
รายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ. ๓) 
รายวิชา ๔๐๑ ๓๐๖ 
ทฤษฎีทางการเมือง 

(Political Theories) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    ขอนแก่น/ สังคมศาสตร์/ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  

หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา  
   ๔๐๑ ๓๐๖ ทฤษฎีทางการเมือง  
                (Political Theories) 
๒.จ านวนหน่วยกิต   
     ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร , อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พระมหาสุทธิดล จิตฺตปญฺโญ (ภูนอก) 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  พระมหาสุทธิดล จิตฺตปญฺโญ (ภูนอก) 
    อาจารย์ผู้สอน  
      พระมหาสุทธิดล จิตฺตปญฺโญ (ภูนอก)  : ป.ธ. ๓, พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ),  
                                                    : M.Pol.Sc. (Master of Political Science)  
                                
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๕ ชั้นปีที่ ๓  ภาคปกติ/สมทบ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    -ไม่มี-  
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
    -ไม่มี- 
๘. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
-ไม่ได้ก าหนดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายวิชานี ้
๙.สถานที่เรียน    
     อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ อาจ อาสภมหาเถร   
๑๐.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  
    ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 



๒ 
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
     มุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทฤษฎีการเมืองแก่นิสิต 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

         เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพให้นิสิตสามารถน าความรู้ทางด้านทฤษฎีการเมืองไปประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนาตนเอง 
ทั้งนี้ ยังมุ่งเน้นทักษะการท างานเป็นทีมและความรับผิดชอบในการท างานรวมทั้งการตัดสินใจ 

 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
๑. ค าอธิบายรายวิชา  

  ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการเมืองตะวันตกที่ส าคัญ ทฤษฎีการเมือองตะวันออกที่ส าคัญ รวมทั้งปรัชญาการเมือง 
ความคิดทางการเมือง อุดมการณ์ทางการเมือง ลัทธิการเมือง ลัทธิชาตินิยม ลัทธิประชาธิปไตย ระบอบเผด็จการ    
ลัทธิสังคมนิยม ลัทธิอนาธิปไตย ความคิดทางการเมืองของไทย 

๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๘  ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา 

 

สอนเสริมตามความต้องการ
ของนิสิตเฉพาะราย 

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง ๔ 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 

     -อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ประมาณ ๑ ชั่วโมงต่อ สัปดาห์ 
(เฉพาะรายที่ต้องการ) 

  
หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 

๔.๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต (จาก มคอ.๒ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
(๑) ด้านบุคลิกภาพ - ตรวจสอบการแต่งกายของนิสิต 

- กิจกรรมการแนะน าตัว ปรับเปลี่ยนที่นั่งเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ พัฒนาด้านการสื่อสารและสร้างการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

(๒) ด้านภาวะผู้น า และความรับผิดชอบ
ตลอดจนวินัยในตนเอง 

- ก าหนดเวลาเข้าเรียน และส่งงานที่มอบหมาย 
- ท ารายงานกลุ่มโดยต้องมีการก าหนดหัวหน้ากลุ่ม และให้ทุคนในกลุ่ม
ต้องมีส่วนร่วม ซึ่งทุกคนต้องบันทึกภาระงานของตนในรายงานกลุ่มด้วย  



๓ 
 

(๓) จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ - ให้ข้อคิด ความรู้ การน าความรู้ไปปรับใช้ในการท างานและการอยู่
ร่วมกันในสังคม 

 
๔.๒ การพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (จาก มคอ.๒ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping)  

 
 
 

 
๔.๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม 
 

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม  

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

๑. ความรับผิดชอบหลัก (จาก มคอ. 
๒) 
(๑) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  
(๔) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
๒. ความรับผิดชอบรอง (จาก มคอ.
๒) 
(๒) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ
สังคม 
(๓) เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ 

๑) มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม  
จริยธรรมในการเรียนการสอน 
๒) การเป็นต้นแบบที่ดีของผู้สอน 
๓) เรียนรู้จากกรณีตัวอย่างประเด็น
ปัญหาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือให้ผู้เรียนฝึกการแก้ปัญหา 
๔) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การ
จัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือนอกชั้น
เรียน 

