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ก ำหนดกำรเรียนกำรสอนภำคกำรศึกษำที่ 1/2563 

รำยวิชำ ปรัชญาการเมืองเบ้ืองต้น 

วัน / เวลำ พธุ 13.00-16.00 น.  ห้อง 305 

หลักสตูร รัฐศาสตรบัณฑิต รหัส 62 

อำจำรยผ์ู้สอน / ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยอดชาย ชุติกาโม 

สัปดาห์ท่ี 

(ชม.) 
หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

1 

(3 ชม.) 

(สอนแบบ 

On Site) 

ความรู้พ้ืนฐานวิชาปรัชญา

การเมือง 

       ควำมส ำคัญของ

กำรศึกษำปรัชญำกำรเมือง 

       วิชำรัฐศำสตร์กับปรัชญำ

กำรเมือง 

       ควำมแตกต่ำงระหว่ำง

ปรัชญำกำรเมืองและแนวคิด

ทำงกำรเมือง 

คุณประโยชน์ของ

กำรศึกษำปรัชญำกำรเมือง 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 

1. แนะน ำอำจำรยผ์ู้สอนประจ ำวชิำ 

2.แนะน ำหนังสือเรยีน เนื้อหำรำยวิชำ ขอบเขตทั่วไป 

ข้อตกลงเบื้องต้น กำรใช้ Platform Online เนื้อหำ

รำยวิชำ ขอบเขตทั่วไป ข้อตกลงเบื้องต้น ตั้งกลุ่ม 

Platform Online : WBSC-LMS, Microsoft Teams 

,Line Groups, ZOOM MEETING 

3.บรรยำยควำมรู้พื้นฐำนวิชำปรัชญำกำรเมือง 

ประกอบ Power Point 

4.ให้นักศึกษำท ำแบบฝึกหัดท้ำยบทเพ่ือทบทวนเนื้อหำ 

โดยส่งงำนผ่ำน ระบบ Platform WBSC-LMS 

กิจกรรม/ใบงาน : 

1. แบบทดสอบก่อนเรียน 

2. ผู้สอนน ำเสนอประเด็นอภิปรำยควำมรู้พื้นฐำนวิชำ

ปรัชญำกำรเมืองและรำยละเอียดเนื้อหำ ตำมหัวข้อท่ี

ก ำหนด 

3. นักศึกษำซักถำมโดยอำจำรยเ์ปน็ผู้ตอบ พร้อม

บรรยำยสรุป 

1. เอกสำร

ประกอบกำรเรียน 

2. Power Point  

3. WBSC- LMS 

4. Microsoft 

Teams 

5. Line Groups 

6. ZOOM 

MEETING 

 

ผศ.ยอดชำย 

ชุติกำโม 

 



2 
 

สัปดาห์ท่ี 

(ชม.) 
หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

2 

(3 ชม.) 

(สอนแบบ 

Online) 

ปรัชญาและแนวคิดทางการ

เมืองสมัยกรีก  

กลุ่มโซฟสิต์ (Sophist) 

โซเครติส (Socrates 

วิธีกำรของโซเครติส 

กำรตั้งข้อสงสัย 

กำรสนทนำเพื่อเข้ำสู่

ประเด็น 

กำรให้ค ำนิยำม  

กำรตรวจสอบนิยำม

ด้วยกำรอุปนัยและนรินัย 

คุณธรรมในควำมคดิ

ของโซเครตสิ 

ไครโต : หน้ำท่ีของรัฐ

และพลเมือง 

เฟโด : จิตอมตะและ

จุดหมำยปลำยทำงของนัก

ปรัชญำ 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 

1.แบ่งกลุ่มนักศึกษำสืบค้นข้อมลูเรื่องควำมเป็นมำของ

กลุ่มโซฟสิต์ โซเครติสจำกแหล่งขอ้มูลสำรสนเทศ

สถำบันวิทยบริกำร (Online) 

2. นักศึกษำน ำผลกำรค้นคว้ำมำอภิปรำยในช้ันเรยีน 

3.ให้นักศึกษำท ำแบบฝึกหัดท้ำยบท โดยส่งงำนผ่ำน 

ระบบ Platform WBSC-LMS 

กิจกรรม/ใบงาน : 

1. แบ่งกลุ่มนักศึกษำ กลุ่มละ 5 คนสืบค้นข้อมูลเรื่อง

ควำมเป็นมำของกลุม่โซฟสิต์ โซเครติส จำก

แหล่งข้อมูลสำรสนเทศสถำบันวิทยบริกำร และจำก 

Platform Online ในสื่ออิเลคทรอนิค และน ำส่งงำน

ผ่ำน ระบบ Platform WBSC-LMS ภำยใยระยะเวลำ

ที่ก ำหนด 

 

1. เอกสำร

ประกอบกำรเรียน 

2. Power Point  

3. WBSC- LMS 

 

ผศ.ยอดชำย 

ชุติกำโม 

 

 

3 

(3 ชม.) 

