
สาขวชิารฐัศาสตร(์ การปกครอง) มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขตขอนแกน่                                                                                     
๑ 

 

มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา 

๔๐๑ ๓๑๖  พรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชนและการเลือกตัง้ 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา       มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วทิยาเขตขอนแก่น/คณะสงัคมศาสตร/์สาขาวชิารฐัศาสตร(์การปกครอง) 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูโดยทัว่ไป 

๑.รหสัและช่ือรายวิชา  
     ๔๐๑ ๓๑๖ พรรคการเมอืงกลุ่มผลประโยชน์และการเลอืกตัง้  

           Political Parties, Interest Groups and Elections 
 
๒.จ านวนหน่วยกิต   

๓ หน่วยกติ (๓-๐-๖) 
๓.หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 
     พุทธศาสตรบณัฑติ สาขาวชิารฐัศาสตร ์
 
๔.อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาพระครสูตุธรรมภาณี ผศ. 
    อาจารยผ์ูส้อน    ผศ.ดร.ชาญชัย  ฮวดศรี 
 
๕.ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 
   ภาคการศกึษาที ่๒ / ชัน้ปีที ่๓ 
๖.รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไมม่ ี
๗.รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     ไมม่ ี
๘.สถานท่ีเรียน วิทยาเขตขอนแก่น   
     คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 
๙.วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ 
     ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 



มคอ.๓ วชิา ๔๐๑ ๓๑๖ พรรคการเมอืงกลุ่มผลประโยชน์และการเลอืกตัง้                                                                ๒ 
 

 

 

หมวดท่ี ๒ จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
๑. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑. เพื่อใหน้ิสติมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการปกครองในเขตนครหลวง ทัง้ไทยและต่างประเทศ 
     ๒. เพือ่ใหน้ิสติมคีวามสามารถอธบิายเกีย่วกบัการบรหิารในเขตนครหลวงไดอ้ย่างมหีลกัเกณ์ทีเ่ป็นทีย่อมรบั
ทางวชิาการ 
     ๓. เพือ่ใหน้ิสติวเิคราะหป์ญัหาอุปสรรคและแนวโน้มของการปกครองและการบรหิารในเขตนครหลวงหรอื
กรงุเทพฯ  ตลอดจนเมอืงหลวงอื่นๆ 

 
๒. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 
     ๑. เพื่อใหน้ิสติมคีวามรูค้วามเขา้ใจทฤษฎ ีแนวคดิ และความเป็นมาเกีย่วกบัพรรคการเมอืงกลุ่ม
ผลประโยชน์และระบบการเลอืกตัง้ 
     ๒. เพื่อใหน้ิสติสามารถอธบิายบทบาทและอทิธพิลของพรรคการเมอืงและกลุ่มผลประโยชน์ทาง 
การเมอืงทีม่ต่ีอระบบการเมอืงการปกครอง 
     ๓. เพื่อใหน้ิสติสามารถวเิคราะหป์ญัหาการเลอืกตัง้ของไทยซึง่สามารถน าไปเปรยีบเทยีบกบั 
การเลอืกตัง้ในประเทศอื่น ๆ ได ้

 
 

หมวดท่ี ๓ ลกัษณะและการด าเนินการ 

๑.ค าอธิบายรายวิชา  

     ศกึษาทฤษฎ ีความเป็นมา พรรคการเมอืง กลุ่มอทิธพิล และกลุ่มผลประโยชน์ บทบาทและอทิธพิลของกลุ่ม
ต่างๆ และความสมัพนัธก์บัรฐับาล และระบบของการเลอืกตัง้ พฤตกิรรมการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ และปญัหา
การเลอืกตัง้ เน้นกรณีของไทยโดยเปรยีบเทยีบกบัประเทศอื่นๆ 

 
๒.จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 



มคอ.๓ วชิา ๔๐๑ ๓๑๖ พรรคการเมอืงกลุ่มผลประโยชน์และการเลอืกตัง้                                                                ๓ 
 

บรรยาย  ๔๘ ชัว่โมงต่อ
ภาคการศกึษา   
 

สอนเสรมิตามความ
ตอ้งการของนิสติเฉพาะ
ราย   

ไมม่กีารฝึกปฏบิตังิาน
ภาคสนาม 

การศกึษาดว้ยตนเอง ๖ 
ชัว่โมงต่อสปัดาห ์
 
   