๑) ประเมิน โดยผู้ สอนและเพ่ื อน  
สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 
๒) ประเมินจากผลงาน  และความ
รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
๓) ประเมินคุณธรรม จริยธรรมของ
บั ณ ฑิ ต ที่ ส า เร็ จ ก า รศึ ก ษ า โด ย
หน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต 
 

  
 



๔ 
 

๔.๒.๒ ความรู้ 
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ

เรียนรู้ด้านความรู้ 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

ด้านความรู้ 
๑. ความรับผิดชอบหลัก (จาก 
มคอ.๒) 
(๑) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหา
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
(๓) สามารถติดตามความก้าวหน้า
แนวคิด ใหม่ๆทางด้ านรัฐศาสตร์ 
พ ร้ อ ม ทั้ ง เข้ า ใ จ วิ ธี ก า ร น า ไป
ประยุกต์ใช้ 
๒. ความรับผิดชอบรอง (จาก มคอ.
๒) 
(๒ ) สามารถวิ เคราะห์ปัญหาทาง
สั ง ค ม โด ย ใช้ แ น ว คิ ด ท า ง ด้ า น
รัฐศาสตร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 
ทั กษะ และการใช้ เครื่องมื อทาง
รัฐศาสตร์ที่ เหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหาในสังคม 
๔ ) สามารถบู รณ าการความรู้ ใน
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตกับความรู้
ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน
เป็ น ส า คั ญ   ทั้ ง ก า ร บ ร ร ย า ย  
อภิปราย สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ค้นคว้า  วิเคราะห์  ฝึกปฏิบัติ  ท า
กรณี ศึกษา  ศึกษาดูงาน  เรียนรู้
ชุมชน  สถานที่จริง  เพ่ือให้ผู้เรียน
เกิดกระบวนการเรียนรู้   หลักการ  
ทฤษฎี   และการประยุกต์ ใช้ทาง
ปฏิบัติในสภาพแวดล้อม ที่เป็นจริง  
ทั้งนี้  เป็นไปตามลักษณะของแต่ละ
รายวิชา 
 

๑) การทดสอบย่อย 
๒) การสอบกลางภาค  และปลาย
ภาคเรียน 
๓) ประเมินจากรายงาน  หรืองาน
ที่มอบหมาย 
๔) ประเมินจากการน าเสนอผลงาน 
 

 
 ๔.๒.๓ ทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ

เรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

ด้านทักษะทางปัญญา 
(๑) สามารถรวบรวม ศึกษา 
วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา
และความต้องการ 

๑) เรียนรู้กรณี ศึกษาและร่วมกัน
อภิปรายกลุ่ม 
๒) รายวิชาปฏิบัติ   ผู้ เรียนต้องฝึก
ปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้  สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ได้ 
๓) มีการศึกษาค้นคว้าในรูปรายงาน  
โครงงาน  และน าเสนอ 

ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติ
ของผู้เรียน ที่เกิดจากการใช้กระบวน
เรียนรู้ อย่างเป็นเหตุเป็นผล  ศึกษา
ค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจารณ์  และ
น าเสนออย่างเป็นระบบ 
 



๕ 
 

๔) ศึกษาดูงาน  เรียนรู้จากสภาพจริง
เพ่ือให้เกิดประสบการณ์ตรง 

 
 ๔.๒.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
(๑) สามารถให้ความช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่างๆทั้งในบทบาทของ
ผู้น าหรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน 
(๔) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงในการ
แก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่าง
เหมาะสมทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

๑) มอบหมายงานให้ผู้เรียนท างาน
เป็นกลุ่มเพ่ือเรียนรู้ความรับผิดชอบ
และการเป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่ม  
๒) ก าหนดกิจกรรมแบ่งกลุ่มตอบ
ค าถามในชั้นเรียน  
๓) ก าหนดให้ผู้เรียนสลับที่นั่งทุกครั้ง
ที่มีการเรียนการสอน (โดยการให้
นิสิตท าผังห้องเรียน) 

๑) ประเมินจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกของผู้เรียนระหว่างการ
เรียนการสอนและการท างานร่วมกับ
เพ่ือน  
๒) ประเมินจากผลงานของผู้เรียนที่
น าเสนอตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 ๔.๒.๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(๑) สามารถแปลงข้อมูลเป็นข่าวสาร
ที่มีคุณภาพและเหมาะสมต่อการ
สื่อสารทั้งกับบุคคลและกลุ่มคนใน
สถานการณ์ที่หลากหลาย 
(๒) สามารถใช้สารสนเทศและ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

