เอกสารหมายเลข มคอ.

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หลักสูตรรัฐศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2553319 การเมืองกับการจัดการความขัดแยง (Politics and Conflict Management)
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต 3(3–0–(6
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร หมวดวิชาเฉพาะดาน (กลุมวิชาบังคับ)
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ผูชวยศาสตราจารยบุญสม พิมพหนู
5. ภาคการศึก ษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นป 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
(ไมมี)
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)
(ไมมี)
8. สถานที่เรียน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หลักสูตรรัฐศาสตร
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
1 มิถุนายน พ.ศ. 2556

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหผูเรียนเขาใจและสามารถวิเคราะหเกี่ยวกับสถานการณทั่วไป ปญหาและสาเหตุ ตลอดจนแสวงหาแนวทางแกไขปญหาความ
ขัดแยงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ความรุนแรงในสังคม วิธีการจัดการความขัด แยงและการสงเสริมแนวทางสันติวิธีในการแกไข
ปญหาความขัดแยง สามารถนําความรูทักษะตางๆ ไปประยุกตใชในการดํารงชีวิตประจําวัน และอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
 เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับความขัดแยง และสันติวิธี
 เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูในการจัดการตอปญหาความขัดแยง โดยสันติวิธี
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เอกสารหมายเลข มคอ.
หมวดที่ 3 สวนประกอบของรายวิชา
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแยง โดยมุงเนนสาเหตุสําคัญของความขัดแยง ที่นําไปสูความรุนแรงทางสังคมและ
การเมือง ศึกษาและวิเคราะหแนวทางปองกันและแกไขปญหา ความขัดแยงบนพื้นฐานของวัฒนธรรมทองถิ่น และโดยแนวทางสันติวิธี
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช/ภาคการศึก ษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝกงาน

การศึกษาดวยตนเอง

บรรยาย 45 ชั่วโมงตอ
สอนเสริมตามความตองการของ
ไมมกี ารฝกปฏิบัติ
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคการศึกษา
นักศึกษาเฉพาะราย
6 ชั่วโมงตอสัปดาห
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยจะใหคําปรึก ษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคล
 อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาแกนักศึกษาผานเว็บไซต หรือ เครือขายอินเตอรเน็ต social networking
 อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห (เฉพาะรายที่ตอ งการ)
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
 ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
 มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับความสําคัญ
 เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
 เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
 สามารถวิเคราะหปญหาหรือความขัดแยงหรือปรากฏการณทางสังคมไดอยางมีเหตุมีผล
 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอนที่จะใชพัฒนาการเรียนรู
 บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นปญหาทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือ งการปกครองไทยและของโลก
 กําหนดใหนกั ศึกษาสืบคนหาตัวอยาง ศึกษา คนควา คิดวิเคราะห สังเคราะหในการหาสาเหตุ แนวทางปอ งกันและแกไข
 กรณีศึกษา และการศึกษาจากเอกชน องคกรเอกชน หนวยงานรัฐของไทย ตางประเทศ และระหวางประเทศ
1.3 วิธีการประเมินผล
 พฤติกรรมการเขาเรียน และความรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา
 มีการอางอิงเอกสารที่ไดนํามาทํารายงาน อยางถูกตองและเหมาะสม
 ประเมินผลการวิเคราะหกรณีศึกษา
 ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย
 การเขารวมกิจกรรม การศึกษาดูงานหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน หรือองคการระหวางประเทศ

