
 
รายละเอียดของรายวิชา(มคอ.๓)  
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา      บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยทั่วไป 

๑.รหัสและช่ือรายวิชา  
๘๐๔ ๑๐๑ พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์  
             (Buddhist Philosophy of Sciences) 

๒.จำนวนหน่วยกิต   
          ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
   พระสุธีวีรบัณฑิต, รศ.ดร./ ผศ.ดร. ประเสริฐ ธิลาว  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคเรียนท่ี ๒  ช้ันปีท่ี ๑  
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     - ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     - ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน    
     คณะสังคมศาสตร์ โซน B  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อำเภอวังน้อย  
     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๙.วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
     ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
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หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
      ๑) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์แนวคิดพุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ท่ีเกี่ยวกับความรู้ การ
แสวงหาความรู้ การเข้าถึงความรู้  
      ๒) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสังเคราะห์แนวคิดพุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ท่ีเกี่ยวกับความรู้ การ
แสวงหาความรู้ การเข้าถึงความรู้ 
      ๓) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการประยุกต์ใช้ปัญญาเพื่อสันติสุขของมวลมนุษยชาติ 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้างองค์ความรู้ทางการการวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดพุทธปรัชญาแห่ง
ศาสตร์ท่ีเกี่ยวกับความรู้ การแสวงหาความรู้ การเข้าถงึความรู้  รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ปัญญาเพื่อสันติสุขของมวล
มนุษยชาติ 

 
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 

๑. คำอธิบายรายวิชา  
        ๘๐๔ ๑๐๑ พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์    (Buddhist Philosophy of Sciences) 

         ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดพุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ท่ีเกี่ยวกับความรู้ การแสวงหาความรู้ การเข้าถึง
ความรู้ และกระบวนการประยุกต์ใช้ปัญญาเพื่อสันติสุขของมวลมนุษยชาติ 
๒. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา   

เชิญวิทยากรเพื่อสอน
เสริมตามความต้องการ   

มีการฝึกค้นคว้าข้อมูลใน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง ๖ 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์   

๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
   - อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษางานวิจัย/วิทยานิพนธ์ผ่านเว็ปไซด์มหาวิทยาลัยและคณะฯ 
   - อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ ๓ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์(เฉพาะราย) 

 
หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 

     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิ์ของข้อมูลส่วนบุคคล การ
ไม่เปิดเผยข้อมูล การรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางเอกสาร/ตำราและไม่ละเมิดสิทธ์ทาง
ปัญญา มีความซื่อสัตย์สุจริตวิชาชีพ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณสมบัติตามหลักสูตร/สาขาวิชาฯ 



๓ 
 

           ๑) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจเพื่อการแก้ปัญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมท่ีซับซ้อนอย่างผู้รู้ในบริบท
ของศาสตร์ทางด้านการจัดการเชิงพุทธ 
          ๒) มีความสามารถในการสนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้ดุลยพินิจบนฐานความรู้ทางการจัดการเชิงพุทธใน
การจัดการกับบริบทท่ีมีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
          ๓) มีภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในท่ีทำงาน และชุมชนท่ีตน
เกี่ยวข้อง 

   ๔) มีความสามารถในการเป็นแบบอย่างท่ีดีงามของผู้อื่น 
     ๑.๒ วิธีการสอน  
          - การบรรยาย (Lecture) กรณียกตัวอย่างเกี่ยวกับประเด็นทางพุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ 
          - การอภิปรายและสรุปจากกรณีศึกษาตัวอย่างท่ีอาจารย์ผู้สอนกำหนดให้ 
          - การฝึกวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด/ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
          - ทดสอบความรู้ความเข้าใจจากเนื้อหาสาระหรือขั้นตอนในกระบวนการทางพุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ 
          - กำหนดให้นักศึกษานำเสนอรายงานการค้นคว้า 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - พฤติกรรมการเรียนการเข้าเรียน การตรงต่อเวลาและการมีส่วนร่วม/การคิด/การศึกษาเพื่อค้นหาคำตอบ 
          - การฝึกปฏิบัติงาน/ทำแบบฝึกหัดตามท่ีได้รับมอบหมายและทำงานได้อย่างมีคุณภาพ 
          - การศึกษา/ค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทำและนำเสนอเป็นรายงานการค้นคว้าตามท่ีได้รับมอบหมาย 
          - การศึกษาและการวิเคราะห์/สังเคราะห์จากตัวอย่างการทำนโยบายจริงจากรัฐบาลหรือวิทยานิพนธ์ 
          - การวัดผลจากการสอบกลางภาคเรียนและสอบปลายภาคเรียน รวมทั้งประเมินผลจากงานท่ีมอบหมาย 
๒. ความรู้  

     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
         ๑) มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็นแก่นของวิชาพุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ 
         ๒) มีความสามารถในการจัดการตามกระบวนการของ พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ 
         ๓) มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางพุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ 
         ๔) มีความสามารถในการปรับเปล่ียนปัจเจกปัญญามาเป็นสาธารณปัญญาท่ีก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคม 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - การบรรยาย การวิเคราะห์/สังเคราะห์เอกสาร/แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง การศึกษากรณีตัวอย่าง
ผลงานวิจัย  
          - การศึกษากระบวนการทางพุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ 
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การวัดผลจาการสังเกต สอบกลางภาคและสอบปลายภาค เน้นการวัดผลจากความเข้าใจเป็นหลัก 
          - การนำเสนอจากผลการวิเคราะห์/สังเคราะห์และสรุปผลเป็นรายงาน 
          - การวัดความรู้ความเข้าใจจากคุณภาพของผลงานวิจัยท่ีทำเสร็จสมบูรณ์ 
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          - การวัดจากกิจกรรมท่ีเข้าร่วมสัมมนาผลการศึกษาค้นคว้าเอกสารวิชาการ 
          - ความสมบูรณ์ของเอกสารรายงานและส่งตรงเวลา 
๓. ทักษะทางปัญญา 

    ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
          ๑) สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคทางพุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ ในการวิเคราะห์ประเด็น
และปัญหาสำคัญได้อย่างสร้างสรรค์  
          ๒) สามารถใช้ทฤษฎีและเทคนิคทางพุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ในพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการ
ใหม่ๆท่ีเกิดขึ้นจากการจัดการเชิงพุทธ 
          ๓) สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ๆท่ีสร้างสรรค์รวมไปถึงการบูรณาการ
แนวคิดต่างๆ ท้ังภายในและนอกสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธท่ีศึกษาในขั้นสูง 
          ๔) สามารถออกแบบและดำเนินการประเด็นทางท่ีพุทธปรัชญาแห่งศาสตร์สำคัญในเรื่องท่ีซับซ้อนท่ีเกี่ยวกับ
การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ใหม่ๆ จนกลายเป็นข้อเสนอเพื่อการนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป  
๓.๒ วิธีการสอน 
          - การมอบหมายงานท่ีเกี่ยวกับพุทธปรัชญาแห่งศาสตร์  กรณีศึกษา การกำหนดหัวข้อการค้นคว้ารายงาน 
รวมทั้งการสรุปอภิปรายผลและการเสนอแนะนำผลการค้นคว้าไปใช้ประโยชน์ โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การสอบกลางภาคและสอบปลายภาค โดยเน้นการวัดผลจากความรู้และความเข้าใจเป็นสำคัญ 
          - การวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นต่างๆและการสรุปผลการศึกษาท่ีเป็นรายงาน 
          - การวัดผลจากการสังเกตและการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  
            ๑) มีความสามารถสูงในใช้ความรู้ทางด้านพุทธปรัชญาแห่งศาสตร์เพื่อการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการได้
อย่างลึกซึ้งและแหลมคม  
            ๒) มีความสามารถในการใช้ความรู้ทางด้านพุทธปรัชญาแห่งศาสตร์เพื่อการวางแผน วิเคราะห์และแก้ปัญหา
ท่ีซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           ๓) มีความสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์  
           ๔) มีความสามารรถในการแสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้นำในทางวิชาการและสังคมท่ีซับซ้อน    
     ๔.๒ วิธีการสอน 
          - จัดกิจกรรมให้นิสิตมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารทางวิชาการ 
          - มอบหมายงานให้แต่ละกลุ่มหรือรายบุคคล เช่น การศึกษาค้นคว้าเพื่อจัดทำตัวอย่างพุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ 
          - การนำเสนอรายงานการค้นคว้าเป็นรายบุคคล/กิจกรรมสัมมนาเอกสารวิชาการในกลุ่มย่อยฯ 
     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
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          - ประเมินตนเองและประเมินด้วยเพื่อน ตามแบบฟอร์มท่ีกำหนดให้ 
          - รายงานท่ีนำเสนอและสังเกตจากพฤติกรรมทำงานเป็นทีม 
          - รายงานการศึกษาด้วยตนเอง/รายงานผลงานวิชาการ 
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา       
          ๑) สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักทางพุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา เช่ือมโยง
ประเด็นปัญหาท่ีสำคัญและซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านพุทธ
ปรัชญาแห่งศาสตร์ในเชิงลึกได้เป็นอย่างดี 
          ๒) สามารถส่ือสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูด การอ่าน การฟัง การเขียน 
และการนำเสนอ และส่ือสารกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ท้ังในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนท่ัวไปได้อย่างเหมาะสม 
          ๓) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอรายงาน วิทยานิพนธ์ หรือโครงการค้นคว้าท่ีสำคัญ ท้ังใน
รูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการตีพิมพ์ผ่านส่ือทางวิชาการและวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม    
     ๕.๒ วิธีการสอน       
          - การมอบหมายให้นิสิตได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองจาก Website,e-learning มีการอ้างอิงอย่างถูกต้อง 
             และครบถ้วน 
          - การสืบค้นข้อมูลและวรรณกรรมหรือแนวคิด/ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
          - การนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าหรือสืบค้นเป็นกลุ่มหรือรายบุคล  
     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การจัดทำงานและนำเสนอส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
          - การมีส่วนร่วมเพื่ออภิปรายจากเค้าโครงการวิจัย 
          - การนำเสนอเค้าโครงการวิจัยด้วยตนเอง 

 
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 
คร้ัง 
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน   
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

๑ แนะนำรายวิชา,พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ที่
เก่ียวกับความรู้ 

๓ แนะนำกิจกรรมนิสิตและการวัด
ประเมินผล โดยสรุป 
สาระท่ีสำคัญๆ 

   พระสุธีวีรบัณฑิต, รศ.ดร./ 
ผศ.ดร. ประเสริฐ ธิลาว  

๒ ทฤษฎีแห่งความรู ้ ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง    พระสุธีวีรบัณฑิต, รศ.ดร./ 
ผศ.ดร. ประเสริฐ ธิลาว  

๓ แหล่งที่มาแห่งความรู้และวิธีเข้าถึงวิทยาการ ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง    พระสุธีวีรบัณฑิต, รศ.ดร./ 
ผศ.ดร. ประเสริฐ ธิลาว  



๖ 
 

คร้ัง 
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน   
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

๔ กระบวนการเรียนรู้ มรดกทางปัญญานานา
สาขา 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง    พระสุธีวีรบัณฑิต, รศ.ดร./ 
ผศ.ดร. ประเสริฐ ธิลาว  

๕ การจัดการความรู้ในพระไตรปิฎก ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง    พระสุธีวีรบัณฑิต, รศ.ดร./ 
ผศ.ดร. ประเสริฐ ธิลาว  

๖ การจัดการความรู้ (Knowlegde 

Management) 
๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง    พระสุธีวีรบัณฑิต, รศ.ดร./ 

ผศ.ดร. ประเสริฐ ธิลาว  

๗ พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเข้าถึง
ความรู้ 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง    พระสุธีวีรบัณฑิต, รศ.ดร./ 
ผศ.ดร. ประเสริฐ ธิลาว  

๘ ปรัชญาสังคมศาสตร ์กระบวนการ
ประยุกต์ใช้ปัญญา 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง    พระสุธีวีรบัณฑิต, รศ.ดร./ 
ผศ.ดร. ประเสริฐ ธิลาว  

๙ การบูรณาการความรู้กับศาสตรส์มัยใหม่ ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง    พระสุธีวีรบัณฑิต, รศ.ดร./ 
ผศ.ดร. ประเสริฐ ธิลาว  

๑๐ กระบวนการประยุกต์ใช้ปัญญาเพ่ือสันติสุข
ของมวลมนุษยชาติ 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง    พระสุธีวีรบัณฑิต, รศ.ดร./ 
ผศ.ดร. ประเสริฐ ธิลาว  

๑๑ การแสวงหาความรู ้ ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง    พระสุธีวีรบัณฑิต, รศ.ดร./ 
ผศ.ดร. ประเสริฐ ธิลาว  

๑๒ การเปรียบเทียบการแสวงหาความรู้ทางด้าน
พระพุทศาสนาและศาตร์ตะวันตก 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง    พระสุธีวีรบัณฑิต, รศ.ดร./ 
ผศ.ดร. ประเสริฐ ธิลาว  

๑๓ เทคโนโลยีกับการจัดการความรู ้ ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง    พระสุธีวีรบัณฑิต, รศ.ดร./ 
ผศ.ดร. ประเสริฐ ธิลาว  

๑๔ การวิเคราะห์ลักษณะเด่นของ
พระพุทธศาสนา 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง    พระสุธีวีรบัณฑิต, รศ.ดร./ 
ผศ.ดร. ประเสริฐ ธิลาว  

๑๕ การสร้างองคค์วามรู้ใหม่ และเทคนิคการ
นำเสนอ 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง    พระสุธีวีรบัณฑิต, รศ.ดร./ 
ผศ.ดร. ประเสริฐ ธิลาว  

๑๖ สรุปและสอบวัดผลการศึกษา ๓ (Test)    พระสุธีวีรบัณฑิต, รศ.ดร./ 
ผศ.ดร. ประเสริฐ ธิลาว  

 
       ๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ท่ี  วิธีการประเมิน  สัปดาห์ที่ประเมิน  สัดส่วนของการประเมินผล 

๑ 

ทดสอบเก็บคะแนน 
 - ทบสอบความเข้าใจ 
 - การนำเสนอผลการศึกษา 
 - การตรวจรายงานฯ 
 - การสอบปลายภาค 

 

 
๑๐ % 
๒๐ % 
๑๐ % 
๓๐ % 



๗ 
 

๒ 

การวิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า การนำเสนอรายงาน 
 - การทำรายงานกลุ่ม 
 - การตรวจและสรุปบทความ 
 - การส่งงานตามท่ีมอบหมาย 

ตลอดภาค
การศึกษา 

๒๐% 

๓ 
การเข้าเรียน/ร่วมทำกิจกรรม 
 - การมีส่วนร่วม อธิปราย 
 - การเสนอความคิดเห็นในกลุ่ม 

ตลอดภาคการศึกษา ๑๐% 

 
หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. เอกสารและตำราหลัก 
            บุญมี  แท่นแก้ว. (๒๕๓๕). ญาณวิทยา. กรุงเทพฯ: ธนะการพิมพ์. 
                  ________. (๒๕๔๓). ญาณวิทยา. พิมพ์ครั้งท่ี ๓. กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พริ้นต้ิงเฮาส์.  
            พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์  ปยุตโต). (๒๕๓๗). พุทธวิถีแก้ปัญหาเพือ่ศตวรรษที่ ๒๑ สหธรรมิก. กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.  
             ________. (๒๕๔๒). วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม. พิมพ์คร้ังที่ ๕. กรุงเทพฯ: ศยาม. 
๒. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
             พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์  ปยุตโต). (๒๕๔๑). พุทธธรรม. พิมพ์ครั้งท่ี ๗. กรุงเทพฯ: สหธรรมิก. 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
      ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย : WWW.mcu.ac.th , WWW.polmcu.com 
      การค้นคว้าวิทยานิพนธ์ (Thesis) : WWW.ThaiLIS 
      การเป็นเครือข่ายสืบค้นวิทยานิพนธ์ www.thailis.or.th 

