
 
รายละเอียดของรายวิชา(มคอ.๓)  
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควชิา      บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยทั่วไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา  
๖๑๔ ๑๐๑  พื้นฐานทางการจัดการ                       
(Introduction to Management) 

๒.จำนวนหนว่ยกติ   
          ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
๔.อาจารย์ผูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน 
   ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว /พระสุธีวีรบัณฑิต, รศ.ดร.  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรยีน 
     ภาคเรียนที ่๑  ชั้นปีที่ ๑  
๖.รายวิชาที่ตอ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 
     - ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ตอ้งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     - ไม่มี 
๘.สถานทีเ่รียน    
     คณะสังคมศาสตร์ โซน B  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อำเภอวังน้อย  
     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๙.วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
     ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 

 
 

 

 



๒ 
 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
      ๑) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและขอบเขตของการจัดการ  
      ๒) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของการจัดการ การจัดการภาครัฐ การจัดการภาคเอกชน 
การจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
      ๓) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการเชิงพุทธ  
      ๔)เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการเชิงพุทธ ตลอดถึง
แนวโน้มทางการจัดการในอนาคต     
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรงุรายวิชา 
     เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้างองค์ความรู้ทางการการวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดพื้นฐานทางการ
จัดการรวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ปญัญาเพ่ือสันติสุขของมวลมนุษยชาติ 

 
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 

๑. คำอธิบายรายวิชา  
        ๖๑๔ ๑๐๑  พื้นฐานทางการจัดการ (Introduction to Management) 

               ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและขอบเขตของการจัดการ พัฒนาการของการจัดการ กระบวนการ
ทางการจัดการ การจัดการภาครัฐ การจัดการภาคเอกชน เครื่องมือทางการจัดการ การจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
การจัดการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการเชิงพุทธ ตลอดถึงแนวโน้ม
ทางการจัดการในอนาคต 
๒. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัต/ิงาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา   

เชิญวิทยากรเพื่อสอน
เสริมตามความต้องการ   

มีการฝึกคน้คว้าข้อมลูใน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง ๖ 
ชั่วโมงต่อสัปดาห ์  

๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นิสิตเปน็รายบุคคล 
   - อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษางานวิจัย/วทิยานิพนธ์ผ่านเว็ปไซด์มหาวิทยาลยัและคณะฯ 
   - อาจารย์จดัเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ ๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์(เฉพาะราย) 

 
หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 
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๑. คุณธรรม จริยธรรม 

     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิ์ของข้อมูลส่วนบุคคล การ
ไม่เปิดเผยข้อมูล การรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางเอกสาร/ตำราและไม่ละเมิดสิทธ์ทาง
ปัญญา มีความซื่อสัตย์สุจริตวิชาชีพ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณสมบัตติามหลักสูตร/สาขาวิชาฯ 
           ๑) มคีวามสามารถในการใช้ดุลยพนิิจเพื่อการแก้ปัญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมที่ซับซ้อนอย่างผู้รู้ในบริบท
ของศาสตร์ทางด้านการจัดการเชิงพุทธ 
          ๒) มีความสามารถในการสนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้ดุลยพินิจบนฐานความรู้ทางการจัดการเชิงพุทธใน
การจัดการกับบริบทที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
          ๓) มีภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มกีารประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ทำงาน และชุมชนทีต่น
เกี่ยวข้อง 

   ๔) มีความสามารถในการเป็นแบบอย่างที่ดีงามของผู้อื่น 
     ๑.๒ วิธีการสอน  
          - การบรรยาย (Lecture) กรณียกตัวอย่างเกีย่วกับประเด็นทางพื้นฐานทางการจัดการ 
          - การอภิปรายและสรุปจากกรณีศึกษาตัวอย่างท่ีอาจารย์ผู้สอนกำหนดให้ 
          - การฝึกวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด/ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
          - ทดสอบความรู้ความเข้าใจจากเนื้อหาสาระหรือขั้นตอนในกระบวนการทางพื้นฐานทางการจัดการ 
          - กำหนดให้นักศึกษานำเสนอรายงานการค้นคว้า 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - พฤติกรรมการเรียนการเข้าเรียน การตรงต่อเวลาและการมีส่วนร่วม/การคิด/การศึกษาเพ่ือค้นหาคำตอบ 
          - การฝึกปฏิบัติงาน/ทำแบบฝึกหัดตามที่ได้รับมอบหมายและทำงานได้อย่างมีคุณภาพ 
          - การศึกษา/ค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทำและนำเสนอเป็นรายงานการค้นคว้าตามที่ได้รับมอบหมาย 
          - การศึกษาและการวเิคราะห์/สังเคราะห์จากตัวอย่างการทำนโยบายจริงจากรัฐบาลหรือวิทยานิพนธ์ 
          - การวัดผลจากการสอบกลางภาคเรียนและสอบปลายภาคเรียน รวมทั้งประเมินผลจากงานที่มอบหมาย 
๒. ความรู้  

     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
         ๑) มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นแก่นของวิชาพื้นฐานทางการจัดการ
เชิงพุทธ 
         ๒) มีความสามารถในการจัดการตามกระบวนการของ พื้นฐานทางการจัดการเชิงพุทธ 
         ๓) มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางพื้นฐานทางการจัดการเชิงพุทธ 
 
         ๔) มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนปัจเจกปัญญามาเป็นสาธารณปัญญาที่ก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคม 
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     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - การบรรยาย การวิเคราะห์/สังเคราะห์เอกสาร/แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การศึกษากรณีตัวอย่าง
ผลงานวิจัย  
          - การศึกษากระบวนการทางพื้นฐานทางการจัดการเชิงพุทธ 
     ๒.๓ วิธีการประเมนิผล 
          - การวัดผลจาการสังเกต สอบกลางภาคและสอบปลายภาค เน้นการวัดผลจากความเข้าใจเป็นหลัก 
          - การนำเสนอจากผลการวิเคราะห์/สังเคราะห์และสรุปผลเป็นรายงาน 
          - การวัดความรู้ความเข้าใจจากคณุภาพของผลงานวิจัยที่ทำเสร็จสมบูรณ ์
          - การวัดจากกิจกรรมที่เข้าร่วมสัมมนาผลการศกึษาค้นคว้าเอกสารวิชาการ 
          - ความสมบูรณข์องเอกสารรายงานและส่งตรงเวลา 
๓. ทักษะทางปัญญา 

    ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
          ๑) สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิค การจัดการ พัฒนาการของการจัดการ กระบวนการ
ทางการจัดการ การจัดการภาครัฐ การจัดการภาคเอกชน เครื่องมือทางการจัดการ การจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
การจัดการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการเชิงพุทธ ตลอดถึงแนวโน้ม
ทางการจัดการในอนาคตอย่างสรา้งสรรค์  
          ๒) สามารถใช้ทฤษฎีและเทคนิคทางการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
การจัดการเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการเชิงพุทธ ตลอดถึงแนวโน้มทางการจัดการในอนาคตอย่างสร้างสรรค์ 
ในพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากการจัดการเชิงพุทธ 
          ๓) สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ๆที่สร้างสรรค์รวมไปถึงการบูรณาการ
แนวคิดต่างๆ ทั้งภายในและนอกสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธที่ศึกษาในขั้นสูง 
          ๔) สามารถออกแบบและดำเนินการประเด็นทางที่พื้นฐานทางการจัดการที่สำคัญในเรื่องที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ใหม่ๆ จนกลายเป็นข้อเสนอเพื่อการนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป  
๓.๒ วิธีการสอน 
          - การมอบหมายงานที่เกี่ยวกับพื้นฐานทางการจัดการ  กรณีศึกษา การกำหนดหัวข้อการค้นคว้ารายงาน 
รวมทั้งการสรุปอภิปรายผลและการเสนอแนะนำผลการค้นคว้าไปใช้ประโยชน์ โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
     ๓.๓ วิธีการประเมนิผล 
          - การสอบกลางภาคและสอบปลายภาค โดยเน้นการวัดผลจากความรู้และความเข้าใจเป็นสำคัญ 
          - การวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นต่างๆและการสรุปผลการศึกษาที่เป็นรายงาน 
          - การวัดผลจากการสังเกตและการเข้ารว่มกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ  

     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  
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            ๑) มีความสามารถสูงในใช้ความรู้ทางด้านพื้นฐานทางการจัดการเพื่อการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการได้
อย่างลึกซึ้งและแหลมคม  
            ๒) มีความสามารถในการใช้ความรู้ทางด้านการจัดการเชิงพุทธเพื่อการวางแผน วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่
ซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           ๓) มีความสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์  
           ๔) มีความสามารรถในการแสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้นำในทางวิชาการและสังคมที่ซับซ้อน    
     ๔.๒ วิธีการสอน 
          - จัดกจิกรรมให้นิสิตมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารทางวิชาการ 
          - มอบหมายงานให้แต่ละกลุ่มหรือรายบุคคล เช่น การศึกษาค้นคว้าเพื่อจดัทำตัวอย่างการจัดการเชิงพุทธ 
          - การนำเสนอรายงานการค้นคว้าเป็นรายบุคคล/กิจกรรมสัมมนาเอกสารวิชาการในกลุ่มย่อยฯ 
     ๔.๓ วิธีการประเมนิผล 
          - ประเมินตนเองและประเมินด้วยเพื่อน ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ 
          - รายงานที่นำเสนอและสังเกตจากพฤตกิรรมทำงานเป็นทีม 
          - รายงานการศึกษาด้วยตนเอง/รายงานผลงานวิชาการ 
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา       
          ๑) สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักทางพื้นฐานทางการจัดการ ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา เชื่อมโยงประเด็น
ปัญหาที่สำคัญและซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านพื้นฐานทางการ
จัดการในเชิงลึกได้เป็นอย่างดี 
          ๒) สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การอ่าน การฟัง การเขียน 
และการนำเสนอ และสื่อสารกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไปได้อย่างเหมาะสม 
          ๓) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอรายงาน วิทยานิพนธ์ หรือโครงการค้นคว้าที่สำคัญ ทั้งใน
รูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการตีพิมพ์ผ่านสื่อทางวิชาการและวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม    
     ๕.๒ วิธีการสอน       
          - การมอบหมายให้นสิิตไดศ้ึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองจาก Website,e-learning มีการอ้างอิงอย่างถูกต้อง 
             และครบถ้วน 
          - การสืบค้นข้อมูลและวรรณกรรมหรือแนวคิด/ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
          - การนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าหรือสืบค้นเป็นกลุ่มหรือรายบคุล  
     ๕.๓ วิธีการประเมนิผล 
          - การจัดทำงานและนำเสนอสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
          - การมีส่วนร่วมเพื่ออภิปรายจากเค้าโครงการวิจัย 
          - การนำเสนอเค้าโครงการวิจัยด้วยตนเอง 

 



๖ 
 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 
๑. แผนการสอน 

ครั้ง 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน   
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

๑ แนะนำรายวิชา ๓ แนะนำกิจกรรมนิสิตและการวัด
ประเมินผล โดยสรุป 
สาระที่สำคัญๆ 

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

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

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

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

๕ การจัดการความรู้ในพระไตรปิฎก ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร. 

๖ การจัดการความรู้ (Knowlegde 
Management) 

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

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

๘ การจัดการภาครัฐ  ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง ผศ.ดร.ประเสรฐิ ธิลาว/ 
พระสุธีวีรบัณฑิต,รศ.ดร. 
 

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

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



๗ 
 

ครั้ง 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน   
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

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

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

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

๑๔ การจัดการที่สามารถตอบโจทย์สังคม
และชาติ 

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

๑๕ การจัดการเชิงพุทธ ตลอดถึงแนวโน้ม
ทางการจัดการในอนาคต 

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

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

 
       ๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

ที ่ วิธีการประเมิน  สัปดาห์ที่ประเมิน  สัดส่วนของการประเมนิผล 

๑ 

ทดสอบเก็บคะแนน 
 - ทบสอบความเข้าใจ 
 - การนำเสนอผลการศึกษา 
 - การตรวจรายงานฯ 
 - การสอบปลายภาค 

 

 
๑๐ % 
๒๐ % 
๑๐ % 
๓๐ % 

๒ 

การวเิคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า การนำเสนอรายงาน 
 - การทำรายงานกลุ่ม 
 - การตรวจและสรุปบทความ 
 - การส่งงานตามทีม่อบหมาย 

ตลอดภาค
การศึกษา 

๒๐% 



๘ 
 

๓ 
การเข้าเรียน/รว่มทำกิจกรรม 
 - การมีส่วนร่วม อธิปราย 
 - การเสนอความคิดเหน็ในกลุ่ม 

ตลอดภาคการศกึษา ๑๐% 

 
หมวดที่ ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. เอกสารและตำราหลัก 
สุรพล สุยะพรหม และคณะ. (2555). ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชงิพุทธ กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์
มหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย. 

            พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์  ปยุตโต). (๒๕๓๗). พุทธวิถีแก้ปัญหาเพื่อศตวรรษที่ ๒๑ สหธรรมิก. กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.  

๒. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
             พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์  ปยุตโต). (๒๕๔๑). พุทธธรรม. พมิพค์รั้งที่ 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 การประเมินและปรับปรุงการดำเนนิการของรายวิชา 

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

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


๙ 
 

          - การวิจัยในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้
จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผล
การเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ ดังนี ้
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน  
            วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
           จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 
          - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔ 
          - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจั ย
ของหน่วยงานฯ 

 



๑๐ 
 

 
รายละเอียดของรายวิชา(มคอ.๓)  
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควชิา      บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยทั่วไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา  
๖๑๔ ๑๐๒ การจัดการในพระไตรปิฎก 
 (Management in Tipitaka) 

๒.จำนวนหนว่ยกติ   
          ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
๔.อาจารย์ผูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน 
   พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร,ผศ.ดร./พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร./ผศ.ดร.ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา 
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รยีน 
     ภาคเรียนที่ ๑  ชั้นปีที่ ๑  
๖.รายวิชาที่ตอ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 
     - ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ตอ้งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     - ไม่มี 
๘.สถานทีเ่รียน    
     คณะสังคมศาสตร์ โซน B  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อำเภอวังน้อย  
     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๙.วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
     ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 

 
 

 

 



๑๑ 
 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
      ๑) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ พุทธวิธี ในการจัดการที่ปรากฏในพระไตรปิฎก 
      ๒) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ ประยุกต์ บูรณาการกับองค์ความรูท้างการจัดการ 
      ๓) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การสร้างทีม การ
ทำงานเป็นทีม การจัดองค์กร ธรรมาภิบาล ภาวะผู้นำ 
      ๔)เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการเชิงยุทธศาสตร์ การจัดการความเสี่ยง 
การจัดการสมัยใหม่ เป็นต้น 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรงุรายวิชา 
     เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ พุทธวิธี ในการจัดการที่ปรากฏในพระไตรปิฎก เปรียบเทียบ 
ประยุกต์ บูรณาการกับองค์ความรู้ทางการจัดการ การพัฒนาองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การสร้างทีม การ
ทำงานเป็นทีม การจัดองค์กร ธรรมาภิบาล ภาวะผู้นำ การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการเชิงยุทธศาสตร์ การจัดการ
ความเสี่ยง การจัดการสมัยใหม่ เป็นต้น โดยเน้นหลักการและหลักธรรมในพระไตรปิฎกมาประยุกต์ใช้ในการจัดการ 

 
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 

๑. คำอธิบายรายวิชา  
        ๖๑๔ ๑๐๒ การจัดการในพระไตรปิฎก  (Management in Tipitaka) 

               ศึกษาแนวคิด หลักการ พุทธวิธี ในการจัดการที่ปรากฏในพระไตรปิฎก เปรียบเทียบ ประยุกต์ บูรณาการ
กับองค์ความรู้ทางการจัดการ การพัฒนาองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การสร้างทีม การทำงานเป็นทีม การจัด
องค์กร ธรรมาภิบาล ภาวะผู้นำ การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการเชิงยุทธศาสตร์ การจัดการความเสี่ยง การจัดการ
สมัยใหม่ เป็นต้น โดยเน้นหลักการและหลักธรรมในพระไตรปิฎกมาประยุกต์ใช้ในการจัดการ 
๒. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัต/ิงาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา   

เชิญวิทยากรเพื่อสอน
เสริมตามความต้องการ   

มีการฝึกคน้คว้าข้อมูลใน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง ๖ 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์   

๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นิสิตเปน็รายบุคคล 
   - อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษางานวิจัย/วิทยานิพนธ์ผ่านเว็ปไซด์มหาวิทยาลยัและคณะฯ 
   - อาจารย์จดัเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ ๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์(เฉพาะราย) 



๑๒ 
 

 
หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 

     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิ์ของข้อมูลส่วนบุคคล การ
ไม่เปิดเผยข้อมูล การรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางเอกสาร/ตำราและไม่ละเมิดสิทธ์ทาง
ปัญญา มีความซื่อสัตย์สุจริตวิชาชีพ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณสมบัตติามหลักสูตร/สาขาวิชาฯ 
           ๑) มคีวามสามารถในการใช้ดุลยพินิจเพื่อการแก้ปัญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมที่ซับซ้อนอย่างผู้รู้ในบริบท
ของศาสตร์ทางด้านการจัดการเชิงพุทธ 
          ๒) มีความสามารถในการสนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้ดุลยพินิจบนฐานความรู้ทางการจัดการเชิงพุทธใน
การจัดการกับบริบทที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
          ๓) มีภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มกีารประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ทำงาน และชุมชนทีต่น
เกี่ยวข้อง 

   ๔) มีความสามารถในการเป็นแบบอย่างที่ดีงามของผู้อื่น 
     ๑.๒ วิธีการสอน  
          - การบรรยาย (Lecture) กรณียกตัวอย่างเกี่ยวกับประเดน็ทางการจัดการในพระไตรปิฎก 
          - การอภิปรายและสรุปจากกรณีศึกษาตัวอย่างท่ีอาจารย์ผู้สอนกำหนดให้ 
          - การฝึกวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด/ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
          - ทดสอบความรู้ความเข้าใจจากเนื้อหาสาระหรือขั้นตอนในกระบวนการทางพื้นฐานทางการจัดการ 
          - กำหนดให้นักศึกษานำเสนอรายงานการค้นคว้า 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - พฤติกรรมการเรียนการเข้าเรียน การตรงต่อเวลาและการมีส่วนร่วม/การคิด/การศึกษาเพ่ือค้นหาคำตอบ 
          - การฝึกปฏิบัติงาน/ทำแบบฝึกหัดตามที่ได้รับมอบหมายและทำงานได้อย่างมีคุณภาพ 
          - การศึกษา/ค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทำและนำเสนอเป็นรายงานการค้นคว้าตามที่ได้รับมอบหมาย 
          - การศึกษาและการวเิคราะห์/สังเคราะห์จากตัวอย่างการทำนโยบายจริงจากรัฐบาลหรือวิทยานิพนธ์ 
          - การวัดผลจากการสอบกลางภาคเรียนและสอบปลายภาคเรียน รวมทั้งประเมินผลจากงานที่มอบหมาย 
๒. ความรู้  

     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
         ๑) มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ เป็นแก่นของวิชาการจัดการใน
พระไตรปิฎก 
         ๒) มีความสามารถในการจัดการตามกระบวนการของการจัดการในพระไตรปิฎก 
         ๓) มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกวา้งขวางเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางการจัดการในพระไตรปิฎก 



๑๓ 
 

         ๔) มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนปัจเจกปัญญามาเป็นสาธารณปัญญาที่ก่อให้เกิดคณุค่าต่อสังคม 

     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - การบรรยาย การวิเคราะห์/สังเคราะห์เอกสาร/แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การศึกษากรณีตัวอย่าง
ผลงานวิจัย  
          - การศึกษากระบวนการทางการจัดการในพระไตรปิฎก 
     ๒.๓ วิธีการประเมนิผล 
          - การวัดผลจาการสังเกต สอบกลางภาคและสอบปลายภาค เน้นการวัดผลจากความเข้าใจเป็นหลัก 
          - การนำเสนอจากผลการวิเคราะห์/สังเคราะห์และสรุปผลเป็นรายงาน 
          - การวัดความรู้ความเข้าใจจากคณุภาพของผลงานวิจัยที่ทำเสร็จสมบูรณ ์
          - การวัดจากกิจกรรมที่เข้าร่วมสัมมนาผลการศึกษาค้นคว้าเอกสารวิชาการ 
          - ความสมบูรณข์องเอกสารรายงานและส่งตรงเวลา 
๓. ทักษะทางปัญญา 

    ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
          ๑) สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในแนวคิด หลักการ พุทธวิธี ในการจัดการที่ปรากฏในพระไตรปิฎก 
          ๒) สามารถเปรียบเทียบ ประยุกต์ บูรณาการกับองค์ความรู้ทางการจัดการ การพัฒนาองค์การ 
          ๓) สามารถจัดการทรัพยากรมนุษย์ การสร้างทีม การทำงานเป็นทีม การจัดองค์กร ธรรมาภิบาล ภาวะผู้นำ 
การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการเชิงยุทธศาสตร์ การจัดการความเสี่ยง การจัดการสมัยใหม่ เป็นต้น 
          ๔) สามารถออกแบบและดำเนินการประเด็นทางที่พื้นฐานทางการจัดการที่สำคัญในเรื่องที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ใหม่ๆ จนกลายเป็นข้อเสนอเพื่อการนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป  
๓.๒ วิธีการสอน 
          - การมอบหมายงานที่เกี่ยวกับการจัดการในพระไตรปิฎก  กรณีศึกษา การกำหนดหัวข้อการค้นคว้ารายงาน 
รวมทั้งการสรุปอภิปรายผลและการเสนอแนะนำผลการค้นคว้าไปใช้ประโยชน์ โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
     ๓.๓ วิธีการประเมนิผล 
          - การสอบกลางภาคและสอบปลายภาค โดยเน้นการวัดผลจากความรู้และความเข้าใจเป็นสำคัญ 
          - การวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นต่างๆและการสรุปผลการศึกษาที่เป็นรายงาน 
          - การวัดผลจากการสังเกตและการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  
            ๑) มีความสามารถสูงในใช้ความรู้การจัดการในพะรไตรปิฎกเพื่อการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการได้อย่าง
ลึกซึ้งและแหลมคม  
            ๒) มีความสามารถในการใช้ความรู้ทางด้านการจัดการเชิงพุทธเพื่อการวางแผน วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่
ซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



๑๔ 
 

           ๓) มีความสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์  
           ๔) มีความสามารรถในการแสดงออกถึงความโดดเด่นในการเปน็ผู้นำในทางวิชาการและสังคมที่ซับซ้อน    
     ๔.๒ วิธีการสอน 
          - จัดกจิกรรมให้นิสิตมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารทางวิชาการ 
          - มอบหมายงานให้แต่ละกลุ่มหรือรายบุคคล เช่น การศึกษาค้นคว้าเพื่อจัดทำตัวอย่างการจัดการเชิงพุทธ 
          - การนำเสนอรายงานการค้นคว้าเป็นรายบุคคล/กิจกรรมสัมมนาเอกสารวิชาการในกลุ่มย่อยฯ 
     ๔.๓ วิธีการประเมนิผล 
          - ประเมินตนเองและประเมินด้วยเพื่อน ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ 
          - รายงานที่นำเสนอและสังเกตจากพฤติกรรมทำงานเป็นทีม 
          - รายงานการศึกษาด้วยตนเอง/รายงานผลงานวิชาการ 
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา       
          ๑) สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักทางการจัดการในพระไตรปิฎก ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา เชื่อมโยง
ประเด็นปัญหาที่สำคัญและซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านพื้นฐาน
ทางการจัดการในเชิงลึกได้เป็นอย่างดี 
          ๒) สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การอ่าน การฟัง การเขียน 
และการนำเสนอ และสื่อสารกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไปได้อย่างเหมาะสม 
          ๓) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอรายงาน วิทยานิพนธ์ หรือโครงการค้นคว้าที่สำคัญ ทั้งใน
รูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการตีพิมพ์ผ่านสื่อทางวิชาการและวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม    
     ๕.๒ วิธีการสอน       
          - การมอบหมายให้นสิิตได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองจาก Website,e-learning มีการอ้างอิงอย่างถูกต้อง 
             และครบถ้วน 
          - การสืบค้นข้อมูลและวรรณกรรมหรือแนวคิด/ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
          - การนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าหรือสืบค้นเป็นกลุ่มหรือรายบคุล  
     ๕.๓ วิธีการประเมนิผล 
          - การจัดทำงานและนำเสนอสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
          - การมีส่วนร่วมเพ่ืออภิปรายจากเค้าโครงการวิจัย 
          - การนำเสนอเค้าโครงการวิจัยด้วยตนเอง 

 
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 

๑. แผนการสอน 
ครั้ง 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน   
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 



๑๕ 
 

ครั้ง 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน   
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

๑ แนะนำรายวิชา ๓ แนะนำกิจกรรมนิสิตและการวัด
ประเมินผล โดยสรุป 
สาระที่สำคัญๆ 

พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร
,ผศ.ดร./พระเมธีธรรมา
จารย,์ รศ.ดร./ผศ.ดร.
ประสิทธิ์ พุทธศาสน์
ศรัทธา 

๒ พุทธวิธีการบริหารจัดการ ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร
,ผศ.ดร./พระเมธีธรรมา
จารย,์ รศ.ดร./ผศ.ดร.
ประสิทธิ์ พุทธศาสน์
ศรัทธา 

