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เอกสารหมายเลข มคอ. 3 

รายละเอียดของรายวิชา 

 

ชือสถาบันอุดมศกึษา    มหาวิทยาลยันเรศวร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   คณะสังคมศาสตร์ 

 

หมวดท ี1 ข้อมูลโดยทวัไป 

1. รหสัและชือรายวิชา 

     การเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม (Politics, Economy and Society) 

2. จาํนวนหน่วยกิต 

  3 หน่วยกิต (3-0-6)     

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  หมวดวิชาศกึษาทวัไป 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

  ผศ.ดร. ทิวากร แก้วมณีและอาจารย์ผู้สอนประจํากลุ่ม 

5. ภาคการศึกษา / ชันปีทีเรียน 

  - 

6. รายวิชาทต้ีองเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

   -  

7. รายวิชาทต้ีองเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 

   - 

8. สถานทเีรียน  

   วัน/เวลา  ห้องเรียน 

    กลุ่ม 1  TU10:00-11:50  QS 3206 

    TH13:00-14:50  QS 3206  

  กลุ่ม    TU : - :   QS  

    TH : - :   QS  

  กลุ่ม 3   TU : - :   QS 1 

    TH : - :   QS 1 

 กลุ่ม 4   TU : - :   QS 2 

    TH : - :   QS 2 

9. วันทีจัดทาํหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครังล่าสุด 

  พฤษภาคม 2556 
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หมวดท ี2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

. จุดมุ่งหมาย  

 กลุ่มวชิาศกึษาทวัไปทีมุ่งเสริมสร้างปลูกฝังให้ผู้ เรียนมีความรู้ความสามารถ เข้าใจในสรรพสิงที

เกียวข้องกบัตนเองและสงัคม เพือความเป็นไทจากอวิชชา บงัเกิดความเป็นอสิระใฝ่แสวงการดําเนินชีวติ

อย่างมสีาระ มีคุณคา่ มีคณุภาพ และมีคุณธรรม โดยมีจดุมุง่หมายให้นิสิตมีคณุลักษณะอนัพงึประสงค์  

ดงัตอ่ไปน ี

 1. มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และทกัษะในการศกึษาค้นคว้าวชิาการตา่งๆ อยา่งกว้างขวางได้ด้วยตนเอง 

  . มีคุณธรรม รู้จกัและเข้าใจธรรมชาติของตนเอง และผู้ อนืตลอดจนสํานกึในศกัดิ ศรีแหง่ความเป็น

มนุษย์และความเท่าเทียมกนั อยูร่่วมกบัผู้อืนได้ 

  . มีความเข้าใจ ศลิปวฒันธรรม และซาบซงึในคณุคา่ของอารยธรรม สงัคมและสิงแวดล้อมทงัของ

ไทยและของโลก 

  . มีทกัษะการใช้ภาษาใช้ภาษาประจําชาติ ภาษาสากล และเทคโนโลยีได้อยา่งเหมาะสม 

  . มีสุขนสิัยทส่ีงเสริมตอ่การดแูลรกัษาสุขภาพ และตอ่การพฒันาบคุลิกภาพ 

  . มีความสามารถในการคิด วิเคราะหแ์ละตดัสินใจอยา่งเป็นระบบ สามารถนําไปประยกุต์ใช้ใน

ชีวิตประจําวนั 

2. วัตถปุระสงค์ในรายวิชา 

  การเมืองและการพฒันาการเป็นความรู้พืนฐานทีจําเป็นตอ่การดําเนินชีวิตของพลเมืองชาวไทยทกุ

คน โดยเฉพาะ นสิิตซงึถอืวา่เป็นปัญญาชน มีความจําเป็นทีจะต้องมีความรู้ความเข้าใจพืนฐานทาง

การเมือง ความเชือมโยงของการเมืองการปกครองไทยและการระหวา่งประเทศของไทยในฐานะสมาชิก 

ในระบบการเมืองโลกเพือนาํไปประยุกต์ต่อการดําเนนิชีวติ ในปัจจบุันและอนาคต 

 

หมวดท ี3 ลักษณะและการดาํเนินการ 

 

1. คาํอธิบายรายวิชา 

   ภาษาไทย      ความหมายและความสัมพนัธ์ของการเมอืง  เศรษฐกิจ  สงัคม  พฒันาการ

การเมืองระดบัสากล  การเมืองและ  การปรบัตวัของประเทศพฒันาและกําลังพฒันา  ระบบเศรษฐกจิโลก  

ผลกระทบของโลกาภิวฒัน์ทางเศรษฐกิจ  ความสมัพนัธ์ ของระบบโลกกบัประเทศไทย 

  ภาษาอังกฤษ    Meaning and relations among politics, economy, and society. 

