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2402309 ทฤษฎีการเมืองกบัความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ  
POLITICAL THEORY AND INTERNATIONAL RELATIONS 

1st Semester 2021 
Tuesday 13:00-16:00  

Khorapin Phuaphansawat 
Phuak238@gmail.com 

Office Hours: Friday 14.00-16.00  
 

MS Team: POLTHEO_IR_กรพนิธุ2์021 
รปูแบบการสอน : สอนสดทางออนไลน์เป็นหลกัผสมกบัดคูลปิบรรยายในบางสปัดาห ์

TA: Kanokchai (พีเ่ต)้ kmstae@gmail.com 
Course Description 

รายวชิานี้จะแนะน าความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัทฤษฎกีารเมอืงตะวนัตกในส านักต่างๆอาท ิปรชัญาการเมอืงกรกี
โบราณ สจัจนยิม เสรนีิยม อนุรกัษ์นิยม สาธารณรฐันิยม มารก์ซสิม ์เฟมนิิสม ์ชวีการเมอืง โดยแต่ละส านักไดใ้ห้
ค าอธบิายเกีย่วกบัมนุษย ์พลเมอืง รฐั ความเป็นธรรม เสรภีาพ อ านาจ และการต่อตา้นปฏวิตัเิปลีย่นแปลงแตกต่างกนั
ออกไป ทีส่ าคญั นักคดิแต่ละส านักยงัมมีุมมองต่อความสมัพนัธร์ะหว่างรฐัทีต่่างกนัอกีดว้ย เป้าหมายทีส่ าคญัของ
รายวชิานี้คอืการใหผู้เ้รยีนส ารวจความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัทฤษฎทีางการเมอืงทีส่ าคญัในแต่ละยคุสมยั เขา้ใจพลวตัิ
พฒันาการ เปรยีบเทยีบความเหมอืนความต่าง และสามารถตอบค าถามงา่ยๆแต่ส าคญัดงัต่อไปนี้ได ้1. อะไรคอืชวีติ 
(ทีด่)ี ในทศันะของนักคดิในแต่ละสปัดาห ์2. อะไรคอืรฐั/ผูป้กครอง (ทีด่)ี ในทศันะของนักคดิในแต่ละสปัดาห ์3. อะไรคอื
โลก (เหนือรฐั) (ทีด่)ี ในทศันะของนักคดิในแต่ละสปัดาห ์ 

นอกจากนี้ ในฐานะนักรฐัศาสตรด์า้นความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ ผูเ้รยีนอาจพยายามตอบค าถามต่อยอดไป
อกีดว้ยว่า 1. รฐัทีม่รีะบอบการเมอืงเหมอืนกนัมกัมปีฏสิมัพนัธก์นัหรอืไม่ อย่างไร 2. อะไรคอืเงือ่นไขส าคญัทีก่่อใหเ้กดิ
สนัตภิาพและความสงบสุขของโลก   

Course Objectives 

1. ผูเ้รยีนความเขา้ใจในพฒันาการสายธารของแนวคดิทฤษฎรีฐัศาสตรท์ีส่ าคญัตัง้แต่อดจีนถงึปัจจบุนั  
2. ผูเ้รยีนมคีวามเขา้ใจถงึบรบิทความเป็นมาของแต่ละส านักทฤษฎี 
3. ผูเ้รยีนสามารถเปรยีบเทยีบความเหมอืน ความแตกต่าง ระหว่างส านักทฤษฎ ีรวมถงึวพิากษ์จุดแขง็ จุดอ่อน

ได ้ 
4. ผูเ้รยีนสามารถน าทฤษฎมีาใชท้ าความเขา้ใจสงัคม รฐั และความสมัพนัธร์ะหว่างรฐัในโลกแห่งความเป็นจรงิ

ทัง้ในอดตีและร่วมสมยัได ้ 

Schedule  
 
Week 1 (10 Aug) Introduction แนะน ารายวิชา ถกเถียงอภิปราย อะไรคือปรชัญา อะไรคือทฤษฎีการเมือง? 
 