(สอนแบบ 

Online) 

ปรัชญาการเมืองของเพลโต 

(1) 

โลกแห่งแบบและจิต

สมบูรณ์  

กิจกรรมการเรียนการสอน : 

1. บรรยำยหัวข้อปรัชญำกำรเมืองของเพลโต 

ประกอบ Power Point 

2. แบ่งกลุ่มอภิปรำยหัวข้อ โลกแห่งแบบและจิต

สมบูรณ์  

1. เอกสำร

ประกอบกำรเรียน 

2. Power Point  

3. WBSC- LMS 

ผศ.ยอดชำย 

ชุติกำโม 

 



3 
 

สัปดาห์ท่ี 

(ชม.) 
หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

รัฐในสถำนะภำพ

สะท้อนของจิต 

3. นักศึกษำอภิรำยซักถำมซักถำมโดยยดึหลัก Social 

Distancing 

4. ให้นักศึกษำท ำแบบฝึกหัดท้ำยบท ส่งทำงPlatform 

WBSC-LMS 

กิจกรรม/ใบงาน  

1. แบ่งกลุ่มนักศึกษำ กลุ่มละ 5 คน สืบค้นโลกแห่ง

แบบและจติสมบูรณ์และรัฐในสถำนะภำพสะท้อนของ

จิต จำกแหล่งข้อมลูสื่ออิเลตทรอนคิสำรสนเทศ 

(Online) 

4 

(3 ชม.) 

(สอนแบบ 

Online) 

ปรัชญาการเมืองของเพลโต 

(2) 

รัฐในอุดมคติของเพล

โต 

กำรปกครองที่มี

กฎหมำยดีกว่ำไม่มีกฎหมำย

และปัญหำประชำธิปไตย 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 

1. บรรยำยปรัชญำกำรเมืองของเพลโต (ต่อ)ประกอบ 

Power Point 

2. แบ่งกลุ่มนักศึกษำอภิปรำยรัฐในอุดมคติของเพลโต 

3. นักศึกษำอภิรำยซักถำมซักถำม 

4. ให้นักศึกษำท ำแบบฝึกหัดท้ำยบท ส่งทำงPlatform 

WBSC-LMS 

กิจกรรม/ใบงาน : 

1. กิจกรรมกำรอภิปรำยเพื่อสังเครำะห์แนวคดิทำงกำร

เมืองในอุดมคติของเพลโต โดยแบง่กลุ่มๆละ 5 คน 

สืบค้นและน ำเสนอข้อมูล 

1. เอกสำร

ประกอบกำรเรียน 

2. Power Point 

3. WBSC- LMS 

 

ผศ.ยอดชำย 

ชุติกำโม 

 

5 

(3 ชม.) 

ปรัชญาการเมืองของ

อริสโตเติล  

กิจกรรมการเรียนการสอน : 1. เอกสำร

ประกอบกำรเรียน 

2. Power Point 

ผศ.ยอดชำย 

ชุติกำโม 

 



4 
 

สัปดาห์ท่ี 

(ชม.) 
หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

(สอนแบบ 

On Site) 

ธรรมชำติของคนและ

รัฐ : จุดหมำยที่สภำวะ

สมบูรณ ์

กำรเป็นคนดีและ

พลเมืองที่ด ี

ประยุกตร์ัฐของ

อริสโตเตลิ  

จริยศำสตร์ของ

อริสโตเตลิ 

ปัญหำของระบอบ

ประชำธิปไตย 

1. บรรยำยปรัชญำกำรเมืองของอริสโตเตลิประกอบ 

Power Point ในประเด็นปรัชญำกำรเมืองของ

อริสโตเตลิ 

3. นักศึกษำซักถำมข้อสงสัยและรว่มแลกเปลี่ยนควำม

คิดเห็น 

4. นักศึกษำท ำแบบฝึกหัดท้ำยบทเพื่อทบทวน ส่งงำน

ผ่ำน ระบบ Platform WBSC-LMS 

กิจกรรม/ใบงาน : 

1. นักศึกษำร่วมน ำเสนอ และแสดงควำมคิดเห็นและ

แลกเปลีย่นควำมรู้ระหว่ำงกำรบรรยำยโดยเน้น 

Social Distancing 

2. นักศึกษำท ำแบบฝึกหัดท้ำยบท ส่งทำงPlatform 

WBSC-LMS 

3. WBSC- LMS 

 

 

6 

(3 ชม.) 

