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การรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.๓) 

ประจําภาคเรียนท่ี ๑/ ๒๕๕๘ 

 

๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 

(Research  and  Literary  Works on Buddhism) 

 

นิสิตบรรพชิตช้ันปท่ี ๒  ,หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร,หลักสูตรพระพุทธศาสนา,หลักสตูร

ภาษาตางประเทศ 

ช้ันปท่ี ๒  (คฤหัสถ)หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 

คฤหัสถช้ัน ปท่ี ๑  (เทียบโอน) หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตร,หลักสตูรพระพุทธศาสนา,

หลักสูตรภาษาตางประเทศ 

 

อาจารยผูสอน 

ดร.ฤทธิชัย แกมนาค 

 

อาจารยผูประสานงานรายวิชา 

พระมหาผดุงศักดิ ์เสสปฺุโญ 

รักษาการหัวหนาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
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สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

วิทยาลัยสงฆเชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

รายละเอียดของรายวิชา(มคอ.๓) 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา              วิทยาลัยสงฆเชียงราย / คณะสังคมศาสตร / สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและช่ือรายวิชา  

     ๐๐๐ ๒๖๓  งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 

           (Research  and  Literary  Works on Buddhism) 

๒.จํานวนหนวยกิต   

           ๒ หนวยกิต (๒-๐-๔) 

๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

          หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หมวดวิชาแกนพระพุทธศาสน  

๔.อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

                   ดร.ฤทธิชัย แกมนาค 

                       Ph.D.  Soc.Sc.  Magadh University      

                       MA       (Pol. Sc.)  Banaras Hindu University    

                       ศศบ.  รัฐศาสตร       มหาวิทยาลัยรามคําแหง     

                       หมายเลขโทรศัพทเพ่ือการติดตอ :๐๘๓-๕๗๓๗๖๘๓ 

๕.ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน 

              ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘ เปดเดือนพฤษภาคม  

               นิสิตชั้นปท่ี ๒  (บรรพชิต)  วันพุธ     คาบท่ี  ๒ – ๓ 

               นิสิตชั้นปท่ี ๑  (คฤหัสถ – เทียบโอน) วันอาทิตย คาบท่ี  ๔ – ๕ 

               นิสิตชั้นปท่ี ๒  (คฤหัสถ) วันอาทิตย คาบท่ี  ๔ – ๕ 

๖.รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 

                ไมมี 
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๗.รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 

              ไมมี 

๘.สถานท่ีเรียน    

        วิทยาลัยสงฆเชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๙.วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

     ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

 

หมวดท่ี ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

๑. จุดมุงหมายของรายวิชา 

           ๑.๑ เพ่ือใหมีความรูความเขาใจงานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีสําคัญในประเทศไทยในอดีต 

จนถึงปจจุบัน 

         ๑.๒ เพ่ือใหสามารถวิเคราะหวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีสําคัญในแงมุมตาง  

         ๑.๓ เพ่ือใหสามารถประยุกตงานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนามาใชในชีวิตประจําวัน 

๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

     ๒.๑  เพ่ือใหมีการอนุรักษสงเสริม เผยแพรงานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 

     ๒.๓  เพ่ือใหตระหนักถึงความสําคัญและคุณคาของงานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 

     ๒.๔  ใหมีความซาบซ้ึงในภูมิปญญาของปราชญทางพระพุทธศาสนา 

 

 

 

 

หมวดท่ี  ๓ และการดําเนินการ 

๑. คําอธิบายรายวิชา 

   ศึกษางานวิจัยทางพระพุทธศาสนา และวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย  ตั้งแตอดีตจนถึง

ปจจุบัน  วิเคราะหวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีนาสนใจ เชน เตภูมิกถาของพญาลิไท  มังคลัตถทีปนีของพระ

สิริมังคลาจารย  กาพยมหาชาติของพระเจาทรงธรรม สังคีติยวงศของสมเด็จพระวันรัต (แกว)   วัดพระเชตุพน พระ

มงคลวิเสสกถาของสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  แกนพุทธศาสนของ   พุทธทาส กรรมทีปนี

ของพระพรหมโมลี (วิลาส   ญาณวโร)  พุทธธรรมของพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต)      พุทธวิทยาของอาจารย

พร รัตนสุวรรณ  และงานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬา-ลงกรณราชวิทยาลัย 
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๒. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย 

 

สอนเสริม 

 

การฝกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

 

