รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
ประจาภาคเรียนที่ 1/2564

รหัสวิชา 2553130 ชื่อรายวิชา การเมืองกับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม
ตอนเรียน A1 นักศึกษารหัส
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อาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี รัตนะ

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มคอ. 3

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2553130 การเมืองกับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
รัฐศาสตรบัณฑิต กลุ่มวิชาเลือกการเมืองการปกครอง
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
ผศ.อัญชลี รัตนะ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / 2564 ชั้นปีที่ 4
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
8. สถานที่เรียน
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และระบบออนไลน์
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
29 มิถุนายน 2564
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 พุทธิพิสัย (ความรู้ที่ได้รับจากการเรียน)
1.1.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและเนื้อหาสาระสาคัญของรายวิชา
ที่เกี่ยวกับ สาขาวิชารัฐศาสตร์
1.2 ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช้ IT ที่ได้รับจากการเรียน)
1.2.1 มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาความรู้ของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
1.2.2 สามารถบูรณาการในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลาที่
นักศึกษาทาการศึกษาอยู่ในหลักสูตรและสามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
1.2.3 มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพ
ปัญหาที่เกี่ยวข้องระหว่างกฎหมาย สถาบันภาครัฐ และความยุติธรรมในสังคม
1.2.4 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ เป็นระบบและมีตรรกะ
1.2.5 มีความสามารถในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น
1.2.6 สามารถรวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสังคม ชุมชน เพื่อเสนอ
แนวทางแก้ไขได้
1.2.7 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ ตามกรอบทฤษฎี แนวคิด ประสบการณ์และตัวอย่างที่
ศึกษา มาทาการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.2.8 สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนที่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารต่อ
สังคมได้ในประเด็นที่ เหมาะสม
1.2.9 สามารถปรับ ตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความคิดเห็ นที่แตกต่างและแสดง
ความเห็นที่ เกี่ยวข้องกับประเด็นทางนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้อย่างสร้างสรรค์
1.2.10 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นได้อย่างเหมาะสม
1.2.11 สามารถสื่ อ สารประเด็ น ทางนิ ติ ศ าสตร์ รัฐ ศาสตร์ และรัฐ ประศาสนศาสตร์ ได้อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ
1.3 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ได้รับจากการเรียน)
1.3.1 พั ฒ นานิ สั ย และประพฤติ ต นอย่ า งมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ธรรมาภิ บ าล และด้ ว ยความ
รับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม
1.3.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความซื่อสัตย์สุจริต
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี คุ ณ ลั ก ษณะความเป็ น พลเมื อ งที่ ดี แ ละมี ทั ก ษะทางวิ ช าชี พ ที่ เหมาะสม สามารถ
ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล มีจิตสาธารณะ มีภาวะผู้นา และเป็นกาลังแรงงานที่มีศัก ยภาพ
สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ ภายใต้สถานการณ์ ความแตกต่างหลากหลาย
และเปลี่ยนแปลง โดยอาศัยการบูรณาการองค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆจากแนวคิดและทฤษฎีทางสังคม
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หมวดที่ 3 ลักษณะและก ารดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีสังคมและวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นถึงกระบวนการทางสังคม และ ความ
แตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม ที่มีผลต่อความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและ สังคม
A study of principles and theories of society and culture focusing on social
processes and cultural differences which affecting politics, economics and societies change
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มีการฝึกปฏิบัติ

