เอกสารหมายเลข มคอ.
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หลักสูตรรัฐศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1 รหัสและชื่อ รายวิชา
2551108 ทักษะการคนควาและการสื่อสารทางสังคมศาสตร (The Skills in Social Enquiry )
2 จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต (3–0–6)
3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
รัฐศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะดาน (กลุมวิชาแกน)
4 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
อาจารยอัญชลี รัตนะ
5 ภาคการศึก ษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นป 1
6 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
(ไมมี)
7 รายวิชาที่ตองเรียนพรอ มกัน (Co-requisite)
(ไมมี)
8 สถานที่เรียน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หลักสูตรรัฐศาสตร
9 วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
6 กันยายน พ.ศ. 2553
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1 จุดมุงหมายของรายวิชา
 เพื่อใหนักศึกษามีทกั ษะในการอานจับใจความสําคัญ สรุปประเด็น ตีความ วิเคราะหและใหคุณคาวรรณกรรมทาง
สังคมศาสตรได
 เพื่อใหนักศึกษามีทักษะการเขียนคําตอบ การทํารายงานและบทความขนาดสั้นทางวิชาการในสายสังคมศาสตร
2 วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษามี มีท ัก ษะในการอ านจั บ ใจความสํ า คั ญ สรุ ป ประเด็ น ตี ค วาม วิ เคราะห แ ละให คุ ณ ค าวรรณกรรมทาง
สังคมศาสตรได สามารถการเขียนคําตอบ ทํารายงานและบทความขนาดสั้นทางวิชาการ โดยการคน ควาองคความรูในแหลงขอ มูลทาง
วิชาการในสายสังคมศาสตรที่เหมาะสมและนาเชื่อถือและมีการอางอิงตามหลักวิชาการและการเขีย นบรรณานุก รมและเชิงอรรถอยาง
ถูกตอง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
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หมวดที่ 3 สวนประกอบของรายวิชา
1 คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการและกระบวนการคนควาทางสังคมศาสตรในเชิงบูรณาการการสื่อสารทางสังคมศาสตร
ที่เที่ยงตรง โดยเนนการยอความ สรุปความ ตีความ ขยายความ วิเคราะหและสังเคราะห โดยนําเสนอในรูปแบบ
รายงานทางวิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพ
Study principles and processes in social sciences researching and integrated
communication; concerning making synopsis, summarizing, interpreting, expanding, analyzing,
synthesizing, including academic report presentation.
2 จํานวนชั่วโมงที่ใช/ภาคการศึก ษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝกงาน

การศึกษาดวยตนเอง

บรรยาย 45 ชั่วโมง
สอนเสริมตามความตอ งการของ
ไมมีการฝกปฏิบัติ
การศึกษาดวยตนเอง
ตอภาคการศึกษา
นักศึกษาเฉพาะ
6 ชั่วโมงตอสัปดาห
3 จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยจะใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคล
 อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาแกนักศึกษาผานเว็บไซตคณะ
 อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห (เฉพาะรายที่ตอ งการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา

1 คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.1.1 มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
1.1.2 ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตยสุจริต
1.1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
 บรรยายพรอมยกตัวอยางหลักการและกระบวนการคนควาทางสังคมศาสตรในเชิงบูรณาการที่เที่ยงตรง พรอมทั้งสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรมในสาระการเรียนรูในแตละหนวยรวมไปกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน
 มอบหมายงานหรือกิจกรรมกลุมใหนักศึกษารวมกันรับผิดชอบและนําเสนองานหนาชั้นเรียน
 ใชกระบวนการปรับพฤติกรรมโดยการเสริมแรงทางบวก เชน การยกยองนักศึกษาที่ทําดี มีวินัย ตรงตอเวลาและมี
จรรยาบรรณนําเสนอผลงานวิชาการในแตละครั้ง
1.3 วิธีการประเมินผล
 ประเมินจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้น เรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
 การประเมินจากเจตคติของนักศึกษาในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอประเด็นตางๆที่ไดหยิบยกมาเปนกรณีศึกษาในเนื้อหา
ที่เกี่ยวของ
 ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
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2 ความรู
2.1 ความรูที่จะไดรับ
2.1.2 มีความสามารถในการศึกษาคนควาและพัฒนาความรูของตนเองไดอยางตอเนื่อง
2.1.4 สามารถบูรณาการในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของไดตลอดเวลาที่นักศึกษาทําการศึกษาอยูใน
หลักสูตรและสามารถประยุกตใชศาสตรตาง ๆ ในการดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม
2.2 วิธีการสอน
 บรรยายเนื้อหาในรายวิชาและสรางบรรยากาศใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอใบงาน/กรณีศึกษา รวมทั้งจาก
ผูเชี่ยวชาญที่มปี ระสบการณตรงในประเด็นที่เกี่ยวของ
 การทํางานเดี่ยวและกลุม พรอมทั้งนําเสนอและอภิปรายในชั้นเรียน
 มอบหมายใหอานและศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน รวมถึงกรณีศึกษา เพื่อใหนักศึกษาสามารถบูรณาการการสื่อสาร
ทางสังคมศาสตร โดยนําเสนอในรูปแบบรายงานทางวิชาการไดอยางมีป ระสิทธิภาพ
2.3 วิธีการประเมินผล
 ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบ
 กิจกรรมกลุม กรณีศึกษา และการนําเสนองาน
 รายงานการศึกษาคนควาเอกสาร และลักษณะรูป เลมรายงาน