๓ แนวคิด หลักการ พุทธวิธี ในการ
จัดการที่ปรากฏในพระไตรปิฎก  

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร
,ผศ.ดร./พระเมธีธรรมา
จารย,์ รศ.ดร./ผศ.ดร.
ประสิทธิ์ พุทธศาสน์
ศรัทธา 

๔ เปรียบเทียบ ประยุกต์ บูรณาการกับ
องค์ความรู้ทางการจัดการ  

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร
,ผศ.ดร./พระเมธีธรรมา
จารย,์ รศ.ดร./ผศ.ดร.
ประสิทธิ์ พุทธศาสน์
ศรัทธา 

๕ การพัฒนาองค์การ  ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร
,ผศ.ดร./พระเมธีธรรมา
จารย,์ รศ.ดร./ผศ.ดร.
ประสิทธิ์ พุทธศาสน์
ศรัทธา 

๖ การจัดการทรัพยากรมนุษย์  ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร
,ผศ.ดร./พระเมธีธรรมา
จารย,์ รศ.ดร./ผศ.ดร.
ประสิทธิ์ พุทธศาสน์
ศรัทธา 

๗ การสร้างทีม การทำงานเป็นทีม  ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร



๑๖ 
 

ครั้ง 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน   
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

,ผศ.ดร./พระเมธีธรรมา
จารย,์ รศ.ดร./ผศ.ดร.
ประสิทธิ์ พุทธศาสน์
ศรัทธา 

๘ การจัดองค์กร  ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร
,ผศ.ดร./พระเมธีธรรมา
จารย,์ รศ.ดร./ผศ.ดร.
ประสิทธิ์ พุทธศาสน์
ศรัทธา 

๙ ธรรมาภิบาล ภาวะผู้นำ  ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร
,ผศ.ดร./พระเมธีธรรมา
จารย,์ รศ.ดร./ผศ.ดร.
ประสิทธิ์ พุทธศาสน์
ศรัทธา 

๑๐ การจัดการเชิงกลยุทธ์  ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร
,ผศ.ดร./พระเมธีธรรมา
จารย,์ รศ.ดร./ผศ.ดร.
ประสิทธิ์ พุทธศาสน์
ศรัทธา 

๑๑ การจัดการเชิงยุทธศาสตร์  ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระปลัดระพิน พุทธฺิสาโร
,ผศ.ดร./พระเมธีธรรมา
จารย,์ รศ.ดร./ผศ.ดร.
ประสิทธิ์ พุทธศาสน์
ศรัทธา 

๑๒ การจัดการความเสี่ยง  ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร
,ผศ.ดร./พระเมธีธรรมา
จารย,์ รศ.ดร./ผศ.ดร.
ประสิทธิ์ พุทธศาสน์
ศรัทธา 

๑๓ การจัดการสมยัใหม่  ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร
,ผศ.ดร./พระเมธีธรรมา



๑๗ 
 

ครั้ง 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน   
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

จารย,์ รศ.ดร./ผศ.ดร.
ประสิทธิ์ พุทธศาสน์
ศรัทธา 

๑๔ หลักการและหลักธรรมในพระไตรปิฎก
มาประยุกต์ใช้ในการจัดการ 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร
,ผศ.ดร./พระเมธีธรรมา
จารย,์ รศ.ดร./ผศ.ดร.
ประสิทธิ์ พุทธศาสน์
ศรัทธา 

๑๕ การประยุกต์หลักการจัดการใน
พระไตรปิฎก 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร
,ผศ.ดร./พระเมธีธรรมา
จารย,์ รศ.ดร./ผศ.ดร.
ประสิทธิ์ พุทธศาสน์
ศรัทธา 

๑๖ สรุปและสอบวัดผลการศึกษา ๓ (Test) พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร
,ผศ.ดร./พระเมธีธรรมา
จารย,์ รศ.ดร./ผศ.ดร.
ประสิทธิ์ พุทธศาสน์
ศรัทธา 

 
       ๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

ที ่ วิธีการประเมิน  สัปดาห์ที่ประเมิน  สัดส่วนของการประเมนิผล 

๑ 

ทดสอบเก็บคะแนน 
 - ทบสอบความเข้าใจ 
 - การนำเสนอผลการศึกษา 
 - การตรวจรายงานฯ 
 - การสอบปลายภาค 

 

 
๑๐ % 
๒๐ % 
๑๐ % 
๓๐ % 

๒ 

การวเิคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า การนำเสนอรายงาน 
 - การทำรายงานกลุ่ม 
 - การตรวจและสรุปบทความ 
 - การส่งงานตามทีม่อบหมาย 

ตลอดภาค
การศึกษา 

๒๐% 



๑๘ 
 

๓ 
การเข้าเรียน/รว่มทำกิจกรรม 
 - การมีส่วนร่วม อธิปราย 
 - การเสนอความคิดเหน็ในกลุ่ม 

ตลอดภาคการศกึษา ๑๐% 

 
หมวดที่ ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. เอกสารและตำราหลัก 
           เอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ผู้สอน 

สุรพล สุยะพรหม และคณะ. (2555). ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชงิพุทธ กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์
มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

            พระธรรมปฎิก (ประยุทธ์  ปยุตโต). (๒๕๓๗). พุทธวิถีแก้ปัญหาเพื่อศตวรรษที่ ๒๑ สหธรรมิก. กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.  

๒. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
             พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์  ปยตุโต). (๒๕๔๑). พุทธธรรม. พมิพ์ครั้งที่ 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 การประเมินและปรับปรุงการดำเนนิการของรายวิชา 

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

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


๑๙ 
 

          - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
          - การวิจัยในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้
จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผล
การเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน  
            วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
           จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 
          - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔ 
          - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัย
ของหน่วยงานฯ 
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รายละเอียดของรายวิชา(มคอ.๓)  
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควชิา      บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยทั่วไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา  
๖๑๔ ๒๐๑  ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการเชิงพุทธ             
(English for Buddhist Management) 

๒.จำนวนหนว่ยกติ   
          ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
๔.อาจารย์ผูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน 
   พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร. /รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ 
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปทีี่เรยีน 
     ภาคเรียนที่ ๑  ชั้นปีที่ ๑  
๖.รายวิชาที่ตอ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 
     - ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ตอ้งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     - ไม่มี 
๘.สถานทีเ่รียน    
     คณะสังคมศาสตร์ โซน B  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อำเภอวังน้อย  
     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๙.วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
     ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
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หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
      ๑) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัทักษะและกลวิธีในการฟัง พูด อ่าน และเขียน  
      ๒) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตีความภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการเชิงพุทธ  
      ๓) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคในการอ่านบทความหรือข้อความจากตำราที่เกี่ยวกับการ
จัดการเชิงพุทธ 
๒. วัตถปุระสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรงุรายวิชา 
     เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับการตีความภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการเชิงพุทธ และเทคนิคในการอ่าน
บทความหรือข้อความจากตำราที่เกี่ยวกับการจัดการเชิงพุทธ 

 
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 

๑. คำอธิบายรายวิชา  
        ๖๑๔ ๒๐๑  ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการเชิงพุทธ (English for Buddhist Management) 

     ฝึกทักษะและกลวิธีในการฟัง พูด อ่าน และเขียน การตีความภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการเชิงพุทธ และเทคนิค
ในการอ่านบทความหรือข้อความจากตำราที่เกี่ยวกับการจัดการเชิงพุทธ 
๒. จำนวนชั่วโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัต/ิงาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา   

เชิญวิทยากรเพื่อสอน
เสริมตามความต้องการ   

มีการฝึกคน้คว้าข้อมูลใน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง ๖ 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์   

๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารยใ์ห้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นิสิตเปน็รายบุคคล 
   - อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษางานวิจัย/วทิยานิพนธ์ผ่านเว็ปไซด์มหาวิทยาลยัและคณะฯ 
   - อาจารย์จดัเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ ๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์(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 โดยมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณสมบัตติามหลักสูตร/สาขาวิชาฯ 
           ๑) มคีวามสามารถในการใช้ดุลยพินิจเพื่อการแก้ปัญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมที่ซับซ้อนอย่างผู้รู้ในบริบท
ของศาสตร์ภาษาอังกฤษ 
          ๒) มีความสามารถในการสนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้ดุลยพินิจบนฐานความรู้ภาษาอังกฤษในการจัดการ
กับบริบทที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
          ๓) มีภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มกีารประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ทำงาน และชุมชนทีต่น
เกี่ยวข้อง 

   ๔) มีความสามารถในการเป็นแบบอย่างที่ดีงามของผู้อื่น 
     ๑.๒ วิธีการสอน  
          - การบรรยาย (Lecture) กรณียกตัวอย่างเกี่ยวกับประเดน็ภาษาอังกฤษด้านการจัดการเชิงพุทธ 
          - การอภิปรายและสรุปจากกรณีศึกษาตัวอย่างท่ีอาจารย์ผู้สอนกำหนดให้ 
          - การฝึกวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด/ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
          - ทดสอบความรู้ความเข้าใจจากเนื้อหาสาระหรือขั้นตอนในกระบวนการทางพื้นฐานภาษาอังกฤษ 
          - กำหนดให้นักศึกษานำเสนอรายงานการค้นคว้า 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - พฤติกรรมการเรียนการเข้าเรียน การตรงต่อเวลาและการมีส่วนร่วม/การคิด/การศึกษาเพ่ือค้นหาคำตอบ 
          - การฝึกปฏิบัติงาน/ทำแบบฝึกหัดตามที่ได้รับมอบหมายและทำงานได้อย่างมีคุณภาพ 
          - การศึกษา/ค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทำและนำเสนอเป็นรายงานการค้นคว้าตามที่ได้รับมอบหมาย 
          - การศึกษาและการวเิคราะห์/สังเคราะห์จากตัวอย่างการทำนโยบายจริงจากรัฐบาลหรือวิทยานิพนธ์ 
          - การวัดผลจากการสอบกลางภาคเรียนและสอบปลายภาคเรียน รวมทั้งประเมินผลจากงานที่มอบหมาย 
๒. ความรู้  

     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
         ๑) มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นแก่นของวิชาภาษาอังกฤษ 
         ๒) มีความสามารถในการจัดการตามกระบวนการของภาษาอังกฤษ 
         ๓) มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกวา้งขวางเกี่ยวกับองค์ความรู้ภาษาอังกฤษ 
         ๔) มคีวามสามารถในการปรับเปลี่ยนปัจเจกปัญญามาเป็นสาธารณปัญญาที่ก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคม 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - การบรรยาย การวิเคราะห์/สังเคราะห์เอกสาร/แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การศึกษากรณีตัวอย่าง
ผลงานวิจัย  
          - การศึกษากระบวนการภาษาอังฤษเพือ่การจัดการ 
     ๒.๓ วิธีการประเมนิผล 
          - การวัดผลจาการสังเกต สอบกลางภาคและสอบปลายภาค เน้นการวัดผลจากความเข้าใจเป็นหลัก 
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          - การนำเสนอจากผลการวิเคราะห์/สังเคราะห์และสรุปผลเป็นรายงาน 
          - การวัดความรู้ความเข้าใจจากคณุภาพของผลงานวิจัยที่ทำเสร็จสมบูรณ ์
          - การวัดจากกิจกรรมที่เข้าร่วมสัมมนาผลการศกึษาค้นคว้าเอกสารวิชาการ 
          - ความสมบูรณข์องเอกสารรายงานและส่งตรงเวลา 
๓. ทักษะทางปัญญา 

    ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
          ๑) สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทักษะและกลวิธใีนการฟัง พูด อ่าน และเขียน  
          ๒) สามารถเปรียบเทียบ ประยุกต์ บูรณาการกับองค์ความรู้การตีความภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการเชิง
พุทธ  
          ๓) สามารถนำเทคนิคในการอ่านบทความหรือข้อความจากตำราที่ เกี่ยวกับการจัดการเชิงพุทธจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การสร้างทีม การทำงานเป็นทีม การจัดองค์กร ธรรมาภิบาล ภาวะผู้นำ การจัดการเชิงกลยุทธ์ การ
จัดการเชิงยุทธศาสตร์ การจัดการความเสี่ยง การจัดการสมัยใหม่ เป็นต้น 
          ๔) สามารถออกแบบและดำเนินการประเด็นทางภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการที่สำคัญในเรื่องที่ซับซ้อนที่
เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ใหม่ๆ  จนกลายเป็นข้อเสนอเพื่อการนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป  
๓.๒ วิธีการสอน 
          - การมอบหมายงานที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ  กรณีศึกษา การกำหนดหัวข้อการค้นคว้ารายงาน รวมทั้งการ
สรุปอภิปรายผลและการเสนอแนะนำผลการค้นคว้าไปใช้ประโยชน์ โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
     ๓.๓ วิธีการประเมนิผล 
          - การสอบกลางภาคและสอบปลายภาค โดยเน้นการวัดผลจากความรู้และความเข้าใจเป็นสำคัญ 
          - การวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นต่างๆและการสรุปผลการศึกษาที่เป็นรายงาน 
          - การวัดผลจากการสังเกตและการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  
            ๑) มีความสามารถสูงในใช้ความรูท้ักษะและกลวิธีในการฟัง พูด อ่าน และเขียน  
            ๒) มีความสามารถในการการตีความภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการเชิงพุทธ และเทคนิคในการอ่าน
บทความหรือข้อความจากตำราที่เกี่ยวกับการจัดการเชิงพุทธ 
           ๓) มีความสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์  
           ๔) มีความสามารรถในการแสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้นำในทางวิชาการและสังคมที่ซับซ้อน    
     ๔.๒ วิธีการสอน 
          - จัดกจิกรรมให้นิสิตมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารทางวิชาการ 
          - มอบหมายงานให้แต่ละกลุ่มหรือรายบุคคล เช่น การศึกษาค้นคว้าเพื่อจัดทำตัวอย่างการจัดการเชิงพุทธ 
          - การนำเสนอรายงานการค้นคว้าเป็นรายบุคคล/กิจกรรมสัมมนาเอกสารวิชาการในกลุ่มย่อยฯ 
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     ๔.๓ วิธีการประเมนิผล 
          - ประเมินตนเองและประเมินด้วยเพื่อน ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ 
          - รายงานที่นำเสนอและสังเกตจากพฤติกรรมทำงานเป็นทีม 
          - รายงานการศึกษาด้วยตนเอง/รายงานผลงานวิชาการ 
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา       
          ๑) สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้ทักษะและกลวิธีในการฟัง พูด อ่าน และเขียน การตีความภาษาอังกฤษ
สำหรับการจัดการเชิงพุทธ และเทคนิคในการอ่านบทความหรือข้อความจากตำราที่เกี่ยวกับการจัดการเชิงพุทธใน
การศึกษาค้นคว้าปัญหา เชื่อมโยงประเด็นปัญหาที่สำคัญและซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้าน
ต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านพื้นฐานทางการจัดการในเชิงลึกได้เป็นอย่างดี 
          ๒) สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การอ่าน การฟัง การเขียน 
และการนำเสนอ และสื่อสารกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไปได้อย่างเหมาะสม 
          ๓) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอรายงาน วิทยานิพนธ์ หรือโครงการค้นคว้าที่สำคัญ ทั้งใน
รูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการตีพิมพ์ผ่านสื่อทางวิชาการและวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม    
     ๕.๒ วิธีการสอน       
          - การมอบหมายให้นสิิตได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองจาก Website,e-learning มีการอ้างอิงอย่างถูกต้อง 
             และครบถ้วน 
          - การสืบค้นข้อมูลและวรรณกรรมหรือแนวคิด/ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
          - การนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าหรือสืบคน้เป็นกลุ่มหรือรายบคุล  
     ๕.๓ วิธีการประเมนิผล 
          - การจัดทำงานและนำเสนอสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
          - การมีส่วนร่วมเพ่ืออภิปรายจากเค้าโครงการวิจัย 
          - การนำเสนอเค้าโครงการวิจัยด้วยตนเอง 

 
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 

๑. แผนการสอน 
ครั้ง 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน   
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

๑ แนะนำรายวิชา ๓ แนะนำกิจกรรมนิสิตและการวัด
ประเมินผล โดยสรุป 
สาระที่สำคัญๆ 

พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.
ดร. /รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทอง
อินทร์ 

๒      ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.
ดร. /รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทอง
อินทร์ 



๒๕ 
 

ครั้ง 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน   
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

๓ ฝึกทักษะและกลวิธีในการฟัง  ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.
ดร. /รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทอง
อินทร์ 

๔ ฝึกทักษะและกลวิธีในการพูด  ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.
ดร. /รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทอง
อินทร์ 

๕ ภาษาเพื่อการสื่อสาร ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.
ดร. /รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทอง
อินทร์ 

๖ ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการเชิงพุทธ  ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.
ดร. /รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทอง
อินทร์ 

๗ ฝึกทักษะและกลวิธีในการ อ่าน และเขียน  ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.
ดร. /รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทอง
อินทร์ 

๘ การตีความภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการ
เชิงพุทธ  

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.
ดร. /รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทอง
อินทร์ 

๙ เทคนิคในการอ่านบทความหรือข้อความจาก
ตำราที่เกี่ยวกับการจัดการเชิงพุทธ 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.
ดร. /รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทอง
อินทร์ 

๑๐ แบ่งกลุ่มเพื่อสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการ
จัดการเชิงพุทธ  

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.
ดร. /รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทอง
อินทร์ 

๑๑ กิจกรรมระหว่างอาจารย์และนิสิตในการ
สนทนาภาษาอังกฤษ  

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.
ดร. /รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทอง
อินทร์ 

๑๒ กิจกรรมระหว่างอาจารย์และนิสิตในการ
สนทนาภาษาอังกฤษ 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.
ดร. /รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทอง
อินทร์ 

๑๓ กิจกรรมระหว่างอาจารย์และนิสิตในการ
สนทนาภาษาอังกฤษ 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.
ดร. /รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทอง
อินทร์ 

๑๔ ภาษาอังกฤษในพระไตรปิฎกมาประยุกต์ใช้
ในการจัดการ 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.
ดร. /รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทอง
อินทร์ 



๒๖ 
 

ครั้ง 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน   
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

๑๕ การประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษที่สำคัญ ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.
ดร. /รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทอง
อินทร์ 

๑๖ สรุปและสอบวัดผลการศึกษา ๓ (Test) พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.
ดร. /รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทอง
อินทร์ 

 
       ๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

ที ่ วิธีการประเมิน  สัปดาห์ที่ประเมิน  สัดส่วนของการประเมนิผล 

๑ 

ทดสอบเก็บคะแนน 
 - ทบสอบความเข้าใจ 
 - การนำเสนอผลการศึกษา 
 - การตรวจรายงานฯ 
 - การสอบปลายภาค 

 

 
๑๐ % 
๒๐ % 
๑๐ % 
๓๐ % 

๒ 

การวเิคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า การนำเสนอรายงาน 
 - การทำรายงานกลุ่ม 
 - การตรวจและสรุปบทความ 
 - การส่งงานตามทีม่อบหมาย 

ตลอดภาค
การศึกษา 

๒๐% 

๓ 
การเข้าเรียน/รว่มทำกิจกรรม 
 - การมีส่วนร่วม อธิปราย 
 - การเสนอความคิดเหน็ในกลุ่ม 

ตลอดภาคการศกึษา ๑๐% 

 
หมวดที่ ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. เอกสารและตำราหลัก 
           เอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ผู้สอน 
 

สุรพล สุยะพรหม และคณะ. (2555). ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชงิพุทธ กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์
มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

๒. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
             พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์  ปยุตโต). (๒๕๔๑). พุทธธรรม. พมิพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพฯ: สหธรรมิก. 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 



๒๗ 
 

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

 
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรบัปรุงการดำเนนิการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนิสิตได้ดังนี้ 
          - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและนิสิต 
          - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของนิสิต 
          - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
          - ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนิสิต 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
          - การสังเกตการณ์การสอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
          - ผลการสอบและเอกสารรายงาน 
          - การทบทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
๓. การปรับปรุงการสอน  
     หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหา
ข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรงุการสอน ดังน้ี 
          - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
          - การวิจัยในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้
จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผล
การเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน  
            วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
           จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 
          - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔ 
          - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัย

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


๒๘ 
 

ของหน่วยงานฯ 

 



๒๙ 
 

 
รายละเอียดของรายวิชา(มคอ.๓)  
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควชิา      บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยทั่วไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา  
๖๑๔ ๑๐๓  ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ    

           (Research Methodology in Management) 
๒.จำนวนหนว่ยกติ   
          ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
๔.อาจารย์ผูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน 
   พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ,ผศ.ดร./ ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรยีน 
     ภาคเรียนที่ ๑  ชั้นปีที่ ๑  
๖.รายวิชาที่ตอ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 
     - ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ตอ้งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     - ไม่มี 
๘.สถานทีเ่รียน    
     คณะสังคมศาสตร์ โซน B  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อำเภอวังน้อย  
     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๙.วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
     ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 

 
 

 

 



๓๐ 
 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
      ๑) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเกี่ยวกับการจัดการองค์การทาง
พระพุทธศาสนาและกิจการคณะสงฆ์  
      ๒) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนของการวิจัยอันประกอบด้วยการกำหนดปัญหาและประเด็นใน
การวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การกำหนดกรอบแนวคิด และสมมติฐาน การกำหนดประชากรเป้าหมาย และการสุ่ม
ตัวอย่าง การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล  
      ๓) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคเทคนิคในการวิเคราะห์ทางสถิติ การแปลผลและการอภิปราย
ผล การจัดการและการรายงานผลการวิจัยเพื่อนำการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในกิจการพระพุทธศาสนาหรื อการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ทั้งนี้นิสิตทุกรูปหรือคนต้องเสนอโครงร่างการวิจัยอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรงุรายวิชา 
     เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้ เกี่ยวกับการวิจัยทั้ งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเกี่ยวกับการจัดการองค์การทาง
พระพุทธศาสนาและกิจการคณะสงฆ์ ขั้นตอนของการวิจัยอันประกอบด้วยการกำหนดปัญหาและประเด็นในการวิจัย 
การทบทวนวรรณกรรม การกำหนดกรอบแนวคิด และสมมติฐาน การกำหนดประชากรเป้าหมาย และการสุ่มตัวอย่าง 
การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล เทคนิคในการวิเคราะห์ทางสถิติ การแปลผลและการอภิปรายผล การจัดการและ
การรายงานผลการวิจัยเพื่อนำการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในกิจการพระพุทธศาสนาหรือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้งนี้
นิสิตทุกรูปหรือคนต้องเสนอโครงร่างการวิจัยอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง 

 
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 

๑. คำอธิบายรายวิชา  
๖๑๔ ๑๐๓  ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ   ๓(๓-๐-๖) 
(Research Methodology in Management) 

      ศึกษาวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเกี่ยวกับการจัดการองค์การทางพระพุทธศาสนาและกิจการคณะสงฆ์ 
ขั้นตอนของการวิจัยอันประกอบด้วยการกำหนดปัญหาและประเด็นในการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การกำหนด
กรอบแนวคิด และสมมติฐาน การกำหนดประชากรเป้าหมาย และการสุ่มตัวอย่าง การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
เทคนิคในการวิเคราะห์ทางสถิติ การแปลผลและการอภิปรายผล การจัดการและการรายงานผลการวิจัยเพื่อนำการ
วิจัยมาประยุกต์ใช้ในกิจการพระพุทธศาสนาหรือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้งนี้นิสิตทุกรูปหรือคนต้องเสนอโครงร่าง
การวิจัยอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง 
๒. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 



๓๑ 
 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัต/ิงาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา   

เชิญวิทยากรเพื่อสอน
เสริมตามความต้องการ   

มีการฝึกคน้ควา้ข้อมูลใน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง ๖ 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์   

๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นิสิตเปน็รายบุคคล 
   - อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษางานวิจัย/วทิยานิพนธ์ผ่านเว็ปไซด์มหาวิทยาลยัและคณะฯ 
   - อาจารย์จดัเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ ๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์(เฉพาะราย) 

 
หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 

     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิ์ของข้อมูลส่วนบุคคล การ
ไม่เปิดเผยข้อมูล การรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางเอกสาร/ตำราและไม่ละเมิดสิทธ์ทาง
ปัญญา มีความซื่อสัตย์สุจริตวิชาชีพ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณสมบัตติามหลักสูตร/สาขาวิชาฯ 
           ๑) มคีวามสามารถในการใช้ดุลยพินิจเพ่ือการแก้ปัญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมที่ซับซ้อนอย่างผู้รู้ในบริบท
ของศาสตร์การวิจัย 
          ๒) มีความสามารถในการสนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้ดุลยพินิจบนฐานความรู้ การวิจัยในการจัดการกับ
บริบทที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
          ๓) มีภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มกีารประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ทำงาน และชุมชนทีต่น
เกี่ยวข้อง 

