เอกสารหมายเลข มคอ. 3
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1 รหัสและชื่อรายวิชา
2553131 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง
Political Parties, Interest Groups and Elections
2 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต (3-0-6)
3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
รัฐศาสตรบัณฑิต กลุ่มวิชาเลือก
4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์
5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปี 1
6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
(ไม่มี)
7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)
(ไม่มี)
8 สถานที่เรียน
ในมหาวิทยาลัย
9 วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
14 กรกฎาคม 2561
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เอกสารหมายเลข มคอ. 3
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
 เพื่อศึกษาทฤษฎี ความเป็นมาของ พรรคการเมือง กลุ่มอิทธิพล และกลุ่มผลประโยชน์
 เพื่อศึกษาความสาคัญและบทบาทของกลุ่มต่าง ๆ และความสัมพันธ์กับรัฐบาล
2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อพัฒนาเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาให้มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ และ
สอดค้อลกับมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตร
หมวดที่ 3 ส่วนประกอบของรายวิชา
1 คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี และวิ วัฒ นาการของพรรคการเมื อ ง ลั ก ษณะของกลุ่ ม ผลประโยชน์ และ
การเลือกตั้ง ตลอดจนถึงความสัมพันธ์ข องกลุ่มผลประโยชน์กับพรรคการเมือง กระบวนการทางการเมืองที่
ส่งผลต่อสถาบันทางการเมืองและการพัฒนาการทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
A study of meaning, concepts, theories, evolution, and behavior of interest groups,
political parties, and elections; relations between interest groups and political parties;
political process affecting political institutions and political development in the democratic
system
2 จานวนชั่วโมงที่ใช้/ภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