การศึกษา
ด้วยตนเอง
บรรยาย 45 ชั่วโมง สอนเสริมตามความต้องการ
การศึกษาด้วยตนเอง
ต่อภาคการศึกษา
ของนักศึกษาเฉพาะ
6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
• อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาผ่านเว็บไซต์หลักสูตร/ไลน์กลุ่ม
• อาจารย์ จัดเวลาให้ คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสั ปดาห์
(เฉพาะรายที่ต้องการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 พั ฒ นานิ สั ย และประพฤติ ต นอย่ า งมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ธรรมาภิ บ าล และด้ ว ยความ
รับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม
1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความซื่อสัตย์สุจริต
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกระบวนการทางสังคมของชุมชนซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายทาง
สังคมและวัฒนธรรมของชาติพันธุ์/ศาสนา/เพศ/พื้นที่ ฯลฯ พร้อมทั้งสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในสาระ
การเรียนรู้ในแต่ละหน่วยร่วมไปกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน
1.2.2 มอบหมายงานหรือกิจกรรมกลุ่มให้นักศึกษาร่วมกันรับผิดชอบและนาเสนองานหน้าชั้นเรียน
กรณีศึกษา จากชุมชนซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมของชาติพันธุ์/ศาสนา/เพศ
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
1.3.2 การประเมินจากเจตคติของนักศึกษาในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆที่ได้หยิบ
ยกมาเป็นกรณีศึกษาในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
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2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและเนื้อหาสาระสาคัญของรายวิชา
ที่เกี่ยวกับ สาขาวิชารัฐศาสตร์
2.1.3 มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาความรู้ของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
2.1.5 สามารถบูรณาการในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลาที่
นักศึกษาทาการศึกษาอยู่ในหลักสูตรและสามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 บรรยายเนื้อหารายวิชาและสร้างบรรยากาศให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกรณีศึกษา
จากผู้ เชี่ย วชาญที่มีป ระสบการณ์ ตรงในประเด็นที่ เกี่ยวข้องหรือจากการศึกษาดูงานในชุมชนซึ่งมีความ
แตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์/ศาสนา/เพศ ฯลฯ
2.2.2 มอบหมายให้ทางานเดี่ยวและงานกลุ่ม โดยสรุปความคิดรวบยอดด้วยแผนที่ความคิด (Mind
Mapping) พร้อมทั้งนาเสนอและอภิปรายในชั้นเรียน
2.2.3 มอบหมายให้อ่าน และศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน รวมถึงกรณีศึกษา เพื่อฝึกการ
วิเคราะห์และหาคาตอบหรือทางออกที่เหมาะสมในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม การเมืองบนพื้นฐานของ
ความแตกต่างหลากหลายผ่านทฤษฎีทางสังคม
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบ
2.3.2 การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม กรณีศึกษา และการนาเสนองาน
2.3.3 รายงานการศึกษาค้นคว้าเอกสาร และลักษณะรูปเล่มรายงาน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพ
ปัญหาที่เกี่ยวข้องระหว่างกฎหมาย สถาบันภาครัฐ และความยุติธรรมในสังคม
3.1.2 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ เป็นระบบและมีตรรกะ
3.1.3 มีความสามารถในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น
3.1.4 สามารถรวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสังคม ชุมชน เพื่อเสนอ
แนวทางแก้ไขได้
3.1.5 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ ตามกรอบทฤษฎี แนวคิด ประสบการณ์และตัวอย่างที่
ศึกษา มาทาการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 บรรยายเนื้อหารายวิชา
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3.2.2 การทางานเดี่ยวและกลุ่ม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมกันอภิปรายแนวคิด ทฤษฎีทาง
สังคม ที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อความเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
3.2.3 มอบหมายให้อ่าน และศึกษาจากกรณีศึกษา
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบ
3.3.2 พัฒนาการทางานกลุ่ม ความเป็นผู้นา การทางานเป็นทีม
3.3.3 สังเกตจากพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนที่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารต่อ
สังคมได้ในประเด็นที่ เหมาะสม
4.1.2 สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและแสดง
ความเห็นที่ เกี่ยวข้องกับประเด็นทางนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้อย่างสร้างสรรค์
4.1.4 รู้จักบทบาท หน้าที่และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมายทั้งงานบุคคลและงาน
กลุ่ม สามารถปรับ ตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้ นาและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
วางตัวได้ อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ มีความรักองค์กร มีจิตสาธารณะต่อสังคม
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 จัดกิจกรรมกลุ่ม มอบหมายงานรายเดี่ยว และงานกลุ่ม การนาเสนอและอภิปราย
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 สังเกตการนาเสนอผลงานของกลุ่มและพฤติกรรมการทางานเป็นทีม
4.3.2 สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม รวมถึงการแสดงความคิดเห็น ซักถามแลกเปลี่ยนข้อมูล
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้องพัฒนา
5.1.2 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นได้อย่างเหมาะสม
5.1.3 สามารถสื่อสารประเด็นทางนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 จัดกิจกรรมกลุ่ม มอบหมายงานเดี่ยว และกลุ่ม การนาเสนอและอภิปราย โดยใช้สื่อและ
อุปกรณ์เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสืบค้นและการจัดการเรียนการสอนทั้งผู้สอนและผู้เรียน
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 เนื้อหารายงานที่นาเสนอ และพฤติกรรมการทางานเป็นทีม
5.3.2 เทคนิควิธีการนาเสนอและเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม
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มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
จานวน
(Onsite/
ชัว่ โมง
Online)
1
แนวการสอน ชี้แจงภาพรวมของ
3
Online รายวิชา อธิบายเกณฑ์การให้คะแนน
และแนะนาเอกสารหลักและอ่าน
ระบบ MS ประกอบ
Team อธิบายแนวคิดทั่วไปว่าด้วยเรื่อง
สังคม วัฒนธรรมและการเมือง
- ความรู้และความเข้าใจพื้นฐาน
- พัฒนาการทางสังคม วัฒนธรรม
เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง
- วัฒนธรรมศึกษาเบื้องต้น
2
ทฤษฏีทางสังคมวิทยาทั้งในอดีตและ
3
Online ปัจจุบนั
- ความหมาย ความสาคัญ
ระบบ MS - ทฤษฎีที่สาคัญ
Team