 
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนิสิตได้ดังนี้ 
          - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและนิสิต 
          - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของนิสิต 
          - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
          - ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ท่ีอาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการส่ือสารกับนิสิต 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
          - การสังเกตการณ์การสอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
          - ผลการสอบและเอกสารรายงาน 

http://www.mcu.ac.th/
http://www.polmcu.com/
http://www.thailis/


๘ 
 

          - การทบทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
๓. การปรับปรุงการสอน  
     หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหา
ข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
          - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
          - การวิจัยในช้ันเรียนและนอกชั้นเรียน 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้
จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผล
การเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ 
          - มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน  
            วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
           จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 
          - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔ 
          - เปล่ียนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาท่ีมาจากงานวิจัย
ของหน่วยงานฯ 

 



๙ 
 

 
รายละเอียดของรายวิชา(มคอ.๓)  
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา      บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยทั่วไป 

๑.รหัสและช่ือรายวิชา  
     ๘๐๔ ๑๐๓  สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย    

         (Seminar on Buddhist University and Thai Society) 
๒.จำนวนหน่วยกิต   
     (๓) หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร./ พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. 
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคเรียนท่ี ๒  ช้ันปีท่ี ๑  
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     - ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     - ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน    
     คณะสังคมศาสตร์ โซน B  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อำเภอวังน้อย  
     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๙. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
     ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
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หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
       ๑) เพื่อให้นิสิตศึกษาประเด็นสำคัญของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยต้ังแต่พัฒนาการการจัด
การศึกษาท่ีมีความสัมพันธ์กับสังคมไทยในการผลิตบัณฑิต วิจัยและพัฒนาส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการ
แก่สังคม 
      ๒) เพื่อให้นิสิตศึกษาประเด็นสำคัญของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
การจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่  
      ๓) เพื่อให้นิสิตศึกษาประเด็นสำคัญของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในการพัฒนาจิตใจและสังคม 
และผลิตบัณฑิตให้มีลักษณะท่ีพึงประสงค์  
      ๔) เพื่อให้นิสิตศึกษาประเด็นสำคัญของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในการจัดงานวิสาขบูชาโลก 
การเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาของโลก และการดำเนินงานอื่น ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยมีต่อสังคมไทย รวมถึง
แนวโน้มการพัฒนามหาวิทยาลัยสงฆ์ท่ีจะพึงมีในอนาคต 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     เพื่อให้นิสิตสัมมนาเกี่ยวกับประเด็นสำคัญของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยต้ังแต่พัฒนาการการจัด
การศึกษาท่ีมีความสัมพันธ์กับสังคมไทยในการผลิตบัณฑิต วิจัยและพัฒนาส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการ
แก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและ
สังคม และผลิตบัณฑิตให้มี ลักษณะท่ีพึ งประสงค์ การจัดงานวิสาขบูชาโลก การเป็นศูนย์กลางการศึกษา
พระพุทธศาสนาของโลก และการดำเนินงานอื่น ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยมีต่อสังคมไทย รวมถึงแนวโน้มการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงฆ์ท่ีจะพึงมีในอนาคต 

 
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 

๑. คำอธิบายรายวิชา  
     ๘๐๔ ๑๐๓  สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย    
                   (Seminar on Buddhist University and Thai Society) 
        สัมมนาเกี่ยวกับประเด็นสำคัญของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยต้ังแต่พัฒนาการการจัด

การศึกษาท่ีมีความสัมพันธ์กับสังคมไทยในการผลิตบัณฑิต วิจัยและพัฒนาส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการ
แก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและ
สังคม และผลิตบัณฑิตให้มี ลักษณะท่ีพึ งประสงค์ การจัดงานวิสาขบูชา โลก การเป็นศูนย์กลางการศึกษา
พระพุทธศาสนาของโลก และการดำเนินงานอื่น ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยมีต่อสังคมไทย รวมถึงแนวโน้มการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงฆ์ท่ีจะพึงมีในอนาคต 
๒. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 
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บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา   

เชิญวิทยากรเพื่อสอน
เสริมตามความต้องการ   

มีการฝึกค้นคว้าข้อมูลใน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง ๖ 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์   

๓.จำนวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
   - อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษางานวิจัย/วิทยานิพนธ์ผ่านเว็ปไซด์มหาวิทยาลัยและคณะฯ 
   - อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ ๓ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์(เฉพาะราย) 

 
หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 

     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิ์ของข้อมูลส่วนบุคคล การ
ไม่เปิดเผยข้อมูล การรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางเอกสาร/ตำราและไม่ละเมิดสิทธ์ทาง
ปัญญา มีความซื่อสัตย์สุจริตวิชาชีพ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณสมบัติบตามหลักสูตร/สาขาวิชาฯ 
            ๑) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจเพื่อการแก้ปัญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมท่ีซับซ้อนอย่างผู้รู้ใน
บริบทของศาสตร์ทางด้านการจัดการเชิงพุทธ 
            ๒) มีความสามารถในการสนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้ดุลยพินิจบนฐานความรู้ทางการจัดการเชิงพุทธใน
การจัดการกับบริบทท่ีมีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
            ๓) มีภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในท่ีทำงาน และชุมชนท่ี
ตนเกี่ยวข้อง 

      ๔) มีความสามารถในการเป็นแบบอย่างท่ีดีงามของผู้อื่น 
     ๑.๒ วิธีการสอน  
          - การบรรยาย (Lecture)  
          - การอภิปรายและสรุปจากกรณีศึกษาตัวอย่างท่ีอาจารย์ผู้สอนกำหนดให้ 
          - การฝึกวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดมหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย    
          - กำหนดให้นักศึกษานำเสนอรายงานการค้นคว้า 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - พฤติกรรมการเรียนการเข้าเรียน การตรงต่อเวลาและการมีส่วนร่วม/การคิด/การศึกษาเพื่อค้นหาคำตอบ 
          - การฝึกปฏิบัติงาน/ทำแบบฝึกหัดตามท่ีได้รับมอบหมายและทำงานได้อย่างมีคุณภาพ 
          - การศึกษา/ค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทำและนำเสนอเป็นรายงานการค้นคว้าตามท่ีได้รับมอบหมาย 
          - การศึกษาและการวิเคราะห์/สังเคราะห์จากตัวอย่างการทำนโยบายจริงจากรัฐบาลหรือวิทยานิพนธ์ 
          - การวัดผลจากการสอบกลางภาคเรียนและสอบปลายภาคเรียน รวมทั้งประเมินผลจากงานท่ีมอบหมาย 
๒. ความรู้  

     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 



๑๒ 
 

         ๑) มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็นแก่นของวิชาสัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับ
สังคมไทย    
         ๒) มีความสามารถในการจัดการตามกระบวนการ การกำหนดนโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบั ติ และการ
ประเมินนโยบายของมหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย    
         ๓) มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางมหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทยท้ังใน
ระดับชาติและนานาชาติ    
          ๔) มีความสามารถในการปรับเปล่ียนปัจเจกปัญญามาเป็นสาธารณปัญญาท่ีก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคม 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - การบรรยาย การวิเคราะห์/สังเคราะห์เอกสาร/แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับสัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับ
สังคมไทย การศึกษากรณีตัวอย่างผลงานวิจัย และนโยบายของรัฐบาลไทยและต่างประเทศ 
          - การศึกษากระบวนการทางการจัดการเชิงพุทธ 
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การวัดผลจาการสังเกต สอบกลางภาคและสอบปลายภาค เน้นการวัดผลจากความเข้าใจเป็นหลัก 
          - การนำเสนอจากผลการวิเคราะห์/สังเคราะห์และสรุปผลเป็นรายงาน 
          - การวัดความรู้ความเข้าใจจากคุณภาพของผลงานวิจัยท่ีทำเสร็จสมบูรณ์ 
          - การวัดจากกิจกรรมท่ีเข้าร่วมสัมมนาผลการศึกษาค้นคว้าเอกสารวิชาการ 
          - ความสมบูรณ์ของเอกสารรายงานและส่งตรงเวลา 
๓. ทักษะทางปัญญา 

    ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
          ๑) สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคทางสัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย   ในการ
วิเคราะห์ประเด็นและปัญหาสำคัญได้อย่างสร้างสรรค์  
          ๒) สามารถใช้ทฤษฎีและเทคนิคทางสัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย   ในพัฒนาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆท่ีเกิดขึ้นจากการจัดการเชิงพุทธ 
          ๓) สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัย  เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ๆท่ีสร้างสรรค์รวมไปถึงการบูรณาการ
แนวคิดต่างๆ ท้ังภายในและนอกสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธท่ีศึกษาในขั้นสูง 
          ๔) สามารถออกแบบและดำเนินการประเด็นทางท่ีสัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย   สำคัญในเรื่องท่ี
ซับซ้อนท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการจัดการเชิงพุทธใหม่ๆ จนกลายเป็นข้อเสนอเพื่อการนำไปสู่การ
ปฏิบัติต่อไป  
๓.๒ วิธีการสอน 
          - การมอบหมายงานท่ีเกี่ยวกับสัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย   กรณีศึกษานโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล
ไทยและต่างประเทศ การกำหนดหัวข้อการค้นคว้ารายงาน รวมท้ังการสรุปอภิปรายผลและการเสนอแนะนำผลการ
ค้นคว้าไปใช้ประโยชน์ โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
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     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การสอบกลางภาคและสอบปลายภาค โดยเน้นการวัดผลจากความรู้และความเข้าใจเป็นสำคัญ 
          - การวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นต่างๆและการสรุปผลการศึกษาท่ีเป็นรายงาน 
          - การวัดผลจากการสังเกตและการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  
             ๑) มีความสามารถสูงในใช้ความรู้ทางด้านสัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย   เพื่อการแสดงความ
คิดเห็นทางวิชาการได้อย่างลึกซึ้งและแหลมคม  
            ๒) มีความสามารถในการใช้ความรู้ทางด้านสัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย   เพื่อการวางแผน 
วิเคราะห์และแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง รวมท้ังวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
            ๓) มีความสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์  
            ๔) มีความสามารรถในการแสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้นำในทางวิชาการและสังคมท่ีซับซ้อน    
     ๔.๒ วิธีการสอน 
          - จัดกิจกรรมให้นิสิตมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารทางวิชาการ 
          - มอบหมายงานให้แต่ละกลุ่มหรือรายบุคคล เช่น การศึกษาค้นคว้าเพื่อจัดทำตัวอย่างสัมมนามหาวิทยาลัย
กับสังคมไทย 
          - การนำเสนอรายงานการค้นคว้าเป็นรายบุคคล/กิจกรรมสัมมนาเอกสารวิชาการในกลุ่มย่อยฯ 
     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
          - ประเมินตนเองและประเมินด้วยเพื่อน ตามแบบฟอร์มท่ีกำหนดให้ 
          - รายงานท่ีนำเสนอและสังเกตจากพฤติกรรมทำงานเป็นทีม 
          - รายงานการศึกษาด้วยตนเอง/รายงานผลงานวิชาการ 



๑๔ 
 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา       
         ๑) สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักทางสัมมนามหาวิทยาลัยกับสังคมไทย ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา 
เช่ือมโยงประเด็นปัญหาท่ีสำคัญและซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะทางด้าน
นโยบายศาสตร์ในเชิงลึกได้เป็นอย่างดี 
          ๒) สามารถส่ือสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูด การอ่าน การฟัง การ
เขียน และการนำเสนอ และส่ือสารกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ท้ังในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนท่ัวไปได้อย่าง
เหมาะสม 
          ๓) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอรายงาน วิทยานิพนธ์ หรือโครงการค้นคว้าท่ีสำคัญ ท้ังใน
รูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการตีพิมพ์ผ่านส่ือทางวิชาการและวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม    
  ๕.๒ วิธีการสอน       
          - การมอบหมายให้นิสิตได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองจาก Website,e-learning มีการอ้างอิ่งอย่างถูกต้อง 
             และครบถ้วน 
          - การสืบค้นข้อมูลและวรรณกรรมหรือแนวคิด/ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
          - การนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าหรือสืบค้นเป็นกลุ่มหรือรายบุคล  
     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การจัดทำงานและนำเสนอส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
          - การมีส่วนร่วมเพื่ออภิปรายจากเค้าโครงการวิจัย 
          - การนำเสนอเค้าโครงการวิจัยด้วยตนเอง 

 
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 
คร้ัง 
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน   
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

๑ ประวัติและพัฒนาการของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๓ แนะนำกิจกรรมนิสิตและการวัด
ประเมินผล โดยสรุป 
สาระท่ีสำคัญๆ 

พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, 
ผศ.ดร./ พระเมธีธรรมา
จารย์, รศ.ดร. 

๒ การดำเนินงานตามพันธกิจ ด้านการ
วิจัย 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, 
ผศ.ดร./ พระเมธีธรรมา
จารย์, รศ.ดร. 

๓ การดำเนินงานตามพันธกิจ ด้านการ
ผลิตบัณฑิต 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, 
ผศ.ดร./ พระเมธีธรรมา
จารย์, รศ.ดร. 



๑๕ 
 

คร้ัง 
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน   
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

๔ การดำเนินงานตามพันธกิจ ด้านการ
ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม  

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, 
ผศ.ดร./ พระเมธีธรรมา
จารย์, รศ.ดร. 

๕ การจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา 
บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนา
จิตใจและสังคม 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, 
ผศ.ดร./ พระเมธีธรรมา
จารย์, รศ.ดร. 

๖ การดำเนินงานมหาวิทยาลัย ด้านการ
ต่างประเทศ 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, 
ผศ.ดร./ พระเมธีธรรมา
จารย์, รศ.ดร. 

๗ แนวโน้มการพฒันามหาวิทยาลัยสงฆ์ท่ี
จะพึงมีในอนาคต 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, 
ผศ.ดร./ พระเมธีธรรมา
จารย์, รศ.ดร. 

๘ จัดสัมมนาทางวิชาการ ครั้งท่ี ๑ เรื่อง 
"ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสงฆ์กับไทย
แลนด์ 4.0" 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, 
ผศ.ดร./ พระเมธีธรรมา
จารย์, รศ.ดร. 

๙ การวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัย ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, 
ผศ.ดร./ พระเมธีธรรมา
จารย์, รศ.ดร. 

๑๐ การดำเนินงานตามพันธกิจ ด้านการ
บริการวิชาการแก่สังคม 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, 
ผศ.ดร./ พระเมธีธรรมา
จารย์, รศ.ดร. 

๑๑ การจัดงานวิสาขบูชาโลก ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, 
ผศ.ดร./ พระเมธีธรรมา
จารย์, รศ.ดร. 

๑๒ การเป็นศูนย์กลางการศึกษา
พระพุทธศาสนาของโลก 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, 
ผศ.ดร./ พระเมธีธรรมา
จารย์, รศ.ดร. 

๑๓ ผลิตบัณฑิตให้มีลักษณะท่ีพึงประสงค์  ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, 
ผศ.ดร./ พระเมธีธรรมา
จารย์, รศ.ดร. 

๑๔ การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหา ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, 



๑๖ 
 

คร้ัง 
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน   
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับสังคมไทย ผศ.ดร./ พระเมธีธรรมา
จารย์, รศ.ดร. 

๑๕ การดำเนินงานมหาวิทยาลัย ด้าน
กิจการท่ัวไป 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, 
ผศ.ดร./ พระเมธีธรรมา
จารย์, รศ.ดร. 