3 ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.1.1 มีความสามารถในการคิด วิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ เปนระบบ และมีตรรกะ
3.1.2 มีความสามารถในการถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูกับผูอื่น
3.2 วิธีการสอน
 บรรยายเนื้อหารายวิชา โดยเนนการฝกทักษะยอความ สรุปความ ตีความ ขยายความ วิเคราะหและสังเคราะหจาก
วรรณกรรมและเอกสารวิชาการทางสังคมศาสตร
 การทํางานเดี่ยวและกลุม รวมทั้งการเปดโอกาสใหนักศึกษารวมกันอภิปราย
 มอบหมายใหอาน และศึกษาจากกรณีศึกษา
3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปญญาของนักศึก ษา
 ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบ
 พัฒนาการทํางานกลุม ความเปนผูนํา การทํางานเปนทีม
 สังเกตจากพฤติกรรมการแกไขปญหา

4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
4.1.1 มีความสามารถในการสื่อสารกับผูอื่นที่มีความแตกตางและหลากหลายไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4.2 วิธีการสอน
 จัดกิจกรรมกลุม มอบหมายงานรายเดี่ยว และกลุม การนําเสนอและอภิปราย
4.3 วิธีการประเมิน
 สังเกตการนําเสนอผลงานของกลุมและพฤติกรรมการทํางานเปนทีม
 สังเกตการเขารวมกิจกรรมกลุม รวมถึงการแสดงความคิดเห็น ซักถามแลกเปลี่ยนขอมูล
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
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5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
5.1.2 สามารถสื่อสารแนะนําเสนอผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งดานการพูดการเขียนตลอดจนสามารถเลือกใชสื่อและ
เครื่องมือในการนําเสนอผลงานไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
5.1.3 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการสืบคนไดอยางดี
5.2 วิธีการสอน
 จัดกิจกรรมกลุม มอบหมายงานเดี่ยว และกลุม การนําเสนอและอภิปราย โดยใชสื่อและอุปกรณเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
สืบคนและการจัดการเรียนการสอนทั้งผูสอนและผูเรียน
5.3 วิธีการประเมินผล
 รายงานที่นําเสนอ และพฤติกรรมการทํางานเปนทีม
 เทคนิควิธีการนําเสนอและเลือกใชสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1 แผนการสอน
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

1

แนวการสอน ชี้แจงภาพรวมของรายวิชา

2

จริยธรรมทางวิชาการ

3

การสืบคนและการเลือกแหลงขอมูล
ทางสังคมศาสตร

4

การสืบคนและการเลือกแหลงขอมูล
ทางสังคมศาสตร

5

การจับใจความและการยอความ

6

การจับใจความและการยอความ

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอนและ
(ชม.)
สื่อที่ใช
3
บรรยายเปดโอกาสให และทํา
ขอตกลงกอนการเรียน
3
ฟงการบรรยายเปดโอกาสให
น.ศ.อภิปรายและซักถาม โดยใช
สื่อการสอน Power Point,
3
ฟงการบรรยายเปดโอกาสให
น.ศ.ซักถามและอภิปราย โดยใช
สื่อการสอน Power Point ใบ
งาน ,ชม VDO (ใบงานชิ้นที่ 1)
3
ฟงการบรรยายเปดโอกาสให
น.ศ.ซักถามและอภิปราย โดยใช
สื่อ Power Point
3
ฟงการบรรยายเปดโอกาสให
น.ศ.ซักถามและอภิปราย โดยใช
สือ่ Power Point ใบงาน, ชม
VDO (ใบงานชิ้นที่ 2)
3
ฟงการบรรยายเปดโอกาสให
น.ศ.ซักถามและอภิปราย โดยใช
สื่อ Power Point

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ

ผูสอน
อ.อัญชลี รัตนะ
อ.อัญชลี รัตนะ
อ.อัญชลี รัตนะ

อ.อัญชลี รัตนะ
อ.อัญชลี รัตนะ

อ.อัญชลี รัตนะ
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7

8
9

10

ทักษะในการตีความ วิเคราะห และแสดงความ
คิดเห็นในงานวรรณกรรมวิชาการทาง
สังคมศาสตร

ทักษะในการสื่อสารผานงานเขียน
- ความสําคัญของการเขียน
- องคป ระกอบของการเขียน
- ประเภทของงานเขียน
การเขียนเชิงวิชาการ : การเขียนเชิงสนับสนุน
และการเขียนเชิงโตแยง
- หลักเบื้องตนในการเขียนงานวิชาการ

3

ฟงการบรรยายเปดโอกาสให
น.ศ.ซักถามและอภิปราย โดยใช
สื่อ Power Point ใบงาน,VDO
(ใบงานชิ้นที่ 3 : ฝกทักษะจาก
งานชิ้นที่ 1 และชิ้นที่ 2)
สอบกลางภาค
3
ฟงการบรรยายเปดโอกาสให
น.ศ.ซักถามและอภิปราย โดย
ใชสื่อ Power Point
3

