
สาขาวชิารฐัศาสตร(์ การปกครอง) มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขตขอนแก่น                                                                                     
๑ 

 

มคอ. ๓รายละเอียดของรายวิชา 

๖๖๖ ๒๐๕  การเลอืกตั้งพรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์ 
Elections Political Parties and Interest Groups  

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา       มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา    วทิยาเขตขอนแก่น/คณะสังคมศาสตร์/สาขาวชิารัฐศาสตร์(การปกครอง) 

หมวดที ่๑ ข้อมูลโดยทั่วไป 

๑.รหัสและช่ือรายวชิา  
   ๖๖๖ ๒๐๕  การเลอืกตั้งพรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์ 
                     Elections, Political Parties and Interest Groups  

 
 
๒.จ านวนหน่วยกติ   

๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
     รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาการปกครอง 
 
๔.อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
       ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชาญชัย  ฮวดศรี อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร/ผู้สอน 
 
๕.ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 
   ภาคการศึกษาท่ี ๒ / ชั้นปีท่ี ๑ 
๖.รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) วชิา พรรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง 
๗.รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๘.สถานทีเ่รียน วิทยาเขตขอนแก่น  มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 



มคอ.๓ วชิา ๔๐๑ ๓๑๖ พรรคการเมอืงกลุ่มผลประโยชน์และการเลอืกตัง้                                                                ๒ 
 

๙.วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
     ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 

 

หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

     ๑  .เพื่อืห้ นิสิตมีความรู้ความเขา้ืจเก่ียวกบัระบบและวเิคราะห์รูปแบบการเลือกตั้ง พรรคการเมือง กลุ่ม
ผลประโยชน์ 
     ๒  .เพื่อืห้ นิสิตมีความสามารถอธิบายเก่ียวกบัระบบและวเิคราะห์รูปแบบการเลือกตั้ง และกลุ่มผลประโยชน์ 
     ๓  .เพื่อืห้ นิสิตวเิคราะห์ปัญหาอุปสรรคและแนวโนม้ของการเลือกตั้ง พรรคการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์ทั้ง
ของประเทศไทยและและต่างประเทศ แลว้ก าหนดแนวทางืนการพฒันา 

 

๒  .วตัถุประสงค์งนการพตันา/ปรับปรุงรายวชิา  
     ๑. เพื่อืหนิ้สิตมีความรู้ความเขา้ืจทฤษฎี แนวคิด และความเป็นมาเก่ียวกบัพรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์และ
ระบบการเลือกตั้ง 
     ๒. เพื่อืหนิ้สิตสามารถอธิบายบทบาทและอิทธิพลของพรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ทาง 
การเมืองท่ีมีต่อระบบการเมืองการปกครอง 
     ๓. เพื่อืหนิ้สิตสามารถวเิคราะห์ปัญหาการเลือกตั้งของไทยซ่ึงสามารถน าไปเปรียบเทียบกบั 
การเลือกตั้งืนประเทศอ่ืน ๆ ได ้

 
 

หมวดที ่๓ ลกัษณะและการด าเนินการ 

๑.ค าอธิบายรายวชิา  

     ศึกษาทฤษฎี ความเป็นมา พรรคการเมือง กลุ่มอิทธิพล และกลุ่มผลประโยชน์ บทบาทและอิทธิพลของกลุ่มต่างๆ 
และความสัมพนัธ์กบัรัฐบาล และระบบของการเลือกตั้ง พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และปัญหาการ
เลือกตั้ง เนน้กรณีของไทยโดยเปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืนๆ 

 
๒.จ านวนช่ัวโมงทีง่ช้ต่อภาคการศึกษา 



มคอ.๓ วชิา ๔๐๑ ๓๑๖ พรรคการเมอืงกลุ่มผลประโยชน์และการเลอืกตัง้                                                                ๓ 
 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๘ ชัว่โมงต่อ
ภาคการศึกษา   
 

สอนเสริมตามความ
ตอ้งการของนิสิตเฉพาะ
ราย   

ไม่มีการฝึกปฏิบติังาน
ภาคสนาม 

การศึกษาดว้ยตนเอง ๖ 
ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
 
   

๓.จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์งห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 

     - อาจารยป์ระจ ารายวชิา ประกาศเวลาืหค้  าปรึกษาผา่นเวปไซดค์ณะ  
     - อาจารยจ์ดัเวลาืหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความตอ้งการ ๑ ชัว่โมงต่อสัปดาห์  (เฉพาะรายท่ี
ตอ้งการ) 

