
มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
สวนงาน หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช วัดทานา จังหวัดตาก 

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร 
 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชื่อวิชา 

  รหัสวิชา  ๔๐๑ ๒๐๖ 
  ช่ือวิชาภาษาไทย  ปรัชญาการเมืองเบื้องตน 
  ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ Introduction to Political Philosophy 

๒. จํานวนวนหนวยกิต 
  ๓ หนวยกิต (๓-๐-๖) 

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
  หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
  หมวดวิชาบังคับ 

๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
 นายอํานาจ ทาปน พธ.บ.(รัฐศาสตร),ร.ม.(รัฐศาสตร)  

๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน 
  ภาค ๒/๒๕๕๙ 
  ช้ันปที่ ๒ 

๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 
  (ไมมี) 

๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน 
 (ไมมี) 

๘. สถานที่เรียน 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
  หนวยวทิยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช วัดทานา จังหวัดตาก 

๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
  วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 
หมวดท่ี ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 



๑. จุดมุงหมายของรายวิชา 
๑) เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาเก่ียวกับปรัชญาทางการเมือง  
๒) เพื่อใหนิสิตสามารถนําความรูเก่ียวกับปรัชญาการเมือง ในการพัฒนาตนเอง องคกรชุมชน 

และสังคมโดยรวมได 
๓) เพื่อใหนิสิตสามารถนําความรูทางปรัชญาการเมือง ประยุกตกับพระพุทธศาสนาในการ

แกปญหาและพัฒนาสังคมได 
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 ๑) เพื่อใหเน้ือหารายวิชามีความคลอบคลุมกับรายละเอียดของรายวชิา 
 ๒) เพื่อใหนิสิตไดมีความรูความเขาใจเก่ียวกับปรัชญาทางการเมืองในแตละยุคแตละสมัย รวมถึง

วิเคราะหปรัชญาการเมืองตะวันตกและตะวันออก 
 

หมวดท่ี ๓ ลกัษณะและการดําเนินการ 
๑. คําอธบิายรายวิชา 

 ศึกษาความหมายและที่มาของวิชาปรัชญาการเมืองในประเด็นที่สําคัญ เชน จุดมุงหมาย ปลายทางของ
มนุษยจุดมุงหมายของรัฐ ความยุติธรรม ปรัชญาการเมืองสมัยโบราณ ปรัชญาการเมือง สมัยกลางและปรัชญา
การเมืองสมยัใหมผลงานของนักปรัชญาตะวันตกและตะวันออกคนสําคัญ รวมถึง พุทธปรัชญาทางการเมือง 

๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 
ทฤษฏี ปฏิบตัิ ศึกษาดวยตนเอง สอนเสริม 

๔๘  ๖  

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล 

 ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห ในวันพฤหัสดี และวันเสาร เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
 ติดประกาศ/Facebook กลุม มจร.ตาก/มจร.ตากสินมหาราช และ www.mcutak.com 
 ใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 

 

หมวดท่ี ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนิสิต 
๑. คุณธรรมจริยธรรม 

 ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 
  ๑) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต 
  ๒) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถ  
   แกไขขอขัดแยงและลําดับความสําคัญ 
 ๓)  มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม 
 ๔) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 
 ๕)  เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและ  
   ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 



๑.๒ วธิีการสอน 
  ๑) บรรยายและสอดแทรกเนื้อหาเพิ่มเติมในบทเรียน 
  ๒) แบงกลุมใหนิสิตศึกษาคนควา และอภิปรายในชั้นเรียน 

๑.๓ วิธีการประเมินผล 
  ๑) การแตงกาย การเขาชั้นเรียน ความตั้งใจ และพฤติกรรมในช้ันเรียน 

๒. ความรู 
 ๑.๑ ความรูท่ีตองไดรับ 
  ๑) มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฏีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชารัฐ 
   ประศาสนศาสตร 
  ๒) สามารถวิเคราะหปญหาทางการปกครองโดยใชแนวคิดทางดานรัฐศาสตร   
   รวมท้ังประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือทางการปกครองที่เหมาะสม 
   กับการแกไขปญหาในการปกครอง     
  ๓) สามารถติดตามความกาวหนาแนวคิดใหมๆทางดานการปกครองพรอมทั้งเขาใจ
   วิธีการนําไปประยุกตใชได 
  ๔) มีความรูความเขาใจในศาสตรที่เปนพื้นฐานของชีวิตท่ีครอบคลุมทั้งวิทยาศาสตร  
   มนุษยศาสตร สังคมศาสตร กฎหมาย และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
  ๕) มีความรู ความเขาใจในกระบวนการวิจัยและสามารถใชเครื่องมือในการแสวงหา 
   วิทยาการใหมๆ ทางดานการปกครอง 
  ๖)  รู เขาใจ และสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญดานการปกครองอยางตอเนื่อง 
  ๗) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาการปกครองกับความรูในศาสตรอื่นๆที่ 
   เก่ียวของ 
 ๑.๒ วิธีการสอน 
  ๑) บรรยายตามเนื้อหาของรายวิชา และจากการศึกษาคนควาเพิ่มเติม 
  ๒) แบงกลุมใหนสิิตศึกษาคนควา และอภิปรายในชั้นเรียน 
  ๓) งานมอบหมาย/แบบฝกหัดทายบท 
 ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
  ๑) สอบกลางภาค 
  ๒) สอบปลายภาค 