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

ผู้สอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารย์บรรยายและเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
และทาข้อตกลงก่อนการเรียน
2. ทา pre-test ก่อนเรียน
3. มอบหมายให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มจัดทารายงาน เพื่อ
ศึกษาประเด็นที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเนื้อหา
สื่อที่ใช้
- Power Point

ผศ.อัญชลี
รัตนะ

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารย์บรรยายและเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
2. กิจกรรมใบงานครั้งที่ 1
สื่อที่ใช้ /ระบบที่ใช้
- Power Point

ผศ.อัญชลี
รัตนะ

3
Online

ทฤษฏีทางมานุษยวิทยาทั้งในอดีต
และปัจจุบัน
- ความหมาย ความสาคัญ
ระบบ MS - ทฤษฎีที่สาคัญ
Team

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.อัญชลี
1. อาจารย์บรรยายและตั้งคาถามถึงแนวคิดทฤษฏีทาง รัตนะ
มานุษยวิทยาและให้นักศึกษาร่วมกันแสดงความเห็น
3. นักศึกษาทา ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 (เนื้อหาใน
สัปดาห์ที่ 2-3
สื่อที่ใช้ /ระบบที่ใช้
- Power Point

4
Online

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.อัญชลี
1. อาจารย์บรรยาย
รัตนะ
2. แบ่ งกลุ่ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาระดมความคิ ด เห็ น และท า
mind mapping ในประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทาง
วัฒนธรรมและส่งตัวแทนออกมานาเสนอ
สื่อที่ใช้ /ระบบที่ใช้
- Power Point
- Microsoft Team , WBSC-LMS , Line Group

จุดกาเนิด วิวัฒนาการ และการ
แพร่กระจายวัฒนธรรม
- แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการ
ระบบ MS วัฒนธรรม
Team - แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการ
แพร่กระจายวัฒนธรรม
- ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม
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สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
(Onsite/
Online)
5
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม
Online - การผสมผสานทางวัฒนธรรม
- การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม
- การบูรณาการทางวัฒนธรรม
ระบบ MS - ความขัดแย้งทางวัฒนธรรม
Team

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารย์บรรยายและเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ซักถาม
สื่อที่ใช้ /ระบบที่ใช้
- Power Point
- Microsoft Team , WBSC-LMS , Line Group
- ชมภาพยนตร์ Hotel Rwanda
(เหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในรวันดาระหว่างเผ่าฮูตู
และเผ่าทุซซี่)
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารย์บรรยายและเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ซักถาม
2. แบ่งกลุ่มให้นักศึกษาระดมความคิดเห็นและทา
mind mapping ในประเด็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมกับ
อานาจและส่งตัวแทนออกมานาเสนอ
สื่อที่ใช้ /ระบบที่ใช้
- Power Point
- Microsoft Team , WBSC-LMS , Line Group
- บทความ/วารสาร
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารย์บรรยายและเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ซักถาม
2. นักศึกษาทา ทดสอบย่อย (2)
สื่อที่ใช้ /ระบบที่ใช้
- Power Point
- สารคดี, คลิปข่าว, Youtube

ผศ.อัญชลี
รัตนะ

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารย์บรรยายและเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ซักถาม
2. มอบหมายให้นักศึกษาอ่านบทความวิชาการและ
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น
สื่อที่ใช้ /ระบบที่ใช้
- Power Point
- Microsoft Team , WBSC-LMS , Line Group
- บทความ/วารสาร