๓.จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบคุคล 

     - อาจารยป์ระจ ารายวชิา ประกาศเวลาใหค้ าปรกึษาผ่านเวปไซดค์ณะ  
     - อาจารยจ์ดัเวลาใหค้ าปรกึษาเป็นรายบุคคล หรอื รายกลุ่มตามความตอ้งการ ๑ ชัว่โมงต่อสปัดาห ์ (เฉพาะ
รายทีต่อ้งการ) 

 
หมวดท่ี ๔ การพฒันาการเรียนรู้ของนิสิต 

 
๑.คณุธรรม จริยธรรม 

     ๑.๑ คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา 

          พฒันาผูเ้รยีนให้มคีุณธรรม จรยิธรรมเพื่อใหส้ามารถด าเนินชวีติร่วมกบัผูอ้ื่นในสงัคมอย่างราบรื่น และ
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยผู้สอนต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกบัคุณธรรมจรยิธรรม เพื่อให้นิสิต
สามารถพฒันาคุณธรรม จรยิธรรมไปพรอ้มกบัการศกึษาพรรคการเมอืง กลุ่มผลประโยชน์และการเลอืกตัง้ โดย
มคีุณธรรมจรยิธรรมตามคุณสมบตัหิลกัสตูร ดงันี้ 
           (๑) ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จรยิธรรม เสยีสละ และซื่อสตัยส์ุจรติ  
           (๒) มวีนิยั ตรงต่อเวลา และความรบัผดิชอบต่อตนเอง วชิาชพีและสงัคม 
           (๓) มภีาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทมีและสามารถแก้ไขขอ้ขดัแยง้และล าดบั
ความส าคญั 
           (๔) เคารพสทิธแิละรบัฟงัความคดิเหน็ของผู้อื่น รวมทัง้เคารพในคุณค่าและศกัดิศ์รขีองความเป็น
มนุษย ์
           (๕) เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและสงัคม 
 
     ๑.๒ วิธีการสอน  

           (๑) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจรยิธรรมของพรรคการเมอืง กลุ่ม
ผลประโยชน์และการเลอืกตัง้ และอภปิรายกลุ่ม 
           (๒)  นิสติท าแบบฝึกหดัส่ง 
           (๓)  นิสิตค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวกบัทางด้านปกครองและบรหิารในเขตนครหลวง และน าไปเป็น
แนวทางในการศกึษาสถานการณ์จรงิ 
           (๔)  นิสติมสี่วนรว่มในการออกมาน าเสนอผลงาน การวเิคราะหป์ระเดน็และการค านวณหาค าตอบของ



มคอ.๓ วชิา ๔๐๑ ๓๑๖ พรรคการเมอืงกลุ่มผลประโยชน์และการเลอืกตัง้                                                                ๔ 
 

โจทย ์
           (๕)  นิสติจบักลุ่มกนัแลกเปลี่ยนเรยีนรูร้ะหว่างกนั โดยใหเ้พื่อนสอนเพื่อน อธบิายกนั ท าความเขา้ใจ
กนั โดยผูส้อนก ากบัดแูลห่างๆ 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 

          - พฤตกิรรมการเขา้เรยีน และส่งงานทีไ่ดร้บัมอบหมายตามขอบเขตทีใ่ห้และตรงเวลา 
          - มกีารอ้างองิเอกสารทีไ่ดน้ ามาท ารายงาน อย่างถูกตอ้งและเหมาะสม 
          - ประเมนิผลการวเิคราะหก์รณศีกึษา 
          - ประเมนิผลการน าเสนอรายงานทีม่อบหมาย 
๒.ความรู้  

     ๒.๑ ความรู้ท่ีต้องได้รบั  

          ความเขา้ใจเกี่ยวกบัทฤษฎ ีความเป็นมา และระบบของการเลอืกตัง้ พรรคการเมอืง กลุ่มอทิธพิล และ
กลุ่มผลประโยชน์ บทบาทและอทิธพิลของกลุ่มต่างๆ และความสมัพนัธก์บัรฐับาล พฤตกิรรมการลงคะแนนเสยีง
เลอืกตัง้ และปญัหาการเลอืกตัง้ เน้นกรณขีองไทยโดยเปรยีบเทยีบกบัประเทศอื่นๆ 
     ๒.๒ วิธีการสอน 