 
หมวดที ่๔ การพตันาการเรียนรู้ของนิสิต 

 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 

     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพตันา 

          พฒันาผูเ้รียนืห้มีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อืห้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกบัผูอ่ื้นืนสังคมอย่างราบร่ืน และเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยผูส้อนตอ้งพยายามสอดแทรกเร่ืองท่ีเก่ียวกบัคุณธรรมจริยธรรม เพื่อืห้นิสิตสามารถ
พฒันาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกบัการศึกษาพรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง  โดยมีคุณธรรม
จริยธรรมตามคุณสมบติัหลกัสูตร ดงัน้ี 
           )๑) ตระหนกัืนคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุ์จริต  
           )๒) มีวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเอง วชิาชีพและสังคม 
            )๓) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแยง้และล าดับ
ความส าคญั 
           )๔) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพืนคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์
           )๕) เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและสังคม 
 
     ๑.๒ วธีิการสอน  

           (๑) บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาเก่ียวกบัประเด็นทางจริยธรรมของพรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์
และการเลือกตั้ง และอภิปรายกลุ่ม 



มคอ.๓ วชิา ๔๐๑ ๓๑๖ พรรคการเมอืงกลุ่มผลประโยชน์และการเลอืกตัง้                                                                ๔ 
 

           )๒  (นิสิตท าแบบฝึกหดัส่ง 
           )๓  (นิสิตคน้ควา้หาขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัทางดา้นปกครองและบริหารืนเขตนครหลวง และน าไปเป็นแนวทางืน
การศึกษาสถานการณ์จริง 
           )๔  (นิสิตมีส่วนร่วมืนการออกมาน าเสนอผลงาน การวเิคราะห์ประเด็นและการค านวณหาค าตอบของโจทย ์
           )๕  (นิสิตจบักลุ่มกนัแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนั โดยืห้เพื่อนสอนเพื่อน อธิบายกนั ท าความเขา้ืจกนั โดย
ผูส้อนก ากบัดูแลห่างๆ 
     ๑.๓ วธีิการประเมินผล 

          - พฤติกรรมการเขา้เรียน และส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตท่ีืหแ้ละตรงเวลา 
          - มีการอา้งอิงเอกสารท่ีไดน้ ามาท ารายงาน อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
          - ประเมินผลการวเิคราะห์กรณีศึกษา 
          - ประเมินผลการน าเสนอรายงานท่ีมอบหมาย 
๒.ความรู้  

     ๒.๑ ความรู้ทีต้่องได้รับ  

          ความเขา้ืจเก่ียวกบัทฤษฎี ความเป็นมา และระบบของการเลือกตั้ง พรรคการเมือง กลุ่มอิทธิพล และกลุ่ม
ผลประโยชน์ บทบาทและอิทธิพลของกลุ่มต่างๆ และความสัมพนัธ์กบัรัฐบาล พฤติกรรมการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง และปัญหาการเลือกตั้ง เนน้กรณีของไทยโดยเปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืนๆ 
     ๒.๒ วธีิการสอน 

          บรรยาย อภิปราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน  การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายืห้คน้ควา้หา
บทความ ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยน ามาสรุปและน าเสนอ การศึกษาโดยืช้ปัญหา และโครงงาน (Problem base 
learning, Project base  learning and Student Center) เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
     ๒.๓ วธีิการประเมินผล 

          - ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้การวดัหลกัการและทฤษฎี 
          - น าเสนอสรุปการอ่านจากการคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
          - วเิคราะห์กรณีศึกษา 
๓.ทกัษะทางปัญญา 

     ๓.๑ ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพตันา 

          พฒันาความสามารถืนการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกนัและแก้ไขปัญหาทางพรรค
การเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง 
     ๓.๒ วธีิการสอน 



มคอ.๓ วชิา ๔๐๑ ๓๑๖ พรรคการเมอืงกลุ่มผลประโยชน์และการเลอืกตัง้                                                                ๕ 
 

          - การมอบหมายืหนิ้สิตท าโครงงานพิเศษ และน าเสนอผลการศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - วเิคราะห์กรณีศึกษาเก่ียวกบัพรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง 
          - การสะทอ้นแนวคิดจากการประพฤติ 
     ๓.๓ วธีิการประเมินผล 

          สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเนน้ขอ้สอบท่ีมีการวเิคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดืนดา้นพรรค
การเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง 
๔.ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

