
 
 

รายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ.๓) 
รายวิชา ๔๐๒ ๓๒๒ รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต                     ขอนแก่น 
วิทยาลัยสงฆ์                 ขอนแก่น 
คณะ                           สังคมศาสตร์ 
ภาควิชา                        รัฐศาสตร์ 
หลักสูตร/สาขาวิชา          รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา  
๔๐๒ ๓๒๒ รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา               
              (Public Administration in Buddhist Literature) 

๒. จ านวนหน่วยกิต   
(๒) หน่วยกิต (๒-๐-๔) 

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และประเภทหมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้านทางรัฐประศาสนศาสตร์) 

๔. อาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตร, อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้บรรยาย 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ ดร.เรียงดาว ทวะชาลี 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย ์ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์, ป.ธ. ๙ 
อาจารย์ผู้บรรยาย อาจารย์ ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์, ป.ธ. ๙ 

๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน 
ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๖๕ ช้ันปีที่ ๓ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) 

๖. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
๔๐๒ ๓๐๑ ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์             
              (Introduction to Public Administration) 

๗. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
๔๐๒ ๓๒๑ รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา               
              (Public Administration Science Buddhism) 

๘. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
ก าหนดการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ในรายวิชาน้ี  

๙. สถานท่ีเรียน    
ห้องเรียนออนไลน์ / ห้อง ๓๐๕ (ภาคปกติ) ชั้น ๓ และห้อง ๔๐๕ (ภาคสมทบ) ชั้น ๔ อาคารเรียน ๑๐๐ 

ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
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๒ 

๑๐. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

หมวดท่ี ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
๑.๑ มุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ขอบข่าย ทางรัฐประศาสนศาสตร์ใน

วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา  
๑.๒ มุ่งเน้นให้นิสิตสามารถวิเคราะห์หลักการบริหารและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรม

ทางพระพุทธศาสนา 
๑.๓ มุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับการบรหิารจัดการทางรัฐประศาสนศาสตร์ และสามารถน าหลัก

พุทธธรรมไปประยุกต์ใช้กับการบริหารงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

๒.๑ เพื่อให้ผู้นิสิตมีความรู้พื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์ และเป็นการเตรียมความพร้อมด้าน
ปัญญาในการน าความรู้ ความเข้าใจในหลักการทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่ปรากฏในวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา  

๒.๒ เพื่อให้ตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าของหลกัการบริหารจัดการทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่
ปรากฏในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 

๒.๓ เพื่อให้นิสิตสามารถวิเคราะห์หลักการบริหารทางรัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมอื่นๆ ที่
น่าสนใจ 

๒.๔ เพื่อให้นิสิตรู้จักหลักการพัฒนาคุณธรรมของบุลคลให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านการบริหาร
จัดการสมัยใหม่ที่ ได้มีความก้าวหน้าและเปลี่ ยนแปลงไปตามยุคสมัย รวมทั้ งสถานภาพของ
พระพุทธศาสนาในสังคมไทยปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตต่อไป 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

๑. ค าอธิบายรายวิชา   
      ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่ปรากฎในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาสมัยใหม่ 
เช่น ไตรภูมิพระร่วง โลกนีติ ราชนีติ ธรรมนีติ จักกวาฬทีปนี ภูมิวิลาสินี มงคลทีปนี โลกทีปกสาร โลก
บัญญัติ วิเคราะห์การบริหารในวรรณกรรมเหล่าน้ี และวรรณกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ 

๒. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

ชบรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย ๓๒ ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา   

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนิสิต
เฉพาะราย 

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง ๔ 
ช่ัวโมงต่อสปัดาห์   
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๓ 

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
- อาจารย์ประจ าวิชาหรืออาจารย์ผู้สอนให้ค าปรึกษาผ่านโปรแกรมโทรศัพท์มือถือ (Line, 

Messenger, Facebook)  
- มุมแนะแนว ห้องส านักงานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ห้อง ๒๑๑ ช้ัน ๒ อาคารเรียน 

๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตขอนแก่น 
         - อาจารย์ประจ าวิชาหรืออาจารย์ผู้สอน จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตาม
ความต้องการ ๒ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ทุกวันพุธ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องส านักงานหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต ห้อง ๒๑๑ ช้ัน ๒ อาคารเรียน ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหา
เถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น (เฉพาะรายที่ต้องการ) 

 
หมวดท่ี ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 

๔.๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
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๔ 

๔.๒ การพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน การพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (จาก มคอ.๒ หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา) 

๑. คุณธรรม 
จริยธรรม 

๒. ความรู้ ๓. ทักษะทาง
ปัญญา 

๔. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 
๑ ๒ ๑ ๒ ๓ 

 
๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

             

๔.๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ความรับผิดชอบหลัก 
(๑ )  พั ฒ น า นิ สั ย แ ล ะ
ประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม และด้วยความ
รับผิดชอบทั้ง ส่วนตนและ
ส่วนร่วม 
(๒) สามารถปรับวิถีชีวิตใน
ความขัดแย้งทางค่านิยม 
และจัดการปญัหาทาง
คุณธรรม จริยธรรม โดยใช้
ดุลยพินิจทางค่านิยมพื้นฐาน
และความรูส้ึกของผู้อื่น 
ความรับผิดชอบรอง 

- ไม่มี 

๑) บรรยายเชิงวิชาการ และขณะ
บรรยาย  ห รือท ากิ จก รรม ใดๆ 
ผู้ บ ร ร ย ายจ ะส อ ด แ ท ร ก เรื่ อ ง
คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ
และการเสียสละเพื่อส่วนรวม 
๒) การเป็นต้นแบบที่ดีของผู้สอน 
๓) ยกกรณีตัวอย่างประเด็นปัญหา
ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม  จิต
สาธารณะและเสียสละเพื่อส่วนรวม
ให้นิสิตแสดงความคิดเห็นในการ
แก้ปัญหา 
๔) ก าห นดให้นิ สิ ตฝึกอ ภิปราย 
วิ เค ราะห์ เนื้ อห าด้ าน คุณ ธรรม
จริยธรรม  
๕) การฝึกทักษะการศึกษาค้นคว้า
เนื้อหาสารัตถะเกี่ยวกับรฐัประศาสน
ศาสตร์ที่ปรากฎในวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา  
๖) การมอบหมายงาน 

๑) ประเมินพฤติกรรมการเข้าเรียน 
ความรับผิดชอบงาน ความตรงต่อ
เวลา 
๒) ประเมินผลจากการน าเสนอหรือ
ส่งงานที่มอบหมายตรงตามกรอบ
เวลาที่ก าหนดไว้ 
๓) การสังเกตพฤติกรรม 
๔) ประเมินผลจากการทดสอบกลาง
ภาค และสอบปลายภาค 
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๕ 

 ๔.๒.๒ ความรู ้
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้

ด้านความรู้ 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

ด้านความรู้ 
ความรับผิดชอบหลัก 
(๑) มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักการของแนวคิดและ
ทฤษฎีทางรัฐประศาสน
ศาสตร ์
(๒) รู้และเข้าใจถึง
ความก้าวหน้าของความรู้
ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ 
กฎระเบียบและ ข้อบังคับที่
เปลี่ยนไปตามสถานการณ์
ในสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร ์
(๓) ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยใน
ปัจจุบันทีเ่กี่ยวข้องกบัการ
แก้ปัญหาและการต่อยอด
องค์ ความรู้ในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร ์
ความรับผิดชอบรอง 
- ไม่มี 