2. ความรู
2.1 ความรูที่จะไดรับ
 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา
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เอกสารหมายเลข มคอ.
 สามารถคนควาหาความรูที่ทันสมัย วิเคราะหขอเท็จจริง สาเหตุของปญหา เขาใจและอธิบ ายความแตกตางของความขัดแยง
ความต อ งการของบุคคล ชุมชนและสั งคมโดยรวม ประยุกต ใชทักษะ เครื่องมื อ และกระบวนการที่เหมาะสมในการแกไข
ปญหาโดยสันติวิธี
 มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาทีเ่ กี่ยวของเพื่อเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ในโลกยุคโลกาภิวัตน
 สามารถบูร ณาการความรูทั กษะในสาขาวิ ชาที่ศึก ษากับ ความรู ในศาสตร อื่น ๆ ที่เกี่ ย วขอ งได ต ลอดระยะเวลาที่นั กศึ กษา
ทําการศึกษาอยูในหลักสูตร
2.2 วิธีการสอน
 บรรยายเนื้อหารายวิชา
 การทํางานเดี่ยว และเปนทีม การนําเสนอและอภิปราย
 มอบหมายใหคนควา และศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน และแหลงความรู รวมถึงกรณีศึกษา
2.3 วิธีการประเมินผล
 ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบ
 กิจกรรมกลุม กรณีศึกษา และการทํารายงาน
 งานเดี่ยวรายงานการศึกษาคนควาเอกสาร การอางอิง ลักษณะรูปเลมรายงาน

3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
 วิธีคิด วิเคราะหอยางมีวิจารณญาณและเปนระบบ
 สามารถสืบคน ตีความและประเมินสารสนเทศเพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห แยกแยะและสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
 สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาอยางเหมาะสม โดยสันติวิธี
3.2 วิธีการสอน
 บรรยายเนื้อหารายวิชา
 การทํางานเดี่ยว และเปนทีม การนําเสนอและอภิปราย
 มอบหมายใหคนควา และศึกษาจากเอกสารและกรณีศึกษา
3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปญญาของนักศึกษา
 ทดสอบยอย กิจกรรมกลุม กรณีศึกษา และการทํารายงาน
 รายงานการศึกษาคนควาเอกสาร การอางอิง ลักษณะรูปเลมรายงาน
 พัฒนาการทํางานเปนทีม ความเปนผูนํา
 สังเกตพฤติกรรมการแกไขปญหา

4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความสามารถในความรับผิดชอบ
 สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
 สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตางๆ ในกลุมทั้งในบทบาทของผูนํา หรือผู
รวมทีมงาน
 สามารถใชความรูทักษะในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
หลักสูตรรัฐศาสตร์ 2554 คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ

3

เอกสารหมายเลข มคอ.
 มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับ ผิดชอบงานสวนรวม
 เปนผูริเริ่มเสนอประเด็น แกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางเหมาะสม
 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
 จัดกิจกรรม มอบหมายงานรายบุคคลและเปนทีม การนําเสนอและอภิปราย เชน ประเด็นปญหาความขัดแยง กรณีศึกษา
4.3 วิธีการประเมิน
 ทดสอบยอย
 การเขารวมกิจกรรมกลุม
 รายงานที่นําเสนอ และพฤติกรรมการทํางานเปนทีม

5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
 มีทักษะในการใชเครื่อ งมือสื่อสารและสารสนเทศ ที่จําเปนในการศึกษา คนควาและการทํางาน
 สามารถแนะนํา แกไขปญหา การใชขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต อธิบายความตอประเด็น
ปญหาที่เกี่ยวของอยางมีเหตุผลและสรางสรรค
 สามารถสื่อสารทําความเขาใจไดอยางมีประสิทธิภาพ และเลือกใชรูปแบบของสื่อการนําเสนอไดอยางเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
 จัดกิจกรรมกลุม มอบหมายงานรายบุคคลและเปนทีม การนําเสนอและอภิปราย แสดงความคิด เห็น หาขอสรุป รวมกันใน
ประเด็นปญหาทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง การสรางกระบวนการเรียนรูตางๆ โดยเนนการใชระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนการสอน การสืบคน และการสื่อสารทั้งผูสอนและผูเรียน
5.3 วิธีการประเมินผล
 รายงานที่นําเสนอ และพฤติกรรมการมีสวนรวมในการทํางานเปนทีม
 ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบ
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