๓๐ ชั่วโมง ตามความตองการของนิสิตเฉพาะราย ไมมี  ๖๐ ชั่วโมง 

๓. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล 

- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานสื่ออิเลคโทรนิคส 

- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุมตามความตองการ (เฉพาะรายท่ีตองการ) 
 

 

หมวดท่ี  ๔ การพัฒนาการเรียนรูของนิสิต 

๑.คุณธรรม จริยธรรม 

คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอง

พัฒนา 

       -มีศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรม 

ความซ่ือสัตยสุจริต 

      -มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ 

มีวินัย 

      -เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีของมนุษย 

และรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

      -เห็นคุณคาศิลปวัฒนธรรม และ

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

     -บรรยาย  พรอมยกตัวอยาง

ประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวของกับ

ง า น วิ จั ย แล ะว ร รณ กร รม  ท า ง

พระพุทธศาสนา 

     -กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร 

เพ่ือปลูกฝงใหนิสิตมีระเบียบวินัย 

     -มอบหมายหัวขอใหคนควาหา

งานวิจัยวรรณทางพระพุทธศาสนา

และเก่ียวของ 

     -มอบหมายใหนิสิตทํางานเปน

กลุม ฝกการเปนผูนํา สมาชิกกลุม ฝก

ความรับผิดชอบ 

      - ประเมินจากการตรงตอเวลา

ของนิสิตในการเขาชั้นเรียน การสง

งานท่ีไดรับมอบหมาย การเขารวม

กิจกรรม 

    - ประเมินจากความรับผิดชอบใน

หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

   -ประเมินจากพฤติกรรมการเรียน

และการสอบ 

๒.ความรู 

ความรูท่ีตองไดรับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
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    -ใชความรูอธิบายปรากฏการณท่ี

เกิดข้ึนไดอยางมีเหตุผล 

     -มีความรูในศาสตรท่ีเปนพ้ืนฐาน

ของชีวิต 

    -มี ค ว า ม ร อ บ รู เ ท า ทั น ก า ร

เปลี่ยนแปลงท้ังของไทยและสากล 

   -สามารถเขาใจความกาวหนาของ

ความรูและงานวิจัยในปจจุบัน  

    -บ ร ร ย า ย ห น า ชั้ น เ รี ย น โ ด ย

อาจารยผูสอน 

     - การสอนภาคทฤษฎีใชวิธีการ

บรรยายแบบตอบโต โดยการเปด

โอกาสใหนิสิตมีสวนรวมในการเรียน

การสอน ไดแก การเปดโอกาสใหมี

การตั้งคําถาม การตอบคําถาม และ

การแสดงความคิดเห็น 

   -การสอบกลางภาคเรียนและปลาย

ภาคเรียน 

    - ประเมินจากรายงานการศึกษา

คนควาของนิสิตและการมีสวนรวม

กิจกรรมในชั้นเรียน 

    - ประเมินจากการวิเคราะห

กรณีศึกษา 

      - ประเมินจากพฤติกรรมการ

ทํางานอ่ืนๆ 

  - ประเมินจากพฤติกรรมการเขาเรียน 

และส ง งานที่ ได รับมอบหมายตาม

ขอบเขตที่ใหและตรงเวลา 

๓.ทักษะทางปญญา 

ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

    -สามารถสืบคนขอมูล วิเคราะห 

ทําความเขาใจ นําไปประยุกต 

    -สามารถคิดวิเคราะหอยางเปน

ระบบมีเหตุผล อางอิงได 

    -สามารถประยุกตความรู  และ

ทักษะเพ่ือแกปญหาไดอยางเหมาะสม 

    -มีความมุงม่ัน ใฝรู เพ่ือการเรียนรู

ตลอดชีวิต ฯ 

      -วิธีการสอนท่ีเนนใหนิสิตได

ปฏิบัติดวยตนเอง เชน การฝกทํา

แบบฝกหัดประจําบท ศึกษาคนควา

งานวิจัยทางพระพุทธศาสนา เปนตน 

       - ฝกดวยการใหตอบปญหาใน

ชั้นเรียน การแสดงความคิดเห็น และ

การระดมสมองจากประเด็นศึกษาท่ี

กําหนด 

    -ประเมินจากการตอบปญหาและ

การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ท้ัง

รายบุคคลและกลุม 

   -  แบบฝกหัด/แบบทดสอบ 

  - การสอบปลายภาค 

๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบท่ีตองการ

พัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมิน 
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    -มีความรับผิดชอบตอตนเองและ