๑๖ สรุปและสอบวัดผลการศึกษา ๓ (Test) พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, 
ผศ.ดร./ พระเมธีธรรมา
จารย์, รศ.ดร. 

 
       ๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ท่ี  วิธีการประเมิน  สัปดาห์ที่ประเมิน  สัดส่วนของการประเมินผล 

๑ 

ทดสอบเก็บคะแนน 
 - ทบสอบความเข้าใจ 
 - การนำเสนอผลการศึกษา 
 - การตรวจรายงานฯ 
 - การสอบปลายภาค 

 

 
๑๐ % 
๒๐ % 
๑๐ % 
๓๐ % 

๒ 

การวิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า  
การนำเสนอรายงาน 
 - การทำรายงานกลุ่ม 
 - การตรวจและสรุปบทความ 
 - การส่งงานตามท่ีมอบหมาย 

ตลอดภาค
การศึกษา 

๒๐% 

๓ 
การเข้าเรียน/ร่วมทำกิจกรรม 
 - การมีส่วนร่วม อธิปราย 
 - การเสนอความคิดเห็นในกลุ่ม 

ตลอดภาคการศึกษา ๑๐% 

 
หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. เอกสารและตำราหลัก 
ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ (๒๕๔๘).สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์ พิมพ์ครั้งท่ี ๒ : กรุงเทพมหานคร.สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๒. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
เอกสารประกอบการสอนของคณาจารย์ประจำหลักสูตร 



๑๗ 
 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
      ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย : WWW.mcu.ac.th , WWW.polmcu.com 
      การค้นคว้าวิทยานิพนธ์ (Thesis) : WWW.ThaiLIS 
      การเป็นเครือข่ายสืบค้นวิทยานิพนธ์ www.thailis.or.th 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนิสิตได้ดังนี้ 
          - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและนิสิต 
          - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของนิสิต 
          - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
          - ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ท่ีอาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการส่ือสารกับนิสิต 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
          - การสังเกตการณ์การสอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
          - ผลการสอบและเอกสารรายงาน 
          - การทบทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
๓. การปรับปรุงการสอน  
     หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหา
ข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
          - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
          - การวิจัยในช้ันเรียนและนอกชั้นเรียน 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้
จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผล
การเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ 
          - มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน  
            วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
           จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 
          - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔ 
          - เปล่ียนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาท่ีมาจากงานวิจัย

http://www.mcu.ac.th/
http://www.polmcu.com/
http://www.thailis/
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ของหน่วยงานฯ 
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รายละเอียดของรายวิชา(มคอ.๓)  
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา      บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยทั่วไป 

๑.รหัสและช่ือรายวิชา  
๘๐๔ ๑๐๓ สัมมนาพุทธวิธีบริหารจัดการ ๓ (๓-๐-๖) 
(Seminar on Buddha’s Administration Method) 

๒.จำนวนหน่วยกิต   
          ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
   อาจารย์ ดร.นิกร ศรีราช / พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. 
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคเรียนท่ี ๒  ช้ันปีท่ี ๑  
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     - ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     - ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน    
     คณะสังคมศาสตร์ โซน B  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อำเภอวังน้อย  
     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๙.วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
     ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
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หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
      ๑) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นเกี่ยวกับพุทธวิธีการบริหารจัดการศาสนธรรม ศาสนทายาท 
ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ และศาสนพิธี 
      ๒) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เทคนิคการสร้างศรัทธา มาตรการ
จัดการผู้กระทำความผิด การบริหารจัดการสุขภาพ 
      ๓) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัยตามหลักพุทธวิธี 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     สัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ประเด็นเกี่ยวกับพุทธวิธีการบริหารจัดการศาสนธรรม ศาสนทายาท ศาสนสถาน ศาสน
วัตถุ และศาสนพิธี ยุทธวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เทคนิคการสร้างศรัทธา มาตรการจัดการผู้กระทำความผิด การ
บริหารจัดการสุขภาพ  

 
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 

๑. คำอธิบายรายวิชา  
        ๘๐๔ ๑๐๓ สัมมนาพุทธวิธีบริหารจัดการ ๓ (๓-๐-๖) 
(Seminar on Buddha’s Administration Method) 

สัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ประเด็นเกี่ยวกับพุทธวิธีการบริหารจัดการศาสนธรรม ศาสนทายาท ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ 
และศาสนพิธี ยุทธวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เทคนิคการสร้างศรัทธา มาตรการจัดการผู้กระทำความผิด การ
บริหารจัดการสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัยตามหลักพุทธวิธี 
๒. จำนวนชัว่โมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา   

เชิญวิทยากรเพื่อสอน
เสริมตามความต้องการ   

มีการฝึกค้นคว้าข้อมูลใน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง ๖ 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์   

๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
   - อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษางานวิจัย/วิทยานิพนธ์ผ่านเว็ปไซด์มหาวิทยาลัยและคณะฯ 
   - อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ ๓ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์(เฉพาะราย) 

 
หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 

     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิ์ของข้อมูลส่วนบุคคล การ
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ไม่เปิดเผยข้อมูล การรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางเอกสาร/ตำราและไม่ละเมิดสิทธ์ทาง
ปัญญา มีความซื่อสัตย์สุจริตวิชาชีพ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณสมบัติตามหลักสูตร/สาขาวิชาฯ 
           ๑) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจเพื่อการแก้ปัญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมท่ีซับซ้อนอย่างผู้รู้ในบริบท
ของศาสตร์ทางด้านการจัดการเชิงพุทธ 
          ๒) มีความสามารถในการสนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้ดุลยพินิจบนฐานความรู้ทางการจัดการเชิงพุทธใน
การจัดการกับบริบทท่ีมีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
          ๓) มีภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในท่ีทำงาน และชุมชนท่ีตน
เกี่ยวข้อง 

   ๔) มีความสามารถในการเป็นแบบอย่างท่ีดีงามของผู้อื่น 
     ๑.๒ วิธีการสอน  
          - การบรรยาย (Lecture) กรณียกตัวอย่างเกี่ยวกับพุทธวิธีการบริหารจัดการ 
          - การอภิปรายและสรุปจากกรณีศึกษาตัวอย่างท่ีอาจารย์ผู้สอนกำหนดให้ 
          - การฝึกวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด/ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
          - ทดสอบความรู้ความเข้าใจจากเนื้อหาสาระหรือขั้นตอนในกระบวนการทางพุทธวิธีการบริหารจัดการ          
- กำหนดให้นักศึกษานำเสนอรายงานการค้นคว้า 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - พฤติกรรมการเรียนการเข้าเรียน การตรงต่อเวลาและการมีส่วนร่วม/การคิด/การศึกษาเพื่อค้นหาคำตอบ 
          - การฝึกปฏิบัติงาน/ทำแบบฝึกหัดตามท่ีได้รับมอบหมายและทำงานได้อย่างมีคุณภาพ 
          - การศึกษา/ค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทำและนำเสนอเป็นรายงานการค้นคว้าตามท่ีได้รับมอบหมาย 
          - การศึกษาและการวิเคราะห์/สังเคราะห์จากตัวอย่างการทำนโยบายจริงจากรัฐบาลหรือวิทยานิพนธ์ 
          - การวัดผลจากการสอบกลางภาคเรียนและสอบปลายภาคเรียน รวมทั้งประเมินผลจากงานท่ีมอบหมาย 
๒. ความรู้  

     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
         ๑) มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็นแก่นของวิชาพุทธวิธีการบริหาร
จัดการ 
         ๒) มีความสามารถในการจัดการตามกระบวนการของ พุทธวิธีการบริหารจัดการ 
         ๓) มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางพุทธวิธีการบริหารจัดการ 
         ๔) มีความสามารถในการปรับเปล่ียนปัจเจกปัญญามาเป็นสาธารณปัญญาท่ีก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคม 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - การบรรยาย การวิเคราะห์/สังเคราะห์เอกสาร/แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง การศึกษากรณีตัวอย่าง
ผลงานวิจัย  
          - การศึกษากระบวนการทางพุทธวิธีการบริหารจัดการ 
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     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การวัดผลจาการสังเกต สอบกลางภาคและสอบปลายภาค เน้นการวัดผลจากความเข้าใจเป็นหลัก 
          - การนำเสนอจากผลการวิเคราะห์/สังเคราะห์และสรุปผลเป็นรายงาน 
          - การวัดความรู้ความเข้าใจจากคุณภาพของผลงานวิจัยท่ีทำเสร็จสมบูรณ์ 
          - การวัดจากกิจกรรมท่ีเข้าร่วมสัมมนาผลการศึกษาค้นคว้าเอกสารวิชาการ 
          - ความสมบูรณ์ของเอกสารรายงานและส่งตรงเวลา 
๓. ทักษะทางปัญญา 

    ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
          ๑) สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคทางพุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ ในการวิเคราะห์ประเด็น
และปัญหาสำคัญได้อย่างสร้างสรรค์  
          ๒) สามารถใช้ทฤษฎีและเทคนิคทางพุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ในพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการ
ใหม่ๆท่ีเกิดขึน้จากการจัดการเชิงพุทธ 
          ๓) สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ๆท่ีสร้างสรรค์รวมไปถึงการบูรณาการ
แนวคิดต่างๆ ท้ังภายในและนอกสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธท่ีศึกษาในขั้นสูง 
          ๔) สามารถออกแบบและดำเนินการประเด็นทางท่ีพุทธปรัชญาแห่งศาสตร์สำคัญในเรื่องท่ีซับซ้อนท่ีเกี่ยวกับ
การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ใหม่ๆ จนกลายเป็นข้อเสนอเพื่อการนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป  
๓.๒ วิธีการสอน 
          - การมอบหมายงานท่ีเกี่ยวกับพุทธปรัชญาแห่งศาสตร์  กรณีศึกษา การกำหนดหัวข้อการค้นคว้ารายงาน 
รวมทั้งการสรุปอภิปรายผลและการเสนอแนะนำผลการค้นคว้าไปใช้ประโยชน์ โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การสอบกลางภาคและสอบปลายภาค โดยเน้นการวัดผลจากความรู้และความเข้าใจเป็นสำคัญ 
          - การวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นต่างๆและการสรุปผลการศึกษาท่ีเป็นรายงาน 
          - การวัดผลจากการสังเกตและการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  
            ๑) มีความสามารถสูงในใช้ความรู้ทางด้านพุทธปรัชญาแห่งศาสตร์เพื่อการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการได้
อย่างลึกซึ้งและแหลมคม  
            ๒) มีความสามารถในการใช้ความรู้ทางด้านพุทธปรัชญาแห่งศาสตร์เพื่อการวางแผน วิเคราะห์และแก้ปัญหา
ท่ีซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           ๓) มีความสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์  
           ๔) มีความสามารรถในการแสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้นำในทางวิชาการและสังคมท่ีซับซ้อน    
     ๔.๒ วิธีการสอน 



๒๓ 
 

          - จัดกิจกรรมให้นิสิตมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารทางวิชาการ 
          - มอบหมายงานให้แต่ละกลุ่มหรือรายบุคคล เช่น การศึกษาค้นคว้าเพื่อจัดทำตัวอย่างพุทธวิธีการบริหาร
จัดการ 
          - การนำเสนอรายงานการค้นคว้าเป็นรายบุคคล/กิจกรรมสัมมนาเอกสารวิชาการในกลุ่มย่อยฯ 
     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
          - ประเมินตนเองและประเมินด้วยเพื่อน ตามแบบฟอร์มท่ีกำหนดให้ 
          - รายงานท่ีนำเสนอและสังเกตจากพฤติกรรมทำงานเป็นทีม 
          - รายงานการศึกษาด้วยตนเอง/รายงานผลงานวิชาการ 
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา       
          ๑) สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักทางพุทธวิธีการบริหารจัดการในการศึกษาค้นคว้าปัญหา เช่ือมโยง
ประเด็นปัญหาท่ีสำคัญและซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านพุทธ
ปรัชญาแห่งศาสตร์ในเชิงลึกได้เป็นอย่างดี 
          ๒) สามารถส่ือสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูด การอ่าน การฟัง การเขียน 
และการนำเสนอ และส่ือสารกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ท้ังในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนท่ัวไปได้อย่างเหมาะสม 
          ๓) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอรายงาน วิทยานิพนธ์ หรือโครงการค้นคว้าท่ีสำคัญ ท้ังใน
รูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการตีพิมพ์ผ่านส่ือทางวิชาการและวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม    
     ๕.๒ วิธีการสอน       
          - การมอบหมายให้นิสิตได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองจาก Website,e-learning มีการอ้างอิงอย่างถูกต้อง 
             และครบถ้วน 
          - การสืบค้นข้อมูลและวรรณกรรมหรือแนวคิด/ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
          - การนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าหรือสืบค้นเป็นกลุ่มหรือรายบุคล  
     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การจัดทำงานและนำเสนอส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
          - การมีส่วนร่วมเพื่ออภิปรายจากเค้าโครงการวิจัย 
          - การนำเสนอเค้าโครงการวิจัยด้วยตนเอง 

 
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 
คร้ัง 
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน   
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

๑ แนะนำรายวิชา/ปฐมนิเทศ ๓ อธิบายรายวิชา    อาจารย์ ดร.นิกร ศรี
ราช / พระอุดมสิทธินายก, 



๒๔ 
 

คร้ัง 
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน   
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

ผศ.ดร. 
๒ พุทธวิธีบริหารกับการจัดการเชิงพุทธ ๓ ฟังบรรยาย/เสวนา/วพิากษ์หา

ความรู้/แบ่งกลุ่มทำรายงาน 
   อาจารย์ ดร.นิกร ศรี
ราช / พระอุดมสิทธินายก, 
ผศ.ดร. 

๓ ยุทธวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิง
รุก 

๓ ฟังบรรยาย/เสวนา/วพิากษ์หา
ความรู้ 

   อาจารย์ ดร.นิกร ศรี
ราช / พระอุดมสิทธินายก, 
ผศ.ดร. 

๔ การสร้างศาสนสถานใน
พระพุทธศาสนา 

๓ นำเสนองาน    อาจารย์ ดร.นิกร ศรี
ราช / พระอุดมสิทธินายก, 
ผศ.ดร. 

๕ พุทธวิธีการบริหารงานเชิงพุทธใน
พระไตรปิฎก 

๓ ฟังบรรยาย/เสวนา/วพิากษ์หา
ความรู้ 

   อาจารย์ ดร.นิกร ศรี
ราช / พระอุดมสิทธินายก, 
ผศ.ดร. 

๖ การบริหารจัดการสุขภาพพระสงฆ ์ ๓ ฟังบรรยาย/เสวนา/วพิากษ์หา
ความรู้ 

   อาจารย์ ดร.นิกร ศรี
ราช / พระอุดมสิทธินายก, 
ผศ.ดร. 

๗ การศาสนพิธีในองค์กรสงฆ ์ ๓ นำเสนองาน    อาจารย์ ดร.นิกร ศรี
ราช / พระอุดมสิทธินายก, 
ผศ.ดร. 

๘ เทคนิคการสร้างศรัทธา มาตรการการ
จัดการอธิกรณ์/ ความสัมพันธ์ระหว่าง
กฎหมายท่ัวไปและกฎหมายคณะสงฆ์ 

๓ ฟังบรรยาย/เสวนา/วพิากษ์หา
ความรู้ 

   อาจารย์ ดร.นิกร ศรี
ราช / พระอุดมสิทธินายก, 
ผศ.ดร. 

๙ พุทธวิธีในการจัดการสาธาณูปการ ๓ นำเสนองาน    อาจารย์ ดร.นิกร ศรี
ราช / พระอุดมสิทธินายก, 
ผศ.ดร. 