   ๔) มีความสามารถในการเป็นแบบอย่างที่ดีงามของผู้อื่น 
     ๑.๒ วิธีการสอน  
          - การบรรยาย (Lecture) กรณียกตัวอย่างเกี่ยวกับการวิจัยด้านการจัดการเชิงพุทธ 
          - การอภิปรายและสรุปจากกรณีศึกษาตัวอย่างท่ีอาจารย์ผู้สอนกำหนดให้ 
          - การฝึกวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด/ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
          - ทดสอบความรู้ความเข้าใจจากเนื้อหาสาระหรือขั้นตอนในกระบวนการด้านการวิจัยทางพระพุทธศาสนา 
          - กำหนดให้นักศึกษานำเสนอรายงานการค้นคว้า 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - พฤติกรรมการเรียนการเข้าเรียน การตรงต่อเวลาและการมีส่วนร่วม/การคิด/การศึกษาเพ่ือค้นหาคำตอบ 
          - การฝึกปฏิบัติงาน/ทำแบบฝึกหัดตามที่ได้รับมอบหมายและทำงานได้อย่างมีคุณภาพ 
          - การศึกษา/ค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทำและนำเสนอเป็นรายงานการค้นคว้าตามที่ได้รับมอบหมาย 
          - การศึกษาและการวเิคราะห์/สังเคราะห์จากตัวอย่างการทำนโยบายจริงจากรัฐบาลหรือวิทยานิพนธ์ 
          - การวัดผลจากการสอบกลางภาคเรียนและสอบปลายภาคเรียน รวมทั้งประเมินผลจากงานที่มอบหมาย 



๓๒ 
 

๒. ความรู้  

     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
         ๑) มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นแก่นศึกษาวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณเกี่ยวกับการจัดการองค์การทางพระพุทธศาสนาและกิจการคณะสงฆ์  
         ๒) มีความสามารถในการจัดการตามกระบวนการขั้นตอนของการวิจัยอันประกอบด้วยการกำหนดปัญหาและ
ประเด็นในการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การกำหนดกรอบแนวคิด และสมมติฐาน  
         ๓) มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกวา้งขวางเกี่ยวกับองค์ความรู้การกำหนดประชากรเป้าหมาย และการสุม่
ตัวอย่าง การเก็บข้อมูล การวเิคราะห์ข้อมูล เทคนิคในการวิเคราะห์ทางสถิติ  
         ๔) มีความสามารถในการแปลผลและการอภิปรายผล การจัดการและการรายงานผลการวิจัยเพื่อนำการวิจัยมา
ประยุกต์ใช้ในกิจการพระพุทธศาสนาหรือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้งน้ีนิสิตทุกรูปหรือคนตอ้งเสนอโครงร่างการวิจัย
อย่างน้อยหนึ่งเรื่องการปรับเปลี่ยนปัจเจกปัญญามาเป็นสาธารณปัญญาที่ก่อให้เกิดคุณคา่ต่อสังคม 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - การบรรยาย การวิเคราะห์/สังเคราะห์เอกสาร/แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การศึกษากรณีตัวอย่าง
ผลงานวิจัย  
          - การศึกษากระบวนการการวิจัย 
     ๒.๓ วิธีการประเมนิผล 
          - การวัดผลจาการสังเกต สอบกลางภาคและสอบปลายภาค เน้นการวัดผลจากความเข้าใจเป็นหลัก 
          - การนำเสนอจากผลการวิเคราะห์/สังเคราะห์และสรุปผลเป็นรายงาน 
          - การวัดความรู้ความเข้าใจจากคณุภาพของผลงานวิจัยที่ทำเสร็จสมบูรณ ์
          - การวัดจากกิจกรรมที่เข้าร่วมสัมมนาผลการศกึษาค้นคว้าเอกสารวิชาการ 
          - ความสมบูรณข์องเอกสารรายงานและส่งตรงเวลา 
๓. ทักษะทางปัญญา 

    ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
          ๑) สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในการวิจัยด้านการบริหารกิจการพระพุทธศาสนาทั้ง ๖ ด้าน 
          ๒) สามารถเปรียบเทียบ ประยุกต์ บูรณาการกับองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิง
ปรมิาณเกี่ยวกับการจัดการองค์การทางพระพุทธศาสนาและกิจการคณะสงฆ์  
          ๓) สามารถนำเทคนิคในการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเชิงพุทธจัดการทรัพยากรมนุษย์ การสร้างทีม การทำงาน
เป็นทีม การจัดองค์กร ธรรมาภิบาล ภาวะผู้นำ การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการเชิงยุทธศาสตร์ การจัดการความเสี่ยง 
การจัดการสมัยใหม่ เป็นต้น 
          ๔) สามารถออกแบบและดำเนินการประเด็นทางการวิจัยเพื่อการจัดการที่สำคัญในเรื่องที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ใหม่ๆ จนกลายเป็นข้อเสนอเพื่อการนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป  



๓๓ 
 

๓.๒ วิธีการสอน 
          - การทำสารนิพนธ์  กรณีศึกษา การกำหนดหัวข้อการค้นคว้ารายงาน รวมทั้งการสรุปอภิปรายผลและการ
เสนอแนะนำผลการค้นคว้าไปใช้ประโยชน์ โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
     ๓.๓ วิธีการประเมนิผล 
          - การนำเสนองานต่อาจารย์ที่ปรึกษา/สอบกลางภาคและสอบปลายภาค โดยเน้นการวัดผลจากความรู้และ
ความเข้าใจเป็นสำคัญ 
          - การวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นต่างๆและการสรุปผลการศึกษาที่เป็นรายงาน 
          - การวัดผลจากการสังเกตและการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  
            ๑) มีความสามารถสูงในใช้ความรูท้ักษะในการวิจัย 
            ๒) มีความสามารถในการนำองค์ความรู้จากการวิจัยทางการจัดการเชิงพุทธ และเทคนิคในการอ่านบทความ
หรือข้อความจากตำราที่เกี่ยวกับการจัดการเชิงพุทธ 
           ๓) มีความสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์  
           ๔) มีความสามารรถในการแสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้นำในทางวิชาการและสังคมที่ซับซ้อน    
     ๔.๒ วิธีการสอน 
          - จัดกจิกรรมให้นิสิตมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารทางวิชาการ 
          - มอบหมายงานให้แต่ละกลุ่มหรือรายบุคคล เช่น การศึกษาค้นคว้าเพื่อจัดทำตัวอย่างการจัดการเชิงพุทธ 
          - การนำเสนอรายงานการค้นคว้าเป็นรายบุคคล/กิจกรรมสัมมนาเอกสารวิชาการในกลุ่มย่อยฯ 
     ๔.๓ วิธีการประเมนิผล 
          - ประเมินตนเองและประเมินด้วยเพือ่น ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ 
          - รายงานที่นำเสนอและสังเกตจากพฤติกรรมทำงานเป็นทีม 
          - รายงานการศึกษาด้วยตนเอง/รายงานผลงานวิชาการ 



๓๔ 
 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา       
          ๑) สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้ทักษะในการวิจัยทางการจัดการเชิงพุทธ และเทคนิคในการอ่านบทความ
หรือข้อความจากตำราที่เกี่ยวกับการจัดการเชิงพุทธในการศึกษาค้นคว้าปัญหา เชื่อมโยงประเด็นปัญหาที่สำคัญและ
ซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านพื้นฐานทางการจัดการในเชิงลึกได้เป็น
อย่างดี 
          ๒) สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การอ่าน การฟัง การเขียน 
และการนำเสนอ และสื่อสารกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไปได้อย่างเหมาะสม 
          ๓) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอรายงาน วิทยานิพนธ์ หรือโครงการค้นคว้าที่สำคัญ ทั้งใน
รูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการตีพิมพ์ผ่านสื่อทางวิชาการและวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม    
     ๕.๒ วิธีการสอน       
          - การมอบหมายให้นสิิตได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองจาก Website,e-learning มีการอ้างอิงอย่างถูกต้อง 
             และครบถ้วน 
          - การสืบค้นข้อมูลและวรรณกรรมหรือแนวคิด/ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
          - การนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าหรือสืบค้นเป็นกลุ่มหรือรายบุคล  
     ๕.๓ วิธีการประเมนิผล 
          - การจัดทำงานและนำเสนอสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
          - การมีส่วนร่วมเพ่ืออภิปรายจากเค้าโครงการวิจัย 
          - การนำเสนอเค้าโครงการวิจัยด้วยตนเอง 

 
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 
ครั้ง 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน   
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

๑ แนะนำรายวิชา ๓ แนะนำกิจกรรมนิสิตและการวัด
ประเมินผล โดยสรุป 
สาระที่สำคัญๆ 

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ผศ.ดร./ดร.สุภัทรชัย 
สีสะใบ  

๒ ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัยทา 
การจัดการเชิงพุทธ 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ผศ.ดร./ดร.สุภัทรชัย 
สีสะใบ 

๓ การเขยีนความเป็นมาและความสำคัญ
ของปัญหา  

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ผศ.ดร./ดร.สุภัทรชัย 
สีสะใบ 



๓๕ 
 

ครั้ง 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน   
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

๔ การออกแบบการวิจัย  ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ผศ.ดร./ดร.สุภัทรชัย 
สีสะใบ 

๕ การนิยามปัญหาและการเขียนโครงร่าง
การวิจัย 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ผศ.ดร./ดร.สุภัทรชัย 
สีสะใบ 

๖ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ผศ.ดร./ดร.สุภัทรชัย 
สีสะใบ 

๗ การสร้างเครื่องมือในการวิจัย ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ผศ.ดร./ดร.สุภัทรชัย 
สีสะใบ 

๘ การตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ผศ.ดร./ดร.สุภัทรชัย 
สีสะใบ 

๙ การทดสอบสมมติฐาน ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ผศ.ดร./ดร.สุภัทรชัย 
สีสะใบ 

๑๐ การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปรผล  ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ผศ.ดร./ดร.สุภัทรชัย 
สีสะใบ 

๑๑ การวิจัยเชิงคุณภาพ  ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ผศ.ดร./ดร.สุภัทรชัย 
สีสะใบ 

๑๒ การนำข้อมูลมาสังเคราะห์ให้เกิดเป็น
องค์ความรู ้

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ผศ.ดร./ดร.สุภัทรชัย 
สีสะใบ 

๑๓ การเขียนองค์ความรู้ ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ผศ.ดร./ดร.สุภัทรชัย 
สีสะใบ 

๑๔ การเขียนปัญหาอุปสรรคและ ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ



๓๖ 
 

ครั้ง 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน   
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

ข้อเสนอแนะ โณ,ผศ.ดร./ดร.สุภัทรชัย 
สีสะใบ 

๑๕ การเขียนสรุปและแปลผล ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ผศ.ดร./ดร.สุภัทรชัย 
สีสะใบ 

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

 
       ๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

ที ่ วิธีการประเมิน  สัปดาห์ที่ประเมิน  สัดส่วนของการประเมนิผล 

๑ 

ทดสอบเก็บคะแนน 
 - ทบสอบความเข้าใจ 
 - การนำเสนอผลการศึกษา 
 - การตรวจรายงานฯ 
 - การสอบปลายภาค 

 

 
๑๐ % 
๒๐ % 
๑๐ % 
๓๐ % 

๒ 

การวเิคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า การนำเสนอรายงาน 
 - การทำรายงานกลุ่ม 
 - การตรวจและสรุปบทความ 
 - การส่งงานตามทีม่อบหมาย 

ตลอดภาค
การศึกษา 

๒๐% 

๓ 
การเข้าเรียน/รว่มทำกิจกรรม 
 - การมีส่วนร่วม อธิปราย 
 - การเสนอความคิดเหน็ในกลุ่ม 

ตลอดภาคการศกึษา ๑๐% 

 
หมวดที่ ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. เอกสารและตำราหลัก 
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. (2563). ระเบยีบวิธีวิจัยทางการจัดการเชิงพทุธ. (พิมพ์ครั้งที่ 2). 

พระนครศรีอยุธยา: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
๒. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
             พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์  ปยุตโต). (๒๕๔๑). พุทธธรรม. พมิพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพฯ: สหธรรมิก. 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 



๓๗ 
 

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

 
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนนิการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนิสิตได้ดังนี้ 
          - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและนิสิต 
          - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของนิสิต 
          - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
          - ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนิสิต 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
          - การสังเกตการณ์การสอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
          - ผลการสอบและเอกสารรายงาน 
          - การทบทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
๓. การปรับปรุงการสอน  
     หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหา
ข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังน้ี 
          - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
          - การวิจัยในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้
จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผล
การเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน  
            วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
           จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 
          - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔ 
          - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัย

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


๓๘ 
 

ของหน่วยงานฯ 

 



๓๙ 
 

 
รายละเอียดของรายวิชา(มคอ.๓)  
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควชิา      บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยทั่วไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา  
๖๑๔ ๑๐๔ การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Human Resource Management) 

๒.จำนวนหนว่ยกติ   
          ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
๔.อาจารย์ผูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน 
   พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร./พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร.,/ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ 
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปทีี่เรยีน 
     ภาคเรียนที่ ๑  ชั้นปีที่ ๑  
๖.รายวิชาที่ตอ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 
     - ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ตอ้งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     - ไม่มี 
๘.สถานทีเ่รียน    
     คณะสังคมศาสตร์ โซน B  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อำเภอวังน้อย  
     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๙.วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
     ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 

 
 

 

 



๔๐ 
 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
      ๑) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
      ๒) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการและวางแผนกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
      ๓) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การจูงใจและการธำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์ คุณลักษณะของ
ผู้นำเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธหรือข้อความจากตำราที่เกี่ยวกับการ
จัดการเชิงพุทธ 
๒. วัตถปุระสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรงุรายวิชา 
     เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการและวางแผนกลยุทธ์ 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การจัดการและการประสานยุทธศาสตร์ขององค์การให้
รองรับด้วยกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ โดยผ่านวิสัยทัศน์ ภารกิจและวัตถุประสงค์ด้านทรัพยากรมนุษย์ อัน
ประกอบด้วย กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการสรรหาและคัดเลือก กลยุทธ์การฝึกอบรมและพัฒนา กลยุทธ์การ
บริหารคา่ตอบแทนที่อิงกับขีดความสามารถหลัก กลยุทธ์การจูงใจและการธำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์ คุณลักษณะของ
ผู้นำเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ 

 
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 

๑. คำอธิบายรายวิชา  

๖๑๔ ๑๐๔  การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ๓ (Strategic Human Resource Management) 

        ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการและวางแผนกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การจัดการและการประสานยุทธศาสตร์ขององค์การให้รองรับด้วยกลยุทธ์ด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ โดยผ่านวิสัยทัศน์ ภารกิจและวัตถุประสงค์ด้านทรัพยากรมนุษย์ อันประกอบด้วย กลยุทธ์การพัฒนา
ประสิทธิภาพการสรรหาและคัดเลือก กลยุทธ์การฝึกอบรมและพัฒนา กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทนที่อิงกับขีด
ความสามารถหลัก กลยุทธ์การจูงใจและการธำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์ คุณลักษณะของผู้นำเพื่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ 
๒. จำนวนชั่วโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัต/ิงาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 



๔๑ 
 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา   

เชิญวิทยากรเพื่อสอน
เสริมตามความต้องการ   

มีการฝึกคน้คว้าข้อมูลใน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง ๖ 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์   

๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารยใ์ห้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นิสิตเปน็รายบุคคล 
   - อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษางานวิจัย/วทิยานพินธ์ผ่านเว็ปไซด์มหาวิทยาลยัและคณะฯ 
   - อาจารย์จดัเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ ๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์(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) มคีวามสามารถในการใช้ดุลยพินิจเพื่อการแก้ปัญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมที่ซับซ้อนอย่างผู้รู้ในบริบท
ของการจัดการทรัพยากรมนษุย์ 
          ๒) มีความสามารถในการสนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้ดุลยพินิจบนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ที่มี
ผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
          ๓) มีภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มกีารประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ทำงาน และชุมชนทีต่น
เกี่ยวข้อง 

   ๔) มีความสามารถในการเป็นแบบอย่างที่ดีงามของผู้อื่น 
     ๑.๒ วิธีการสอน  
          - การบรรยาย (Lecture) กรณียกตัวอย่างเกี่ยวกับประเดน็การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
          - การอภิปรายและสรุปจากกรณีศึกษาตัวอย่างท่ีอาจารย์ผู้สอนกำหนดให้ 
          - การฝึกวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด/ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
          - ทดสอบความรู้ความเข้าใจจากเนื้อหาสาระหรือขั้นตอนในกระบวนการการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
          - กำหนดให้นักศึกษานำเสนอรายงานการค้นคว้า 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - พฤติกรรมการเรียนการเข้าเรียน การตรงต่อเวลาและการมีส่วนร่วม/การคิด/การศึกษาเพ่ือค้นหาคำตอบ 
          - การฝึกปฏิบัติงาน/ทำแบบฝึกหัดตามที่ได้รับมอบหมายและทำงานได้อย่างมีคุณภาพ 
          - การศึกษา/ค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทำและนำเสนอเป็นรายงานการค้นคว้าตามที่ได้รับมอบหมาย 
          - การศึกษาและการวเิคราะห์/สังเคราะห์จากตัวอย่างการทำนโยบายจริงจากรัฐบาลหรือวิทยานิพนธ์ 
          - การวัดผลจากการสอบกลางภาคเรียนและสอบปลายภาคเรียน รวมทั้งประเมินผลจากงานที่มอบหมาย 
๒. ความรู้  



๔๒ 
 

     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
         ๑) มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นแก่นของวิชาการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ 
         ๒) มีความสามารถในการจัดการตามกระบวนการของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
         ๓) มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกวา้งขวางเกี่ยวกับองค์ความรู้การจัดการทรัพยากรมนุษย ์
         ๔) มคีวามสามารถในการปรับเปลี่ยนปัจเจกปัญญามาเป็นสาธารณปัญญาที่ก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคม 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - การบรรยาย การวิเคราะห์/สังเคราะห์เอกสาร/แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การศึกษากรณีตัวอย่าง
ผลงานวิจัย  
          - การศึกษากระบวนการการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
     ๒.๓ วิธีการประเมนิผล 
          - การวัดผลจาการสังเกต สอบกลางภาคและสอบปลายภาค เน้นการวัดผลจากความเข้าใจเป็นหลัก 
          - การนำเสนอจากผลการวิเคราะห์/สังเคราะห์และสรุปผลเป็นรายงาน 
          - การวัดความรู้ความเข้าใจจากคณุภาพของผลงานวิจัยที่ทำเสร็จสมบูรณ ์
          - การวัดจากกิจกรรมที่เข้าร่วมสัมมนาผลการศกึษาค้นคว้าเอกสารวิชาการ 
          - ความสมบูรณข์องเอกสารรายงานและส่งตรงเวลา 
๓. ทักษะทางปัญญา 

    ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
          ๑) สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย ์
          ๒) สามารถเปรียบเทียบ ประยุกต์ บูรณาการกับองค์ความรูก้ารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
          ๓) สามารถนำเทคนิคในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จัดการทรัพยากรมนุษย์ การสร้างทีม การทำงานเป็นทีม 
การจัดองค์กร ธรรมาภิบาล ภาวะผู้นำ การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการเชิงยุทธศาสตร์ การจัดการความเสี่ยง การ
จัดการสมัยใหม่ เป็นต้น 
          ๔) สามารถออกแบบและดำเนินการประเด็นการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อการจัดการที่สำคัญในเรื่องที่
ซับซ้อนที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ใหม่ๆ จนกลายเป็นข้อเสนอเพื่อการนำไปสู่การ
ปฏิบัติตอ่ไป  
๓.๒ วิธีการสอน 
          - การมอบหมายงานที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ  กรณีศึกษา การกำหนดหัวข้อการค้นคว้ารายงาน รวมทั้งการ
สรุปอภิปรายผลและการเสนอแนะนำผลการค้นคว้าไปใช้ประโยชน์ โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
     ๓.๓ วิธีการประเมนิผล 
          - การสอบกลางภาคและสอบปลายภาค โดยเน้นการวัดผลจากความรู้และความเข้าใจเป็นสำคัญ 
          - การวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นต่างๆและการสรุปผลการศึกษาที่เป็นรายงาน 
          - การวัดผลจากการสังเกตและการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าข้อมูล 



๔๓ 
 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  
            ๑) มีความสามารถสูงในใช้ความรูท้ักษะและกลวิธีในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
            ๒) มีความสามารถในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการเชิงพุทธ  
           ๓) มีความสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์  
           ๔) มีความสามารรถในการแสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้นำในทางวิชาการและสังคมที่ซับซ้อน    
     ๔.๒ วิธีการสอน 
          - จัดกจิกรรมให้นิสิตมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารทางวิชาการ 
          - มอบหมายงานให้แต่ละกลุ่มหรือรายบุคคล เช่น การศึกษาค้นคว้าเพื่อจัดทำตัวอย่างการจัดการเชิงพุทธ 
          - การนำเสนอรายงานการค้นคว้าเป็นรายบุคคล/กิจกรรมสัมมนาเอกสารวิชาการในกลุ่มย่อยฯ 
     ๔.๓ วิธีการประเมนิผล 
          - ประเมินตนเองและประเมินด้วยเพื่อน ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ 
          - รายงานที่นำเสนอและสังเกตจากพฤติกรรมทำงานเป็นทีม 
          - รายงานการศึกษาด้วยตนเอง/รายงานผลงานวิชาการ 
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา       
          ๑) สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้ทักษะและกลวิธีในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  การจัดการและการประสานยุทธศาสตร์ขององค์การให้รองรับด้วยกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ โดยผ่าน
วิสัยทัศน์ ภารกิจและวัตถุประสงค์ด้านทรัพยากรมนุษย์ อันประกอบด้วย กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการสรรหา
และคัดเลือก กลยุทธ์การฝึกอบรมและพัฒนา กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทนที่อิงกับขีดความสามารถหลัก กลยุทธ์การ
จูงใจและการธำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์ คุณลักษณะของผู้นำเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ 
          ๒) สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การอ่าน การฟัง การเขียน 
และการนำเสนอ และสื่อสารกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไปได้อย่างเหมาะสม 
          ๓) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอรายงาน วิทยานิพนธ์ หรือโครงการค้นคว้าที่สำคัญ ทั้งใน
รูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการตีพิมพ์ผ่านสื่อทางวิชาการและวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม    
     ๕.๒ วิธีการสอน       
          - การมอบหมายให้นสิิตได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองจาก Website,e-learning มีการอ้างอิงอย่างถูกต้อง 
             และครบถ้วน 
          - การสืบค้นข้อมูลและวรรณกรรมหรือแนวคิด/ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
          - การนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าหรือสืบคน้เป็นกลุ่มหรือรายบคุล  
     ๕.๓ วิธีการประเมนิผล 
          - การจัดทำงานและนำเสนอสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
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          - การมีส่วนร่วมเพ่ืออภิปรายจากเค้าโครงการวิจัย 
          - การนำเสนอเค้าโครงการวิจัยด้วยตนเอง 

 
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 

๑. แผนการสอน 
ครั้ง 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน   
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

๑ แนะนำรายวิชา ๓ แนะนำกิจกรรมนิสิตและการวัด
ประเมินผล โดยสรุป 
สาระที่สำคัญๆ 

พระอุดมสิทธินายก, ผศ.
ดร./พระมหานิกร ฐานุตฺต
โร, ดร.,/ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ 
จิตตานุรักษ ์

๒ การบริหารทรัพยากรมนุษย์  ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระอุดมสิทธินายก, ผศ.
ดร./พระมหานิกร ฐานุตฺต
โร, ดร.,/ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ 
จิตตานุรักษ ์

๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระอุดมสิทธินายก, ผศ.
ดร./พระมหานิกร ฐานุตฺต
โร, ดร.,/ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ 
จิตตานุรักษ ์
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ครั้ง 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน   
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

๔ ก า ร จั ด ก า ร แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ส า น
ยุทธศาสตร์ขององค์การให้รองรับด้วย
กลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์  

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระอุดมสิทธินายก, ผศ.
ดร./พระมหานิกร ฐานุตฺต
โร, ดร.,/ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ 
จิตตานุรักษ ์

๕ ภาวะผู้นำในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระอุดมสิทธินายก, ผศ.
ดร./พระมหานิกร ฐานุตฺต
โร, ดร.,/ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ 
จิตตานุรักษ ์

๖ การสร้างวิสัยทัศน์ ภารกิจและ
วัตถุประสงค์ด้านทรัพยากรมนุษย์  

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระอุดมสิทธินายก, ผศ.
ดร./พระมหานิกร ฐานุตฺต
โร, ดร.,/ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ 
จิตตานุรักษ ์

๗ กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการ
สรรหาและคัดเลือก  

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระอุดมสิทธินายก, ผศ.
ดร./พระมหานิกร ฐานุตฺต
โร, ดร.,/ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ 
จิตตานุรักษ ์

๘ กลยุทธ์การฝึกอบรมและพัฒนา  ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระอุดมสิทธินายก, ผศ.
ดร./พระมหานิกร ฐานุตฺต
โร, ดร.,/ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ 
จิตตานุรักษ ์

๙ กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทนที่อิงกับ
ขีดความสามารถหลัก  

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระอุดมสิทธินายก, ผศ.
ดร./พระมหานิกร ฐานุตฺต
โร, ดร.,/ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ 
จิตตานุรักษ ์

๑๐ กลยุทธ์การจูงใจและการธำรงรักษา
ทรัพยากรมนษุย์  

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระอุดมสิทธินายก, ผศ.
ดร./พระมหานิกร ฐานุตฺต
โร, ดร.,/ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ 
จิตตานุรักษ ์

๑๑ คุณลักษณะของผู้นำเพ่ือการพัฒนา
ทรัพยากรมนษุย์  

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระอุดมสิทธินายก, ผศ.
ดร./พระมหานิกร ฐานุตฺต
โร, ดร.,/ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ 
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ครั้ง 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน   
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

จิตตานุรักษ ์
๑๒ การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระอุดมสิทธินายก, ผศ.

