เอกสารหมายเลข มคอ.
รายละเอียดของรายวิ ชา
ชือสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ

วิ ทยาลัย/คณะ/ภาควิ ชา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตร์
หมวดที 1 ข้อมูลทัวไป

รหัสและชื อรายวิ ชา
รหัสวิชา 2553120
ชือวิชา การเมืองกับการสือสารทางการเมือง
(Politics and Political Communication)
2 จํานวนหน่ วยกิ ต
3-0-6 (3 หน่วยกิต)
3 หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาแกน)
4 อาจารย์ผรู้ บั ผิ ดชอบรายวิ ชา
อาจารย์ ธนภัทร ป ัจฉิมม์
ภาคการศึกษา / ชันปี ทีเรียน
ชันปี ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2555
6 รายวิ ชาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
(ไม่ม)ี
7 รายวิ ชาทีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)
(ไม่ม)ี
8 สถานทีเรียน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
9 วันที จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครังล่าสุด
พ.ศ. 54
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เอกสารหมายเลข มคอ.
หมวดที จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
.ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีเกียวกับการสือสารและสิทธิเสรีภาพการแสดงออกทางการเมือง
.ศึกษาอิทธิพลและกระบวนการสือสารทีส่งผลต่อการแสดงออกทางการเมืองของประชาชน
.ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่า งการสือสารกับคุณลักษณะทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
 เพือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ แนวความคิด ทฤษฎีเกียวกับการสือสารทางการเมือง
 เพือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ อิทธิพลของการสือสารทีส่งผลต่อการแสดงออกทางการเมือง
 เพือให้นักศึกษาอธิบายกระบวนการสือสารทางการเมืองกับหลักการแห่งสิทธิและเสรีภาพในระบอบ
ประชาธิปไตย
หมวดที ส่วนประกอบของรายวิ ชา
1 คําอธิ บายรายวิ ชา
ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีเกียวกับการสือสารและการแสดงออกทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย สิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง อิทธิพลของการสือสารทางการเมือง
2 จํานวนชัวโมงทีใช้/ภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริ ม

บรรยาย 45 ชัวโมงต่อ สอนเสริมตามความต้องการ
ภาคการศึกษา
ของนักศึกษาเฉพาะ

การฝึ กปฏิ บตั ิ /งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
ไม่มกี ารฝึกปฏิบตั ิ
การศึกษาด้วยตนเอง 90
ชัวโมงต่อการศึกษา