ผศ.อัญชลี
รัตนะ

6
Online

แนวคิดวัฒนธรรมกับอานาจจาก
รูปแบบการปกครอง
- การใช้วัฒนธรรมกับอุดมการณ์สร้าง
ชาติ
ระบบ MS - การใช้วัฒนธรรมกับการล่าอาณา
Team นิคม
- การใช้วัฒนธรรมในยุคสงครามเย็น
- การใช้วัฒนธรรมในยุคโลกาภิวฒ
ั น์

3

7
Online

อุดมการณ์ทางการเมืองกับ
แนวทางการพัฒนาประเทศ
ท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย
ระบบ MS ทางสังคม
Team กรณีศึกษา : โครงการก่อสร้างขนาด
ใหญ่ เช่น ท่าเรือ, เขื่อน, สนามบิน,
โรงไฟฟ้า, ทางด่วน

3

8
Online

3

ระบบ MS
Team

ชาติพันธุ์สุวรรณภูมิ บรรพชนคน
ไทยในอุษาคเนย์
- ปฏิสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์และ
วัฒนธรรมในบริบทสังคมไทย

ผู้สอน

ผศ.อัญชลี
รัตนะ

ผศ.อัญชลี
รัตนะ
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สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
จานวน
(Onsite/
ชั่วโมง
Online)
9
แนวคิดหลักเกี่ยวกับทฤษฎีหลัง
3
Online สมัยใหม่
- มิติทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง
- การสร้างรหัสและถอดรหัส
ระบบ MS
Team
10
Online

พื้นที่และตัวตนของคนชายขอบ
กรณีศึกษาในมิติ ดังนี้
- การศึกษา(ความรู้)
ระบบ MS - ชาติพันธุ์
- ศาสนาและความเชื่อทางการเมือง
Team
- เพสสภาพ
- สีผิว
ฯลฯ

3

11
Online

แนวความคิดและทฤษฏีการรวมกลุ่ม
ประเทศและภูมภิ าคนิยม
- แนวคิดเรื่องโลกาภิวัฒน์
- แนวคิดเรื่องธรรมรัฐ
ระบบ MS
ความหลากหลายทางชาติ
พันธุ์กบั
Team
การอยู่ร่วมกันเป็นประชาคมอาเซียน
- การอยู่ร่วมกันในพหุสภาวะ

3

12
Online

สถานการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม
จากผลกระทบนโยบายของรัฐ ผ่าน
“กรณีศึกษา”
- ความย้อนแย้ง(irony) ของ
ระบบ MS ความหลากหลายในสังคมไทยและ
Team สังคมโลก

3

13
Online

3

ระบบ MS

Team

วัฒนธรรมสมัยนิยม
- อานาจและการบริโภค
- พื้นที่สื่อและการเมืองอัตลักษณ์

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

ผู้สอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารย์บรรยายและเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ซักถาม
2. นักศึกษาทาใบงาน
สื่อที่ใช้
- Power Point
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารย์บรรยายและเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ซักถาม
2. แบ่งกลุ่มให้นักศึกษาระดมความคิดเห็นและทา
mind mapping ในประเด็นที่สนใจ
สื่อที่ใช้ /ระบบที่ใช้
- Power Point
- Microsoft Team , WBSC-LMS , Line Group
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารย์บรรยายและเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ซักถาม
2. มอบหมายให้นักศึกษาทาใบงาน
สื่อที่ใช้ /ระบบที่ใช้
- Power Point
- Microsoft Team , WBSC-LMS , Line Group
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารย์บรรยายและเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ซักถาม
2.ผู้สอนแบ่งกลุ่มให้ผู้เรียนระดมความคิดเห็น
“กรณีศึกษา”
3. ทดสอบย่อย (3)
สื่อที่ใช้
- Power Point
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารย์บรรยายและเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ซักถาม
2. ผู้สอนแบ่งกลุ่มให้ผู้เรียนระดมความคิดเห็นใน
ประเด็น วัฒนธรรมสมัยนิยม
สื่อที่ใช้
- Power Point
- วีดีทัศน์, Youtube

ผศ.อัญชลี
รัตนะ หรือ
นักวิชาการ
ทางสังคม
วิทยาและ
มานุษยวิทยา
ผศ.อัญชลี
รัตนะ

ผศ.อัญชลี
รัตนะ

ผศ.อัญชลี
รัตนะ

ผศ.อัญชลี
รัตนะ

9

มคอ. 3
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด
(Onsite/
Online)
14
พหุวัฒนธรรมในบริบทการเปลี่ยน
Online ผ่าน
- สิทธิของพลเมือง
ระบบ MS - สิทธิของชุมชน
Team

