มคอ.๓

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓)
วิชา รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฏก
(Political Science in Tipitaka)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

คณะ สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยทั่วไป
๑.รหัสและชื่อรายวิชา
๑๐๑ ๔๒๗ รัฐศาสตร์ในพระไตรปิ ฏก Political Science in Tipitaka
๒.จานวนหน่วยกิต
๒ หน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖)
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
พุทธศาสตรบัณฑิต วิชาแกนพระพุทธศาสนา
๔. อาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตร, อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน
๑.อาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตร สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
๒. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา พระครูสุตธรรมภาณี, ผศ.
๓. อาจารย์ผู้สอน พระครูสุตธรรมภาณี, ผศ./อาจารย์ชัยรัตน์ มาสอน
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ ๑ / ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) -ไม่มี๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) -ไม่มี๘.สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
๙. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจความหมายของรัฐศาสตร์วิเคราะห์หลักธรรมที่เกี่ยวกับรัฐศาสตร์ที่
ปรากฏในพระไตรปิฎกโดยศึกษาเปรียบเทียบรัฐศาสตร์แนวพุทธกับรัฐศาสตร์ทั่วไป
วัตถุประสงค์
ก. วัตถุประสงค์การเรียนรู้
หลังเรียนจบรายวิชานี้แล้ว ผู้เรียนสามารถ
๑. อธิบายความหมาย และขอบข่ายรัฐศาสตร์ทั่วไปและในทัศนะของพระพุทธศาสนาได้
๒. อธิบายแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ที่ปรากฏในพระไตรปิฎกได้
๓. สามารถประยุกต์หลักรัฐศาสตร์ตามทัศนะของพระพุทธศาสนามาใช้กับสังคมได้
ข. วัตถุประสงค์เชิงคุณธรรม
๑. มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ใหม่และรู้จักใช้อย่างมีเหตุผล
๒. รู้จักคิดอย่างเป็นระบบและสามารถประสานเชื่อมโยงแนวความคิด
๓. สามารถนาหลักการปกครองแนวพุทธไปประยุกต์ใช้และเผยแพร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. วัตถุประสงค์ในการการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
๑. กาลังดาเนินการทาสื่อการเรียนการสอนโดย e-learning
๒. เปลี่ยนแปลงเนื้อหาการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักฐานเชิงประจักษ์

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดาเนินการ
๑. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมายและขอบข่ายของรัฐ ศาสตร์ วิเคราะห์ แนวคิดและทฤษฎีห ลั กทางรัฐ ศาสตร์ที่ปรากฏใน
พระไตรปิฎก หลักธรรมของผู้บริหารเปรียบเทียบรัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์กับรัฐศาสตร์ทั่วไป
๒. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
บรรยาย ๓๐ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

สอนเสริม

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

สอนเสริมตามความ
ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
การศึกษาด้วยตนเอง ๖
ต้องการของนิสิตเฉพาะ
ภาคสนาม
ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ราย
๓. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะพุทธศาสตร์

- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่
ต้องการ)
หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต
๔.๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
ด้านบุคลิกภาพ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
- มีการสอดแทรกเรื่องการสารวมในสมณภาวะ การครองจีวรหรือการ
แต่งกาย การเข้าสังคมและศาสนพิธี เทคนิคการเจรจาสื่อสาร การมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการวางตัวในการทางานในบางรายวิชาที่
เกี่ยวข้องและในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ก่อนที่นิสิตจะสาเร็จการศึกษา
- กาหนดให้มีรายวิชาซึ่งนิสิตต้องทางานเป็นกลุ่ม และมีการกาหนด
หัวหน้ากลุ่มในการทารายงานตลอดจน กาหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมใน
การนาเสนอรายงานเพื่อเป็นการฝึกให้นิสิตได้สร้างภาวะผู้นาและการ
เป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี
- มีกิจกรรมนิสิตที่มอบหมายให้นิสิตหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการ
ดาเนินกิจกรรมเพื่อฝึกให้นิสิตมีความรับผิดชอบ
- มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา เข้าเรียน
อย่างสม่าเสมอ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมสร้างความกล้าในการ
แสดงความคิดเห็น
- มีการให้ความรู้แก่นิสิตในการนาเอาความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ใน
พระไตรปิฎกไปใช้ในการทางานที่จะทาให้นิสิตอยู่ร่วมกับคนอื่นและ
คนในสังคมได้

ด้านภาวะผู้นา และความรับผิดชอบ
ตลอดจนวินัยในตนเอง

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

๔.๒ การพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (จาก มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๐)
๑.คุณธรรม จริยธรรม

