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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.๓ การเมืองการปกครองกับพุทธศาสนา)  

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะสังคมศาสตร์ 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและช่ือรายวิชา  
     ๔๐๑ ๒๒๓ การเมืองการปกครองกับพุทธศาสนา 

        Politics  and  Buddhism 
๒.จ านวนหน่วยกิต   

๒ หน่วยกิต (๒-๐-๔) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     รัฐศาตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
    ผศ.ประกอบ   มีโคตรกอง 
๕.ภาคการศึกษา / ช้ันปีท่ีเรียน 
     ภาคการศึกษาที่๒ / ชั้นปีที่ ๓ 
๖.รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๘.สถานท่ีเรียน    
   คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๙.วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
     ๒  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
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หมวดท่ี ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของพระพุทธศาสนาที่มี ส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง
ตั้งแต่อดีตเป็นต้นมา หลักพุทธธรรมที่มีต่อการเสริมสร้างคุณธรรมให้แก่ทางการเมืองการปกครอง องค์กรทาง
คณะสงฆ์ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านการเมืองการปกครองของไทย  บทบาทของพระสงฆ์ต่อการเมืองไทย
บทบาทของพระสงฆ์กับการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยและประเทศอ่ืน ๆ   โดยมี กรณีศึกษาจาก
พระสงฆ์ที่มีบทบาททางการเมือง  เช่นพระสงฆ์ศรีลังกา  เป็นตัวอย่าง 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

     เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ ความเข้าใจ ใน
บทบาทของพระพุทธศาสนาที่มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองตั้งแต่อดีตเป็นต้นมา หลักพุทธธรรมที่มีต่อ
การเสริมสร้างคุณธรรมให้แก่ทางการเมืองการปกครอง องค์กรทางคณะสงฆ์ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้าน
การเมืองการปกครองของไทย บทบาทของพระสงฆ์ต่อการเมืองไทยบทบาทของพระสงฆ์กับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยของไทย บทบาทและความส าคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย เพ่ือพัฒนาคุณธรรม
ของบุคคลเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านการเมืองการปกครองของไทยที่ได้มีความก้าวหน้าและเปล่ียนแปลง
ไปตามยุคสมัย รวมทั้งสถานภาพของพระพุทธศาสนาในสังคมไทยปัจจุบัน 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

 
๑.ค าอธิบายรายวิชา  

     ศึกษาวิเคราะห์บทบาทของพระพุทธศาสนาที่มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองตั้งแต่อดีตเป็นต้นมา หลัก
พุทธธรรมที่มีต่อการเสริมสร้างคุณธรรมให้แก่ทางการเมืองการปกครอง องค์กรทางคณะสงฆ์ที่ก่อให้เกิดการ
พัฒนาทางด้านการเมืองการปกครองของไทย บทบาทของพระสงฆ์ต่อการเมืองไทยบทบาทของพระสงฆ์กับการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย พุทธธรรมที่มีส่วนเสริมสร้างคุณธรรมให้แก่การเมือง  บทบาทพระสงฆ์
ต่อการเมืองการปกครองของไทย บทบาทของพระสงฆ์ต่อการเมืองไทย  บทบาทของพระสงฆ์กับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย โดยมีกรณีศึกษาจากพระสงฆ์ที่มีบทบาททางการเมือง เช่น พระสงฆ์ศรีลังกา เป็น
ตัวอย่าง   
๒.จ านวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๓๒ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา   

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนิสิตเฉพาะ

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง ๔ 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์   
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 ราย   

๓.จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล  

     - อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเวปไซต์คณะสังคมศาสตร์  
     - อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์   
 (เฉพาะรายที่ต้องการ) 

 
หมวดท่ี ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 

 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 

     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 

          พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้ อ่ืนในสังคมอย่างราบรื่น และ
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยผู้สอนต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม การประยุกต์
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาการเมืองการปกครอง บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาการเมืองการ
ปกครองอดีตถึงปัจจุบัน เพ่ือให้นิสิตสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับการศึกษาพระพุทธศาสนา
กับการพัฒนาการเมืองการปกครอง โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังน้ี 
           )๑) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตย์สุจริต  
           ) ๒) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
           )๓) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ
ความส าคัญ 
           ) ๔) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ 
           ) ๕) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
           (๖) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
     ๑.๒ วิธีการสอน  

          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาพระสงฆ์ที่มีบทบาทในการพัฒนาการเมืองการปกครอง  
            - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง 
          - บทบาทสมมติ 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 

          - พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 
          - มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้น ามาท ารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
          - ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
          - ประเมินผลการน าเสนอรายงานที่มอบหมาย 
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๒.ความรู้  