3 จํานวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์จะให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิ ชาการแก่นักศึกษาเป็ นรายบุคล
 อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาให้คาํ ปรึกษาแก่นักศึกษา
 อาจารย์จดั เวลาให้คาํ ปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชัวโมงต่อสัปดาห์ ตามที
ได้นัดหมาย
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เอกสารหมายเลข มคอ.
หมวดที การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
คุณธรรม จริ ยธรรม
. คุณธรรม จริ ย ธรรมทีต้องพัฒนา
 มีวนิ ัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
 มีภาวะความเป็ นผู้นําและผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับ
ความสําคัญได้
 มีความเอือเฟือเผือแผ่ และสามารถทํางานร่วมกับผูอ้ นได้
ื
 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
. วิธีการสอนทีจะใช้พฒ
ั นาการเรียนรู้
 ตรงเวลาทังการเข้าชันเรียนและแต่งกายอย่างเหมาะสมกับวิชาชีพ พร้อมเน้นยํานักศึกษาปฏิบตั ติ าม
 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยวิธกี ารเรียนแบบร่วมมือ เพือส่งเสริมให้เกิดการทํางานร่วมกัน
 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีเน้นกระบวนการกลุม่ ให้นักศึกษาได้แบ่งหน้าทีและช่วยเหลือเพือน
ร่วมงาน
 จัดการเรียนการสอนทีสอดแทรกหลักคุณธรรม จริยธรรมในเรียนการสอน
. วิ ธีการประเมิ นผล
 ประเมินจากการตรงต่อเวลาในการเข้าชันเรียน การส่งงานและการแต่งกาย
 ประเมินจากการทํางาน วิธแี ก้ป ัญหาของนักศึกษา
 สังเกตจากการแสดงออกด้านพฤติกรรมและการแสดงความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา
 ตรวจประเมินจากพฤติกรรมในการทํากิจกรรม และผลงานของนักศึกษา
2 ความรู้
. ความรูท้ ีจะได้รบั
 มีความรูแ้ ละความเข้าใจเกียวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและเนือหาสาระสําคัญของรายวิชาการเมือง
กับการสือสารทางการเมือง สาขาวิชารัฐศาสตร์
 สามารถนําความรูแ้ ละประสบการณ์จากการศึกษาความสํา คัญของการสือสารผนวกร่ว มกันเพือสร้าง
องค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ และหรือรัฐประศาสนศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ได้จริง
 สามารถบูรณาการในสาขาวิชาทีศึกษากับความรู้ในศาสตร์อนๆ
ื ทีเกียวข้อ งได้ต ลอดเวลาทีนักศึกษา
ทําการศึกษาอยู่ในหลักสูตรและสามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
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. วิ ธีการสอน
 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบรรยาย
 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบจําลองเหตุการณ์
 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสมมติบทบาท
2.3 วิ ธีการประเมิ นผล
 ประเมินจากแบบทดสอบ และผลงาน
 สังเกตพฤติกรรม และการมีสว่ นร่วมในการทํากิจกรรม
 สังเกตจากการอภิปราย และการแสดงความคิดเห็นในชันเรียนและการทํางาน
3 ทักษะทางปัญญา
. ทักษะทางปัญญาทีต้องพัฒนา
 มีความสามารถในการถ่ายทอดและแลกเปลียนความรู้กบั ผูอ้ นื
 สามารถประยุกต์ใช้ความรูแ้ ละทักษะตามกรอบทฤษฎี แนวคิด ประสบการณ์ และตัวอย่างทีศึกษามา
ทําการแก้ไขป ัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
. วิ ธีการสอน
 ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรูด้ ว้ ยตนเองและนําเสนอผลงาน
 ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง
. วิ ธีการประเมิ นผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา
 สังเกตพฤติกรรม และการแสดงความคิดเห็นในชันเรียน
 ประเมินจากแบบทดสอบ
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิ ดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิ ดชอบ
 มีความสามารถในการสือสารกับผูอ้ นที
ื มีความแตกต่างและหลากหลายได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
 มีความเข้าใจผูอ้ นและสั
ื
งคม สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคม
 สามารถแก้ไขป ัญหา หรือความขัดแย้งทีอาจเกิดขึนจากการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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4.2 วิ ธีการสอน
 จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้นักศึกษาแลกเปลียนความคิดเห็นในชันเรียน
 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพือให้ความรูเ้ กียวกับสังคมและวัฒนธรรมทีหลากหลาย
 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีเน้นการใช้ป ัญหาเป็นฐาน
4.3 วิ ธีการประเมิ น
 สังเกตจากพฤติกรรมทีแสดงออก
 ประเมินจากแบบทดสอบ และผลงาน
 สังเกตจากพฤติกรรมทีแสดงออก
ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 มีทกั ษะในการใช้เครืองมือและอุปกรณ์ ทีจําเป็ นต่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 สามารถสือสารแนะนํ าเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทังด้านการพูดการเขียน ตลอดจนสามารถ
เลือกใช้สอและเครื
ื
องมือในการนําเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพือการสือสารและการสืบค้นได้อย่างดี
5.2 วิ ธีการสอน
 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบการเรียนรูจ้ ากสิงแวดล้อมจริง
 จัดกิจกรรมการรียนการสอนโดยเน้นสถานการณ์จําลอง
 มอบหมายให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 วิ ธีการประเมิ นผล
 สังเกตจากพฤติกรรมทีแสดงออก
 สังเกตจากพฤติกรรมทีแสดงออก
 ประเมินจากการผลงานทีนําเสนอ
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หมวดที แผนการสอนและการประเมิ นผล
1 แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที
1
อธิ บายแผนการสอนและกําหนด
ข้อตกลงร่วมกัน
วิธกี ารเรียนการสอน
การประเมินและวัดผลการเรียน
แนะนําตํารา หนังสือ เอกสาร
บทนํา กล่าวถึงบริ บทต่างๆ ของ
การสือสารทางการเมืองกับการ
เมืองไทย
2
พัฒนาการการสือสารทางการเมือง
ร่วมสมัย
3