๑๐ สัมมนาพุทธวิธีการบริหารจัดการศาสน
ธรรม 

๓ ฟังบรรยาย/เสวนา/วพิากษ์หา
ความรู้ 

   อาจารย์ ดร.นิกร ศรี
ราช / พระอุดมสิทธินายก, 
ผศ.ดร. 

๑๑ พุทธวิธีการบริหารจัดการเพื่อการ
ส่งเสริมและพัฒนาสังคม 

๓ ฟังบรรยาย/เสวนา/วพิากษ์หา
ความรู้ 

   อาจารย์ ดร.นิกร ศรี
ราช / พระอุดมสิทธินายก, 
ผศ.ดร. 
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คร้ัง 
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน   
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

๑๒ การสร้างศาสนวัตถุท่ีพึงประสงค์ ๓ นำเสนองาน    อาจารย์ ดร.นิกร ศรี
ราช / พระอุดมสิทธินายก, 
ผศ.ดร. 

๑๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุก
ช่วงวัยตามหลักพุทธวิธี 

๓ นำเสนองาน    อาจารย์ ดร.นิกร ศรี
ราช / พระอุดมสิทธินายก, 
ผศ.ดร. 

๑๔ การสร้างศาสนทายาทท่ีมีคุณค่า ๓ นำเสนองาน    อาจารย์ ดร.นิกร ศรี
ราช / พระอุดมสิทธินายก, 
ผศ.ดร. 

๑๕ การส่ือสารในยุคดิจิทัล การปรับตัว
ของคณะสงฆ์ 

๓ ฟังบรรยาย/เสวนา/วพิากษ์หา
ความรู้ 

   อาจารย์ ดร.นิกร ศรี
ราช / พระอุดมสิทธินายก, 
ผศ.ดร. 

๑๖ สรุป ๓ ฟังบรรยาย/เสวนา/วพิากษ์หา
ความรู้ 

   อาจารย์ ดร.นิกร ศรี
ราช / พระอุดมสิทธินายก, 
ผศ.ดร. 

 
       ๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ท่ี  วิธีการประเมิน  สัปดาห์ที่ประเมิน  สัดส่วนของการประเมินผล 

๑ 

ทดสอบเก็บคะแนน 
 - ทบสอบความเข้าใจ 
 - การนำเสนอผลการศึกษา 
 - การตรวจรายงานฯ 
 - การสอบปลายภาค 

 

 
๑๐ % 
๒๐ % 
๑๐ % 
๓๐ % 

๒ 

การวิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า การนำเสนอรายงาน 
 - การทำรายงานกลุ่ม 
 - การตรวจและสรุปบทความ 
 - การส่งงานตามท่ีมอบหมาย 

ตลอดภาค
การศึกษา 

๒๐% 

๓ 
การเข้าเรียน/ร่วมทำกิจกรรม 
 - การมีส่วนร่วม อธิปราย 
 - การเสนอความคิดเห็นในกลุ่ม 

ตลอดภาคการศึกษา ๑๐% 
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หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑. เอกสารและตำราหลัก 
            บุญมี  แท่นแก้ว. (๒๕๓๕). ญาณวิทยา. กรุงเทพฯ: ธนะการพิมพ์. 
                  ________. (๒๕๔๓). ญาณวิทยา. พิมพ์ครั้งท่ี ๓. กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พริ้นต้ิงเฮาส์.  
            พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์  ปยุตโต). (๒๕๓๗). พุทธวิถีแก้ปัญหาเพือ่ศตวรรษที่ ๒๑ สหธรรมิก. กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.  
             ________. (๒๕๔๒). วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม. พิมพ์คร้ังที่ ๕. กรุงเทพฯ: ศยาม. 
๒. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
             พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์  ปยุตโต). (๒๕๔๑). พุทธธรรม. พิมพ์ครั้งท่ี ๗. กรุงเทพฯ: สหธรรมิก. 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
      ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย : WWW.mcu.ac.th , WWW.polmcu.com 
      การค้นคว้าวิทยานิพนธ์ (Thesis) : WWW.ThaiLIS 
      การเป็นเครือข่ายสืบค้นวิทยานิพนธ์ www.thailis.or.th 

 
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนิสิตได้ดังนี้ 
          - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและนิสิต 
          - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของนิสิต 
          - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
          - ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ท่ีอาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการส่ือสารกับนิสิต 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
          - การสังเกตการณ์การสอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
          - ผลการสอบและเอกสารรายงาน 
          - การทบทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
๓. การปรับปรุงการสอน  
     หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหา
ข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
          - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
          - การวิจัยในช้ันเรียนและนอกชั้นเรียน 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้

http://www.mcu.ac.th/
http://www.polmcu.com/
http://www.thailis/
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จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผล
การเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ 
          - มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน  
            วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
           จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 
          - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔ 
          - เปล่ียนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาท่ีมาจากงานวิจัย
ของหน่วยงานฯ 
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รายละเอียดของรายวิชา(มคอ.๓)  
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา      บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยทั่วไป 

๑.รหัสและช่ือรายวิชา  
๘๐๔ ๑๐๔ วิธีวิทยาการวิจัยข้ันสูงทางการจัดการ  (๓-๐-๖) 
(Advanced Research Methodology in Management) 

๒.จำนวนหน่วยกิต   
          ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
   พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ,ผศ.ดร. 
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคเรียนท่ี ๒  ช้ันปีท่ี ๑  
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     - ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     - ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน    
     คณะสังคมศาสตร์ โซน B  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อำเภอวังน้อย  
     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๙.วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
     ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
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หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
      ๑) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์แนวคิดระเบียบวิธีวิทยาทางการวิจัย 
      ๒) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสังเคราะห์แนวคิดการใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยแบบ
ผสมผสานวิธี 
      ๓) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจการสรุปและเขียนรายงานการวิจัย ท่ีตอบคำถามการวิจัยได้ครบถ้วน 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ระเบียบวิธีวิทยาทางการวิจัยด้านการบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การ
วิเคราะห์ ท่ีมาของปัญหาและ สาเหตุของปัญหาการวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย กำหนดตัวแปร และต้ังสม
มุตฺฐานการวิจัย การศึกษาค้นคว้าเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง การสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย การใช้วิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ การใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยแบบผสมผสานวิธี การออกแบบงานวิจัยเพื่อการจัดการกับปัญหาและ
การพัฒนางาน กิจการพระพุทธศาสนา โดยประยุกต์ใช้วิทยาการร่วมสมัยบูรณาการด้วยหลักพุทธธรรม การวางแผน
ดำเนินงานวิจัยการกำหนดขั้นตอนการวิจัย ตามระเบียบวิธี (การจัดการกลุ่มประชากร การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างและ
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล 
ท่ีสอดคล้องกัน) การสรุปและเขียนรายงานการวิจัย ท่ีตอบคำถามการวิจัยได้ครบถ้วน 

 
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 

๑. คำอธิบายรายวิชา  
๘๐๔ วิธีวิทยาการวิจัยข้ันสูงทางการจัดการ ๓ (๓-๐-๖) 
(Advanced Research Methodology in Management) 

         ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ระเบียบวิธีวิทยาทางการวิจัยด้านการบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การวิเคราะห์ ท่ีมาของปัญหาและ สาเหตุของปัญหาการวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย กำหนดตัวแปร และต้ัง
สมมุตฺฐานการวิจัย การศึกษาค้นคว้าเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง การสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย การใช้วิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ การใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยแบบผสมผสานวิธี การออกแบบงานวิจัยเพื่อการจัดการกับปัญหาและ
การพัฒนางาน กิจการพระพุทธศาสนา โดยประยุกต์ใช้วิทยาการร่วมสมัยบูรณาการด้วยหลักพุทธธรรม การวางแผน
ดำเนินงานวิจัยการกำหนดขั้นตอนการวิจัย ตามระเบียบวิธี (การจัดการกลุ่มประชากร การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างและ
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล 
ท่ีสอดคล้องกัน) การสรุปและเขียนรายงานการวิจัย ท่ีตอบคำถามการวิจัยได้ครบถ้วน 

๒. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา   

เชิญวิทยากรเพื่อสอน
เสริมตามความต้องการ   

มีการฝึกค้นคว้าข้อมูลใน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง ๖ 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์   
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๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
   - อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษางานวิจัย/วิทยานิพนธ์ผ่านเว็ปไซด์มหาวิทยาลัยและคณะฯ 
   - อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ ๓ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์(เฉพาะราย) 

 
หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 

     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิ์ของข้อมูลส่วนบุคคล การ
ไม่เปิดเผยข้อมูล การรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางเอกสาร/ตำราและไม่ละเมิดสิทธ์ทาง
ปัญญา มีความซื่อสัตย์สุจริตวิชาชีพ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณสมบัติตามหลักสูตร/สาขาวิชาฯ 
           ๑) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจเพื่อการแก้ปัญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมท่ีซับซ้อนอย่างผู้รู้ในบริบท
ของศาสตร์ทางด้านการจัดการเชิงพุทธ 
          ๒) มีความสามารถในการสนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้ดุลยพินิจบนฐานความรู้ทางการจัดการเชิงพุทธใน
การจัดการกับบริบทท่ีมีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
          ๓) มีภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในท่ีทำงาน และชุมชนท่ีตน
เกี่ยวข้อง 

   ๔) มีความสามารถในการเป็นแบบอย่างท่ีดีงามของผู้อื่น 
     ๑.๒ วิธีการสอน  
          - การบรรยาย (Lecture) กรณียกตัวอย่างเกี่ยวกับประเด็นทางระเบียบวิธีวิทยาทางการวิจัย 
          - การอภิปรายและสรุปจากกรณีศึกษาตัวอย่างท่ีอาจารย์ผู้สอนกำหนดให้ 
          - การฝึกวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด/ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
          - ทดสอบความรู้ความเข้าใจจากเนื้อหาสาระหรือขั้นตอนในกระบวนการทางระเบียบวิธีวิทยาทางการวิจัย 
          - กำหนดให้นักศึกษานำเสนอรายงานการค้นคว้า 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - พฤติกรรมการเรียนการเข้าเรียน การตรงต่อเวลาและการมีส่วนร่วม/การคิด/การศึกษาเพื่อค้นหาคำตอบ 
          - การฝึกปฏิบัติงาน/ทำแบบฝึกหัดตามท่ีได้รับมอบหมายและทำงานได้อย่างมีคุณภาพ 
          - การศึกษา/ค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทำและนำเสนอเป็นรายงานการค้นคว้าตามท่ีได้รับมอบหมาย 
          - การศึกษาและการวิเคราะห์/สังเคราะห์จากตัวอย่างการทำนโยบายจริงจากรัฐบาลหรือวิทยานิพนธ์ 
          - การวัดผลจากการสอบกลางภาคเรียนและสอบปลายภาคเรียน รวมทั้งประเมินผลจากงานท่ีมอบหมาย 
๒. ความรู้  

     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
         ๑) มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็นแก่นของวิชาระเบียบวิธีวิทยาทางการ
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วิจัย 
         ๒) มีความสามารถในการจัดการตามกระบวนการของ ระเบียบวิธีวิทยาทางการวิจัย 
         ๓) มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางระเบียบวิธีวิทยาทางการวิจัย 
         ๔) มีความสามารถในการปรับเปล่ียนปัจเจกปัญญามาเป็นสาธารณปัญญาท่ีก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคม 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - การบรรยาย การวิเคราะห์/สังเคราะห์เอกสาร/แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง การศึกษากรณีตัวอย่าง
ผลงานวิจัย  
          - การศึกษากระบวนการทางระเบียบวิธีวิทยาทางการวิจัย 
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การวัดผลจาการสังเกต สอบกลางภาคและสอบปลายภาค เน้นการวัดผลจากความเข้าใจเป็นหลัก 
          - การนำเสนอจากผลการวิเคราะห์/สังเคราะห์และสรุปผลเป็นรายงาน 
          - การวัดความรู้ความเข้าใจจากคุณภาพของผลงานวิจัยท่ีทำเสร็จสมบูรณ์ 
          - การวัดจากกิจกรรมท่ีเข้าร่วมสัมมนาผลการศึกษาค้นคว้าเอกสารวิชาการ 
          - ความสมบูรณ์ของเอกสารรายงานและส่งตรงเวลา 
๓. ทักษะทางปัญญา 

    ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
          ๑) สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคทางระเบียบวิธีวิทยาทางการวิจัย ในการวิเคราะห์
ประเด็นและปัญหาสำคัญได้อย่างสร้างสรรค์  
          ๒) สามารถใช้ทฤษฎีและเทคนิคทางระเบียบวิธีวิทยาทางการวิจัยในพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วย
วิธีการใหม่ๆท่ีเกิดขึน้จากการจัดการเชิงพุทธ 
          ๓) สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ๆท่ีสร้างสรรค์รวมไปถึงการบูรณาการ
แนวคิดต่างๆ ท้ังภายในและนอกสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธท่ีศึกษาในขั้นสูง 
          ๔) สามารถออกแบบและดำเนินการประเด็นทางท่ีระเบียบวิธีวิทยาทางการวิจัยสำคัญในเรื่องท่ีซับซ้อนท่ี
เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ใหม่ๆ จนกลายเป็นข้อเสนอเพื่อการนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป  
๓.๒ วิธีการสอน 
          - การมอบหมายงานท่ีเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิทยาทางการวิจัย  กรณีศึกษา การกำหนดหัวข้อการค้นคว้ารายงาน 
รวมทั้งการสรุปอภิปรายผลและการเสนอแนะนำผลการค้นคว้าไปใช้ประโยชน์ โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การสอบกลางภาคและสอบปลายภาค โดยเน้นการวัดผลจากความรู้และความเข้าใจเป็นสำคัญ 
          - การวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นต่างๆและการสรุปผลการศึกษาท่ีเป็นรายงาน 
          - การวัดผลจากการสังเกตและการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  



๓๒ 
 

     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  
            ๑) มีความสามารถสูงในใช้ความรู้ทางด้านระเบียบวิธีวิทยาทางการวิจัยเพื่อการแสดงความคิดเห็นทาง
วิชาการได้อย่างลึกซึ้งและแหลมคม  
            ๒) มีความสามารถในการใช้ความรู้ทางด้านระเบียบวิธีวิทยาทางการวิจัยเพื่อการวางแผน วิเคราะห์และ
แก้ปัญหาท่ีซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           ๓) มีความสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์  
           ๔) มีความสามารรถในการแสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้นำในทางวิชาการและสังคมท่ีซับซ้อน    
     ๔.๒ วิธีการสอน 
          - จัดกิจกรรมให้นิสิตมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารทางวิชาการ 
          - มอบหมายงานให้แต่ละกลุ่มหรือรายบุคคล เช่น การศึกษาค้นคว้าเพื่อจัดทำตัวอย่างระเบียบวิธีวิทยาทางการ
วิจัย 
          - การนำเสนอรายงานการค้นคว้าเป็นรายบุคคล/กิจกรรมสัมมนาเอกสารวิชาการในกลุ่มย่อยฯ 
     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
          - ประเมินตนเองและประเมินด้วยเพื่อน ตามแบบฟอร์มท่ีกำหนดให้ 
          - รายงานท่ีนำเสนอและสังเกตจากพฤติกรรมทำงานเป็นทีม 
          - รายงานการศึกษาด้วยตนเอง/รายงานผลงานวิชาการ 
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา       
          ๑) สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักทางระเบียบวิธีวิทยาทางการวิจัย ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา เช่ือมโยง
ประเด็นปัญหาท่ีสำคัญและซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านระเบียบวิธี
วิทยาทางการวิจัยในเชิงลึกได้เป็นอย่างดี 
          ๒) สามารถส่ือสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูด การอ่าน การฟัง การเขียน 
และการนำเสนอ และส่ือสารกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ท้ังในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนท่ัวไปได้อย่างเหมาะสม 
          ๓) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอรายงาน วิทยานิพนธ์ หรือโครงการค้นคว้าท่ีสำคัญ ท้ังใน
รูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการตีพิมพ์ผ่านส่ือทางวิชาการและวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม    
     ๕.๒ วิธีการสอน       
          - การมอบหมายให้นิสิตได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองจาก Website,e-learning มีการอ้างอิงอย่างถูกต้อง 
             และครบถ้วน 
          - การสืบค้นข้อมูลและวรรณกรรมหรือแนวคิด/ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
          - การนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าหรือสืบค้นเป็นกลุ่มหรือรายบุคล  
     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การจัดทำงานและนำเสนอส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
          - การมีส่วนร่วมเพื่ออภิปรายจากเค้าโครงการวิจัย 



๓๓ 
 

          - การนำเสนอเค้าโครงการวิจัยด้วยตนเอง 

 
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 
คร้ัง 
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน   
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

๑ แนะนำรายวิชา,ระเบียบวิธีวิทยาทางการ
วิจัยที่เกี่ยวกับความรู้ 

๓ แนะนำกิจกรรมนิสิตและการวัด
ประเมินผล โดยสรุป 
สาระท่ีสำคัญๆ 

   พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ผศ.ดร. 

