
 

หลกัสตูรรฐัศาสตรม์หาบณัฑติ   มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขตขอนแก่น                                                                                     
๑ 

 

มคอ. ๓รายละเอียดของรายวิชา 

๖๖๖ ๒๐๕  การเลือกตัง้พรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์ 
Elections Political Parties and Interest Groups  

รัฐศาสตร์มหาบัณฑติ (รม.) 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาเขตขอนแก่น/คณะสงัคมศาสตร์/สาขาวิชารัฐศาสตร์(การปกครอง) 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและช่ือรายวิชา  
   ๖๖๖ ๒๐๕  การเลือกตัง้พรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์ 
                     Elections, Political Parties and Interest Groups  

 
 
๒.จ านวนหน่วยกิต   

๓ หนว่ยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาการปกครอง 
 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
       ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ฮวดศรี อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา/ผู้สอน 
 
๕.ภาคการศึกษา / ชัน้ปีที่เรียน 
   ภาคการศกึษาท่ี ๒ / ชัน้ปีท่ี ๑ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) วิชา พรรรคการเมืองกลุม่ผลประโยชน์และการเลือกตัง้ 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     ไมมี่ 
๘.สถานที่เรียน วิทยาเขตขอนแก่น  มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 
๙.วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
     ๒๗ ตลุาคม ๒๕๖๕ 
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๒ 
 

 

 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑  .เพ่ือืห้ นิสิตมีความรู้ความเข้าืจเก่ียวกบัระบบและวิเคราะห์รูปแบบการเลือกตัง้ พรรคการเมือง กลุม่
ผลประโยชน์ 
     ๒  .เพ่ือืห้ นิสิตมีความสามารถอธิบายเก่ียวกบัระบบและวิเคราะห์รูปแบบการเลือกตัง้ และกลุม่ผลประโยชน์ 
     ๓  .เพ่ือืห้ นิสิตวิเคราะห์ปัญหาอปุสรรคและแนวโน้มของการเลือกตัง้ พรรคการเมือง และกลุม่ผลประโยชน์ทัง้
ของประเทศไทยและและตา่งประเทศ แล้วก าหนดแนวทางืนการพฒันา 

 
๒  .วัตถุประสงค์งนการพัตนา/ปรับปรุงรายวิชา  
     ๑. เพ่ือืห้นิสิตมีความรู้ความเข้าืจทฤษฎี แนวคดิ และความเป็นมาเก่ียวกบัพรรคการเมืองกลุม่ผลประโยชน์
และระบบการเลือกตัง้ 
     ๒. เพ่ือืห้นิสิตสามารถอธิบายบทบาทและอิทธิพลของพรรคการเมืองและกลุม่ผลประโยชน์ทาง 
การเมืองท่ีมีตอ่ระบบการเมืองการปกครอง 
     ๓. เพ่ือืห้นิสิตสามารถวิเคราะห์ปัญหาการเลือกตัง้ของไทยซึง่สามารถน าไปเปรียบเทียบกบั 
การเลือกตัง้ืนประเทศอ่ืน ๆ ได้ 

 
 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

๑.ค าอธิบายรายวิชา  

    ศกึษาระบบและวิเคราะห์รูปแบบการเลือกตัง้ อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการการเลือกตัง้ พฤตกิรรมการเมือง
ืนมิตติา่ง ๆ เน้นพฤตกิรรมการเลือกตัง้ืนระดบัชาติ ท้องถ่ิน และืนเชิงเปรียบเทียบกระบวนการเลือกตัง้ ระบบ
เลือกตัง้ และความสมัพนัธ์ระหวา่งระบบเลือกตัง้ ผู้ืช้สิทธิเลือกตัง้และพรรคการเมืองืนฐานะสถาบนัทางการเมือง 
บทบาทหน้าท่ีและโครงสร้างของพรรคการเมืองืนปัจจบุนั และศกึษาพฒันาการของกลุม่ผลประโยชน์ อิทธิพลของ
กลุม่ผลประโยชน์ท่ีมีตอ่การด าเนินงานและการก าหนดนโยบายของรัฐ โดยรวมถึงศกึษาแนวทางการแก้ไขปัญหา
การเลือกตัง้ตามพระราชบญัญตักิารเลือกตัง้และพระราชบญัญตัพิรรคการเมืองฉบบับปัจจบุนั 
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๓ 
 