การวิ เคราะห์เปรียบเทียบ
ระบบสือสารมวลชนนานาชาติ

4

ทฤษฎีการสือสาร

5

โลกาภิ วตั น์และการสือสาร
การสือสารและความคิ ดทางการ
เมือง
การสือสารและความคิ ดทางการ
เมือง

6

7

ความสัมพันธ์การสือสารกับระบบ
ต่างๆ ทางสังคม เช่น เศรษฐกิ จ
การเมืองวัฒนธรรม

8
หลักสูตรรัฐศาสตร์

จํานวน กิ จกรรมการเรียนการ
ผู้สอน
(ชม.)
สอนและสือทีใช้
3
ฟ ังการบรรยาย เปิดโอกาส อ.ธนภัทร
ให้ น.ศ.ซักถาม และทํา
ป ัจฉิมม์
ข้อตกลง

3

ฟ ังการบรรยาย เปิดโอกาส
ให้ น.ศ.ซักถามและร่วม
อภิปราย
3
ฟ ังการบรรยาย เปิดโอกาส
ให้ น.ศ.ซักถามและร่วม
อภิปราย
3
ฟ ังการบรรยายเปิดโอกาส
ให้ น.ศ.ซักถามและร่วม
อภิปราย
3
ฟ ังการบรรยาย เปิดโอกาส
ให้ น.ศ.ซักถามและร่วม
อภิปราย
3
ฟ ังการบรรยายเปิดโอกาส
ให้ น.ศ.ซักถามและร่วม
อภิปราย
3
ฟ ังการบรรยายเปิดโอกาส
ให้ น.ศ.และร่วมซักถาม
อภิปราย
สอบกลางภาค

อ.ธนภัทร
ป ัจฉิมม์
อ.ธนภัทร
ป ัจฉิมม์
อ.ธนภัทร
ป ัจฉิมม์
อ.ธนภัทร
ป ัจฉิมม์
วิทยากร นัก
สือสารมวลชน
อ.ธนภัทร
ป ัจฉิมม์

6
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9

การสือสารและการรณรงค์ทาง
การเมือง

10

รัฐธรรมนูญกับการสือสารทางการ
เมืองไทย

11

การสือสารกับสิ ทธิ และเสรีภาพการ
แสดงออกทางการเมือง

12

การเมืองเรืองการสือสาร : สาระ
ประเด็น และความสําคัญต่อระบบ
การเมือง
การสือสารเพือการพัฒนา

13

14

เสวนา การสือสารทางการเมืองใน
สังคมไทย

15

สรุปเนื อหาและแนะนําแนวข้อสอบ

16
รวม
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3

ฟ ังการบรรยาย เปิดโอกาส
ให้ น.ศ.ซักถามและร่วม
อภิปราย
3
ฟ ังการบรรยาย เปิดโอกาส
ให้ น.ศ.ซักถามและร่วม
ายอภิปร
3
ฟ ังการบรรยายเปิดโอกาส
ให้ น.ศ.ซักถามและร่วม
อภิปราย
3
ฟ ังการบรรยายเปิดโอกาส
ให้ น.ศ.มและร่วมซักถา
อภิปราย
3
ฟ ังการบรรยายเปิดโอกาส
ให้ น.ศ.ซักถามและร่วม
อภิปราย
3
ฟ ังการบรรยาย เปิดโอกาส
ให้ น.ศ.ซักถามและร่วม
อภิปราย
3
ฟ ังการบรรยาย เปิดโอกาส
ให้น.ศ.ซักถามและร่วม
อภิปราย
จัดสอบปลายภาค
45