๒ ระเบียบวิธีวิทยาทางการวิจัยด้านการ
บริหารจัดการองค์กรและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์

 

 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง    พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ผศ.ดร. 

๓ การวิเคราะห์  
ท่ีมาของปัญหาและ สาเหตุของปัญหา 
 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง    พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ผศ.ดร. 

๔ การวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์การ
วิจยั กำหนดตัวแปร และต้ังสมมุตฺฐาน
การวิจัย  
 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง    พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ผศ.ดร. 

๕ การศึกษาค้นคว้าเอกสาร งานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง  
 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง    พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ผศ.ดร. 

๖ การสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย  
 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง    พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ผศ.ดร. 

๗ การใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ  
 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง    พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ผศ.ดร. 

๘ การใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ  
 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง    พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ผศ.ดร. 

๙ การวิจัยแบบผสมผสานวิธี  
 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง    พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ผศ.ดร. 

๑๐ การออกแบบงานวิจัยเพื่อการจัดการ
กับปัญหาและการพัฒนางาน กิจการ

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง    พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ผศ.ดร. 



๓๔ 
 

คร้ัง 
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน   
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

พระพุทธศาสนา โดยประยุกต์ใช้
วิทยาการร่วมสมัยบูรณาการด้วยหลัก
พุทธธรรม  

๑๑ การวางแผนดำเนินงานวิจัยการ
กำหนดขั้นตอนการวิจัย ตามระเบียบ
วิธี (การจัดการกลุ่มประชากร การ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล
สำคัญสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การใช้เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล ท่ี
สอดคล้องกัน)  

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง    พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ผศ.ดร. 

๑๒ การสรุปและเขียนรายงานการวิจัย ท่ี
ตอบคำถามการวิจัยได้ครบถ้วน 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง    พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ผศ.ดร. 

๑๓ Workshop ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง    พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ผศ.ดร. 

๑๔ Workshop ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง    พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ผศ.ดร. 

๑๕ การสร้างองคค์วามรู้ใหม่ และเทคนิคการ
นำเสนอ 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง    พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ผศ.ดร. 

๑๖ สรุปและสอบวัดผลการศึกษา ๓ (Test)    พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ผศ.ดร. 

 
       ๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ท่ี  วิธีการประเมิน  สัปดาห์ที่ประเมิน  สัดส่วนของการประเมินผล 

๑ 

ทดสอบเก็บคะแนน 
 - ทบสอบความเข้าใจ 
 - การนำเสนอผลการศึกษา 
 - การตรวจรายงานฯ 
 - การสอบปลายภาค 

 

 
๑๐ % 
๒๐ % 
๑๐ % 
๓๐ % 

๒ 
การวิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า การนำเสนอรายงาน 
 - การทำรายงานกลุ่ม 
 - การตรวจและสรุปบทความ 

ตลอดภาค
การศึกษา 

๒๐% 



๓๕ 
 

 - การส่งงานตามท่ีมอบหมาย 

๓ 
การเข้าเรียน/ร่วมทำกิจกรรม 
 - การมีส่วนร่วม อธิปราย 
 - การเสนอความคิดเห็นในกลุ่ม 

ตลอดภาคการศึกษา ๑๐% 

 
หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. เอกสารและตำราหลัก 
            บุญมี  แท่นแก้ว. (๒๕๓๕). ญาณวิทยา. กรุงเทพฯ: ธนะการพิมพ์. 
                  ________. (๒๕๔๓). ญาณวิทยา. พิมพ์ครั้งท่ี ๓. กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พริ้นต้ิงเฮาส์.  
            พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์  ปยุตโต). (๒๕๓๗). พุทธวิถีแก้ปัญหาเพือ่ศตวรรษที่ ๒๑ สหธรรมิก. กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.  
             ________. (๒๕๔๒). วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม. พิมพ์คร้ังที่ ๕. กรุงเทพฯ: ศยาม. 
๒. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
             พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์  ปยุตโต). (๒๕๔๑). พุทธธรรม. พิมพ์ครั้งท่ี ๗. กรุงเทพฯ: สหธรรมิก. 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
      ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย : WWW.mcu.ac.th , WWW.polmcu.com 
      การค้นคว้าวิทยานิพนธ์ (Thesis) : WWW.ThaiLIS 
      การเป็นเครือข่ายสืบค้นวิทยานิพนธ์ www.thailis.or.th 

 
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนิสิตได้ดังนี้ 
          - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและนิสิต 
          - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของนิสิต 
          - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
          - ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ท่ีอาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการส่ือสารกับนิสิต 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
          - การสังเกตการณ์การสอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
          - ผลการสอบและเอกสารรายงาน 
          - การทบทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
๓. การปรับปรุงการสอน  
     หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหา

http://www.mcu.ac.th/
http://www.polmcu.com/
http://www.thailis/


๓๖ 
 

ข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
          - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
          - การวิจัยในช้ันเรียนและนอกชั้นเรียน 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้
จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผล
การเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ 
          - มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน  
            วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
           จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 
          - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔ 
          - เปล่ียนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาท่ีมาจากงานวิจัย
ของหน่วยงานฯ 

 



๓๗ 
 

 
รายละเอียดของรายวิชา(มคอ.๓)  
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา      บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยทั่วไป 

๑.รหัสและช่ือรายวิชา  
         ๐๐๐ ๙๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน         
                       (Insight Meditation 
๒.จำนวนหน่วยกิต   
          (๓) หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร. / พระเทพวิสุทธิโสภณ, ดร.  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคเรียนท่ี ๒  ช้ันปีท่ี ๑  
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     - ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     - ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน    
     คณะสังคมศาสตร์ โซน B  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อำเภอวังน้อย  
     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๙.วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
     ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 



๓๘ 
 

 

 

 

 

 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
      ๑) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์แนวคิดวิปัสสนากรรมฐาน ท่ีเกี่ยวกับความรู้ การแสวงหา
ความรู้ การเข้าถึงความรู้  
      ๒) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสังเคราะห์แนวคิดวิปัสสนากรรมฐาน ท่ีเกี่ยวกับความรู้ การ
แสวงหาความรู้ การเข้าถึงความรู้ 
      ๓) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับกระบวนการประยุกต์ใช้ปัญญาเพื่อสันติสุขของมวลมนุษยชาติ 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้างองค์ความรู้ทางการการวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดวิปัสสนากรรมฐาน 
ท่ีเกี่ยวกับความรู้ การแสวงหาความรู้ การเข้าถึงความรู้  รวมท้ังสามารถประยุกต์ใช้ปัญญาเพื่อสันติสุขของมวล
มนุษยชาติ 

 
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 

๑. คำอธิบายรายวิชา  
                  ๐๐๐ ๙๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน         

                       (Insight Meditation)  
     ศึกษาวิเคราะห์วิปัสสนากรรมฐานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามระยะเวลาและสถานท่ีท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 
โดยในภาคทฤษฎีเน้นศึกษาวิเคราะห์การปฏิบัติกรรมฐานของพระพุทธศาสนาของยุคต้นในพระไตรปิฎกและการปฏิบัติ
กรรมฐานในคัมภีร์ยุคหลัง เช่น วิมุตติมรรค วิสุทธิมรรค รวมท้ังรูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของสำนักต่ าง ๆ ใน
สังคมไทย 
 
๒. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา   

เชิญวิทยากรเพื่อสอน
เสริมตามความต้องการ   

มีการฝึกค้นคว้าข้อมูลใน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง ๖ 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์   

๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
   - อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษางานวิจัย/วิทยานิพนธ์ผ่านเว็ปไซด์มหาวิทยาลัยและคณะฯ 
   - อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ ๓ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์(เฉพาะราย) 



๓๙ 
 

 
หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 

     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิ์ของข้อมูลส่วนบุคคล การ
ไม่เปิดเผยข้อมูล การรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางเอกสาร/ตำราและไม่ละเมิดสิทธ์ทาง
ปัญญา มีความซื่อสัตย์สุจริตวิชาชีพ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณสมบัติตามหลักสูตร/สาขาวิชาฯ 
           ๑) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจเพื่อการแก้ปัญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมท่ีซับซ้อนอย่างผู้รู้ในบริบท
ของศาสตร์ทางด้านการจัดการเชิงพุทธ 
          ๒) มีความสามารถในการสนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้ดุลยพินิจบนฐานความรู้ทางการจัดการเชิงพุทธใน
การจัดการกับบริบทท่ีมีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
          ๓) มีภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในท่ีทำงาน และชุมชนท่ีตน
เกี่ยวข้อง 

  ๔) มีความสามารถในการเป็นแบบอย่างท่ีดีงามของผู้อื่น 
     ๑.๒ วิธีการสอน  
          - การบรรยาย (Lecture) กรณียกตัวอย่างเกี่ยวกับประเด็นทางวิปัสสนากรรมฐาน 
          - การอภิปรายและสรุปจากกรณีศึกษาตัวอย่างท่ีอาจารย์ผู้สอนกำหนดให้ 
          - การฝึกวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด/ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
          - ทดสอบความรู้ความเข้าใจจากเนื้อหาสาระหรือขั้นตอนในกระบวนการทางวิปัสสนากรรมฐาน 
          - กำหนดให้นักศึกษานำเสนอรายงานการค้นคว้า 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - พฤติกรรมการเรียนการเข้าเรียน การตรงต่อเวลาและการมีส่วนร่วม/การคิด/การศึกษาเพื่อค้นหาคำตอบ 
          - การฝึกปฏิบัติงาน/ทำแบบฝึกหัดตามท่ีได้รับมอบหมายและทำงานได้อย่างมีคุณภาพ 
          - การศึกษา/ค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทำและนำเสนอเป็นรายงานการค้นคว้าตามท่ีได้รับมอบหมาย 
          - การศึกษาและการวิเคราะห์/สังเคราะห์จากตัวอย่างการทำนโยบายจริงจากรัฐบาลหรือวิทยานิพนธ์ 
          - การวัดผลจากการสอบกลางภาคเรียนและสอบปลายภาคเรียน รวมทั้งประเมินผลจากงานท่ีมอบหมาย 
๒. ความรู้  

     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
         ๑) มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็นแก่นของวิชาวิปัสสนากรรมฐาน 
         ๒) มีความสามารถในการจัดการตามกระบวนการของ  
         ๓) มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางวิปัสสนากรรมฐาน 
         ๔) มีความสามารถในการปรับเปล่ียนปัจเจกปัญญามาเป็นสาธารณปัญญาท่ีก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคม 



๔๐ 
 

     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - การบรรยาย การวิเคราะห์/สังเคราะห์เอกสาร/แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง การศึกษากรณีตัวอย่าง
ผลงานวิจยั  
          - การศึกษากระบวนการทางวิปัสสนากรรมฐาน 
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การวัดผลจาการสังเกต สอบกลางภาคและสอบปลายภาค เน้นการวัดผลจากความเข้าใจเป็นหลัก 
          - การนำเสนอจากผลการวิเคราะห์/สังเคราะห์และสรุปผลเป็นรายงาน 
          - การวัดความรู้ความเข้าใจจากคุณภาพของผลงานวิจัยท่ีทำเสร็จสมบูรณ์ 
          - การวัดจากกิจกรรมท่ีเข้าร่วมสัมมนาผลการศึกษาค้นคว้าเอกสารวิชาการ 
          - ความสมบูรณ์ของเอกสารรายงานและส่งตรงเวลา 
๓. ทักษะทางปัญญา 

    ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
          ๑) สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคทางวิปัสสนากรรมฐาน ในการวิเคราะห์ประเด็นและ
ปัญหาสำคัญได้อย่างสร้างสรรค์  
          ๒) สามารถใช้ทฤษฎีและเทคนิคทางวิปัสสนากรรมฐาน ในพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆท่ี
เกิดขึ้นจากการจัดการเชิงพุทธ 
          ๓) สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ๆท่ีสร้างสรรค์รวมไปถึงการบูรณาการ
แนวคิดต่างๆ ท้ังภายในและนอกสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธท่ีศึกษาในขั้นสูง 
          ๔) สามารถออกแบบและดำเนินการประเด็นทางท่ีวิปัสสนากรรมฐานสำคัญในเรื่องท่ีซับซ้อนท่ีเกี่ยวกับการ
พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ใหม่ๆ จนกลายเป็นข้อเสนอเพื่อการนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป  
๓.๒ วิธีการสอน 
          - การมอบหมายงานท่ีเกี่ยวกับวิปัสสนากรรมฐาน กรณีศึกษา การกำหนดหัวข้อการค้นคว้ารายงาน รวมท้ัง
การสรุปอภิปรายผลและการเสนอแนะนำผลการค้นคว้าไปใช้ประโยชน์ โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การสอบกลางภาคและสอบปลายภาค โดยเน้นการวัดผลจากความรู้และความเข้าใจเป็นสำคัญ 
          - การวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นต่างๆและการสรุปผลการศึกษาท่ีเป็นรายงาน 
          - การวัดผลจากการสังเกตและการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  
            ๑) มีความสามารถสูงในใช้ความรู้ทางด้านวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการได้อย่าง
ลึกซึ้งและแหลมคม  
            ๒) มีความสามารถในการใช้ความรู้ทางด้านวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อการวางแผน วิเคราะห์และแก้ปัญหาท่ี



๔๑ 
 

ซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           ๓) มีความสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์  
           ๔) มีความสามารรถในการแสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้นำในทางวิชาการและสังคมท่ีซับซ้อน    
     ๔.๒ วิธีการสอน 
          - จัดกิจกรรมให้นิสิตมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารทางวิชาการ 
          - มอบหมายงานให้แต่ละกลุ่มหรือรายบุคคล เช่น การศึกษาค้นคว้าเพื่อจัดทำตัวอย่างวิปัสสนากรรมฐาน 
          - การนำเสนอรายงานการค้นคว้าเป็นรายบุคคล/กิจกรรมสัมมนาเอกสารวิชาการในกลุ่มย่อยฯ 
     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
          - ประเมินตนเองและประเมินด้วยเพื่อน ตามแบบฟอร์มท่ีกำหนดให้ 
          - รายงานท่ีนำเสนอและสังเกตจากพฤติกรรมทำงานเป็นทีม 
          - รายงานการศึกษาด้วยตนเอง/รายงานผลงานวิชาการ 
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา       
          ๑) สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักทางวิปัสสนากรรมฐาน ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา เช่ือมโยงประเด็น
ปัญหาท่ีสำคัญและซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านวิปัสสนากรรมฐาน 
แห่งศาสตร์ในเชิงลึกได้เป็นอย่างดี 
          ๒) สามารถส่ือสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูด การอ่าน การฟัง การเขียน 
และการนำเสนอ และส่ือสารกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ท้ังในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนท่ัวไปได้อย่างเหมาะสม 
          ๓) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอรายงาน วิทยานิพนธ์ หรือโครงการค้นคว้าท่ีสำคัญ ท้ังใน
รูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการตีพิมพ์ผ่านส่ือทางวิชาการและวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม    
     ๕.๒ วิธีการสอน       
          - การมอบหมายให้นิสิตได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองจาก Website,e-learning มีการอ้างอิงอย่างถูกต้อง 
             และครบถ้วน 
          - การสืบค้นข้อมูลและวรรณกรรมหรือแนวคิด/ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
          - การนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าหรือสืบค้นเป็นกลุ่มหรือรายบุคล  
     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การจัดทำงานและนำเสนอส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
          - การมีส่วนร่วมเพื่ออภิปรายจากเค้าโครงการวิจัย 
          - การนำเสนอเค้าโครงการวิจัยด้วยตนเอง 

 
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 



๔๒ 
 

คร้ัง 
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน   
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

๑ วิปัสสนากรรมฐาน ๓ แนะนำกิจกรรมนิสิตและการวัด
ประเมินผล โดยสรุป 
สาระท่ีสำคัญๆ 

พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.
ดร. / พระเทพวิสุทธิโสภณ, 
ดร.  