๒.จ านวนช่ัวโมงที่งช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต/ิงาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๘ ชัว่โมงตอ่
ภาคการศกึษา  โดยืช้วิธี
บรรยายืนห้องเรียน  
( Onsite) ๒๔ ชัว่โมง 
บรรยายทาง Online ๒๔ 
ชัว่โมง 
 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนิสิตเฉพาะ
ราย   

ไมมี่การฝึกปฏิบตังิาน
ภาคสนาม 

การศกึษาด้วยตนเอง ๖ 
ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ 
 
   

๓.จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์งห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 

     - อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาืห้ค าปรึกษาผ่าน Web Site ของหลกัสตูร  
     - อาจารย์จดัเวลาืห้ค าปรึกษาเป็นรายบคุคล หรือ รายกลุม่ตามความต้องการ ๑ ชัว่โมงตอ่สปัดาห์  (เฉพาะ
รายท่ีต้องการ) 

 
หมวดที่ ๔ การพัตนาการเรียนรู้ของนิสิต 

 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 

     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัตนา 

          พฒันาผู้ เรียนืห้มีคณุธรรม จริยธรรมเพ่ือืห้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกบัผู้ อ่ืนืนสงัคมอย่างราบร่ืน และเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยผู้สอนต้องพยายามสอดแทรกเร่ืองท่ีเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือืห้นิสิตสามารถ
พฒันาคณุธรรม จริยธรรมไปพร้อมกบัการศกึษาพรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตัง้  โดยมีคณุธรรม
จริยธรรมตามคณุสมบตัหิลกัสตูร ดงันี ้
    ๑.ตระหนกัืนคณุคา่และคณุธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสตัย์สจุริต  
    ๒.มีวินยั ตรงตอ่เวลา และความรับผิดชอบตอ่ตนเอง วิชาชีพและสงัคม 
    ๓.มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขดัแย้งและล าดบัความส าคญั 
    ๔. เคารพสิทธิและรับฟังความคดิเห็นของผู้ อ่ืน รวมทัง้เคารพืนคณุคา่และศกัดิศ์รีของความเป็นมนษุย์ 
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๔ 
 

         ๕.เคารพกฎระเบียบและข้อบงัคบัตา่งๆ ขององค์กรและสงัคม 
 
     ๑.๒ วิธีการสอน  

           ๑. บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศกึษาเก่ียวกบัประเดน็ทางจริยธรรมของพรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์
และการเลือกตัง้ และอภิปรายกลุม่ 
          ๒.  นิสิตศกึษาค้นคว้าข้อมลูจดัสง่เป็นเร่ือง ๆสง่ 
          ๓.   นิสิตค้นคว้าหาข้อมลูท่ีเก่ียวกบัการเลือกตัง้ พรรคการเมือง ละกลุ่มผลประโยชน์ และน าไปเป็นแนวทาง
ืนการศกึษาสถานการณ์จริง 
           ๔. นิสิตมีส่วนร่วมืนการออกมาน าเสนอผลงาน การวิเคราะห์ประเดน็และการค านวณหาค าตอบของโจทย์ 
           ๕.นิสิตจบักลุ่มกนัแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกนั โดยืห้เพ่ือนสอนเพ่ือน อธิบายกนั ท าความเข้าืจกัน โดย
ผู้สอนก ากบัดแูลหา่งๆ 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 

          - พฤตกิรรมการเข้าเรียน และสง่งานท่ีได้รับมอบหมายตามขอบเขตท่ีืห้และตรงเวลา 
          - มีการอ้างอิงเอกสารท่ีได้น ามาท ารายงาน อยา่งถกูต้องและเหมาะสม 
          - ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศกึษา 
          - ประเมินผลการน าเสนอรายงานท่ีมอบหมาย 
๒.ความรู้  