          บรรยาย อภปิราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน  การวเิคราะห์กรณีศกึษา และมอบหมายให้
ค้นคว้าหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยน ามาสรุปและน าเสนอ การศึกษาโดยใช้ปญัหา และโครงงาน 
(Problem base learning, Project base  learning and Student Center) เน้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง 
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 

          - ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบทีเ่น้นการวดัหลกัการและทฤษฎี 
          - น าเสนอสรุปการอ่านจากการคน้ควา้ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
          - วเิคราะหก์รณศีกึษา 
๓.ทกัษะทางปัญญา 

     ๓.๑ ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา 

          พฒันาความสามารถในการคดิอย่างเป็นระบบ มกีารวเิคราะห์ เพื่อการป้องกนัและแก้ไขปญัหาทาง
พรรคการเมอืง กลุ่มผลประโยชน์และการเลอืกตัง้ 
     ๓.๒ วิธีการสอน 

          - การมอบหมายใหน้ิสติท าโครงงานพเิศษ และน าเสนอผลการศกึษา 
          - อภปิรายกลุ่ม 
          - วเิคราะหก์รณศีกึษาเกีย่วกบัพรรคการเมอืง กลุ่มผลประโยชน์และการเลอืกตัง้ 
          - การสะทอ้นแนวคดิจากการประพฤต ิ
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 



มคอ.๓ วชิา ๔๐๑ ๓๑๖ พรรคการเมอืงกลุ่มผลประโยชน์และการเลอืกตัง้                                                                ๕ 
 

          สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นขอ้สอบทีม่กีารวเิคราะหส์ถานการณ์ หรอืวเิคราะหแ์นวคดิในดา้น
พรรคการเมอืง กลุ่มผลประโยชน์และการเลอืกตัง้ 
๔.ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

     ๔.๑ ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา  

          - พฒันาทกัษะในการสรา้งสมัพนัธภาพระหว่างผูเ้รยีนดว้ยกนั 
          - พฒันาความเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท างานเป็นทมี 
          - พฒันาการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และมคีวามรบัผดิชอบในงานทีม่อบหมายใหค้รบถว้นตามก าหนดเวลา 
     ๔.๒ วิธีการสอน 

          - จดักจิกรรมกลุ่มในการวเิคราะหก์รณศีกึษา 
          - มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล หรอื อ่านบทความทีเ่กี่ยวขอ้งกบัรายวชิา 
          - การน าเสนอรายงาน 
     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 

          - ประเมนิตนเอง และเพื่อน ดว้ยแบบฟอรม์ทีก่ าหนด 
          - รายงานทีน่ าเสนอ พฤตกิรรมการท างานเป็นทมี 
          - รายงานการศกึษาดว้ยตนเอง 

 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 
สปัดาหท่ี์ หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน

ชัว่โมง 
กิจกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผูส้อน 

๑-๒ 
 

แนะน าเน้ือหาวิชาและวิธีการศึกษา 
บทท่ี ๑  ทฤษฎ ีแนวคดิและความ
เป็นมาของพรรคการเมอืง 
- ทฤษฎ ีแนวคดิเกีย่วกบัพรรคการเมอืง 
- ความเป็นมาของพรรคการเมอืง 

๖ บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ  
Course outline/ 
Lecture/Assign 

ผศ.ดร.ชาญชยั  ฮวดศร ี
สาขาวชิารฐัศาสตร ์
วทิยาเขตขอนแก่น 

๓ 
 

บทท่ี ๒  ทฤษฎ ีแนวคดิและความ
เป็นมาของกลุ่มผลประโยชน์ 
- ทฤษฎ ีแนวคดิเกีย่วกบักลุ่ม
ผลประโยชน์ 
- ความเป็นมาของกลุ่มผลประโยชน์   

๓ บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภปิรายกลุ่ม
จากกรณีศกึษา 
Lecture/Present/ 
 