๒ วิปัสสนากรรมฐาน ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง 
ปฏิบัติ 

พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.
ดร. / พระเทพวิสุทธิโสภณ, 
ดร.  

๓ วิปัสสนากรรมฐาน ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง 
ปฏิบัติ 

พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.
ดร. / พระเทพวิสุทธิโสภณ, 
ดร.  

๔ วิปัสสนากรรมฐาน ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง 

ปฏิบัติ 

พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.
ดร. / พระเทพวิสุทธิโสภณ, 
ดร.  

๕ วิปัสสนากรรมฐาน ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง 

ปฏิบัติ 

พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.
ดร. / พระเทพวิสุทธิโสภณ, 
ดร.  

๖ วิปัสสนากรรมฐาน ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง 

ปฏิบัติ 

พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.
ดร. / พระเทพวิสุทธิโสภณ, 
ดร.  

๗ วิปัสสนากรรมฐาน ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง 

ปฏิบัติ 

พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.
ดร. / พระเทพวิสุทธิโสภณ, 
ดร.  

๘ วิปัสสนากรรมฐาน ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง 

ปฏิบัติ 

พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.
ดร. / พระเทพวิสุทธิโสภณ, 
ดร.  

๙ วิปัสสนากรรมฐาน ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง 

ปฏิบัติ 

พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.
ดร. / พระเทพวิสุทธิโสภณ, 
ดร.  

๑๐ วิปัสสนากรรมฐาน ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง 

ปฏิบัติ 

พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.
ดร. / พระเทพวิสุทธิโสภณ, 
ดร.  

๑๑ วิปัสสนากรรมฐาน ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.



๔๓ 
 

คร้ัง 
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน   
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

ปฏิบัติ ดร. / พระเทพวิสุทธิโสภณ, 
ดร.  

๑๒ วิปัสสนากรรมฐาน ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง 

ปฏิบัติ 

พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.
ดร. / พระเทพวิสุทธิโสภณ, 
ดร.  

๑๓ วิปัสสนากรรมฐาน ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง 

ปฏิบัติ 

พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.
ดร. / พระเทพวิสุทธิโสภณ, 
ดร.  

๑๔ วิปัสสนากรรมฐาน ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง 
ปฏิบัติ 

พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.
ดร. / พระเทพวิสุทธิโสภณ, 
ดร.  

๑๕ วิปัสสนากรรมฐาน ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง 
ปฏิบัติ 

พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.
ดร. / พระเทพวิสุทธิโสภณ, 
ดร.  

๑๖ สรุปและสอบวัดผลการศึกษา ๓ (Test) พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.
ดร. / พระเทพวิสุทธิโสภณ, 
ดร.  

 
       ๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ท่ี  วิธีการประเมิน  สัปดาห์ที่ประเมิน  สัดส่วนของการประเมินผล 

๑ 

ทดสอบเก็บคะแนน 
 - ทบสอบความเข้าใจ 
 - การนำเสนอผลการศึกษา 
 - การตรวจรายงานฯ 
 - การสอบปลายภาค 

 

 
๑๐ % 
๒๐ % 
๑๐ % 
๓๐ % 

๒ 

การวิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า  
การนำเสนอรายงาน 
 - การทำรายงานกลุ่ม 
 - การตรวจและสรุปบทความ 
 - การส่งงานตามท่ีมอบหมาย 

ตลอดภาค
การศึกษา 

๒๐% 



๔๔ 
 

๓ 
การเข้าเรียน/ร่วมทำกิจกรรม 
 - การมีส่วนร่วม อธิปราย 
 - การเสนอความคิดเห็นในกลุ่ม 

ตลอดภาคการศึกษา ๑๐% 

 
 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑. เอกสารและตำราหลัก 
            เอกสารประกอบ การสอนของคณาจารย์ประจำหลักสูตร 
 
๒. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
             เอกสารประกอบ การสอนของคณาจารย์ประจำหลักสูตร 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
      ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย : WWW.mcu.ac.th , WWW.polmcu.com 
      การค้นคว้าวิทยานิพนธ์ (Thesis) : WWW.ThaiLIS 
      การเป็นเครือข่ายสืบค้นวิทยานิพนธ์ www.thailis.or.th 

 
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนิสิตได้ดังนี้ 
          - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและนิสิต 
          - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของนิสิต 
          - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
          - ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ท่ีอาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการส่ือสารกับนิสิต 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
          - การสังเกตการณ์การสอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
          - ผลการสอบและเอกสารรายงาน 
          - การทบทวนสอบผลประเมินการเรียนรู ้
๓. การปรับปรุงการสอน  
     หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหา
ข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
          - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
          - การวิจัยในช้ันเรียนและนอกชั้นเรียน 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 

http://www.mcu.ac.th/
http://www.polmcu.com/
http://www.thailis/


๔๕ 
 

     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้
จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผล
การเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ 
          - มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ 
รายงาน  
            วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
           จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 
          - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔ 
          - เปล่ียนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาท่ีมาจากงานวิจัย
ของหน่วยงานฯ 

 



๔๖ 
 

 
รายละเอียดของรายวิชา(มคอ.๓)  
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา      บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยทั่วไป 

๑.รหัสและช่ือรายวิชา  
๘๐๔ ๑๐๕  การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงทางการจัดการ (๓) ( ๓-๐-๖ )  
(Advanced Data Analysis for Management) 

๒.จำนวนหน่วยกิต   
          ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
   พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ,ผศ.ดร./ ผศ.ดร. ประเสริฐ ธิลาว และอาจารย์ ดร.นิกร ศรีราช  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคเรียนท่ี ๓  ช้ันปีท่ี ๑  
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     - ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     - ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน    
     คณะสังคมศาสตร์ โซน B  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อำเภอวังน้อย  
     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๙.วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
     ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 



๔๗ 
 

 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
      ๑) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ 
      ๒) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล และการจัดการข้อมูล การใช้สถิติท่ีเหมาะสมกับตัว
แปร  
      ๓) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ สภาพปัญหา ปรากฏการณ์ของปัญหา ผลกระทบของปัญหา สาเหตุของการเกิด
ปัญหา เพื่อกำหนดประเด็นปัญหาการวิจัย และแนวทางการแก้ไขและพัฒนา โดยการนำวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
และการวิเคราะห์เชิงคุณภาพมาใช้ประกอบการออกแบบการวิจัย การสร้างเครื่องมือวิจัย การหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
การรวบรวมข้อมูล และการจัดการข้อมูล การใช้สถิติท่ีเหมาะสมกับตัวแปร เช่น การวิเคราะห์ด้วย Chi Square การ
วิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) การวิเคราะห์พหุถดถอย (Multiple Regression) พหุถดถอยแบบข้ันตอน 
(Stepwise Regression) พหุถดถอยแบบเชิงช้ัน (Hierarchical Regression) การวิเคราะห์ ANCOVA, Logistic 
Regression, Discriminate Analysis และการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป ใช้การวิเคราะห์แบบอุปนัย การ
จำแนกชนิดข้อมูลและการเปรียบเทียบข้อมูล และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 

 
 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 
๑. คำอธิบายรายวิชา  

๘๐๔ ๑๐๕  804 105 การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงทางการจัดการ (๓) ( ๓-๐-๖ )  
(Advanced Data Analysis for Management) 

ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ สภาพปัญหา ปรากฏการณ์ของปัญหา ผลกระทบของปัญหา สาเหตุของการเกิด
ปัญหา เพื่อกำหนดประเด็นปัญหาการวิจัย และแนวทางการแก้ไขและพัฒนา โดยการนำวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
และการวิเคราะห์เชิงคุณภาพมาใช้ประกอบการออกแบบการวิจัย การสร้างเครื่องมือวิจัย การหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
การรวบรวมข้อมูล และการจัดการข้อมูล การใช้สถิติท่ีเหมาะสมกับตัวแปร เช่น การวิเคราะห์ด้วย Chi Square การ
วิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) การวิเคราะห์พหุถดถอย (Multiple Regression) พหุถดถอยแบบขั้นตอน 
(Stepwise Regression) พหุถดถอยแบบเชิงช้ัน (Hierarchical Regression) การวิเคราะห์ ANCOVA, Logistic 
Regression, Discriminate Analysis และการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป ใช้การวิเคราะห์แบบอุปนัย การ
จำแนกชนิดข้อมูลและการเปรียบเทียบข้อมูล และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
๒. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 



๔๘ 
 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา   

เชิญวิทยากรเพื่อสอน
เสริมตามความต้องการ   

มีการฝึกค้นคว้าข้อมูลใน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง ๖ 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์   

๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
   - อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษางานวิจัย/วิทยานิพนธ์ผ่านเว็ปไซด์มหาวิทยาลัยและคณะฯ 
   - อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ ๓ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์(เฉพาะราย) 

 
หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 

     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิ์ของข้อมูลส่วนบุคคล การ
ไม่เปิดเผยข้อมูล การรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางเอกสาร/ตำราและไม่ละเมิดสิทธ์ทาง
ปัญญา มีความซื่อสัตย์สุจริตวิชาชีพ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณสมบัติตามหลักสูตร/สาขาวิชาฯ 
           ๑) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจเพื่อการแก้ปัญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมท่ีซับซ้อนอย่างผู้รู้ในบริบท
ของศาสตร์ทางด้านการจัดการเชิงพุทธ 
          ๒) มีความสามารถในการสนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้ดุลยพินิจบนฐานความรู้ทางการจัดการเชิงพุทธใน
การจัดการกับบริบทท่ีมีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
          ๓) มีภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในท่ีทำงาน และชุมชนท่ีตน
เกี่ยวข้อง 

   ๔) มีความสามารถในการเป็นแบบอย่างท่ีดีงามของผู้อื่น 
     ๑.๒ วิธีการสอน  
          - การบรรยาย (Lecture) กรณียกตัวอย่างเกี่ยวกับประเด็นทางการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงทางการจัดการ  
          - การอภิปรายและสรุปจากกรณีศึกษาตัวอย่างท่ีอาจารย์ผู้สอนกำหนดให้ 
          - การฝึกวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด/ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
          - ทดสอบความรู้ความเข้าใจจากเนื้อหาสาระหรือขั้นตอนในกระบวนการทางการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงทางการ
จัดการ  
          - กำหนดให้นักศึกษานำเสนอรายงานการค้นคว้า 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - พฤติกรรมการเรียนการเข้าเรียน การตรงต่อเวลาและการมีส่วนร่วม/การคิด/การศึกษาเพื่อค้นหาคำตอบ 
          - การฝึกปฏิบัติงาน/ทำแบบฝึกหัดตามท่ีได้รับมอบหมายและทำงานได้อย่างมีคุณภาพ 
          - การศึกษา/ค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทำและนำเสนอเป็นรายงานการค้นคว้าตามท่ีได้รับมอบหมาย 
          - การศึกษาและการวิเคราะห์/สังเคราะห์จากตัวอย่างการทำนโยบายจริงจากรัฐบาลหรือวิทยานิพนธ์ 
          - การวัดผลจากการสอบกลางภาคเรียนและสอบปลายภาคเรียน รวมทั้งประเมินผลจากงานท่ีมอบหมาย 



๔๙ 
 

๒. ความรู้  

     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
         ๑) มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็นแก่นของวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลขั้น
สูงทางการจัดการ  
         ๒) มีความสามารถในการจัดการตามกระบวนการของ การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงทางการจัดการ  
         ๓) มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงทางการจัดการ  
         ๔) มีความสามารถในการปรับเปล่ียนปัจเจกปัญญามาเป็นสาธารณปัญญาท่ีก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคม 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - การบรรยาย การวิเคราะห์/สังเคราะห์เอกสาร/แนวคิดและทฤษฎีท่ี เกี่ยวข้อง การศึกษากรณีตัวอย่าง
ผลงานวิจัย  
          - การศึกษากระบวนการทางการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงทางการจัดการ  
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การวัดผลจาการสังเกต สอบกลางภาคและสอบปลายภาค เน้นการวัดผลจากความเข้าใจเป็นหลัก 
          - การนำเสนอจากผลการวิเคราะห์/สังเคราะห์และสรุปผลเป็นรายงาน 
          - การวัดความรู้ความเข้าใจจากคุณภาพของผลงานวิจัยท่ีทำเสร็จสมบูรณ์ 
          - การวัดจากกิจกรรมท่ีเข้าร่วมสัมมนาผลการศึกษาค้นคว้าเอกสารวิชาการ 
          - ความสมบูรณ์ของเอกสารรายงานและส่งตรงเวลา 
๓. ทักษะทางปัญญา 

    ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
          ๑) สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคทางการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงทางการจัดการ  ในการ
วิเคราะห์ประเด็นและปัญหาสำคัญได้อย่างสร้างสรรค์  
          ๒) สามารถใช้ทฤษฎีและเทคนิคทางการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงทางการจัดการ ในพัฒนาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆท่ีเกิดขึ้นจากการจัดการเชิงพุทธ 
          ๓) สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ๆท่ีสร้างสรรค์รวมไปถึงการบูรณาการ
แนวคิดต่างๆ ท้ังภายในและนอกสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธท่ีศึกษาในขั้นสูง 
          ๔) สามารถออกแบบและดำเนินการประเด็นทางท่ีการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงทางการจัดการ สำคัญในเรื่องท่ี
ซับซ้อนท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการจัดการเชิงพุทธ จนกลายเป็นข้อเสนอเพื่อการนำไปสู่การปฏิบัติ
ต่อไป  
๓.๒ วิธีการสอน 
          - การมอบหมายงานท่ีเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงทางการจัดการ   กรณีศึกษา การกำหนดหัวข้อการ
ค้นคว้ารายงาน รวมท้ังการสรุปอภิปรายผลและการเสนอแนะนำผลการค้นคว้าไปใช้ประโยชน์ โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 