     ๒.๑ ความรู้ท่ีต้องได้รับ  

          ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของพระพุทธศาสนาที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการปกครองของ
ไทยตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นต้นมา พุทธธรรมที่มีส่วนเสริมสร้างคุณธรรมให้แก่การเมือง องค์กรทางคณะสงฆ์
ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านการเมืองการปกครองของไทย  บทบาทของพระสงฆ์ต่อการเมืองไทย  บทบาท
ของพระสงฆ์กับการปกครองระบอบประชาธิปไตย  โดยมีกรณีศึกษาจากพระสงฆ์ที่มีบทบาททางการเมือง เช่น 
พระสงฆ์ศรีลังกา เป็นตัวอย่าง  
     ๒.๒ วิธีการสอน 

          บรรยาย อภิปราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน  การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้
ค้นคว้าหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยน ามาสรุปและน าเสนอ การศึกษาโดยใช้ปัญหา และโครงงาน 
Problem and Project Base Learning และ Student Center เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 

          - ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี  
          - น าเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
          - วิเคราะห์กรณีศึกษา 
๓.ทักษะทางปัญญา 

     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 

          พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็ นระบบ มีการวิเคราะห์ ประยุกต์เชื่อมโยงบทบาทและ
ความส าคัญของพระพุทธศาสนาเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาทางการเมืองการปกครองของไทย  
     ๓.๒ วิธีการสอน 

          - การมอบหมายให้นิสิตท าโครงงานพิเศษ และน าเสนอผลการศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - วิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนาการเมืองการปกครองของไทยใน
ปัจจุบัน 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 

          สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์บทบาทและ
แนวโน้มของพระพุทธศาสนากับการพัฒนาการเมืองการปกครองของไทย  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา   

          - พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 
          - พัฒนาความเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างานเป็นทีม 
          - พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามก าหนดเวลา 



ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                                                                                     
๕ 
 

     ๔.๒ วิธีการสอน 

          - จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
          - มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล หรือ อ่านบทความ/หนังสือที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา  
          - การน าเสนอรายงาน 
     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 

          - ประเมินตนเองและเพ่ือน ด้วยแบบฟอร์มที่ก าหนด 
          - รายงานที่น าเสนอ พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
          - รายงานการศึกษาด้วยตนเอง 
๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา       

          - พัฒนาทักษะในการส่ือสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการท ารายงาน และน าเสนอใน
ชั้นเรียน 
          - พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา 

พัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  
          - ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร เช่น การส่งงานทางอีเมล์ การสร้างห้องแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องต่างๆ  
          - ทักษะในการน าเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
     ๕.๒ วิธีการสอน       

          - มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website ส่ือการสอน e-learning และท ารายงาน โดย
เน้นการน าตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
          - น าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 

          - การจัดท ารายงาน และน าเสนอด้วยส่ือเทคโนโลยี 
          - การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย  
 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 
สัปดาห์

ท่ี 
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียน 
การสอน  ส่ือท่ีใช้ 

(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
 

บทท่ี ๑ ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองกับ
พระพุทธศาสนา 

๒ บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ  

ผศ.ประกอบ  มีโคตรกอง
สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
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๖ 
 

สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน  ส่ือท่ีใช้ 

(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

- บทน า 
-การเมืองการปกครองของไทย 
- ความส าคัญของพระพุทธศาสนา
ในสังคม 
- หน้าที่ของพระพุทธศาสนาต่อ
สังคม 
- องค์ประกอบของ
พระพุทธศาสนา 

๒ 
 

บทท่ี ๒ การเมืองการปกครอง
ในอดีต 

- ความหมายและความส าคัญของ
การเมืองการปกครอง 
- การเมืองการปกครองทัศนะของ
พระพุทธศาสนา 

๒ บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปราย
กลุ่มจากกรณีศึกษา 

ผศ.ประกอบ  มีโคตรกอง
สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

๓ 
 

บทท่ี ๒ พระพุทธศาสนากับการ
พัฒนา (ต่อ) 

- พระสงฆ์กับการส่งเสริมคุณธรรม
ให้แก่การเมือง 

๒ บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปราย
กลุ่มจากกรณีศึกษา 

ผศ.ประกอบ  มีโคตรกอง
สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

๔ 
 

ทดสอบย่อย 
บทท่ี ๓ พระพุทธศาสนากับ
การเมืองการปกครองอดีตถึง
ปัจจุบัน 
- พระพุทธศาสนากับการเมืองการ
ปกครองสมัยสุโขทัย 
- พระพุทธศาสนากับการเมืองการ
ปกครองสมัยอยุธยา 
- พระพุทธศาสนากับการเมืองการ
ปกครองสมัยธนบุรี 