ผศ.ดร.ชาญชยั  ฮวดศร ี
สาขาวชิารฐัศาสตร ์
วทิยาเขตขอนแก่น 

๔ 
 

บทท่ี ๓   ทฤษฎ ีแนวคดิและความ
เป็นมาของระบบการเลอืกตัง้ 
- ทฤษฎ ีแนวคดิเกีย่วกบัระบบการ

๓ บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภปิรายกลุ่ม
จากกรณีศกึษา 

ผศ.ดร.ชาญชยั  ฮวดศร ี
สาขาวชิารฐัศาสตร ์
วทิยาเขตขอนแก่น 



มคอ.๓ วชิา ๔๐๑ ๓๑๖ พรรคการเมอืงกลุ่มผลประโยชน์และการเลอืกตัง้                                                                ๖ 
 

สปัดาหท่ี์ หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผูส้อน 

เลอืกตัง้ 
- ความเป็นมาของระบบการเลอืกตัง้   
 

Lecture/Present/ 
 

๕ 
 

บทท่ี ๔ บทบาทพรรคการเมอืงทีม่ต่ีอ
ระบบการเมอืง 
- บทบาทในฐานะสถาบนัทางการเมอืง 
- บทบาทในฐานะตวัแทนประชาชน 

๓ บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภปิรายกลุ่ม
จากกรณีศกึษา 
Lecture/Present/ 
 

ผศ.ดร.ชาญชยั  ฮวดศร ี
สาขาวชิารฐัศาสตร ์
วทิยาเขตขอนแก่น 

๖ 
 

บทท่ี ๕ บทบาทและอทิธพิลของกลุ่ม
ผลประโยชน์และกลุ่มอทิธพิลทีม่ต่ีอ
ระบบการเมอืง 
- บทบาทและอทิธพิลของกลุ่ม
ผลประโยชน์ทีม่ต่ีอระบบการเมอืง 
- บทบาทของกลุ่มอทิธพิลทีม่ต่ีอระบบ
การเมอืง 

๓ บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภปิรายกลุ่ม
จากกรณีศกึษา 
Lecture/Present/ 
 

ผศ.ดร.ชาญชยั  ฮวดศร ี
สาขาวชิารฐัศาสตร ์
วทิยาเขตขอนแก่น 

๗ 
 

บทท่ี ๖   พรรคการเมอืงในประเทศไทย 
- ความเป็นมาของพรรคการเมอืงไทย 
- บทบาทของพรรคการเมอืงไทย 
- ปญัหาและอุปสรรคของพรรคการ
เมอืงไทย 

๓ บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภปิรายกลุ่ม
จากกรณีศกึษา 
Lecture/Present/ 
 

ผศ.ดร.ชาญชยั  ฮวดศร ี
สาขาวชิารฐัศาสตร ์
วทิยาเขตขอนแก่น 

๘ สอบกลางภาค  ๓  ผศ.ดร.ชาญชยั  ฮวดศร ี
สาขาวชิารฐัศาสตร ์
วทิยาเขตขอนแก่น 

๙ 
 

บทที ่๗  กลุ่มผลประโยชน์และกลุ่ม
อทิธิพลทางการเมอืงในประเทศไทย  
- ความเป็นมาของกลุ่มผลประโยชน์และ
กลุ่มอทิธพิลทางการเมอืงในประเทศไทย 
- บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่ม
อทิธพิลทางการเมอืงในประเทศไทย 
- ปญัหาและอุปสรรคของกลุ่ม
ผลประโยชน์และกลุ่มอทิธพิลทาง
การเมอืงในประเทศไทย 

๓ บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภปิรายกลุ่ม
จากกรณีศกึษา 
Lecture/Present/ 
 

ผศ.ดร.ชาญชยั  ฮวดศร ี
สาขาวชิารฐัศาสตร ์
วทิยาเขตขอนแก่น 

๑๐ 
 

บทท่ี  ๘ ระบบการเลอืกตัง้ของไทย 
- ความเป็นมาของระบบการเลอืกตัง้ไทย 
- ระบบการเลอืกตัง้ตามรฐัธรรมนูญไทย 
- ปญัหาอุปสรรคของระบบการเลอืกตัง้
ไทย 

๓ บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภปิรายกลุ่ม
จากกรณีศกึษา 
Lecture/Present/ 
 

