
 

มคอ.๓  

รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาเขตขอนแก่น/คณะสังคมศาสตร์/สาขาวิชารัฐศาสตร ์

หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา  
     ๔๐๑ ๓๒๕  รัฐศาสตรต์ามแนวพระพุทธศาสนา 

          Political Science in Buddhism 
๒.จำนวนหน่วยกิต   

๒ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     รัฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

พระครูสุตธรรมภาณี, ผศ. และคณะ 
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๑ / ช้ันปีท่ี ๓  รัฐศาสตรบณัฑติ  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคปกต/ิภาคสมทบ 
๖.รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน    
     คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๙.วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
     ๑๑  พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     - เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในหลักแนวคิดทางการเมือง  การบริหาร  และการปกครองของพระพุทธศาสนาจากพระไตรปฎิก  
ตำราทางพระพุทธศาสนาและจากผลงานของนักวิชาการสมยัใหม ่
     - เพื่อให้นิสิตสามารถใช้ความรู้ทางด้านการปกครองและการบรหิารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     - เพื่อให้นิสิตสามารถนำความรู้ทางด้านการปกครองและการบรหิารไปประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาสังคม 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 



 

     เพื่อให้นิสิตมีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการนำความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการปกครองและการบริหาร
ไปประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพทุธศาสนาเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม เพื่อเป็นพื้นฐานการเรยีนในวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ท้ังนี้ ควรมี
การเปลีย่นแปลงตัวอยา่งอ้างอิง ให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านการปกครองและการบริหารที่ได้มีความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงไปตาม
ยุคสมยั 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 

๑.คำอธิบายรายวิชา  

     ศึกษาแนวคิดทางการเมือง  การบริหาร  และการปกครองของพระพุทธศาสนาจากพระไตรปิฎก  ตำราทางพระพุทธศาสนาและ
จากผลงานของนักวิชาการสมัยใหม่  
๒.จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๓๒ ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษา   
 

สอนเสริมตามความต้องการ
ของนิสิตเฉพาะราย   

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง ๔ ช่ัวโมง
ต่อสัปดาห์   

๓.จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 

     - อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผา่นเวบไซตค์ณะ  
     - อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบคุคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  (เฉพาะรายที่ต้องการ) 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 

     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

          พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผูอ้ื่นในสังคมอย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
โดยผู้สอนต้องพยายามสอดแทรกเรือ่งที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้นิสิตสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับการศึกษา
รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้ 
           )๑) ตระหนักในคุณค่าและคณุธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสตัยส์ุจรติ  
           )๒) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
           )๓) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ 
           )๔) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
           )๕) เคารพกฎระเบยีบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
 
     ๑.๒ วิธีการสอน  

          - บรรยายพร้อมยกตัวอยา่งกรณีศึกษาเกีย่วกับประเด็นรัฐศาสตรต์ามแนวพระพุทธศาสนา 
          - อภิปรายกลุม่ 
          - กำหนดให้นิสิตหาตัวอยา่งที่เกี่ยวข้อง 
          - บทบาทสมมต ิ



 

     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 

          - พฤติกรรมการเข้าเรยีน และส่งงานท่ีได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 
          - มีการอ้างอิงเอกสารที่ไดน้ำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
          - ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
          - ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย 
๒.ความรู้  

     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ  

          ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดทางการเมือง การบริหาร และการปกครองของพระพุทธศาสนาจากพระไตรปิฎก ตำราทาง
พระพุทธศาสนาและจากผลงานของนักวิชาการสมัยใหม่ 
     ๒.๒ วิธีการสอน 

          บรรยาย อภิปราย การทำงานกลุ่ม การนำเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นคว้าหาบทความ ข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ การศึกษาโดยใช้ปัญหา และโครงงาน Problem base learning และ Student Center เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 

          - ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี 
          - นำเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลทีเ่กี่ยวข้อง 
          - วิเคราะห์กรณีศึกษา 
๓.ทักษะทางปัญญา 

     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

          พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางรัฐศาสตร์ตามแนว
พระพุทธศาสนา 
     ๓.๒ วิธีการสอน 

          - การมอบหมายให้นิสิตทำโครงงานพิเศษ และนำเสนอผลการศึกษา 
          - อภิปรายกลุม่ 
          - วิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับการปกครองกับการปกครองในปัจจุบัน 
          - การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤต ิ
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 

          สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในด้านรัฐศาสตร์ตามแนว
พระพุทธศาสนา 
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา  

          - พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 
          - พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม 
          - พัฒนาการเรียนรูด้้วยตนเอง และมีความรับผดิชอบในงานท่ีมอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา 



 

     ๔.๒ วิธีการสอน 

          - จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
          - มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล หรือ อ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา 
          - การนำเสนอรายงาน 
     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 

          - ประเมินตนเอง และเพือ่น ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด 
          - รายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม 
          - รายงานการศึกษาด้วยตนเอง 
๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา       

          - พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล  การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในช้ันเรียน 
          - พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมลูจากกรณีศึกษา 
          - พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  
          - ทักษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งงานทางอีเมล์ การสร้างห้องแสดงความคดิเห็นในเรื่องต่างๆ  
          - ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
     ๕.๒ วิธีการสอน       

          - มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และทำรายงาน โดยเน้นการนำตัวเลข หรอื
มีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมลูที่น่าเชื่อถือ 
          - นำเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 

          - การจัดทำรายงาน และนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลย ี
          - การมีส่วนร่วมในการอภปิรายและวิธีการอภิปราย 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

 

๑. แผนการสอน 
สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

๑-๒ 
 

แนะนำเนื้อหาวิชาและวิธีการศึกษา 

บทท่ี ๑ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา  
-  ความหมายของรัฐศาสตร์  
-  องค์ประกอบของรัฐศาสตร์  
     -   ขอบเขตการศึกษาวิชา
รัฐศาสตร์ 

๔ บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
Course outline/ 
Lecture/ 
Assign 

พระครสูุตธรรมภาณ ี
และคณะ 



 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

- ประโยชน์ของการศึกษาวิชา
รัฐศาสตร์ 
-  ลักษณะเด่นของรัฐศาสตร์เชิงพุทธ  
-  ความสำคัญที่ต้องศึกษาหลัก
รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก 

๓ 
 

บทท่ี ๒ แนวคิดการปกครองในสมัย
พุทธกาล   
- ความหมายทั่วไปของการเมืองการ
ปกครอง  
 -  แนวคิดของการปกครองทั่วไป   
 -   รูปแบบการปกครองสมัย

พุทธกาล 
  -   คุณธรรมทางพระพุทธศาสนากับ
หลักการปกครอง    

-  อธิปไตย ๓ กับหลักการปกครอง    
-  วิเคราะห์การปกครองในสมัย

พุทธกาล    

๒ บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
Lecture/ 
Present/ 
Conference 

พระครสูุตธรรมภาณ ี
และคณะ 

๔ 
 

บทท่ี ๓ หลักการบริหารตามแนว
พระพุทธศาสนา 

-  ภาวะผู้นำของนักบริหาร  

-  คุณธรรมสำหรับนักบริหาร  
-  คุณลักษณะของนักบริหาร  
-  หลักการบริหาร  

๒ บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
Lecture/ 
Present/ 
Conference 

พระครสูุตธรรมภาณ ี
และคณะ 

๕ 
 

บทท่ี ๔ หลักนิติบัญญัติและตุลาการ
ในพระไตรปิฎก 

-  หลักนิติบัญญัติในพระไตรปิฎก  
-  หลักตุลาการตามแนว
พระพุทธศาสนา 
-   การเปรียบเทียบหลักนิติบัญญัติ
และตุลาการกับหลักประชาธิปไตย 
- ระบบกฎหมายและการลงโทษกับ
พระวินัยและกฎหมายคณะสงฆ์ 

๒ บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
Lecture/ 
Present/ 
Conference 

พระครสูุตธรรมภาณ ี
และคณะ 



 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

๖ 
 

บทท่ี ๕ การกำเนิดรัฐใน 
พระไตรปิฎก  
-  การกำเนิดรัฐในพระไตรปิฎก  
- การจัดระเบียบทางสังคมของรัฐใน
พระไตรปิฎก 
-  ที่มาและความสำคัญของผู้นำรัฐ  

๒ บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
Lecture/ 
Present/ 
Conference 

พระครสูุตธรรมภาณ ี
และคณะ 

๗ 
 

บทท่ี ๖ พระสูตรที่เกี่ยวกับการเมือง 
การปกครองและการบริหาร 
๑ . พระสูตรที่ เกี่ ย วกับการเมื องการ
ปกครอง 
๒. พระสูตรทีเ่กี่ยวกับการบริหาร 

๒ บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
Lecture/ 
Present/ 
Conference 

พระครสูุตธรรมภาณ ี
และคณะ 

๘ สอบกลางภาค  ๒   
๙ 
 

บทท่ี ๗ หลักพุทธธรรมกับการปกครอง
และการบริหาร 
 ๑. แนวคิดในการนำหลักพุทธธรรมมาใช้
กับการปกครองและการบริหาร 
 ๒. ลักษณะของพุทธธรรม 
๓. หลักพุทธธรรมคณุธรรมและจรยิธรรม
ทางการเมืองการปกครอง 

๒ บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
Lecture/ 
Present/ 
Conference 

พระครสูุตธรรมภาณ ี
และคณะ 

๑๐-๑๑ 
 

บทท่ี ๘ การปกครองและการบริหารตาม
แนวคัมภีร์ชาดก 

 -คัมภีร์ชาดกท่ีเกี่ยวกับการปกครอง
และการบริหาร 
-  ระบบการเมืองการปกครองตาม
แนวคัมภีร์ชาดกในพระพุทธศาสนา 
-  หลักการปกครองและการบริหาร
ตามแนวคัมภีร์ชาดกใน
พระพุทธศาสนา  

๔ บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
Lecture/ 
Present/ 
Conference 