     ๒.๑ ความรู้ท่ีต้องได้รับ  

          ความเข้าืจเก่ียวกบัทฤษฎี ความเป็นมา และระบบของการเลือกตัง้ พรรคการเมือง กลุ่มอิทธิพล และกลุ่ม
ผลประโยชน์ บทบาทและอิทธิพลของกลุ่มต่างๆ และความสัมพันธ์กับรัฐบาล พฤติกรรมการลงคะแนนเสียง
เลือกตัง้ และปัญหาการเลือกตัง้ เน้นกรณีของไทยโดยเปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืนๆ 
     ๒.๒ วิธีการสอน 

          บรรยาย อภิปราย การท างานกลุม่ การน าเสนอรายงาน  การวิเคราะห์กรณีศกึษา และมอบหมายืห้ค้นคว้า
หาบทความ ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง โดยน ามาสรุปและน าเสนอ การศกึษาโดยืช้ปัญหา และโครงงาน (Problem base 
learning, Project base  learning and Student Center) เน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง 
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 

          - ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบท่ีเน้นการวดัหลกัการและทฤษฎี 
          - น าเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 
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๕ 
 

          - วิเคราะห์กรณีศกึษา 

๓.ทักษะทางปัญญา 

     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัตนา 

          พฒันาความสามารถืนการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางพรรค
การเมือง กลุม่ผลประโยชน์และการเลือกตัง้ 
     ๓.๒ วิธีการสอน 

          - การมอบหมายืห้นิสิตท าโครงงานพิเศษ และน าเสนอผลการศกึษา 
          - อภิปรายกลุม่ 
          - วิเคราะห์กรณีศกึษาเก่ียวกบัพรรคการเมือง กลุม่ผลประโยชน์และการเลือกตัง้ 
          - การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 

          สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบท่ีมีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดืนด้าน
พรรคการเมือง กลุม่ผลประโยชน์และการเลือกตัง้ 
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัตนา  

          - พฒันาทกัษะืนการสร้างสมัพนัธภาพระหวา่งผู้ เรียนด้วยกนั 
          - พฒันาความเป็นผู้น าและผู้ตามืนการท างานเป็นทีม 
          - พฒันาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบืนงานท่ีมอบหมายืห้ครบถ้วนตามก าหนดเวลา 
     ๔.๒ วิธีการสอน 

          - จดักิจกรรมกลุม่ืนการวิเคราะห์กรณีศกึษา 
          - มอบหมายงานรายกลุม่ และรายบคุคล หรือ อา่นบทความท่ีเก่ียวข้องกบัรายวิชา 
          - การน าเสนอรายงาน 
     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 

          - ประเมินตนเอง และเพ่ือน ด้วยแบบฟอร์มท่ีก าหนด 
          - รายงานท่ีน าเสนอ พฤตกิรรมการท างานเป็นทีม 
          - รายงานการศกึษาด้วยตนเอง 
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๖ 
 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียน 
การสอน  ส่ือที่งช้ 

(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑-๓ 
 

แนะน าเนือ้หาวิชาและวิธี
การศึกษา 
-ทฤษฎี แนวคิดและความเป็นมา
ของระบบการเลือกตัง้ 
- ทฤษฎี แนวคิดเก่ียวกบัระบบการ
เลือกตัง้ 
- ความเป็นมาของระบบการเลือกตัง้   
-ระบบและวิเคราะห์รูปแบบการ
เลือกตัง้ 
-อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ
การเลือกตัง้ 
-พฤตกิรรมการเมืองืนมิตติา่ง ๆ 
เน้นพฤตกิรรมการเลือกตัง้ืน
ระดบัชาติ ท้องถ่ิน  
-เปรียบเทียบกระบวนการเลือกตัง้ 
ระบบเลือกตัง้ และความสมัพนัธ์
ระหวา่งระบบเลือกตัง้ ผู้ืช้สิทธิ
เลือกตัง้ ของการเมืองระบอบ
ประชาธิปไตย และเผดจ็การ 
-กฏหมายการเลือกตัง้ 
 