๕๐ 
 

     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การสอบกลางภาคและสอบปลายภาค โดยเน้นการวัดผลจากความรู้และความเข้าใจเป็นสำคัญ 
          - การวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นต่างๆและการสรุปผลการศึกษาท่ีเป็นรายงาน 
          - การวัดผลจากการสังเกตและการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  
            ๑) มีความสามารถสูงในใช้ความรู้ทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงทางการจัดการ เพื่อการแสดงความ
คิดเห็นทางวิชาการได้อย่างลึกซึ้งและแหลมคม  
            ๒) มีความสามารถในการใช้ความรู้ทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงทางการจัดการ เพื่อการวางแผน 
วิเคราะห์และแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง รวมท้ังวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
           ๓) มีความสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์  
           ๔) มีความสามารรถในการแสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้นำในทางวิชาการและสังคมท่ีซับซ้อน    
     ๔.๒ วิธีการสอน 
          - จัดกิจกรรมให้นิสิตมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารทางวิชาการ 
          - มอบหมายงานให้แต่ละกลุ่มหรือรายบุคคล เช่น การศึกษาค้นคว้าเพื่อจัดทำตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลขั้น
สูงทางการจัดการ  
          - การนำเสนอรายงานการค้นคว้าเป็นรายบุคคล/กิจกรรมสัมมนาเอกสารวิชาการในกลุ่มย่อยฯ 
     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
          - ประเมินตนเองและประเมินด้วยเพื่อน ตามแบบฟอร์มท่ีกำหนดให้ 
          - รายงานท่ีนำเสนอและสังเกตจากพฤติกรรมทำงานเป็นทีม 
          - รายงานการศึกษาด้วยตนเอง/รายงานผลงานวิชาการ 



๕๑ 
 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา       
          ๑) สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักทางการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงทางการจัดการ  ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา 
เช่ือมโยงประเด็นปัญหาท่ีสำคัญและซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะทางด้าน
การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงทางการจัดการ ในเชิงลึกได้เป็นอย่างดี 
          ๒) สามารถส่ือสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูด การอ่าน การฟัง การเขียน 
และการนำเสนอ และส่ือสารกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ท้ังในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนท่ัวไปได้อย่างเหมาะสม 
          ๓) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอรายงาน วิทยานิพนธ์ หรือโครงการค้นคว้าท่ีสำคัญ ท้ังใน
รูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการตีพิมพ์ผ่านส่ือทางวิชาการและวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม    
     ๕.๒ วิธีการสอน       
          - การมอบหมายให้นิสิตได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองจาก Website,e-learning มีการอ้างอิงอย่างถูกต้อง 
             และครบถ้วน 
          - การสืบค้นข้อมูลและวรรณกรรมหรือแนวคิด/ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
          - การนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าหรือสืบค้นเป็นกลุ่มหรือรายบุคล  
     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การจัดทำงานและนำเสนอส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
          - การมีส่วนร่วมเพื่ออภิปรายจากเค้าโครงการวิจัย 
          - การนำเสนอเค้าโครงการวิจัยด้วยตนเอง 

 
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 
คร้ัง 
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน   
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

๑ แนะนำรายวิชา,การวิเคราะห์ข้อมูลข้ันสูง
ทางการจัดการ  

๓ แนะนำกิจกรรมนิสิตและการวัด
ประเมินผล โดยสรุป 
สาระท่ีสำคัญๆ 

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ผศ.ดร./ ผศ.ดร. 
ประเสริฐ ธิลาว และ
อาจารย์ ดร.นิกร ศรีราช  

๒ การวิเคราะห์ข้อมูลชั้นสูงสมการโครงสร้าง ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ผศ.ดร./ ผศ.ดร. 
ประเสริฐ ธิลาว และ
อาจารย์ ดร.นิกร ศรีราช  

๓ การวิเคราะห์ข้อมูลชั้นสูงสมการโครงสร้าง ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ผศ.ดร./ ผศ.ดร. 



๕๒ 
 

คร้ัง 
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน   
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

ประเสริฐ ธิลาว และ
อาจารย์ ดร.นิกร ศรีราช  

๔ การวิเคราะห์ข้อมูลชั้นสูงสมการโครงสร้าง ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ผศ.ดร./ ผศ.ดร. 
ประเสริฐ ธิลาว และ
อาจารย์ ดร.นิกร ศรีราช  

๕ เทคนิคการสังเคราะหง์านวิจัย ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ผศ.ดร./ ผศ.ดร. 
ประเสริฐ ธิลาว และ
อาจารย์ ดร.นิกร ศรีราช  

๖ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ 
สภาพปัญหา ปรากฏการณ์ของปัญหา 
ผลกระทบของปัญหา สาเหตุของการ
เกิดปัญหา เพื่อกำหนดประเด็นปัญหา
การวิจัย 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ผศ.ดร./ ผศ.ดร. 
ประเสริฐ ธิลาว และ
อาจารย์ ดร.นิกร ศรีราช  

๗ การวิเคราะห์ข้อมูลข้ันสูงทางการจัดการ ที่
เก่ียวกับการเข้าถึงความรู้ 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ผศ.ดร./ ผศ.ดร. 
ประเสริฐ ธิลาว และ
อาจารย์ ดร.นิกร ศรีราช  

๘ ปรัชญาสังคมศาสตร ์กระบวนการ
ประยุกต์ใช้ปัญญา 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ผศ.ดร./ ผศ.ดร. 
ประเสริฐ ธิลาว และ
อาจารย์ ดร.นิกร ศรีราช  

๙ แนวทางการแก้ไขและพัฒนา โดยการ
นำวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ และ
การวิเคราะห์เชิงคุณภาพมาใช้
ประกอบการออกแบบการวิจัย 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ผศ.ดร./ ผศ.ดร. 
ประเสริฐ ธิลาว และ
อาจารย์ ดร.นิกร ศรีราช  

๑๐ กระบวนการประยุกต์ใช้ปัญญาเพ่ือสันติสุข
ของมวลมนุษยชาติ 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ผศ.ดร./ ผศ.ดร. 
ประเสริฐ ธิลาว และ
อาจารย์ ดร.นิกร ศรีราช  



๕๓ 
 

คร้ัง 
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน   
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

๑๑ การสร้างเครื่องมือวิจัย การหาขนาด
กลุ่มตัวอย่าง การรวบรวมข้อมูล และ
การจัดการข้อมูล 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ผศ.ดร./ ผศ.ดร. 
ประเสริฐ ธิลาว และ
อาจารย์ ดร.นิกร ศรีราช  

๑๒ การใช้สถิติท่ีเหมาะสมกับตัวแปร เช่น 
การวิเคราะห์ด้วย Chi Square การ
วิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) 
การวิเคราะห์พหุถดถอย (Multiple 
Regression) พหุถดถอยแบบขั้นตอน 
(Stepwise Regression) พหุถดถอย
แบบเชิงช้ัน (Hierarchical 
Regression) การวิเคราะห์ ANCOVA, 
Logistic Regression, Discriminate 
Analysis 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ผศ.ดร./ ผศ.ดร. 
ประเสริฐ ธิลาว และ
อาจารย์ ดร.นิกร ศรีราช  

๑๓ การใช้สถิติท่ีเหมาะสมกับตัวแปร เช่น 
การวิเคราะห์ด้วย Chi Square การ
วิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) 
การวิเคราะห์พหุถดถอย (Multiple 
Regression) พหุถดถอยแบบขั้นตอน 
(Stepwise Regression) พหุถดถอย
แบบเชิงช้ัน (Hierarchical 
Regression) การวิเคราะห์ ANCOVA, 
Logistic Regression, Discriminate 
Analysis 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ผศ.ดร./ ผศ.ดร. 
ประเสริฐ ธิลาว และ
อาจารย์ ดร.นิกร ศรีราช  

๑๔ ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป ใช้การ
วิเคราะห์แบบอุปนัย การจำแนกชนิด
ข้อมูลและการเปรียบเทียบข้อมูล และ
การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ผศ.ดร./ ผศ.ดร. 
ประเสริฐ ธิลาว และ
อาจารย์ ดร.นิกร ศรีราช  

๑๕ การสร้างองคค์วามรู้ใหม่ และเทคนิคการ
นำเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ผศ.ดร./ ผศ.ดร. 
ประเสริฐ ธิลาว และ



๕๔ 
 

คร้ัง 
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน   
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

อาจารย์ ดร.นิกร ศรีราช  
๑๖ สรุปและสอบวัดผลการศึกษา ๓ (Test) พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ

โณ,ผศ.ดร./ ผศ.ดร. 
ประเสริฐ ธิลาว และ
อาจารย์ ดร.นิกร ศรีราช  

 
       ๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ท่ี  วิธีการประเมิน  สัปดาห์ที่ประเมิน  สัดส่วนของการประเมินผล 

๑ 

ทดสอบเก็บคะแนน 
 - ทบสอบความเข้าใจ 
 - การนำเสนอผลการศึกษา 
 - การตรวจรายงานฯ 
 - การสอบปลายภาค 

 

 
๑๐ % 
๒๐ % 
๑๐ % 
๓๐ % 

๒ 

การวิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า การนำเสนอรายงาน 
 - การทำรายงานกลุ่ม 
 - การตรวจและสรุปบทความ 
 - การส่งงานตามท่ีมอบหมาย 

ตลอดภาค
การศึกษา 

๒๐% 

๓ 
การเข้าเรียน/ร่วมทำกิจกรรม 
 - การมีส่วนร่วม อธิปราย 
 - การเสนอความคิดเห็นในกลุ่ม 

ตลอดภาคการศึกษา ๑๐% 

 
หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. เอกสารและตำราหลัก 
            บุญมี  แท่นแก้ว. (๒๕๓๕). ญาณวิทยา. กรุงเทพฯ: ธนะการพิมพ์. 
                  ________. (๒๕๔๓). ญาณวิทยา. พิมพ์ครั้งท่ี ๓. กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พริ้นต้ิงเฮาส์.  
            พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์  ปยุตโต). (๒๕๓๗). พุทธวิถีแก้ปัญหาเพือ่ศตวรรษที่ ๒๑ สหธรรมิก. กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.  
             ________. (๒๕๔๒). วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม. พิมพ์คร้ังที่ ๕. กรุงเทพฯ: ศยาม. 
๒. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
             พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์  ปยุตโต). (๒๕๔๑). พุทธธรรม. พิมพ์ครั้งท่ี ๗. กรุงเทพฯ: สหธรรมิก. 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 



๕๕ 
 

      ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย : WWW.mcu.ac.th , WWW.polmcu.com 
      การค้นคว้าวิทยานิพนธ์ (Thesis) : WWW.ThaiLIS 
      การเป็นเครือข่ายสืบค้นวิทยานิพนธ์ www.thailis.or.th 

 
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนิสิตได้ดังนี้ 
          - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและนิสิต 
          - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของนิสิต 
          - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
          - ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ท่ีอาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการส่ือสารกับนิสิต 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
          - การสังเกตการณ์การสอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
          - ผลการสอบและเอกสารรายงาน 
          - การทบทวนสอบผลประเมินการเรียนรู ้
๓. การปรับปรุงการสอน  
     หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหา
ข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
          - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
          - การวิจัยในช้ันเรียนและนอกชั้นเรียน 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้
จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผล
การเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ 
          - มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน  
            วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
           จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 
          - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔ 
          - เปล่ียนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาท่ีมาจากงานวิจัย

http://www.mcu.ac.th/
http://www.polmcu.com/
http://www.thailis/


๕๖ 
 

ของหน่วยงานฯ 

 



๕๗ 
 

 
รายละเอียดของรายวิชา(มคอ.๓)  
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา      บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยทั่วไป 

๑.รหัสและช่ือรายวิชา  
๘๐๔ ๑๐๕  การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงทางการจัดการ (๓) ( ๓-๐-๖ )  
(Advanced Data Analysis for Management) 

๒.จำนวนหน่วยกิต   
          ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
   พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ,ผศ.ดร./ ผศ.ดร. ประเสริฐ ธิลาว และอาจารย์ ดร.นิกร ศรีราช  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคเรียนท่ี ๓  ช้ันปีท่ี ๑  
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     - ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     - ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน    
     คณะสังคมศาสตร์ โซน B  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อำเภอวังน้อย  
     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๙.วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
     ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

 
 

 

 



๕๘ 
 

 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
      ๑) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ 
      ๒) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล และการจัดการข้อมูล การใช้สถิติท่ีเหมาะสมกับตัว
แปร  
      ๓) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ สภาพปัญหา ปรากฏการณ์ของปัญหา ผลกระทบของปัญหา สาเหตุของการเกิด
ปัญหา เพื่อกำหนดประเด็นปัญหาการวิจัย และแนวทางการแก้ไขและพัฒนา โดยการนำวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
และการวิเคราะห์เชิงคุณภาพมาใช้ประกอบการออกแบบการวิจัย การสร้างเครื่องมือวิจัย การหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
การรวบรวมข้อมูล และการจัดการข้อมูล การใช้สถิติท่ีเหมาะสมกับตัวแปร เช่น การวิเคราะห์ด้วย Chi Square การ
วิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) การวิเคราะห์พหุถดถอย (Multiple Regression) พหุถดถอยแบบข้ันตอน 
(Stepwise Regression) พหุถดถอยแบบเชิงช้ัน (Hierarchical Regression) การวิเคราะห์ ANCOVA, Logistic 
Regression, Discriminate Analysis และการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป ใช้การวิเคราะห์แบบอุปนัย การ
จำแนกชนิดข้อมูลและการเปรียบเทียบข้อมูล และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 

 
 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 
๑. คำอธิบายรายวิชา  

๘๐๔ ๑๐๕  804 105 การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงทางการจัดการ (๓) ( ๓-๐-๖ )  
(Advanced Data Analysis for Management) 

ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ สภาพปัญหา ปรากฏการณ์ของปัญหา ผลกระทบของปัญหา สาเหตุของการเกิด
ปัญหา เพื่อกำหนดประเด็นปัญหาการวิจัย และแนวทางการแก้ไขและพัฒนา โดยการนำวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
และการวิเคราะห์เชิงคุณภาพมาใช้ประกอบการออกแบบการวิจัย การสร้างเครื่องมือวิจัย การหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
การรวบรวมข้อมูล และการจัดการข้อมูล การใช้สถิติท่ีเหมาะสมกับตัวแปร เช่น การวิเคราะห์ด้วย Chi Square การ
วิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) การวิเคราะห์พหุถดถอย (Multiple Regression) พหุถดถอยแบบขั้นตอน 
(Stepwise Regression) พหุถดถอยแบบเชิงช้ัน (Hierarchical Regression) การวิเคราะห์ ANCOVA, Logistic 
Regression, Discriminate Analysis และการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป ใช้การวิเคราะห์แบบอุปนัย การ
จำแนกชนิดข้อมูลและการเปรียบเทียบข้อมูล และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
๒. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 



๕๙ 
 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา   

เชิญวิทยากรเพื่อสอน
เสริมตามความต้องการ   

มีการฝึกค้นคว้าข้อมูลใน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง ๖ 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์   

๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
   - อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษางานวิจัย/วิทยานิพนธ์ผ่านเว็ปไซด์มหาวิทยาลัยและคณะฯ 
   - อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ ๓ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์(เฉพาะราย) 

 
หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 

     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิ์ของข้อมูลส่วนบุคคล การ
ไม่เปิดเผยข้อมูล การรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางเอกสาร/ตำราและไม่ละเมิดสิทธ์ทาง
ปัญญา มีความซื่อสัตย์สุจริตวิชาชีพ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณสมบัติตามหลักสูตร/สาขาวิชาฯ 
           ๑) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจเพื่อการแก้ปัญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมท่ีซับซ้อนอย่างผู้รู้ในบริบท
ของศาสตร์ทางด้านการจัดการเชิงพุทธ 
          ๒) มีความสามารถในการสนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้ดุลยพินิจบนฐานความรู้ทางการจัดการเชิงพุทธใน
การจัดการกับบริบทท่ีมีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
          ๓) มีภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในท่ีทำงาน และชุมชนท่ีตน
เกี่ยวข้อง 