15
Online

นาเสนองานกลุม่ และสรุปเนื้อหาที่
เรียน

ระบบ MS
Team

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
ชั่วโมง
3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารย์บรรยายและเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ซักถาม
2. ทดสอบย่อย(4)
สื่อที่ใช้ /ระบบที่ใช้
- Power Point
- Microsoft Team , WBSC-LMS , Line Group
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. นักศึกษานาเสนองาน กรณีศึกษา
2. อาจารย์ผสู้ อนสรุปเนื้อหา
สื่อที่ใช้ /ระบบที่ใช้
- Power Point
- Microsoft Team , WBSC-LMS , Line Group

ผู้สอน

ผศ.อัญชลี
รัตนะ

ผศ.อัญชลี
รัตนะ

16
สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
ผลการเรียนรู้

1-15

- ใบงาน
แบบทดสอบ
ย่อย
- ข้อสอบ
กลางภาค
และข้อสอบ
ปลายภาค

1.1.1 พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณ ธรรม
จริยธรรม ธรรมาภิบาล และด้วยความรับผิดชอบทั้ง
ในส่วนตนและส่วนรวม
1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความซื่อสัตย์สุจริต
2.1.2 มี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การ
แนวคิด ทฤษฎีและเนื้อหาสาระสาคัญของรายวิชาที่
เกี่ยวกับ สาขาวิชารัฐศาสตร์
2.1.3 มี ค วามสามารถในการศึ ก ษาค้ น คว้ า และ
พัฒนาความรู้ของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
2.1.5 สามารถบูรณาการสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้
ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลาที่นักศึกษา
ทาการศึกษาอยู่ในหลักสูตรและสามารถประยุกต์ใช้
ศาสตร์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

วิธีการประเมิน

สัปดาห์
ที่ประเมิน

สัดส่วน
ของการ
ประเมินผล

การเข้าชั้นเรียน

ตลอดภาค
การศึกษา

10%

3, 7, 12, 14
8
16

20%
20%
30%

การมีส่วนร่วมอภิปราย
เสนอความคิดเห็น
เจตคติของนักศึกษา
ทดสอบย่อย
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
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มคอ. 3
กิจกรรมที่

1-15

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

วิเคราะห์กรณีศึกษา
1.2.4 มี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เคราะห์ อ ย่ า งมี
การค้นคว้า การนาเสนอ
วิจารณญาณ เป็นระบบและมีตรรกะ
รายงาน
1.2.5 มี ค ว าม ส า ม า ร ถ ใน ก าร ถ่ า ย ท อ ด แ ล ะ
การทางานกลุม่ และ
แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น
การอ่านและสรุป
1.2.6 สามารถรวบรวมข้ อ มู ล ศึ ก ษาวิ เ คราะห์
บทความ
ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสังคม ชุมชน เพื่อเสนอ
แนวทางแก้ไขได้
1.2.7 สามารถประยุ ก ต์ ใช้ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะ ตาม
กรอบทฤษฎี แนวคิด ประสบการณ์ และตัวอย่างที่
ศึ ก ษา มาท าการแก้ ไขปั ญ หาได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและ
เหมาะสม
1.2.8 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และ
สามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขา
วิ ช าชี พ ทางด้ า นเทคโนโลยี สื่ อ สารต่ อ สั งคมได้ ใ น
ประเด็นที่ เหมาะสม
1.2.9 ส า ม า ร ถ ป รั บ ตั วได้ ใน สั งค ม ที่ มี ค วา ม
หลากหลาย รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและแสดง
ความเห็ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ประเด็ น ทางนิ ติ ศ าสตร์
รั ฐ ศาสตร์ และรั ฐ ประศาสนศาสตร์ ได้ อ ย่ า ง
สร้างสรรค์
1.2.10 สามารถประยุ ก ต์ ใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เพื่อการสื่อสารและการสืบค้นได้อย่างเหมาะสม
1.2.11 สามารถสื่ อ สารประเด็ น ทางนิ ติ ศ าสตร์
รั ฐ ศาสตร์ และรั ฐ ประศาสนศาสตร์ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