๙ บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ  
Course outline/ 
Lecture/Assign 

ผศ.ดร.ชาญชยั  ฮวดศรี 
หลกัสตูรรัฐศาสตร์

มหาบณัฑิต 
วิทยาเขตขอนแก่น 

๔-๖ -ทฤษฎี แนวคิดและความเป็นมา
ของพรรคการเมือง 
- ทฤษฎี แนวคิดเก่ียวกบัพรรค

๙ บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภิปราย
กลุม่จากกรณีศกึษา 

ผศ.ดร.ชาญชยั  ฮวดศรี 
หลกัสตูรรัฐศาสตร์

มหาบณัฑิต 



 

 

มคอ.๓ วชิา ๖๖๖ ๒๐๕  การเลือกตั้งพรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์                                                                
๗ 
 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน  ส่ือที่งช้ 

(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

การเมือง 
- ความเป็นมาของพรรคการเมือง 
-บทบาทพรรคการเมืองท่ีมีตอ่ระบบ
การเมือง 
- บทบาทืนฐานะสถาบนัทาง
การเมือง 
- บทบาทืนฐานะตวัแทนประชาชน 
-พรรคการเมืองระบบพรรคเดียว 
-พรรคการเมืองระบบสองพรรค 
-พรรคการเมืองระบบหลายพรรค 
-บทบาทหน้าท่ีของพรรคการเมืองืน
ประเทศท่ีปกครองืนระบอบ
ประชาธิปไตย และเผดจ็การ 
-โครงสร้างพรรคการเมืองระบอบ
การเมืองตา่งๆ 
-ปัญหาอปุสรรคของพรรคการเมือง 
-กฎหมายพรรคการเมือง 
 

Lecture/Present/ 
 

วิทยาเขตขอนแก่น 

๗-๘ 
 

-ทฤษฎี แนวคิดและความเป็นมา
ของกลุม่ผลประโยชน์ 
- ทฤษฎี แนวคิดเก่ียวกบักลุ่ม
ผลประโยชน์ 
- ความเป็นมาของกลุม่ผลประโยชน์ 
บทบาทและอิทธิพลของกลุม่
ผลประโยชน์และกลุม่อิทธิพลท่ีมีตอ่
ระบบการเมือง 
- บทบาทและอิทธิพลของกลุ่ม
ผลประโยชน์ท่ีมีตอ่ระบบการเมือง 

๖ บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภิปราย
กลุม่จากกรณีศกึษา 
Lecture/Present/ 
 

ผศ.ดร.ชาญชยั  ฮวดศรี 
หลกัสตูรรัฐศาสตร์

มหาบณัฑิต 
วิทยาเขตขอนแก่น 



 

 

มคอ.๓ วชิา ๖๖๖ ๒๐๕  การเลือกตั้งพรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์                                                                
๘ 
 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน  ส่ือที่งช้ 

(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

- บทบาทของกลุม่อิทธิพลท่ีมีตอ่
ระบบการเมืองืนระดบันานาชาติ   

๙ 
 

-กลุม่ผลประโยชน์และกลุม่อิทธิพล
ทางการเมืองงนประเทศไทย  
- ความเป็นมาของกลุม่ผลประโยชน์
และกลุม่อิทธิพลทางการเมืองืน
ประเทศไทย 
- บทบาทของกลุม่ผลประโยชน์และ
กลุม่อิทธิพลทางการเมืองืนประเทศ
ไทย 
- ปัญหาและอปุสรรคของกลุ่ม
ผลประโยชน์และกลุม่อิทธิพลทาง
การเมืองืนประเทศไทย 

๓ บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภิปราย
กลุม่จากกรณีศกึษา 
Lecture/Present/ 
 