บรรยาย 45 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มีการฝึกปฏิบัติ

การศึกษาด้วยตนเอง

สอนเสริมตามความ
การศึกษาด้วยตนเอง
ต้องการของนักศึกษา
6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
เฉพาะราย
3 จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์จะให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคล
 อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาในชั่วโมงแรกของการจัดการเรียนการ
สอน และติดประกาศช่วงเวลาให้คาปรึกษาไว้หน้าห้องหลักสูตรรัฐศาสตร์
 อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(เฉพาะรายที่ต้องการ)
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เอกสารหมายเลข มคอ. 3
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1 คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต
3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับความสาคัญได้
4) มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้
ปลู ก ฝั งให้ นั ก ศึ ก ษามี ร ะเบี ย บวิ นั ย โดยเน้ น การตรงเวลา การแต่ งกายที่ เป็ น ไปตามระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัย มีความรับผิ ดชอบต่อตนเองและผู้อื่น รู้จักหน้าที่การทางานเป็นกลุ่ม รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นา
กลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์ นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม
จริย ธรรมในการสอนทุ กรายวิช า รวมทั้ ง มี การจั ดกิจกรรมส่ งเสริม คุณ ธรรม จริยธรรม เช่ น การยกย่อ ง
นักศึกษาที่ทาดี ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ
1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3) ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2 ความรู้
2.1 ความรู้ที่จะได้รับ
1) มีความรู้และความเข้าใจหลักความสาคัญของกฎหมาย ระบบ กลไก และความสัมพันธ์กับสถาบัน
ภาครัฐ และความยุติธรรมในสังคม
2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ย วกับ หลั กการ แนวคิด ทฤษฎี และเนื้อหาสาระส าคัญ ของรายวิช าที่
เกี่ยวกับสาขาวิชารัฐศาสตร์
3) มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาความรู้ของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
4) สามารถน าความรู้ แ ละประสบการณ์ ไปร่ว มพั ฒ นาแก้ ไขปั ญ หาและน าความรู้ท างรัฐ ศาส ตร์ไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง
5) สามารถบูรณาการในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลาที่นักศึกษา
ทาการศึกษาอยู่ในหลักสูตรและสามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
2.2 วิธีการสอน
ใช้วิธีการสอนที่หลากหลายโดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ หลักสาคัญของกฎหมาย
การเมือง ระบบ กลไกและความสัมพันธ์ของสถาบันภาครัฐกับหลักความยุติธรรมในสังคมเพื่อการปกครอง
บริห ารโดยอาศัย การบูรณาการศาสตร์เพื่อปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง และสามารถปรับตัวได้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ จัดให้มี
การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากร
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พิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2.3 วิธีการประเมินผล
1) การทดสอบย่อย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
4) ประเมินจากการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน
5) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
6) ประเมินจากรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3 ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
1) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่
เกี่ยวข้องระหว่างกฎหมาย สถาบันภาครัฐ และความยุติธรรมในสังคม
2) มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ เป็นระบบ และมีตรรกะ
3) มีความสามารถในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น
4) สามารถรวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ ประเด็นปัญ หาที่เกี่ยวข้องกับสั งคม ชุมชนเพื่อเสนอแนว
ทางแก้ไขได้
5) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ ตามกรอบทฤษฎี แนวคิด ประสบการณ์และตัวอย่างที่ศึกษามา
ทาการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
ใช้กรณีศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางด้านรัฐศาสตร์กับการทาความเข้าใจเพื่อวิเคราะห์
สถานการณ์ทางการเมือง สังคมที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกลไกทางกฎหมาย สถาบันภาครัฐและหลักความ
ยุติธรรมทางสังคมในการอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม มีการอภิปรายกลุ่ม และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้
ความรู้เพื่อการปฏิบัติงานจริง
3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา
การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาได้โดยการออกข้อสอบและจัดทากรณีศึกษาในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการเมือง กฎหมายเพื่อให้ นักศึกษาวิเคราะห์และสืบค้นข้อเท็จจริงเพื่อนาไปแก้ปัญ หาดังกล่าว
อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น จากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้
อย่างมีป ระสิ ทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่
เหมาะสม 2) สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและแสดงความเห็น
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์
3) สามารถวางแผนและรับ ผิ ดชอบในการพั ฒ นาการเรีย นรู้ท างด้านเทคโนโลยี ทั้ งของตนเอง และ
สอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4) รู้จักบทบาท หน้าที่และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมายทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม
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สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้
อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ มีความรักองค์กร มีจิตสาธารณะต่อสังคม
4.2 วิธีการสอน
1) ใช้การสอนแบบกลุ่มร่วมมือ ซึ่งต้องแนะนากฎ กติกา มารยาท บทบาทและความรับผิดชอบของแต่
ละคนในการเรียนรู้ร่วมกัน
2) มอบหมายการทางานแบบกลุ่มย่อย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุ่มและตาแหน่งหน้าที่ในกลุ่ม
3) ยกตัวอย่างผลกระทบของทักษะด้านนี้ที่มีต่อตนเองและสังคมสอดแทรกในเนื้อหาวิชาที่เรียน
4.3 วิธีการประเมิน
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน รวมทั้ง
มอบหมายนักศึกษาประเมินตนเองและเพื่อนในกลุ่ม สรุปผลการประเมินโดยใช้เสียงส่ว นใหญ่ และสังเกตจาก
พฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูลที่ดาเนิน
กิจกรรม
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ ที่จาเป็นสาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่าง
ดี
2) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นได้อย่างเหมาะสม
3) สามารถสื่อสารประเด็นทางนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) สามารถใช้ข้อมูลสถิติและตัวเลข ในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
1) มอบหมายงานที่ ต้องใช้ ทัก ษะในการวิเคราะห์ ที่ ต้องฝึ กทั กษะโดยผู้ ส อนแนะน าวิธีการ ติด ตาม
ตรวจสอบงานและตรวจแก้พร้อมให้คาแนะนา
2) มอบหมายงานที่ต้องมีการเรียบเรียงนาเสนอเป็นภาษาเขียนและที่ต้องมีการนาเสนอด้วยวาจาทั้ง
แบบปากเปล่าและใช้สื่อประกอบการนาเสนอ
3) มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4) การจัดรายวิชาให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูล เรียบเรียงเป็นรายงานและนาเสนอด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
5.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากผลงาน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มอบหมายแต่ละบุคคล
2) ประเมินจากการสอบข้อเขียน และสอบปากเปล่า
3) ประเมิ น ทั ก ษะการสื่ อ สารด้ ว ยภาษาเขี ย นจากรายงานแต่ ล ะบุ ค คล หรือ รายงานกลุ่ ม ในส่ ว นที่
นักศึกษานั้นรับผิดชอบ
4) ประเมิน จากทักษะการสื่ อสารด้วยภาษาพูดจากพั ฒ นาการการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน การ
นาเสนอการสัมมนา การนาเสนอกรณีศึกษา และการนาเสนอโครงงาน นิทรรศการต่อผู้เยี่ยมชมด้วยวาจา