1

ปฐมนิเทศ แนะนําเนื้อหาวิชา หนังสือและสื่อ
ประกอบการเรียน ขอตกลงของหองเรียน
แนวการสอน ชี้แจงภาพรวมของรายวิชา
ความหมายและความสําคัญของ ความ
ขัดแยง สันติภาพ และสันติวิธี

2

3

ปรัชญา แนวความคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับ
ความขัดแยง และสันติวิธี

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอนและ
ผูสอน
(ชม.)
สื่อที่ใช
บรรยาย อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู ผศ.บุญสม พิมพห นู
3
กรณีศกึ ษา ซักถาม

3

3

การบรรยาย เปดโอกาสให น .ศ. ผศ.บุญสม พิมพหนู
ซักถามและรวมอภิปราย โดยใช
สื่อการสอน Power Point,
VDO. ฯลฯ
การบรรยายเปดโอกาสให น .ศ. ผศ.บุญสม พิมพหนู
ซักถามและรวมอภิปราย โดยใช
สื่อการสอน Power Point,
VDO. ฯลฯ
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เอกสารหมายเลข มคอ.
4

5

6

7

8
9

10

11

12

13

14

ปรัชญา แนวความคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับ
ความขัดแยง และสันติวิธี (ตอ)

3

การบรรยายเปดโอกาสให น .ศ.
ซักถามและรวมอภิปราย โดยใช
สื่อการสอน Power Point,
VDO. ฯลฯ
ปรัชญา แนวความคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับ
3
การบรรยายเปดโอกาสให น .ศ.
ความขัดแยง และสันติวิธี (ตอ)
ซักถามและรวมอภิปราย โดยใช
สื่อการสอน Power Point,
VDO. ฯลฯ
ศึกษาเกี่ยวกับสถานการณความขัดแยง
3
การบรรยายเปดโอกาสให น .ศ.
สําคัญ ๆ และกระบวนการแกไขของ
ซักถามและรวมอภิปราย โดยใช
สังคมไทยและของโลก
สื่อการสอน Power Point,
VDO. ฯลฯ
ศึกษาเกี่ยวกับสถานการณความขัดแยง
3
การบรรยายเปดโอกาสให น .ศ.
สําคัญ ๆ และกระบวนการแกไขของ
ซักถามและรวมอภิปราย โดยใช
สังคมไทยและของโลก (ตอ)
สื่อการสอน Power Point,
VDO. ฯลฯ
สอบกลางภาค
แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการความ
3
การบรรยายเปดโอกาสให น .ศ.
ขัดแยงและแนวทางสันติวิธี
ซักถามและรวมอภิปราย โดย
ใชสื่อการสอน Power Point,
VDO. ฯลฯ
แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการความ
3
การบรรยายเปดโอกาสให น .ศ.
ขัดแยงและแนวทางสันติวิธี
ซักถามและรวมอภิปราย โดย
ใชสื่อการสอน Power Point,
VDO. ฯลฯ
แนวทางและนโยบายของภาครัฐและภาค
3
การบรรยายเปดโอกาสให น .ศ.
ประชาชนในการสงเสริมสันติวิธีในการแกไข
ซักถามและรวมอภิปราย โดย
ปญหาความขัดแยง
ใชสื่อการสอน Power Point,
VDO. ฯลฯ
3
การบรรยายเปดโอกาสให น .ศ.
ศึกษา ดูงานกรณีศึกษาปญหาความขัดแยงและ
ซักถามและรวมอภิปราย โดย
กระบวนการสันติวธิ ี ในสถานการณปจจุบัน
ใชสื่อการสอน Power Point,
VDO. ฯลฯ
วัฒนธรรมชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่นใน
3
การบรรยายเปดโอกาสให น .ศ.
การปองกันและแกไขความขัดแยงใน
ซักถามและรวมอภิปราย โดย
สังคมไทย
ใชสื่อการสอน Power Point,
VDO. ฯลฯ
องคกรเครือขายภาครัฐ เอกชนและประชาชน
3
การบรรยายเปดโอกาสให น .ศ.
เกี่ยวกับการจัดการความขัดแยง
ซักถามและรวมอภิปราย โดย
ใชสื่อการสอน Power Point
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ผศ.บุญสม พิมพหนู