ส่วนทีห่นึง่: ปรชัญาการเมอืงกรีกโบราณ 
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2 
 

Week 2 (17 Aug) ความตายของโสเครตีส: ปรชัญาและการเมือง รฐัและพลเมือง ความหมายของชีวิต    
เพลโต, บทสนทนาของเพลโต : ยไูธโฟร อโพโลจ ีไครโต, แปลโดย สมบตั ิจนัทรวงศ ์(กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2549), หน้า 

35-36, 68-78, 88-98. 
 
Week 3 (24 Aug) เพลโต อตุมรฐั:  แนวคิดเร่ืองความยุติธรรมและภาวะสมับูรณ์ของสรรพส่ิง 
เพลโต, รพีบัลคิ, แปล เวธสั โพธารามกิ (กรุงเทพฯ : สายส่งศกึษติ บรษิทัเคลด็ไทย, 2559), 331c-354c, 514a-521a. 
เอกสารอ่านเพ่ิมเติม วรีะ สมบูรณ์, ทฤษฎกีารเมอืงกบัความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ (กรุงเทพฯ: WAY of BOOK, 

2561), 109-137. 

Week 4 (31 Aug) เพลโต อตุมรฐั:  แนวคิดเร่ืองรฐัและระบอบการเมอืง 
เพลโต, รพีบัลคิ, แปล เวธสั โพธารามกิ (กรุงเทพฯ : สายส่งศกึษติ บรษิทัเคลด็ไทย, 2559), 419a-435c, 555b-563d. 
เอกสารอ่านเพ่ิมเติม วรีะ สมบูรณ์, ทฤษฎกีารเมอืงกบัความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ (กรุงเทพฯ: WAY of BOOK, 

2561), 137-145. 
 
Week 5 (7 Sep) อริสโตเต้ิล: ธรรมชาติมนุษย ์เป้าหมาย และรฐั 
Aristotle, Politics, trans. Ernest Barker (New York: Oxford University Press, 2009) Book1 chapter1-12, Book 7 

chapter 4-9. 
เอกสารอ่านเพ่ิมเติม วรีะ สมบูรณ์, ทฤษฎกีารเมอืงกบัความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ (กรุงเทพฯ: WAY of BOOK, 

2561), 157-179. 
 
ส่วนทีส่อง: คริสตศาสนากบัการเมือง 
Week 6 (14 Sep) จากความศกัด์ิสิทธ์ิทางการเมืองสู่รุ่งอรณุของการเมืองทางโลก  
Martin Luther, On Secular Authority: how far does the Obedience owed to it extend? (excerpt), 1-18. 
เอกสารอ่านเพ่ิมเติม วรีะ สมบูรณ์, ทฤษฎกีารเมอืงกบัความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ (กรุงเทพฯ: WAY of BOOK, 

2561), 213-227. 
Christian de Pizan, “The Books of the City of Ladies,” in The Essential Feminist Reader, ed. Estelle B. 

Freedman (New York: Modern Library, 2007), 3-9. 
 
ส่วนทีส่าม: ทฤษฎีการเมอืงสมยัใหม่ ยุคแห่งแสงสวา่งทางปัญญา เสรีนิยม  
Week 7 (21 Sep) แมคเคียเวลล่ี : สจัจนิยม และศาสตรแ์ห่งการปกครอง  
นิโคโล มาคอิาเวลล,ี เจา้ผูป้กครอง, แปลโดย สมบตั ิจนัทรวงศ ์(กรุงเทพฯ : ศูนยห์นังสอืจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 

2542), บทที ่5,6,8,9,15-19, 25. 

Week 8 (28 Sep) Midterm Week สอบ Take-home Exam 
 
Week 9 (5 Oct) รฐัฎาธิปัตย ์ระบอบสมบูรณาญาสิทธ์ิ และสญัญาประชาคมแบบฮอปส ์ 
Thomas Hobbes, Leviathan, ed. C.B. Macpherson (New York: Penguin Books, 1968) อ่านบทต่อไปนี้ 
Ch13-14 (อ่านถงึ Not all rights are alienable) 
Ch17-18 (อ่านถงึ These Rights are indivisible) 
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Ch 22 (Feuds of private families – Acts 19.40) 
Ch29-30 (อ่านถงึ And to do all these sincerely from the heart) 
เอกสารอ่านเพ่ิมเติม วรีะ สมบูรณ์, ทฤษฎกีารเมอืงกบัความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ (กรุงเทพฯ: WAY of BOOK, 