(สอนแบบ 

Online ) 

ปรัชญาการเมืองหลังยุคทอง

ของกรีก  

อีพิคิวเรียน 

(Epicurean) 

ไซนิคส์ (Cynics) 

สโตอิคส์ (Stoics) 

ซิเซโร (Cicero) 

เซเนคำ (Seneca) 

มำร์คสุ ออเรลิอสุ 

(Marcus Aurelius) 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 

1.บรรยำยประกอบ Power Point 

2.แบ่งกลุ่มสืบค้นในประเด็นปรัชญำกำรเมืองหลังยุค

ทองของกรีก จัดท ำเป็นรำยงำนพร้อมน ำเสนอ 

3. นักศึกษำแบ่งกลุ่มน ำเสนอรำยงำน โดยใช้ 

Platform Online ZOOM MEETING 

4. นักศึกษำท ำแบบฝึกหัดท้ำยบทเพื่อทบทวนควำมรู้ 

ส่งงำนผ่ำน ระบบ Platform WBSC-LMS 

กิจกรรม/ใบงาน : 

1. เอกสำร

ประกอบกำรเรียน 

2. Power Point 

3. WBSC- LMS 

4. Microsoft 

Teams 

5. Line Groups 

6. ZOOM 

MEETING 

*หมำยเหตุ : ผู้สอน

สำมำรถเลือก 

ผศ.ยอดชำย 

ชุติกำโม 

 



5 
 

สัปดาห์ท่ี 

(ชม.) 
หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

1. แบ่งกลุ่มนักศึกษำ กลุ่มละ 5 คน สืบค้นในประเด็น

ปรัชญำกำรเมืองหลังยุคทองของกรีก จัดท ำเป็น

รำยงำนพร้อมน ำเสนอ 

2.น ำเสนอแนวคิดอย่ำงรอบด้ำนโดยเปรยีบเทียบ

แนวคิดของนักคิดแต่ละท่ำน พร้อมกำรอธิบำย

ตัวอย่ำงกำรน ำแนวควำมคดิมำใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

Platform Online 

ที่เหมำะสมกับ

กิจกรรมกำรเรียน

กำรสอนในแตล่ะ

สัปดำห ์

7 

(3 ชม.) 

(สอนแบบ 

Online ) 

ปรัชญาการเมืองกรีกยุค

ปลายกับศาสนาคริสต์ยุคต้น 

ปรัชญำกำรเมืองของ

พวกกังขำนิยม (Sceptism) 

ปรัชญกำรเมืองของ

พวกเพลโตใหม่ (Neo-

Platonism) 

ศำสนำคริสตย์ุคต้น : 

ก ำเนิดและพัฒนำกำร 

พัฒนำกำรของ

คริสตจักรในระยะต้น 

มนุษย์ในทัศนะของ

ศำสนำคริสต ์

อิทธิพลของปรัชญำ

กรีกต่อศำสนำครสิต์ยุคต้น  

เคลเมนท์แห่งอเล็ก

ซำนเดรยี 

โอรีเกเนส 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 

1. บรรยำยประกอบ Power Point 

2.แบ่งกลุ่มอภิปรำยปรัชญำกำรเมอืงกรีกยุคปลำยกับ

ศำสนำคริสตย์ุคต้น พร้อมน ำเสนอแนวคิด ท่ีได้จำก

กำรศึกษำค้นคว้ำ 

3.นักศึกษำแบ่งกลุ่มน ำเสนอรำยงำนโดยใช้ Platform 

Online ZOOM MEETING 

4. นักศึกษำท ำแบบฝึกหัดท้ำยบทเพื่อทบทวนควำมรู้

ส่งงำนผ่ำน ระบบ Platform WBSC-LMS 

5. ทดสอบย่อยเพื่อเก็บคะแนนผ่ำนระบบ Platform  

WBSC-LMS 

กิจกรรม/ใบงาน : 