๑) บรรยาย อภิปราย  
๒) การท างานกลุ่ม/การน าเสนอใบงาน
เดี่ยว   
๓) การวิเคราะห์กรณี ศึกษา และ
มอบหมายให้ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
โดยน ามาสรุปและน าเสนอ  
๔) เน้นการศึกษาโดยใช้บททดสอบ/  
กิจกรรมทั้ งในห้องเรียน และลงฝึก
ปฏิบัติพื้นที่ภาคสนามนอกห้องเรียน 
๕) เน้นการศึกษาโดยใช้ปัญหา และ
โครงงาน (Problem base learning) 
๖) เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการ
เรียนรู้ (Student Center) 
๗) มอบหมายให้น าความรูท้ี่ได้ไป
ปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน ๑ เรื่อง 
 

๑) ทดสอบย่อย สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้น
ทั้งด้านศักยภาพและสมรรถภาพ 
๒) สมุดบันทึก 
๓) รายงาน/ใบงาน/โครงงาน 
๔) การสงัเกตพฤติกรรม 
๕) ป ระเมิ นการน า เสนอสรุ ป
การศึกษาค้นคว้าข้อมูล 

 ๔.๒.๓ ทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง

ปัญญา 
กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านทักษะทางปัญญา 

ความรับผิดชอบหลัก 
(๒ ) ส าม า ร ถ ศึ ก ษ าแ ล ะ
วิเคราะห์สถานการณ์หรือ
สภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้
ความรู้ แนวคิด และทฤษฎี
ทางรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อ
เสนอแนะแนวทางในการ
แก้ ไข ได้ อย่ างส ร้ า งสรร ค์
ความรับผิดชอบรอง 

๑) การบรรยาย/อ ภิป ราย เชิ ง
วิชาการ 
๒ ) ก า ร ม อ บ ห ม าย ง าน  โด ย
ม อบ ห ม าย หั ว ข้ อ  แล ะ ให้ ย ก
กรณีศึกษาตัวอย่างที่สอดคล้องกับ
หัวข้อเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้า ให้นิสิต
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่ เกี่ยวกับรัฐ
ประศาสนศาสตร์ที่ ป รากฎ ใน
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา  

๑) ประเมินจากผลงานและการของ
ผู้เรียนที่เกิดจากการใช้กระบวนการ
เรียนรู้อย่างเป็นเหตุเป็นผล ศึกษา
ค้นคว้า วิเคราะห์  วิจารณ์  และ
น าเสนออย่างเป็นระบบ  
๒) ประเมินผลจากแบบฝึกหัดหรือ
การเขียนใบงานเดี่ยวและรายงาน
กลุ่ม การสอบกลางภาค และการ
สอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่



 

รายวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา                                            มคอ. ๓ 

Public Administration in Buddhist Literature                                                              ดร.ภูษิต ปุลันรัมย ์

 

๖ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านทักษะทางปัญญา 

(๑) สามารถค้นหาข้อเท็จจรงิ
และท าความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
รัฐ ประศาสนศาสตร์จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 

และน าเสนอผลการศึกษาร่วมกัน
อภิปรายกลุ่ม 
๓) การให้นิสิต ศึกษาวิเคราะห์
เนื้ อหาที่ เกี่ ยวกับรัฐประศาสน
ศาสตร์ที่ปรากฎในวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา จนเกิดทักษะ
สามารถน าไปถ่ายทอดต่อได ้
๔ ) ก าห นด ให้ ส่ งร ายงานแล ะ
น าเสนอการศึกษาค้นคว้า 

แสดงถึงทักษะทางปัญญาที่เกี่ยวกับ
รัฐประศาสนศาสตร์ที่ปรากฎใน
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา  

๔.๒.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

ความรับผิดชอบหลัก 
(๒ ) ส ามารถป รับ ตัวได้ ใน
สังคมที่มีความหลากหลาย รับ
ฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและ
แสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
ความรับผิดชอบรอง 
(๑) มีความรับผิดชอบในการ
พัฒนาตนเองและแสดงออก
ซึ่งภาวะผู้น าและสมาชิกที่ดี
ของกลุ่ม 
(๓) มีความคิดริ เริ่ม ในการ
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสมกับพื้นฐานของ 
ตนเองและบริบทของกลุ่ม 

๑) มอบหมายงานให้ผูเ้รียนท างาน
เป็นกลุ่มเพื่อเรียนรู้ความรับผิดชอบ
และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม  
๒ ) จั ด กิ จ ก ร ร ม ก ลุ่ ม ภ า ย ใน
ห้องเรียนหรือห้องสมุด หรือนอก
ห้องเรียน เพื่อการศึกษาค้นคว้า
ข้อมู ลที่ เกี่ ย วกั บ รัฐป ระศาส น
ศาสตร์ที่ปรากฎในวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
๓) มอบหมายงานเป็นรายบุคคล
หรือกลุ่ม 
๔) การน าเสนอหรือส่งใบงาน/
รายงานที่ได้รับมอบหมายให้ศึกษา
ค้นคว้าเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
ที่ ป ร าก ฎ ใน วร ร ณ กร ร ม ท า ง
พระพุทธศาสนา 

๑) ประเมินตนเองและเพื่อนด้วย
แบบฟอร์มที่ก าหนด 
๒) การสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล/
กลุ่ม 
๓) การประเมินผลงานที่น าเสนอ 
๔) ประเมินผลจากแบบฝึกหัดหรือ
การเขียนใบงาน/รายงาน การสอบ
กลางภาค และการสอบปลายภาค 
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๗ 

๔.๒.๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ความรับผิดชอบหลัก 
(๒) สามารถใช้เครื่องมือทาง
สถิติข้ันพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสมกับประเด็นปัญหา 
ทางการวิจัยทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ 
ความรับผิดชอบรอง 
(๑ )  มี ทั ก ษ ะ ใน ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็น
เครื่องมือในการค้นหาความรู้
และ การน าเสนอข้อมูลทางรฐั
ประศาสนศาสตร์ในรูปแบบที่
หลากหลายได้อย่างเหมาะสม
กับกลุ่มบุคคลต่างๆ 
(๓) สามารถสื่อสารประเด็น
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑) อภิปรายและมอบหมาย
กิจกรรมใหผู้้เรียนได้ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสบืค้นสื่อสารที่
หลากหลายรูปแบบ    
๒) มอบหมายงานให้นิสิตศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website 
สื่อการสอน หรือ e-Learning  
๓) ท ารายงาน โดยเน้นการน า
ตั วเล ข  ห รือมี ส ถิติ อ้ างอิ งจ าก
แหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเช่ือถือ 
๔) น าเสนอ/ส่งใบงานหรือรายงาน
โดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม 
 

๑) ประเมินจากความสามารถใน
จากการจัดท ารายงาน และการ
น า เ ส น อ ต่ อ ช้ั น เรี ย น โด ย ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒) ประเมินจากการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนการสอน 
๓ ) ป ร ะ เมิ น จ าก ผ ล ง าน ต าม
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้สอน
มอบหมาย 
 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ 
ท่ี 

 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อท่ีใช้ (ถ้ามี) 

 
ผู้สอน 

๑ 
 

- แนะน ารายวิชาและแผนการสอน ช้ีแจง
แนวสังเขปและรายละเอียดประจ าวิชา 
เกณ ฑ์ ก าร ศึ กษ าต าม ระ เบี ยบ ขอ ง
มหาวิทยาลัย, การวัดผลและประเมินผล 
- เกร่ินน ารายละเอียดเน้ือหาสาระในแต่
ละบทเรียนท้ัง ๑๒ บท เก่ียวกับรายวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