2561), 319-342. 
Week 10 (12 Oct): เสรีนิยม ปัจเจกชนนิยม และสญัญาประชาคมแบบลอ็ค  
John Locke, Second Treatise of Government, ed. C.B. Macpherson (Cambridge: Hackett, 1980), Chapter 

2,5,6,8,19. 
เอกสารอ่านเพ่ิมเติม วรีะ สมบูรณ์, ทฤษฎกีารเมอืงกบัความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ (กรุงเทพฯ: WAY of BOOK, 

2561), 358-371. 376-380. 
Mary Wollstonecraft, “A Vindication of the Rights of Woman,” in The Essential Feminist Reader, ed. Estelle B. 

Freedman (New York: Modern Library, 2007), 24-36. 

Week 11 (19 Oct): สญัญาประชาคมฉบบัรสุโซ: ต่อต้านเสรีนิยม ต่อต้านสงัคม และความเป็นสมยัใหม ่
ฌอง ฌากส ์รุสโซ, ความเรยีงวา่ดว้ยตน้ก าเนิดและรากฐานความไม่เท่าเทยีมกนัของมวลมนุษยชาต,ิ แปลโดย ศภุชยั 

ศุภผล (กรุงเทพ: สยามปรทิศัน์, 2555), ทัง้เล่ม (โดยเฉพาะ 13-37, 69-79, 89-97). 

Week 12 (26 Oct): อนุรกัษ์นิยม vs สาธารณรฐันิยม: เอดมุนด ์เบิรค์ vs โทมสั เพนน์ 
Edmund Burke, Reflections on the Revolution in France, ed. L.G.Mitchell (Oxford: Oxford University Press, 

2009).31-33, 39-46 (Burk against French Revolution), 75-77. 
Thomas Paine, Rights of Men, Common Sense and Other Political Writings, ed. Mark Philp (New York: Oxford 

University Press, 2008), 89-101, 190-197. 
 
ส่วนทีสี่:่ ทฤษฎีวิพากษท์ุน มองรฐัและโลกแบบมารก์ซ์  

Week 13 (2 Nov) ก าเนิดทุนนิยม ความขดัแย้งทางชนชัน้ 
Marx, Karl, “Manifesto of the Communist Party,” in The Marx-Engels Reader (New York: W.W. Norton and 

Company, 1978), 473-500.  
 

Week 14 (9 Nov) วิกฤตทุนนิยม การปฏิวิติ คอมมิวนิสม ์ 
Marx, Karl, “Manifesto of the Communist Party,” in The Marx-Engels Reader (New York: W.W. Norton and 

Company, 1978), 473-500.  
Rosa Luxemberg, “Women’s Suffrage and Class Struggle,” Selected Political Writings of ROSA LUXEMBERG, 

ed. Dick Howard (New York : Monthly Review Press, 1971), 216-222. 
เอกสารอ่านเพ่ิมเติม ชนิเซยี อารุซซา, ตถิ ีภฏัฏาจารย ์และ แนนซี ่เฟรเซอร,์ ถอ้ยแถลงเพือ่เรา 99% | FEMINISM 

FOR THE 99%, แปลโดย อรชร ด ารงจติต ิ(กรุงเทพฯ : ส านักพมิพซ์อย, 2564). 
อ่านออนไลน์ได้ท่ี 

https://www.readawrite.com/a/1b9129c91a1b8719048990276adae91c?fbclid=IwAR17OT2GxomzAYu
UAJeDiJn5BHICEv6xcbCRD5ZilNgIiViKMq_9vKpk5Eo 
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ส่วนท่ีห้า: ทฤษฎีการเมอืงเชิงวิพากษ์หลงัมารก์ซ์  
Week 15 (16 Nov) รฐั อ านาจทางการเมอืง และความเป็นสมยัใหม่  
Max Weber, “Political Communities,” Economy and Society (University of California Press, 1978) pp. 901-940.  