1. แบ่งกลุ่มนักศึกษำ กลุ่มละ 5 คน สืบค้นข้อมูลใน

ประเด็นปรัชญำกำรเมืองกรีกยุคปลำยกับศำสนำครสิต์

ยุคต้น พร้อมน ำเสนอแนวคิด ที่ไดจ้ำกกำรศึกษำ

ค้นคว้ำ 

2.น ำเสนอแนวคิดอย่ำงรอบด้ำนโดยอธิบำยพัฒนำกำร

ของปรัชญำและสรุปประเด็นของปรัชญำในศำสนำ

1.เอกสำร

ประกอบกำรเรียน 

2. Power Point 
3. WBSC- LMS 
4. Microsoft 
Teams 
5. Line Groups 
6. ZOOM 
MEETING 
*หมำยเหตุ : ผู้สอน
สำมำรถเลือก 
Platform Online 
ที่เหมำะสมกับ
กิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนในแตล่ะ
สัปดำห ์
 

ผศ.ยอดชำย 

ชุติกำโม 

 



6 
 

สัปดาห์ท่ี 

(ชม.) 
หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

เทร์ทุลลีอำนุส 

ลัทธิเอกปฐมนิยม 

สังคำยนำสำกลแห่ง

เมืองไนซีอำ 

คริสต์ยุคต้น นักศึกษำแบ่งกลุม่น ำเสนอรำยงำนโดยใช้ 

Platform Online ZOOM MEETING 

3.ทดสอบย่อยเพื่อวัดผลกำรเรียนรู้ในห้วข้อปรัชญำ

กำรเมืองกรีกยุคปลำย 

8 

(3 ชม.) 

(สอนแบบ 

Online ) 

ปรัชญาการเมืองของออกัส

ติน 

นักบุญออกัสติน  

อิทธิพลของศำสนำมณี

ต่อนักบุญออกัสติน 

กำรอธิบำย “พระเจำ้” 

อภิปรัชญำ 

ควำมคิดเรื่องโลกและ

มนุษย ์

แนวคิดเรื่องมนุษย ์

สังคมในอุดมคติของ

ศำสนำคริสต ์

กิจกรรมการเรียนการสอน : 

1. บรรยำยปรัชญำกำรเมืองของออกัสตินประกอบ 

Power point ในประเด็นปรัชญำกำรเมืองของออกัส

ติน 

2. ให้นักศึกษำแบ่งกลุ่มอภิปรำยในประเด็น สังคมใน

อุดมคติของศำสนำครสิต์ น ำเสนอรำยงำนโดยใช้ 

Platform Online Microsoft Teams 

3. นักศึกษำซักถำมข้อสงสัยโดยอำจำรย์เป็นผูส้รุปกำร

อภิปรำยโดยใช้ Platform Online Microsoft 

Teams 

4.นักศึกษำท ำแบบฝึกหัดท้ำยบทเพื่อทบทวนควำมรู้ 

ส่งงำนผ่ำน ระบบ Platform WBSC-LMS 

กิจกรรม/ใบงาน : 

1. แบ่งกลุ่มนักศึกษำกลุ่มละ 5 คน น ำเสนอใน

ประเด็น สังคมในอุดมคติของศำสนำคริสต์ น ำเสนอ

โดยใช้ Platform Online Microsoft Teams 

1. เอกสำร

ประกอบกำรเรียน 

2. Power Point 
3. WBSC- LMS 
4. Microsoft 
Teams 
5. Line Groups 
6. ZOOM 
MEETING 
*หมำยเหตุ : ผู้สอน
สำมำรถเลือก 
Platform Online 
ที่เหมำะสมกับ
กิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนในแตล่ะ
สัปดำห ์

ผศ.ยอดชำย 

ชุติกำโม 

 

 

9 

(3 ชม.) 

ปรัชญาและแนวคิดทางการ

เมืองของยุคแห่งการรู้แจ้ง 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 

1.บรรยำยประกอบ Power Point 

2.แบ่งกลุ่มอภิปรำยปรัชญำและแนวคิดทำงกำรเมือง

ของยุคแห่งกำรรู้แจ้ง โดยยกตัวอย่ำงนักคิดที่นักศึกษำ

1.เอกสำร

ประกอบกำรเรียน 

2. Power Point 

ผศ.ยอดชำย 

ชุติกำโม 

 



7 
 

สัปดาห์ท่ี 

(ชม.) 
หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

(สอนแบบ 

On Site) 

       นิโคโล มำเคียเวลลี : 

บทบำทของรำชสีห์และจิ้งจอก

เพื่อควำมอยู่รอด 

       โทมัส ฮอบส์ : องค์

อธิปัตย์เพื่ออ ำนำจสมบูรณ ์

       จอห์น ลอค : สัญญำ

ประชำคมของปัจเจกชน 

       ฌอง ฌำร์ค รุสโซ : 