International political development, politics and adjustment of developed countries and 

developing countries. Global economic system, impacts of globalization on economy, and 

relations between the world system and Thailand. 
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2. จาํนวนชัวโมงทใีช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏบิัต/ิงาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

 

บรรยาย 60 ชวัโมงต่อ 

ภาคการศกึษา 

- 

 

ไมมี่การฝึกปฏิบัติงาน 

ภาคสนาม 

การศกึษาด้วยตนเอง 6 

ชวัโมงตอ่สปัดาห ์

3. จาํนวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทอีาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น

รายบุคคล 

  - อาจารย์ประจํารายวชิา ประกาศเวลาให้คําปรึกษาผ่านเวปไซด์คณะ   

  - อาจารย์จดัเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบคุคล หรือ รายกลุม่ตามความต้องการ 1 ชวัโมงตอ่สปัดาห ์

(เฉพาะรายทีต้องการ) 

 

หมวดท ี4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

  1.1  คุณธรรม จริยธรรมทต้ีองพัฒนา 

     - มีจิตสํานกึและตระหนกัในการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

   - แสดงความซอืสัตย์สุจริตอยา่งสมําเสมอ 

   - มีวินยัและความรบัผิดชอบตอ่ตนเองและสังคม 

   - เคารพกฎระเบียบและข้อบงัคบัขององค์กรและสงัคม 

   - เคารพสิทธิและรบัฟังความคิดเหน็ของผู้ อืน   

  .  วิธีการสอน 

   - บรรยายพร้อมยกตวัอย่างกรณีศกึษาเกียวกบัประเด็นทางจริยธรรมทีเกียวข้อง 

   - อภิปรายกลุ่ม, บทบาทสมมติ 

   - กําหนดให้นกัศกึษาหาตวัอย่างทีเกียวข้อง 

  .  วิธีการประเมินผล 

   - พฤตกิรรมการเข้าเรียน และส่งงานทีได้รับมอบหมายตามขอบเขตทีให้และตรงเวลา 

   - มีการอ้างอิงเอกสารทีได้นํามาทํารายงาน อย่างถกูต้องและเหมาะสม 

   - ประเมนิผลการวิเคราะห์กรณีศกึษา 

   - ประเมนิผลการนําเสนอรายงานทีมอบหมาย 

. ความรู้ 

  .  ความรู้ทีต้องได้รับ 

   - มีความรู้หลกัการทฤษฎี 
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   - มีความรู้ในสาขาวิชาทีเกียวข้อง 

   - รู้กฎ ระเบียบ ข้อกําหนดทางวิชาการและเปลียนแปลง 

  2.2 วิธีการสอน 

   บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุม่ การนําเสนอรายงาน การวเิคราะหก์รณีศกึษา และ

มอบหมายให้ค้นคว้าหาข้อมูลทีเกียวข้อง  

  2.3 วิธีการประเมินผล 

   - ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค   

  - นําเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมลูทเีกียวข้อง 

3. ทกัษะทางปัญญา   

  3.1 ทกัษะทางปัญญาทต้ีองพัฒนา 

   - สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทําความเข้าใจประเมินผลข้อมูลจากหลกัฐานใหมแ่ล้วนํามา

สรุปใช้ 

   - สามารถศกึษาวเิคราะห์ปัญหาทีซบัซ้อนและเสนอแนวทางแก้ไขทสีร้างสรรค ์

   - สามารถใช้ทกัษะและความเข้าใจในบริบททางวิชาการและวิชาชพี  

  3.2 วิธีการสอน 

   - การมอบหมายให้นกัศกึษาทําโครงงานพิเศษ และนําเสนอผลการศกึษา 

   - อภิปรายกลุม่ 

   - วิเคราะห์กรณีศกึษา ในการนําเทคโนโลยีทีทนัสมยัมาใช้ในปัจจุบนั 

  3.3 วิธีการประเมินผล 

   - ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค   

  - นําเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมลูทเีกียวข้อง 

4. ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  4.1 ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

   - มีความรับผิดชอบในงานทีได้รับมอบหมาย ทงัรายงานบคุคลและงานกลุ่ม 

   - สามารถปรับตวัเข้าทํางานร่วมกบัผู้อืนทงัในฐานะผู้ นําและผู้ตาม 

   - วางตวัและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกบับทบาท หน้าที และความรับผิดชอบ 

   - สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และพฒันาตนเองและวิชาชีพ 

  4.2 วิธีการสอน 

   - จดักจิกรรมกลุ่มในการวเิคราะห์กรณีศกึษา 

   - การนําเสนอรายงาน 

  4.3 วิธีการประเมินผล 

   - ประเมนิตนเอง และเพือน ด้วยแบบฟอร์มทกีําหนด 
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   - รายงานทีนําเสนอ พฤติกรรมการทํางานเป็นทมี 

5. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทต้ีอง

พัฒนา 

    - สามารถสรุปประเด็น และสือสาร ทงัการพดูและการเขียนและเลือกใช้รูปแบบการ

นําเสนอ  

   - มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และใช้อย่างสมําเสมอในการรวบรวม

ข้อมลู แปลความหมาย และสือสารข้อมลูและแนวความคิด 

   - สามารถใช้คอมพิวเตอร์จดัการเก็บข้อมลู 

   - สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามความก้าวหน้า 

  5.2 วิธีการสอน 

   - มอบหมายงานให้ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สือการสอน e-learning และ

ทํารายงานโดยเน้นการนําตวัเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหลง่ทีมาข้อมลูทีนา่เชือถือ 

   - นําเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีทเีหมาะสม 

  5.3 วิธีการประเมินผล 

   - การจดัทํารายงาน และนําเสนอด้วยสือเทคโนโลยี 

   - การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวธีิการอภิปราย 

 

หมวดท ี5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ท/ี 

วัน-เดือน-ปี 

หวัข้อ/รายละเอียด 

 

ชม. กจิกรรมการเรียน  

การสอน สือทีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

 

(1) 

  

 

  

แจกแผนการสอน  

1. ความหมายและความสมัพันธ์ 

ของการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม   

 

4 บรรยาย คําถาม สนทนา 

อภิปราย ยกตวัอยา่ง 

ประกอบ   

อาจารย์ผู้สอน

ประจํากลุ่ม 

(2)-(3)  

  

 

2. การเมืองระดับสากล  

ประชาธิปไตย,สงัคมนิยม, 

คอมมิวนสิต์,เผด็จการทหาร ฯลฯ 

8 บรรยาย คําถาม สนทนา 

อภิปราย ยกตวัอยา่ง 

ประกอบ   

อาจารย์ผู้สอน

ประจํากลุ่ม 

(4) -(5) 

 

3. การปรับตวัของสังคมในยุค

โลกาภิวัตน์ของประเทศพัฒน

สภาพสังคม การเปลียนแปลงของ

8 บรรยาย คําถาม สนทนา 

อภิปราย ยกตวัอยา่ง 

ประกอบ   

อาจารย์ผู้สอน

ประจํากลุ่ม 
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1. แผนการสอน 

สัปดาห์ท/ี 

วัน-เดือน-ปี 

หวัข้อ/รายละเอียด 

 

ชม. กจิกรรมการเรียน  

การสอน สือทีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

 

สังคม  ปัญหาและแนวโน้มใน

อนาคต 

(6) 

 

4. ความสัมพันธ์  การปรับตวั

ของไทยและของระเบียบโลก  

ประเทศด้อยพฒันาและประเทศ

กําลังพฒันา 

4 บรรยาย คําถาม สนทนา 

อภิปราย ยกตวัอยา่ง 

ประกอบ   

อาจารย์ผู้สอน

ประจํากลุ่ม 

(7) -(8) 

 

5. บรรยายพิเศษในประเด็น

ปัญหาทีเป็นปัจจุบัน 

8 บรรยาย คําถาม สนทนา 

อภิปราย ยกตวัอยา่ง 

ประกอบ   

อาจารย์ผู้สอน

ประจํากลุ่ม 

สอบกลางภาค  

(9) -(10) 

 

6. พลวัตรของระบบเศรษฐกิจ 

 ระบบเศรษฐกิจทนุนิยม, เสรีนิยม, 

สงัคมนยิมและอืนๆ 

8 บรรยาย คําถาม สนทนา 

อภิปราย ยกตวัอยา่ง 

ประกอบ   

อาจารย์ผู้สอน

ประจํากลุ่ม 

(11) -(12) 

 

 

 

7. โลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจและ

สังคม  

ตวัแบบการพฒันาของประเทศชนันํา

ทางเศรษฐกิจ 

  

8 บรรยาย คําถาม สนทนา 

อภิปราย ยกตวัอยา่ง 

ประกอบ   

อาจารย์ผู้สอน

ประจํากลุ่ม 

 (13) 

 

 

8. การปรับตวัของสังคมในยุค

โลกาภิวัตน์ของประเทศกาํลัง

พัฒนา 

สภาพสังคม การเปลียนแปลงด้าน

เศรษฐกิจและสงัคม  ปัญหาและ

แนวโน้มในอนาคต 

 

 

4 บรรยาย คําถาม สนทนา 

อภิปราย ยกตวัอยา่ง 

ประกอบ   

อาจารย์ผู้สอน

ประจํากลุ่ม 

 (14) -(15) 

 

9. โลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศในกลุ่ม

อาเซียน 

สภาพสังคม การเปลียนแปลงด้าน

8 บรรยาย คําถาม สนทนา 

อภิปราย ยกตวัอยา่ง 

ประกอบ   

อาจารย์ผู้สอน

ประจํากลุ่ม 
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1. แผนการสอน 

สัปดาห์ท/ี 

วัน-เดือน-ปี 

หวัข้อ/รายละเอียด 

 