สังคม 

     -เปนสมาชิกท่ีดีของกลุมท้ังใน

ฐานะผูนาและผูติดตาม 

     -มีมนุษยสัมพันธ และยอมรับ

ความแตกตางระหวางบุคคล 

     -มีความสามารถในการบริหาร

จัดการ 

   - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี

เนนการทํางานเปนกลุมและงานท่ี

ตองมีปฎิสัมพันธระหวางบุคคล 

    - สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ 

การมีมนุษยสัมพันธ การเขาใจ

วัฒนธรรมขององคกร ฯลฯ 

     -แทรกประสบการณของอาจารย

ในระหวางสอนโดยผานการเลาเรื่อง

ตาง ๆ 

    -พูดคุยกับนิสิตถึงความจําเปน

ของทักษะตาง ๆ ในระหวางทํา

กิจกรรมรวมกัน 

    -สังเกตพฤติกรรมและการ

แสดงออกของนิสิตขณะทํากิจกรรม

กลุม/เดี่ยว 

    - การนําเสนอผลงาน 

   - ประเมินความสมํ่าเสมอของการ

เขารวมกิจกรรม 

     - ประเมินความรับผิดชอบใน

หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

ส่ือสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมิน 

      -มี ทักษะในการใชภาษาไทย 

เพ่ือการสื่อสาร 

      -มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร ใ ช ภ า ษ า 

ตางประเทศ เพ่ือการสื่อสาร 

      -มีทักษะในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพ่ือการสืบคนฯ 

      -มี ทักษะในการประยุ กต ใ ช

ความรูทางคณิตศาสตร 

       จัดการเรียนการสอนท่ีเนนการ

ฝกทักษะการสื่อสารท้ังการพูด การ

ฟง การเขียน ในระหวางผูเรียนผูสอน 

และผูเก่ียวของอ่ืนๆ 

     - จัดประสบการณการเรียนรูท่ี

สงเสริมใหผูเรียนเลือกใชเทคนิคการ

บริหารงานและการสื่อสารหลาก 

หลายและเหมาะสม 

   - จัดประสบการณใหผู เรียน

นําเสนอผลงานโดยใช เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

   -ทักษะการเขียนรายงาน 

  - ทักษะการนําเสนอโดยใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    -ความสามารถในการใชทักษะ

ทางการบริหาร เพ่ืออธิบาย อภิปราย

ผลงานไดอยางเหมาะสม 

 

 

 



๗ 
 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  วิทยาลัยสงฆเชียงราย  

 

 

   

 

หมวดท่ี  ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 
 

สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน ส่ือ

ท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

๑ แนะนําแผนการสอน 

- คําอธิบายรายวิชา 

- วัตถุประสงครายวิชา 

- กิจกรรมการเรียนการสอน 

- วิธีการประเมินผล 

- งานมอบหมาย      

๒ - แนะนํารายละเอียดวิชา 

- ชี้แจงการวัดและประเมินผล

การเรียนรู(การใหคะแนน) 

- ชี้แจงการมอบหมายงานและ

รวมกันสรางขอตกลง 

- แนะนําเอกสารประกอบการ

เรียนการสอน 

- กิจกรรมวัดพ้ืนฐานความรูของ

ผูเรียน 

ดร.ฤทธิชัย 

แกมนาค 

๒ บทท่ี ๑ ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับงานวิจัยและ

วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 

  -ความหมายและจุดมุงหมายของงานวิจัยและ

วรรณกรรม 

   -ลักษณะของงานวิจัยและวรรณกรรม 

   -ประเภทและขอบเขตของงานวิจัยและ

วรรณกรรม 

   -ประโยชนของงานวิจัยและวรรณกรรม 

๒ - บรรยายประกอบ 

PowerPoint  

- ศึกษาเอกสารประกอบการ

สอนและเอกสารท่ีเก่ียวของ    

   -กิจกรรมในชั้นเรียนกอน

เรียนและทายชั่วโมง 

ดร.ฤทธิชัย 

แกมนาค 

๓-๔ บทท่ี ๒วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาสมัย

สุโขทัย 

  -วรรณกรรมเรื่องเตภูมิกถา 

 -เรื่องยอวรรณกรรมเรื่องเตภูมิกถา 

  -คุณคาของวรรณกรรมเรื่องเตภูมิกถา 

อิทธิพลของวรรณกรรมเรื่องเตภูมิกถา 

๔ - บรรยายประกอบ 

PowerPoint  

- ศึกษาเอกสารประกอบการ

สอนและเอกสารท่ีเก่ียวของ    

   -กิจกรรมในชั้นเรียนกอน

เรียนและทายชั่วโมง 

ดร.ฤทธิชัย 

แกมนาค 



๘ 
 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  วิทยาลัยสงฆเชียงราย  

 