มนุษย์กับโซ่ตรวนแห่งเสรีภำพ 

ก ำเนิดสหรัฐอเมริกำ : 

รัฐแห่งกำรรู้แจ้ง 

สนใจ พร้อมอธิบำยและสรุปแนวคิดของนักปรัชญำ

ดังกล่ำว 

3. นักศึกษำท ำแบบฝึกหัดท้ำยบททบทวนควำมเข้ำใจ 

ส่งงำนผ่ำน ระบบ Platform WBSC-LMS 

กิจกรรม/ใบงาน : 

1.แบ่งกลุ่มนักศึกษำ กลุ่มละ 5 คน อภิปรำยปรัชญำ

และแนวคิดทำงกำรเมืองของยุคแห่งกำรรู้แจ้ง โดย

ยกตัวอย่ำงนักคิดที่นักศึกษำสนใจ พร้อมอธิบำยและ

สรุปแนวคิดของนักปรัชญำดังกล่ำว  

2. นักศึกษำมีทักษะกำรเรยีนรู้ในกำรสืบค้นข้อมลูจำก

หอสมุดแห่งชำต ิ

3. WBSC-LMS 

10 

(3 ชม.) 

(สอนแบบ 

Online ) 

ปรัชญาและแนวคิดทางการ

เมืองของลัทธิมาร์กซ-์เลนนิ 

       วัตถุนิยมวิภำษวิธี 

       สังคมทำสและสังคม

ศักดินำ 

       สังคมทุนนิยม 

       เลนิน : กำรปฏิวัติและ

รัฐสังคมนิยม 

       สหภำพโซเวียต : ปิตุภูมิ

แห่งสังคมนิยมหรือต้นแบบ

ระบบทุนนิยมโดยรัฐ 

ระบบทุนนิยมสมัยใหม่

กับกำรสร้ำงอ ำนำจครอบง ำ 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 

1. บรรยำยปรัชญำและแนวคิดทำงกำรเมืองของลัทธิ

มำร์กซ-์เลนิน ประกอบ Power Point 

2.แบ่งกลุ่มอภิปรำยควำมคดิทำงกำรเมืองของลัทธิ

มำร์กซ-์เลนิน โดยเฉพำะในประเดน็ของสังคมแบบทุน

นิยม กำรอภิปรำยใช้ Platform Online Microsoft 

Teams 

4. นักศึกษำท ำแบบฝึกหัดท้ำยบททบทวนควำมเข้ำใจ 

ส่งงำนผ่ำน ระบบ Platform WBSC-LMS 

กิจกรรม/ใบงาน : 

1. แบ่งกลุ่มนักศึกษำ กลุ่มละ 5 คนท ำกำรศึกษำ

ค้นคว้ำนอกสถำนท่ี ในประเด็น ควำมคิดทำงกำรเมือง

1. เอกสำร

ประกอบกำรเรียน 

2. Power Point 

3. WBSC- LMS 

4. Microsoft 

Teams 

5. Line Groups 

6. ZOOM 

MEETING 

*หมำยเหตุ : ผู้สอน

สำมำรถเลือก 

Platform Online 

ที่เหมำะสมกับ

ผศ.ยอดชำย 

ชุติกำโม 

 



8 
 

สัปดาห์ท่ี 

(ชม.) 
หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

ของลัทธิมำร์กซ-์เลนิน โดยเฉพำะในประเด็นของสังคม

แบบทุนนิยม 

2. นักศึกษำน ำเสนอข้อมูล โดยจดัอภิปรำยในรูปแบบ

ของกำรเสวนำเชิงวิชำกำร โดยใช้ Platform Online 

Microsoft Teams 

กิจกรรมกำรเรียน

กำรสอนในแตล่ะ

สัปดำห ์

11 

(3 ชม.) 