     ๔.๑ ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพตันา  

          - พฒันาทกัษะืนการสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั 
          - พฒันาความเป็นผูน้ าและผูต้ามืนการท างานเป็นทีม 
          - พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และมีความรับผิดชอบืนงานท่ีมอบหมายืหค้รบถว้นตามก าหนดเวลา 
     ๔.๒ วธีิการสอน 

          - จดักิจกรรมกลุ่มืนการวเิคราะห์กรณีศึกษา 
          - มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล หรือ อ่านบทความท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายวชิา 
          - การน าเสนอรายงาน 
     ๔.๓ วธีิการประเมินผล 

          - ประเมินตนเอง และเพื่อน ดว้ยแบบฟอร์มท่ีก าหนด 
          - รายงานท่ีน าเสนอ พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
          - รายงานการศึกษาดว้ยตนเอง 

 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ช่ัวโมง 
กจิกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือทีง่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑-๒ 
 

แนะน าเนือ้หาวชิาและวธีิการศึกษา 
บทที ่๑  ทฤษฎี แนวคิดและความ
เป็นมาของพรรคการเมือง 
- ทฤษฎี แนวคิดเก่ียวกบัพรรค

๖ บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ  
Course outline/ 
Lecture/Assign 

ผศ.ดร.ชาญชยั  ฮวดศรี 
สาขาวชิารัฐศาสตร์ 
วทิยาเขตขอนแก่น 



มคอ.๓ วชิา ๔๐๑ ๓๑๖ พรรคการเมอืงกลุ่มผลประโยชน์และการเลอืกตัง้                                                                ๖ 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือทีง่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

การเมือง 
- ความเป็นมาของพรรคการเมือง 

๓ 
 

บทที ่๒  ทฤษฎี แนวคิดและความ
เป็นมาของกลุ่มผลประโยชน์ 
- ทฤษฎี แนวคิดเก่ียวกบักลุ่ม
ผลประโยชน์ 
- ความเป็นมาของกลุ่มผลประโยชน์   

๓ บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
Lecture/Present/ 
 

ผศ.ดร.ชาญชยั  ฮวดศรี 
สาขาวชิารัฐศาสตร์ 
วทิยาเขตขอนแก่น 

๔ 
 

บทที ่๓   ทฤษฎี แนวคิดและความ
เป็นมาของระบบการเลือกตั้ง 
- ทฤษฎี แนวคิดเก่ียวกบัระบบการ
เลือกตั้ง 
- ความเป็นมาของระบบการเลือกตั้ง   
 

๓ บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
Lecture/Present/ 
 

ผศ.ดร.ชาญชยั  ฮวดศรี 
สาขาวชิารัฐศาสตร์ 
วทิยาเขตขอนแก่น 

๕ 
 

บทที ่๔ บทบาทพรรคการเมืองท่ีมี
ต่อระบบการเมือง 
- บทบาทืนฐานะสถาบนัทาง
การเมือง 
- บทบาทืนฐานะตวัแทนประชาชน 

๓ บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
Lecture/Present/ 
 

ผศ.ดร.ชาญชยั  ฮวดศรี 
สาขาวชิารัฐศาสตร์ 
วทิยาเขตขอนแก่น 

๖ 
 

บทที ่๕ บทบาทและอิทธิพลของ
กลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มอิทธิพลท่ี
มีต่อระบบการเมือง 
- บทบาทและอิทธิพลของกลุ่ม
ผลประโยชน์ท่ีมีต่อระบบการเมือง 
- บทบาทของกลุ่มอิทธิพลท่ีมีต่อ
ระบบการเมือง 

๓ บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
Lecture/Present/ 
 

ผศ.ดร.ชาญชยั  ฮวดศรี 
สาขาวชิารัฐศาสตร์ 
วทิยาเขตขอนแก่น 

๗ 
 

บทที ่๖   พรรคการเมืองืนประเทศ
ไทย 
- ความเป็นมาของพรรคการ
เมืองไทย 
- บทบาทของพรรคการเมืองไทย 
- ปัญหาและอุปสรรคของพรรคการ
เมืองไทย 

๓ บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
Lecture/Present/ 
 

ผศ.ดร.ชาญชยั  ฮวดศรี 
สาขาวชิารัฐศาสตร์ 
วทิยาเขตขอนแก่น 



มคอ.๓ วชิา ๔๐๑ ๓๑๖ พรรคการเมอืงกลุ่มผลประโยชน์และการเลอืกตัง้                                                                ๗ 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือทีง่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๘ บทที ่๖   พรรคการเมืองืนประเทศ
ไทย 
- ความเป็นมาของพรรคการ
เมืองไทย 
- บทบาทของพรรคการเมืองไทย 
- ปัญหาและอุปสรรคของพรรคการ
เมืองไทย 