 

   

สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน ส่ือ

ท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

๕-๖ บทท่ี ๓.วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาใน

ลานนา 

-ประวัติพระพุทธศาสนาในลานนา 

-ประวัติและผลงานของพระเถระในลานนา 

-วรรณกรรม คัมภีรมังคลัตถทีปนี 

-เนื้อเรื่องยอวรรณกรรมคัมภีรมังคลัตถทีปนี 

-คุณคาของวรรณกรรมคัมภีรมังคลัตถทีปนี 

-อิทธิพลของวรรณกรรมคัมภีรมังคลัตถทีปนี 

-รูปแบบของวรรณกรรมคัมภีรมังคลัตถทีปนี 

-การวิเคราะหเทียบมงคลในมังคลัตถทีปนีกับพระ

ไตรปฏก 

-การประยุกตใชวรรณกรรมคัมภีรมังคลัตถทีปนี 

๔ - บรรยายประกอบ 

PowerPoint  

- ศึกษาเอกสารประกอบการ

สอนและเอกสารท่ีเก่ียวของ    

   -กิจกรรมในชั้นเรียนกอน

เรียนและทายชั่วโมง 

ดร.ฤทธิชัย 

แกมนาค 

๗-๘ บทท่ี๔.วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาสมัยกรุง

ศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี 

-พระพุทธศาสนาในสมัยกรุงศรีอยุธยา 

-วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีสําคัญ 

-วรรณกรรมเรื่องกาพยมหาชาติ 

-เรื่องยอวรรณกรรมเรื่องกาพยมหาชาติ 

-คุณคาของวรรณกรรมกาพยมหาชาติ 

-อิทธิพลของวรรณกรรมกาพยมหาชาติ 

-จุดเดนของวรรณกรรมกาพยมหาชาติ 

-วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในสมัยกรุงธนบุรี 

๔ - บรรยายประกอบ 

PowerPoint  

- ศึกษาเอกสารประกอบการ

สอนและเอกสารท่ีเก่ียวของ    

   -กิจกรรมในชั้นเรียนกอน

เรียนและทายชั่วโมง 

ดร.ฤทธิชัย 

แกมนาค 

๙ สอบวัดผลระหวางภาคเรียน ๒ ขอสอบปรนัย และอัตนัย ดร.ฤทธิชัย 

แกมนาค 



๙ 
 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  วิทยาลัยสงฆเชียงราย  

 

 

   

สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน ส่ือ

ท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

๑๐-๑๑ บทท่ี๕.วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาสมัย

รัตนโกสินทรตอนตน 

-วรรณกรรมเรื่องสังคีติยวงศ 

-เรื่องยอวรรณกรรมเรื่องสังคีติยวงศ 

-คุณคาของวรรณกรรมสังคีติยวงศ 

อิทธิพลและจุดเดนของวรรณกรรมสังคีติยวงศ 

-วรรณกรรมเรื่องพระมงคลวิเสสกถา 

-เรื่องยอวรรณกรรมเรื่องพระมงคลวิเสสกถา 

-คุณคาของวรรณกรรมพระมงคลวิเสสกถา 

-รูแปบบ จุดเดน และการประยุกตใชของ

วรรณกรรมพระมงคลวิเสสกถา 

๔ - บรรยายประกอบ 

PowerPoint  

- ศึกษาเอกสารประกอบการ

สอนและเอกสารท่ีเก่ียวของ    

   -กิจกรรมในชั้นเรียนกอน

เรียนและทายชั่วโมง 

ดร.ฤทธิชัย 

แกมนาค 

๑๒-๑๓ บทท่ี๖.วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาสมัย

รัตนโกสินทรปจจุบัน 

-วรรณกรรมเรื่องแกนพุทธศาสน 

-เรื่องยอวรรณกรรมเรื่องเรื่องแกนพุทธศาสน 

-จุดเดนและรูปแบบของวรรณกรรมเรื่องแกนพุทธ

ศาสน 

-วรรณกรรมเรื่องแกนพุทธศาสน 

-เรื่องยอวรรณกรรมเรื่องเรื่องแกนพุทธศาสน 

-จุดเดนและรูปแบบของวรรณกรรมเรื่องแกนพุทธ

ศาสน 

-วรรณกรรมเรื่องกรรมทีปนี 

-เรื่องยอวรรณกรรมเรื่องกรรมทีปนี 

-จุดเดนและรูปแบบของวรรณกรรมเรื่องแกนกรรม

ทีปนี 

-หนังสือพุทธธรรม 

-เนื้อเรื่องยอพุทธธรรม 

-หนังสือพุทธวิทยา 

๔ - บรรยายประกอบ 

PowerPoint  

- ศึกษาเอกสารประกอบการ

สอนและเอกสารท่ีเก่ียวของ    

   -กิจกรรมในชั้นเรียนกอน

เรียนและทายชั่วโมง 

ดร.ฤทธิชัย 

แกมนาค 



๑๐ 
 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  วิทยาลัยสงฆเชียงราย  

 

 

   

สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน ส่ือ

ท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

๑๔ บทท่ี ๗.งานวิจัยและวรรณกรรมทาง

พระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย 

-งานวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่อง มุตติ

มรรค 

-งานวิจัยทางพระพุทธศาสนา 

๒ - บรรยายประกอบ 

PowerPoint  

- ศึกษาเอกสารประกอบการ

สอนและเอกสารท่ีเก่ียวของ    

   -กิจกรรมในชั้นเรียนกอน

เรียนและทายชั่วโมง 

ดร.ฤทธิชัย 

แกมนาค 

๑๕ ประมวลสาระการเรียนรู 

- ประโยชนท่ีไดรับจากการเรียน 

- ประเมินตนเอง 

๒ - นิสิตรวมกันอภิปราย 

- ผูสอน+นิสิตทุกคน 

สรุป และใหขอเสนอแนะ 

ดร.ฤทธิชัย 

แกมนาค 

๑๖ สอบปลายภาคเรียน ๒  ขอสอบกลาง  

 

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

 

ผลการ 

เรียนรู 

กิจกรรมการประเมิน   

(เชน การเขียนรายงาน กิจกรรม การสอบยอย 

การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค) 

กําหนดการประเมิน 

(สัปดาหท่ี) 

สัดสวนของการ

ประเมินผล 

 

ความรู 

ทดสอบยอย 

สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 

ตลอดภาคการศึกษา

๙ 

๑๖ 

๑๐% 

๑๐% 

๖๐% 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

การมีสวนรวม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้น

เรียน 

 

ตลอดภาคการศึกษา 

 

๕% 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

วิเคราะหกรณีศึกษา คนควา  

การนําเสนอรายงาน 

การทํางานกลุมและผลงาน 

ตลอดภาคการศึกษา ๕% 

 



๑๑ 
 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  วิทยาลัยสงฆเชียงราย  

 

 

   

 

 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 

 

๒. ความรู  

 

3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การส่ือสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 

 

 
 

 

  

       

 

 

 

 

 

 

   

                    

๐๐๐ ๒๖๓  

งานวิจัยและวรรณกรรมทาง

พระพุทธศาสนา  
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. เกณฑการประเมินผล 

          เกณฑคะแนน  ระดับ         คาระดับ  

๙๐-๑๐๐  A   ๔  

๘๕-๘๙   B+   ๓.๕  

๘๑-๘๔   B   ๓  

๗๕-๘๐   C+   ๒.๕  

๗๑-๗๔   C   ๒  

๖๕-๗๐   D+   ๑.๕  

๖๐-๖๔   D   ๑  

ต่ํากวา ๖๐  F   ๐ 

 

 

 

 

 



๑๒ 
 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  วิทยาลัยสงฆเชียงราย  

 

 

   

 

 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑. เอกสารและตําราหลัก 

กรมพระยาวชิรญาณวโร. สมเด็จพระมหาสมณเจา. พระมงคลวิเสสกถา. พิมพครั้งท่ี ๒๑, โรงพิมพมหามกุฏราช

วิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร, ๒๕๓๘. 

ชลธิชา  กลัดอยู.  ไตรภูมิพระรวง รากฐานของอุดมการณทางการเมืองไทย. วารสารศาสตร ปท่ี ๔ วันท่ี ๑ มิถุนายน 

๒๕๑๗. 

พญาลิไท. ไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระรวง. องคการคาคุรุสภา,กรุงเทพมหานคร, ๒๕๑๗ 

พร  รัตนสุวรรณ. พุทธวิทยาปฏิจจสมุปบาท. โรงพิมพวิญญาณ, ๒๕๓๗. 

