
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 

 
1.รายวิชา  2401307 
2.จ านวนหน่วยกติ 3  
3.ช่ือวิชา   ขบวนการทางการเมืองและสังคม (Political and Social Movements) 
4.คณะรัฐศาสตร์  ภาควิชาการปกครอง 
5.ภาคการศึกษา  ภาคตน้ 
6.ปีการศึกษา  2564 
7.ผู้สอน   รศ. ดร.ประภาส ป่ินตบแต่ง 
8.เง่ือนไขรายวิชา ใหท่ี้นิสิตภาควิชาการปกครอง ชั้นเรียนปีท่ี 4 ก่อนผูอ่ื้น : ประมาณ 60 คน
9.ฐานะรายวิชา  วิชาบงัคบัภาควิชาการปกครอง 
10.หลกัสูตร  รัฐศาสตรบณัฑิต ภาควิชาการปกครอง  
11.ระดับ  ชั้นปีท่ี 4 
12.จ านวนเวลาสอน 16 สัปดาห์ รวม 48 ชัว่โมง 

ตารางเรียน  วนัองัคาร เวลา 9.00-12.00 น.   
ตารางสอบ  รอประกาศ 

13.ค าพรรณนารายวิชา  (Course Description) 
การรวมตวัและการสร้างพลงัทางการเมืองของประชาชน         :  

กลุ่มประโยชน์ และกลุ่มผลกัดนัในกระบวนการนโยบายสาธารณะ; ขบวนการ
ทางสังคมและการเมือง และสังคมประชาในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
การเมือง  

14.ประมวลการเรียนรายวิชา 
  

14.1 วัตถุประสงค์ของรายวิชา 
1. เพื่อใหนิ้สิตมีความเขา้ใจรูปแบบต่างๆ ของการรวมตวัและการสร้างพลงัทางการเมือง

ของประชาชน โดยใชแ้นวคิดเร่ืองกลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มผลกัดนั ขบวนการทางสังคม 
และสังคมประชา เป็นแนวทาง  

2. เพื่อใหนิ้สิตทราบและเขา้ใจถึงบทบาทของกลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มผลกัดนั ขบวนการ
ทางสังคม และสังคมประชา ในกระบวนการนโยบาย การกระบวนการสร้างและ
จรรโลงประชาธิปไตย และการสร้างความเปล่ียนแปลงทางสังคมการเมือง  
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14.2 วิธีการเรียนการสอน 
 
        1. บรรยายโดยอาจารยผ์ูส้อนและวิทยากรพิเศษ  
        2. การสัมมนา  โดยนิสิตอ่านหนงัสือและบทความสรุปประเด็นส าคญัๆ มาน าเสนอ

แลกเปล่ียนถกเถียง และส่งงานในรูปแบบการสรุปใจความส าคญั  (งานเด่ียว)  
       3.นิสิตแบ่งกลุ่มละ 3 คน  เพื่อท ารายงานในหวัขอ้เร่ืองท่ีไดรั้บมอบหมาย และน าเสนอ
ในชั้นเรียน  คร้ังท่ี 14-15 โดยรายงานในชั้นเรียนปีน้ี(ปีการศึกษา 2564) ผูส้อนจะก าหนด
หวัขอ้  และใชว้ิธีการจบัสลากหวัขอ้รายงานท่ีก าหนดไว ้

 
14.3 การวัดผลและประเมินผล 
1.  การสัมมนา งานอ่านสรุปและวิจารณ์หนงัสือ/บทความ(งานเด่ียว)  30  คะแนน
2.  รายงาน (พิจารณารายงานลายลกัษณ์อกัษรและรายงานในชั้นเรียน) 30  คะแนน                                                                                                      
3.  สอบกลางภาค (สอบแบบ take-home)     40 คะแนน 
ตดัเกรด  A-F โดยอิงเกณฑแ์ละอิงกลุ่มประกอบกนั 
 

14.4 แผนการเรียนการสอน เน้ือหารายวิชา, หัวข้อการสัมมนา และกจิกรรม ต่อสัปดาห์ 
 

สัปดาห์
ท่ี 

วันท่ี กจิกรรม 

1 10 ส.ค.2564 -อธิบายประมวลวิชาและภาพรวมเน้ือหารายวิชา  
-สถานภาพของวิชาในพรมแดนแห่งความรู้ของรัฐศาสตร์ 