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1 แผนการสอน
สัปดาห์ที่
1

2

3

4

5

หัวข้อ/รายละเอียด
คาอธิบายรายวิชา ความมุ่งหมายทั่วไป
ความมุ่งหมายเฉพาะ ความคาดหวัง
ผลสัมฤทธิ์ แผนการสอน (มคอ.๓)
กิจกรรมและการประเมินผล
พรรคการเมือง
1. ความหมายของพรรคการเมือง
2. ลักษณะของพรรคการเมือง
3. หน้าที่ของพรรคการเมือง
4. กาเนิดและวิวัฒนาการของพรรค
การเมือง
5. โครงสร้างของพรรคการเมือง
6. ลักษณะทั่วไปของโครงสร้าง
พรรคการเมือง(ต่อ)
1. การจัดองค์การพรรคการเมือง
2. องค์กรนาพรรคการเมือง
3. ความหมายของ สมาชิกพรรค
2. การเข้าเป็นสมาชิกพรรค
3. ประเภทผู้เข้าร่วมพรรค
4. สมาชิกพรรคของเมืองไทย
5. พรรคแบบเผด็จการและไม่เผด็จการ
ที่มาของพรรคการเมืองไทย
1. องค์กรนาพรรคการเมือง
2. ที่มาของผู้นาพรรคการเมืองไทย
3. ผู้นาแบบอัตตาธิปไตย
ที่มาของพรรคการเมืองไทย (ต่อ)
4. อานาจผู้นาและผู้บริหารพรรค
5. คณะผู้บริหารพรรคและสมาชิกพรรค
6. กรณีพรรคการเมืองอังกฤษ

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

จานวน
(ชม.)
3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้
ฟั งการบรรยายเปิ ด โอกาส
ให้ น.ศ. ซั ก ถาม และท า
ข้อตกลง โดยใช้แผน
การสอน
ฟั งการบรรยายเปิ ด โอกาส
ให้ น.ศ. ซั ก ถามและร่ ว ม
อภิปราย โดยใช้สื่อ
การสอน Power Point
VDO ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
สอน

ผู้สอน
ผศ.ดร.ธนภัทร
ปัจฉิมม์
ผศ.ดร.ธนภัทร
ปัจฉิมม์

3

ฟั งการบรรยายเปิ ด โอกาส ผศ.ดร.ธนภัทร
ให้ น.ศ. ซั ก ถามและร่ ว ม ปัจฉิมม์
อภิปราย โดยใช้สื่อ
การสอน Power Point
VDO ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
สอน

3

ฟั งการบรรยายเปิ ด โอกาส
ให้ น.ศ. ซั ก ถามและร่ ว ม
อภิปราย โดยใช้สื่อ
Power Point, VDO ที่
เกี่ยวข้องกับการสอน
ฟั งการบรรยายเปิ ด โอกาส
ให้ น.ศ. ซั ก ถามและร่ ว ม
อภิปราย โดยใช้สื่อ
Power Point, VDO ที่
เกี่ยวข้องกับการสอน

3

ผศ.ดร.ธนภัทร
ปัจฉิมม์

ผศ.ดร.ธนภัทร
ปัจฉิมม์
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สัปดาห์ที่
6