ผศ.ดร.ชาญชยั  ฮวดศร ี
สาขาวชิารฐัศาสตร ์
วทิยาเขตขอนแก่น 
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สปัดาหท่ี์ หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผูส้อน 

๑๑ 
 

บทท่ี ๙ พรรคการเมอืงกลุ่มผลประโยชน์
และการเลอืกตัง้ในประเทศสหรฐัอเมรกิา 
- พรรคการเมอืงในประเทศสหรฐัอเมรกิา 
- กลุ่มผลประโยชน์ในประเทศ
สหรฐัอเมรกิา 
- การเลอืกตัง้ในประเทศสหรฐัอเมรกิา 

๓ บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภปิรายกลุ่ม
จากกรณีศกึษา 
Lecture/Present/ 
 

ผศ.ดร.ชาญชยั  ฮวดศร ี
สาขาวชิารฐัศาสตร ์
วทิยาเขตขอนแก่น 

๑๒ 
 

บทท่ี ๑๐ พรรคการเมอืงกลุ่ม
ผลประโยชน์และการเลอืกตัง้ในประเทศ
องักฤษ 
- พรรคการเมอืงในประเทศองักฤษ 
- กลุ่มผลประโยชน์ในประเทศองักฤษ 
- การเลอืกตัง้ในประเทศองักฤษ 

๓ บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภปิรายกลุ่ม
จากกรณีศกึษา 
Lecture/Present/ 
 

ผศ.ดร.ชาญชยั  ฮวดศร ี
สาขาวชิารฐัศาสตร ์
วทิยาเขตขอนแก่น 

๑๓ บทท่ี ๑๑ บทบาทของพระสงฆต่์อพรรค
การเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการ
เลอืกตัง้ของไทย 
- บทบาทของพระสงฆต่์อพรรคการ
เมอืงไทย 
- บทบาทของพระสงฆต่์อกลุ่ม
ผลประโยชน์ 
- บทบาทของพระสงฆต่์อการเลอืกตัง้
ของไทย 

๓ บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภปิรายกลุ่ม
จากกรณีศกึษา 
Lecture/Present/ 
 

ผศ.ดร.ชาญชยั  ฮวดศร ี
สาขาวชิารฐัศาสตร ์
วทิยาเขตขอนแก่น 

๑๔ บทที ่๑๒ แนวโน้มและปญัหาพรรค
การเมอืง กลุ่มผลประโยชน์และการ
เลอืกตัง้ 
- แนวโน้มและปญัหาพรรคการเมอืงไทย 
- แนวโน้มและปญัหาของกลุ่ม
ผลประโยชน์ 
- แนวโน้มและปญัหาการเลอืกตัง้ของ
ไทย 

๓ บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภปิรายกลุ่ม
จากกรณีศกึษา 
Lecture/Present/ 
 

ผศ.ดร.ชาญชยั  ฮวดศร ี
สาขาวชิารฐัศาสตร ์
วทิยาเขตขอนแก่น 

๑๕ 
 

ประมวล/สรุปองคค์วามรูป้ระจ าวชิา ๓ Conference/ 
Evaluation/ 
Improvement/ 
Development 

ผศ.ดร.ชาญชยั  ฮวดศร ี
สาขาวชิารฐัศาสตร ์
วทิยาเขตขอนแก่น 

๑๖ สอบปลายภาค ๓   
 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ท่ี  
 

ผลการ
เรียนรู้*  

 

วิธีการประเมิน  
 
 

สปัดาหท่ี์
ประเมิน  

สดัส่วนของการ
ประเมินผล 
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๑ 
๑.๑, ๑.๖, 
๑.๗, ๒.๑, 
๒.๔-๒.๖,  

๑.กจิกรรม  
๒.สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 
 

๔-๑๔ 
๘ 
๑๕ 

 

๓๐% 
๒๐% 
๕๐% 

 

๒ 

๑.๑, ๑.๖, 
๑.๗, ๒.๑, 
๒.๔-๒.๖, 
๓.๒, ๔.๑-
๔.๖,๕.๓-
๕.๔ 

วเิคราะหก์รณศีกึษา คน้ควา้ การน าเสนอ
รายงาน 
การท างานกลุ่มและผลงาน 
การอ่านและสรปุบทความ 
การส่งงานตามทีม่อบหมาย  
 