๒ แนะน า ชี้แจง อธิบาย
รายวิชา และแผนการสอน 
เอกสารประกอบการเรียน
การสอน  
- บอกแหล่งค้นคว้าข้อมูล/
แนะวิธีการสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศ การท าเอกสาร
ส าหรับการน าเสนอ การใช้
โปรแกรมน าเสนอข้อมูล  

ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ 
 

๑๖ มิ.ย. ๖๕ 
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๘ 

สัปดาห์ 
ท่ี 

 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อท่ีใช้ (ถ้ามี) 

 
ผู้สอน 

- แนะน าการเรียนการสอน
บนระบบ e-Learning/ 
โปรแกรม Classroom  
- แนะน าการเรียนการสอน
โดยการใช้ส่ือต่างๆ เช่น 
Power Point และสื่อ VDO 
/ YouTube (เพิ่มเติมการ
เรียนรู้ สืบค้นข้อมูลโดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
สอดคล้องกับเป้าหมายการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑) 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม / 
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- มอบหมายงานค้นคว้าและ
ฝึกปฏิบัติ /ใบงานเดี่ยว/
แบ่งกลุ่มรับผิดชอบท างาน
กลุ่มตามเน้ือหาของบทที่
ได้รับ ให้ท าสื่อน าเสนอแบบ 
Power Point) 
 (พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
ด้านความรับผิดชอบ / 
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- เอกสารประกอบการสอน 
- หนังสือ / เว็ปไซต ์
- Power Point  
- สื่อส าเร็จอิเล็กทรอนิกส์ 
- เครื่องฉายมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 

๒ 
 

บทท่ี ๑ ความรู้เบ้ืองต้นทางรัฐประศาสน 
ศาสตร ์
- ความเป็นสหวิทยาการของรัฐประศาสน 
ศาสตร ์

๒ - บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายจาก
กรณีศึกษา 
- การเรียนการสอนแบบ e-
Learning อาทิเช่น เช็คชื่อ
รายงานตัวเข้าห้องเรียนใน

ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ 
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๙ 

สัปดาห์ 
ท่ี 

 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อท่ีใช้ (ถ้ามี) 

 
ผู้สอน 

- ขอบข่ายของการศึกษาวิชารัฐประศาสน 
ศาสตร ์
- แนวคิด ทฤษฎีส าคัญในรัฐประศาสน
ศาสตร ์
- ความหมายของกระบวนทัศน์ในรัฐ
ประศาสนศาสตร ์
 
สรปุประเด็น 
ค าถามท้ายบท  

ระบบ e-Learning ตลอด
ภาคการศึกษาที่ ๑ 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
และความรับผิดชอบ / 
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- ถาม-ตอบประเด็นประจ า
บท 
- อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น (พัฒนาด้านความรู้ 
/ ทักษะทางปัญญา / 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ) 
- มอบหมายงานค้นคว้าและ
ฝึกปฏิบัติ ให้ท าใบงานเดี่ยว 
(ฝึกวิเคราะห์ปัญหาค าถาม
ท้ายบทแบบอัตนัยตาม
วัตถุประสงค์ประจ าบทที่ ๑ 
โดยใช้โปรแกรม Microsoft 
Word หรือ Notepad หรือ
โปรแกรม Microsoft Excel 
แล้วส่งเข้าใบงานทาง Line, 
Messenger, e-mail)  
(พฒันาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
และความรับผิดชอบ/ 
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- เอกสารประกอบการสอน 
- หนังสือ / เว็ปไซต ์
- Power Point  
- สื่อส าเร็จอิเล็กทรอนิกส์ 
- เครื่องฉายมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 



 

รายวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา                                            มคอ. ๓ 

Public Administration in Buddhist Literature                                                              ดร.ภูษิต ปุลันรัมย ์

 

๑๐ 

สัปดาห์ 
ท่ี 

 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อท่ีใช้ (ถ้ามี) 

 
ผู้สอน 

๓ บทท่ี ๒ ความหมายและประเภทของ
วรรณกรรม 
- ค ว าม ห มายข อ งวรรณ ก รร ม ท า ง
พระพุทธศาสนา 
- ป ร ะ เภ ท ข อ ง ว ร ร ณ ก ร ร ม ท า ง
พระพุทธศาสนา 
- อิทธิพลของศาสนาที่มีต่อวรรณกรรม
ไทย 
- วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในสังคมยุค
ใหม่ 
 
สรปุประเด็น  
ค าถามท้ายบท  

๒ - บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายจาก
กรณีศึกษา 
- การเรียนการสอนแบบ e-
Learning อาทิเช่น เช็คชื่อ
รายงานตัวเข้าห้องเรียนใน
ระบบ e-Learning ตลอด
ภาคการศึกษาที่ ๑ 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
และความรับผิดชอบ / 
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- ถาม-ตอบประเด็นประจ า
บท (ท าใบงานตอบค าถาม
ท้ายบทแบบอัตนัยใน
ห้องเรียน)  
- อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น (พัฒนาการเรียนรู้
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
/ พัฒนาด้านความรู้ / 
ทักษะทางปัญญา / ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
/ พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- มอบหมายงานค้นคว้าและ
ฝึกปฏิบัติ ให้ท าใบงานเดี่ยว 
(ฝึกวิเคราะห์ปัญหาค าถาม
ท้ายบทแบบอัตนัยตาม
วัตถุประสงค์ประจ าบทที่ ๒ 
โดยใช้โปรแกรม Microsoft 
Word หรือ Notepad หรือ
โปรแกรม Microsoft Excel 
แล้วส่งเข้าใบงานทาง Line, 
Messenger, e-mail)  
(พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 

ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ 
 

 



 

รายวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา                                                                         มคอ. ๓ 

Public Administration in Buddhist Literature                                                                           ดร.ภูษิต ปุลันรัมย ์                 
  Research and Literary Works on Buddhism                  

                  ผศ. ชอบ ดีสวนโคก /ดร.ภูษิต ปุลันรัมย ์

 

๑๑ 

สัปดาห์ 
ท่ี 

 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อท่ีใช้ (ถ้ามี) 

 
ผู้สอน 

และความรับผิดชอบ/ 
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- เอกสารประกอบการสอน 
- หนังสือ / เว็ปไซต ์
- Power Point  
- สื่อส าเร็จอิเล็กทรอนิกส์ 
- เครื่องฉายมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 

๔ บท ท่ี  ๓  แนวคิดและทฤษฎีทางรั ฐ
ประศาสนศาสตร์ท่ีปรากฏในวรรณกรรม 
ทางพระพุทธศาสนา 
- ไตรภูมิพระร่วง 
- วรรณกรรมอื่นๆ เช่น หลักการบริหาร
ตามแนววรรณกรรมพระมงคลวิเสสกถา 
 
สรปุประเด็น 
ค าถามท้ายบท 

๒ - บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายจาก
กรณีศึกษา 
- การเรียนการสอนแบบ e-
Learning อาทิเช่น เช็คชื่อ
รายงานตัวเข้าห้องเรียนใน
ระบบ e-Learning ตลอด
ภาคการศึกษาที่ ๑ 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
และความรับผิดชอบ / 
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- ถาม-ตอบประเด็นประจ า
บท (ท าใบงานตอบค าถาม
ท้ายบทแบบอัตนัยใน
ห้องเรียน)  
- อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น (พัฒนาการเรียนรู้
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
/ พัฒนาด้านความรู้ / 
ทักษะทางปัญญา / ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
/ พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- มอบหมายงานค้นคว้าและ
ฝึกปฏิบัติ ให้ท าใบงานเดี่ยว 

ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ 
 
 



 

รายวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา                                            มคอ. ๓ 

Public Administration in Buddhist Literature                                                              ดร.ภูษิต ปุลันรัมย ์

 

๑๒ 

สัปดาห์ 
ท่ี 

 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อท่ีใช้ (ถ้ามี) 

 
ผู้สอน 

(ฝึกวิเคราะห์ปัญหาค าถาม
ท้ายบทแบบอัตนัยตาม
วัตถุประสงค์ประจ าบทที่ ๓ 
โดยใช้โปรแกรม Microsoft 
Word หรือ Notepad หรือ
โปรแกรม Microsoft Excel 
แล้วส่งเข้าใบงานทาง Line, 
Messenger, e-mail)  
(พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
และความรับผิดชอบ/ 
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- เอกสารประกอบการสอน 
- หนังสือ / เว็ปไซต ์
- Power Point  
- สื่อส าเร็จอิเล็กทรอนิกส์ 
- เครื่องฉายมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 

๕ 
 

บท ท่ี  ๔  แนวคิดและทฤษฎีทางรั ฐ
ประศาสนศาสตร์ท่ีปรากฏในวรรณกรรม 
ทางพระพุทธศาสนา 
- โลกนีต ิ
- วรรณกรรมอื่นๆ เช่น หลักการบริหาร
ตามแนววรรณกรรมพระมงคลวิเสสกถา 
 
สรปุประเด็น  
ค าถามท้ายบท 

๒ - บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายจาก
กรณีศึกษา 
- การเรียนการสอนแบบ e-
Learning อาทิเช่น เช็คชื่อ
รายงานตัวเข้าห้องเรียนใน
ระบบ e-Learning ตลอด
ภาคการศึกษาที่ ๑ 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
และความรับผิดชอบ / 
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- ถาม-ตอบประเด็นประจ า
บท (ท าใบงานตอบค าถาม
ท้ายบทแบบอัตนัยใน
ห้องเรียน)  
- อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ 
 

 



 

รายวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา                                                                         มคอ. ๓ 

Public Administration in Buddhist Literature                                                                           ดร.ภูษิต ปุลันรัมย ์                 
  Research and Literary Works on Buddhism                  

                  ผศ. ชอบ ดีสวนโคก /ดร.ภูษิต ปุลันรัมย ์

 

๑๓ 

สัปดาห์ 
ท่ี 

 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อท่ีใช้ (ถ้ามี) 

 
ผู้สอน 

คิดเห็น (พัฒนาการเรียนรู้
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
/ พัฒนาด้านความรู้ / 
ทักษะทางปัญญา / ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
/ พฒันาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- มอบหมายงานค้นคว้าและ
ฝึกปฏิบัติ ให้ท าใบงานเดี่ยว 
(ฝึกวิเคราะห์ปัญหาค าถาม
ท้ายบทแบบอัตนัยตาม
วัตถุประสงค์ประจ าบทที่ ๔ 
โดยใช้โปรแกรม Microsoft 
Word หรือ Notepad หรือ
โปรแกรม Microsoft Excel 
แล้วส่งเข้าใบงานทาง Line, 
Messenger, e-mail)  
(พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
และความรับผิดชอบ/ 
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- เอกสารประกอบการสอน 
- หนังสือ / เว็ปไซต ์
- Power Point  
- สื่อส าเร็จอิเล็กทรอนิกส์ 
- เครื่องฉายมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 

๖ บท ท่ี  ๕  แนวคิดและทฤษฎีทางรั ฐ
ประศาสนศาสตร์ท่ีปรากฏในวรรณกรรม 
ทางพระพุทธศาสนา 
- ราชนีติ 
- วรรณกรรมอื่นๆ เช่น หลักการบริหาร
ตามแนววรรณกรรมพระมงคลวิเสสกถา 

๒ - บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายจาก
กรณีศึกษา 
- การเรียนการสอนแบบ e-
Learning อาทิเช่น เช็คชื่อ
รายงานตัวเข้าห้องเรียนใน
ระบบ e-Learning ตลอด
ภาคการศึกษาที่ ๑ 

ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ 
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Public Administration in Buddhist Literature                                                              ดร.ภูษิต ปุลันรัมย ์

 

๑๔ 

สัปดาห์ 
ท่ี 

 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อท่ีใช้ (ถ้ามี) 

 
ผู้สอน 

 
สรปุประเด็น  
ค าถามท้ายบท 

(พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
และความรับผิดชอบ / 
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- ถาม-ตอบประเด็นประจ า
บท (ท าใบงานตอบค าถาม
ท้ายบทแบบอัตนัยใน
ห้องเรียน)  
- อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น (พัฒนาการเรียนรู้
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
/ พัฒนาด้านความรู้ / 
ทักษะทางปัญญา / ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
/ พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- มอบหมายงานค้นคว้าและ
ฝึกปฏิบัติ ให้ท าใบงานเดี่ยว 
(ฝึกวิเคราะห์ปัญหาค าถาม
ท้ายบทแบบอัตนัยตาม
วัตถุประสงค์ประจ าบทที่ ๕ 
โดยใช้โปรแกรม Microsoft 
Word หรือ Notepad หรือ
โปรแกรม Microsoft Excel 
แล้วส่งเข้าใบงานทาง Line, 
Messenger, e-mail)  
(พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
และความรับผิดชอบ/ 
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- เอกสารประกอบการสอน 
- หนังสือ / เว็ปไซต ์
- Power Point  
- สื่อส าเร็จอิเล็กทรอนิกส์ 
- เครื่องฉายมัลติมีเดีย
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                  ผศ. ชอบ ดีสวนโคก /ดร.ภูษิต ปุลันรัมย ์

 

๑๕ 

สัปดาห์ 
ท่ี 

 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อท่ีใช้ (ถ้ามี) 

 
ผู้สอน 

โปรเจคเตอร์ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 

๗ บท ท่ี  ๖  แนวคิดและทฤษฎีทางรั ฐ
ประศาสนศาสตร์ท่ีปรากฏในวรรณกรรม 
ทางพระพุทธศาสนา 
- ธรรมนีติ 
- วรรณกรรมอื่นๆ เช่น หลักการบริหาร
ตามแนววรรณกรรมพระมงคลวิเสสกถา 
 
สรปุประเด็น  
ค าถามท้ายบท 

๒ - บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายจาก
กรณีศึกษา 
- การเรียนการสอนแบบ e-
Learning อาทิเช่น เช็คชื่อ
รายงานตัวเข้าห้องเรียนใน
ระบบ e-Learning ตลอด
ภาคการศึกษาที่ ๑ 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
และความรับผิดชอบ / 
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- ถาม-ตอบประเด็นประจ า
บท (ท าใบงานตอบค าถาม
ท้ายบทแบบอัตนัยใน
ห้องเรียน)  
- อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น (พัฒนาการเรียนรู้
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
/ พัฒนาด้านความรู้ / 
ทักษะทางปัญญา / ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
/ พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- มอบหมายงานค้นคว้าและ
ฝึกปฏิบัติ ให้ท าใบงานเดี่ยว 
(ฝึกวิเคราะห์ปัญหาค าถาม
ท้ายบทแบบอัตนัยตาม
วัตถุประสงค์ประจ าบทที่ ๖ 
โดยใช้โปรแกรม Microsoft 
Word หรือ Notepad หรือ
โปรแกรม Microsoft Excel 
แล้วส่งเข้าใบงานทาง Line, 
Messenger, e-mail)  

ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ 
 

 



 

รายวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา                                            มคอ. ๓ 

Public Administration in Buddhist Literature                                                              ดร.ภูษิต ปุลันรัมย ์

 

๑๖ 

สัปดาห์ 
ท่ี 

 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อท่ีใช้ (ถ้ามี) 

 
ผู้สอน 

(พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
และความรับผิดชอบ/ 
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- เอกสารประกอบการสอน 
- หนังสือ / เว็ปไซต ์
- Power Point  
- สื่อส าเร็จอิเล็กทรอนิกส์ 
- เครื่องฉายมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 

๘ บท ท่ี  ๗  แนวคิดและทฤษ ฎีทางรั ฐ
ประศาสนศาสตร์ท่ีปรากฏในวรรณกรรม 
ทางพระพุทธศาสนา 
- จักรวาฬทีปนี 
- วรรณกรรมอื่นๆ เช่น หลักการบริหาร
ตามแนววรรณกรรมพระมงคลวิเสสกถา 
 
สรปุประเด็น  
ค าถามท้ายบท 

๒ - บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายจาก
กรณีศึกษา 
- การเรียนการสอนแบบ e-
Learning อาทิเช่น เช็คชื่อ
รายงานตัวเข้าห้องเรียนใน
ระบบ e-Learning ตลอด
ภาคการศึกษาที่ ๑ 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
และความรับผิดชอบ / 
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- ถาม-ตอบประเด็นประจ า
บท (น าเสนอความก้าวหน้า
ใบงานเดี่ยวและรายงาน
กลุ่ม)  
- อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น (พัฒนาการเรียนรู้
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
/ พัฒนาด้านความรู้ / 
ทักษะทางปัญญา / ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
/ พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ 
 

 



 

รายวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา                                                                         มคอ. ๓ 

Public Administration in Buddhist Literature                                                                           ดร.ภูษิต ปุลันรัมย ์                 
  Research and Literary Works on Buddhism                  

                  ผศ. ชอบ ดีสวนโคก /ดร.ภูษิต ปุลันรัมย ์

 

๑๗ 

สัปดาห์ 
ท่ี 

 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อท่ีใช้ (ถ้ามี) 

 
ผู้สอน 

- มอบหมายงานค้นคว้าและ
ฝึกปฏิบัติ ให้ท าใบงานเดี่ยว 
(ฝึกวิเคราะห์ปัญหาค าถาม
ท้ายบทแบบอัตนัยตาม
วัตถุประสงค์ประจ าบทที่ ๗ 
โดยใช้โปรแกรม Microsoft 
Word หรือ Notepad หรือ
โปรแกรม Microsoft Excel 
แล้วส่งเข้าใบงานทาง Line, 
Messenger, e-mail)  
(พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
และความรับผิดชอบ/ 
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- เอกสารประกอบการสอน 
- หนังสือ / เว็ปไซต ์
- Power Point  
- สื่อส าเร็จอิเล็กทรอนิกส์ 
- เครื่องฉายมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 

๙ สอบวัดผลกลางภาค ๒ - ส อ บ วั ด ผ ล ก า ร
ด า เนิ นการต าม กา ร
จัดการเรียนการสอน 
(น าเสนอผ่านระบบออน
ไซต ์และออนไลน์) 

ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ 
 
 

๑๐ บท ท่ี  ๘  แนวคิดและทฤษฎีทางรั ฐ
ประศาสนศาสตร์ท่ีปรากฏในวรรณกรรม 
ทางพระพุทธศาสนา 
- ภูมิวิลาสินี 
- วรรณกรรมอื่นๆ เช่น หลักการบริหาร
ตามแนววรรณกรรมพระมงคลวิเสสกถา 
 

๒ - บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายจาก
กรณีศึกษา 
- การเรียนการสอนแบบ e-
Learning อาทิเช่น เช็คชื่อ
รายงานตัวเข้าห้องเรียนใน
ระบบ e-Learning ตลอด
ภาคการศึกษาที่ ๑ 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 

ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ 
 

 



 

รายวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา                                            มคอ. ๓ 

Public Administration in Buddhist Literature                                                              ดร.ภูษิต ปุลันรัมย ์

 

๑๘ 

สัปดาห์ 
ท่ี 

 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อท่ีใช้ (ถ้ามี) 

 
ผู้สอน 

สรปุประเด็น  
ค าถามท้ายบท 

และความรับผิดชอบ / 
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- ถาม-ตอบประเด็นประจ า
บท (น าเสนอความก้าวหน้า
ใบงานเดี่ยวและรายงาน
กลุ่ม)  
- อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น (พัฒนาการเรียนรู้
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
/ พัฒนาด้านความรู้ / 
ทักษะทางปัญญา / ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
/ พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- มอบหมายงานค้นคว้าและ
ฝึกปฏิบัติ ให้ท าใบงานเดี่ยว 
(ฝึกวิเคราะห์ปัญหาค าถาม
ท้ายบทแบบอัตนัยตาม
วัตถุประสงค์ประจ าบทที่ ๘ 
โดยใช้โปรแกรม Microsoft 
Word หรือ Notepad หรือ
โปรแกรม Microsoft Excel 
แล้วส่งเข้าใบงานทาง Line, 
Messenger, e-mail)  
(พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
และความรับผิดชอบ/ 
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- เอกสารประกอบการสอน 
- หนังสือ / เว็ปไซต ์
- Power Point  
- สื่อส าเร็จอิเล็กทรอนิกส์ 
- เครื่องฉายมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
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                  ผศ. ชอบ ดีสวนโคก /ดร.ภูษิต ปุลันรัมย ์

 

๑๙ 

สัปดาห์ 
ท่ี 

 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อท่ีใช้ (ถ้ามี) 

 
ผู้สอน 

๑๑ บท ท่ี  ๙  แนวคิดและทฤษฎีทางรั ฐ
ประศาสนศาสตร์ท่ีปรากฏในวรรณกรรม 
ทางพระพุทธศาสนา 
- มังคลทีปน ี
- วรรณกรรมอื่นๆ เช่น หลักการบริหาร
จัดการตามแนวฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ 
(บุญเดือน ๙ บุญข้าวประดับดิน) 
 
 
สรปุประเด็น  
ค าถามท้ายบท 

๒ - บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายจาก
กรณีศึกษา 
- การเรียนการสอนแบบ e-
Learning อาทิเช่น เช็คชื่อ
รายงานตัวเข้าห้องเรียนใน
ระบบ e-Learning ตลอด
ภาคการศึกษาที่ ๑ 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
และความรับผิดชอบ / 
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- ถาม-ตอบประเด็นประจ า
บท (น าเสนอความก้าวหน้า
ใบงานเดี่ยวและรายงาน
กลุ่ม)  
- อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น (พัฒนาการเรียนรู้
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
/ พัฒนาด้านความรู้ / 
ทักษะทางปัญญา / ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
/ พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- มอบหมายงานค้นคว้าและ
ฝึกปฏิบัติ ให้ท าใบงานเดี่ยว 
(ฝึกวิเคราะห์ปัญหาค าถาม
ท้ายบทแบบอัตนัยตาม
วัตถุประสงค์ประจ าบทที่ ๙ 
โดยใช้โปรแกรม Microsoft 
Word หรือ Notepad หรือ
โปรแกรม Microsoft Excel 
แล้วส่งเข้าใบงานทาง Line, 
Messenger, e-mail)  
(พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 

ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ 
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Public Administration in Buddhist Literature                                                              ดร.ภูษิต ปุลันรัมย ์

 

๒๐ 

สัปดาห์ 
ท่ี 

 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อท่ีใช้ (ถ้ามี) 

 
ผู้สอน 

และความรับผิดชอบ/ 
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- เอกสารประกอบการสอน 
- หนังสือ / เว็ปไซต ์
- Power Point  
- สื่อส าเร็จอิเล็กทรอนิกส์ 
- เครื่องฉายมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 

๑๒ บทท่ี ๑๐ แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ท่ีปรากฏในวรรณกรรม 
ทางพระพุทธศาสนา 
- โลกทีปกสาร 
- วรรณกรรมอื่นๆ เช่น หลักการบริหาร
จัดการตามแนวฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ 
(บุญเดือน ๑๐ บุญข้าวสาก) 
 
 
สรปุประเด็น  
ค าถามท้ายบท 

๒ - บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายจาก
กรณีศึกษา 
- การเรียนการสอนแบบ e-
Learning อาทิเช่น เช็คชื่อ
รายงานตัวเข้าห้องเรียนใน
ระบบ e-Learning ตลอด
ภาคการศึกษาที่ ๑ 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
และความรับผิดชอบ / 
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- ถาม-ตอบประเด็นประจ า
บท (น าเสนอความก้าวหน้า
ใบงานเดี่ยวและรายงาน
กลุ่ม)  
- อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น (พัฒนาการเรียนรู้
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
/ พัฒนาด้านความรู้ / 
ทักษะทางปัญญา / ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
/ พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- มอบหมายงานค้นคว้าและ
ฝึกปฏิบัติ ให้ท าใบงานเดี่ยว 

ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ 
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  Research and Literary Works on Buddhism                  

                  ผศ. ชอบ ดีสวนโคก /ดร.ภูษิต ปุลันรัมย ์

 

๒๑ 

สัปดาห์ 
ท่ี 

 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อท่ีใช้ (ถ้ามี) 

 
ผู้สอน 

(ฝึกวิเคราะห์ปัญหาค าถาม
ท้ายบทแบบอัตนัยตาม
วัตถุประสงค์ประจ าบทที่ 
๑๐ โดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Word หรือ 
Notepad หรือโปรแกรม 
Microsoft Excel แล้วส่ง
เข้าใบงานทาง Line, 
Messenger, e-mail)  
(พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
และความรับผิดชอบ/ 
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- เอกสารประกอบการสอน 
- หนังสือ / เว็ปไซต ์
- Power Point  
- สื่อส าเร็จอิเล็กทรอนิกส์ 
- เครื่องฉายมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 

๑๓ บทท่ี ๑๑ แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ท่ีปรากฏในวรรณกรรม 
ทางพระพุทธศาสนา  
- โลกบัญญัต ิ
- วรรณกรรมอื่นๆ เช่น หลักการบริหาร
จัดการตามแนวฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ 
(บุญเดือน ๑๑ บุญวันออกพรรษา) 
 
สรปุประเด็น  
ค าถามท้ายบท 

๒ - บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายจาก
กรณีศึกษา 
- การเรียนการสอนแบบ e-
Learning อาทิเช่น เช็คชื่อ
รายงานตัวเข้าห้องเรียนใน
ระบบ e-Learning ตลอด
ภาคการศึกษาที่ ๑ 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
และความรับผิดชอบ / 
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- ถาม-ตอบประเด็นประจ า
บท (น าเสนอความก้าวหน้า
ใบงานเดี่ยวและรายงาน
กลุ่ม)  

ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ 
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๒๒ 

สัปดาห์ 
ท่ี 

 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อท่ีใช้ (ถ้ามี) 

 
ผู้สอน 

- อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น (พัฒนาการเรียนรู้
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
/ พัฒนาด้านความรู้ / 
ทักษะทางปัญญา / ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
/ พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- มอบหมายงานค้นคว้าและ
ฝึกปฏิบัติ ให้ท าใบงานเดี่ยว 
(ฝึกวิเคราะห์ปัญหาค าถาม
ท้ายบทแบบอัตนัยตาม
วัตถุประสงค์ประจ าบทที่ 
๑๑ โดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Word หรือ 
Notepad หรือโปรแกรม 
Microsoft Excel แล้วส่ง
เข้าใบงานทาง Line, 
Messenger, e-mail)  
(พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
และความรับผิดชอบ/ 
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- เอกสารประกอบการสอน 
- หนังสือ / เว็ปไซต ์
- Power Point  
- สื่อส าเร็จอิเล็กทรอนิกส์ 
- เครื่องฉายมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 

๑๔ บทท่ี ๑๒ วิเคราะห์และเปรียบเทียบ
หลักการบริหารในวรรณกรรมอ่ืนๆ ท่ี
น่าสนใจ 
- รัฏฐาภิปาลโนบายในวรรณกรรมพระ

๒ - บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายจาก
กรณีศึกษา 
- การเรียนการสอนแบบ e-
Learning อาทิเช่น เช็คชื่อ
รายงานตัวเข้าห้องเรียนใน

ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ 
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                  ผศ. ชอบ ดีสวนโคก /ดร.ภูษิต ปุลันรัมย ์

 

๒๓ 

สัปดาห์ 
ท่ี 

 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อท่ีใช้ (ถ้ามี) 

 
ผู้สอน 

มงคลวิเสสกถา 
- วรรณกรรมอื่นๆ เช่น หลักการบริหาร
จัดการตามแนวฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ 
(บุญเดือน ๑๒ บุญกฐิน) 
 
สรปุประเด็น  
ค าถามท้ายบท 

ระบบ e-Learning ตลอด
ภาคการศึกษาที่ ๑ 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
และความรับผิดชอบ / 
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- ถาม-ตอบประเด็นประจ า
บท (น าเสนอความก้าวหน้า
ใบงานเดี่ยวและรายงาน
กลุ่ม)  
- อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  
- ช้ีแจงประชุมหารือเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการน า
หลักการทางรัฐประศาสน
ศาสตร์และวรรณกรรมตาม
แนวฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ 
(บุญเดือน ๑๒ บุญกฐิน) ไป
ประยุกต์ใช้กับ “โครงการ
กฐินมหาวิทยาลัย 
บูรณาการด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอนรายวิชา รัฐ
ประศาสนศาสตร์ใน
วรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา”  
ระหว่างวันที่ ๒-๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 (พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม / 
พัฒนาด้านความรู้ / ทักษะ
ทางปัญญา / ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
/ พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- มอบหมายงานค้นคว้าและ
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๒๔ 

สัปดาห์ 
ท่ี 

 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อท่ีใช้ (ถ้ามี) 

 
ผู้สอน 

ฝึกปฏิบัติ ให้ท าใบงานเดี่ยว 
(ฝึกวิเคราะห์ปัญหาค าถาม
ท้ายบทแบบอัตนัยตาม
วัตถุประสงค์ประจ าบทที่ 
๑๒ โดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Word หรือ 
Notepad หรือโปรแกรม 
Microsoft Excel แล้วส่ง
เข้าใบงานทาง Line, 
Messenger, e-mail)  
(พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
และความรับผิดชอบ/ 
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- เอกสารประกอบการสอน 
- หนังสือ / เว็ปไซต์ 
- Power Point  
- สื่อส าเร็จอิเล็กทรอนิกส์ 
- เครื่องฉายมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 