ผศ.ดร.ชาญชยั  ฮวดศรี 
หลกัสตูรรัฐศาสตร์

มหาบณัฑิต 
วิทยาเขตขอนแก่น 

๑๐ 
 

-ระบบการเลือกตัง้ของไทย 
- ความเป็นมาของระบบการเลือกตัง้
ไทย 
- ระบบการเลือกตัง้ตามรัฐธรรมนญู
ไทย 
- ปัญหาอปุสรรคของระบบการ
เลือกตัง้ไทย 

๓ บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภิปราย
กลุม่จากกรณีศกึษา 
Lecture/Present/ 
 

ผศ.ดร.ชาญชยั  ฮวดศรี 
หลกัสตูรรัฐศาสตร์

มหาบณัฑิต 
วิทยาเขตขอนแก่น 

๑๑ 
 

-พรรคการเมืองกลุม่ผลประโยชน์
และการเลือกตัง้ืนประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
- พรรคการเมืองืนประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
- กลุม่ผลประโยชน์ืนประเทศ

๓ บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภิปราย
กลุม่จากกรณีศกึษา 
Lecture/Present/ 
 

ผศ.ดร.ชาญชยั  ฮวดศรี 
หลกัสตูรรัฐศาสตร์

มหาบณัฑิต 
วิทยาเขตขอนแก่น 



 

 

มคอ.๓ วชิา ๖๖๖ ๒๐๕  การเลือกตั้งพรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์                                                                
๙ 
 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน  ส่ือที่งช้ 

(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

สหรัฐอเมริกา 
- การเลือกตัง้ืนประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

๑๒ 
 

-พรรคการเมืองกลุม่ผลประโยชน์
และการเลือกตัง้ืนประเทศองักฤษ 
- พรรคการเมืองืนประเทศองักฤษ 
- กลุม่ผลประโยชน์ืนประเทศ
องักฤษ 
- การเลือกตัง้ืนประเทศองักฤษ 

๓ บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภิปราย
กลุม่จากกรณีศกึษา 
Lecture/Present/ 
 

ผศ.ดร.ชาญชยั  ฮวดศรี 
หลกัสตูรรัฐศาสตร์

มหาบณัฑิต 
วิทยาเขตขอนแก่น 

๑๓ -บทบาทของพระสง ฆ์ต่อพรรค
การเมือง  กลุ่มผลประโยชน์และการ
เลือกตัง้ของไทย 
- บทบาทของพระสงฆ์ตอ่พรรคการ
เมืองไทย 
- บทบาทของพระสงฆ์ตอ่กลุ่ม
ผลประโยชน์ 
- บทบาทของพระสงฆ์ตอ่การ
เลือกตัง้ของไทย 

๓ บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภิปราย
กลุม่จากกรณีศกึษา 
Lecture/Present/ 
 

ผศ.ดร.ชาญชยั  ฮวดศรี 
หลกัสตูรรัฐศาสตร์

มหาบณัฑิต 
วิทยาเขตขอนแก่น 

๑๔  แนวโน้มและปัญหาพรรคการเมือง 
กลุม่ผลประโยชน์และการเลือกตัง้ 
- แนวโน้มและปัญหาพรรคการ
เมืองไทย 
- แนวโน้มและปัญหาของกลุ่ม
ผลประโยชน์ 
- แนวโน้มและปัญหาการเลือกตัง้
ของไทย 

๓ บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภิปราย
กลุม่จากกรณีศกึษา 
Lecture/Present/ 
 

ผศ.ดร.ชาญชยั  ฮวดศรี 
หลกัสตูรรัฐศาสตร์

มหาบณัฑิต 
วิทยาเขตขอนแก่น 

๑๕ 
 

ประมวล /สรุปองค์ความรู้ประจ าวิชา  ๓ Conference/ 
Evaluation/ 
Improvement/ 
Development 

