตวิทยาของทัศนคติ
3) ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวทางในการศึกษา
กระบวนการทางจิตวิทยาของทัศนคติ
- หัวข้อการสอน
บทที่ 7 ปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อสา
ธารณมติ
- กลุ่มอ้างอิง
- ผู้นําความคิดเห็น
- สื่อมวลชน
- การโฆษณาชวนเชื่อ
- Learning Outcome
1) ผู้เรียนสามารถบอกถึงอิทธิพลของกลุ่ม
อ้างอิงและผู้นําความคิดเห็นที่มีต่อการก่อตัว
และการเปลี่ยนแปลงของ
สาธารณมติได้
2) ผู้เรียนสามารถอธิบายบทบาทและอิทธิพล
ของสื่อมวลชนและการโฆษณาชวนเชื่อที่มีต่อ
สาธารณมติได้

จํานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

- การบรรยาย ยกตัวอย่างและใช้
คําถาม
- การอภิปรายกลุ่ม
- การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
- กรณีศึกษาให้นักศึกษาอภิปราย
กลุ่ม

สื่อการสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย ผู้สอน
(ระบุลําดับ)
รายวิชา

Power Point/ 1.1 และ 1.2
เอกสารประกอบ
ก า ร ส อ น
สาธารณมติ แ ละ
การทําโพล

(1) (2) และ
(3)

15
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สัปดา
ห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
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- หัวข้อการสอน
บทที่ 8
สาธารณมติกับสื่อและการ
ประชาสัมพันธ์
- ความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณมติกับ
สื่อ
- ความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณมติกับ
การประชาสัมพันธ์
- Learning Outcome
1) ผู้เรียนสามารถอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างสาธารณมติกับสื่อ
2) ผู้เรียนสามารถอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างสาธารณมติกับการประชาสัมพันธ์

4

- การบรรยาย ยกตัวอย่างและใช้คําถาม
- กรณีศึกษาให้นักศึกษาอภิปรายกลุ่ม
- การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
- การนําเสนอผลงานของนักศึกษา

- การนําเสนอผลการสํารวจสาธารณมติ
Learning Outcome
1) ผู้เรียนสามารถนําเสนอผลการสํารวจ
สาธารณมติต่อสาธารณชนในรูปแบบต่างๆ
หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห์ จํานวน 15 สัปดาห์

4

- นํ า เ ส น อ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร สํ า ร ว จ
สาธารณมติด้วยอินโฟกราฟิก

15

สื่อการสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
ผู้สอน
(ระบุลําดับ)
รายวิชา

Power Point/ 1.3
เ อ ก ส า ร
ประกอบการสอน
สาธารณมติ แ ละ
การทําโพล

Power Point/
ทําโพล

1.4

(1) (2) และ
(3)

(1) (2) และ
(3)

16
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรูท้ ี่ได้ (ระบุข้อ)
1.

2.

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.6
2..1.1, 2.1.2, 2..1.3, 2..1.4
3..1.1, 3.1.2, 3..1.3
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.6
2..1.1, 2.1.2, 2..1.3, 2..1.4
3..1.1, 3.1.2, 3..1.3

3.

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.6
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3
5.1.1,5.1.2,5.1.3,5.1.4,5.1.5

4.

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่ประเมิน

การประเมิน
พฤติกรรมด้านการ
มีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน
รายงานเดี่ยว: ให้
นศ. จัดทําข้อเสนอ
และออกแบบ
สอบถามในการ
สํารจโพล
รายงานกลุ่ม 1 ชิ้น
(ใช้โปรแกรมSPSS)
การนําเสนอผลงาน
ในรูปแบบอินโฟ
กราฟิก

1-15

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
15%

3-10

15%

11-15

40%
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30%

สอบปลายภาค

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
จินตนา ตันสุวรรณนนท์และขจิตขวัญ กิจวิสาละ. (2560). สาธารณมติและการทําโพล. กรุงเทพมหานคร:
ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มสด.
2.เอกสารและข้อมูลสําคัญ
สมบูรณ์ สุขสําราญและตระกูล มีชัย. (2548).
ประชามติ ประชาธิปไตยและนโยบายสาธารณะ.
กรุงเทพมหานคร : เสมาธรรม.
เสถียร เชยประทับ.(2552). มติมหาชน การสื่อสารและการเมือง. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
ณัฐพล แย้มฉิม. (2558). การสํารวจสาธารณมติ: เสียงสะท้อนจากประชาชน. วารสารวิจัย มสด. สาขา
มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์. 1(1). มกราคม-เมษายน 2558: 197-209.
ธัญลักษณ์ เหลืองวิสุทธิ์. (2544). วรรณกรรมโพล วิทยาศาสตร์ ความจริงและโวหารของการวิจัยเชิงสํารวจ.
กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์วิภาษา.
พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ. (2543). โพลและสังคม. กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
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รุ่งนภา พิตรปรีชา. (2556). พลังแห่งการประชาสัมพันธ์. กรุงเทพมหานคร: 21 เซ็นจูรี่.
วิรัช ลภิรัตนกุล. (2553). การประชาสัมพันธ์. พิมพ์ครั้งที่ 12. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Carballo., Marita. And Hjelmar, Ulf. (2008). Public Opinion Polling in a Globalized World.
Berlin: Spinger.
Ciawson, Rosalee A. and Oxley, Zoe. M. (2.011). Conducting Empirical Analysis: Public
Opinion in Action. Washington D.C.: CQ Press.
Donsbach, Wolfgang. And Traugott. W. (2008). The SAGE Handbook of Public Opinion
Research. Los Angeles: SAGE Publications.
Shiraev, Eric. and Sobel, Richard. (2006). People and Their Opinions: Thinking Critically
About Public Opinion. New York: Pearson Education Inc.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการเรียนการสอน และการพัฒนารายวิชาผ่านระบบการ
ประเมิน online ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ดูผลการเรียนของนักศึกษา และทารายงานสรุปพัฒนาการของนักศึกษา ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงรายวิชา
3. การปรับปรุงการสอน
การประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปัญหา อุปสรรค
แนวทางแก้ไขเมื่อสิ้นสุดการสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงรายวิชาต่อไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
เปรียบเทียบเกณฑ์การให้คะแนนกับผลงานของนักศึกษา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงเอกสารแนวการสอนและวิธีการจัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างผู้สอนในรายวิชา
เดียวกัน
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