Max Weber, “The Profession and Vocation of Politics,” Political Writings (Cambridge University Press, 1994), 
pp. 309-321 

เอกสารอ่านเพ่ิมเติม Max Weber, “Religious Rejections of the World and their Directions,” From Max Weber: 
Essays in Sociology, pp. 323-359. 

Week 16 (23 Nov) อ านาจแห่งระเบียบวินัยและชีวอ านาจ: การเมืองในชีวิตประจ าวนั 
Michel Foucault, Discipline and Punish: The Birth of the Prison, trans. Alan Sheridan (New York: Vintage 

Books, 1995), 3-22. 
เอกสารอ่านเพ่ิมเติม มเิชล็ ฟโูกต,์ ร่างกายใตบ้งการ:ปฐมบทแห่งอ านาจในวถิสีมยัใหม่, แปลโดย ทองกร โภคธรรม 

(กรุงเทพฯ: โครงการจดัพมิพค์บไฟ, 2558), 3-48. 
 

การประเมิน 
1. Participation     10 คะแนน 

นิสติเขา้ชัน้เรยีนสม ่าเสมอ จะมกีารเชค็ชื่อผ่านระบบMS Team นิสติเตรยีมอ่านงานทีม่อบหมายในแต่ละสปัดาห ์
เพื่อใหพ้รอ้มในการอภปิราย ถกเถยีง ตัง้ค าถาม มส่ีวนรว่มในชัน้เรยีน  

2. Quiz หรอื การบา้น (6 ครัง้ X 5 คะแนน)  30 คะแนน 
นิสติตอ้งท าทดสอบย่อยผ่านระบบ MS Team หรอืไดร้บัมอบหมายการบา้น 6 ครัง้ โดยนิสติจะตอ้งเขยีนค าตอบส่งใน
ชัน้เรยีนหรอืตามวนัทีก่ าหนดให ้ค าถามจะเกีย่วขอ้งกบัเนื้อหาทีม่อบหมายใหอ้่านหรอือภปิรายในชัน้เรยีนในสปัดาห์
นัน้ๆ ค าถามจะมลีกัษณะปลายเปิดเพื่อใหน้ิสติไดแ้สดงทกัษะในการเขยีนวเิคราะห์ และเชื่อมโยงทฤษฎกีบัโลกแห่ง
ความเป็นจรงิ ขอใหน้ิสติเตรยีมอ่านงานทีม่อบหมาย และตอบค าถามดว้ยตวัเอง หากพบร่องรอยของการคดัลอก (ลอก
จากเวป็หรอืลอกจากเพื่อนร่วมชัน้) นิสติจะได ้0 คะแนนส าหรบัแบบทดสอบในสปัดาหน์ัน้ๆทนัท ี  

3. Midterm Exam     25 คะแนน 
วนัที ่28 กนัยายน 2564 เวลา 13.00 น. นิสติเขยีนตอบขอ้สอบโดยเลอืกตอบค าถามอตันัย 3 ขอ้ จาก 6 ขอ้ นิสติจะมี
เวลา 24 ชัว่โมงในการตอบค าถาม โดยพมิพค์ าตอบและส่งเป็นไฟลท์ัง้สกุล .doc .docx และ .pdf ภายในวนัที ่29 
กนัยายน 2564 13.00 น.  ค าตอบตอ้งมกีารอา้งเนื้อหา แนวคดิ ประเดน็ทีไ่ดเ้รยีนในครึง่เทอมแรก พรอ้มแสดงทกัษะ
ในการต่อยอด วเิคราะห ์วพิากษ์แนวคดิทฤษฎทีีไ่ดเ้รยีนไป ค าตอบควรจะเป็นความเรยีงทีว่างโครงสรา้งเนื้อหา
อย่างป็นระบบ เขยีนเนื้อหาชดัเจน อธบิายขยายความยกตวัอยา่งรปูธรรม และมคีวามกระชบั นิสติตอ้งอา้งองิตาม
รปูแบบทีถู่กตอ้ง (Turabian) ขอใหน้ิสติตอบค าถามดว้ยตวัเอง หากพบร่องรอยของการคดัลอก (ลอกจากเวป็หรอืลอก
จากเพื่อนร่วมชัน้) นิสติจะได ้0 คะแนนในส่วนนี้ (ความยาวของค าตอบในแต่ละขอ้ควรอยู่ระหวา่ง 500 - 900 ค า) 