ผศ.ดร.ชาญชยั  ฮวดศรี 
หลกัสตูรรัฐศาสตร์

มหาบณัฑิต 
วิทยาเขตขอนแก่น 



 

 

มคอ.๓ วชิา ๖๖๖ ๒๐๕  การเลือกตั้งพรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์                                                                
๑๐ 
 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน  ส่ือที่งช้ 

(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑๖ สอบปลายภาค ๓   
 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที่  
 

ผลการ
เรียนรู้*  

 

วิธีการประเมิน  
 
 

สัปดาห์ที่
ประเมิน  

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 

วิเคราะห์กรณีศกึษา ค้นคว้า การน าเสนอ
รายงาน 
การท างานกลุม่และผลงาน 
การอา่นและสรุปบทความ 
การสง่งานตามท่ีมอบหมาย  
 

ตลอดภาค
การศกึษา 

๒๐% 

๓ 
๑.๑-๑.๗, 
๓.๑ 

การเข้าชัน้เรียน 
การมีสว่นร่วม อภิปราย เสนอความคดิเห็นืน
ชัน้เรียน 

ตลอดภาค
การศกึษา 

๑๐% 

 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
๑.เอกสารและต าราหลัก 
   ชยัอนนัต์  สมทุวณิช. การเลือกตัง้ พรรคการเมือง รัฐสภาและคณะทหาร. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์บรรณกิจ, 

๒๕๒๔. 
 

๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 



 

 

มคอ.๓ วชิา ๖๖๖ ๒๐๕  การเลือกตั้งพรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์                                                                
๑๑ 
 

    - 
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-------------------- 
 
 

 

 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลืนรายวิชานี ้ท่ีจดัท าโดยนิสิต ได้จดักิจกรรมืนการน าแนวคดิและความเห็นจากนิสิต 
ได้ดงันี ้
          - การสนทนากลุม่ระหวา่งผู้สอนและผู้ เรียน 
          - การสงัเกตการณ์จากพฤตกิรรมของผู้ เรียน 
          - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
          - ขอเสนอแนะผา่นเวบบอร์ด ท่ีอาจารย์ผู้สอนได้จดัท าเป็นชอ่งทางการส่ือสารกบันิสิต 

 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ืนการเก็บข้อมลูเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยทุธ์ ดงันี ้
          - การสงัเกตการณ์สอนของผู้ ร่วมทีมการสอน 
          - ผลการสอบ 
          - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

 



 

 

มคอ.๓ วชิา ๖๖๖ ๒๐๕  การเลือกตั้งพรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์                                                                
๑๒ 
 

๓.การปรับปรุงการสอน  
     หลงัจากผลการประเมินการสอนืนข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมืนการระดมสมอง และ
หาข้อมลูเพิ่มเตมิืนการปรับปรุงการสอน ดงันี ้
          - สมัมนาการจดัการเรียนการสอน 
          - การวิจยัืนและนอกชัน้เรียน 

 
๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตงนรายวิชา 
     ืนระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิืนรายหวัข้อ ตามท่ีคาดหวงัจากการเรียนรู้ืน
วิชา ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุม่ตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลงั
การออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิโดยรวมืนวิชาได้ดงันี ้
          - การทวนสอบการืห้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต โดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีไม่ืช่
อาจารย์ประจ าหลกัสตูร  
          - มีการตัง้คณะกรรมการืนสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ 
รายงาน วิธีการืห้คะแนนสอบ และการืห้คะแนนพฤตกิรรม 

 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสมัฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพ่ือืห้เกิดคณุภาพมากขึน้ ดงันี ้
          - ปรับปรุงรายวิชาทกุ ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิตามข้อ ๔ 
          - เปล่ียนหรือสลับอาจารย์ผู้ สอน เพ่ือืห้นิสิตมีมุมมองืนเร่ืองการประยุกต์ความรู้นีก้ับปัญหาท่ีมาจาก
งานวิจยัของอาจารย์หรืออตุสาหกรรมตา่ง ๆ 

 
 
 
 
 
  
 
 
 