๓  ผศ.ดร.ชาญชยั  ฮวดศรี 
สาขาวชิารัฐศาสตร์ 
วทิยาเขตขอนแก่น 

๙ 
 

บทที ่๗  กลุ่มผลประโยชน์และกลุ่ม
อทิธิพลทางการเมืองงนประเทศไทย  
- ความเป็นมาของกลุ่มผลประโยชน์
และกลุ่มอิทธิพลทางการเมืองืน
ประเทศไทย 
- บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์และ
กลุ่มอิทธิพลทางการเมืองืนประเทศ
ไทย 
- ปัญหาและอุปสรรคของกลุ่ม
ผลประโยชน์และกลุ่มอิทธิพลทาง
การเมืองืนประเทศไทย 

๓ บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
Lecture/Present/ 
 

ผศ.ดร.ชาญชยั  ฮวดศรี 
สาขาวชิารัฐศาสตร์ 
วทิยาเขตขอนแก่น 

๑๐ 
 

บทที ่ ๘ ระบบการเลือกตั้งของไทย 
- ความเป็นมาของระบบการเลือกตั้ง
ไทย 
- ระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ
ไทย 
- ปัญหาอุปสรรคของระบบการ
เลือกตั้งไทย 

๓ บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
Lecture/Present/ 
 

ผศ.ดร.ชาญชยั  ฮวดศรี 
สาขาวชิารัฐศาสตร์ 
วทิยาเขตขอนแก่น 

๑๑ 
 

บทที่ ๙ พรรคการเมืองกลุ่ม
ผลประโยชน์และการเลือกตั้งืน
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- พรรคการเมืองืนประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
- กลุ่มผลประโยชน์ืนประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

๓ บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
Lecture/Present/ 
 

ผศ.ดร.ชาญชยั  ฮวดศรี 
สาขาวชิารัฐศาสตร์ 
วทิยาเขตขอนแก่น 



มคอ.๓ วชิา ๔๐๑ ๓๑๖ พรรคการเมอืงกลุ่มผลประโยชน์และการเลอืกตัง้                                                                ๘ 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือทีง่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

- การเลือกตั้งืนประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

๑๒ 
 

บทที ่๑๐ พรรคการเมืองกลุ่ม
ผลประโยชน์และการเลือกตั้งืน
ประเทศองักฤษ 
- พรรคการเมืองืนประเทศองักฤษ 
- กลุ่มผลประโยชน์ืนประเทศ
องักฤษ 
- การเลือกตั้งืนประเทศองักฤษ 

๓ บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
Lecture/Present/ 
 

ผศ.ดร.ชาญชยั  ฮวดศรี 
สาขาวชิารัฐศาสตร์ 
วทิยาเขตขอนแก่น 

๑๓ บทที่ ๑๑  บทบาทของพระสงฆ์ต่อ
พรรคการเมือง  กลุ่มผลประโยชน์
และการเลือกตั้งของไทย 
- บทบาทของพระสงฆต่์อพรรคการ
เมืองไทย 
- บทบาทของพระสงฆต่์อกลุ่ม
ผลประโยชน์ 
- บทบาทของพระสงฆต่์อการ
เลือกตั้งของไทย 

๓ บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
Lecture/Present/ 
 

ผศ.ดร.ชาญชยั  ฮวดศรี 
สาขาวชิารัฐศาสตร์ 
วทิยาเขตขอนแก่น 

๑๔ บทท่ี ๑๒ แนวโนม้และปัญหาพรรค
การเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการ
เลือกตั้ง 
- แนวโนม้และปัญหาพรรคการ
เมืองไทย 
- แนวโนม้และปัญหาของกลุ่ม
ผลประโยชน์ 
- แนวโนม้และปัญหาการเลือกตั้ง
ของไทย 

๓ บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
Lecture/Present/ 
 

ผศ.ดร.ชาญชยั  ฮวดศรี 
สาขาวชิารัฐศาสตร์ 
วทิยาเขตขอนแก่น 

๑๕ 
 

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

ผศ.ดร.ชาญชยั  ฮวดศรี 
สาขาวชิารัฐศาสตร์ 
วทิยาเขตขอนแก่น 

๑๖ สอบปลายภาค ๓   
 



มคอ.๓ วชิา ๔๐๑ ๓๑๖ พรรคการเมอืงกลุ่มผลประโยชน์และการเลอืกตัง้                                                                ๙ 
 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที่  
 