๒.ความรู้

๓.ทักษะทางปัญญา

๔.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

๕.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๑

๒

๓

๔

๕

๑

๒

๓
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๔.๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม
ความรับผิดชอบหลัก
(๑) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต
(๒) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ
สังคม
(๔) เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์
ความรับผิดชอบรอง
(๓) มีภาวะผู้นาและผู้ตาม สามารถ
ทา งานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อ
(๕) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
สังคม ชาติ และพระพุทธศาสนา
ขัดแย้งได้
๔.๒.๒ ความรู้
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๑) ขณะบรรยาย หรือทากิจกรรม
ใดๆ ผู้บรรยายจะสอดแทรกเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ
และการเสียสละเพื่อส่วนรวม
๒) การเป็นต้นแบบที่ดีของผู้สอน
๓) ยกกรณีตัวอย่างประเด็นปัญหา
ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม จิต
สาธารณะและเสียสละเพื่อส่วนรวม
ให้นิสิตแสดงความคิดเห็นในการ
แก้ปัญหา

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านความรู้
ความรับผิดชอบหลัก
๑) บรรยาย
(๑) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ ๒) มอบหมายให้นาความรู้ที่ได้ไป
หลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหา ปฏิบัติจริงในชีวิตประจาวัน ๑ เรื่อง
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
๓) กิจกรรมในชั้นเรียน
(๒) สามารถวิเคราะห์ปัญหาทาง
สังคมโดยใช้แนวคิดทางด้าน
พระพุทธศาสนารวมทั้งประยุกต์
ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือ
ทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับ

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๑) ประเมินโดยผู้สอนและเพื่อน
สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน
๒) ประเมินจากผลงานและความ
รับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมาย
๓) ประเมินคุณธรรมจริยธรรม
ของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาโดย
หน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านความรู้
๑) สอบ
๒) สมุดบันทึก
๓) รายงาน
๔) การสังเกตพฤติกรรม

การแก้ไขปัญหาในสังคม
ความรับผิดชอบรอง
(๓) สามารถติดตามความก้าวหน้า
แนวคิดใหม่ๆทางด้าน
พระพุทธศาสนา พร้อมทั้งเข้าใจ
วิธีการนาไป ประยุกต์ใช้
(๔) มีความรู้ ความเข้าใจใน
กระบวนการวิจัยและใช้เป็นเครื่องมือ
ในการแสวงหาวิทยาการใหม่ๆ
ทางด้านพระพุทธศาสนา
(๕) สามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาพระพุทธศาสนากับความรู้
ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๔.๒.๓ ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
ด้านทักษะทางปัญญา
ความรับผิดชอบหลัก
๑) มอบหมายหัวข้อ และให้ยก
(๑) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่าง กรณีศึกษาตัวอย่างที่สอดคล้องกับ
เป็นระบบ
หัวข้อเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้าและ
(๒) สามารถสืบค้น ตีความ และ
ร่วมกันอภิปรายกลุ่ม
ประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการ
๒) กาหนดให้ส่งรายงานและนาเสนอ
แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
การศึกษาค้นคว้า
(๔) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
บาลีสันสกฤตได้อย่างเหมาะสม
ความรับผิดชอบรอง
(๓) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาและความ
ต้องการ

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านทักษะทางปัญญา
๑) ประเมินจากผลงานและการ
ของผู้เรียนที่เกิดจากการใช้
กระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นเหตุ
เป็นผล ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์
วิจารณ์ และนาเสนออย่างเป็น
ระบบ
๒) ประเมินผลจากข้อสอบกลาง
ภาค / ปลายภาค ที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนตอบโดยการคิดวิเคราะห์
ด้วยการนาความรู้ทางหลักการ
ทฤษฎีไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหา
อย่างเหมาะสมมีเหตุผล

๔.๒.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ความรับผิดชอบ
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ความรับผิดชอบหลัก
๑) มอบหมายงานให้ผู้เรียน
(๑) สามารถให้ความช่วยเหลือและ ทางานเป็นกลุ่มเพื่อเรียนรู้ความ
อานวยความสะดวกในการแก้ปัญหา รับผิดชอบและการเป็นสมาชิกที่
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งใน บทบาท
ดีของกลุ่ม
ของผู้นาหรือในบทบาทของผู้ร่วมทีม ๒) กาหนดกิจกรรมแบ่งกลุ่ม
ทางาน
ตอบคาถามในชั้นเรียน
(๒) มีความรับผิดชอบในการกระทา
ของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
ความรับผิดชอบรอง
(๓) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็น
ในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัว
และส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง จุดยืน
อย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและ
ของกลุ่ม

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
๑) ประเมินจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกของผู้เรียนระหว่างการเรียนการ
สอนและการทางานร่วมกับเพื่อน
๒) ประเมินจากผลงานของผู้เรียนที่
นาเสนอตามที่ได้รับมอบหมาย