๓. ทักษะทางปญญา 
 ๑.๑ ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 
  ๑) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 
  ๒) สามารถสืบคน ตีความสารสนเทศ ในการแกปญหาเชิงสรางสรรค 
  ๓) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 
  ๔) สามารถประยุกตใชความรูทางการปกครองไดอยางเหมาะสม 



 ๑.๒ วิธีการสอน 
  ๑) กําหนด Problem based learning โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลางสําคัญ 
  ๒) อธิบายเนื้อหารายวิชา และเพิ่มเติมเนื้อหาที่สําคัญ 
 ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
  ๑) ประเมินผลแบบฝกหัด 

๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ๑.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบที่ตองพัฒนา 
  ๑) สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดี 
  ๒) มีความรับผิดชอบงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
  ๓)  สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมในองคกรที่ไปปฏิบัติงานได
   เปนอยางด ี
  ๔) มีภาวะผูนํา 
  ๕) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคล 
 ๑.๒ วิธีการสอน 
  ๑) แบงกลุมใหนิสิตศึกษาคนควา และอภปิรายในชั้นเรียน 
  ๒) งานมอบหมาย 
  ๓) กิจกรรม 
 ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
  ๑) ประเมินพฤติกรรมของนิสิต 
  ๒) ประเมินผลงานมอบหมาย 
  ๓) ประเมินผลกิจกรรม 

๕. ทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๑.๑ ทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 
  ๑) สามารถใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติ ในการวิเคราะหและแปลความหมายขอมูล
   ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  ๒) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม  
  ๓) สามารถแปลงขอมูลขาวสารที่มีคุณภาพและเหมาะสมตอการสื่อสารทั้งกับบุคคล
   และในกลุมคน 
  ๔) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟง และการเขียน พรอมทั้ง
   เลือกใชรูปแบบของสื่อการนําเสนอไดอยางเหมาะสม 
 ๑.๒ วิธีการสอน 
  ๑) การใชระบบสถิติในการวิเคราะห การแปลขอมูลการศึกษาคนควา 
  ๒) แบงกลุมใหนสิิตศึกษาคนควา และอภิปรายในชั้นเรียน 



  ๓) การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการศึกษาคนควา และการ 
   นําเสนอผลงาน 
  ๔) กิจกรรม 
 ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
  ๑) ประเมินการนําเสนอผลการศึกษาคนควา งานมอบหมาย 
  ๒) ประเมินผลกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 



 

สัปดาห 
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 

ช่ัวโมง 

กิจกรรม 

การเรียนการสอนและ
สื่อที่ใช 

ผูสอน 

๑ แนะนํารายวิชา การเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผล 

 
บรรยาย ๓ 
 

บรรยาย  
มคอ.๓ PowerPoint 
เอกสารประกอบการ
สอน และอภิปรายใน
ช้ันเรียน 

 
อํานาจ ทาปน 
 

 
 

๒ 
 

บทที่ ๑ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับปรัชญา
การเมือง 
-ปรัชญาและทฤษฎีการเมือง 
-ความหมาย ที่มา 
-ลักษณะของปรัชญาการเมือง 

บรรยาย ๓ 
 

บรรยาย  
PowerPoint  
เอกสารประกอบการ
สอน แบบฝกหัด และ
อภปิรายในชั้นเรียน 

อํานาจ ทาปน 

๓-๕ 

บทที่ ๒ ปรัชญาการเมืองสมัยโบราณ 
-ปรัชญาการเมืองยุคกรีกตน 
-ปรัชญาการเมืองยุคปลายกรีก 
-ปรัชญาการเมืองยุคโรมัน 

บรรยาย ๖ 
 

บรรยาย  
PowerPoint  
เอกสารประกอบการ
สอน แบบฝกหัด และ
อภปิรายในชั้นเรียน 

อํานาจ ทาปน 
 

๖-๗ 

 
บทที่ ๓ ปรัชญาการเมืองสมัยกลาง 
-ปรัชญาการเมืองสมัยกลาง 
 
 

 
 
 
บรรยาย ๖ 
 

บรรยาย  
PowerPoint  
เอกสารประกอบการ
สอน แบบฝกหัด และ
อภปิรายในชั้นเรียน 

 
 