7

8
9

10

11

หัวข้อ/รายละเอียด
ที่มาของพรรคการเมืองไทย(ต่อ)
7. ปัจจัยการดาเนินงาน แนวร่วมและ
การเงิน
8. องค์กรนอกพรรค
9. การเงิน และที่มาของเงินทุน
10. การควบคุมการใช้จ่ายเงิน และ
เงินทุนพรรคการ
ระบบพรรคการเมือง
1. รูปแบบของระบบพรรคการเมือง
2. ระบบพรรคเดียว
3. ระบบสองพรรค
4-ระบบหลายพรรค
5. ระบบพรรคเด่นพรรคเดียว
ปัจจัยต่าง ๆที่มีอิทธิพลต่อจานวนพรรค
การเมือง
1.ปัจจัยเฉพาะแต่ละประเทศ
2. ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม
3.. ปัจจัยทางอุดมการณ์
กลุม่ ผลประโยชน์
1.. ลักษณะทั่วไปของกลุ่มผลประโยชน์
2.กลุ่มผลประโยชน์
3.กลุ่มผลักดันมวลชน
4.กลุ่มอุดมการณ์
กลุ่มผลประโยชน์ (ต่อ)
1.การแบ่งประเภทของกลุ่มผลประโยชน์
2.แนวคิดกลุ่มผลประโยชน์
3.กลุ่มผลักดันดั้งเดิม
4.ประเภทกลุ่มผลประโยชน์
5.บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์
6.กลุ่มผลประโยชน์กับระบบการเมือง
7.ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผลประโยชน์
กับพรรคการเมือง

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

จานวน
(ชม.)
3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้สอน
และสื่อที่ใช้
ฟั งการบรรยายเปิ ด โอกาส ผศ.ดร.ธนภัทร
ให้ น.ศ. ซั ก ถามและร่ ว ม ปัจฉิมม์
อภิปราย โดยใช้สื่อ
Power Point, VDO ที่
เกี่ยวข้องกับการสอน
ฟังการบรรยายเปิดโอกาส
ให้ น.ศ. ซักถามและร่วม
อภิปราย โดยใช้สื่อ
Power Point, VDO ที่
เกี่ยวข้องกับการสอน

ทดสอบย่อย
3
ฟังการบรรยายเปิดโอกาส
ให้ น.ศ. ซักถามและร่วม
อภิปราย โดยใช้สื่อ
Power Point, VDO ที่
เกี่ยวข้องกับการสอน
3
ฟังการบรรยายเปิดโอกาส
ให้ น.ศ. ซักถามและร่วม
อภิปราย โดยใช้สื่อ
Power Point, VDO ที่
เกี่ยวข้องกับการสอน
3
- ฟังการบรรยายเปิดโอกาส
ให้ น.ศ. ซักถามและร่วม
อภิปราย โดยใช้สื่อ
Power Point, VDO ที่
เกี่ยวข้องกับการสอน
- น าเสนอ อภิ ป ราย โดย
นั ก ศึ ก ษาเลื อ กใช้ สื่ อ สาร
สน เท ศ ที่ เห ม าะส ม กั บ
ข้อมูล

ผศ.ดร.ธนภัทร
ปัจฉิมม์

ผศ.ดร.ธนภัทร
ปัจฉิมม์

ผศ.ดร.ธนภัทร
ปัจฉิมม์

ผศ.ดร.ธนภัทร
ปัจฉิมม์
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
(ชม.)
3

12

กลุ่มผลประโยชน์ (ต่อ)
1.กลุ่มผลประโยชน์ในต่างประเทศ
2.สหรัฐอเมริกา
3.ประเทศอังกฤษ
4.ประเทศฝรั่งเศส
5.ประเทศสวีเดน

13

แนวคิดกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่ม
ผลักดัน
1.แนวคิดกลุ่มผลประโยชน์
2.กลุ่มผลักดันมวลชน
และกลุ่มผลักดันดั่งเดิม
3.ประเภทของกลุ่มผลประโยชน์
4.กลุ่มผลประโยชน์กับพรรคการเมือง

3

14

แนวคิดกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่ม
ผลักดัน (ต่อ)
1.ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผลประโยชน์
กับพรรคการเมือง
2..วิธีการบังคับของกลุ่มผลประโยชน์
3.ระดับการใช้อิทธิพลบีบบังคับ
4.บทบาทนายจ้างและลูกจ้าง