๑) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้ฝึกทักษะการ
สื่อสารระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน  และ
บุคคลอื่นในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
๒) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ส่ ง เส ริ ม ให้ ผู้ เรี ย น เลื อ ก แ ล ะ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่หลากหลายรูปแบบ 
๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้การวิเคราะห์
ข้อมูล และการสื่อสารข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม 

๑) ประเมินจากความสามารถในการ
สื่อสารการอธิบายการอภิปราย
กรณีศึกษาต่างๆ 
๒) ประเมินจากผลงานตามกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ผู้สอนมอบหมาย  

 



๖ 
 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑.แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ 

 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชา  การวัดผล
ประเมินผล 

๓ - บรรยายประกอบสื่อ 
- สนทนา 
- มอบหมายงานค้นคว้า 
- ทดสอบท้ายบท 

พระมหาสุทธิดล 
จิตฺตปญฺโญ (ภูนอก) 
 
 

๒ 
 

ความหมายของค าว่าปรัชญา
การเมือง ความคิดทางการเมือง 
อุดมการณ์ทางการเมือง ลัทธิ

การเมือง 

๓ - บรรยายประกอบสื่อ 
- สนทนา 
- มอบหมายงานค้นคว้า 

พระมหาสุทธิดล 
จิตฺตปญฺโญ (ภูนอก) 

 
 

๓ 
 

อารยธรรทางการปกครองของ
มนุษย์ 

๓ - บรรยายประกอบสื่อ 
- สนทนา 
- มอบหมายงานค้นคว้า 
- ทดสอบท้ายบท 

พระมหาสุทธิดล 
จิตฺตปญฺโญ (ภูนอก) 

๔ 
 

ลัทธิชาตินิยม  
 

๓ - บรรยายประกอบสื่อ 
- สนทนา 
- มอบหมายงานค้นคว้า 
- ทดสอบท้ายบท 

พระมหาสุทธิดล 
จิตฺตปญฺโญ (ภูนอก) 
 
 
 

๕ 
 

ลัทธิชาตินิยม 
(ต่อ) 

 - บรรยายประกอบสื่อ 
- สนทนา 
- มอบหมายงานค้นคว้า 

พระมหาสุทธิดล 
จิตฺตปญฺโญ (ภูนอก) 

๖ 
 

ลัทธิประชาธิปไตย ๓ - บรรยายประกอบสื่อ 
- สนทนา 
- มอบหมายงานค้นคว้า 

พระมหาสุทธิดล 
จิตฺตปญฺโญ (ภูนอก) 

๗ 
 

ลัทธิประชาธิปไตย 
(ต่อ) 

๓ - บรรยายประกอบสื่อ 
- สนทนา 
- มอบหมายงานค้นคว้า 
- ทดสอบท้ายบท 

พระมหาสุทธิดล 
จิตฺตปญฺโญ (ภูนอก) 

๘ 
 

ระบอบเผด็จการ 
 

๓ - บรรยายประกอบสื่อ 
- สนทนา 
- มอบหมายงานค้นคว้า 

พระมหาสุทธิดล 
จิตฺตปญฺโญ (ภูนอก) 

https://lookaside.fbsbx.com/file/%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%AD.3%20%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%20%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%202-2560%20%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%202.doc?token=AWxWEA62UiIhIikzxUoOWDIB7o4jX7fZoWjPI1fSxROInfZT5iSzbG4pKyIi2AH6tIq2qBa5ngDsHGXE28NYRWB1TFwxnM4j1nxLygMo4W_SvE-sFnALV7uXcBFH4ljzk1wh1J5x1yV7AuNKH9gxli-f9dxh1oCNIiF2pLLmksTLTO6MzG0bria2wnfvDmKWpt276kUTJHqZO7JEIdCGnpkOdwb4MT-_34vb-6QHJQknMg
https://lookaside.fbsbx.com/file/%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%AD.3%20%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%20%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%202-2560%20%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%202.doc?token=AWxWEA62UiIhIikzxUoOWDIB7o4jX7fZoWjPI1fSxROInfZT5iSzbG4pKyIi2AH6tIq2qBa5ngDsHGXE28NYRWB1TFwxnM4j1nxLygMo4W_SvE-sFnALV7uXcBFH4ljzk1wh1J5x1yV7AuNKH9gxli-f9dxh1oCNIiF2pLLmksTLTO6MzG0bria2wnfvDmKWpt276kUTJHqZO7JEIdCGnpkOdwb4MT-_34vb-6QHJQknMg