ดร./พระมหานิกร ฐานุตฺต
โร, ดร.,/ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ 
จิตตานุรักษ ์

๑๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระอุดมสิทธินายก, ผศ.
ดร./พระมหานิกร ฐานุตฺต
โร, ดร.,/ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ 
จิตตานุรักษ ์

๑๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม ่ ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระอุดมสิทธินายก, ผศ.
ดร./พระมหานิกร ฐานุตฺต
โร, ดร.,/ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ 
จิตตานุรักษ ์

๑๕ การประยุกตใ์ชก้ารวางแผนเพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนษุย์ 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระอุดมสิทธินายก, ผศ.
ดร./พระมหานิกร ฐานุตฺต
โร, ดร.,/ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ 
จิตตานุรักษ ์

๑๖ สรุปและสอบวัดผลการศึกษา ๓ (Test) พระอุดมสิทธินายก, ผศ.
ดร./พระมหานิกร ฐานุตฺต
โร, ดร.,/ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ 
จิตตานุรักษ ์

 
       ๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

ที ่ วิธีการประเมิน  สัปดาห์ที่ประเมิน  สัดส่วนของการประเมนิผล 

๑ 

ทดสอบเก็บคะแนน 
 - ทบสอบความเข้าใจ 
 - การนำเสนอผลการศึกษา 
 - การตรวจรายงานฯ 
 - การสอบปลายภาค 

 

 
๑๐ % 
๒๐ % 
๑๐ % 
๓๐ % 

๒ 
การวเิคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า การนำเสนอรายงาน 
 - การทำรายงานกลุ่ม 

ตลอดภาค
การศึกษา 

๒๐% 
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 - การตรวจและสรุปบทความ 
 - การส่งงานตามทีม่อบหมาย 

๓ 
การเข้าเรียน/รว่มทำกิจกรรม 
 - การมีส่วนร่วม อธิปราย 
 - การเสนอความคิดเหน็ในกลุ่ม 

ตลอดภาคการศกึษา ๑๐% 

 
หมวดที่ ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. เอกสารและตำราหลัก 
           เอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ผู้สอน 

พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร). (2559).  การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกุลยุทธ ์ : Stratigic Human Resource 
Management. ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

            อนุวัต  กระสังข.์(2560). การบริหารทรพัยากรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
2560. 

สุรพล สุยะพรหม และคณะ. (2555). ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชงิพุทธ กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์
มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

๒. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
             พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์  ปยุตโต). (๒๕๔๑). พุทธธรรม. พมิพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพฯ: สหธรรมิก. 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
      ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย : WWW.mcu.ac.th , WWW.polmcu.com 
      การคน้คว้าวิทยานิพนธ์ (Thesis) : WWW.ThaiLIS 
      การเป็นเครือข่ายสืบค้นวิทยานิพนธ์ www.thailis.or.th 

 
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรบัปรุงการดำเนนิการของรายวิชา 

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

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


๔๘ 
 

          - ผลการสอบและเอกสารรายงาน 
          - การทบทวนสอบผลประเมินการเรียนรู ้
๓. การปรับปรุงการสอน  
     หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหา
ข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรงุการสอน ดังน้ี 
          - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
          - การวิจัยในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้
จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผล
การเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน  
            วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
           จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 
          - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔ 
          - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัย
ของหน่วยงานฯ 

 



๔๙ 
 

 
รายละเอียดของรายวิชา(มคอ.๓)  
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควชิา      บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยทั่วไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา  
๖๑๔ ๑๐๓  ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ 

          (Organizational Theory and Buddhist Management) 
๒.จำนวนหนว่ยกติ   
          ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
๔.อาจารย์ผูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน 
   พระสุธีวีรบัณฑิต, รศ.ดร./ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รยีน 
     ภาคเรียนที ่๒  ชั้นปีที่ ๑  
๖.รายวิชาที่ตอ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 
     - ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ตอ้งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     - ไม่มี 
๘.สถานทีเ่รียน    
     คณะสังคมศาสตร์ โซน B  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อำเภอวังน้อย  
     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๙.วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
     ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๓ 

 
 

 

 



๕๐ 
 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
      ๑) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวความคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การยุคต่างๆ ทฤษฎีการจัดการ 
ปัจจัยพื้นฐาน  
      ๒) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยขั้นสูงในการจัดรูปองค์การ การวางแผนจัดการองค์การ การ
กระจายอำนาจ ขนาดองค์การ ยุทธศาสตร์องค์การ อำนาจและภาวะผู้นำ สภาวะแวดล้อมขององค์การ เทคโนโลยีและ
วิทยาการต่อการจัดโครงสร้าง  
      ๓) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ วัฒนธรรมองค์การทาง
พระพุทธศาสนา  
      ๔)เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดกลุ่มคนในองค์การตามแนวพระพุทธศาสนา หลักการ
จัดการโครงสร้างองค์การประเภทต่างๆ การศึกษาเครือข่ายอย่างไม่เป็นทางการและวัฒนธรรมองค์การทาง
พระพุทธศาสนา การจัดโครงสร้างองค์การและการบังคับบัญชาขององค์กรสงฆ์ไทยและการจัดการความขัดแย้งใน
องค์การ  
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรงุรายวิชา 
     เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การยุคต่างๆ ทฤษฎีการจัดการ ปัจจัยพื้นฐาน 

 
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 

๑. คำอธิบายรายวิชา  
        ๖๑๔ ๑๐๓  ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิ งพุทธ  (Organizational Theory and Buddhist 

Management) 
     ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การยุคต่างๆ ทฤษฎีการจัดการ ปัจจัยพื้นฐาน และปัจจัยขั้นสูงในการจัดรูป
องค์การ การวางแผนจัดการองค์การ การกระจายอำนาจ ขนาดองค์การ ยุทธศาสตร์องค์การ อำนาจและภาวะผู้นำ 
สภาวะแวดล้อมขององค์การ เทคโนโลยีและวิทยาการต่อการจัดโครงสร้าง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 
วัฒนธรรมองค์การทางพระพุทธศาสนา หลักการจัดกลุ่มคนในองค์การตามแนวพระพุทธศาสนา หลักการจัดการ
โครงสร้างองค์การประเภทต่างๆ การศึกษาเครือข่ายอย่างไม่เป็นทางการและวัฒนธรรมองค์การทางพระพุทธศาสนา 
การจัดโครงสร้างองค์การและการบงัคับบัญชาขององค์กรสงฆ์ไทยและการจัดการความขัดแย้งในองค์การ 
๒. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัต/ิงาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 



๕๑ 
 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา   

เชิญวิทยากรเพื่อสอน
เสริมตามความต้องการ   

มีการฝึกคน้คว้าข้อมลูใน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง ๖ 
ชั่วโมงต่อสัปดาห ์  

๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นิสิตเปน็รายบุคคล 
   - อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษางานวิจัย/วทิยานิพนธ์ผ่านเว็ปไซด์มหาวิทยาลยัและคณะฯ 
   - อาจารย์จดัเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ ๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์(เฉพาะราย) 

 
หมวดที ่๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนสิิต 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 

     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิ์ของข้อมูลส่วนบุคคล การ
ไม่เปิดเผยข้อมูล การรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางเอกสาร/ตำราและไม่ละเมิดสิทธ์ทาง
ปัญญา มีความซื่อสัตย์สุจริตวิชาชีพ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณสมบัตติามหลักสูตร/สาขาวิชาฯ 
           ๑) มคีวามสามารถในการใช้ดุลยพนิิจเพื่อการแก้ปัญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมที่ซับซ้อนอย่างผู้รู้ในบริบท
ของศาสตร์ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การยุคต่างๆ ทฤษฎีการจัดการ ปัจจัยพ้ืนฐาน 
          ๒) มีความสามารถในการสนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้ดุลยพินิจบนฐานความรู้ทางการจัดการเชิงพุทธใน
การจัดการกับบริบทที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
          ๓) มีภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มกีารประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ทำงาน และชุมชนทีต่น
เกี่ยวข้อง 

   ๔) มีความสามารถในการเป็นแบบอย่างที่ดีงามของผู้อื่น 
     ๑.๒ วิธีการสอน  
          - การบรรยาย (Lecture) กรณียกตัวอย่างเกี่ยวกับประเด็นทางทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การยุคต่างๆ ทฤษฎีการ
จัดการ ปัจจัยพ้ืนฐาน 
          - การอภิปรายและสรุปจากกรณีศึกษาตัวอย่างท่ีอาจารย์ผู้สอนกำหนดให้ 
          - การฝึกวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด/ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
          - ทดสอบความรู้ความเข้าใจจากเนื้อหาสาระหรือขั้นตอนในกระบวนการทางทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การยุคต่างๆ 
ทฤษฎีการจัดการ ปัจจัยพ้ืนฐาน 
          - กำหนดให้นักศึกษานำเสนอรายงานการค้นคว้า 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - พฤติกรรมการเรียนการเข้าเรียน การตรงต่อเวลาและการมีส่วนร่วม/การคิด/การศึกษาเพ่ือค้นหาคำตอบ 
          - การฝึกปฏิบัติงาน/ทำแบบฝึกหัดตามที่ไดร้ับมอบหมายและทำงานได้อย่างมีคุณภาพ 
          - การศึกษา/ค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทำและนำเสนอเป็นรายงานการค้นคว้าตามที่ได้รับมอบหมาย 
          - การศึกษาและการวเิคราะห์/สังเคราะห์จากตัวอย่างการทำนโยบายจริงจากรัฐบาลหรือวิทยานิพนธ์ 
          - การวัดผลจากการสอบกลางภาคเรียนและสอบปลายภาคเรียน รวมทั้งประเมินผลจากงานที่มอบหมาย 



๕๒ 
 

๒. ความรู้  

     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
         ๑) มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นแก่นของวิชาพื้นฐานทางการจัดการ
เชิงพุทธ 
         ๒) มีความสามารถในการจัดการตามกระบวนการของทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การยุคต่างๆ ทฤษฎีการจัดการ 
ปัจจัยพื้นฐาน 
         ๓) มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การยุคต่างๆ ทฤษฎีการ
จัดการ ปัจจัยพื้นฐาน 
         ๔) มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนปัจเจกปัญญามาเป็นสาธารณปัญญาที่ก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคม 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - การบรรยาย การวิเคราะห์/สังเคราะห์เอกสาร/แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การศึกษากรณีตัวอย่าง
ผลงานวิจัย  
          - การศึกษากระบวนการทางทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การยุคต่างๆ ทฤษฎีการจัดการ ปัจจัยพ้ืนฐาน 
     ๒.๓ วิธีการประเมนิผล 
          - การวัดผลจาการสังเกต สอบกลางภาคและสอบปลายภาค เน้นการวัดผลจากความเข้าใจเป็นหลัก 
          - การนำเสนอจากผลการวิเคราะห์/สังเคราะห์และสรุปผลเป็นรายงาน 
          - การวัดความรู้ความเข้าใจจากคณุภาพของผลงานวิจัยที่ทำเสร็จสมบูรณ ์
          - การวัดจากกิจกรรมที่เข้าร่วมสัมมนาผลการศกึษาค้นคว้าเอกสารวิชาการ 
          - ความสมบูรณข์องเอกสารรายงานและส่งตรงเวลา 
๓. ทักษะทางปัญญา 

    ๓.๑ ทักษะทางปญัญาทีต่อ้งพัฒนา 
          ๑) สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การยุคต่างๆ ทฤษฎีการจัดการ ปัจจัยพื้นฐาน 
          ๒) สามารถใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การยุคต่างๆ ทฤษฎีการจัดการ ปัจจัยพื้นฐาน ตลอดถึงแนวโน้มทางการ
จัดการในอนาคตอย่างสร้างสรรค์ ในพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากการจัดการเชิงพุทธ 
          ๓) สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ๆที่สร้างสรรค์รวมไปถึงการบูรณาการ
แนวคิดต่างๆ ทั้งภายในและนอกสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธที่ศึกษาในขั้นสูง 
          ๔) สามารถออกแบบและดำเนินการประเด็นทางที่พื้นฐานทางการจัดการที่สำคัญในเรื่องที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ใหม่ๆ จนกลายเป็นข้อเสนอเพื่อการนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป  
๓.๒ วิธีการสอน 
          - การมอบหมายงานที่เกี่ยวกับทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การยุคต่างๆ ทฤษฎีการจัดการ ปัจจัยพื้นฐาน กรณีศึกษา 
การกำหนดหัวข้อการค้นคว้ารายงาน รวมทั้งการสรุปอภิปรายผลและการเสนอแนะนำผลการค้นคว้าไปใช้ประโยชน์ 
โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 



๕๓ 
 

     ๓.๓ วิธีการประเมนิผล 
          - การสอบกลางภาคและสอบปลายภาค โดยเน้นการวัดผลจากความรู้และความเข้าใจเป็นสำคัญ 
          - การวิเคราะห์และสังเคราะหป์ระเด็นต่างๆและการสรุปผลการศึกษาที่เป็นรายงาน 
          - การวัดผลจากการสังเกตและการเข้ารว่มกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ  

     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  
            ๑) มีความสามารถสูงในใช้ความรู้ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การยุคต่างๆ ทฤษฎีการจัดการ ปัจจัยพื้นฐาน เพื่อการ
แสดงความคิดเห็นทางวิชาการได้อย่างลึกซึ้งและแหลมคม  
            ๒) มีความสามารถในการใช้ความรู้ทางด้านการจัดการเชิงพุทธเพื่อการวางแผน วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่
ซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           ๓) มีความสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์  
           ๔) มีความสามารรถในการแสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้นำในทางวิชาการและสังคมที่ซับซ้อน    
     ๔.๒ วิธีการสอน 
          - จัดกจิกรรมให้นิสิตมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารทางวิชาการ 
          - มอบหมายงานให้แต่ละกลุ่มหรือรายบุคคล เช่น การศึกษาค้นคว้าเพื่อจดัทำตัวอย่างการจัดการเชิงพุทธ 
          - การนำเสนอรายงานการค้นคว้าเป็นรายบุคคล/กิจกรรมสัมมนาเอกสารวิชาการในกลุ่มย่อยฯ 
     ๔.๓ วิธีการประเมนิผล 
          - ประเมินตนเองและประเมินด้วยเพื่อน ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ 
          - รายงานที่นำเสนอและสังเกตจากพฤตกิรรมทำงานเป็นทีม 
          - รายงานการศึกษาด้วยตนเอง/รายงานผลงานวิชาการ 



๕๔ 
 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา       
          ๑) สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักทางพื้นฐานทางการจัดการ ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา เชื่อมโยงประเด็น
ปัญหาที่สำคัญและซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านทฤษฎีเกี่ยวกับ
องค์การยุคต่างๆ ทฤษฎีการจัดการ ปัจจัยพื้นฐาน ในเชิงลึกได้เป็นอย่างดี 
          ๒) สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การอ่าน การฟัง การเขียน 
และการนำเสนอ และสื่อสารกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไปได้อย่างเหมาะสม 
          ๓) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอรายงาน วิทยานิพนธ์ หรือโครงการค้นคว้าที่สำคัญ ทั้งใน
รูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการตีพิมพ์ผ่านสื่อทางวิชาการและวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม    
     ๕.๒ วิธีการสอน       
          - การมอบหมายให้นสิิตไดศ้ึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองจาก Website,e-learning มีการอา้งอิงอย่างถูกต้อง 
             และครบถ้วน 
          - การสืบค้นข้อมูลและวรรณกรรมหรือแนวคิด/ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
          - การนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าหรือสืบค้นเป็นกลุ่มหรือรายบคุล  
     ๕.๓ วิธีการประเมนิผล 
          - การจัดทำงานและนำเสนอสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
          - การมีส่วนร่วมเพื่ออภิปรายจากเค้าโครงการวิจัย 
          - การนำเสนอเค้าโครงการวิจัยด้วยตนเอง 

 
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 

๑. แผนการสอน 
ครั้ง 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน   
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

๑ แนะนำรายวิชา ๓ แนะนำกิจกรรมนิสิตและการวัด
ประเมินผล โดยสรุป 
สาระที่สำคัญๆ 

พระสุธีวีรบัณฑิต,รศ.ดร./
ดร 
สุภัทรชัย สีสะใบ 
 

๒ ทฤษฎีองค์การ ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระสุธีวีรบัณฑิต,รศ.ดร./
ดร 
สุภัทรชัย สีสะใบ 
 

๓ ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การยุคต่างๆ ทฤษฎี
การจดัการ  

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระสุธีวีรบัณฑิต,รศ.ดร./
ดร 



๕๕ 
 

ครั้ง 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน   
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

สุภัทรชัย สีสะใบ 
 

๔ ปัจจัยพื้นฐาน และปัจจัยขั้นสูงในการ
จัดรูปองค์การ  

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระสุธีวีรบัณฑิต,รศ.ดร./
ดร 
สุภัทรชัย สีสะใบ 
 

๕ การวางแผนจัดการองค์การ  ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระสุธีวีรบัณฑิต,รศ.ดร./
ดร 
สุภัทรชัย สีสะใบ 
 

๖ การกระจายอำนาจ ขนาดองค์การ 
ยุทธศาสตร์องค์การ  

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระสุธีวีรบัณฑิต,รศ.ดร./
ดร 
สุภัทรชัย สีสะใบ 
 

๗ อำนาจและภาวะผู้นำ  ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระสุธีวีรบัณฑิต,รศ.ดร./
ดร 
สุภัทรชัย สีสะใบ 
 

๘ สภาวะแวดล้อมขององค์การ  ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระสุธีวีรบัณฑิต,รศ.ดร./
ดร 
สุภัทรชัย สีสะใบ 
 

๙ เทคโนโลยีและวิทยาการต่อการจัด
โครงสร้าง  

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระสุธีวีรบัณฑิต,รศ.ดร./
ดร 
สุภัทรชัย สีสะใบ 
 

๑๐ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ  ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระสุธีวีรบัณฑิต,รศ.ดร./
ดร 
สุภัทรชัย สีสะใบ 
 

๑๑ วัฒนธรรมองค์การทาง ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระสุธีวีรบัณฑิต,รศ.ดร./



๕๖ 
 

ครั้ง 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน   
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

พระพุทธศาสนา  ดร 
สุภัทรชัย สีสะใบ 
 

๑๒ หลักการจัดกลุม่คนในองค์การตามแนว
พระพุทธศาสนา  

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระสุธีวีรบัณฑิต,รศ.ดร./
ดร 
สุภัทรชัย สีสะใบ 
 

๑๓ หลักการจัดการโครงสร้างองค์การ
ประเภทต่างๆ  

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระสุธีวีรบัณฑิต,รศ.ดร./
ดร 
สุภัทรชัย สีสะใบ 
 

๑๔ การศึกษาเครือข่ายอย่างไม่เป็น
ทางการและวัฒนธรรมองค์การทาง
พระพุทธศาสนา  

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระสุธีวีรบัณฑิต,รศ.ดร./
ดร 
สุภัทรชัย สีสะใบ 
 

๑๕ การจัดโครงสร้างองค์การและการ
บังคับบัญชาขององค์กรสงฆ์ไทยและ
การจัดการความขัดแย้งในองค์การ 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระสุธีวีรบัณฑิต,รศ.ดร./
ดร 
สุภัทรชัย สีสะใบ 
 

๑๖ สรุปและสอบวัดผลการศึกษา ๓ (Test) พระสุธีวีรบัณฑิต,รศ.ดร./
ดร 
สุภัทรชัย สีสะใบ 
 

 
       ๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

ที ่ วิธีการประเมิน  สัปดาห์ที่ประเมิน  สัดส่วนของการประเมนิผล 

๑ 

ทดสอบเก็บคะแนน 
 - ทบสอบความเข้าใจ 
 - การนำเสนอผลการศึกษา 
 - การตรวจรายงานฯ 
 - การสอบปลายภาค 

 

 
๑๐ % 
๒๐ % 
๑๐ % 
๓๐ % 



๕๗ 
 

๒ 

การวเิคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า การนำเสนอรายงาน 
 - การทำรายงานกลุ่ม 
 - การตรวจและสรุปบทความ 
 - การส่งงานตามทีม่อบหมาย 

ตลอดภาค
การศึกษา 

๒๐% 

๓ 
การเข้าเรียน/รว่มทำกิจกรรม 
 - การมีส่วนร่วม อธิปราย 
 - การเสนอความคิดเหน็ในกลุ่ม 

ตลอดภาคการศกึษา ๑๐% 

 
หมวดที่ ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. เอกสารและตำราหลัก 
สุรพล สุยะพรหม และคณะ. (2555). ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชงิพุทธ กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์
มหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย. 

            พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์  ปยตุโต). (๒๕๓๗). พุทธวิถีแก้ปัญหาเพื่อศตวรรษที่ ๒๑ สหธรรมิก. กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.  

๒. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
             พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์  ปยุตโต). (๒๕๔๑). พุทธธรรม. พมิพค์รั้งที่ ๗. กรุงเทพฯ: สหธรรมิก. 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
      ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย : WWW.mcu.ac.th , WWW.polmcu.com 
      การค้นคว้าวิทยานิพนธ์ (Thesis) : WWW.ThaiLIS 
      การเป็นเครือข่ายสืบค้นวทิยานิพนธ ์www.thailis.or.th 

 
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนนิการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนิสิตได้ดังนี้ 
          - การสนทนากลุ่มระหวา่งผู้สอนและนิสิต 
          - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของนิสิต 
          - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
          - ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนิสิต 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
          - การสังเกตการณ์การสอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
          - ผลการสอบและเอกสารรายงาน 
          - การทบทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

http://www.mcu.ac.th/
http://www.polmcu.com/
http://www.thailis/
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๓. การปรับปรุงการสอน  
     หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหา
ข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
          - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
          - การวิจัยในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้
จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผล
การเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ ดังนี ้
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน  
            วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
           จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 
          - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔ 
          - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจั ย
ของหน่วยงานฯ 

 



๕๙ 
 

 
รายละเอียดของรายวิชา(มคอ.๓)  
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควชิา      บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยทั่วไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา  
๖๑๔ ๒๑๐  การวิเคราะห์ข้อมูลทางการจัดการ 
(Data Analysis in Management) 

๒.จำนวนหนว่ยกติ   
          ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
๔.อาจารย์ผูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน 
   พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร./ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรยีน 
     ภาคเรียนที ่๒  ชั้นปีที่ ๑  
๖.รายวิชาที่ตอ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 
     - ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ตอ้งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     - ไม่มี 
๘.สถานทีเ่รียน    
     คณะสังคมศาสตร์ โซน B  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อำเภอวังน้อย  
     จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
๙.วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
     ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๓ 
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หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
      ๑) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการจัดการ  
      ๒) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่เกี่ยวกับการ
จัดการ  
      ๓) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
เนื้อหา เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ ใช้ใน
การวิจัยทั้งสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติอนุมาน (Inferential Statistics)  
      ๔)เพื่อให้นิสิตสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการจัดการ ประเภทของข้อมูลทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่
เกี่ยวกับการจัดการ เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา เทคนิคการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณโดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิจัยทั้งสถิติพรรณนา 
(Descriptive Statistics) และสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรงุรายวิชา 
     เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่เกี่ยวกับ
การจัดการ เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณโดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิจัยทั้งสถิติพรรณนา (Descriptive 
Statistics) และสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) 

 
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 

๑. คำอธิบายรายวิชา  
๖๑๔ ๒๑๐  การวิเคราะห์ข้อมูลทางการจัดการ (Data Analysis in Management) 

            ศึกษาวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการจัดการ ประเภทของข้อมูลทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่
เกี่ยวกับการจัดการ เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา เทคนิคการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณโดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิจัยทั้งสถิติพรรณนา 
(Descriptive Statistics) และสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) 
๒. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัต/ิงาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 
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บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา   

เชิญวิทยากรเพื่อสอน
เสริมตามความต้องการ   

มีการฝึกคน้คว้าข้อมลูใน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง ๖ 
ชั่วโมงต่อสัปดาห ์  

๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นิสิตเปน็รายบุคคล 
   - อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษางานวิจัย/วทิยานิพนธ์ผ่านเว็ปไซด์มหาวิทยาลยัและคณะฯ 
   - อาจารย์จดัเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ ๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์(เฉพาะราย) 

 
หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 

     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิ์ของข้อมูลส่วนบุคคล การ
ไม่เปิดเผยข้อมูล การรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางเอกสาร/ตำราและไม่ละเมิดสิทธ์ทาง
ปัญญา มีความซื่อสัตย์สุจริตวิชาชีพ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณสมบัตติามหลักสูตร/สาขาวิชาฯ 
           ๑) มคีวามสามารถในการใช้ดุลยพนิิจเพื่อการแก้ปัญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมที่ซับซ้อนอย่างผู้รู้ในบริบท
ของศาสตร์ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การยุคต่างๆ  
          ๒) มีความสามารถในการสนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้ดุลยพินิจบนฐานความรู้ทางการจัดการเชิงพุทธใน
การจัดการกับบริบทที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
          ๓) มีภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มกีารประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ทำงาน และชุมชนทีต่น
เกี่ยวข้อง 