(สอนแบบ 

Online ) 

ปรัชญาและแนวคิดทางการ

เมืองของลัทธิฟาสซิสม์และ

นาซีเยอรมน ี

       ฟำสซิสม์อิตำลี : กำร

สร้ำงจักรวรรดิโรมันครั้งใหม ่

       ฟำสซิสมญ์ี่ปุ่น : ลูกพระ

อำทิตย์ผู้น ำวงศ์ไพบูลย์แห่ง

มหำเอเชียบรูพำ 

นำซีเยอรมนี : ควำมฝัน

แห่งจักรวรรดิไรช์ที่จะยืนยง

นับพันป ี

กิจกรรมการเรียนการสอน : 

1.ผู้สอนน ำกำรอภิปรำยโดยแบ่งกลุ่มอภิปรำยในหัวข้อ

ควำมคิดทำงกำรของลัทธิปำสซิสม์และนำซีเยอรมนี 

โดยใช้ Platform Microsoft Teams 

3. นักศึกษำท ำแบบฝึกหัดท้ำยบททบทวนควำมเข้ำใจ 

ส่งงำนผ่ำน ระบบ Platform WBSC-LMS 

กิจกรรม/ใบงาน : 

1.แบ่งกลุ่มนักศึกษำ กลุ่มละ 5 คนท ำกำรศึกษำ

ค้นคว้ำ ในประเด็น ควำมคิดทำงกำรเมืองของลัทธิ

ฟำสซิสม์และนำซีเยอรมนี โดยใช้ Platform 

Microsoft Teams 

 

1. เอกสำร

ประกอบกำรเรียน 

2. WBSC- LMS 

3. Microsoft 

Teams 

4. Line Groups 

5. ZOOM 

MEETING 

*หมำยเหตุ : ผู้สอน

สำมำรถเลือก 

Platform Online 

ที่เหมำะสมกับ

กิจกรรมกำรเรียน

กำรสอนในแตล่ะ

สัปดำห ์

ผศ.ยอดชำย 

ชุติกำโม 

 

12 

(3 ชม.) 

(สอนแบบ 

Online ) 

ปรัชญาและแนวคิดทางการ

เมืองของลัทธิเหมา 

       ปรัชญำกำรเมืองของ

เหมำเจ๋อตุง 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 

1.บรรยำยปรัชญำและแนวคดิทำงกำรเมืองของลัทธิ

เหมำประกอบ Power Point 

1. เอกสำร

ประกอบกำรเรียน 

2. Power Point 
3. แถบวีดีทัศน์
อัตชีวประวัติของ

ผศ.ยอดชำย 

ชุติกำโม 

 



9 
 

สัปดาห์ท่ี 

(ชม.) 
หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

       กำรปฏิวัติวัฒนธรรม 

ลัทธิเหมำกับขบวนกำร

คอมมิวนิสต์ในโลกท่ีสำม 

2.ฉำยวืดีทัศน์เรื่อง กำรปฏิวัติวัฒนธรรมในจีน 

Chinese Revolution) 

3.แบ่งกลุ่มอภิปรำยควำมคดิทำงกำรเมืองของลัทธิ

เหมำ และเหตุกำรณป์ฏิวัติจีนในช่วงปลำยรำชวงศ์ชิง

โดยใช้ Platform Microsoft Teams 

4.นักศึกษำท ำแบบฝึกหัดท้ำยบทเพื่อทบทวนควำมรู้ 

ส่งงำนผ่ำน ระบบ Platform WBSC-LMS 

5.ทดสอบย่อยเพื่อเก็บคะแนน ผ่ำนระบบ WBSC-

LMS 

กิจกรรม/ใบงาน : 

1. แบ่งกลุ่มนักศึกษำ กลุ่มละ 5 คน ท ำกำรสืบค้น

ข้อมูลรอบด้ำนของประเทศจีนในยุคปลำยรำชวงศ์ชิง 

จนกระทั่งถึงยุคกำรปฏิวตัิวัฒนธรรม  

2.นักศึกษำสำมำรถอภิปรำยถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของ

สังคมคอมมิวนสิต์ ตำมแนวคิดของเหมำเจ๋อตุง พร้อม

น ำเสนอแนวคิดอยำ่งรอบด้ำนโดยยกตัวอย่ำงแนวคิด

ของประธำนเหมำเจ๋อตุง ในกำรน ำพำประเทศจีนไปสู่

สังคมคอมมิวนสิตโ์ดยใช้ Platform Microsoft 

Teams 

4. ทดสอบย่อยเพื่อวัดผลกำรเรยีนรู้ในห้วข้อควำมคิด

ทำงกำรเมืองของลัทธิเหมำผ่ำนระบบ WBSC-LMS 

ประธำนเหมำเจ๋อ
ตุง 
4. บทควำม
วิชำกำรเรื่อง 
วิพำกษ์สังคม
คอมมิวนิสตจ์ีน : 
ปัญหำ อุปสรรค 
และทำงออก 
5. WBSC-LMS 
6. Microsoft 
Teams 
7. Line Groups 
8. ZOOM 
MEETING 
*หมำยเหตุ : ผู้สอน
สำมำรถเลือก 
Platform Online
ที่เหมำะสมกับ
กิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนในแตล่ะ
สัปดำห ์

13 

(3 ชม.) 