4. Final Paper     35 คะแนน 
นิสติเขยีนรายงาน จ านวนค า 4000-5000 ค า (ไม่เกนิ 10 หน้า ไม่รวมอา้งองิ) โดยนิสติเลอืกภาพยนตรด์า้นล่างนี้หนึ่ง
เรื่อง (สามารถดาวโหลดไฟลภ์าพยนตรไ์ดท้ี ่MS TEAM วชิานี้) ดภูาพยนตรด์งักล่าว จากนัน้ใหน้ิสติเขยีนรายงานโดย
ใชแ้นวคดิทีไ่ดเ้รยีนในชัน้เรยีนวเิคราะหภ์าพยนตร์ทีต่นเลอืก โดยเลอืกนักคดิอย่างน้อยสองคน เพื่อเปรยีบเทยีบความ
เหมอืนความต่างของแนวคดิผ่านการมองภาพยนตร ์รายงานตอ้งมรีปูแบบการอา้งองิทีถู่กตอ้ง  
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***นิสติควรเผื่อเวลาเลอืกดภูาพยนตร ์คดิหวัขอ้รายงานล่วงหน้า และปรกึษาขอค าแนะน าจากอาจารยผ์ูส้อนผ่านทาง
อเีมลห์รอื MS team (ไมไ่ดบ้งัคบัใหทุ้กคนตอ้งตดิต่อผูส้อนเพื่อใหอ้นุมตัหิวัขอ้)*** 

1. Spartacus (1960) 
2. Forest Gump (1994) 
3. Mulan (1998) 
4. V for Vendetta (2005) 
5. The Hunger games (2012-2015)  
6. Mad Max (2015) 
7. Okja (2017) 
8. Sorry to bother you (2018) 
9. Black Panther (2018) 
10. Platform (2019) 
11. Parasite (2019) 
12. Nomadland (2020) 

 
ค าถามเบือ้งตน้ทีค่วรพยายามตอบในรายงาน  

1. ภาพยนตรส์ะทอ้นทฤษฎแีนวคดิทางการเมอืงทีไ่ดเ้รยีนไปในหอ้งเรยีนใดบา้ง? 
2. นักคดินักทฤษฎคีนใดเหน็ดว้ย หรอืไม่เหน็ดว้ยกบัพลอ็ตภาพยนตรห์รอืตวัละครในภาพยนตร?์ 
3. ภาพยนตรม์ขีอ้จ ากดัเชงิอุดมการณ์หรอืทฤษฎมีติใิดบา้ง? 

 
รายละเอียดเก่ียวกบัความเรียงขนาดสัน้ และรายงาน  

1. เขยีนเป็นภาษาไทยตวัอกัษร Angsana New ขนาด 16  
2. เขยีนชื่อ รหสั และจ านวนค าตรงหวัมุมของหน้าแรก รายงานตอ้งม ีTitle  
3. การอา้งองิแบบเชงิอรรถตามหลกัเกณฑ ์Turabian Manual for footnotes จากไฟลค์ู่มอืทีด่าวโหลดจาก MS 

Team ได ้
4. ส่งงานทาง MS Team โดยแนบทัง้ไฟล ์.pdf และ .doc, .docx 
5. ส่งค าตอบ Midterm Exam วนัที ่29 กนัยายน 2564 ก่อนเวลา 13.00 น. 
6. ส่งรายงานทา้ยเทอมวนัที ่14 ธนัวาคม 2564 ก่อนเทีย่งคนื  
7. หากพบร่องรอยการคดัลอกในรายงาน นิสติจะได ้F ทนัท ี
8. หากส่งงานชา้ จะหกัคะแนนวนัละ 5 คะแนน  

 
การตดัเกรด (แบบอิงเกณฑ)์ 
อกัษรระดบัคะแนน ความหมาย คะแนนเกรดเทียบเท่า เทียบร้อยละ 