๗ 
 

สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๙ 
 

ระบอบเผด็จการ (ต่อ) ๓ -นิสิตน าเสนอตัวอย่าง
โครงการวิจัย 

พ ร ะ ม ห า สุ ท ธิ ด ล 
จิตฺตปญฺโญ (ภูนอก) 

๑๐ 
 

ลัทธิสังคมนิยม ๓ - บรรยายประกอบสื่อ 
- สนทนา 
- มอบหมายงานค้นคว้า 

พระมหาสุทธิดล 
จิตฺตปญฺโญ (ภูนอก) 

๑๑ 
 

ลัทธิสังคมนิยม (ต่อ) ๓ - บรรยายประกอบสื่อ 
- สนทนา 
- มอบหมายงานค้นคว้า 

พระมหาสุทธิดล 
จิตฺตปญฺโญ (ภูนอก) 

๑๒ 
 

ลัทธิอนาธิปไตย ๓ - บรรยายประกอบสื่อ 
- สนทนา 
- มอบหมายงานค้นคว้า 

พระมหาสุทธิดล 
จิตฺตปญฺโญ (ภูนอก) 
 

๑๓ 
 

ลัทธิอนาธิปไตย (ต่อ) ๓ - บรรยายประกอบสื่อ 
- สนทนา 
- มอบหมายงานค้นคว้า 

พระมหาสุทธิดล 
จิตฺตปญฺโญ (ภูนอก) 
 
 

๑๔ 
 
 
 

ความคิดทางการเมืองของไทย ๓ - บรรยายประกอบสื่อ 
- สนทนา 
- มอบหมายงานค้นคว้า 

พระมหาสุทธิดล 
จิตฺตปญฺโญ (ภูนอก) 
 

๑๕ 
 

สรุป ๓ - บรรยายประกอบสื่อ 
- สนทนา 
- มอบหมายงานค้นคว้า 

พระมหาสุทธิดล 
จิตฺตปญฺโญ (ภูนอก) 

๑๖ 
 

สอบปลายภาค 
 

๓ -สรุป 
 

พระมหาสุทธิดล 
จิตฺตปญฺโญ (ภูนอก) 

๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ 
 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน  

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

๑ 

คุณธรรม 
จริยธรรม  
๔.๒.๑(๓) 
 

-เวลาเรียน 
-กิจกรรมชั้นเรียน 
-การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

 

๑-๑๕ ๑๐  คะแนน   



๘ 
 

๑ 
ความรู้  
๔.๒.๒(๑) 
 

-กิจกรรมย่อย   
-รายงาน 

 
๑-๑๐ 

 

 
๒๐  คะแนน 
 

๒ 

ทักษะทาง
ปัญญา   
๔.๒.๓(๓) 
 

 
-สอบกลางภาค   
-สอบปลายภาค   
 

 
๘ 

๑๖ 
 

๒๐   คะแนน 
๔๐  คะแนน 

๓ 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 
๔.๒.๔ (๑),(๔) 
 

 
-กิจกรรมกลุ่ม 
-กิจกรรม HOMEROOM 

ตลอดภาค
การศึกษา 

๕ คะแนน 
 

๕ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ   

๔.๒.๕ (๑) 

-การน าเสนองานด้วยคอมพิวเตอร์ในชั้นเรียน  

-การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่าง
สร้างสรรค์ในสื่อสังคมออนไลน์ 

ตลอดภาค
การศึกษา 

๕  คะแนน 

 
  