พระครสูุตธรรมภาณ ี
และคณะ 

๑๒-๑๓ 
 

บทท่ี ๙ การเมืองการปกครองตามแนว
พระพุทธศาสนาในทัศนะนกัวิชาการ 
 ๑. การเมืองการปกครองตามแนว
พระพุทธศาสนาของพุทธทาสภิกข ุ
 ๒. การเมืองการปกครองตามแนว

๔ บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
Lecture/ 
Present/ 

พระครสูุตธรรมภาณ ี
และคณะ 



 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

พระพุทธศาสนาของพระพรหมคณุาภรณ์ 
(ป.อ.ปยุตฺโต) 
๓. การเมืองการปกครองตามแนว
พระพุทธศาสนาของพระธรรมโกศาจารย์ 
(ประยูร ธมมฺจิตโฺต) 

Conference 

๑๔ 
 

บทท่ี ๑๐ ทิศทางการศึกษา
รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา
ในอนาคต   
- รัฐศาสตร์ตามแนว
พระพุทธศาสนาในสภาพปัจจุบัน 
-  คุณธรรมจริยธรรมทางการเมืองใน
สถานการณ์ปัจจุบัน 
-  บทบาทของพระพุทธศาสนากับ
การสร้างสันติภาพโลก 
-แนวโน้มการศึกษารัฐศาสตร์ตาม
แนวพระพุทธศาสนา 

๒ บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
Lecture/ 
Present/ 
Conference 

พระครสูุตธรรมภาณ ี
และคณะ 

๑๕ 
 

ประมวล /สรุปองค์ความรู้ประจำวิชา  ๒ Conference/ 
Evaluation/ 
Improvement/ 
Development 

 

๑๖ สอบปลายภาค ๒   
 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมนิ  สัปดาห์ท่ีประเมิน  สัดส่วนของการประเมินผล 

๑ 

ทดสอบย่อยครั้งที่ ๑ 
สอบกลางภาค 
ทดสอบย่อยครั้งที่ ๒ 
สอบปลายภาค 

๔ 
๘ 

๑๒ 
๑๖ 

๑๐% 
๒๕% 
๑๐% 
๒๕% 

๒ 

วิเคราะห์กรณีศึกษา คน้คว้า การนำเสนอรายงาน 
การทำงานกลุม่และผลงาน 
การอ่านและสรุปบทความ 
การส่งงานตามที่มอบหมาย  

ตลอดภาคการศึกษา ๒๐% 



 

๓ 
การเข้าช้ันเรยีน 
การมสี่วนร่วม อภิปราย เสนอความคดิเห็นในช้ันเรยีน ตลอดภาคการศึกษา ๑๐% 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.เอกสารและตำราหลัก 
     คนอง วังฝายแก้ว. รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.๒๕๕๑ 
๒.เอกสารและข้อมลูสำคัญ 
     ไม่มี 
๓.เอกสารและข้อมลูแนะนำ 
โกวิทย์ วงษ์สุรวัฒน์. รัฐศาสตร์กบัการเมือง. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ๒๕๓๔. 
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. สำนักงาน. กระทรวงศึกษาธิการ. รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธ. กรุงเทพมหานคร: กราฟิคอาร์ต, ๒๕๒๖. 
จำนง อดิวัฒนสิทธ์ิ. สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 
ปรีชา ช้างขวัญยืน. ทรรศนะทางการเมืองของพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร: สามัคคีสาส์น, ๒๕๔๐. 
พระราชปัญญาเมธี (สมชัย กุสลจติฺโต). พระพุทธศาสนา: แนวคิดเพ่ือพัฒนาสังคมและการเมือง. กรุงเทพมหานคร: นติธรรมการพิมพ์
, ๒๕๔๘. 
มยุรา อุรเคนทร์. พระพุทธศาสนากับการเมือง: กรณีศึกษาการปฏิบัติตนของนกัการเมืองในปัจจบุัน.  
วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. คู่มอืสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น แปล. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๔๘. 
ฤทธิชัย แกมนาค. ดร. รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการวัฒนแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, 
๒๕๓๙. 
เวชยันต์ กิตติโสภโณ. พระมหา. การปกครองแบบธรรมรัฐแนวพุทธศาสนาเถรวาทกับการปกครองแบบอุดมรัฐ ของเพลโต: 
การศึกษาเปรียบเทียบ. ปริญญาศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๔๔. 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนสิิต ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนิสิตไดด้ังนี ้
          - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
          - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรยีน 
          - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
          - ขอเสนอแนะผ่านเวบบอร์ด ที่อาจารยผ์ู้สอนได้จดัทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนิสติ 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 

          - การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
          - ผลการสอบ 
          - การทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรู้ 
๓.การปรับปรุงการสอน  
     หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมลูเพิ่มเติมใน
การปรับปรุงการสอน ดังนี ้



 

          - สัมมนาการจัดการเรยีนการสอน 
          - การวิจัยในและนอกช้ันเรียน 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การ
สอบถามนิสติ หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรยีนรายวิชา มีการ
ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชาได้ดังนี ้
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุม่ตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคณุวุฒิ ท่ีไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสตูร  
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสติ โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้
คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา 
เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี ้
          - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามข้อ ๔ 
          - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นิสติมมีุมมองในเรือ่งการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรือ
อุตสาหกรรมต่าง ๆ 

 