11

การเขียนเชิงวิชาการ : การเขียนเชิงสนับสนุน
และการเขียนเชิงโตแยง

3

12

การเขียนเชิงวิชาการและการทํารายงาน

3

13

การเขียนเชิงวิชาการและการทํารายงาน

3

14

การเขียนเชิงวิชาการและการทํารายงาน

3

15

นําเสนองานกลุมและสรุปเนื้อหาที่เรียน

3

16
รวม

รวม

อ.อัญชลี รัตนะ

อ.อัญชลี รัตนะ

ฟงการบรรยายเปดโอกาสให
น.ศ.ซักถามและอภิปราย โดย
ใชสื่อ Power Point ,VDO
(ใบงานชิ้นที่ 4)
บรรยาย อภิปรายรวมกัน
ระหวางผูสอนและผูเรียน

อ.อัญชลี รัตนะ

ฟงการบรรยายเปดโอกาสให
น.ศ.ซักถามแลกเปลี่ยนโดยใช
สื่อ Power Point
(มอบหมายรายงานกลุม)
บรรยาย อภิปรายรวมกัน
ระหวางผูสอนและผูเรียน

อ.อัญชลี รัตนะ

บรรยาย อภิปรายรวมกัน
ระหวางผูสอนและผูเรียน

อ.อัญชลี รัตนะ

ฟงการบรรยายเปดโอกาสให
น.ศ.อภิปรายแลกเปลี่ยน
จัดสอบปลายภาค
45
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อ.อัญชลี รัตนะ

อ.อัญชลี รัตนะ

อ.อัญชลี รัตนะ
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เอกสารหมายเลข มคอ.
2 แผนการประเมินผลการเรียนรู

ผลการเรียนรู

2.1.2 มีความสามารถในการศึกษาคนควาและพัฒนาความรูของตนเองไดอยางตอเนื่อง
2.1.4 สามารถบู รณาการในสาขาวิ ชาที่ศึ ก ษากั บความรู ในศาสตร อื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข อ งได ต ลอดเวลาที่นั ก ศึ ก ษา
ทําการศึกษาอยูในหลักสูตรและสามารถประยุกตใชศาสตรตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม
3.1.1 มีความสามารถในการคิด วิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ เปนระบบและมีตรรกะ
1.1.1 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
1.1.2 ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตยสุจริต
1.1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
3.1.2 มีความสามารถในการถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูกับผูอื่น
4.1.1 มีความสามารถในการสื่อสารกับผูอื่นที่มีความแตกตางและหลากหลายไดอยางเหมาะสมและมีป ระสิทธิภาพ
5.1.2 สามารถสื่อสารแนะนําเสนอผลงานไดอยางมีป ระสิทธิภาพทั้งดานการพูดการเขียนตลอดจนสามารถเลือกใช
สื่อและเครื่องมือในการนําเสนอผลงานไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
5.1.3 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการสืบคนไดอยางดี
* ระบุผลการเรียนรูหัวขอยอยตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรู

หลัก สูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ

กิจกรรมการประเมิน
(เชน การเขียนรายงาน โครงงาน
การสอบยอย
การสอบกลางภาค
การสอบปลายภาค)

กําหนดการ
ประเมิน
(สัปดาหที่)

สัดสวนของการ
ประเมินผล

ทดสอบยอย
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

3,5,7,10
8
16

20%
20%
30%

การเขาชัน้ เรียน
การมีสวนรวม อภิปราย เสนอ
ความคิดเห็นในชั้นเรียน

ตลอดภาค
การศึกษา

10%

วิเคราะหกรณีศึกษา คนควา
การนําเสนอรายงาน
การทํางานกลุมและผลงาน
การอานและสรุปบทความ

ตลอดภาค
การศึกษา

20%
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เอกสารหมายเลข มคอ.

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1 ตําราและเอกสารหลักที่กําหนด
อําไพวรรณ ทัพเปนไทย. การเขียนรายงานและการใชหองสมุด. สํานักพิมพโอเดียนสโตร. กรุงเทพฯ
น้ําทิพย วิภาวิน. การใชหองสมุดยุคใหม. ๒๕๔๘.
2 เอกสารและขอมูลสําคัญ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร ภาควิชาบรรณารักษศาสตร. การคนควาและการเขียน
รายงาน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย . 2552
3 เอกสารและขอมูลแนะนํา
งานวิจัย จดหมายเหตุ : ขอมูลจาก Website
หมวดที่ 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง
1 กลยุทธการประเมินประสิทธิผลโดยนักศึก ษา
 การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
 การสะทอนคิด จากพฤติกรรมของผูเรียน
 แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
2 กลยุทธการประเมินการสอน
 การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน
 ผลการสอบ
 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
3 การปรับปรุงการสอน
 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา
 มีการตั้งคณะกรรมการในหลักสูตร ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการ
ใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม
5 การดําเนินการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
 ปรับปรุงรายวิชาทุกป ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
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