   ๔) มีความสามารถในการเป็นแบบอย่างที่ดีงามของผู้อื่น 
     ๑.๒ วิธีการสอน  
          - การบรรยาย (Lecture) กรณียกตัวอย่างเกี่ยวกับประเด็นทางทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การยุคต่างๆ เกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางการจัดการ 
          - การอภิปรายและสรุปจากกรณีศึกษาตัวอย่างท่ีอาจารย์ผู้สอนกำหนดให้ 
          - การฝึกวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด/ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
          - ทดสอบความรู้ความเข้าใจจากเนื้อหาสาระหรือขั้นตอนในกระบวนการทางทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การยุคต่างๆ 
การวิเคราะห์ข้อมูลทางการจัดการ 
          - กำหนดให้นักศึกษานำเสนอรายงานการค้นคว้า 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - พฤติกรรมการเรียนการเข้าเรียน การตรงต่อเวลาและการมีส่วนร่วม/การคิด/การศึกษาเพ่ือค้นหาคำตอบ 
          - การฝึกปฏิบัติงาน/ทำแบบฝึกหัดตามที่ได้รับมอบหมายและทำงานได้อย่างมีคุณภาพ 
          - การศึกษา/ค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทำและนำเสนอเป็นรายงานการค้นคว้าตามที่ได้รับมอบหมาย 
          - การศึกษาและการวเิคราะห์/สังเคราะห์จากตัวอย่างการทำนโยบายจริงจากรัฐบาลหรือวิทยานิพนธ์ 
          - การวัดผลจากการสอบกลางภาคเรยีนและสอบปลายภาคเรียน รวมทั้งประเมินผลจากงานที่มอบหมาย 
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๒. ความรู้  

     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
         ๑) มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นแก่นของวิชาการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการจัดการ 
         ๒) มีความสามารถในการจัดการตามกระบวนการของทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การยุคต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการจัดการ 
         ๓) มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกวา้งขวางเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การยุคต่างๆ การ
วิเคราะห์ข้อมูลทางการจัดการ 
         ๔) มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนปัจเจกปัญญามาเป็นสาธารณปัญญาที่ก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคม 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - การบรรยาย การวิเคราะห์/สังเคราะห์เอกสาร/แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การศึกษากรณีตัวอย่าง
ผลงานวิจัย  
          - การศึกษากระบวนการทางทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การยุคต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูลทางการจัดการ 
     ๒.๓ วิธีการประเมนิผล 
          - การวัดผลจาการสังเกต สอบกลางภาคและสอบปลายภาค เน้นการวัดผลจากความเข้าใจเป็นหลัก 
          - การนำเสนอจากผลการวิเคราะห์/สังเคราะห์และสรุปผลเป็นรายงาน 
          - การวัดความรู้ความเข้าใจจากคณุภาพของผลงานวิจัยที่ทำเสร็จสมบูรณ ์
          - การวัดจากกิจกรรมที่เข้าร่วมสัมมนาผลการศกึษาค้นคว้าเอกสารวิชาการ 
          - ความสมบูรณข์องเอกสารรายงานและส่งตรงเวลา 
๓. ทักษะทางปัญญา 

    ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
          ๑) สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีเกี่ยวกับการวเิคราะห์ข้อมูลทางการจัดการ 
          ๒) สามารถใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การยุคต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูลทางการจัดการตลอดถึงแนวโน้มทางการ
จัดการในอนาคตอย่างสร้างสรรค์ ในพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากการจัดการเชิงพุทธ 
          ๓) สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ๆที่สร้างสรรค์รวมไปถึงการบูรณาการ
แนวคิดต่างๆ ทั้งภายในและนอกสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธที่ศึกษาในขั้นสูง 
          ๔) สามารถออกแบบและดำเนินการประเด็นทางที่การวิเคราะห์ข้อมูลทางการจัดการที่สำคัญในเรื่องที่ซับซ้อน
ที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ใหม่ๆ จนกลายเป็นข้อเสนอเพื่อการนำไปสู่การปฏิบัติ
ต่อไป  
๓.๒ วิธีการสอน 
          - การมอบหมายงานที่เกี่ยวกับทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการจัดการ กรณีศึกษา การกำหนดหัวข้อ
การค้นคว้ารายงาน รวมทั้งการสรุปอภิปรายผลและการเสนอแนะนำผลการค้นคว้าไปใช้ประโยชน์ โดยเน้นให้ผู้เรียน
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เป็นศูนย์กลาง 

     ๓.๓ วิธีการประเมนิผล 
          - การสอบกลางภาคและสอบปลายภาค โดยเน้นการวัดผลจากความรู้และความเข้าใจเป็นสำคัญ 
          - การวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นต่างๆและการสรุปผลการศึกษาที่เป็นรายงาน 
          - การวัดผลจากการสังเกตและการเข้ารว่มกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ  

     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  
            ๑) มีความสามารถสูงในใช้ความรู้การวิเคราะห์ข้อมูลทางการจัดการ เพื่อการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ
ได้อย่างลึกซึ้งและแหลมคม  
            ๒) มีความสามารถในการใช้ความรู้การวิเคราะห์ข้อมูลทางการจัดการเชิงพุทธเพื่อการวางแผน วิเคราะห์และ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           ๓) มีความสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์  
           ๔) มีความสามารรถในการแสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้นำในทางวิชาการและสังคมที่ซับซ้อน    
     ๔.๒ วิธีการสอน 
          - จัดกจิกรรมให้นิสิตมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารทางวิชาการ 
          - มอบหมายงานให้แต่ละกลุ่มหรือรายบุคคล เช่น การศึกษาค้นคว้าเพื่อจดัทำตัวอย่างการจัดการเชิงพุทธ 
          - การนำเสนอรายงานการค้นคว้าเป็นรายบุคคล/กิจกรรมสัมมนาเอกสารวิชาการในกลุ่มย่อยฯ 
     ๔.๓ วิธีการประเมนิผล 
          - ประเมินตนเองและประเมินด้วยเพื่อน ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ 
          - รายงานที่นำเสนอและสังเกตจากพฤตกิรรมทำงานเป็นทีม 
          - รายงานการศึกษาด้วยตนเอง/รายงานผลงานวิชาการ 
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๕. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา       
          ๑) สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักการวิเคราะห์ข้อมูลทางการจัดการในการศึกษาค้นคว้าปัญหา เชื่อมโยง
ประเด็นปญัหาที่สำคัญและซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ในเชิงลึกได้เป็นอย่างดี 
          ๒) สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การอ่าน การฟัง การเขียน 
และการนำเสนอ และสื่อสารกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไปได้อย่างเหมาะสม 
          ๓) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอรายงาน วิทยานิพนธ์ หรือโครงการค้นคว้าที่สำคัญ ทั้งใน
รูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการตีพิมพ์ผ่านสื่อทางวิชาการและวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม    
     ๕.๒ วิธีการสอน       
          - การมอบหมายให้นสิิตไดศ้ึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองจาก Website,e-learning มีการอ้างอิงอย่างถูกต้อง 
             และครบถ้วน 
          - การสืบค้นข้อมูลและวรรณกรรมหรือแนวคิด/ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
          - การนำเสนอผลการศึกษาคน้คว้าหรือสืบค้นเป็นกลุ่มหรือรายบคุล  
     ๕.๓ วิธีการประเมนิผล 
          - การจัดทำงานและนำเสนอสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
          - การมีส่วนร่วมเพื่ออภิปรายจากเค้าโครงการวิจัย 
          - การนำเสนอเค้าโครงการวิจัยด้วยตนเอง 

 
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 

๑. แผนการสอน 
ครั้ง 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน   
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

๑ แนะนำรายวิชา ๓ แนะนำกิจกรรมนิสิตและการวัด
ประเมินผล โดยสรุป 
สาระที่สำคัญๆ 

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, 
ผศ.ดร./ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว  

๒ การวิเคราะห์ข้อมูลทางการจัดการ  ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, 
ผศ.ดร./ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 

๓ ประเภทของข้อมูลทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณที่เกี่ยวกับการจัดการ  

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, 
ผศ.ดร./ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 

๔ เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, 
ผศ.ดร./ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 

๕ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา  ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, 
ผศ.ดร./ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 

๖ เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดย
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทาง

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, 
ผศ.ดร./ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 
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ครั้ง 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน   
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

สังคมศาสตร์  

๗ สถิติที่ใช้ในการวิจัยทั้งสถิติพรรณนา 
(Descriptive Statistics)  

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, 
ผศ.ดร./ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 

๘ สถิติอนุมาน (Inferential Statistics)  ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, 
ผศ.ดร./ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 

๙ แบ่งกลุ่มเพื่อ  ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, 
ผศ.ดร./ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 

๑๐ นำเสนองานต่ออาจารย์  ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, 
ผศ.ดร./ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 

๑๑ การวิเคราะห์ข้อมูล  ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, 
ผศ.ดร./ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว  

๑๒ การแปลผล  ๓ บรรยาย อภปิรายและยกตัวอย่าง พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, 
ผศ.ดร./ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว  

๑๓ การสรุปผล ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, 
ผศ.ดร./ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว  

๑๔ Result/Action การใช้ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, 
ผศ.ดร./ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว  

๑๕ วิวัฒนาการของ Big Data ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, 
ผศ.ดร./ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว  

๑๖ สรุปและสอบวัดผลการศึกษา ๓ (Test) พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, 
ผศ.ดร./ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว  

 
       ๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

ที ่ วิธีการประเมิน  สัปดาห์ที่ประเมิน  สัดส่วนของการประเมนิผล 

๑ 

ทดสอบเก็บคะแนน 
 - ทบสอบความเข้าใจ 
 - การนำเสนอผลการศึกษา 
 - การตรวจรายงานฯ 
 - การสอบปลายภาค 

 

 
๑๐ % 
๒๐ % 
๑๐ % 
๓๐ % 

๒ 

การวเิคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า การนำเสนอรายงาน 
 - การทำรายงานกลุ่ม 
 - การตรวจและสรุปบทความ 
 - การส่งงานตามทีม่อบหมาย 

ตลอดภาค
การศึกษา 

๒๐% 
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๓ 
การเข้าเรียน/รว่มทำกิจกรรม 
 - การมีส่วนร่วม อธิปราย 
 - การเสนอความคิดเหน็ในกลุ่ม 

ตลอดภาคการศกึษา ๑๐% 

 
หมวดที่ ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. เอกสารและตำราหลัก 
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. (2563). ระเบยีบวิธีวิจัยทางการจัดการเชิงพทุธ. (พิมพ์ครั้งที่ 2). 

พระนครศรีอยุธยา: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์  ปยุตโต). (๒๕๓๗). พุทธวิถีแก้ปัญหาเพื่อศตวรรษที่ ๒๑ สหธรรมิก. กรงุเทพฯ: มหาวิทยาลัย

มหาจฬุาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.  
๒. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
             พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์  ปยุตโต). (๒๕๔๑). พุทธธรรม. พมิพค์รั้งที่ 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 การประเมินและปรับปรุงการดำเนนิการของรายวิชา 

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

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


๖๗ 
 

          - การวิจัยในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้
จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผล
การเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ ดังนี ้
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน  
            วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
           จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 
          - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔ 
          - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัย
ของหน่วยงานฯ 

 



๖๘ 
 

 
รายละเอียดของรายวิชา(มคอ.๓)  
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควชิา      บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยทั่วไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา  
๖๐๐ ๒๐๕  กรรมฐาน 
(Buddhist Meditation) 

๒.จำนวนหนว่ยกติ   
          ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
๔.อาจารย์ผูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน 
   พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร. 
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรยีน 
     ภาคเรียนที ่๒  ชั้นปีที่ ๑  
๖.รายวิชาที่ตอ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 
     - ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ตอ้งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     - ไม่มี 
๘.สถานทีเ่รียน    
     คณะสังคมศาสตร์ โซน B  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อำเภอวังน้อย  
     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๙.วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
     ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๓ 

 
 

 

 



๖๙ 
 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
      ๑) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานที่ปรากฏในคัมภีร์
พระไตรปิฎก  
      ๒) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของสำนักต่างๆ ในสังคมไทย โดยเน้น
ศึกษาอารมณ์ของสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน ลำดับขั้นตอนของการเจริญกรรมฐานและผลที่เกิดจากการ
เจริญกรรมฐาน ได้แก่ สมาบัติ ๘ และวิปัสสนาญาณ ๑๖ เป็นต้น 
 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรบัปรุงรายวิชา 
     เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของสำนักต่างๆ ในสังคมไทย โดยเน้น
ศึกษาอารมณ์ของสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน ลำดับขั้นตอนของการเจริญกรรมฐานและผลที่เกิดจากการ
เจริญกรรมฐาน ได้แก่ สมาบัติ ๘ และวิปัสสนาญาณ ๑๖ เป็นต้นและนำไปปฏิบัติต่อได ้

 
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 

๑. คำอธิบายรายวิชา  
๖๐๐ ๒๐๕  กรรมฐาน (Buddhist Meditation) 

 ศึกษาหลักสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎกอรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และปกรณ์วิ
เสส รวมทั้งรูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของสำนักต่างๆ ในสังคมไทย โดยเน้นศึกษาอารมณ์ของสมถกรรมฐานและ
วิปัสสนากรรมฐาน ลำดับขั้นตอนของการเจริญกรรมฐานและผลที่เกิดจากการเจริญกรรมฐาน ได้แก่ สมาบัติ ๘ และ
วิปัสสนาญาณ ๑๖ เป็นต้น 
๒. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัต/ิงาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา   

เชิญวิทยากรเพื่อสอน
เสริมตามความต้องการ   

มีการฝึกคน้คว้าข้อมลูใน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง ๖ 
ชั่วโมงต่อสัปดาห ์  

๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นิสิตเปน็รายบุคคล 
   - อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษางานวิจัย/วทิยานิพนธ์ผ่านเว็ปไซด์มหาวิทยาลยัและคณะฯ 
   - อาจารย์จดัเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ ๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์(เฉพาะราย) 

 



๗๐ 
 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 
๑. คุณธรรม จริยธรรม 

     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิ์ของข้อมูลส่วนบุคคล การ
ไม่เปิดเผยข้อมูล การรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางเอกสาร/ตำราและไม่ละเมิดสิทธ์ท าง
ปัญญา มีความซื่อสัตย์สุจริตวิชาชีพ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณสมบัตติามหลักสูตร/สาขาวิชาฯ 
           ๑) มคีวามสามารถในการใช้ดุลยพนิิจเพื่อการแก้ปัญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมที่ซับซ้อนอย่างผู้รู้ในบริบท
ของกรรมฐาน  
          ๒) มีความสามารถในการสนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้ดุลยพินิจบนฐานความรู้กรรมฐาน ในการจัดการกับ
บริบทที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
          ๓) มีภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มกีารประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ทำงาน และชุมชนทีต่น
เกี่ยวข้อง 

   ๔) มีความสามารถในการเป็นแบบอย่างที่ดีงามของผู้อื่น 
     ๑.๒ วิธีการสอน  
          - การบรรยาย (Lecture) กรณียกตัวอย่างเกี่ยวกับประเด็นทางทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การยุคต่างๆ เกี่ยวกับ
กรรมฐาน 
          - การอภิปรายและสรุปจากกรณีศึกษาตัวอย่างท่ีอาจารย์ผู้สอนกำหนดให้ 
          - การฝึกวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด/ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
          - ทดสอบความรู้ความเข้าใจจากเนื้อหาสาระหรือขั้นตอนในกระบวนการกรรมฐาน กับองค์การยุคต่างๆ  
          - กำหนดให้นักศึกษานำเสนอรายงานการค้นคว้า 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - พฤติกรรมการเรียนการเข้าเรียน การตรงต่อเวลาและการมีส่วนร่วม/การคิด/การศึกษาเพื่อค้นหาคำตอบ 
          - การฝึกปฏิบัติงาน/ทำแบบฝึกหัดตามที่ได้รับมอบหมายและทำงานได้อย่างมีคุณภาพ 
          - การศึกษา/ค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทำและนำเสนอเป็นรายงานการค้นคว้าตามที่ได้รับมอบหมาย 
          - การศึกษาและการวเิคราะห์/สังเคราะห์จากตัวอย่างการทำนโยบายจริงจากรัฐบาลหรือวิทยานิพนธ์ 
          - การวัดผลจากการสอบกลางภาคเรียนและสอบปลายภาคเรียน รวมทั้งประเมินผลจากงานที่มอบหมาย 
๒. ความรู้  

     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
         ๑) มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นแก่นของกรรมฐาน 
         ๒) มีความสามารถในการจัดการตามกระบวนการของกรรมฐาน กับองค์การยุคต่างๆ  
         ๓) มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกวา้งขวางเกี่ยวกับองค์ความรู้กรรมฐาน 
         ๔) มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนปัจเจกปญัญามาเป็นสาธารณปัญญาที่ก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคม 



๗๑ 
 

     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - การบรรยาย การวิเคราะห์/สังเคราะห์เอกสาร/แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกรรมฐาน การศึกษากรณี
ตัวอย่างผลงานวิจัย  
          - การศึกษากระบวนการกรรมฐาน องค์การยุคต่างๆ  
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การวัดผลจาการสังเกต สอบกลางภาคและสอบปลายภาค เน้นการวัดผลจากความเข้าใจเป็นหลัก 
          - การนำเสนอจากผลการวิเคราะห์/สังเคราะห์และสรุปผลเป็นรายงาน 
          - การวัดความรู้ความเข้าใจจากคณุภาพของผลงานวิจัยที่ทำเสร็จสมบูรณ ์
          - การวัดจากกิจกรรมที่เข้าร่วมสัมมนาผลการศกึษาค้นคว้าเอกสารวิชาการ 
          - ความสมบูรณข์องเอกสารรายงานและส่งตรงเวลา 
๓. ทักษะทางปัญญา 

    ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
          ๑) สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในหลักสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานที่ปรากฏในคัมภีร์
พระไตรปิฎกอรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และปกรณ์วิเสส  
          ๒) สามารถใช้รูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของสำนักต่างๆ ในสังคมไทย โดยเน้นศึกษาอารมณ์ของสมถกรรม
ฐานและวิปัสสนากรรมฐาน ลำดับขั้นตอนของการเจริญกรรมฐานและผลที่เกิดจากการเจริญกรรมฐาน ได้แก่ สมาบัติ 
๘ และวิปัสสนาญาณ ๑๖ เป็นต้นทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การยุคต่างๆ  
           
๓.๒ วิธีการสอน 
          - เน้นการปฏิบัติจริง/การมอบหมายงานที่เกี่ยวกับกรรมฐาน กรณีศึกษา การกำหนดหัวข้อการค้นคว้ารายงาน 
รวมทั้งการสรุปอภิปรายผลและการเสนอแนะนำผลการค้นคว้าไปใช้ประโยชน์ โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
     ๓.๓ วิธีการประเมนิผล 
          - การสอบกลางภาคและสอบปลายภาค โดยเน้นการวัดผลจากความรู้และความเข้าใจเป็นสำคัญ 
          - การวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นต่างๆและการสรุปผลการศึกษาที่เป็นรายงาน 
          - การวัดผลจากการสังเกตและการเข้ารว่มกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
           - สอบอารมณ์กรรมฐานจากการปฏิบัติ 
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ  

     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  
            ๑) มีความสามารถสูงในใช้ความรูก้ารศึกษากรรมฐาน 
            ๒) มีความสามารถในการใช้ความรู้จากกรรมฐานเพื่อการวางแผน วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนสูงมาก
ด้วยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           ๓) มีความสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์  
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           ๔) มีความสามารรถในการแสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้นำในทางวิชาการและสังคมที่ซับซ้อน    

     ๔.๒ วิธีการสอน 
          - จัดกจิกรรมให้นิสิตมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารทางวิชาการ 
          - มอบหมายงานให้แต่ละกลุ่มหรือรายบุคคล เช่น การศึกษาค้นคว้าเพื่อจดัทำตัวอย่างการจัดการเชิงพุทธ 
          - การนำเสนอรายงานการค้นคว้าเป็นรายบุคคล/กิจกรรมสัมมนาเอกสารวิชาการในกลุ่มย่อยฯ 
     ๔.๓ วิธีการประเมนิผล 
          - ประเมินตนเองและประเมินด้วยเพื่อน ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ 
          - รายงานที่นำเสนอและสังเกตจากพฤติกรรมทำงานเป็นทีม 
          - รายงานการศึกษาด้วยตนเอง/รายงานผลงานวิชาการ 
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา       
          ๑) สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักกรรมฐานในการศึกษาค้นคว้าปัญหา เชื่อมโยงประเด็นปัญหาที่สำคัญ
และซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ในเชิงลึกได้เป็นอย่างดี 
          ๒) สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การอ่าน การฟัง การเขียน 
และการนำเสนอ และสื่อสารกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไปได้อย่างเหมาะสม 
          ๓) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอรายงาน วิทยานิพนธ์ หรือโครงการค้นคว้าที่สำคัญ ทั้งใน
รูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการตีพิมพ์ผ่านสื่อทางวิชาการและวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม    
     ๕.๒ วิธีการสอน       
          - การมอบหมายให้นสิิตไดศ้ึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองจาก Website,e-learning มีการอ้างอิงอย่างถูกต้อง 
             และครบถ้วน 
          - การสืบคน้ข้อมูลและวรรณกรรมหรือแนวคิด/ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
          - การนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าหรือสืบค้นเป็นกลุ่มหรือรายบคุล  
     ๕.๓ วิธีการประเมนิผล 
          - การจัดทำงานและนำเสนอสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
          - การมีส่วนร่วมเพื่ออภิปรายจากเค้าโครงการวิจัย 
          - การนำเสนอเค้าโครงการวิจัยด้วยตนเอง 

 
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 

๑. แผนการสอน 
ครั้ง 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน   
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

๑ แนะนำรายวิชา ๓ แนะนำกิจกรรมนิสิตและการวัด
ประเมินผล โดยสรุป 

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ, ผศ.ดร./ผศ.ดร.



๗๓ 
 

ครั้ง 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน   
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

สาระที่สำคัญๆ ประเสริฐ ธิลาว  
๒ หลักสมถกรรมฐาน ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ

โณ, ผศ.ดร./ผศ.ดร.
ประเสริฐ ธิลาว 

๓ วิปัสสนากรรมฐานที่ปรากฏในคัมภีร์
พระไตรปิฎกอรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา 
และปกรณ์วิเสส  

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

๔ รูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของสำนัก
ต่างๆ ในสังคมไทย  

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

๕ การศึกษาอารมณ์ของสมถกรรมฐาน
และวิปัสสนากรรมฐาน  

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

๖ ลำดับขั้นตอนของการเจริญกรรมฐาน
และผลที่เกิดจากการเจริญกรรมฐาน  

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

๗ วิปัสสนาญาณ ๑๖ ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ, ผศ.ดร./ผศ.ดร.
ประเสริฐ ธิลาว 

๘ สมาบัติ ๘ ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ, ผศ.ดร./ผศ.ดร.
ประเสริฐ ธิลาว 

๙ สมถภูมิ ๔๐ ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ, ผศ.ดร./ผศ.ดร.
ประเสริฐ ธิลาว 

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

๑๑ ตีรณปริญญาวธิ ี ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ, ผศ.ดร./ผศ.ดร.
ประเสริฐ ธิลาว  
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ครั้ง 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน   
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

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

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

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

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

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

 
       ๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

ที ่ วิธีการประเมิน  สัปดาห์ที่ประเมิน  สัดส่วนของการประเมนิผล 

๑ 

ทดสอบเก็บคะแนน 
 - ทบสอบความเข้าใจ 
 - การนำเสนอผลการศึกษา 
 - การตรวจรายงานฯ 
 - การสอบปลายภาค 

 

 
๑๐ % 
๒๐ % 
๑๐ % 
๓๐ % 

๒ 

การวเิคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า การนำเสนอรายงาน 
 - การทำรายงานกลุ่ม 
 - การตรวจและสรุปบทความ 
 - การส่งงานตามทีม่อบหมาย 

ตลอดภาค
การศึกษา 

๒๐% 

๓ 
การเข้าเรียน/รว่มทำกิจกรรม 
 - การมีส่วนร่วม อธิปราย 
 - การเสนอความคิดเหน็ในกลุ่ม 

ตลอดภาคการศกึษา ๑๐% 
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หมวดที่ ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑. เอกสารและตำราหลัก 
พระมหานิกร ฐานุตฺโร (คณะรวบรวม) (2553). คู่มือปฏิบตัิสมถวปิัสสนากัมมัฏฐาน 5สาย. ราชบุรี: กองสื่อสารสิ่งพิมพ์วัด

หลวงพ่อสดธรรมกายาราม. ISBN 978-974 -401-963-9 
พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์  ปยุตโต). (๒๕๓๗). พุทธวิถีแก้ปัญหาเพื่อศตวรรษที่ ๒๑ สหธรรมิก. กรงุเทพฯ: มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.  
๒. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
             พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์  ปยุตโต). (๒๕๔๑). พุทธธรรม. พมิพค์รั้งที่ 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 การประเมินและปรับปรุงการดำเนนิการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนิสิตได้ดังนี้ 
          - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและนิสิต 
          - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของนิสิต 
          - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
          - ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนิสิต 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
          - การสังเกตการณ์การสอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
          - ผลการสอบและเอกสารรายงาน 
          - การทบทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
๓. การปรับปรุงการสอน  
     หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหา
ข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
          - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
          - การวิจัยในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้
จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผล

http://www.mcu.ac.th/
http://www.polmcu.com/
http://www.thailis/
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การเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ ดังนี ้
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน  
            วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
           จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 
          - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔ 
          - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัย
ของหน่วยงานฯ 
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รายละเอียดของรายวิชา(มคอ.๓)  
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควชิา      บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยทั่วไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา  
๖๑๔ ๒๑๐ ภาวะผูน้ำทางการจัดการเชิงพุทธ 
 (Leadership on Buddhist Management) 