   ๔) มีความสามารถในการเป็นแบบอย่างท่ีดีงามของผู้อื่น 
     ๑.๒ วิธีการสอน  
          - การบรรยาย (Lecture) กรณียกตัวอย่างเกี่ยวกับประเด็นทางการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงทางการจัดการ  
          - การอภิปรายและสรุปจากกรณีศึกษาตัวอย่างท่ีอาจารย์ผู้สอนกำหนดให้ 
          - การฝึกวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด/ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
          - ทดสอบความรู้ความเข้าใจจากเนื้อหาสาระหรือขั้นตอนในกระบวนการทางการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงทางการ
จัดการ  
          - กำหนดให้นักศึกษานำเสนอรายงานการค้นคว้า 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - พฤติกรรมการเรียนการเข้าเรียน การตรงต่อเวลาและการมีส่วนร่วม/การคิด/การศึกษาเพื่อค้นหาคำตอบ 
          - การฝึกปฏิบัติงาน/ทำแบบฝึกหัดตามท่ีได้รับมอบหมายและทำงานได้อย่างมีคุณภาพ 
          - การศึกษา/ค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทำและนำเสนอเป็นรายงานการค้นคว้าตามท่ีได้รับมอบหมาย 
          - การศึกษาและการวิเคราะห์/สังเคราะห์จากตัวอย่างการทำนโยบายจริงจากรัฐบาลหรือวิทยานิพนธ์ 
          - การวัดผลจากการสอบกลางภาคเรียนและสอบปลายภาคเรียน รวมทั้งประเมินผลจากงานท่ีมอบหมาย 



๖๐ 
 

๒. ความรู้  

     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
         ๑) มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็นแก่นของวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลขั้น
สูงทางการจัดการ  
         ๒) มีความสามารถในการจัดการตามกระบวนการของ การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงทางการจัดการ  
         ๓) มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงทางการจัดการ  
         ๔) มีความสามารถในการปรับเปล่ียนปัจเจกปัญญามาเป็นสาธารณปัญญาท่ีก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคม 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - การบรรยาย การวิเคราะห์/สังเคราะห์เอกสาร/แนวคิดและทฤษฎีท่ี เกี่ยวข้อง การศึกษากรณีตัวอย่าง
ผลงานวิจัย  
          - การศึกษากระบวนการทางการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงทางการจัดการ  
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การวัดผลจาการสังเกต สอบกลางภาคและสอบปลายภาค เน้นการวัดผลจากความเข้าใจเป็นหลัก 
          - การนำเสนอจากผลการวิเคราะห์/สังเคราะห์และสรุปผลเป็นรายงาน 
          - การวัดความรู้ความเข้าใจจากคุณภาพของผลงานวิจัยท่ีทำเสร็จสมบูรณ์ 
          - การวัดจากกิจกรรมท่ีเข้าร่วมสัมมนาผลการศึกษาค้นคว้าเอกสารวิชาการ 
          - ความสมบูรณ์ของเอกสารรายงานและส่งตรงเวลา 
๓. ทักษะทางปัญญา 

    ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
          ๑) สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคทางการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงทางการจัดการ  ในการ
วิเคราะห์ประเด็นและปัญหาสำคัญได้อย่างสร้างสรรค์  
          ๒) สามารถใช้ทฤษฎีและเทคนิคทางการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงทางการจัดการ ในพัฒนาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆท่ีเกิดขึ้นจากการจัดการเชิงพุทธ 
          ๓) สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ๆท่ีสร้างสรรค์รวมไปถึงการบูรณาการ
แนวคิดต่างๆ ท้ังภายในและนอกสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธท่ีศึกษาในขั้นสูง 
          ๔) สามารถออกแบบและดำเนินการประเด็นทางท่ีการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงทางการจัดการ สำคัญในเรื่องท่ี
ซับซ้อนท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการจัดการเชิงพุทธ จนกลายเป็นข้อเสนอเพื่อการนำไปสู่การปฏิบัติ
ต่อไป  
๓.๒ วิธีการสอน 
          - การมอบหมายงานท่ีเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงทางการจัดการ   กรณีศึกษา การกำหนดหัวข้อการ
ค้นคว้ารายงาน รวมท้ังการสรุปอภิปรายผลและการเสนอแนะนำผลการค้นคว้าไปใช้ประโยชน์ โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 
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     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การสอบกลางภาคและสอบปลายภาค โดยเน้นการวัดผลจากความรู้และความเข้าใจเป็นสำคัญ 
          - การวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นต่างๆและการสรุปผลการศึกษาท่ีเป็นรายงาน 
          - การวัดผลจากการสังเกตและการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  
            ๑) มีความสามารถสูงในใช้ความรู้ทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงทางการจัดการ เพื่อการแสดงความ
คิดเห็นทางวิชาการได้อย่างลึกซึ้งและแหลมคม  
            ๒) มีความสามารถในการใช้ความรู้ทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงทางการจัดการ เพื่อการวางแผน 
วิเคราะห์และแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง รวมท้ังวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
           ๓) มีความสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์  
           ๔) มีความสามารรถในการแสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้นำในทางวิชาการและสังคมท่ีซับซ้อน    
     ๔.๒ วิธีการสอน 
          - จัดกิจกรรมให้นิสิตมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารทางวิชาการ 
          - มอบหมายงานให้แต่ละกลุ่มหรือรายบุคคล เช่น การศึกษาค้นคว้าเพื่อจัดทำตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลขั้น
สูงทางการจัดการ  
          - การนำเสนอรายงานการค้นคว้าเป็นรายบุคคล/กิจกรรมสัมมนาเอกสารวิชาการในกลุ่มย่อยฯ 
     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
          - ประเมินตนเองและประเมินด้วยเพื่อน ตามแบบฟอร์มท่ีกำหนดให้ 
          - รายงานท่ีนำเสนอและสังเกตจากพฤติกรรมทำงานเป็นทีม 
          - รายงานการศึกษาด้วยตนเอง/รายงานผลงานวิชาการ 
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๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา       
          ๑) สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักทางการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงทางการจัดการ  ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา 
เช่ือมโยงประเด็นปัญหาท่ีสำคัญและซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะทางด้าน
การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงทางการจัดการ ในเชิงลึกได้เป็นอย่างดี 
          ๒) สามารถส่ือสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูด การอ่าน การฟัง การเขียน 
และการนำเสนอ และส่ือสารกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ท้ังในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนท่ัวไปได้อย่างเหมาะสม 
          ๓) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอรายงาน วิทยานิพนธ์ หรือโครงการค้นคว้าท่ีสำคัญ ท้ังใน
รูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการตีพิมพ์ผ่านส่ือทางวิชาการและวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม    
     ๕.๒ วิธีการสอน       
          - การมอบหมายให้นิสิตได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองจาก Website,e-learning มีการอ้างอิงอย่างถูกต้อง 
             และครบถ้วน 
          - การสืบค้นข้อมูลและวรรณกรรมหรือแนวคิด/ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
          - การนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าหรือสืบค้นเป็นกลุ่มหรือรายบุคล  
     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การจัดทำงานและนำเสนอส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
          - การมีส่วนร่วมเพื่ออภิปรายจากเค้าโครงการวิจัย 
          - การนำเสนอเค้าโครงการวิจัยด้วยตนเอง 

 
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 
คร้ัง 
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน   
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

๑ แนะนำรายวิชา,การวิเคราะห์ข้อมูลข้ันสูง
ทางการจัดการ  

๓ แนะนำกิจกรรมนิสิตและการวัด
ประเมินผล โดยสรุป 
สาระท่ีสำคัญๆ 

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ผศ.ดร./ ผศ.ดร. 
ประเสริฐ ธิลาว และ
อาจารย์ ดร.นิกร ศรีราช  

๒ การวิเคราะห์ข้อมูลชั้นสูงสมการโครงสร้าง ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ผศ.ดร./ ผศ.ดร. 
ประเสริฐ ธิลาว และ
อาจารย์ ดร.นิกร ศรีราช  

๓ การวิเคราะห์ข้อมูลชั้นสูงสมการโครงสร้าง ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ผศ.ดร./ ผศ.ดร. 
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คร้ัง 
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน   
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

ประเสริฐ ธิลาว และ
อาจารย์ ดร.นิกร ศรีราช  

๔ การวิเคราะห์ข้อมูลชั้นสูงสมการโครงสร้าง ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ผศ.ดร./ ผศ.ดร. 
ประเสริฐ ธิลาว และ
อาจารย์ ดร.นิกร ศรีราช  

๕ เทคนิคการสังเคราะหง์านวิจัย ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ผศ.ดร./ ผศ.ดร. 
ประเสริฐ ธิลาว และ
อาจารย์ ดร.นิกร ศรีราช  

๖ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ 
สภาพปัญหา ปรากฏการณ์ของปัญหา 
ผลกระทบของปัญหา สาเหตุของการ
เกิดปัญหา เพื่อกำหนดประเด็นปัญหา
การวิจัย 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ผศ.ดร./ ผศ.ดร. 
ประเสริฐ ธิลาว และ
อาจารย์ ดร.นิกร ศรีราช  

๗ การวิเคราะห์ข้อมูลข้ันสูงทางการจัดการ ที่
เก่ียวกับการเข้าถึงความรู้ 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ผศ.ดร./ ผศ.ดร. 
ประเสริฐ ธิลาว และ
อาจารย์ ดร.นิกร ศรีราช  

๘ ปรัชญาสังคมศาสตร ์กระบวนการ
ประยุกต์ใช้ปัญญา 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ผศ.ดร./ ผศ.ดร. 
ประเสริฐ ธิลาว และ
อาจารย์ ดร.นิกร ศรีราช  

๙ แนวทางการแก้ไขและพัฒนา โดยการ
นำวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ และ
การวิเคราะห์เชิงคุณภาพมาใช้
ประกอบการออกแบบการวิจัย 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ผศ.ดร./ ผศ.ดร. 
ประเสริฐ ธิลาว และ
อาจารย์ ดร.นิกร ศรีราช  

๑๐ กระบวนการประยุกต์ใช้ปัญญาเพ่ือสันติสุข
ของมวลมนุษยชาติ 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ผศ.ดร./ ผศ.ดร. 
ประเสริฐ ธิลาว และ
อาจารย์ ดร.นิกร ศรีราช  
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คร้ัง 
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน   
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

๑๑ การสร้างเครื่องมือวิจัย การหาขนาด
กลุ่มตัวอย่าง การรวบรวมข้อมูล และ
การจัดการข้อมูล 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ผศ.ดร./ ผศ.ดร. 
ประเสริฐ ธิลาว และ
อาจารย์ ดร.นิกร ศรีราช  

๑๒ การใช้สถิติท่ีเหมาะสมกับตัวแปร เช่น 
การวิเคราะห์ด้วย Chi Square การ
วิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) 
การวิเคราะห์พหุถดถอย (Multiple 
Regression) พหุถดถอยแบบขั้นตอน 
(Stepwise Regression) พหุถดถอย
แบบเชิงช้ัน (Hierarchical 
Regression) การวิเคราะห์ ANCOVA, 
Logistic Regression, Discriminate 
Analysis 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ผศ.ดร./ ผศ.ดร. 
ประเสริฐ ธิลาว และ
อาจารย์ ดร.นิกร ศรีราช  

๑๓ การใช้สถิติท่ีเหมาะสมกับตัวแปร เช่น 
การวิเคราะห์ด้วย Chi Square การ
วิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) 
การวิเคราะห์พหุถดถอย (Multiple 
Regression) พหุถดถอยแบบขั้นตอน 
(Stepwise Regression) พหุถดถอย
แบบเชิงช้ัน (Hierarchical 
Regression) การวิเคราะห์ ANCOVA, 
Logistic Regression, Discriminate 
Analysis 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ผศ.ดร./ ผศ.ดร. 
ประเสริฐ ธิลาว และ
อาจารย์ ดร.นิกร ศรีราช  

๑๔ ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป ใช้การ
วิเคราะห์แบบอุปนัย การจำแนกชนิด
ข้อมูลและการเปรียบเทียบข้อมูล และ
การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ผศ.ดร./ ผศ.ดร. 
ประเสริฐ ธิลาว และ
อาจารย์ ดร.นิกร ศรีราช  

๑๕ การสร้างองคค์วามรู้ใหม่ และเทคนิคการ
นำเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ผศ.ดร./ ผศ.ดร. 
ประเสริฐ ธิลาว และ



๖๕ 
 

คร้ัง 
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน   
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

อาจารย์ ดร.นิกร ศรีราช  
๑๖ สรุปและสอบวัดผลการศึกษา ๓ (Test) พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ

โณ,ผศ.ดร./ ผศ.ดร. 
ประเสริฐ ธิลาว และ
อาจารย์ ดร.นิกร ศรีราช  

 
       ๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ท่ี  วิธีการประเมิน  สัปดาห์ที่ประเมิน  สัดส่วนของการประเมินผล 

๑ 

ทดสอบเก็บคะแนน 
 - ทบสอบความเข้าใจ 
 - การนำเสนอผลการศึกษา 
 - การตรวจรายงานฯ 
 - การสอบปลายภาค 

 

 
๑๐ % 
๒๐ % 
๑๐ % 
๓๐ % 

๒ 

การวิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า การนำเสนอรายงาน 
 - การทำรายงานกลุ่ม 
 - การตรวจและสรุปบทความ 
 - การส่งงานตามท่ีมอบหมาย 

ตลอดภาค
การศึกษา 

๒๐% 

๓ 
การเข้าเรียน/ร่วมทำกิจกรรม 
 - การมีส่วนร่วม อธิปราย 
 - การเสนอความคิดเห็นในกลุ่ม 

ตลอดภาคการศึกษา ๑๐% 

 
หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. เอกสารและตำราหลัก 
            บุญมี  แท่นแก้ว. (๒๕๓๕). ญาณวิทยา. กรุงเทพฯ: ธนะการพิมพ์. 
                  ________. (๒๕๔๓). ญาณวิทยา. พิมพ์ครั้งท่ี ๓. กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พริ้นต้ิงเฮาส์.  
            พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์  ปยุตโต). (๒๕๓๗). พุทธวิถีแก้ปัญหาเพือ่ศตวรรษที่ ๒๑ สหธรรมิก. กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.  
             ________. (๒๕๔๒). วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม. พิมพ์คร้ังที่ ๕. กรุงเทพฯ: ศยาม. 
๒. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
             พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์  ปยุตโต). (๒๕๔๑). พุทธธรรม. พิมพ์ครั้งท่ี ๗. กรุงเทพฯ: สหธรรมิก. 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 



๖๖ 
 

      ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย : WWW.mcu.ac.th , WWW.polmcu.com 
      การค้นคว้าวิทยานิพนธ์ (Thesis) : WWW.ThaiLIS 
      การเป็นเครือข่ายสืบค้นวิทยานิพนธ์ www.thailis.or.th 

 
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนิสิตได้ดังนี้ 
          - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและนิสิต 
          - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของนิสิต 
          - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
          - ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ท่ีอาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการส่ือสารกับนิสิต 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
          - การสังเกตการณ์การสอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
          - ผลการสอบและเอกสารรายงาน 
          - การทบทวนสอบผลประเมินการเรียนรู ้
๓. การปรับปรุงการสอน  
     หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหา
ข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
          - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
          - การวิจัยในช้ันเรียนและนอกชั้นเรียน 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้
จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผล
การเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ 
          - มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน  
            วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
           จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 
          - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔ 
          - เปล่ียนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาท่ีมาจากงานวิจัย

http://www.mcu.ac.th/
http://www.polmcu.com/
http://www.thailis/


๖๗ 
 

ของหน่วยงานฯ 

 
 