 รวม ๑๐๐ คะแนน 

 
เกณฑ์การแปลผล 
       คะแนน  ๙๐-๑๐๐          ได้ระดับ  A   หมายถึง     ดีเยี่ยม 
       คะแนน  ๘๕-๘๙          ได้ระดับ  B+  หมายถึง    ดีมาก 
       คะแนน  ๘๐-๘๔          ได้ระดับ  B    หมายถึง    ดี 
       คะแนน  ๗๕-๗๙          ได้ระดับ  C+  หมายถึง    ค่อนข้างดี 
       คะแนน  ๗๐-๗๔          ได้ระดับ  C    หมายถึง    ปานกลาง 
       คะแนน  ๖๕-๖๙          ได้ระดับ  D+  หมายถึง    พอใช้ 
       คะแนน  ๖๐-๖๔          ได้ระดับ  D    หมายถึง    ผ่าน 
      คะแนน  ๐-๕๙              ได้ระดับ  F    หมายถึง    ตก 



๙ 
 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.เอกสารและต าราหลัก 
          อาทิตย์ ผ่านพูล, (๒๕๖๐) ทฤษฎีการเมืองและจริยศาสตร์ ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ์.  
 สุขุม  นวลสกุล และโกศล  โรจนพันธ์ (๒๕๒๙) ทฤษฎีการเมืองสมัยโบราณและสมัยกลาง, กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
 เสถียร หอมขจร และคณะ. (๒๕๔๐) ทฤษฎีการเมืองและจริยธรรม 2, กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย
รามค าแหง. 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
          จรูญ  สุภาพ ,ศ (๒๕๓๔) ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจเปรียบเทียบ   .กรุงเทพฯ :  ไทยวัฒนาพาณิช.  
 ทินพันธ์ นาคะตะ ,ดร.  (๒๕๒๕) รัฐศาสตร์: ทฤษฎี แนวความคิด ปัญหาส าคัญและแนวทางการศึกษา
วิเคราะห์การเมือง. กรุงเทพฯ: บรรณกิจ. 
 สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ ,ศ ดร . (๒๕๔๒) เอกสารการสอนชุดวิชาหลักและวิธีวิเคราะห์ทางการเมืองใหม่, 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขารัฐศาสตร์. 
 จรูญ  สภาพ,(บก) (๒๕๒๑) การปกครองและการเมืองไทย, กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช. 
 วิชัย   ตันศิริ, (2548) วิวัฒนาการของระบอบประชาธิปไตย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 
 อุกฤษฎ์  แพทย์และคณะ (๒๕๔๔) เอกสารประกอบการสอนวิชาปรัชญาการเมือง นนทบุรี : 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 เดชาชาติ วงศ์โกมลเชษฐ์, (๒๕๑๖) ทฤษฏีการเมืองและสังคม, กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์,  

 เฉลิมพล ประทีปะวณิช )๒๕๒๐ ( ทฤษฎีการเมืองแห่งนวสมัย  ,กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
๓.เอกสารและข้อมูลแนะน า 
๑.เว็ปไซต์ที่เก่ียวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia ค าอธิบายศัพท์ 

 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนิสิต ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจากนิสิตได้
ดังนี้ 
          - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา  
          - ใบงานประเมินประสิทธิผลวัตถุประสงค์รายวิชา 

          - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
          - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
          - ขอเสนอแนะผ่าน facebook และ Line ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนิสิต 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มกีลยุทธ์ ดังนี้ 



๑๐ 
 

          - แบบสอบถามประเมินผลสัมฤทธิ์การสอนโดยนิสิต 
          - การสังเกตการสอนจากผู้ร่วมทีมการสอน 
          - ผลการสอบ 
         -  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
๓. การปรับปรุงการสอน  
     หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ ได้น าผลการประเมนิไปปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
          - แจ้งผลการประเมินการสอนโดยนิสิตให้ผู้สอนทราบเพื่อน าไปปรับปรุงการสอน           

          - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
          - การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 

ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ใน
วิชา ได้จากใบงาน แบบฝึกหัด การสอบถามนิสิต การตรวจงานมอบหมายของนิสิต และพิจารณาจากผลการทดสอบ
ย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ ใบ
งาน รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔ 
          - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัย
ของอาจารย์ 
          - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนและระดมสมองพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

 

 
 

ลงชื่อ................................................. 
    (พระมหาสุทธิดล จิตฺปญฺโญ) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/ผู้รายงาน 
วันที่...๙.../พฤศจิกายน/...๒๕๖๕.... 

 

 
 