๒.จำนวนหนว่ยกติ   
          ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
๔.อาจารย์ผูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน 
   พระมหานิกร ฐานุตฺตโร/และพระเมธีธรรมาจารย,์ รศ.ดร./ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รยีน 
     ภาคเรียนที่ ๒  ชั้นปีที่ ๑  
๖.รายวิชาที่ตอ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 
     - ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ตอ้งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     - ไม่มี 
๘.สถานทีเ่รียน    
     คณะสังคมศาสตร์ โซน B  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อำเภอวังน้อย  
     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๙.วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
     ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
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หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
      ๑) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผู้นำแนวตะวันตกและภาวะผู้นำแนวตะวันออก ภาวะผู้นำตาม
แนวของพระพุทธเจ้า  
      ๒) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำ  
      ๓) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะและทักษะของผู้นำ การบริหารจัดการเพื่อความเป็นผู้นำ 
พุทธธรรมสำหรับการสร้างภาวะผู้นำ  
      ๔)เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคลเพื่อความเป็นผู้นำตาม
แนวทางพระพุทธศาสนาภาวะผู้นำในการวัดองค์การทางพระพุทธศาสนา ภาวะผู้นำเชิงพุทธเพื่อการจัดการตามแนว
สมานฉันท์ และกรณีศึกษาผู้นำสงฆ์ที่เป็นตน้แบบของการจัดการเชิงพุทธ 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรงุรายวิชา 
     เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำแนวตะวันตกและภาวะผู้นำแนวตะวันออก ภาวะผู้นำตามแนวของ
พระพุทธเจ้า แนวคิดและแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำ คุณลักษณะและทักษะของผู้นำ การบริหารจัดการเพื่อความ
เป็นผู้นำ พุทธธรรมสำหรับการสร้างภาวะผู้นำ กระบวนการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคลเพื่อความเป็นผู้นำตาม
แนวทางพระพุทธศาสนาภาวะผู้นำในการวัดองค์การทางพระพุทธศาสนา ภาวะผู้นำเชิงพุทธเพื่อการจัดการตามแนว
สมานฉันท์ และกรณีศึกษาผู้นำสงฆ์ที่เป็นต้นแบบของการจัดการเชิงพุทธ 

 
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 

๑. คำอธิบายรายวิชา  
        ๖๑๔ ๓๐๕  ภาวะผู้นำทางการจัดการเชิงพุทธ  (Leadership on Buddhist Management)  

     ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำแนวตะวันตกและภาวะผู้นำแนวตะวันออก ภาวะผู้ นำตามแนวของ
พระพุทธเจ้า แนวคิดและแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำ คุณลักษณะและทักษะของผู้นำ การบริหารจัดการเพื่อความ
เป็นผู้นำ พุทธธรรมสำหรับการสร้างภาวะผู้นำ กระบวนการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคลเพื่อความเป็นผู้นำตาม
แนวทางพระพุทธศาสนาภาวะผู้นำในการวัดองค์การทางพระพุทธศาสนา ภาวะผู้นำเชิงพุทธเพื่อการจัดการตามแนว
สมานฉันท์ และกรณีศึกษาผู้นำสงฆ์ที่เป็นต้นแบบของการจัดการเชิงพุทธ 
๒. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัต/ิงาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 
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บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา   

เชิญวิทยากรเพื่อสอน
เสริมตามความต้องการ   

มีการฝึกคน้คว้าข้อมูลใน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง ๖ 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์   

๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นิสิตเปน็รายบุคคล 
   - อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษางานวิจัย/วิทยานิพนธ์ผ่านเว็ปไซด์มหาวิทยาลัยและคณะฯ 
   - อาจารย์จดัเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ ๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์(เฉพาะราย) 

 
หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 

     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิ์ของข้อมูลส่วนบุคคล การ
ไม่เปิดเผยข้อมูล การรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางเอกสาร/ตำราและไม่ละเมิดสิทธ์ทาง
ปัญญา มีความซื่อสัตย์สุจริตวิชาชีพ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณสมบัตติามหลักสูตร/สาขาวิชาฯ 
           ๑) มคีวามสามารถในการใช้ดุลยพินิจเพื่อการแก้ปัญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมที่ซับซ้อนอย่างผู้รู้ในบริบท
ของศาสตร์ทางด้านภาวะผู้นำเชิงพุทธ 
          ๒) มีความสามารถในการสนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้ดุลยพินิจบนฐานความรู้ด้านภาวะผู้นำเชิงพุทธกับ
บริบทที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
          ๓) มีภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มกีารประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ทำงาน และชุมชนทีต่น
เกี่ยวข้อง 

   ๔) มีความสามารถในการเป็นแบบอย่างที่ดีงามของผู้อื่น 
     ๑.๒ วิธีการสอน  
          - การบรรยาย (Lecture) กรณียกตัวอย่างเกี่ยวกับประเดน็ทางด้านภาวะผู้นำ 
          - การอภิปรายและสรุปจากกรณีศึกษาตัวอย่างท่ีอาจารย์ผู้สอนกำหนดให้ 
          - การฝึกวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด/ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
          - ทดสอบความรู้ความเข้าใจจากเนื้อหาสาระหรือขั้นตอนในกระบวนการด้านภาวะผู้นำ 
          - กำหนดให้นักศึกษานำเสนอรายงานการค้นคว้า 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - พฤติกรรมการเรียนการเข้าเรียน การตรงต่อเวลาและการมีส่วนร่วม/การคิด/การศึกษาเพ่ือค้นหาคำตอบ 
          - การฝึกปฏิบัติงาน/ทำแบบฝึกหัดตามที่ได้รับมอบหมายและทำงานได้อย่างมีคุณภาพ 
          - การศึกษา/ค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทำและนำเสนอเป็นรายงานการค้นคว้าตามที่ได้รับมอบหมาย 
          - การศึกษาและการวเิคราะห์/สังเคราะห์จากตัวอย่างการทำนโยบายจริงจากรัฐบาลหรือวิทยานิพนธ์ 
          - การวัดผลจากการสอบกลางภาคเรียนและสอบปลายภาคเรียน รวมทั้งประเมินผลจากงานที่มอบหมาย 
๒. ความรู้  
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     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
         ๑) มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นแก่นของภาวะผู้นำเชิงพุทธ 
         ๒) มีความสามารถในการจดัการตามกระบวนการของภาวะผู้นำเชิงพุทธ 
         ๓) มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกวา้งขวางเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางภาวะผู้นำเชิงพุทธ 
         ๔) มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนปัจเจกปัญญามาเป็นสาธารณปัญญาที่ก่อให้เกิดคณุค่าต่อสังคม 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - การบรรยาย การวิเคราะห์/สังเคราะห์เอกสาร/แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การศึกษากรณีตัวอย่าง
ผลงานวิจัย  
          - การศึกษากระบวนการทางการจัดการในพระไตรปิฎก 
     ๒.๓ วิธีการประเมนิผล 
          - การวัดผลจาการสังเกต สอบกลางภาคและสอบปลายภาค เน้นการวัดผลจากความเข้าใจเป็นหลัก 
          - การนำเสนอจากผลการวิเคราะห์/สังเคราะห์และสรุปผลเป็นรายงาน 
          - การวัดความรู้ความเข้าใจจากคณุภาพของผลงานวิจัยที่ทำเสร็จสมบูรณ ์
          - การวัดจากกิจกรรมที่เข้าร่วมสัมมนาผลการศึกษาค้นคว้าเอกสารวิชาการ 
          - ความสมบูรณข์องเอกสารรายงานและส่งตรงเวลา 
๓. ทักษะทางปัญญา 

    ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
          ๑) สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในแนวคิด หลักการ พุทธวิธี ในด้านภาวะผู้นำเชิงพุทธ 
          ๒) สามารถเปรียบเทียบ ประยุกต์ บูรณาการกับองค์ความรูด้้านภาวะผู้นำเชิงพทุธ 
          ๓) สามารถจัดการทรัพยากรมนุษย์ การสร้างทีม การทำงานเป็นทีม การจัดองค์กร ธรรมาภิบาล ภาวะผู้นำ 
การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการเชิงยุทธศาสตร์ การจัดการความเสี่ยง การจัดการสมัยใหม่ เป็นต้น 
          ๔) สามารถออกแบบและดำเนินการประเด็นทางที่พื้นฐานทางการจัดการที่สำคัญในเรื่องที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ใหม่ๆ จนกลายเป็นข้อเสนอเพื่อการนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป  
๓.๒ วิธีการสอน 
          - การมอบหมายงานที่เกี่ยวกับการจัดการในพระไตรปิฎก  กรณีศึกษา การกำหนดหัวข้อการค้นคว้ารายงาน 
รวมทั้งการสรุปอภิปรายผลและการเสนอแนะนำผลการค้นคว้าไปใช้ประโยชน์ โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
     ๓.๓ วิธีการประเมนิผล 
          - การสอบกลางภาคและสอบปลายภาค โดยเน้นการวัดผลจากความรู้และความเข้าใจเป็นสำคัญ 
          - การวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นต่างๆและการสรุปผลการศึกษาที่เป็นรายงาน 
          - การวัดผลจากการสังเกตและการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  



๘๑ 
 

            ๑) มีความสามารถสูงในใช้ความรู้ด้านภาวะผู้นำเชิงพุทธเพื่อการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการได้อย่างลึกซึ้ง
และแหลมคม  
            ๒) มีความสามารถในการใช้ความรู้ด้านภาวะผู้นำเชิงพุทธเพื่อการวางแผน วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
สูงมากด้วยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           ๓) มีความสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์  
           ๔) มีความสามารรถในการแสดงออกถึงความโดดเด่นในการเปน็ผู้นำในทางวิชาการและสังคมที่ซับซ้อน    
     ๔.๒ วิธีการสอน 
          - จัดกจิกรรมให้นิสิตมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารทางวิชาการ 
          - มอบหมายงานให้แต่ละกลุ่มหรือรายบุคคล เช่น การศึกษาค้นคว้าเพื่อจัดทำตัวอย่างการจัดการเชิงพุทธ 
          - การนำเสนอรายงานการค้นคว้าเป็นรายบุคคล/กิจกรรมสัมมนาเอกสารวิชาการในกลุ่มย่อยฯ 
     ๔.๓ วิธีการประเมนิผล 
          - ประเมินตนเองและประเมินด้วยเพื่อน ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ 
          - รายงานที่นำเสนอและสังเกตจากพฤติกรรมทำงานเป็นทีม 
          - รายงานการศึกษาด้วยตนเอง/รายงานผลงานวิชาการ 
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา       
          ๑) สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักด้านภาวะผู้นำเชิงพุทธในการศึกษาค้นคว้าปัญหา เชื่อมโยงประเด็น
ปัญหาที่สำคัญและซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านพื้นฐานทางการ
จัดการในเชิงลึกได้เป็นอย่างดี 
          ๒) สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การอ่าน การฟัง การเขียน 
และการนำเสนอ และสื่อสารกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไปได้อย่างเหมาะสม 
          ๓) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอรายงาน วิทยานิพนธ์ หรือโครงการค้นคว้าที่สำคัญ ทั้งใน
รูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการตีพิมพ์ผ่านสื่อทางวิชาการและวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม    
     ๕.๒ วิธีการสอน       
          - การมอบหมายให้นสิิตได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองจาก Website,e-learning มีการอ้างอิงอย่างถูกต้อง 
             และครบถ้วน 
          - การสืบค้นข้อมูลและวรรณกรรมหรือแนวคิด/ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
          - การนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าหรือสืบค้นเป็นกลุ่มหรือรายบคุล  
     ๕.๓ วิธีการประเมนิผล 
          - การจัดทำงานและนำเสนอสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
          - การมีส่วนร่วมเพ่ืออภิปรายจากเค้าโครงการวิจัย 
          - การนำเสนอเค้าโครงการวิจัยด้วยตนเอง 

 



๘๒ 
 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 
๑. แผนการสอน 

ครั้ง 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน   
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

๑ แนะนำรายวิชา ๓ แนะนำกิจกรรมนิสิตและการวัด
ประเมินผล โดยสรุป 
สาระที่สำคัญๆ 

พระมหานิกร ฐานุตฺตโร/
และพระเมธีธรรมาจารย,์ 
รศ.ดร./ พระอุดมสิทธิ
นายก, ผศ.ดร. 

๒ ความหมายของภาวะผู้นำ ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหานิกร ฐานุตฺตโร/
และพระเมธีธรรมาจารย,์ 
รศ.ดร./ พระอุดมสิทธิ
นายก, ผศ.ดร. 

๓ ภาวะผู้นำแนวตะวันตก ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหานิกร ฐานุตฺตโร/
และพระเมธีธรรมาจารย,์ 
รศ.ดร./ พระอุดมสิทธิ
นายก, ผศ.ดร. 

๔ ภาวะผู้นำแนวตะวันออก  ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหานิกร ฐานุตฺตโร/
และพระเมธีธรรมาจารย,์ 
รศ.ดร./ พระอุดมสิทธิ
นายก, ผศ.ดร. 

๕ ภาวะผู้นำตามแนวของพระพุทธเจ้า  ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหานกิร ฐานุตฺตโร/
และพระเมธีธรรมาจารย,์ 
รศ.ดร./ พระอุดมสิทธิ
นายก, ผศ.ดร. 

๖ แนวคิดและแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำ  ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหานิกร ฐานุตฺตโร/
และพระเมธีธรรมาจารย,์ 
รศ.ดร./ พระอุดมสิทธิ
นายก, ผศ.ดร. 

๗ คุณลักษณะและทักษะของผู้นำ  ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหานิกร ฐานุตฺตโร/
และพระเมธีธรรมาจารย,์ 
รศ.ดร./ พระอุดมสิทธิ
นายก, ผศ.ดร. 

๘ การบริหารจัดการเพื่อความเป็นผู้นำ  ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหานิกร ฐานุตฺตโร/



๘๓ 
 

ครั้ง 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน   
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

และพระเมธีธรรมาจารย,์ 
รศ.ดร./ พระอุดมสิทธิ
นายก, ผศ.ดร. 

๙ ธรรมาภิบาล ภาวะผู้นำ  ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหานิกร ฐานุตฺตโร/
และพระเมธีธรรมาจารย,์ 
รศ.ดร./ พระอุดมสิทธิ
นายก, ผศ.ดร. 

๑๐ พุทธธรรมสำหรับการสร้างภาวะผู้นำ  ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหานิกร ฐานุตฺตโร/
และพระเมธีธรรมาจารย,์ 
รศ.ดร./ พระอุดมสิทธิ
นายก, ผศ.ดร. 

๑๑ กระบวนการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคล
เพื่อความเป็นผู้นำตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา  

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหานิกร ฐานุตฺตโร/
และพระเมธีธรรมาจารย,์ 
รศ.ดร./ พระอุดมสิทธิ
นายก, ผศ.ดร. 

๑๒ ภาวะผู้นำในการวัดองค์การทาง
พระพุทธศาสนา  

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหานิกร ฐานุตฺตโร/
และพระเมธีธรรมาจารย,์ 
รศ.ดร./ พระอุดมสิทธิ
นายก, ผศ.ดร. 

๑๓ ภาวะผู้นำเชิงพุทธเพื่อการจัดการตามแนว
สมานฉันท์  

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหานิกร ฐานุตฺตโร/
และพระเมธีธรรมาจารย,์ 
รศ.ดร./ พระอุดมสิทธิ
นายก, ผศ.ดร. 

๑๔ กรณีศึกษาผู้นำสงฆ์ที่เป็นต้นแบบของการ
จัดการเชิงพุทธ 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหานิกร ฐานุตฺตโร/
และพระเมธีธรรมาจารย,์ 
รศ.ดร./ พระอุดมสิทธิ
นายก, ผศ.ดร. 

๑๕ ภาวะผู้นำเชิงพุทธในการบริหารกิจการ
พระพุทธศาสนา 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหานิกร ฐานุตฺตโร/
และพระเมธีธรรมาจารย,์ 
รศ.ดร./ พระอุดมสิทธิ
นายก, ผศ.ดร. 



๘๔ 
 

ครั้ง 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน   
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

๑๖ สรุปและสอบวัดผลการศึกษา ๓ (Test) พระมหานิกร ฐานุตฺตโร/
และพระเมธีธรรมาจารย,์ 
รศ.ดร./ พระอุดมสิทธิ
นายก, ผศ.ดร.  

 
       ๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

ที ่ วิธีการประเมิน  สัปดาห์ที่ประเมิน  สัดส่วนของการประเมนิผล 

๑ 

ทดสอบเก็บคะแนน 
 - ทบสอบความเข้าใจ 
 - การนำเสนอผลการศึกษา 
 - การตรวจรายงานฯ 
 - การสอบปลายภาค 

 

 
๑๐ % 
๒๐ % 
๑๐ % 
๓๐ % 

๒ 

การวเิคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า การนำเสนอรายงาน 
 - การทำรายงานกลุ่ม 
 - การตรวจและสรุปบทความ 
 - การส่งงานตามทีม่อบหมาย 

ตลอดภาค
การศึกษา 

๒๐% 

๓ 
การเข้าเรียน/รว่มทำกิจกรรม 
 - การมีส่วนร่วม อธิปราย 
 - การเสนอความคิดเหน็ในกลุ่ม 

ตลอดภาคการศกึษา ๑๐% 

 
หมวดที่ ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. เอกสารและตำราหลัก 
           เอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ผู้สอน 

พระมหานิกร ฐานุตฺตโร,ดร.. (2563). ภาวะผู้นำเชิงพุทธ. พระนครศรีอยุธยา :โรงพิมพ์มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย. 

            พระธรรมปฎิก (ประยุทธ์  ปยุตโต). (๒๕๓๗). พุทธวิถีแก้ปัญหาเพื่อศตวรรษที่ ๒๑ สหธรรมิก. กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.  

๒. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
             พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์  ปยตุโต). (๒๕๔๑). พุทธธรรม. พมิพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพฯ: สหธรรมิก. 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
      ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย : WWW.mcu.ac.th , WWW.polmcu.com 

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


๘๕ 
 

      การค้นคว้าวิทยานิพนธ์ (Thesis) : WWW.ThaiLIS 
      การเป็นเครือข่ายสืบค้นวิทยานิพนธ์ www.thailis.or.th 

 
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนนิการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนิสิตได้ดังนี้ 
          - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและนิสิต 
          - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของนิสิต 
          - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
          - ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอรด์ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จดัทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนิสิต 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
          - การสังเกตการณ์การสอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
          - ผลการสอบและเอกสารรายงาน 
          - การทบทวนสอบผลประเมินการเรียนรู ้
๓. การปรับปรุงการสอน  
     หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหา
ข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
          - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
          - การวิจัยในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้
จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผล
การเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน  
            วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
           จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี ้
          - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔ 
          - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัย
ของหน่วยงานฯ 

http://www.thailis/
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รายละเอียดของรายวิชา(มคอ.๓)  
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควชิา      บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยทั่วไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา  
๖๑๔๒๐๔ นวัตกรรมเพื่อการจัดการ 
(Innovation for Management) 

๒.จำนวนหนว่ยกติ   
          ๓ หน่วยกติ (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
๔.อาจารย์ผูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน 
   พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. /ผศ.ดร.ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา 
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรยีน 
     ภาคเรียนที ่๒  ชั้นปีที่ ๑  
๖.รายวิชาที่ตอ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 
     - ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ตอ้งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     - ไม่มี 
๘.สถานทีเ่รียน    
     คณะสังคมศาสตร์ โซน B  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อำเภอวังน้อย  
     จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
๙.วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
     ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๓ 
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หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
      ๑) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย วัตถุประสงค์ ลักษณะสาระสำคัญของนวัตกรรมทางการ
จัดการ  
      ๒) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายว่าด้วยการบริหารการเงินการบัญชีและ
งบประมาณ  
      ๓) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ วิธีและขั้นตอนการออกแบบระบบสารสนเทศทางการ
บัญชี  
      ๔)เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคและแนวโน้มการนำระบบฐานข้อมูลไปใช้ที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมแนวใหม่ตามหลักบริหารจัดการด้วย คน เงิน วัสดุและการจัดการทางด้านศาสนสมบัติของวัด  
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรงุรายวิชา 
     เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับความหมาย วัตถุประสงค์ ลักษณะสาระสำคัญของนวัตกรรมทางการจัดการ 
ระเบียบข้อกฎหมายว่าด้วยการบริหารการเงินการบัญชีและงบประมาณ กระบวนการ วิธีและขั้นตอนการออกแบบ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี เทคนิคและแนวโน้มการนำระบบฐานข้อมูลไปใช้ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมแนวใหม่
ตามหลักบริหารจัดการด้วย คน เงิน วัสดุและการจัดการทางด้านศาสนสมบัติของวัด 

 
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 

๑. คำอธิบายรายวิชา  
        ๖๑๔ ๒๐๔ นวัตกรรมเพื่อการจัดการ (Innovation for Management) 

   ศึกษาความหมาย วัตถุประสงค์ ลักษณะสาระสำคัญของนวัตกรรมทางการจัดการ ระเบียบข้อกฎหมายว่าด้วยการ
บริหารการเงินการบัญชีและงบประมาณ กระบวนการ วิธีและขั้นตอนการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
เทคนิคและแนวโน้มการนำระบบฐานข้อมูลไปใช้ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมแนวใหม่ตามหลักบริหารจัดการด้วย คน 
เงิน วัสดุและการจัดการทางด้านศาสนสมบัติของวัด 
๒. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัต/ิงาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา   

เชิญวิทยากรเพื่อสอน
เสริมตามความต้องการ   

มีการฝึกคน้คว้าข้อมลูใน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง ๖ 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์   

๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นิสิตเปน็รายบุคคล 



๘๙ 
 

   - อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษางานวิจัย/วทิยานิพนธ์ผ่านเว็ปไซด์มหาวิทยาลยัและคณะฯ 
   - อาจารย์จดัเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ ๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์(เฉพาะราย) 

 
หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 

     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิ์ของข้อมูลส่วนบุคคล การ
ไม่เปิดเผยข้อมูล การรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางเอกสาร/ตำราและไม่ละเมิดสิทธ์ทาง
ปัญญา มีความซื่อสัตย์สุจริตวิชาชีพ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณสมบัตติามหลักสูตร/สาขาวิชาฯ 
           ๑) มคีวามสามารถในการใช้ดุลยพนิิจเพื่อการแก้ปัญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมที่ซับซ้อนอย่างผู้รู้ในบริบท
ของศาสตร์นวัตกรรมเพื่อการจัดการ 
          ๒) มีความสามารถในการสนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้ดุลยพินิจบนฐานความรู้ทางการจัดการเชิงพุทธใน
การจัดการกับบริบทที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
          ๓) มีภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มกีารประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ทำงาน และชุมชนทีต่น
เกี่ยวข้อง 

   ๔) มีความสามารถในการเป็นแบบอย่างที่ดีงามของผู้อื่น 
     ๑.๒ วิธีการสอน  
          - การบรรยาย (Lecture) กรณียกตัวอย่างเกีย่วกับประเด็นทางนวัตกรรมเพื่อการจัดการ 
          - การอภิปรายและสรุปจากกรณีศึกษาตัวอย่างท่ีอาจารย์ผู้สอนกำหนดให้ 
          - การฝึกวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด/ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
          - ทดสอบความรู้ความเข้าใจจากเนื้อหาสาระหรือขั้นตอนในกระบวนการทางนวัตกรรมเพื่อการจัดการ 
          - กำหนดให้นักศึกษานำเสนอรายงานการค้นคว้า 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - พฤติกรรมการเรียนการเข้าเรียน การตรงต่อเวลาและการมีส่วนร่วม/การคิด/การศึกษาเพ่ือค้นหาคำตอบ 
          - การฝึกปฏิบัติงาน/ทำแบบฝึกหัดตามที่ได้รับมอบหมายและทำงานได้อย่างมีคุณภาพ 
          - การศึกษา/ค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทำและนำเสนอเป็นรายงานการค้นคว้าตามที่ได้รับมอบหมาย 
          - การศึกษาและการวเิคราะห์/สังเคราะห์จากตัวอย่างการทำนโยบายจริงจากรัฐบาลหรือวิทยานิพนธ์ 
          - การวัดผลจากการสอบกลางภาคเรียนและสอบปลายภาคเรียน รวมทั้งประเมินผลจากงานที่มอบหมาย 
๒. ความรู้  

     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
         ๑) มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นแก่นของวิชานวัตกรรมเพื่อการ
จัดการ 



๙๐ 
 

         ๒) มีความสามารถในการจัดการตามกระบวนการของนวัตกรรมเพื่อการจัดการ 
         ๓) มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางพื้นฐานนวัตกรรมเพื่อการจัดการ 
 
         ๔) มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนปัจเจกปัญญามาเป็นสาธารณปัญญาที่ก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคม 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - การบรรยาย การวิเคราะห์/สังเคราะห์เอกสาร/แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การศึกษากรณีตัวอย่าง
ผลงานวิจัย  
          - การศึกษากระบวนการทางนวัตกรรมเพื่อการจัดการ 
     ๒.๓ วิธีการประเมนิผล 
          - การวัดผลจาการสังเกต สอบกลางภาคและสอบปลายภาค เน้นการวัดผลจากความเข้าใจเป็นหลัก 
          - การนำเสนอจากผลการวิเคราะห์/สังเคราะห์และสรุปผลเป็นรายงาน 
          - การวัดความรู้ความเข้าใจจากคณุภาพของผลงานวิจัยที่ทำเสร็จสมบูรณ ์
          - การวัดจากกิจกรรมที่เข้าร่วมสัมมนาผลการศกึษาค้นคว้าเอกสารวิชาการ 
          - ความสมบูรณข์องเอกสารรายงานและส่งตรงเวลา 
๓. ทักษะทางปัญญา 

    ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
          ๑) สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในศึกษาความหมาย วัตถุประสงค์ ลักษณะสาระสำคัญของนวัตกรรม
ทางการจัดการ ระเบียบข้อกฎหมายว่าด้วยการบริหารการเงินการบัญชีและงบประมาณ กระบวนการ วิธีและขั้นตอน
การออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี เทคนิคและแนวโน้มการนำระบบฐานข้อมูลไปใช้ที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมแนวใหม่ตามหลักบริหารจัดการด้วย คน เงิน วัสดุและการจัดการทางด้านศาสนสมบัติของวัด 
          ๒) สามารถใช้ทฤษฎีและเทคนิคทางนวัตกรรมทางการจัดการ การจัดการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การ
จัดการเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการเชิงพุทธ ตลอดถึงแนวโน้มทางการจัดการในอนาคตอย่างสร้างสรรค์ ใน
พัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากการจัดการเชิงพุทธ 
          ๓) สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ๆที่สร้างสรรค์รวมไปถึงการบูรณาการ
แนวคิดต่างๆ ทั้งภายในและนอกสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธที่ศึกษาในขั้นสูง 
          ๔) สามารถออกแบบและดำเนินการประเด็นทางที่พื้นฐานทางการจัดการที่สำคัญในเรื่องที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ใหม่ๆ จนกลายเป็นข้อเสนอเพื่อการนำไปสู่การปฏิบัติตอ่ไป  
๓.๒ วิธีการสอน 
          - การมอบหมายงานที่เกี่ยวกับพื้นฐานทางการจัดการ  กรณีศึกษา การกำหนดหัวข้อการค้นคว้ารายงาน 
รวมทั้งการสรุปอภิปรายผลและการเสนอแนะนำผลการค้นคว้าไปใช้ประโยชน์ โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
     ๓.๓ วิธีการประเมนิผล 
          - การสอบกลางภาคและสอบปลายภาค โดยเน้นการวัดผลจากความรู้และความเข้าใจเป็นสำคัญ 
          - การวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นต่างๆและการสรุปผลการศึกษาที่เป็นรายงาน 



๙๑ 
 

          - การวัดผลจากการสังเกตและการเข้ารว่มกิจกรรมการศึกษาค้นควา้ข้อมูล 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ  

     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  
            ๑) มีความสามารถสูงในใช้ความรู้ทางด้านนวัตกรรมทางการจัดการเพื่อการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการได้
อย่างลึกซึ้งและแหลมคม  
            ๒) มีความสามารถในการใช้ความรู้ทางด้านการจัดการเชิงพุทธเพื่อการวางแผน วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่
ซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           ๓) มีความสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์  
           ๔) มีความสามารรถในการแสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้นำในทางวิชาการและสังคมที่ซับซ้อน    
     ๔.๒ วิธีการสอน 
          - จัดกจิกรรมให้นิสิตมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารทางวิชาการ 
          - มอบหมายงานให้แต่ละกลุ่มหรือรายบุคคล เช่น การศึกษาค้นคว้าเพื่อจดัทำตัวอย่างการจัดการเชิงพุทธ 
          - การนำเสนอรายงานการค้นคว้าเป็นรายบุคคล/กิจกรรมสัมมนาเอกสารวิชาการในกลุ่มย่อยฯ 
     ๔.๓ วิธีการประเมนิผล 
          - ประเมินตนเองและประเมินด้วยเพื่อน ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ 
          - รายงานที่นำเสนอและสังเกตจากพฤตกิรรมทำงานเป็นทีม 
          - รายงานการศึกษาด้วยตนเอง/รายงานผลงานวิชาการ 



๙๒ 
 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา       
          ๑) สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักทางนวัตกรรมทางการจัดการ ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา เชื่อมโยง
ประเด็นปัญหาที่สำคัญและซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านพื้นฐาน
ทางการจัดการในเชิงลึกได้เป็นอย่างดี 
          ๒) สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การอ่าน การฟัง การเขียน 
และการนำเสนอ และสื่อสารกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไปได้อย่างเหมาะสม 
          ๓) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอรายงาน วิทยานิพนธ์ หรือโครงการค้นคว้าที่สำคัญ ทั้งใน
รูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการตีพิมพ์ผ่านสื่อทางวิชาการและวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม    
     ๕.๒ วิธีการสอน       
          - การมอบหมายให้นสิิตไดศ้ึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองจาก Website,e-learning มีการอ้างอิงอย่างถูกต้อง 
             และครบถ้วน 
          - การสืบค้นข้อมูลและวรรณกรรมหรือแนวคิด/ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
          - การนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าหรือสืบค้นเป็นกลุ่มหรือรายบคุล  
     ๕.๓ วิธีการประเมนิผล 
          - การจัดทำงานและนำเสนอสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
          - การมีส่วนร่วมเพื่ออภิปรายจากเค้าโครงการวิจัย 
          - การนำเสนอเค้าโครงการวิจัยด้วยตนเอง 

 
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 

๑. แผนการสอน 
ครั้ง 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน   
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

๑ ศึกษาความหมาย วัตถุประสงค์ 
ลักษณะสาระสำคัญของนวัตกรรม
ทางการจัดการ  
 

๓ แนะนำกิจกรรมนิสิตและการวัด
ประเมินผล โดยสรุป 
สาระที่สำคัญๆ 

พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, 
ผศ.ดร. /ผศ.ดร.ประสิทธิ์ 
พุทธศาสน์ศรัทธา 

๒ นวตักรรมทางการจัดการด้านการ
ปกครองคณะสงฆ ์
 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, 
ผศ.ดร. /ผศ.ดร.ประสิทธิ์ 
พุทธศาสน์ศรัทธา 

๓ นวัตกรรมทางการจัดการด้านการเผย
แผ ่
 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, 
ผศ.ดร. /ผศ.ดร.ประสิทธิ์ 
พุทธศาสน์ศรทัธา 



๙๓ 
 

ครั้ง 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน   
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

๔ นวัตกรรมทางการจัดการด้าน
การศึกษาของคณะสงฆ์ 
 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, 
ผศ.ดร. /ผศ.ดร.ประสิทธิ์ 
พุทธศาสน์ศรัทธา 

๕ นวัตกรรมทางการจัดการด้านการสา
ธารณสงเคราะห์ 
 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, 
ผศ.ดร. /ผศ.ดร.ประสิทธิ์ 
พุทธศาสน์ศรัทธา 

๖ นวัตกรรมทางการจัดการด้าน
การศึกษาสงเคราะห์ 
 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, 
ผศ.ดร. /ผศ.ดร.ประสิทธิ์ 
พุทธศาสน์ศรัทธา 

๗ นวัตกรรมทางการจัดการด้านการ
สาธารณูปการ 
 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, 
ผศ.ดร. /ผศ.ดร.ประสิทธิ์ 
พุทธศาสน์ศรัทธา 

๘ ระเบียบข้อกฎหมายว่าด้วยการบริหาร
การเงินการบัญชีและงบประมาณ  
กระบวนการ  
 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, 
ผศ.ดร. /ผศ.ดร.ประสิทธิ์ 
พุทธศาสน์ศรัทธา 

๙ วิธีและขั้นตอนการออกแบบระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี  
 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, 
ผศ.ดร. /ผศ.ดร.ประสิทธิ์ 
พุทธศาสน์ศรัทธา 

๑๐ เทคนิคและแนวโน้มการนำระบบ
ฐานข้อมูลไปใช้ที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมแนวใหม่ตามหลักบริหาร
จัดการด้วย คน เงิน วัสดุการจัดการ
ทางด้านศาสนสมบัติของวัด 
 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, 
ผศ.ดร. /ผศ.ดร.ประสิทธิ์ 
พุทธศาสน์ศรัทธา 

๑๑ นวัตกรรมกับการบริหารวัด 
เสนอรายงานในเรื่องนวัตกรรมในการ
บริหารกิจการพระพุทธศาสนา 
 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, 
ผศ.ดร. /ผศ.ดร.ประสิทธิ์ 
พุทธศาสน์ศรัทธา 

๑๒ การนำนวัตกรรมมาใช้ในการจัด
โครงสร้างองค์การ 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, 
ผศ.ดร. /ผศ.ดร.ประสิทธิ์ 



๙๔ 
 

ครั้ง 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน   
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

 พุทธศาสน์ศรัทธา 
๑๓ การนำนวัตกรรมมาใช้ในการวางแผน

นโยบาย 
๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระปลัดระพนิ พุทฺธิสาโร, 

ผศ.ดร. /ผศ.ดร.ประสิทธิ์ 
พุทธศาสน์ศรัทธา 

๑๔ การนำนวัตกรรมทางการจัดการที่
สามารถตอบโจทย์สังคมและชาต ิ

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, 
ผศ.ดร. /ผศ.ดร.ประสิทธิ์ 
พุทธศาสน์ศรัทธา 

๑๕ นวัตกรรมในการจัดการเชิงพุทธ ตลอด
ถึงแนวโน้มทางการจัดการในอนาคต 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, 
ผศ.ดร. /ผศ.ดร.ประสิทธิ์ 
พุทธศาสน์ศรัทธา 

๑๖ สรุปและสอบวัดผลการศึกษา ๓ (Test) พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, 
ผศ.ดร. /ผศ.ดร.ประสิทธิ์ 
พุทธศาสน์ศรัทธา 

 
       ๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

ที ่ วิธีการประเมิน  สัปดาห์ที่ประเมิน  สัดส่วนของการประเมนิผล 

๑ 

ทดสอบเก็บคะแนน 
 - ทบสอบความเข้าใจ 
 - การนำเสนอผลการศึกษา 
 - การตรวจรายงานฯ 
 - การสอบปลายภาค 

 

 
๑๐ % 
๒๐ % 
๑๐ % 
๓๐ % 

๒ 

การวเิคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า การนำเสนอรายงาน 
 - การทำรายงานกลุ่ม 
 - การตรวจและสรุปบทความ 
 - การส่งงานตามทีม่อบหมาย 

ตลอดภาค
การศึกษา 

๒๐% 

๓ 
การเข้าเรียน/รว่มทำกิจกรรม 
 - การมีส่วนร่วม อธิปราย 
 - การเสนอความคิดเหน็ในกลุ่ม 

ตลอดภาคการศกึษา ๑๐% 

 
หมวดที่ ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. เอกสารและตำราหลัก 



๙๕ 
 

          เอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ผู้สอน 
สุรพล สุยะพรหม และคณะ. (2555). ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชงิพุทธ กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์
มหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย. 

            พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์  ปยุตโต). (๒๕๓๗). พุทธวิถีแก้ปัญหาเพื่อศตวรรษที่ ๒๑ สหธรรมิก. กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.  

๒. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
             พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์  ปยุตโต). (๒๕๔๑). พุทธธรรม. พมิพค์รั้งที่ 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 การประเมินและปรับปรุงการดำเนนิการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนิสิตได้ดังนี้ 
          - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและนิสิต 
          - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของนิสิต 
          - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
          - ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนิสิต 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
          - การสังเกตการณ์การสอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
          - ผลการสอบและเอกสารรายงาน 
          - การทบทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
๓. การปรับปรุงการสอน  
     หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหา
ข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
          - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
          - การวิจัยในชั้นเรียนและนอกช้ันเรียน 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้
จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผล
การเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ ดังนี ้

http://www.mcu.ac.th/
http://www.polmcu.com/
http://www.thailis/
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          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน  
            วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
           จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 
          - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔ 
          - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัย
ของหน่วยงานฯ 

 



๙๗ 
 

 
รายละเอียดของรายวิชา(มคอ.๓)  
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควชิา      บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยทั่วไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา  
๖๑๔ ๒๐๓ สัมมนาการวิจัยทางการจัดการเชิงพุทธ                   
(Seminar Research to Buddhist Management) 

๒.จำนวนหนว่ยกติ   
          ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
๔.อาจารย์ผูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน 
   พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ,ผศ.ดร./พระมหาสุนันท์ สนุนฺโท, ผศ.ดร./พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร./ผศ.ดร.
ประเสริฐ ธิลาว/อ.ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ 
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรยีน 
     ภาคเรียนที ่๓  ชั้นปีที่ ๑  
๖.รายวิชาที่ตอ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 
     - ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ตอ้งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     - ไม่มี 
๘.สถานทีเ่รียน    
     คณะสังคมศาสตร์ โซน B  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อำเภอวังน้อย  
     จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
๙.วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
     ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๓ 

 
 



๙๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
      ๑) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยทางการจัดการเชิงพุทธ  
      ๒) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่เกี่ยวกับการ
จัดการ  
      ๓) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทั้งการวิจัยที่บูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการจัดการและการวิจัยใน
การบริหารที่เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณและแบบผสานวิธี เพื่อสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยและพัฒนาองค์
ความรู้ในทางการจัดการเชิงพุทธเพ่ือนำไปพัฒนาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรงุรายวิชา 
     เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีเกี่ยวกับทั้งการวิจัยที่บูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการจัดการและการวิจัยใน
การบริหารที่เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณและแบบผสานวิธี เพื่อสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยและพัฒนาองค์
ความรู้ในทางการจัดการเชิงพุทธเพ่ือนำไปพัฒนาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา 

 
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 

๑. คำอธิบายรายวิชา  
๖๑๔ ๒๐๓ สัมมนาการวิจัยทางการจัดการเชิงพุทธ  (Seminar Research to Buddhist Management) 

 สัมมนาเกี่ยวกับการวิจัยทางการจัดการเชิงพุทธ ทั้งการวิจัยที่บูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการจัดการและการ
วิจัยในการบริหารที่เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณและแบบผสานวิธี เพื่อสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยและพัฒนา
องค์ความรู้ในทางการจัดการเชิงพุทธเพ่ือนำไปพัฒนาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา 
๒. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัต/ิงาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา   

เชิญวิทยากรเพื่อสอน
เสริมตามความต้องการ   

มีการฝึกคน้คว้าข้อมลูใน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง ๖ 
ชั่วโมงต่อสัปดาห ์  

๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นิสิตเปน็รายบุคคล 
   - อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษางานวิจัย/วทิยานิพนธ์ผ่านเว็ปไซด์มหาวิทยาลยัและคณะฯ 
   - อาจารย์จดัเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ ๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์(เฉพาะราย) 



๙๙ 
 

 
หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 

     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิ์ของข้อมูลส่วนบุคคล การ
ไม่เปิดเผยข้อมูล การรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางเอกสาร/ตำราและไม่ละเมิดสิทธ์ทาง
ปัญญา มีความซื่อสัตย์สุจริตวิชาชีพ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณสมบัตติามหลักสูตร/สาขาวิชาฯ 
           ๑) มคีวามสามารถในการใช้ดุลยพนิิจเพื่อการแก้ปัญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมที่ซับซ้อนอย่างผูรู้้ในบริบท
ของศาสตร์ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การยุคต่างๆ  
          ๒) มีความสามารถในการสนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้ดุลยพินิจบนฐานความรู้ทางการจัดการเชิงพุทธใน
การจัดการกับบริบทที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
          ๓) มีภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มกีารประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ทำงาน และชุมชนทีต่น
เกี่ยวข้อง 

   ๔) มีความสามารถในการเป็นแบบอย่างที่ดีงามของผู้อื่น 
     ๑.๒ วิธีการสอน  
          - การบรรยาย (Lecture) กรณียกตัวอย่างเกี่ยวกับประเด็นทางทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การยุคต่างๆ เกี่ยวกับ
สัมมนาเกี่ยวกับการวิจัยทางการจัดการเชิงพุทธ 
          - การอภิปรายและสรุปจากกรณีศึกษาตัวอย่างท่ีอาจารย์ผู้สอนกำหนดให้ 
          - การฝึกวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด/ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
          - ทดสอบความรู้ความเข้าใจจากเนื้อหาสาระหรือขั้นตอนในกระบวนการทางทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การยุคต่างๆ 
การวิเคราะห์ข้อมูลทางการจัดการ 
          - กำหนดให้นักศึกษานำเสนอรายงานการค้นคว้า 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - พฤติกรรมการเรียนการเข้าเรียน การตรงต่อเวลาและการมีส่วนร่วม/การคิด/การศึกษาเพ่ือค้นหาคำตอบ 
          - การฝึกปฏิบัติงาน/ทำแบบฝึกหัดตามที่ได้รับมอบหมายและทำงานได้อย่างมีคุณภาพ 
          - การศึกษา/ค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทำและนำเสนอเป็นรายงานการค้นคว้าตามที่ได้รับมอบหมาย 
          - การศึกษาและการวเิคราะห์/สังเคราะห์จากตัวอย่างการทำนโยบายจริงจากรัฐบาลหรือวิทยานิพนธ์ 
          - การวัดผลจากการสอบกลางภาคเรยีนและสอบปลายภาคเรียน รวมทั้งประเมินผลจากงานที่มอบหมาย 
๒. ความรู้  

     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
         ๑) มีความสามารถในการสัมมนาเกี่ยวกับการวิจัยทางการจัดการเชิงพุทธ หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นแก่น
ของวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางการจัดการ 



๑๐๐ 
 

         ๒) มีความสามารถในการจัดการตามกระบวนการของทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การยุคต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการจัดการ 
         ๓) มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกวา้งขวางเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การยุคต่างๆ สัมมนา
เกี่ยวกับการวิจัยทางการจัดการเชิงพุทธ 
         ๔) มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนปัจเจกปัญญามาเป็นสาธารณปัญญาที่ก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคม 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - การบรรยาย การวิเคราะห์/สังเคราะห์เอกสาร/แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การศึกษากรณีตัวอย่าง
ผลงานวิจัย  
          - การศึกษากระบวนการทางทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การยุคต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูลทางการจัดการ 
     ๒.๓ วิธีการประเมนิผล 
          - การวัดผลจาการสังเกต สอบกลางภาคและสอบปลายภาค เน้นการวัดผลจากความเข้าใจเป็นหลัก 
          - การนำเสนอจากผลการวิเคราะห์/สังเคราะห์และสรุปผลเป็นรายงาน 
          - การวัดความรู้ความเข้าใจจากคณุภาพของผลงานวิจัยที่ทำเสร็จสมบูรณ ์
          - การวัดจากกิจกรรมที่เข้าร่วมสัมมนาผลการศกึษาค้นคว้าเอกสารวิชาการ 
          - ความสมบูรณข์องเอกสารรายงานและส่งตรงเวลา 
๓. ทักษะทางปัญญา 

    ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
          ๑) สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีเกี่ยวกับการสัมมนาเกี่ยวกับการวิจัยทางการจัดการเชิงพุทธ 
          ๒) สามารถใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การยุคต่างๆ สัมมนาเกี่ยวกับการวิจัยทางการจัดการเชิงพุทธ ตลอดถึง
แนวโน้มทางการจัดการในอนาคตอย่างสร้างสรรค์ ในพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากการ
จัดการเชิงพุทธ 
          ๓) สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ๆที่สร้างสรรค์รวมไปถึงการบูรณาการ
แนวคิดต่างๆ ทั้งภายในและนอกสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธที่ศึกษาในขั้นสูง 
          ๔) สามารถออกแบบและดำเนินการประเด็นทางที่การวิเคราะห์ข้อมูลทางการจัดการที่สำคัญในเรื่องที่ซับซ้อน
ที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ใหม่ๆ จนกลายเป็นข้อเสนอเพื่อการนำไปสู่การปฏิบัติ
ต่อไป  
๓.๒ วิธีการสอน 
          - การมอบหมายงานที่เกี่ยวกับสัมมนาเกี่ยวกับการวิจัยทางการจัดการเชิงพุทธ กรณีศึกษา การกำหนดหัวข้อ
การค้นคว้ารายงาน รวมทั้งการสรุปอภิปรายผลและการเสนอแนะนำผลการค้นคว้าไปใช้ประโยชน์ โดยเน้นให้ผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง 
     ๓.๓ วิธีการประเมนิผล 
          - การสอบกลางภาคและสอบปลายภาค โดยเน้นการวัดผลจากความรู้และความเข้าใจเป็นสำคัญ 
          - การวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นต่างๆและการสรุปผลการศึกษาที่เป็นรายงาน 



๑๐๑ 
 

          - การวัดผลจากการสังเกตและการเข้ารว่มกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าข้อมูล 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ  

     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  
            ๑) มีความสามารถสูงในใช้ความรู้สัมมนาเกี่ยวกับการวิจัยทางการจัดการเชิงพุทธ เพื่อการแสดงความคิดเห็น
ทางวิชาการได้อย่างลึกซึ้งและแหลมคม  
            ๒) มีความสามารถในการใช้ความรู้สัมมนาเกี่ยวกับการวิจัยทางการจัดการเชิงพุทธ เพื่อการวางแผน 
วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
           ๓) มีความสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์  
           ๔) มีความสามารรถในการแสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้นำในทางวิชาการและสังคมที่ซับซ้อน    
     ๔.๒ วิธีการสอน 
          - จัดกจิกรรมให้นิสิตมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารทางวิชาการ 
          - มอบหมายงานให้แต่ละกลุ่มหรือรายบุคคล เช่น การศึกษาค้นคว้าเพื่อจดัทำตัวอย่างการจัดการเชิงพุทธ 
          - การนำเสนอรายงานการค้นคว้าเป็นรายบุคคล/กิจกรรมสัมมนาเอกสารวิชาการในกลุ่มย่อยฯ 
     ๔.๓ วิธีการประเมนิผล 
          - ประเมินตนเองและประเมินด้วยเพื่อน ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ 
          - รายงานที่นำเสนอและสังเกตจากพฤตกิรรมทำงานเป็นทีม 
          - รายงานการศึกษาด้วยตนเอง/รายงานผลงานวิชาการ 



๑๐๒ 
 

๕. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา       
          ๑) สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้สัมมนาเกี่ยวกับการวิจัยทางการจัดการเชิงพุทธ ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา 
เชื่อมโยงประเด็นปัญหาที่สำคัญและซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ในเชิงลึกได้เป็นอย่าง
ดี 
          ๒) สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การอ่าน การฟัง การเขียน 
และการนำเสนอ และสื่อสารกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไปได้อย่างเหมาะสม 
          ๓) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอรายงาน วิทยานิพนธ์ หรือโครงการค้นคว้าที่สำคัญ ทั้งใน
รูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการตีพิมพ์ผ่านสื่อทางวิชาการและวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม    
     ๕.๒ วิธีการสอน       
          - การมอบหมายให้นสิิตไดศ้ึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองจาก Website,e-learning มีการอ้างอิงอย่างถูกต้อง 
             และครบถ้วน 
          - การสืบค้นข้อมูลและวรรณกรรมหรือแนวคิด/ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
          - การนำเสนอผลการศึกษาคน้คว้าหรือสืบค้นเป็นกลุ่มหรือรายบคุล  
     ๕.๓ วิธีการประเมนิผล 
          - การจดัทำงานและนำเสนอสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
          - การมีส่วนร่วมเพื่ออภิปรายจากเค้าโครงการวิจัย 
          - การนำเสนอเค้าโครงการวิจัยด้วยตนเอง 

 
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 

๑. แผนการสอน 
ครั้ง 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน   
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

๑ แนะนำรายวิชา ๓ แนะนำกิจกรรมนิสิตและการวัด
ประเมินผล โดยสรุป 
สาระที่สำคัญๆ 

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ผศ.ดร./พระมหา
สุนันท์ สนุนฺโท, ผศ.ดร./
พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, 
ดร./ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิ
ลาว/อ.ดร.สุภัทรชัย สีสะ
ใบ 

๒ สัมมนาเกี่ยวกบัการวิจัยทางการ
จัดการเชิงพุทธ  
 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ผศ.ดร./พระมหา
สุนันท์ สนุนฺโท, ผศ.ดร./



๑๐๓ 
 

ครั้ง 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน   
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, 
ดร./ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิ
ลาว/อ.ดร.สุภัทรชัย สีสะ
ใบ 

๓ สัมมนาเกี่ยวกบัการวิจัยทางการ
ปกครองคณะสงฆ ์ 
 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ผศ.ดร./พระมหา
สุนันท์ สนุนฺโท, ผศ.ดร./
พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, 
ดร./ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิ
ลาว/อ.ดร.สุภัทรชัย สีสะ
ใบ 

๔ สัมมนาเกี่ยวกบัการวิจัยทางการเผยแผ ่ 
 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ผศ.ดร./พระมหา
สุนันท์ สนุนฺโท, ผศ.ดร./
พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, 
ดร./ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิ
ลาว/อ.ดร.สุภัทรชัย สีสะ
ใบ 

๕ สัมมนาเกี่ยวกบัการวิจัยทางศึกษา 
 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ผศ.ดร./พระมหา
สุนันท์ สนุนฺโท, ผศ.ดร./
พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, 
ดร./ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิ
ลาว/อ.ดร.สุภัทรชัย สีสะ
ใบ 

๖ สัมมนาเกี่ยวกบัการวิจัยทางการศึกษา
สงเคราะห์  
 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ผศ.ดร./พระมหา
สุนันท์ สนุนฺโท, ผศ.ดร./
พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, 
ดร./ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิ



๑๐๔ 
 

ครั้ง 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน   
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

ลาว/อ.ดร.สุภัทรชัย สีสะ
ใบ 

๗ สัมมนาเกี่ยวกบัการวิจัยทางการสา
ธารณสงเคราะห์  
 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ผศ.ดร./พระมหา
สุนันท์ สนุนฺโท, ผศ.ดร./
พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, 
ดร./ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิ
ลาว/อ.ดร.สุภัทรชัย สีสะ
ใบ 