3

15

สรุปองค์ความรู้ร่วมกัน
-นักศึกษารวบรวมงานมอบหมาย/
แบบฝึกหัดท้ายบท/บทสรุป/ภาพ
กิจกรรมทั้งหมดที่อาจารย์เซ็นกากับ
ตลอดเทอมเข้าเล่มส่งอาจารย์ประจาวิชา

3

16
รวม

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้
- ฟังการบรรยายเปิดโอกาส
ให้ น.ศ. ซักถามและร่วม
อภิปราย โดยใช้สื่อ
Power Point, VDO ที่
เกี่ยวข้องกับการสอน
- น าเสนอ อภิ ป ราย โดย
นั ก ศึ ก ษาเลื อ กใช้ สื่ อ สาร
สน เท ศ ที่ เห ม าะส ม กั บ
ข้อมูล
- ฟังการบรรยายเปิดโอกาส
ให้ น.ศ. ซักถามและร่วม
อภิปราย โดยใช้สื่อ
Power Point, VDO ที่
เกี่ยวข้องกับการสอน
- น าเสนอ อภิ ป ราย โดย
นั ก ศึ ก ษาเลื อ กใช้ สื่ อ สาร
สน เท ศ ที่ เห ม าะส ม กั บ
ข้อมูล
- ฟังการบรรยายเปิดโอกาส
ให้ น.ศ. ซักถามและร่วม
อภิปราย โดยใช้สื่อ
Power Point, VDO ที่
เกี่ยวข้องกับการสอน
- น าเสนอ อภิ ป ราย โดย
นั ก ศึ ก ษาเลื อ กใช้ สื่ อ สาร
สน เท ศ ที่ เห ม าะส ม กั บ
ข้อมูล
บรรยาย อภิ ป รายร่ ว มกั น
ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน

ผู้สอน
ผศ.ดร.ธนภัทร
ปัจฉิมม์

ผศ.ดร.ธนภัทร
ปัจฉิมม์

ผศ.ดร.ธนภัทร
ปัจฉิมม์

ผศ.ดร.ธนภัทร
ปัจฉิมม์

จัดสอบปลายภาค
45
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2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้

กิจกรรมการประเมิน (เช่น การเขียน
รายงาน โครงงาน การสอบย่อย การ
สอบกลางภาค การสอบปลายภาค)

สัดส่วนของ
กาหนดการประเมิน
การประเมินผล
(สัปดาห์ที่)

การเข้าชั้นเรียน
การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความ
คิดเห็นในชั้นเรียน

ตลอดภาคการศึกษา

5%
15%

2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและเนื้อหาสาระสาคัญ
ของรายวิชาที่เกี่ยวกับสาขาวิชารัฐศาสตร์
2.3 สามารถนาความรู้และประสบการณ์ไปร่วมพัฒนาแก้ไขปัญหาและนาความรู้ทาง
รัฐศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ได้จริง

ทดสอบย่อย
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

4
8
16

60%

4.1 มีความสามารถในการสื่อสารกับ ผู้อื่นที่มีความแตกต่างและหลากหลายได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า
การนาเสนอรายงาน
การทางานกลุ่มและผลงาน
การอ่านและสรุปบทความ

ตลอดภาคเรียน

20%

ผลการเรียนรู้

1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.2 ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต
2.2 มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาความรู้ของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
3.1 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ เป็นระบบ และมีตรรกะ
3.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น
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เอกสารหมายเลข มคอ. 3
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1 ตาราและเอกสารหลักที่กาหนด
ธนภัทร ปัจฉิมม์ พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพ
2 เอกสารและข้อมูลสาคัญ
3 เอกสารและข้อมูลแนะนา
หมวดที่ 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง
1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลโดยนักศึกษา
 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
 การสะท้อนคิด จากพฤติกรรมของผู้เรียน
 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน
 ผลการสอบ
 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3 การปรับปรุงการสอน
 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา
 มีการตั้งคณะกรรมการในหลักสูตร ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ
รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5 การดาเนินการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
 ปรับปรุงรายวิชาทุกปี ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
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