ปรัชญาและแนวคิดทางการ

เมืองของลัทธิคานธ ี

       เส้นทำงแห่งสันติของ

คำนธีและเอกรำชของอินเดีย 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 

1. ให้นักศึกษำชมวีดีทัศน์ชุด คำนธ ีพร้อมจับประเด็น 

แนวคิดทำงกำรเมืองเรื่องสันติ และสัตยำเครำะห ์

1. เอกสำร

ประกอบกำรเรียน 

2. Power Point 
3. วีดีทัศน์เรื่อง 
คำนธ ี

ผศ.ยอดชำย 

ชุติกำโม 

 



10 
 

สัปดาห์ท่ี 

(ชม.) 
หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

(สอนแบบ 

On Site) 

       สัตยำเครำะห์ : ต้นธำร

ของแนวคิดกำรดื้อแพ่งต่อ

อ ำนำจรัฐ 

สัตยำเครำะห์นอกชมพู

ทวีป 

2. ให้นักศึกษำแบ่งกลุ่มอภิปรำยแนวทำงกำรด ำเนิน

กิจกรรมทำงกำรเมืองของมหำตมะ คำนธี โดยใช้

กรณีศึกษำตัวอย่ำงจำกสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งทำง

กำรเมืองในปัจจุบัน 

3. นักศึกษำซักถำมข้อสงสัยโดยอำจำรย์เป็นผูส้รุปกำร

อภิปรำย 

4.นักศึกษำท ำแบบฝึกหัดท้ำยบทเพื่อทบทวนควำมรู้ 

ส่งงำนผ่ำน ระบบ Platform WBSC-LMS 

กิจกรรม/ใบงาน : 

1. แบ่งกลุ่มนักศึกษำกลุ่มละ 5 คนน ำเสนอกรณีศึกษำ

สถำนกำรณ์ควำมขดัแย้งทำงกำรเมืองในโลกปัจจุบัน  

รวมทั้งเสนอแนะแนวทำงแก้ไข โดยอำศัย หลักกำร

สันติ และสตัยำเครำะหแ์บบคำนธ ีน ำเสนอหน้ำช้ัน

เรียนโดยยดึหลัก Social Distancing 

4. WBSC-LMS 

14 

(3 ชม.) 

(สอนแบบ 

On Site) 

ปรัชญาและแนวคิดทางการ

เมืองไทย 

       อ ำนำจกำรปกครองและ

ศำสนำของสังคมไทยก่อน

สมัยใหม ่

        สุโขทัย : ต้นแบบกำร

ปกครองในอุดมคติของไทย 

        กรุงศรีอยุธยำ : ปฐม

บทแห่งกำรเป็นรำชอำณำจักร

สยำม 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 

1. บรรยำยปรัชญำและแนวคิดทำงกำรเมืองไทย

ประกอบ Power Point 

2. แบ่งกลุ่มอภิปรำยพื้นฐำนวิชำควำมคิดทำงกำร

เมืองไทยสมัยคณะรำษฎร โดยมุ่งเน้นวิพำกษ์ถึงสำเหตุ

แห่งกำรปฏิวัติ 2475 รวมถึงผลกระทบในด้ำนต่ำงๆ ทั้ง

ด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

3. มอบหมำยงำนค้นคว้ำ เอกสำรชั้นต้นที่เกี่ยวข้อง

เหตุกำรณต์ั้งแต่ช่วงปลำยรัชกำลที ่6 ที่สถำบัน

พระมหำกษัตริย์เริม่มีปัญหำกับทหำร และจนกระทั่งถึง

รัชกำลที ่7  โดยมุ่งเน้นศึกษำบทบำทและแนวคิด

ทำงกำรเมืองของพระมหำกษัตริย์ และผู้น ำ

1. เอกสำร

ประกอบกำรเรียน 

2. Power Point 

3. เอกสำรช้ันต้น 

ในหมวดกรุง

รัตนโกสินทร์ และ

กำรปฏิวัติ 2475 

4. หนังสือ อวสำน

สมบูรณำญำสิทธิร

ำชย์ในสยำม โดย 

ผศ.ยอดชำย 

ชุติกำโม 

 