๘ สัมมนาเกี่ยวกบัการวิจัยทางการ
สาธารณูปการ  

 
 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ผศ.ดร./พระมหา
สุนันท์ สนุนฺโท, ผศ.ดร./
พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, 
ดร./ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิ
ลาว/อ.ดร.สุภัทรชัย สีสะ
ใบ 

๙ ทั้งการวิจัยที่บูรณาการหลักพุทธธรรม
เพื่อการจัดการและ 
การวิจัยในการบริหารที่เป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพ  
 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตวัอย่าง พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ผศ.ดร./พระมหา
สุนันท์ สนุนฺโท, ผศ.ดร./
พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, 
ดร./ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิ
ลาว/อ.ดร.สุภัทรชัย สีสะ
ใบ 

๑๐ เชิงปรมิาณและแบบผสานวิธี เพื่อ
สร้างกรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ผศ.ดร./พระมหา
สุนันท์ สนุนฺโท, ผศ.ดร./
พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, 
ดร./ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิ
ลาว/อ.ดร.สุภัทรชัย สีสะ
ใบ 

๑๑ การพัฒนาองค์ความรู้ในทางการ ๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง อาจารย์ประจำหลักสูตร  



๑๐๕ 
 

ครั้ง 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน   
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

จัดการเชิงพุทธเพ่ือนำไปพัฒนาการ
บริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา 
 

๑๒ สัมมนาเกี่ยวกบัการจัดการความ
ขัดแย้ง (Conflict Management) 
 

๓ บรรยาย อภปิรายและยกตัวอย่าง พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ผศ.ดร./พระมหา
สุนันท์ สนุนฺโท, ผศ.ดร./
พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, 
ดร./ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิ
ลาว/อ.ดร.สุภัทรชัย สีสะ
ใบ 

๑๓ สัมมนาเกี่ยวกบัการจัดการความรู้ 
 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ผศ.ดร./พระมหา
สุนันท์ สนุนฺโท, ผศ.ดร./
พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, 
ดร./ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิ
ลาว/อ.ดร.สุภัทรชัย สีสะ
ใบ 

๑๔ สัมมนาเกี่ยวกบัการจัดการขีด
ความสามารถ 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ผศ.ดร./พระมหา
สุนันท์ สนุนฺโท, ผศ.ดร./
พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, 
ดร./ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิ
ลาว/อ.ดร.สุภัทรชัย สีสะ
ใบ 

๑๕ จัดสัมมนาการวิจัยเพ่ือการจัดการ ๑ ครั้ง ๓ นิสิตมีส่วนร่วม อาจารย์ประจำหลักสูตร 

๑๖ สรุปและสอบวัดผลการศึกษา ๓ (Test) พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ,ผศ.ดร./พระมหา
สุนันท์ สนุนฺโท, ผศ.ดร./
พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, 
ดร./ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิ
ลาว/อ.ดร.สุภัทรชัย สีสะ



๑๐๖ 
 

ครั้ง 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน   
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

ใบ 

 
       ๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

ที ่ วิธีการประเมิน  สัปดาห์ที่ประเมิน  สัดส่วนของการประเมนิผล 

๑ 

ทดสอบเก็บคะแนน 
 - ทบสอบความเข้าใจ 
 - การนำเสนอผลการศึกษา 
 - การตรวจรายงานฯ 
 - การสอบปลายภาค 

 

 
๑๐ % 
๒๐ % 
๑๐ % 
๓๐ % 

๒ 

การวเิคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า การนำเสนอรายงาน 
 - การทำรายงานกลุ่ม 
 - การตรวจและสรุปบทความ 
 - การส่งงานตามทีม่อบหมาย 

ตลอดภาค
การศึกษา 

๒๐% 

๓ 
การเข้าเรียน/รว่มทำกิจกรรม 
 - การมีส่วนร่วม อธิปราย 
 - การเสนอความคิดเหน็ในกลุ่ม 

ตลอดภาคการศกึษา ๑๐% 

 
หมวดที่ ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. เอกสารและตำราหลัก 
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. (2563). ระเบยีบวิธีวิจัยทางการจัดการเชิงพทุธ. (พิมพ์ครั้งที่ 2). 

พระนครศรีอยุธยา: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์  ปยุตโต). (๒๕๓๗). พุทธวิถีแก้ปัญหาเพื่อศตวรรษที่ ๒๑ สหธรรมิก. กรงุเทพฯ: มหาวิทยาลัย

มหาจฬุาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.  
๒. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
             พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์  ปยุตโต). (๒๕๔๑). พุทธธรรม. พมิพค์รั้งที่ 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 การประเมินและปรับปรุงการดำเนนิการของรายวิชา 

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


๑๐๗ 
 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนิสิตได้ดังนี้ 
          - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและนิสิต 
          - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของนิสิต 
          - แบบประเมนิผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
          - ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนิสิต 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
          - การสังเกตการณ์การสอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
          - ผลการสอบและเอกสารรายงาน 
          - การทบทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
๓. การปรับปรุงการสอน  
     หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหา
ข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
          - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
          - การวิจัยในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้
จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผล
การเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ ดังนี ้
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน  
            วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
           จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 
          - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔ 
          - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัย
ของหน่วยงานฯ 

 



๑๐๘ 
 

 
รายละเอียดของรายวิชา(มคอ.๓)  
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควชิา      บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยทั่วไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา  
๖๑๔ ๒๐๓ สัมมนาการวิจัยทางการจัดการเชิงพุทธ                   
(Seminar Research to Buddhist Management) 

๒.จำนวนหนว่ยกติ   
          ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
๔.อาจารย์ผูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน 
   พระมหาอุดมสิทธินายก,ผศ.ดร./พระเมธีธรรมาจารย,์ รศ.ดร./พระสุธีวีรบัณฑติ, รศ.ดร./พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, 
ผศ.ดร. 
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรยีน 
     ภาคเรียนที ่๓  ชั้นปีที่ ๑  
๖.รายวิชาที่ตอ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 
     - ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ตอ้งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     - ไม่มี 
๘.สถานทีเ่รียน    
     คณะสังคมศาสตร์ โซน B  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อำเภอวังน้อย  
     จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
๙.วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
     ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๓ 

 
 



๑๐๙ 
 

 

 

 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
      ๑) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดพ้ืนฐาน หลักการจัดการ ลักษณะองค์การ   
      ๒) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่หลักในการจัดการ กระบวนการทางการจัดการในองค์การ 
วัฒนธรรมองค์การและสภาวะแวดล้อมภายนอกการบริหารความหลากหลาย การพัฒนาองค์การและองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ การจัดการความรู้ การบริหารคุณภาพ  
      ๓) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลงานเชิงดุลยภาพ (Balanced scorecard) องค์การเสมือน
จริง การบริหารเครือข่าย การบริหารข้อมูลสารสนเทศเพื่อช่วยในการตัดสินใจทางการบริหาร  บทบาทและทักษะของ
ผู้บริหาร และเครื่องมือทางการจัดการเพื่อการบริหารโครงการ รวมทั้งจริยธรรมในการจัดการและความรับผิดชอบต่อ
สังคม  
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรงุรายวิชา 
     เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐาน หลักการจัดการ ลักษณะองค์การ  หน้าที่หลักในการจัดการ 
กระบวนการทางการจัดการในองค์การ วัฒนธรรมองค์การและสภาวะแวดล้อมภายนอกการบริหารความหลากหลาย 
การพัฒนาองค์การและองค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้ การบริหารคุณภาพ การวัดผลงานเชิงดุลยภาพ 
(Balanced scorecard) องค์การเสมือนจริง การบริหารเครือข่าย การบริหารข้อมูลสารสนเทศเพื่อช่วยในการตัดสินใจ
ทางการบริหาร  บทบาทและทักษะของผู้บริหาร และเครื่องมือทางการจัดการเพื่อการบริหารโครงการ รวมทั้ง
จริยธรรมในการจัดการและความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 

๑. คำอธิบายรายวิชา  
๖๑๔ ๒๐๕  การจัดการองค์การสมัยใหม่ (Modern Organization Management) 

ศึกษาแนวคิดพื้นฐาน หลักการจัดการ ลักษณะองค์การ  หน้าที่หลักในการจัดการ กระบวนการทางการจัดการใน
องค์การ วัฒนธรรมองค์การและสภาวะแวดล้อมภายนอกการบริหารความหลากหลาย การพัฒนาองค์การและองค์กร
แห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้ การบริหารคุณภาพ การวัดผลงานเชิงดุลยภาพ (Balanced scorecard) องค์การ
เสมือนจริง การบริหารเครือข่าย การบริหารข้อมูลสารสนเทศเพื่อช่วยในการตัดสินใจทางการบริหาร  บทบาทและ
ทักษะของผู้บริหาร และเครื่องมือทางการจัดการเพื่อการบริหารโครงการ รวมทั้งจริยธรรมในการจัดการและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
๒. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัต/ิงาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 
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บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา   

เชิญวิทยากรเพื่อสอน
เสริมตามความต้องการ   

มีการฝึกคน้คว้าข้อมลูใน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง ๖ 
ชั่วโมงต่อสัปดาห ์  

๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นิสิตเปน็รายบุคคล 
   - อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษางานวิจัย/วทิยานิพนธ์ผ่านเว็ปไซด์มหาวิทยาลยัและคณะฯ 
   - อาจารย์จดัเวลาให้คำปรกึษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ ๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์(เฉพาะราย) 

 
หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 

     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิ์ของข้อมูลส่วนบุคคล การ
ไม่เปิดเผยข้อมูล การรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางเอกสาร/ตำราและไม่ละเมิดสิทธ์ทาง
ปัญญา มีความซื่อสัตย์สุจริตวิชาชีพ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณสมบัตติามหลักสูตร/สาขาวิชาฯ 
           ๑) มคีวามสามารถในการใช้ดุลยพนิิจเพื่อการแก้ปัญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมที่ซับซ้อนอย่างผู้รู้ในบริบท
ของศาสตร์ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การยุคต่างๆ  
          ๒) มีความสามารถในการสนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้ดุลยพินิจบนฐานความรู้ทางการจัดการเชิงพุทธใน
การจัดการกับบริบทที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
          ๓) มีภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มกีารประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ทำงาน และชุมชนทีต่น
เกี่ยวข้อง 

   ๔) มีความสามารถในการเป็นแบบอย่างที่ดีงามของผู้อื่น 
     ๑.๒ วิธีการสอน  
          - การบรรยาย (Lecture) กรณียกตัวอย่างเกี่ยวกับประเด็นทางทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การยุคต่างๆ เกี่ยวกับ
สัมมนาเกี่ยวกับการวิจัยทางการจัดการเชิงพุทธ 
          - การอภิปรายและสรุปจากกรณีศึกษาตัวอย่างท่ีอาจารย์ผู้สอนกำหนดให้ 
          - การฝึกวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด/ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
          - ทดสอบความรู้ความเข้าใจจากเนื้อหาสาระหรือขั้นตอนในกระบวนการทางทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การยุคต่างๆ 
การวิเคราะห์ข้อมูลทางการจัดการ 
          - กำหนดให้นักศึกษานำเสนอรายงานการค้นคว้า 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - พฤติกรรมการเรียนการเข้าเรียน การตรงต่อเวลาและการมีส่วนร่วม/การคิด/การศึกษาเพ่ือค้นหาคำตอบ 
          - การฝึกปฏิบัติงาน/ทำแบบฝึกหัดตามที่ได้รับมอบหมายและทำงานได้อย่างมีคุณภาพ 
          - การศึกษา/ค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทำและนำเสนอเป็นรายงานการค้นคว้าตามที่ได้รับมอบหมาย 
          - การศึกษาและการวเิคราะห์/สังเคราะห์จากตัวอย่างการทำนโยบายจริงจากรัฐบาลหรือวิทยานิพนธ์ 
          - การวัดผลจากการสอบกลางภาคเรยีนและสอบปลายภาคเรียน รวมทั้งประเมินผลจากงานที่มอบหมาย 
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๒. ความรู้  

     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
         ๑) มีความสามารถใน การบริหารคุณภาพ การวัดผลงานเชิงดุลยภาพ (Balanced scorecard) องค์การเสมือน
จริง การบริหารเครือข่าย การบริหารข้อมูลสารสนเทศเพื่อช่วยในการตัดสินใจทางการบริหาร  บทบาทและทักษะของ
ผู้บริหาร และเครื่องมือทางการจัดการเพื่อการบริหารโครงการ รวมทั้งจริยธรรมในการจัดการและความรับผิดชอบต่อ
สังคม          
         ๒) มีความสามารถในการจัดการตามกระบวนการขององค์การยุคต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูลทางการจัดการ 
         ๓) มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกวา้งขวางเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การยุคต่างๆ สัมมนา
เกี่ยวกับการวิจัยทางการจัดการเชิงพุทธ 
         ๔) มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนปัจเจกปัญญามาเป็นสาธารณปัญญาที่ก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคม 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - การบรรยาย การวิเคราะห์/สังเคราะห์เอกสาร/แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การศึกษากรณีตัวอย่าง
ผลงานวิจัย  
          - การศึกษากระบวนการทางทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การยุคต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูลทางการจัดการ 
     ๒.๓ วิธีการประเมนิผล 
          - การวัดผลจาการสังเกต สอบกลางภาคและสอบปลายภาค เน้นการวัดผลจากความเข้าใจเป็นหลัก 
          - การนำเสนอจากผลการวิเคราะห์/สังเคราะห์และสรุปผลเป็นรายงาน 
          - การวัดความรู้ความเข้าใจจากคณุภาพของผลงานวิจัยที่ทำเสร็จสมบูรณ ์
          - การวัดจากกิจกรรมที่เข้าร่วมสัมมนาผลการศกึษาค้นคว้าเอกสารวิชาการ 
          - ความสมบูรณข์องเอกสารรายงานและส่งตรงเวลา 
๓. ทักษะทางปัญญา 

    ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
          ๑) สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดองค์การสมัยใหม่ 
          ๒) สามารถใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การยุคต่างๆ ตลอดถึงแนวโน้มทางการจัดการในอนาคตอย่างสร้างสรรค์ ใน
พัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากการจัดการเชิงพุทธ 
          ๓) สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ๆที่สร้างสรรค์รวมไปถึงการบูรณาการ
แนวคิดต่างๆ ทั้งภายในและนอกสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธที่ศึกษาในขั้นสูง 
          ๔) สามารถออกแบบและดำเนินการประเด็นทางที่การวิเคราะห์ข้อมูลทางการจัดการที่สำคัญในเรื่องที่ซับซ้อน
ที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ใหม่ๆ จนกลายเป็นข้อเสนอเพื่อการนำไปสู่การปฏิบัติ
ต่อไป  
๓.๒ วิธีการสอน 
          - การมอบหมายงานที่เกี่ยวกับสัมมนาเกี่ยวกับการวิจัยทางการจัดการเชิงพุทธ กรณีศึกษา การกำหนดหัวข้อ
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การค้นคว้ารายงาน รวมทั้งการสรุปอภิปรายผลและการเสนอแนะนำผลการค้นคว้าไปใช้ประโยชน์ โดยเน้นให้ผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง 

     ๓.๓ วิธีการประเมนิผล 
          - การสอบกลางภาคและสอบปลายภาค โดยเน้นการวัดผลจากความรู้และความเข้าใจเป็นสำคัญ 
          - การวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นตา่งๆและการสรุปผลการศึกษาที่เป็นรายงาน 
          - การวัดผลจากการสังเกตและการเข้ารว่มกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ  

     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  
            ๑) มีความสามารถสูงในใช้บริหารองค์การเชิงพุทธ เพื่อการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการได้อย่างลึกซึ้งและ
แหลมคม  
            ๒) มีความสามารถในการใช้ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยทางการจัดการเชิงพุทธ เพื่อการวางแผน วิเคราะห์และ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           ๓) มีความสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์  
           ๔) มีความสามารรถในการแสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้นำในทางวิชาการและสังคมที่ซับซ้อน    
     ๔.๒ วิธีการสอน 
          - จัดกจิกรรมให้นิสิตมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารทางวิชาการ 
          - มอบหมายงานให้แต่ละกลุ่มหรือรายบุคคล เช่น การศึกษาค้นคว้าเพื่อจดัทำตัวอย่างการจัดการเชิงพุทธ 
          - การนำเสนอรายงานการค้นคว้าเป็นรายบุคคล/กิจกรรมสัมมนาเอกสารวิชาการในกลุ่มย่อยฯ 
     ๔.๓ วิธีการประเมนิผล 
          - ประเมินตนเองและประเมินด้วยเพื่อน ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ 
          - รายงานที่นำเสนอและสังเกตจากพฤตกิรรมทำงานเป็นทีม 
          - รายงานการศึกษาด้วยตนเอง/รายงานผลงานวิชาการ 
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๕. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา       
          ๑) สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้สัมมนาเกี่ยวกับการจัดการองค์การสมัยใหม่ ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา 
เชื่อมโยงประเด็นปัญหาที่สำคัญและซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ในเชิงลึกได้เป็นอย่าง
ดี 
          ๒) สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การอ่าน การฟัง การเขียน 
และการนำเสนอ และสื่อสารกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวชิาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไปได้อย่างเหมาะสม 
          ๓) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอรายงาน วิทยานิพนธ์ หรือโครงการค้นคว้าที่สำคัญ ทั้งใน
รูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการตีพิมพ์ผ่านสื่อทางวิชาการและวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม    
     ๕.๒ วิธีการสอน       
          - การมอบหมายให้นสิิตไดศ้ึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองจาก Website,e-learning มีการอ้างอิงอย่างถูกต้อง 
             และครบถ้วน 
          - การสืบค้นข้อมูลและวรรณกรรมหรือแนวคิด/ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
          - การนำเสนอผลการศึกษาคน้คว้าหรือสืบค้นเป็นกลุ่มหรือรายบคุล  
     ๕.๓ วิธีการประเมนิผล 
          - การจัดทำงานและนำเสนอสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
          - การมีส่วนร่วมเพื่ออภิปรายจากเค้าโครงการวิจัย 
          - การนำเสนอเค้าโครงการวิจัยด้วยตนเอง 

 
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 

๑. แผนการสอน 
ครั้ง 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน   
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

๑ แนะนำรายวิชา ๓ แนะนำกิจกรรมนิสิตและการวัด
ประเมินผล โดยสรุป 
สาระที่สำคัญๆ 

พระมหาอุดมสิทธินายก
,ผศ.ดร./พระเมธีธรรมา
จารย,์ รศ.ดร./พระสุธีวีร
บัณฑิต, รศ.ดร./พระปลัด
ระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 

๒ แนวคิดพ้ืนฐานของการจัดการองค์การ
สมัยใหม ่
  

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหาอุดมสิทธินายก
,ผศ.ดร./พระเมธีธรรมา
จารย,์ รศ.ดร./พระสุธีวีร
บัณฑิต, รศ.ดร./พระปลัด
ระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 



๑๑๔ 
 

ครั้ง 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน   
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

๓ หลักการจัดการ  
 
 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหาอุดมสิทธินายก
,ผศ.ดร./พระเมธีธรรมา
จารย,์ รศ.ดร./พระสุธีวีร
บัณฑิต, รศ.ดร./พระปลัด
ระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 

๔ ลักษณะองค์การ   
หน้าที่หลักในการจัดการ 
  
 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหาอุดมสิทธินายก
,ผศ.ดร./พระเมธีธรรมา
จารย,์ รศ.ดร./พระสุธีวีร
บัณฑิต, รศ.ดร./พระปลัด
ระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 

๕ กระบวนการทางการจัดการในองค์การ 
  
 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหาอุดมสิทธินายก
,ผศ.ดร./พระเมธีธรรมา
จารย,์ รศ.ดร./พระสุธีวีร
บัณฑิต, รศ.ดร./พระปลัด
ระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 

๖ วัฒนธรรมองค์การ 
 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหาอุดมสิทธินายก
,ผศ.ดร./พระเมธีธรรมา
จารย,์ รศ.ดร./พระสุธีวีร
บัณฑิต, รศ.ดร./พระปลัด
ระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 

๗ สภาวะแวดล้อมภายนอกการบริหาร
ความหลากหลาย  
 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหาอุดมสิทธินายก
,ผศ.ดร./พระเมธีธรรมา
จารย,์ รศ.ดร./พระสุธีวีร
บัณฑิต, รศ.ดร./พระปลัด
ระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 

๘ การพัฒนาองค์การและองค์กรแห่งการ
เรียนรู้  
 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหาอุดมสิทธินายก
,ผศ.ดร./พระเมธีธรรมา
จารย,์ รศ.ดร./พระสุธีวีร



๑๑๕ 
 

ครั้ง 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน   
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

บัณฑิต, รศ.ดร./พระปลัด
ระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 

๙ การจัดการความรู้  
 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหาอุดมสิทธินายก
,ผศ.ดร./พระเมธีธรรมา
จารย,์ รศ.ดร./พระสุธีวีร
บัณฑิต, รศ.ดร./พระปลัด
ระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 

๑๐ การบริหารคุณภาพ  
 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหาอุดมสิทธินายก
,ผศ.ดร./พระเมธีธรรมา
จารย,์ รศ.ดร./พระสุธีวีร
บัณฑิต, รศ.ดร./พระปลัด
ระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 

๑๑  
การวัดผลงานเชิงดุลยภาพ (Balanced 
scorecard)  
 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหาอุดมสิทธินายก
,ผศ.ดร./พระเมธีธรรมา
จารย,์ รศ.ดร./พระสุธีวีร
บัณฑิต, รศ.ดร./พระปลัด
ระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 

๑๒ องค์การเสมือนจริง  
 

๓ บรรยาย อภปิรายและยกตัวอย่าง พระมหาอุดมสิทธินายก
,ผศ.ดร./พระเมธีธรรมา
จารย,์ รศ.ดร./พระสุธีวีร
บัณฑิต, รศ.ดร./พระปลัด
ระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 

๑๓ การบริหารเครือข่าย  
การบริหารข้อมูลสารสนเทศเพื่อช่วย
ในการตัดสินใจทางการบริหาร 
   
 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหาอุดมสิทธินายก
,ผศ.ดร./พระเมธีธรรมา
จารย,์ รศ.ดร./พระสุธีวีร
บัณฑิต, รศ.ดร./พระปลัด
ระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 

๑๔ บทบาทและทกัษะของผู้บริหาร  
เครื่องมือทางการจัดการเพ่ือการ
บริหารโครงการ  
 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหาอุดมสิทธินายก
,ผศ.ดร./พระเมธีธรรมา
จารย,์ รศ.ดร./พระสุธีวีร
บัณฑิต, รศ.ดร./พระปลัด



๑๑๖ 
 

ครั้ง 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน   
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

ระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 
๑๕ จริยธรรมในการจัดการและความ

รับผิดชอบต่อสังคม 
๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอย่าง พระมหาอุดมสิทธินายก

,ผศ.ดร./พระเมธีธรรมา
จารย,์ รศ.ดร./พระสุธีวีร
บัณฑิต, รศ.ดร./พระปลัด
ระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 

๑๖ สรุปและสอบวัดผลการศึกษา ๓ (Test) พระมหาอุดมสิทธินายก
,ผศ.ดร./พระเมธีธรรมา
จารย,์ รศ.ดร./พระสุธีวีร
บัณฑิต, รศ.ดร./พระปลัด
ระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 

 
       ๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

ที ่ วิธีการประเมิน  สัปดาห์ที่ประเมิน  สัดส่วนของการประเมนิผล 

๑ 

ทดสอบเก็บคะแนน 
 - ทบสอบความเข้าใจ 
 - การนำเสนอผลการศึกษา 
 - การตรวจรายงานฯ 
 - การสอบปลายภาค 

 

 
๑๐ % 
๒๐ % 
๑๐ % 
๓๐ % 

๒ 

การวเิคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า การนำเสนอรายงาน 
 - การทำรายงานกลุ่ม 
 - การตรวจและสรุปบทความ 
 - การส่งงานตามทีม่อบหมาย 

ตลอดภาค
การศึกษา 

๒๐% 

๓ 
การเข้าเรียน/รว่มทำกิจกรรม 
 - การมีส่วนร่วม อธิปราย 
 - การเสนอความคิดเหน็ในกลุ่ม 

ตลอดภาคการศกึษา ๑๐% 

 
หมวดที่ ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. เอกสารและตำราหลัก 
เอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ผู้สอน 
พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. (2564). องค์การและการจัดการ : Organization and  Management. มหาวทิยาลัย



๑๑๗ 
 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์  ปยุตโต). (๒๕๓๗). พุทธวิถีแก้ปัญหาเพื่อศตวรรษที่ ๒๑ สหธรรมิก. กรงุเทพฯ: มหาวิทยาลัย

มหาจฬุาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.  
๒. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
             พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์  ปยุตโต). (๒๕๔๑). พุทธธรรม. พมิพค์รั้งที่ 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 การประเมินและปรับปรุงการดำเนนิการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนิสิตได้ดังนี้ 
          - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและนิสิต 
          - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของนิสิต 
          - แบบประเมนิผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
          - ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอรด์ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนิสิต 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
          - การสังเกตการณ์การสอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
          - ผลการสอบและเอกสารรายงาน 
          - การทบทวนสอบผลประเมินการเรียนรู ้
๓. การปรับปรุงการสอน  
     หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหา
ข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
          - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
          - การวิจัยในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้
จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผล
การเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ ดังนี ้
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน  

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


๑๑๘ 
 

            วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
           จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี ้
          - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔ 
          - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัย
ของหน่วยงานฯ 

 
 