A ผลการประเมนิขัน้ดเีลศิ 4.0 85 – 100 
B+ ผลการประเมนิขัน้ดมีาก 3.5 77 – 84.99 
B ผลการประเมนิขัน้ด ี 3.0 71 – 76.99 
C+ ผลการประเมนิขัน้ดพีอใช ้ 2.5 65 – 70.99 
C ผลการประเมนิขัน้พอใช ้ 2.0 60 – 64.99 
D+ ผลการประเมนิขัน้ค่อนขา้งอ่อน 1.5 55 – 59.99 
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D ผลการประเมนิขัน้อ่อน 1.0 50 – 54.99 
F ผลการประเมนิขัน้ตก 0 0 – 49.99 

 
เกณฑก์ารให้คะแนน 
 
เกรด คณุภาพ การแสดงผลการเรียนรู้ ข้อคิดเหน็/ข้อ

ถกเถียง 
รปูแบบ 

การน าเสนอ 
(การเขียน) 

A ผลการประเมนิขัน้ดเีลศิ มหีลกัฐานทีแ่สดงใหเ้หน็
ว่าไดม้กีารอ่านอย่าง
กวา้งขวางเป็นพเิศษ
นอกเหนือจากงานที่
แนะน าใหศ้กึษาคน้ควา้
และแสดงใหเ้หน็อย่างโดด
เด่นกบัสอดคลอ้งกบั
เน้ือหา; 
มคีวามเขา้ใจทีย่อดเยีย่ม 
และการวเิคราะหป์ระเดน็
ปัญหาและ/หรอืบรบิทที ่
สนับสนุนบนพืน้ฐานของ
กรอบแนวคดิ; มกีารแสดง
ใหเ้หน็เป้นทีป่ระจกัษ์ชดั
ถงึการอภปิรายสิง่ที่
เกีย่วขอ้งและประเดน็
สนับสนุนพรอ้ม
รายละเอยีด 

สะท้อนความคดิของ
ผู้ เรียนที่ไม่ เหมือน
ใคร; 
สามารถเป็นตัวแบบ
ข้ อ ถ ก เ ถี ย ง ที่ ใ ช้
ส าหรบัการตัง้ค าถาม 
หรอืเป็นความรูค้วาม
เข้าใจเชิงลึกให้กับ
คนอื่นๆ ได ้

รปูแบบการ
น าเสนอดเีลศิ 
มขีอ้ผดิพลาดน้อย
มาก ซึง่จะไม่
ส่งผลต่อความ
เขา้ใจของผูอ้่านให้
คลาดเคลื่อนไป; 
สามารถน าไป
เผยแพร่ได ้

B+ ผลการประเมนิขัน้ดมีาก มหีลกัฐานทีแ่สดงใหเ้หน็
ว่าไดม้กีารอ่านงาน
นอกเหนือไปจากงานที่
แนะน าใหศ้กึษาคน้ควา้ 
และแสดงใหเ้หน็อย่างดมีา
กว่างานเหล่านัน้มคีวาม
สอดคลอ้งกบัเนื้อหา;  มี
ความเขา้ใจทีก่ระจ่าง มี
การวเิคราะหป์ระเดน็
ปัญหาในขอบเขตและ/หรอื
บรบิท; สามารถควบคมุ
รายละเอยีดและการใช้

แสดงใหเ้หน็ถงึ
ความรูค้วามเขา้ใจ
เชงิลกึอย่าง
สลบัซบัซอ้นต่อ
ประเดน็ค าถาม 

รปูแบบการ
น าเสนอทีด่มีาก มี
ขอ้ผดิพลาดน้อย 
ซึง่จะไม่ส่งผลต่อ
ความเขา้ใจของ
ผูอ้่านให้
คลาดเคลื่อนไป; 
สามารถปรบัและ
น าไปเผยแพร่ได ้



7 
 

เกรด คณุภาพ การแสดงผลการเรียนรู้ ข้อคิดเหน็/ข้อ
ถกเถียง 

รปูแบบ 
การน าเสนอ 
(การเขียน) 

กรอบแนวคดิไดอ้ย่างดี
มาก 

B ผลการประเมนิขัน้ด ี มกีารใชค้วามรูท้ีเ่รยีนไป
วเิคราะหก์บัเนื้อหาไดด้;ี มี
ความสมัพนัธส์อดคลอ้ง
ระหว่างรายละเอยีดและ
การใชก้รอบแนวคดิอยู่
บา้ง;เชื่อมโยงการจบั
ประเดน็กบัความเขา้ใจ
ของเน้ือหาไดด้ ี