ผศ.บุญสม พิมพหนู

ผศ.บุญสม พิมพหนู

ผศ.บุญสม พิมพหนู

ผศ.บุญสม พิมพหนู

ผศ.บุญสม พิมพหนู

ผศ.บุญสม พิมพหนู

ผศ.บุญสม พิมพหนู

ผศ.บุญสม พิมพหนู

ผศ.บุญสม พิมพหนู
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เอกสารหมายเลข มคอ.
15

สรุป เนื้อหารายวิชาที่ไดศึกษามาทั้งภาค
การศึกษา

16
รวม

รวม

การบรรยายเปดโอกาสให น .ศ. ผศ.บุญสม พิมพหนู
ซักถามและรวมอภิปราย โดย
ใชสื่อการสอน Power Point
จัดสอบปลายภาค
45
3

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู*

กิจกรรมการประเมิน (เชน การเขียนรายงาน โครงงาน การ
สอบยอย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค)

กําหนดการ
ประเมิน
(สัปดาหที่)
3,5,7
8
16
ตลอดภาค
การศึกษา
ตลอดภาค
การศึกษา

สัดสวนของการประเมินผล

ทดสอบยอย
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
1.1, 1.2, 1.3,
การเขาชั้น เรียน
4.1, 4.2, 4.3,
การมีสวนรวม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน
วิเคราะหกรณีศึกษา คนควา การนําเสนอรายงาน
5.1, 5.2, 5.3
การทํางานเดี่ยว และเปนทีม และผลงาน
การคนควา และสรุปความ
* ระบุผลการเรียนรูหัวขอยอยตามแผนที่แสดงการกระจายความรับ ผิดชอบตอผลการเรียนรู
2.1, 2.2, 2.3,
3.1, 3.2, 3.3,

65%
5%
10%
20%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลักที่กําหนด
วันชัย วัฒนศัพท.พ.ศาสตราจารย น , ความขัดแยง : หลักการและเครื่องมือแกปญหา3 พิมพค รั้งที่) .) นนทบุรีสถาบัน .
.พระปกเกลา 2547.
2. เอกสารและขอมูลสํา คัญ
คํารณ อินธนูไชย .มหาอํานาจใหมของโลก บทบาทสูศตวรรษใหมของประชาคมยุโรป .
กรุงเทพมหานคร :
,บริษัทประชากรธุรกิจ2535.
คณะกรรมกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ .สํานักงาน,เสนทางสูสิทธิมนุษยชนศึก ษา. กรุงเทพมหานคร ,สรางสื่อ .2546.
ชํานาญ จันทรเรือง .สิทธิมนุษยชนที่คนไทยรุนใหมควรรู เลม 1. กรุงเทพมหานคร.พี เอ็น เค แอนด สกายพริ้นติ้ง . 2551.
ประเวศ วะสี .ศาสตราจารย ,สันติวิธีกับสิทธิมนุษยชน. กรุงเทพมหานคร. สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ,2545.
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร.สํานัก งาน, รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศัก ราช 2550. กรุงเทพมหานคร. 2550.
3 เอกสารและขอมูลแนะนํา (งานวิจัย จดหมายเหตุ : ขอมูลจาก Website)
www.amnasty.org
องคการนิรโทษกรรมสากล
www.kpi.ac.th
(สํานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล) ขอมูลเกี่ยวกับสถาบันพระปกเกลา
www.peace.mahidol.ac.th
ศูนยศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิดล
www.nchr.go.th
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
www.siamintelligence.com
เครือขายสันติวิธี
หมวดที่ 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง
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6

เอกสารหมายเลข มคอ.
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลโดยนักศึกษา
 การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
 การสะทอนคิด จากพฤติกรรมของผูเรียน
 แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
 การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน
 ผลการสอบ
 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึก ษา
 มีการตั้งคณะกรรมการในหลักสูตร ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการ
ใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
 ปรับปรุงรายวิชาทุกป ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
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