อ.ธนภัทร
ป ัจฉิมม์
อ.ธนภัทร
ป ัจฉิมม์
อ.ธนภัทร
ป ัจฉิมม์
อ.ธนภัทร
ป ัจฉิมม์
อ.ธนภัทร
ป ัจฉิมม์
วิทยากร
ภายนอก
อ.ธนภัทร
ป ัจฉิมม์
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แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้
ผลการ
กิ จกรรมการประเมิ น (เช่น การเขียนรายงาน
กําหนดการ
สัดส่วนของการ
เรียนรู*้
โครงงาน การสอบย่อย การสอบกลางภาค การ ประเมิ น
ประเมิ นผล
สอบปลายภาค)
(สัปดาห์ที)
70%
ทดสอบย่อย
6, 11
สอบกลางภาค
8
สอบปลายภาค
16
การเข้าชันเรียน
ตลอดภาค
10%
การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นใน
การศึกษา
ชันเรียน
วิเคราะห์กรณีศกึ ษา ค้นคว้า การนําเสนอรายงาน
20%
การทํางานกลุ่มและผลงาน
การอ่านและสรุปบทความ
* ระบุผลการเรียนรูห้ วั ข้อย่อยตามแผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้
หมวดที 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1 ตําราและเอกสารหลักทีกําหนด
ระบบการเมือง: ความรู้เบืองต้น.
วิ วฒ
ั นาการสือมวลชนไทย.
มองสือใหม่ มองสังคมใหม่
โลกานุวตั รกับอนาคตของประเทศไทย.
2

เอกสารและข้อมูลสําคัญ
ชัยอนันต์ สมุทวณิช. โลกานุวตั รกับอนาคตของประเทศไทย. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์ผจู้ ดั การ,2538.
ระวีวรรณ ประกอบผล. วิ วฒ
ั นาการสือมวลชนไทย. กรุงเทพฯ: พุทธบูชาการพิมพ์, 2526.
พฤทธิสาณ ชุมพล, ม.ร.ว. ระบบการเมือง: ความรูเ้ บืองต้น. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย,
2535.
3 เอกสารและข้อมูลแนะนํา
กาญจนา แก้วเทพ และคณะ. มองสือใหม่ มองสังคมใหม่. กรุงเทพฯ: บริษทั เอดิสนั เพรส โพรดักส์,
2543.
ฐิตินัน บุญภาพ. “วิสยั ทัศน์โทรทัศน์ไทยหลังปี ค.ศ. 2000 (พ.ศ. 2543-2568)”
วิทยานิพนธ์ วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสือสารมวลชน บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรรัฐศาสตร์
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, 2542.
ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ. 1999 จุดเปลียนแห่งยุคสมัย : จากโลกาภิ วตั น์ส่ชู ุมชน. กรุงเทพฯ:บริษทั เอดิสนั
เพรส โปรดักส์, 2542.
ณรงค์ สินสวัสดิ. จิ ตวิ ทยาการเมือง. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2518.
ขุนทอง ลอเสรีวานิช (แปล). อํานาจใหม่. เขียนโดย อัลวิน ทอฟเลอร์. พิมพ์ครังที 2. กรุงเทพฯ:รุ่งแสง
การพิมพ์, 2537.
หมวดที 7 การประเมิ นรายวิ ชาและกระบวนการปรับปรุง
1 กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ผลโดยนักศึกษา
 การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียน
 การสะท้อนความคิดจากพฤติกรรมของผูเ้ รียน
2 กลยุทธ์การประเมิ นการสอน
 การสังเกตการณ์สอนของผูร้ ว่ มทีมการสอน
 ผลการสอบ
 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3 การปรับปรุงการสอน
 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ รายวิ ชาของนักศึกษา
 มีการตังคณะกรรมการในหลักสูตร ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธกี ารให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5 การดําเนิ นการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
 ปรับปรุงรายวิชาทุกปี ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิตามข้อ 4
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