สัปดาห์
ที่ประเมิน

สัดส่วน
ของการ
ประเมินผล

ตลอดภาค
การศึกษา

20%
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มคอ. 3

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ชูศักดิ์ วิทยาภัค(บรรณาธิการ). (2558). วัฒนธรรม คือ อานาจ ปฎิบัติการแห่งอานาจ ตัวตนและ
ชนชั้ น ใหม่ ใ นพื้ น ที่ วั ฒ นธรรม. เชี ย งใหม่ : ศู น ย์ ศึ ก ษาชาติ พั น ธุ์ แ ละการพั ฒ นา คณะสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
อมรา พงศาพิชญ์. (2543). ความหลากหลายทางวัฒนธรรม: กระบวนทัศน์และบทบาทในประชา
สังคม. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ชาญวิทย์ เกษตรศิริและกาญจนา ละอองศรี. (2552). โลกของอิสลามและมุสลิมในสยามประเทศ
ไทย-อุษาคเนย์-เอเชียตะวันออกเฉียงใต้. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยและมูลนิธิโครงการตารา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.
ชาญวิทย์ เกษตรศิริและองค์ บรรจุน. (2551). มอญในสยามประเทศ(ไทย) : ชนชาติ บทบาทและ
บทเรียน. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.
สุจิตต์ วงษ์เทศ. (2547). ชาติพันธุ์สุวรรณภูมิ บรรพชนคนไทยในอุษาคเนย์. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์
มติชน.
ชัยอนันต์ สมุทรวณิช. (2537). วัฒนธรรมกับการสร้างสังคมการเมืองประชาธิปไตย. กรุงเทพฯ :
สถาบันนโยบายศึกษา.
ยงยุทธ ชูแว่น. (2559). ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนสมัยใหม่. นครปฐม : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ปกรณ์ เลิ ศ เสถี บ รชั ย (แปล). (2559). ระบอบออาหารและค าถามว่ า ด้ ว ยสั ง คมเกษตรกรรม.
เชียงใหม่ : ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัมนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
วสั น ต์ ปั ญ ญ าแก้ ว . (2560). วั ฒ น ธรรมศึ ก ษ าเบื้ องต้ น . เชี ย งใหม่ : คณ ะสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สุเทพ สุ น ทรเภสัช (แปล). (2555). ทฤษฎีชาติพั น ธุ์สัมพัน ธุ์ รวมบทความทางทฤษฎีเกี่ยวกับอัต
ลักษณ์ เชื้อชาติ กลุ่มชาติพันธุ์ การจัดองค์กรความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์ และรัฐประชาชาติ . เชียงใหม่ :
ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
อานั น ท์ กาญจนพั น ธุ์. มารค ตามไท. สุ ช าติ เศรษฐมาลิ นี . อัมพร หมวดเด็น . เอกริน ทร์ ต่ วนศิริ.
อันธิฌา แสงชัย. เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ. อรรถจักร สัตยานุรักษ์. (2561). หลากมุมมองวัฒนธรรม.
ปัตตานี : ปัตตานีฟอรั่ม
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
งานวิจัย จดหมายเหตุ : ข้อมูลจาก Website
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มคอ. 3

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิ ทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญให้นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการ
จัดการเรียน การสอนของรายวิชา รวมถึงวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ วิธีการวัดและการประเมินผล และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ทั้งนี้สามารถใช้การประเมิน
ดังนี้
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2 การสะท้อนคิด จากพฤติกรรมของผู้เรียน
1.3 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ใช้ แ บบประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การเรี ย นการสอนโดยมี ค ณะกรรมการประเมิ น ที่ แ ต่ งตั้ ง โดย
คณะกรรมการผู้รับ ผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการฯโรงเรียนกฎหมายและการเมืองเป็นผู้ออกแบบ
ทั้งแบบประเมิน เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งสะท้อน กลับสู่อาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
มีการปรั บ ปรุงและเปลี่ ย นแปลงไปตามปั จ จัยต่ างๆ ได้ แก่ แบบประเมิน ประสิ ท ธิภ าพการสอนของ
อาจารย์ การเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม การเมือง และเศรษฐกิจของประเทศ ความก้าวหน้าของศาสตร์ต่างๆ
เกี่ยวข้อง รวมถึงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและของชาติ
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
แต่งตั้งคณะกรรมการระดับ หลักสูตรและระดับ คณะฯ เพื่อทบทวน มคอ.5 โดยตรวจสอบผลการเรียนรู้
การวัด และการประเมินผลการเรียนรู้ รวมทั้งข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนของนักศึกษา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
สรุปการดาเนินงานในรายวิชาในทุกภาคการศึกษาส่งฝ่ายวิชาการของหลักสูตร และดาเนินการปรับปรุง
รายวิชาทุกปี ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
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