ชดัเจนและตรง
ประเดน็ในขอ้
ถกเถยีงตามทีใ่หม้า 

มรีปูแบบการ
น าเสนอทีด่ ีมี
ขอ้ผดิพลาดน้อย 
ซึง่จะไม่ส่งผลต่อ
ความเขา้ใจของ
ผูอ้่านให้
คลาดเคลื่อนไป 

C+ ผลการประเมนิขัน้ดพีอใช ้ มีการใช้ความรู้วิเคราะห์
เ นื้ อห าที่ ต ร งประ เด็น ; 
แสดงให้ เห็นถึงการจับ
ประ เด็นของความรู้ ได้
พอสมควร 

มขีอ้ถกเถยีงตามที่
ใหม้าอย่างเพยีงพอ 
แมว้่าอาจจะไม่
ครอบคลุมกบั
ขอบเขตของขอ้
ค าถาม แต่กม็คีวาม
สมเหตุสมผล 

รปูแบบการ
น าเสนอทีด่ี
เพยีงพอ  
มขีอ้ผดิพลาดบา้ง 
แต่เป็นทีส่ามารถ
เขา้ใจได ้

C ผลการประเมนิขัน้พอใช ้ แสดงใหเ้หน็ว่ามกีารน า
ความรูม้าใชใ้นการ
วเิคราะหป์ระเดน็เนื้อหาอยู่
บา้ง; มคีวามเขา้ใจใน
ประเดน็เนื้อหาพอใชซ้ึง่
เป็นความถูกตอ้ง 
โดยทัว่ไป 

มกีารใหข้อ้ถกเถยีง 
แต่อาจจะมี
จุดบกพร่องบางส่วน 

รปูแบบการ
น าเสนอทีพ่อใช ้

D+ ผลการประเมนิ 
ขัน้ค่อนขา้งอ่อน 

แสดงใหเ้หน็ว่ามวีธิกีาร
วเิคราะหแ์ละน าเสนอ
เน้ือหาขัน้พืน้ฐาน 
แต่อาจจะเป็นในลกัษณะ
อย่างคร่าว ๆ หรอืไม่
สมบูรณ์ 

ไม่มโีครงสรา้ง, 
มส่ีวนทีไ่ม่ชดัเจน, 
มขีอ้ถกเถยีงทีเ่สนอ
ใหเ้หน็อยู่บา้ง 

ค่อนขา้งอ่อนทัง้
โครงสรา้งและ
รปูแบบ, 
ใชไ้วยากรณ์ใน
การน าเสนอไม่ถูก
ตามหลกัภาษา 

D ผลการประเมนิขัน้อ่อน ไม่มคีวามรูท้ีเ่พยีงพอ, 
ตลอดจนความเขา้ใจใน
เน้ือหาทัง้หมดอ่อน, 
แต่แสดงใหเ้หน็ว่ายงั
ตระหนักในประเดน็อยู ่

ใหข้อ้ถกเถยีงที่
คลุมเครอื, แมว้่าจะมี
ความพยายามทีจ่ะ
กล่าวถงึส่วนของขอ้
ค าถาม 

อ่อนทัง้โครงสรา้ง
และรปูแบบ, 
ใชไ้วยากรณ์ใน
การน าเสนอไม่ถูก
ตามหลกัภาษา 

F ผลการประเมนิขัน้ตก มคีวามเขา้ใจทีไ่มถู่กตอ้งในเนื้อหาขัน้พืน้ฐาน; รปูแบบแย่มาก, 
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เกรด คณุภาพ การแสดงผลการเรียนรู้ ข้อคิดเหน็/ข้อ
ถกเถียง 

รปูแบบ 
การน าเสนอ 
(การเขียน) 

เน้ือหาไมม่ส่ีวนทีส่อดสมัพนัธร์บักบัขอ้ค าถาม; 
ลม้เหลวต่อการตอบขอ้ค าถามอย่างสิน้เชงิ 

เกอืบจะไม่
สามารถเขา้ใจได ้

 