๒ บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปราย
กลุ่มจากกรณีศึกษา 

ผศ.ประกอบ  มีโคตรกอง
สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

๕ 
 

บทท่ี ๓ พระพุทธศาสนากับการ
พัฒนาการเมืองการปกครอง
อดีตถึงปัจจุบัน (ต่อ) 

๒ บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ศึกษากรณีศึกษา 
อภิปราย ตัวอย่าง

ผศ.ประกอบ  มีโคตรกอง
สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
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๗ 
 

สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน  ส่ือท่ีใช้ 

(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

- พระพุทธศาสนากับการเมืองการ
ปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ 
- พระพุทธศาสนากับการเมืองการ
ปกครองสมัยปัจจุบัน 

การศึกษาจากปัญหา
โครงงาน Problem 
base learning 
 

๖ 
 

บทท่ี ๔ พระพุทธศาสนากับ
การเมืองการปกครองไทย 
-พระพุทธศาสนากับการเมืองการ
ปกครองแบบพ่อปกครองลูก 
-พระพุทธศาสนากับการเมืองการ
ปกครองแบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์  
-พระพุทธศาสนากับการเมืองการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย 

๒ บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ศึกษากรณีศึกษา 
อภิปราย ตัวอย่าง
การศึกษาจากปัญหา
โครงงาน Problem 
base learning 
 

ผศ.ประกอบ  มีโคตรกอง
สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

๗ 
 

บทท่ี ๕ พุทธธรรมกับการ
เสริมสร้างคุณธรรมทาง
การเมือง 

- ความหมายของพุทธธรรม 
- ความส าคัญของพุทธธรรมต่อ
การเสริมสร้างคุณธรรมทาง
การเมือง 
- คุณธรรมและจริยธรรมทาง
การเมือง 
- หลักพุทธธรรมส าหรับผู้ปกครอง 
- แนวทางการประยุกต์ใช้พุทธ
ธรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมทาง
การเมือง 

๒ บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ศึกษากรณีศึกษา 
อภิปราย ตัวอย่าง
การศึกษาจากปัญหา
โครงงาน Problem 
base learning 
 

ผศ.ประกอบ  มีโคตรกอง
สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

๘ สอบกลางภาค  ๒   

๙ 
 

บทท่ี ๖ พระสงฆ์กับการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองการปกครอง 

- การมีส่วนร่วมในการเมืองการ
ปกครองของพระสงฆ์ในสมัย

๒ บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ศึกษากรณีศึกษา 
อภิปราย ตัวอย่าง
การศึกษาจากปัญหา
โครงงาน Problem 

ผศ.ประกอบ  มีโคตรกอง
สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
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๘ 
 

สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน  ส่ือท่ีใช้ 

(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

พุทธกาล 
- การมีส่วนร่วมในการเมืองการ
ปกครองของพระสงฆ์ในประเทศ
ไทย 
- บทบาทของพระสงฆ์ในการเมือง
การปกครองด้านต่าง ๆ 

base learning  
 

๑๐ 
 

บทท่ี ๗ บทบาทของพระสงฆ์กับ
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
- บทบาทของพระสงฆ์ตามพระ
ธรรมวินัย 
- บทบาทของพระสงฆ์ต่อ
สังคมไทย 
 

๒ บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ศึกษากรณีศึกษา
อภิปราย ตัวอย่าง
การศึกษาจากปัญหา
โครงงาน Problem 
base learning 

ผศ.ประกอบ  มีโคตรกอง
สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

๑๑ 
 

บทท่ี ๗ บทบาทของพระสงฆ์กับ
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย (ต่อ) 
- บทบาทของพระสงฆ์กับการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 
- ประชาธิปไตยกับธรรมาธิปไตย 

๒ บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ศึกษากรณีศึกษา
อภิปราย ตัวอย่าง
การศึกษาจากปัญหา
โครงงาน Problem 
base learning 

ผศ.ประกอบ  มีโคตรกอง
สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

๑๒ 
 

ทดสอบย่อย  
บทท่ี ๘ ความสัมพันธ์
ระหว่างศาสนจักรและ
อาณาจักร 
- ความหมายของศาสนจักรและ
อาณาจักร 
- ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนจักร
และอาณาจักรในสมัยพุทธกาล 

๒ บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ศึกษากรณีศึกษา 
อภิปราย ตัวอย่าง
การศึกษาจากปัญหา
โครงงาน Problem 
base learning  

ผศ.ประกอบ  มีโคตรกอง
สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

๑๓ 
 

บทท่ี ๘ ความสัมพันธ์
ระหว่างศาสนจักรและ
อาณาจักร (ต่อ) 
- ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนจักร

๒ บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ศึกษากรณีศึกษา 
อภิปราย ตัวอย่าง
การศึกษาจากปัญหา

ผศ.ประกอบ  มีโคตรกอง
สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
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๙ 
 

สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน  ส่ือท่ีใช้ 

(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

และอาณาจักรในประเทศไทย 
- รัฐกับการให้ความคุ้มครองและ
อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา 

โครงงาน Problem 
base learning  

๑๔ 
 

บทท่ี ๙ สถานะของ
พระพุทธศาสนาในกระแสของ
การเปล่ียนแปลงทางสังคม
ปัจจุบัน 

- สถานภาพของพระพุทธศาสนา
ในประเทศไทย 
- การเปล่ียนแปลงทางสังคมที่
ส่งผลกระทบต่อพระพุทธศาสนา 
- สถานะของพระพุทธศาสนาในยุค
โลกาภิวัฒน์  

๒ บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ศึกษากรณีศึกษา 
อภิปราย ตัวอย่าง
การศึกษาจากปัญหา
โครงงาน Problem 
base learning  

ผศ.ประกอบ  มีโคตรกอง
สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

๑๕ 
 

บทท่ี ๑๐ แนวโน้มของการเมือง
การปกครองของไทยกับพุทธ
ศาสนา 
- แนวโน้มบทบาทที่พึงประสงค์ทาง
การเมืองการปกครองของไทยกับ
พุทธศาสนา 
- แนวโน้มพระพุทธศาสนากับ
สังคมไทย 
- แนวโน้มการเมืองการปกครอง
ของไทยกับพุทธศาสนา 

๒ บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ศึกษากรณีศึกษา 
อภิปราย ตัวอย่าง
การศึกษาจากปัญหา
โครงงาน Problem 
base learning  

ผศ.ประกอบ  มีโคตรกอง
สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

๑๖ สอบปลายภาค ๒   
 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ท่ี  
ผลการ
เรียนรู้*  

วิธีการประเมิน  
สัปดาห์ท่ี
ประเมิน  

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

๑ 

๑.๑, ๑.๖, 
๑.๗, ๒.๑, 
๒.๔-๒.๖, 
๓.๒ 

ทดสอบย่อยครั้งที่ ๑ 
สอบกลางภาค 
ทดสอบย่อยครั้งที่ ๒ 
สอบปลายภาค 

๔ 
๘ 
๑๒ 
๑๖ 

๕ % 
๑๐ % 
๕ % 
๕๐ % 
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๑๐ 
 

   

๒ 

๑.๑, ๑.๖, 
๑.๗, ๒.๑, 
๒.๔-๒.๖, 
๓.๒, ๔.๑-
๔.๖,๕.๓-
๕.๔ 

วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า การน าเสนอ
รายงาน 
การท างานกลุ่มและผลงาน 
การอ่านและสรุปบทความ 
การส่งงานตามที่มอบหมาย  

ตลอดภาค
การศึกษา 

๒๐ % 

๓ 
๑.๑-๑.๗, 
๓.๑ 

การเข้าชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

๑๐ % 

 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ไม่มี 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
    ไม่มี 
๓.เอกสารและข้อมูลแนะน า 
จ านงค์ ทองประเสริฐ. พระพุทธศาสนากับสังคมและการเมือง. กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, ๒๕๒๐. 
จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์. สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์ . กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 

๒๕๔๕. 
ประเวศ วะสี, และคณะ . พระพุทธศาสนากับจิตวิญญาณสังคมไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). พุทธศาสน์กับชาติไทย. กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). การพัฒนาท่ีย่ังยืน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๓๗. 

สมบูรณ์ สุขส าราญ, การพัฒนาตามแนวพุทธศาสนา : กรณีศึกษาพระสงฆ์กับการพัฒนา. กรุงเทพฯ : 
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หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา  

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ที่จัดท าโดยนิสิต ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจาก



ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                                                                                     
๑๑ 
 

นิสิตได้ดังน้ี 
          - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
          - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
          - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
          - ขอ้เสนอแนะผ่านเวบบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการส่ือสารกับนิสิต 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังน้ี 
          - การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
          - ผลการสอบ 
          - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
๓.การปรับปรุงการสอน  
     หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง 
และหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดังน้ี 
          - - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
          - - การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 
๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตในรายวิชา  
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ใน
วิชา ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และ
หลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังน้ี 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังน้ี 
          - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔ 
          - เปล่ียนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้น้ีกับปัญหาที่มาจาก
งานวิจัยของอาจารย์หรือแนวคิดใหม่ๆ 

 
 