ชม. กจิกรรมการเรียน  

การสอน สือทีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

 

เศรษฐกิจและสงัคม  ปัญหาและ

แนวโน้มในอนาคต 

สอบปลายภาค  

หมายเหต ุ เนอืหาการเรียนการสอนอาจเปลียนแปลงตามความเหมาะสม 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรม 

ท ี

ผลการ 

เรียนรู้* 

วิธีการประเมิน 

 

สัปดาห์ท ี

ประเมิน 

สัดส่วนของการ 

ประเมินผล 

  สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 

 

 

% 

% 

  วิเคราะห์กรณีศกึษา ค้นคว้า  

การนําเสนอรายงาน 

แสดงบทบาทสมมต ิ

การทํางานกลุ่มและผลงาน 

การส่งงานตามทีมอบหมาย 

ตลอดภาค 

การศกึษา 

20% 

  การเข้า ชนัเรียน 

การมีส่วนร่วม อภิปราย  

เสนอความคิดเห็นในชนัเรียน 

ตลอดภาค 

การศกึษา 

% 
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หมวดท ี6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. เอกสารและตาํราหลัก 

ฉตัรทิพย ์นาถสุภา. ประวติัศาสตร์เศรษฐกิจไทย. กรุงเทพฯ : สํานกัพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 

  2543. 

ฉตัรทิพย ์นาถสุภา. ลัทธิเศรษฐกิจการเมือง. กรุงเทพฯ : สํานกัพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2546. 

ชยัอนนัต์ สมทุวณิช รัฐ.กรุงเทพฯ:สํานกัพิมพ์จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลยั, 2541. 

ณชัชาภทัร อุน่ตรงจิตร.รฐัศาสตร์. กรุงเทพฯ : สํานกัพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2550. 

ผาสุก พงษ์ไพจิตรและคริส เบเคอร์. เศรษฐกิจการเมืองไทยสมยักรุงเทพฯ. เชียงใหม ่: ตรสัวนิ  

  (ซิลคเ์วอร์มบุคส์), 2538. 

รังสรรค์ ธนะพรพนัธ์. คูมื่อการเมอืงไทย. กรุงเทพฯ:สํานกัพิมพ์คบไฟ, 2544. 

 

Cox Robert, 1987, Production, Power, and the World Order: forces in the making of history.  

Dhiwakorn Kaewmanee, The Evolution of the Thai State, Berlin. 2007.a 

  New York. Columbia Press. 

Pasuk Pongpaichit and Chris Beker, Thailand: Politics and Economics, Oxford University Press, 

  1995. 

 

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 

  - 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

  - 

 

หมวดท ี7 การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

  การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน ีทีจดัทําโดยนกัศึกษา ได้จดักิจกรรมในการนําแนวคิดและ 

ความเหน็จากนกัศกึษาได้ดงันี 

 - การสนทนากลุ่มระหวา่งผู้สอนและผู้ เรียน 

  - การสงัเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้ เรียน 

  - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวชิา 

  - ขอเสนอแนะผ่านเวบบอร์ด ทีอาจารย์ผู้สอนได้จดัทําเป็นช่องทางการสือสารกบันกัศกึษา 

 



 9

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

  ในการเก็บข้อมลูเพือประเมินการสอน ได้มีกลยทุธ์ ดงัน ี

  - การสงัเกตการณ์สอนของผู้ ร่วมทีมการสอน 

  - ผลการสอบและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน 

  หลงัจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จงึมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมในการระดม 

สมอง และหาข้อมลูเพิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดงัน ี

  - สมัมนาการจดัการเรียนการสอน 

  - การวจิยัในและนอกชนัเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษาในรายวิชา 

  ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธิ ในรายหวัข้อ ตามทีคาดหวงัจากการ 

เรียนรู้ในวชิา ได้จาก การสอบถามนสิิต  รวมถงึพิจารณาจากผลการทดสอบยอ่ย และหลงัการออกผลการ

เรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธิ โดยรวมในวชิาได้  โดยมีการตงัคณะกรรมการในสาขาวิชา 

ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนสิิตโดย ตรวจสอบข้อสอบ วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้

คะแนนพฤติกรรม 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

  จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสมัฤทธิ ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุง 

การสอนและรายละเอียดวิชา เพือให้เกิดคณุภาพมากขนึ โดยเปลียนหรือสลบัอาจารย์ผู้สอน เพือให้นสิิตมี

มมุมองในเรืองการประยุกต์ความรู้นีกบัปัญหาทีมาจากงานวิจยัของอาจารย์  

 
 