ผลการ
เรียนรู้*  

 

วธีิการประเมิน  
 
 

สัปดาห์ทีป่ระเมิน  
สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

 

๑ 
๑.๑, ๑.๖, 
๑.๗, ๒.๑, 
๒.๔-๒.๖,  

๑.กิจกรรม  
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 

วเิคราะห์กรณีศึกษา คน้ควา้ การน าเสนอ
รายงาน 
การท างานกลุ่มและผลงาน 
การอ่านและสรุปบทความ 
การส่งงานตามท่ีมอบหมาย  
 

ตลอดภาค
การศึกษา 

๒๐% 

๓ 
๑.๑-๑.๗, 
๓.๑ 

การเขา้ชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นืน
ชั้นเรียน 

ตลอดภาคการศึกษา ๑๐% 

 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

๑.เอกสารและต าราหลกั 
   ชยัอนนัต ์  สมุทวณิช. การเลอืกตั้ง พรรคการเมือง รัฐสภาและคณะทหาร. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพบ์รรณกิจ, 

๒๕๒๔. 
 

๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
    - 
๓.เอกสารและข้อมูลแนะน า 
   ชูวงศ ์ฉายะบุตร. หลกัพรรคการเมือง. กรุงเทพฯ : โรงพิมพจ์ าลองศิลป์, ๒๕๑๑. 
    มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. เอกสารการสอนชุดวชิาปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน. นนทบุรี : 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, ๒๕๔๐. 
    สุขมุ นวลสกุลและคณะ. การเมืองการปกครองของไทย. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัรามค าแหง, ๒๕๔๐. 



มคอ.๓ วชิา ๔๐๑ ๓๑๖ พรรคการเมอืงกลุ่มผลประโยชน์และการเลอืกตัง้                                                                
๑๐ 
 

    หยดุ แสงอรุณ. พรรคการเมือง. กรุงเทพฯ : โรงพิมพพ์ิฆเนศ, ๒๕๑๗. 
   Kramol Tongdhamachart. Toward a Political Party in Thai Perspective. Singapore: Maruzen Asia, 1982. 
 

-----------------------๐๐๐-------------------- 
 
 

 

 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลืนรายวชิาน้ี ท่ีจดัท าโดยนิสิต ไดจ้ดักิจกรรมืนการน าแนวคิดและความเห็นจากนิสิต 
ไดด้งัน้ี 
          - การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
          - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
          - แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวชิา 
          - ขอเสนอแนะผา่นเวบบอร์ด ท่ีอาจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัท าเป็นช่องทางการส่ือสารกบันิสิต 

 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ืนการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ ดงัน้ี 
          - การสังเกตการณ์สอนของผูร่้วมทีมการสอน 
          - ผลการสอบ 
          - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

 
๓.การปรับปรุงการสอน  
     หลงัจากผลการประเมินการสอนืนขอ้ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมืนการระดมสมอง และ
หาขอ้มูลเพิ่มเติมืนการปรับปรุงการสอน ดงัน้ี 
          - สัมมนาการจดัการเรียนการสอน 
          - การวจิยัืนและนอกชั้นเรียน 

 



มคอ.๓ วชิา ๔๐๑ ๓๑๖ พรรคการเมอืงกลุ่มผลประโยชน์และการเลอืกตัง้                                                                
๑๑ 
 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตงนรายวชิา 
     ืนระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิืนรายหวัขอ้ ตามท่ีคาดหวงัจากการเรียนรู้ืนวิชา 
ไดจ้าก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลงัการ
ออกผลการเรียนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมืนวชิาไดด้งัน้ี 
          - การทวนสอบการืห้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต โดยอาจารยอ่ื์น หรือผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีไม่ืช่
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  
          - มีการตั้งคณะกรรมการืนสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบขอ้สอบ 
รายงาน วธีิการืหค้ะแนนสอบ และการืหค้ะแนนพฤติกรรม 

 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา ไดมี้การวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวชิา เพื่อืหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน ดงัน้ี 
          - ปรับปรุงรายวชิาทุก ๓ ปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามขอ้ ๔ 
          - เปล่ียนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน เพื่อืหนิ้สิตมีมุมมองืนเร่ืองการประยุกตค์วามรู้น้ีกบัปัญหาท่ีมาจากงานวิจยั
ของอาจารยห์รืออุตสาหกรรมต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
  
 