๔.๒.๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร เรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรับผิดชอบหลัก
๑) มอบหมายกิจกรรมให้ผู้เรียน ๑) ประเมินจากความสามารถในการ
(๑) สามารถใช้เทคนิคทาง
ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ นาเสนอต่อชั้นเรียนโดยใช้เทคโนโลยี
คณิตศาสตร์และสถิติ ในการ
การสืบค้นสื่อสารที่หลากหลาย สารสนเทศ
วิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมาย รูปแบบ
๒) ประเมินจากผลงานตามกิจกรรมการ
ข้อมูลทั้ง เชิงปริมาณและคุณภาพ
๒) มอบหมายงานให้ ศึ ก ษา เรียนการสอนที่ผู้สอนมอบหมาย
(๔) สามารถใช้สารสนเทศและ
ค้ น ค ว้ า ด้ ว ย ต น เ อ ง จ า ก
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
website สื่อการสอน
ความรับผิดชอบรอง
e-learning และทารายงาน

(๒) สามารถแปลงข้อมูลเป็นข่าวสาร โดยเน้ น การน าตั ว เลข หรื อ มี
ที่มีคุณภาพและเหมาะสมต่อการ
สถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูล
สื่อสารทั้งกับบุคคลและกลุ่มคน ใน ที่น่าเชื่อถือ
สถานการณ์ที่หลากหลาย
(๓) สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง และ
การเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบ
ของสื่อการนาเสนอได้อย่างเหมาะสม

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
๑

๒-๓

๔

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวนชั่วโมง

บทที่ ๑ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
-ความนา
- ความหมายและความสาคัญของรัฐศาสตร์
-ขอบข่ายของการศึกษารัฐศาสตร์
-องค์ประกอบและรูปแบบของรัฐ
-วิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์
-ประโยชน์ของการศึกษารัฐศาสตร์
- บทสรุป
บทที่ ๒ แนวคิดและทฤษฎีกาเนิดรัฐ
-ความนา
-แนวคิทฤษฎีกาเนิดของรัฐ
-วิวัฒนาการของรัฐ
-พัฒนาการสู่ความเป็นรัฐสมัยใหม่
-จุดมุ่งหมายของรัฐและบทบาทหน้าที่ของรัฐ
-การรับรองรัฐ
-ความแตกต่ า งระหว่ า ง ค าว่ า รั ฐ ชาติ และ
ประเทศ
-บทสรุป
บทที่ ๓ กาเนิดรัฐในพระไตรปิฎก
-ความนา
-ความหมายและลักษณะของการกาเนิดรัฐใน
พระไตรปิฎก

๓

กิจกรรมการเรียน การสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา
Course outline/
Lecture/
Assign

ผู้สอน
พระครูสุตธรรม
ภาณี, ผศ.
และอาจารย์ชัยรัตน์
มาสอน

๖

บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา
Lecture/
Present/
Conference

พระครูสุตธรรม
ภาณี, ผศ.
และอาจารย์ชัยรัตน์
มาสอน

๓

บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา
Lecture/
Present/

พระครูสุตธรรม
ภาณี, ผศ.
และอาจารย์ชัยรัตน์
มาสอน

สัปดาห์ที่

๕

๖
๗

๘-๙

หัวข้อ/รายละเอียด
-สรุปวิเคราะห์การกาเนิดรัฐในพระไตรปิฎก
-ประโยชน์และคุณค่าของการศึกษากาเนิดรัฐใน
พระไตรปิฎก
-สรุป
บทที่ ๔ สภาพการปกครองในสมัยพุทธกาล
-ความนา
-ความเป็นมาของมหาชนบท ๑๖ แคว้น และ
ระบอบการปกครองสมัยพุทธกาล
-ความสัมพันธ์ระหว่างแคว้นในสมัยพุทธกาล
-ความขัดแย้งและสงครามระหว่างแคว้นในสมัย
พุทธกาล
-ความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธเจ้ากับ
พระมหากษัตริย์ในสมัยพุทธกาล
-บทบาทของพระพุทธเจ้าในการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งในสมัยพุทธกาล
-สรุป
ทดสอบกลางภาค
บทที่ ๕ หลักนิติรัฐในพระไตรปิฎก
-ความนา
-หลักการนิติรัฐในทางรัฐศาสตร์
-หลักนิตริ ัฐที่ปรากฏในพระไตรปิฎก
-พัฒนาการของนิติรัฐในพระไตรปิฎก
-เป้าหมายของนิติรัฐทั่วไปกับนิติรัฐตามแนว
พระพุทธศาสนา
-สรุป
บทที่ ๖ ธรรมาภิบาลในพระไตรปิฎก
-ความนา
-ความหมายของหลักธรรมาภิบาล
-หลักธรรมาภิบาลสากล
-ธรรมาภิบาลในพระไตรปิฎก
-ธรรมาภิบาลแนวคิดสากลกับแนวคิดใน
พระไตรปิฎก
-กรณีศึกษาในการเรียนธรรมาภิบาลใน
พระไตรปิฎกกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย
ของไทย
-สรุป

จานวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน การสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
Conference

ผู้สอน

๓

บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา
Lecture/
Present/
Conference

พระครูสุตธรรม
ภาณี, ผศ.
และอาจารย์ชัยรัตน์
มาสอน

บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา
Lecture/
Present/
Conference

พระครูสุตธรรม
ภาณี, ผศ.
และอาจารย์ชัยรัตน์
มาสอน

บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา
Lecture/
Present/
Conference

พระครูสุตธรรม
ภาณี, ผศ.
และอาจารย์ชัยรัตน์
มาสอน

๓
๓

๖

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

๑๐-๑๑ บทที่ ๗ หลักการปกครองในพระไตรปิฎก
-ความนา
-ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับหลักการปกครอง
-แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองที่ปรากฏในพระ
ไตรปิฏก
-หลักการปกครองที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ใน
พระไตรปิฎก
-สรุป
๑๒
บทที่ ๘ หลักธรรมสาหรับผู้ปกครองใน
พระไตรปิฎก
-บทนา
-ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกบัผู้ปกครองตาม -แนวพระพุทธศาสนา
-หลักธรรมสาหรับผู้ปกครองทปี่รากฏใน
พระไตรปิฎก
-การประยุกต์ใช้หลักธรรมสาหรับผู้ปกครอง
ตามแนวพระพุทธศาสนา
-สรุป
๑๓-๑๔ บทที่ ๙ รูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ใน
พระไตรปิฎก
-ความนา
-ความหมายและความเป็นมาของพระสงฆ์
-พระธรรมวินัยในฐานะธรรมนูญการปกครอง
ของคณะสงฆ์
-รูปแบบการปกครองคณะสงฆ์
-แนวคิดเชิงประชาธิปไตยในการปกครองคณะ
สงฆ์
-แนวคิดเชิงสังคมนิยมในการปกครองคณะสงฆ์
-สรุป
๑๕
บทที่ ๑๐ การบูรณาการบริบทรัฐศาสตร์กับ
บริบททางพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน
-ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนจักรกับอาณาจักร
-พระพุทธศาสนากับการเมือง
-พระสงฆ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมือง
-พระวินัยบัญญัติกับการเมืองการปกครอง
-พระพุทธศาสนากับการแก้ไขความขัดแย้ง

จานวนชั่วโมง
๖

กิจกรรมการเรียน การสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา
Lecture/
Present/
Conference

ผู้สอน
พระครูสุตธรรม
ภาณี, ผศ.
และอาจารย์ชัยรัตน์
มาสอน

๓

บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา
Lecture/
Present/
Conference

พระครูสุตธรรม
ภาณี, ผศ.
และอาจารย์ชัยรัตน์
มาสอน

๖

บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา
Lecture/
Present/
Conference

พระครูสุตธรรม
ภาณี, ผศ.
และอาจารย์ชัย
รัตน์ มาสอน

๓

บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา
Lecture/
Present/
Conference

พระครูสุตธรรม
ภาณี, ผศ.
และอาจารย์ชัย
รัตน์ มาสอน

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน การสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

ผู้สอน

ทางการเมือง

๑๗

รวมจานวนชั่วโมงที่สอน
สอบปลายภาค

๔๕

๖. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการ
ที่
วิธีการประเมิน
เรียนรู้
๑.๑,๑.๖,
สอบกลางภาค
๑.๗,๒.๑,
๑
สอบปลายภาค
๒.๔-๒.๖,
๓.๒
๑.๑, ๑.๖, วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า การนาเสนอ
๑.๗, ๒.๑, รายงาน
๒
๒.๔-๒.๖, การทางานกลุ่มและผลงาน
๓.๒, ๔.๑- การอ่านและสรุปบทความ
๔.๖,.๓.๔. การส่งงานตามที่มอบหมาย
การเข้าชั้นเรียน
๑.๑-๑.๗,
๓
การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้น
๓.๑
เรียน

สัปดาห์ที่ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

๖
๑๖

๒๐ %
๕๐ %

ตลอดภาค
การศึกษา
๒๐ %
ตลอดภาคการศึกษา
๑๐ %

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. เอกสารและตาราหลัก
พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม) รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก. พิมพ์ครั้งที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๒.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒
๓. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ไม่มี
๔. เอกสารและข้อมูลแนะนา
ไม่มี

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทาโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนาแนวคิดและความเห็นจาก
นักศึกษาได้ดังนี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
- ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทาเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
- การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
๓. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง
และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ใน
วิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และ
หลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่
ไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
๕. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มา
จากงานวิจัยของอาจารย์หรือแนวคิดใหม่ๆ
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