รายละเอียดของรายวิชา มคอ ๓
๖๒๖ ๒๐๑
ปรัชญาการเมืองการปกครอง
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตขอนแก่น /คณะสังคมศาสตร์ /รัฐศาสตร์
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา

๖๒๖ ๒๐๑

ปรัชญาการเมืองการปกครอง
Philosophy of Politics and Governance
๒. จานวนหน่วยกิต
๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
ดร.สุธิพงษ์ สวัสดิ์ทา
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ ๒ / ชั้นปีที่ ๑
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
๘. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
๙. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (๕ ตุลาคม ๒๕๕๒)

๒
หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
- เพื่อให้นิสิตมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมือง แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารทางการเมือง
- เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การสื่อสารทางการเมืองตามแนวพระพุทธศาสนา อันประกอบไป
ด้วยวิธีการสอนของพระพุทธเจ้าที่มีผู้ปกครอง หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวเนื่องด้วยการสื่อสารทางการเมือง พุทธสาวกที่ใช้
รูปแบบพุทธวิธีเพื่อสื่อสารทางการเมือง กรณีศึกษาพระสงฆ์ไทยและพระสงฆ์ช าวต่างประเทศที่มีการสื่อสารทาง
การเมืองตามรูปแบบของพระพุทธศาสนา
- เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพุทธวิธีสื่อสารทางการเมือง
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับการเมือง เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการนาความรู้ ความเข้าใจ ใน
ด้านปรัชญาการเมืองไปประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิง ให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านปรัชญาการเมืองที่ได้มีความก้า วหน้าและ
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดาเนินการ
๑. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาปรัชญาการเมืองการปกครองในสานักต่างๆ เช่น เสรีนิยม สังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์ สมัยใหม่นิยม
และหลังสมัยใหม่นิยม โครงสร้างนิยมและหลังโครงสร้างนิยม ศึกษาแนวคิดสาคัญทางรัฐ ศาสตร์และปรากฏการณ์
ทางการเมื อ งการปกครองร่ ว มสมั ย ได้ แ ก่ แนวคิ ด เรื่ อ งรั ฐ ชาติ ความเป็ น พลเมื อ ง อ านาจ อ านาจอธิ ป ไตย
ประชาธิปไตย ความยุติธรรม สิทธิมนุษยชน เสรีภาพ ความเสมอภาค ความเป็นตัวแทนสตรีนิยม และแนวคิดเรื่อง
การปฏิวัติ
๒. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
บรรยาย ๔๘ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

สอนเสริม

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

สอนเสริมตามความ
ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
การศึกษาด้วยตนเอง ๖
ต้องการของนิสิตเฉพาะ
ภาคสนาม
ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ราย
๓. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซด์คณะ
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่
ต้องการ)
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๓
หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต
๔.๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต (จาก มคอ.๒ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต)
คุณลักษณะพิเศษ
(๑) ด้านบุคลิกภาพ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
- ตรวจสอบการแต่งกายของนิสิต
- กิจกรรมการแนะนาตัว ปรับเปลี่ยนที่นั่งเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ พัฒนาด้านการสื่อสารและสร้างการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(๒) ด้านภาวะผู้นา และความรับผิดชอบ - กาหนดเวลาเข้าเรียน และส่งงานที่มอบหมาย
ตลอดจนวินัยในตนเอง
- ทารายงานกลุ่มโดยต้องมีการกาหนดหัวหน้ากลุ่ม และให้ทุคนในกลุ่ม
ต้องมีส่วนร่วม ซึ่งทุกคนต้องบันทึกภาระงานของตนในรายงานกลุ่ม
ด้วย
(๓) จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ - ให้ข้อคิด ความรู้ การนาความรู้ไปปรับใช้ในการทางานและการอยู่
ร่วมกันในสังคม
๔.๒ การพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (จาก มคอ.๒ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต)
๔.๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
จริยธรรม
เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๑) ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม ๑) บรรยาย
๑) สอบ
มีความเสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
๒) ปฏิบัติการ
๒) รายงาน
๓) ฝึกปฏิบัติ
๓) แฟ้มสะสมงาน
๔) กิจกรรมในชั้นเรียน
๔) การสังเกตพฤติกรรม
๔.๒.๒ ความรู้
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
๒) สามารถวิเคราะห์ปัญหาทาง
สังคมโดยใช้แนวคิดทางด้าน
รัฐศาสตร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้
ทักษะและการใช้เครื่องมือทาง
รัฐศาสตร์ที่เหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหาในสังคม

มคอ. ๓_ปรัชญาการเมืองการปกครอง

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านความรู้
๑) บรรยาย
๒) ปฏิบัติการ
๓) ฝึกปฏิบัติ
๔) กิจกรรมในชั้นเรียน

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านความรู้
๑) สอบ
๒) รายงาน
๓) แฟ้มสะสมงาน
๔) การสังเกตพฤติกรรม

๔
๔.๒.๓ ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
ปัญญา
เรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
๑) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่าง ๑) บรรยาย
เป็นระบบ
๒) ปฏิบัติการ
๓) ฝึกปฏิบัติ
๔) กิจกรรมในชั้นเรียน
๔.๒.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ความรับผิดชอบ
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
๒) สามารถใช้ความรู้ที่ได้ศึกษาใน ๑) บรรยาย
ศาสตร์ทั้งมนุษยศาสตร์และ
๒) ปฏิบัติการ
สังคมศาสตร์มาชี้นาสังคมมาใช้ ๓) ฝึกปฏิบัติ
นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม ๔) กิจกรรมในชั้นเรียน
๓) มีความรับผิดชอบในการ
กระทาของตนเองและ
รับผิดชอบงานในกลุ่ม

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านทักษะทางปัญญา
๑) สอบ
๒) รายงาน
๓) แฟ้มสะสมงาน
๔) การสังเกตพฤติกรรม

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
๑) สอบ
๒) รายงาน
๓) แฟ้มสะสมงาน
๔) การสังเกตพฤติกรรม

๔.๒.๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร เรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศ
สามารถใช้สารสนเทศและ
๑) บรรยาย
๑) สอบ
เทคโนโลยีเพื่อสื่อสารอย่าง
๒) ปฏิบัติการ
๒) รายงาน
เหมาะสม
๓) ฝึกปฏิบัติ
๓) แฟ้มสะสมงาน
๔) กิจกรรมในชั้นเรียน
๔) การสังเกตพฤติกรรม
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๕
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
๑

๒

๓

จานวน กิจกรรมการเรียน การ
ผู้สอน
ชั่วโมง สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
แนะนาเนื้อหาวิชาและวิธีการศึกษา
๓
บรรยาย
ดร.สุธิพงษ์ สวัสดิ์ทา
- คาอธิบายรายวิชา
- วัตถุประสงค์รายวิชา
- กิจกรรมการเรียนการสอน
- วิธีการประเมินผล
- งานมอบหมาย
- จิตพิสัย
บทที่ 1 เสรีนิยม
๓
บรรยาย ยกตัวอย่าง ดร.สุธิพงษ์ สวัสดิ์ทา
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา
Course outline/
Lecture/
Assign
บทที่ 2 สังคมนิยม
๓
บรรยาย ยกตัวอย่าง ดร.สุธพิ งษ์ สวัสดิ์ทา
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา
Lecture/
Present/
หัวข้อ/รายละเอียด

๔

บทที่ 3 สมัยใหม่นิยมและหลัง
สมัยใหม่นิยม

๓

๕

บทที่ 4 โครงสร้างนิยมและหลัง
โครงสร้างนิยม

๓

๖

บทที่ 5 รัฐ ชาติ

๓
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บรรยาย ยกตัวอย่าง ดร.สุธิพงษ์ สวัสดิ์ทา
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา
Lecture/
Present
บรรยาย ยกตัวอย่าง ดร.สุธิพงษ์ สวัสดิ์ทา
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา
Lecture/
Present
บรรยาย ยกตัวอย่าง ดร.สุธพิ งษ์ สวัสดิ์ทา
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา
Lecture/
Present

๖
สัปดาห์ที่
๗

๘

หัวข้อ/รายละเอียด
บทที่ 6 ความเป็นพลเมือง

สอบกลางภาค

๙

บทที่ 7 อานาจ อานาจอธิปไตย

๑๐

บทที่ 8 ประชาธิปไตย

๑๑

บทที่ 9 ความยุติธรรม

๑๒

จานวน กิจกรรมการเรียน การ
ผู้สอน
ชั่วโมง สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
๓
บรรยาย ยกตัวอย่าง ดร.สุธิพงษ์ สวัสดิ์ทา
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา
Lecture/
Present
๓
ดร.สุธิพงษ์ สวัสดิ์ทา
อภิปรายกลุ่มจาก
กรณีศึกษา
Lecture/ Present
อภิปรายกลุ่มจาก
กรณีศึกษา
Lecture/ Present/