๑๕ วิเคราะห์/ถอดบทเรียน สรุปหลักการ
บ ริ ห า ร ใ น ว ร ร ณ ก ร ร ม ท า ง
พระพุทธศาสนา 
- นิสิตน าเสนองานเดี่ยว  
 
สรปุประเด็น  
 

๒ - บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายจาก
กรณีศึกษา 
- การเรียนการสอนแบบ e-
Learning อาทิเช่น เช็คชื่อ
รายงานตัวเข้าห้องเรียนใน
ระบบ e-Learning ตลอด
ภาคการศึกษาที่ ๑ 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
และความรับผิดชอบ / 
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- ถาม-ตอบประเด็นต่างๆ 
- อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น (พัฒนาการเรียนรู้

ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ 
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                  ผศ. ชอบ ดีสวนโคก /ดร.ภูษิต ปุลันรัมย ์

 

๒๕ 

สัปดาห์ 
ท่ี 

 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อท่ีใช้ (ถ้ามี) 

 
ผู้สอน 

ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
/ พัฒนาด้านความรู้ / 
ทักษะทางปัญญา / ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
/ พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- นิสิตน าเสนอใบงานเดี่ยว
ในรูปแบบสื่อ Power Point   
 (พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
และความรับผิดชอบ/ 
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- เอกสารประกอบการสอน 
- หนังสือ / เว็ปไซต ์
- Power Point  
- สื่อส าเร็จอิเล็กทรอนิกส์ 
- เครื่องฉายมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 

๑๖ วิเคราะห์/ถอดบทเรียน สรุปหลักการ
บริหารในวรรณกรรมอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจ 
- นิสิตน าเสนอรายงานกลุ่ม 
 
สรปุประเด็น  
 

๒ - บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายจาก
กรณีศึกษา 
- การเรียนการสอนแบบ e-
Learning อาทิเช่น เช็คชื่อ
รายงานตัวเข้าห้องเรียนใน
ระบบ e-Learning ตลอด
ภาคการศึกษาที่ ๑ 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
และความรับผิดชอบ / 
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- ถาม-ตอบประเด็นต่างๆ 
- อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น (พัฒนาการเรียนรู้
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ 
 

 



 

รายวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา                                            มคอ. ๓ 

Public Administration in Buddhist Literature                                                              ดร.ภูษิต ปุลันรัมย ์

 

๒๖ 

สัปดาห์ 
ท่ี 

 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อท่ีใช้ (ถ้ามี) 

 
ผู้สอน 

/ พัฒนาด้านความรู้ / 
ทักษะทางปัญญา / ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
/ พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- นิสิตน าเสนอรายงานกลุ่ม 
ในรูปแบบสื่อ Power Point   
 (พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
และความรับผิดชอบ/ 
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- เอกสารประกอบการสอน 
- หนังสือ / เว็ปไซต ์
- Power Point  
- สื่อส าเร็จอิเล็กทรอนิกส์ 
- เครื่องฉายมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 

๑๗ สรุปเน้ือหาตั้งแต่บทท่ี ๑-๑๒ เพ่ือให้
นิสิตได้มองเห็นภาพรวมของเน้ือหาแต่
ละบทในรายวิชา 

๒ - บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายจาก
กรณีศึกษา 
- การเรียนการสอนแบบ e-
Learning อาทิเช่น เช็คชื่อ
รายงานตัวเข้าห้องเรียนใน
ระบบ e-Learning ตลอด
ภาคการศึกษาที่ ๑ 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
และความรับผิดชอบ / 
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- ถาม-ตอบประเด็นต่างๆ 
- อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น (พัฒนาการเรียนรู้
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
/ พัฒนาด้านความรู้ / 

ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ 
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๒๗ 

สัปดาห์ 
ท่ี 

 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อท่ีใช้ (ถ้ามี) 

 
ผู้สอน 

ทักษะทางปัญญา / ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
/ พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- แนะแนวประเด็นที่ควร
ศึกษาทบทวนก่อนสอบ
วัดผลปลายภาค 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
ความรู ้/ ทักษะทางปัญญา 
/ ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ) 
- เอกสารประกอบการสอน 
- หนังสือ / เว็ปไซต ์
- Power Point  
- สื่อส าเร็จอิเล็กทรอนิกส์ 
- เครื่องฉายมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 

๑๘ สอบปลายภาค ๒ สอบแบบอัตนัย 
(ผ่านระบบ MCU  

e-Testing) 

วิทยาลัยสงฆ์
ขอนแก่น 

 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ท่ี  มาตรฐานการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล  สัปดาห์ท่ีประเมิน สัดส่วนของ
การประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ความรับผิดชอบหลัก 
ข้อ ๔.๒.๑ (๑), (๒) 

- สังเกตพฤติกรรมผูเ้รียน 
- ประเมินผลงานจากการท าใบงาน
เดี่ยวหรอืรายงานกลุ่ม/เข้าช้ันเรียน 

ตลอดภาคการศึกษา ๑๐ % 

๒ 
ด้านความรู้ 
ความรับผิดชอบหลัก 
ข้อ ๔.๒.๒ (๑), (๒), (๓) 

- การตอบค าถามในช้ันเรียน 
- กิจกรรมทั้งในและนอกช้ันเรียน 
- การสอบกลางภาค 

๑-๘, ๑๐-๑๗ 

๙ 
๒๐ % 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
ความรับผิดชอบหลัก 
ข้อ ๔.๒.๓ (๒) 

การสอบปลายภาค แบบอตันัย  ๑๘ ๔๐ % 
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๒๘ 

ท่ี  มาตรฐานการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล  สัปดาห์ท่ีประเมิน สัดส่วนของ
การประเมินผล 

๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 
ความรับผิดชอบหลัก 
ข้อ ๔.๒.๔ (๒) 
 
 

- การสั งเกตพฤติกรรมจากการ
ท างานกลุ่มร่วมกับเพื่อน/การมี
ส่วนร่วม  
- การน าเสนอรายงาน/อภิปราย 
เสนอความคิดเห็น 
- การท าใบงานเดี่ยวหรอืงานกลุม่ 
(แบบอัตนัย) 
- การส่งงานตามที่มอบหมาย 

ตลอดภาคการศึกษา ๑๕ % 

๕ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ความรับผิดชอบหลัก 
ข้อ ๔.๒.๕ (๒) 

- การน าเสนองานหน้าช้ันเรียน 
- การส่งงานผา่นทาง e-mail, Inbox 
- การน าเสนอผลงานใบงานเดี่ยว
และรายกลุ่ม โดยใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศผ่านสื่ อแบบ Power 
Point) 

ตลอดภาคการศึกษา ๑๕ % 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. เอกสารและต าราหลัก 
คนอง วังฝ่ายแก้ว. รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๕๑. 

วัดปากน้ า ภาษีเจริญ. พระมงคลวิเสสกถา. กรุงเทพมหานคร: หสน. อาทรการพิมพ์, ๒๕๔๖. 

๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
พระธรรมโกศาจารย์, ศ. ดร. (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พุทธวิธีการบริหาร. กรุงเทหมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 
ฤทธ์ิชัย แกมนาค. รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๓๙. 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
กรมศิลปากกร. กาพย์มหาชาติ. พระนคร: คลังวิทยา, ๒๕๐๗. 
_____. มหาชาติค าหลวง. พระนคร: คลังวิทยา, ๒๕๑๑. 
คูณ โทขันธ์. พุทธศาสนากับสังคมและวัฒนธรรมไทย. กรุงเทพมหานคร: โอ.เอ.พริ้นต้ิง เฮาส์, ๒๕๔๕. 
ติน ปรัชญพฤทธ์ิ. ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘. 
ทศพร ศิริสัมพันธ์. ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการบริหารราชการแนวใหม่ . กรุงเทหมหานคร: บริษัท วิช่ัน พริ้น 

แอนด์ มีเดยี จ ากัด, ๒๕๔๙. 
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๒๙ 

ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์รัตนไตร, ๒๕๔๙. 
นงเยาว์ ชาญณรงค์. ศาสนากับสังคม. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลยัรามค าแหง, ๒๕๔๕. 
นิตย์ สัมมาพันธ์. การบริหารเชิงพุทธ. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: สถาบันพัฒนบรหิารศาสตร์, โอเดียนสโตร์, 

๒๕๒๙. 
บุญทัน ดอกไธสง. รัฐประศาสนศาสตร์เปลี่ยนโลก. พระนครศรีอยุธยา: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

๒๕๖๒. 
พระพรหมโมลี (วิลาส ญาณวโร). กรรมทีปนี. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ดอกหญ้า, ๒๕๔๑. 
พระมหาณรงค์ กนฺตสีโล. จุดเด่นของพระพุทธศาสนา. เชียงใหม่: ทรีโอแอดเวอร์ไทซิ่ง แอนด์ มีเดีย, ๒๕๔๘. 
พระมหาธรรมรัต อริยธมฺโม. “การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักรัฐศาสตร์ที่มีในพระไตรปิฎก”. วิทยานิพนธ์ปริญญาศา

สนศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 
พระมหาธรรมราชาที่ ๑ พญาลิไท, กรมศิลปากร. ไตรภูมิพระร่วง ฉบับตรวจสอบใหม่. กรมศิลปากร: กอง

วรรณคดีและประวัติศาสตร์, ๒๕๑๔. 
พิทยา บวรวัฒนา. ทฤษฎีองค์การสาธารณะ. พิมพ์ครั้งที่ ๑๒. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศักดิ์

โสภาการพิมพ์, ๒๕๕๒. 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. มังคลัตถทีปนีแปล พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราช

วิทยาลัย, ๒๕๔๗. 
สนิท ตั้งทวี. วรรณคดีและวรรณกรรมศาสนา. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๗. 
สมเด็จพระพนรัตน. สังคีติยวงศ์. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 
สมเด็จพระวันรัตน. สังคีติยวงศ์ พงศาวดาร เรื่องสังคายนาพระธรรมวินัย สมเด็จพระวันรัตน วัดพระเชตุพน ใน

รัชกาลท่ี ๑ แต่งภาษามคธ พระยาปริยัติธรรมธาดา (แพ ตาลลักษมณ) เปรียญ แปลเปนภาษาไทย . 
คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน จัดพิมพ์ในการออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสฺสานุก
โร เจริญพานิช) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘. พระสุธีธรรมานุวัตร (เทียบ 
สิริญาโณ, ป.ธ. ๙, Ph.D.) (บรรณาธิการ). กรุงเทพมหานคร: บริษัท อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง จ ากัด 
(มหาชน), ๒๕๕๘. 

สุทธิพงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธ์ิ. หลักพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร: กองศาสนศึกษา กรมการศาสนา 
กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๓๕. 

อุทัย เลาหวิเชียร. รัฐประศาสนศาสตร์: ลักษณะวิชามิติต่างๆ. พิมพ์ครั้งที่ ๘. ส านักพิมพ์เสมาธรรม, ๒๕๔๔. 
 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสทิธิผลในรายวิชาน้ี ได้รับการประเมนิผลจากนิสติ โดยมีผลการประเมนิความสอดคลอ้งตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ แยกเป็นรายด้านได้ดังนี้ 
          ๑.๑ ด้านเนื้อหาวิชา 

     ๑) มีการแจ้งให้นิสิตทราบเกี่ยวกับค าอธิบายรายวิชา ขอบข่ายเนื้อหารายวิชา แผนการสอน  
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๓๐ 

     ๒) การจัดล าดับเนื้อหาเป็นไปอย่างมีระบบและข้ันตอนชัดเจน 
     ๓) ได้รับความรู้ในรายวิชาน้ีครบถ้วนตามแผนการสอน 
     ๔) สอนเนื้อหารายวิชาให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวันและสถานการณ์ปัจจุบัน 

               ๕) น าเสนอประเด็นใหม่ๆ ที่ทันสมัยในกรอบเนื้อหารายวิชา 
          ๑.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอน 

    ๑) มีการใช้สื่อการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมและหลากหลายท าให้ผู้เรียนเข้าใจ
เนื้อหามากยิ่งขึ้น 
    ๒) ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
    ๓) ให้ข้อมูลและช้ีแนะแหล่งค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 
    ๔) จัดเนื้อหาและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน 
    ๕) มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมที่มีสารประโยชน์ในกิจกรรมการเรียนการสอน 
    ๖) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เสนอความคิดเห็นในการเรียนการสอน  

              ๗) มีการวัดผลและประเมินผลหลายรูปแบบ 
          ๑.๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรมของอาจารย์ 

   ๑) มีความเมตตา กรุณา ปราศจากอคติต่อผู้เรียน 
   ๒) มีความอดทนต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้เรียนในขณะท าการเรียนการสอน 
   ๓) ปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือทั้งในและนอกเวลาปฏิบัติงานสอน 

              ๔) มีเวลาให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียน ตรงต่อเวลาและอุทิศตนให้กับการสอนเต็มที่ 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
          - การสังเกตการณ์สอนของผูร้่วมทีมการสอน 
          - ผลการสอบ 
          - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู ้
          - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
          - ขอเสนอแนะผ่านเวบบอร์ด ที่อาจารยผ์ู้สอนไดจ้ัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกบันิสิต 
๓. การปรับปรุงการสอน  

หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
          - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
          - การวิจัยในและนอกช้ันเรียน 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ใน
วิชา ได้จากการสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสติ รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลัง
การออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่



 

รายวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา                                                                         มคอ. ๓ 

Public Administration in Buddhist Literature                                                                           ดร.ภูษิต ปุลันรัมย ์                 
  Research and Literary Works on Buddhism                  

                  ผศ. ชอบ ดีสวนโคก /ดร.ภูษิต ปุลันรัมย ์

 

๓๑ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
          - มีการตั้งคณะกรรมการในหลักสูตร/สาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมนิ และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสทิธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามข้อ ๔ 
          - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจาก
งานวิจัยของอาจารย์หรือแนวคิดใหม่ๆ 

 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้บรรยาย  อาจารย์ ดร.ภูษิต ปุลันรมัย์, ป.ธ. ๙ 
 
 
 
 
ลงช่ือ _______________________________ วันที่รายงาน ______๑๐ พ.ค. ๖๕________  
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  อาจารย์ ดร.เรียงดาว ทวะชาลี 
 

ลงช่ือ _______________________________ วันที่รายงาน ______๑๐ พ.ค. ๖๕________ 

 