 
อํานาจ ทาปน 
 

๘ สอบกลางภาค    

๙ บทที่ ๔ ปรัชญาการเมืองยุคฟนฟู 
-ปรัชญาการเมืองยุคฟนฟู 

บรรยาย ๓ 
 

บรรยาย  
PowerPoint  
เอกสารประกอบการ
สอน แบบฝกหัด และ
อภปิรายในชั้นเรียน 

อํานาจ ทาปน 
 

๑๐ 
บทที่ ๕ ปรัชญาการเมืองสมัยใหม 
-ปรัชญาการเมืองสมัยใหม 
 

บรรยาย ๓ 
 

บรรยาย  
PowerPoint  
เอกสารประกอบการ

อํานาจ ทาปน 
 



สอน แบบฝกหัด และ
อภปิรายในชั้นเรียน 

๑๑-๑๒ 

บทที่ ๖ ปรัชญาการเมืองยุครุงโรจนและ
การปฏิวัติอุตสาหกรรม 
-ปรัชญาการเมืองยุครุงโรจน 
-การปฏิวัติอุตสาหกรรม 

 
บรรยาย ๖ 
 

บรรยาย  
PowerPoint  
เอกสารประกอบการ
สอน แบบฝกหัด และ
อภปิรายในชั้นเรียน 

 
อํานาจ ทาปน 
 

๑๓ บทที่ ๗ พุทธปรัชญาการเมือง 
 

 
บรรยาย ๓ 
 

บรรยาย  
PowerPoint  
เอกสารประกอบการ
สอน แบบฝกหัด และ
อภปิรายในชั้นเรียน 

 
อํานาจ ทาปน 
 

๑๔ บทที่ ๘ วิเคราะหปรัชญาตะวันตก 
 
บรรยาย ๓ 
 

 
บรรยาย  
PowerPoint  
เอกสารประกอบการ
สอน แบบฝกหัด และ
อภปิรายในชั้นเรียน 

 
อํานาจ ทาปน 
 

๑๕ บทที่ ๘ วิเคราะหปรัชญาตะวันออก 
 
บรรยาย ๓ 
 

บรรยาย  
PowerPoint  
เอกสารประกอบการ
สอน แบบฝกหัด และ
อภปิรายในชั้นเรียน 

 
อํานาจ ทาปน 
 

๑๖ สอบปลายภาค    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 



กิจกรรม
ที่ 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนของการ
ประเมิน 

๑ 

 
 
คุณธรรม จริยธรรม 

๑)การแตงกาย  
การเขาชั้นเรียน  
ความตั้งใจ  
และพฤติกรรม 
ในชั้นเรียน 

 
 

๑ – ๑๖ 
 
 

 
 

๑๐% 

๒ ความรู 
๑)สอบกลางภาค 
๒)สอบปลายภาค 

๘ 
๑๖ 

๒๐% 
๔๐% 

๓ ทักษะทางปญญา 

๑)ประเมินผล
แบบฝกหัด 

 
๓,๔,๕,๖, 

๗,๙,๑๐,๑๑ 
๑๒,๑๓,๑๔,๑๕ 

 
๑๐% 

 

๔ 
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

๑)ประเมิน
พฤติกรรม 
ของนิสิต 

๒)ประเมินผล 
งานมอบหมาย 
กิจกรรม 

๑ – ๑๖ 

 
 

๑๐% 
 
 

๕ 
ทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

๑)ประเมินผล 
การนําเสนอ 
การศึกษาคนควา
งานมอบหมาย 
กิจกรรม 

๓,๔,๕,๖, 
๗,๙,๑๐,๑๑ 

๑๒,๑๓,๑๔,๑๕ 

 
๑๐% 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 



๑. ตําราและเอกสารหลัก  
  ๑.๑ เอกสารประกอบการสอนวิชาการบริหารโครงการ 

๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ 
๒.๑ จรีพ ร ศ รีท อ ง,การบ ริห ารโครงการ [Project management],กรุงเท พ มห าน คร : 

สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง,๒๕๕๔. 
๒.๒ ปกรณ ปรียากร,การบริหารโครงการ : แนวคิดและแนวทางในการสรางความสําเร็จ

,กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพคณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร,๒๕๕๗ 

๒.๓ ฐาปนา ฉิ่นไพศาล,อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ,การบริหารโครงการและการศึกษาความเปนไป
ได,กรุงเทพมหานคร : ธีระฟลมและไซเท็กซ,๒๕๕๑ 

๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
  ๓.๑  

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

  ๑.๑ การประเมนิผูสอน(ออนไลน) 
  ๑.๒ การประเมนิรายวิชา 

๒. กลยุทธการประเมินการสอน 
  ๒.๑ ผลการสอบ 
  ๒.๒ การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู(คณะกรรมการกล่ันกรองผลการศึกษา) 

๓. การปรับปรุงการสอน 
  ๓.๑ ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมความคิด(ปรับปรุงการสอน) 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
  ๔ .๑  การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารยอื่น   
   หรือผูทรงคุณวุฒิ ที่ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร(คณะกรรมการทวนสอบ  
   ผลสัมฤทธิ์)  
  ๔.๒ ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนิสิต โดยตรวจสอบขอสอบ รายงาน  
   วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม(คณะกรรมการทวนสอบ 
   ผลสัมฤทธิ์)  

๕. การดําเนินการทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
  ๕.๑ ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบ ผลสัมฤทธิ์ตามขอ ๔ 
  ๕.๒ เปล่ียนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนสิิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรู 
   กับปญหาที่มาจากผลการประเมินผูสอนหรือแนวคิดใหมๆ  