ดร.สุธิพงษ์ สวัสดิ์ทา

๓

อภิปรายกลุ่มจาก
กรณีศึกษา
Lecture/ Present/

ดร.สุธิพงษ์ สวัสดิ์ทา

บทที่ 10 สิทธิมนุษยชน

๓

อภิปรายกลุ่มจาก
กรณีศึกษา
Lecture/ Present/

ดร.สุธิพงษ์ สวัสดิ์ทา

๑๓

บทที่ 11 เสรีภาพ

๓

อภิปรายกลุ่มจาก
กรณีศึกษา
Lecture/ Present/

ดร.สุธิพงษ์ สวัสดิ์ทา

๑๔

บทที่ 12 ความเสมอภาค

๓

อภิปรายกลุ่มจาก
กรณีศึกษา
Lecture/ Present/

ดร.สุธิพงษ์ สวัสดิ์ทา

๑๕

บทที่ 13 สตรี กั บ บทบาททางการ
เมือง

๓

อภิปรายกลุ่มจาก
กรณีศึกษา
Lecture/ Present/

ดร.สุธิพงษ์ สวัสดิ์ทา

๑๖

สอบปลายภาค

๓
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๓

ดร.สุธิพงษ์ สวัสดิ์ทา

๗

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ที่

๑

๒

๓

๔

๕

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

-เวลาเรียน
-กิจกรรมชั้นเรียน
-การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน

๑-๑๕

๑๐ คะแนน

-กิจกรรมย่อย
-รายงาน

๑-๑๐

๒๐ คะแนน

๘

๒๐ คะแนน
๔๐ คะแนน

ตลอดภาค
การศึกษา

๕ คะแนน

ผลการเรียนรู้
คุณธรรม
จริยธรรม
๑.๓
ความรู้
๒.๑
ทักษะทาง
ปัญญา
๓.๑
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
๔.๒, ๔.๔
ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๕.๓

วิธีการประเมิน

-สอบกลางภาค
-สอบปลายภาค
-กิจกรรมกลุ่ม

-การนาเสนองานด้วยคอมพิวเตอร์ใน
ชั้นเรียน
-การมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ในสื่อสังคม
ออนไลน์

ตลอดภาค
การศึกษา

๕ คะแนน

รวม ๑๐๐ คะแนน
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๘
หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. เอกสารและตาราหลัก
๒. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
๓. เอกสารและข้อมูลแนะนา
ชุมพร สังขปรีชา. ปรัชญาและทฤษฎีการเมืองว่าด้วยธรรมชาติมนุษย์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, ๒๕๓๑.
พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). ปรัชญากรีก : บ่อเกิดภูมิปัญญาตะวันตก. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์
ศยาม, ๒๕๔๒.
พลศักดิ์ จิรไกรศิริ, ดร. ความคิดทางการเมืองเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรฒ
ประสานมิตร, ๒๕๒๙.
ประยงค์ สุวรรณบุปผา. รัฐปรัชญา แนวคิดตะวันออก - ตะวันตก. กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยลัย,
๒๕๓๔.
ปรีชา ช้างขวัญยืน. ปรัชญาแห่งอุดมการณ์ทางการเมือง. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘.
สมบัติ จันทรวงศ์. ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๔.
สมภาร พรมทา, ดร. ปรัชญาสังคมและการเมือง. กรุงเทพฯ : สานักพิ่มพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
๒๕๓๙.
สิทธิ์ บุตรอินทร์. ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์แพร่พิทยา, ๒๕๒๐.
สุขุม นวลสกุล และบรรพต วีระสัย. ทฤษฎีการเมืองสมัยโบราณและสมัยกลางและพระพุทธศาสนา
กับความคิดเชิงการเมือง. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคาแหง, ๒๕๓๑.
สุรพล พรมกุล. การเมืองแนวสังคมนิยมเชิงสร้างสรรค์. ขอนแก่น : เอ็มมี่ ก๊อปปี้, ๒๕๖๒.
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๙
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทาโดยนิสิต ได้จัดกิจกรรมในการนาแนวคิดและความเห็นจากนิสิต
ได้ดังนี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทาเป็นช่องทางการสื่อสารกับนิสิต
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
- การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
๓. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง
และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ใน
วิชา ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการ
ออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่
อาจารย์ประจาหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิช า ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
๕. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มี การวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้ นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจาก
งานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ
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