2 17 ส.ค.2564 -ทฤษฎีกลุ่มผลประโยชน์ และกลุ่มผลกัดนั  
3 24 ส.ค.2564 ทฤษฎีขบวนการทางสังคม : พฒันาการ สถานภาพและองค์

ความรู้  ทฤษฎีส านกัพฤติกรรมรวมหมู่และทฤษฎีการระดม
ทรัพยากร (Resource Mobilization) 

4 31 ส.ค..2564 -ทฤษฎีกระบวนการทางการเมือง(Political Process Theory)   
และการวิเคราะห์โครงสร้างโอกาสทางการเมือง 

5 7 ก.ย.2564 -ทฤษฎีขบวนการทางสังคมใหม่ การเมืองเชิงอตัลกัษณ์ ฯลฯ 
(กรอบแนวคิดท่ีมากไปกวา่ ทฤษฎี RM) 

6 14 ก.ย.2564 -ทฤษฎีการอธิบายการกรท าการรวมหมู่อ่ืนๆ (เช่น กรอบการ
วิเคราะห์ศึกษาการเมืองของชาวนา (peasant study)  ฯลฯ) 
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7 21 ก.ย.2564 แนวคิดประชาสังคม (Civil Society) การเมืองภาคประชาชน และ
กรณีตวัอยา่งในสังคมไทย 

8 28 ก.ย.2564 สอบกลางภาค (ข้อสอบแบบ take-home)  
9 5 ต.ค.2564  กลุ่มผลประโยชน์ในสังคมไทย : กลุ่มผลประโยชน์ทางธุรกิจ  

(นิสิตอ่านเอกสารท่ีมอบหมายและสัมมนาในชั้นเรียน) 
10 12 ต.ค.2564 ขบวนการคนจน คนดอ้ยโอกาสในสังคมไทย : การเคล่ือนของคน

จนเมือง เครือข่ายสลมั 4 ภาค  (ภาคเมือง)  
11 19 ต.ค.2564 ขบวนการเคล่ือนไหวของเกษตรกร ชาวนาชาวไร่ และคนชาย

ขอบในสังคมไทย (ภาคชนบท) 
(นิสิตอ่านเอกสารท่ีมอบหมายและสัมมนาในชั้นเรียน) 
บรรยายโดย คุณประยงค ์ดอกล าไย เลขาธิการ กป.อพช.  

12 26 ต.ค.2564 ขบวนการเคล่ือนไหวของเยาวชนปลดแอก 
(นิสิตอ่านเอกสารท่ีมอบหมายและสัมมนาในชั้นเรียน) 
บรรยายโดย ผศ.ดร.กนกรัตน์ เลิศชูสกุล 

13 2 พ.ย.2564 ขบวนการทางสังคมในยคุส่ือสารออนไลน์ 
บรรยายโดย ดร.สุรัชนี ศรีใย  

14 9 พ.ย.2564 กลุ่มผลประโยชน์ ขบวนการประชาสังคม/ขบวนการทางสังคม
ใหม่ในประเทศโลกท่ีสาม  (ฉาย VCD สงครามโลกคร้ังท่ี 4 
อภิปรายถกเถียง) 

15 16 พ.ย.2561  นิสิตเสนอรายงาน 
16 23 พ.ย.2561 นิสิตเสนอรายงาน และประมวลสรุป 

  
 
 
 
 
15. เอกสารและหนังสืออ่านประกอบ  
 ก.กลุ่มผลประโยชน์/กลุ่มผลกัดนั (Interest Groups/Pressure Groups) 
 -ประภาส ป่ินตบแต่ง.2558. “กรอบการวิเคราะห์การเมืองแบบกลุ่มผลประโยชน์:  
พฒันาการ ขอ้ถกเถียง และสถานภาพการศึกษาวิจยั” วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีท่ี 41 
ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม – ธนัวาคม 2558) 
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ประภาส ป่ินตบแต่ง.2558. “กลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มผลกัดนั.” ใน สาขาวิชารัฐศาสตร์  
มหาวิทยาลยัธรรมาธิราช.เอกสารชุดวิชาสถาบนัทางการเมืองและกระบวนการทางการ
เมืองของไทย (หน่วยท่ี 14). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

ประภาส ป่ินตบแต่ง.2557. “กระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองกบัพฒันาการทางการเมือง” ใน  
สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมาธิราช. เอกสารชุดวิชาปัญหาพฒันาการทางการ
เมืองไทย (หน่วยท่ี 12) กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพม์หาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
ดูเพิ่มเติมในเอกสารของ รศ.ดร.พฤฒิสาณ ชุมพล คือ  

พฤทธิสาณ ชุมพล. ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาในองักฤษ. กรุงเทพมหานคร : ศูนยย์โุรป 
ศึกษาแห่งจุฬาฯ, 2544. 