พระเทพเวที (ประยุทธ  ปยุตฺโต)  มหาวิทยาลัยกับงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา;พิมพครั้งท่ี ๓, โรงพิมพมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔. 

พระธรรมปฎก (ประยุทธ  ปยุตฺโต)  พุทธธรรม (ฉบับปรับปปรุงและขยายความ)  โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๓๔. 

๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, เอกสารประกอบการสอนรายวิชางานวิจัยและวรรณกรรมทาง

พระพุทธศาสนา.โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒ 

๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

 พระพรหมโมลี (วิลาส ญาณวโร)    กรรมทีปนี สํานักพิมพดอกหญา; กรุงเทพมหานคร , ๒๕๔๑. 

พระมหาธรรมราชาท่ี ๑ พญาลิไท. ไตรภูมิพระรวง ฉบับตรวจสอบใหม, กองวรรณคดีและประวัติศาสตร กรม

ศิลปากร, ๒๕๑๔. 

พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และคณะ(แปล) วิมุตติมรรค.โรงพิมพเคล็ดไทย,กรุงเทพมหานคร, 

๒๕๓๘. 

พุทธทาสภิกขุ, แกนพุทธศาสน.  ธรรมสภา, กรุงเทพมหานคร ,ม. ป. ป. 

มหามกุฏราชวิทยาลัย, มังคลัตถทีปนีแปล พิมพครั้งท่ี ๖ โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๗. 

ศิลปากกร, กรม.  มหาชาติคําหลวง.  คลังวิทยา, พระนคร, ๒๕๑๑. 

ศิลปากกร, กรม.  กาพยมหาชาติ.  คลังวิทยา, พระนคร, ๒๕๐๗. 

สนิท  ตั้งทวี, วรรณคดีและวรรณกรรมศาสนา. โอเดียนสโตร, กรุงเทพมหานคร, ๒๕๓๗. 

สมเด็จพระพนัตน, สังคีติยวงศ. โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  กรุงเทพมหานคร ,๒๕๔๔. 
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หมวดท่ี  ๗  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

๗.๑ กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

        - ใชแบบสอบถามความพึงพอใจ 

           -ตรวจสอบจากการประเมินของนักศึกษาทางอินเตอรเน็ตบนเว็บไซต 

http://regweb.mcu.ac.th/registrar/home.asp 

๗.๒ กลยุทธการประเมินการสอน 

           - สุมสนทนาสอบถามอยางไมเปนทางการ โดยใหนักศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสอนกับผูสอนทานอ่ืน 

          -เชิญใหอาจารยผูสอนทานอ่ืนเขาสังเกตการสอนเพ่ือขอคําชี้แนะสําหรับการปรับปรุง 

๗.๓ การปรับปรุงการสอน 

       ควรมีการวิจัยในชั้นเรียนประกอบ โดยสํารวจความพึงพอใจของนิสิต เพ่ือนําขอเสนอแนะท่ีไดมาใชในการ

ปรับปรุงทักษะการสอน 

๗.๔ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนิสิต 

        -หลักสูตรควรจัดใหมีการทวนสอบตัวอยางผลงานของนิสิต โดยอาจารยท่ีมิใชอาจารยผูสอนไดอยางอิสระ ใน

ลักษณะเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน 

           - สาขารัฐประศาสนศาสตรควรจัดโครงการสัมมนาเพ่ือใหมีการแลกเปลี่ยนและใหขอคิดเห็น กับอาจารยตาง

สถาบันเปนครั้งคราว 

๗.๕ การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

         สาขาวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนิสิต ผล

การประคณะกรรมการประเมินการสอนของสาขาวิชา การรายงานรายวิชาโดยอาจารยผูสอน หลังการทบทวน

ประสิทธิผลของรายวิชา ผูสอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาท่ีสอนและกลยุทธการสอนท่ีใช และนําเสนอแนวทาง

ในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานดําเนินการของรายวิชา เสนอตอประธานสาขาวิชา เพ่ือนําเขาท่ีประชุมอาจารย

ประจําหลักสูตรพิจารณาใหความคิดเห็นและสรุปพัฒนาปรับปรุงสําหรับใชในปการศึกษาถัดไป  

รับรองตามนี้ 

 

(ดร.  ฤทธิชัย   แกมนาค) 

อาจารยประจําวิชา 

๑  มิถุนายน ๒๕๕๘ 
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