11 
 

สัปดาห์ท่ี 

(ชม.) 
หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

        สมเด็จฯ กรมพระยำ

ด ำรงรำชำนุภำพ : กำร

สร้ำงชำตไิทย คนไทย 

แห่งรัฐ

สมบูรณำญำสิทธิรำชย์ 

 คณะรำษฎร : กำร

สร้ำงชำตไิทย คนไทย ภำยใต้

รัฐธรรมนูญ 

คณะรำษฎรในช่วงนั้นที่ส ำนักจดหมำยเหตุแห่งชำติ 

กรมศิลปำกร แล้วสรุปเป็นรำยงำน 

4. นักศึกษำท ำแบบฝึกหัดท้ำยบททบทวนควำมเข้ำใจ 

ส่งงำนผ่ำน ระบบ Platform WBSC-LMS 

กิจกรรม/ใบงาน : 

1.แบ่งกลุ่มนักศึกษำ กลุ่มละ 5 คนท ำกำรศึกษำค้นคว้ำ

นอกสถำนที่ ในประเด็น “กำรศึกษำพระบรมรำโชบำย

ของพระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที๗่ 

ในเรื่องกำรพระรำชทำนธรรมนูญกำรปกครองแผ่นดิน

สยำม”  โดยเน้นกำรอภิปรำยถกเถียงถึงมูลเหตุของ

ควำมขัดแย้งทีเ่กิดขึ้นภำยหลังเปลี่ยนแปลงกำร

ปกครองจนเป็นเหตุในรัชกำลที๗่ ต้องทรงสละรำช

สมบัติ น ำเสนอหน้ำช้ันเรียนโดยยดึหลัก Social 

Distancing 

2. นักศึกษำมีทักษะกำรเรียนรู้ในกำรสืบค้นข้อมูลจำก

ระบบสำรสนเทศของ ส ำนักหอจดหมำยเหตุแห่งชำติ 

กรมศิลปำกร 

เบญจำมินทร์ เอ. 

บัดสัน 

5. หนังสือ กำร

ปฏิวัติ 2475โดย 

นครินทร์ เมฆไตร

รัตน ์ 

6. WBCS-LMS 

15 

(3 ชม.) 

(สอนแบบ 

On Site) 

ปรัชญาการเมืองในฐานะ

มรดกทางภูมิปัญญาของ

มนุษยชาติ 

กำรเดินทำงของ

ปรัชญำกำรเมืองที่ยังไมส่ิ้นสดุ 

ควำมส ำคญัของ

กำรศึกษำปรัชญำกำรเมืองใน

โลกปัจจุบัน : มมุมองจำก

ประเทศไทย 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 

1. บรรยำยประกอบสื่อวิดิทัศน ์

2.ผู้สอนสรุปเนื้อหำวิชำ ปรัชญำกำรเมืองเบื้องต้น โดย

ทบทวนหัวข้อต่ำงๆตั้งแต่สัปดำห์แรก โดยชีใ้ห้เห็นถึง

ควำมส ำคญัของกำรศึกษำวิชำปรชัญำในโลกปัจจุบัน 

3. นักศึกษำร่วมอภิปรำยซักถำม โดยยึดหลัก Social 

Distancing 

1. เอกสำร

ประกอบกำรเรียน 

2. Power Point

และสื่อวีดิทัศน์

สรุปเนื้อหำของ

บทเรียน 

3 WBSC-LMS 

ผศ.ยอดชำย 

ชุติกำโม 
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สัปดาห์ท่ี 

(ชม.) 
หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

กำรคลี่คลำยของ

ปรัชญำกำรเมืองคลำสสคิสู่

ปรัชญำเศรษฐกิจกำรเมือง

สมัยใหม ่

กำรบูรณำกำรปรัชญำ

กำรเมืองยุคคลำสคิกับโลก

ปัจจุบัน 

วิถีแห่งปรัชญำ

กำรเมือง : กำรคลี่คลำย

ค ำตอบของมนุษยชำต ิ

4. นักศึกษำท ำแบบฝึกหัดท้ำยบทเพื่อทบทวนควำมรู้

ส่งในคำบเรียน 

5. ตรวจสมดุจดงำน 

6. เฉลยแบบฝึกหัดท้ำยบท 

กิจกรรม/ใบงาน : 

1. สรุปเนื้อหำของบทเรยีนสัปดำห์ที่ 1-15  

2. นักศึกษำซักถำมข้อสงสัย ผูส้อนตอบข้อซักถำม 

3. นักศึกษำท ำแบบประเมินผลกำรเรียนรู้ ผ่ำนระบบ

ของส ำนักวิทยบริกำรฯ 

16 สอบปลายภาค    

 

 