 ข.ขบวนการทางสังคม (Social Movement) 
 ต าราหลกัคือ  
ประภาส ป่ินตบแต่ง. (2553). กรอบการวิเคราะห์การเมืองแนวทฤษฎีขบวนการทางสังคม.  

กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ. 
ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร (2540) ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ ขบวนการ 

เคล่ือนไหวประชาสังคมในต่างประเทศ, กรุงเทพฯ: ศูนยว์ิจยัและผลิตต ารา มหาวิทยาลยั
เกริก. 

ผาสุก พงษไ์พจิตร. วิถีชีวิต วิธีสู้ : ขบวนการประชาชนร่วมสมัยฯ (ดูเฉพาะในบทน า) เชียงใหม่ :  
ส านกัพิมพต์วัหนอน, 2546.  

 ค. ประชาสังคม (Civil Society) 
 -แนวคิดเร่ืองประชาสังคม(ทางตะวนัตก) กลุ่มความหมายและองคป์ระกอบ (อ.ชลธิศ) 

-แนวคิดเร่ืองประชาสังคมในประเทศไทย (อ.พฤทธิสาณ) 
-“ประชาสังคมกบัประชาธิปไตย”   ของ Larry Dimond  (เก็บความโดย อ.พฤทธิสาณ) 
 

16.การประเมินผล 
 16.1 ใชแ้บบประเมินการสอนรูปแบบ 06 : การสอนแบบสัมมนา 
 16.2 ไม่มีผลการประเมินการสอนคร้ังท่ีผา่นมา 
เอกสารประกอบการสอนหลัก 
ประภาส ป่ินตบแต่ง. (2553). กรอบการวิเคราะห์การเมืองแนวทฤษฎีขบวนการทางสังคม.  

กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ. 
ประภาส ป่ินตบแต่ง. 2556. “แนวคิดวา่ดว้ยการอธิบายการเมืองของชาวนา: จาก "เศรษฐธรรม" ถึง 

ขอ้ถกเถียงร่วมสมยั” วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 1 (ก.ค.-ธ.ค. 2556) 
ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. (2540). ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ ขบวนการ 
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เคล่ือนไหวประชาสังคมในต่างประเทศ. กรุงเทพฯ: ศูนยว์ิจยัและผลิตต ารา มหาวิทยาลยั 
เกริก. 

ผาสุก พงษไ์พจิตร (2546) . วิถีชีวิต วิธีสู้ : ขบวนการประชาชนร่วมสมัยฯ เชียงใหม่ :  
ส านกัพิมพต์วัหนอน. 

เสกสรรค ์ประเสริฐกุล. (2548). การเมืองภาคประชาชนในบริบทประชาธิปไตยไทย. กรุงเทพฯ :  
อมรินทร์. 

อนุชาติ พวงส าลี, และ กฤตยา อาชวนิจกุล, บรรณาธิการ. (2542). ขบวนการประชาสังคมไทย :  
ความเคล่ือนไหวภาคพลเมือง.  นครปฐม : โครงการวิจยัและพฒันาประชาสังคม  
มหาวิทยาลยัมหิดล. 

Donatella Porta and Mario Diani. (2006),  Social Movements: An Introduction.  
Massachusetts : Blackwell Publisher Ltd. 

Prapart Pintobtang. (2011). Roots of the Thai Villagers “Grass Tip” Uprising Following the  
September 19, 2006 Coup. 1st ed. Japan: Institute of Developing Economies 
 

(หมายเหตุ ส าหรับเอกสารประกอบการบรรยาย/สัมมนาโดยวิทยากรภายนอก และเอกสารเพิ่มเติม
จะใหเ้พิ่มเติมภายหลงัผา่น fb วิชาท่ีจะเปิดไวส่ื้อสารกนั) 

 