ตลอดภาค
การศกึษา ๒๐% 

๓ ๑.๑-๑.๗, 
๓.๑ 

การเขา้ชัน้เรยีน 
การมสี่วนรว่ม อภปิราย เสนอความคดิเหน็ใน
ชัน้เรยีน 

ตลอดภาค
การศกึษา ๑๐% 

 

หมวดท่ี ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
๑.เอกสารและต าราหลกั 
   ชยัอนนัต์  สมทุวณชิ. การเลือกตัง้ พรรคการเมือง รฐัสภาและคณะทหาร. กรุงเทพฯ : ส านกัพมิพบ์รรณกจิ, ๒๕๒๔. 

 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคญั 
    - 
๓.เอกสารและข้อมูลแนะน า 
   ชวูงศ์ ฉายะบตุร. หลักพรรคการเมือง. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จ าลองศลิป์, ๒๕๑๑. 
    มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช. เอกสารการสอนชุดวิชาปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน. นนทบรีุ : 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, ๒๕๔๐. 
    สขุมุ นวลสกลุและคณะ. การเมืองการปกครองของไทย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัรามค าแหง, ๒๕๔๐. 
    หยดุ แสงอรุณ. พรรคการเมือง. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิฆเนศ, ๒๕๑๗. 
   Kramol Tongdhamachart. Toward a Political Party in Thai Perspective. Singapore: Maruzen Asia, 

1982. 
 

-----------------------๐๐๐-------------------- 
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หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมนิประสทิธผิลในรายวชิานี้ ทีจ่ดัท าโดยนิสติ ไดจ้ดักจิกรรมในการน าแนวคดิและความเหน็จาก
นิสติ ไดด้งันี้ 
          - การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและผูเ้รยีน 
          - การสงัเกตการณ์จากพฤตกิรรมของผูเ้รยีน 
          - แบบประเมนิผูส้อน และแบบประเมนิรายวชิา 
          - ขอเสนอแนะผ่านเวบบอรด์ ทีอ่าจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัท าเป็นช่องทางการสื่อสารกบันิสติ 

 
๒.กลยทุธก์ารประเมินการสอน 
     ในการเกบ็ขอ้มลูเพื่อประเมนิการสอน ไดม้กีลยทุธ ์ดงันี้ 
          - การสงัเกตการณ์สอนของผูร้ว่มทมีการสอน 
          - ผลการสอบ 
          - การทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรู ้

 
๓.การปรบัปรงุการสอน  
     หลงัจากผลการประเมนิการสอนในขอ้ ๒ จงึมกีารปรบัปรุงการสอน โดยการจดักจิกรรมในการระดมสมอง 
และหาขอ้มลูเพิม่เตมิในการปรบัปรงุการสอน ดงันี้ 
          - สมัมนาการจดัการเรยีนการสอน 
          - การวจิยัในและนอกชัน้เรยีน 

 
๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิใ์นรายหวัขอ้ ตามทีค่าดหวงัจากการเรยีนรูใ้น
วชิา ได้จาก การสอบถามนิสติ หรอืการสุ่มตรวจผลงานของนิสติ รวมถงึพจิารณาจากผลการทดสอบย่อย และ
หลงัการออกผลการเรยีนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิโ์ดยรวมในวชิาไดด้งัน้ี 
          - การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสติ โดยอาจารยอ์ื่น หรอืผูท้รงคุณวุฒ ิทีไ่ม่ใช่
อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร  
          - มกีารตัง้คณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมนิการเรยีนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ
ขอ้สอบ รายงาน วธิกีารใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤตกิรรม 
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๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมนิ และทวนสอบผลสมัฤทธิป์ระสทิธผิลรายวชิา ไดม้กีารวางแผนการปรบัปรงุการสอน และ
รายละเอยีดวชิา เพื่อใหเ้กดิคุณภาพมากขึน้ ดงันี้ 
          - ปรบัปรงุรายวชิาทุก ๓ ปี หรอืตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิต์ามขอ้ ๔ 
          - เปลี่ยนหรอืสลบัอาจารยผ์ู้สอน เพื่อให้นิสติมมีุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรูน้ี้กบัปญัหาที่มาจาก
งานวจิยัของอาจารยห์รอือุตสาหกรรมต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
  
 


