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รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา ( มคอ. ๕ ) 
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา    คณะสังคมศาสตร์  ภาควิชารัฐศาสตร์  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา 
     ๖๑๔ ๑๐๑ พ้ืนฐานทางการจัดการ 

๒. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี) 
ไม่มี 

๓. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (Section) 
ดร.ประเสริฐ ธิลาว 
พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท.ดร. 

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา 
ภาคเรียนที่ ๑  ชั้นปีที่ ๑ 

๕. สถานที่เรียน  
     คณะสังคมศาสตร์ โซน B  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อำเภอวังน้อย  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
๑. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวข้อ 
จน.ชม.

แผนการสอน 
จน.ชม.ที่ได้
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผน 
การสอนหากมีความแตกต่างเกิน 25% 

แนะนำวิธีการศึกษาและ 
วัดการประเมินผล 

๓ ๓ 
 



หัวข้อ 
จน.ชม.

แผนการสอน 
จน.ชม.ที่ได้
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผน 
การสอนหากมีความแตกต่างเกิน 25% 

  - แนวการสอน/เนื้อหารสาระ  
  - กิจกรรมการเรียนการสอน  

  - การวัดและประเมินผลฯ  

แนวคิดทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการ
บริหารประเทศ  
 ๓ ๔ 

เนื้อหาง่ายและนิสิตส่วนมากมี พ้ืนฐาน
ทางด้านการบริหารการองค์การเชิงพุทธ
มาแล้ว และเข้าใจไม่ยาก เป็นสิ่งที่นิสิตได้
พบเห็นหรือมีประสบการณ์ในการพบเจอ
มา ทำให้บรรยายได้เร็ว  

แนวคิดทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการ
พัฒนาประเทศ  
 

๓ ๔ 

เป็นเนื้อหาที่ใกล้ตัวนิสิต โดยการให้นิสิต
ยกตัวอย่างและอภิปรายในชั้นเรียนโดยให้
ยกรูปแบบการปกครองของไทยในแต่ละ
ยุค 

ระบบบริหารรัฐกิจที่ปรับตัวและบูรณา
การเพ่ือการพัฒนาประเทศ 

๓ ๓ 
 

การวิเคราะห์แผนงานและโครงการ
พัฒนาที่หลากหลาย ซึ่งเป็นหน่วยที่ใช้ใน
การวิเคราะห์และข้อมูลเชิงประจักษ์เพ่ือ
ประโยชน์ในการประยุกต์ทฤษฏีไปสู่การ
ปฏิบัติ      

๓ ๓ 

 

การวิเคราะห์แผนงานและโครงการ
พัฒนาที่หลากหลาย ซึ่งเป็นหน่วยที่ใช้ใน
การวิเคราะห์และข้อมูลเชิงประจักษ์เพ่ือ
ประโยชน์ในการประยุกต์ทฤษฏีไปสู่การ
ปฏิบัติ      

๓ ๓ 

 

การวิเคราะห์แผนงานและโครงการ
พัฒนาที่หลากหลายฯ (ต่อ)  

๓ ๓ 
 

บทบาททางการเมืองที่มีผลกระทบต่อ
ประสิทธิผลของการจัดการภาครัฐ 
บทบาทของข้าราชการและฐานอำนาจ
ในการบริหารรัฐกิจ       

๓ ๓ 

 



หัวข้อ 
จน.ชม.

แผนการสอน 
จน.ชม.ที่ได้
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผน 
การสอนหากมีความแตกต่างเกิน 25% 

บทบาทของสิ่งแวดล้อมทางการเมืองที่มี
ผลกระทบต่อประสิทธิผลของการจัดการ
ภาครัฐ บทบาทของข้าราชการและฐาน
อำนาจในการบริหารรัฐกิจ       

๓ ๓ 

 

บริบทระหว่างประเทศ บทบาทของ
องค์การภาครัฐในการแก้ไขปัญหาของ
ประเทศ       

๓ ๔ 

มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
กรณีศึกษามาก 

บริบทระหว่างประเทศ บทบาทของนัก
บริหารภาครัฐในการแก้ไขปัญหาของ
ประเทศ       

๓ ๓ 

 

การนำเสนอรายงานการค้นคว้า ๓ ๓  
การนำเสนอรายงานการค้นคว้า   ๓ ๓  
สรุปการบริหารการพัฒนาองค์การ ๓ ๓  

ประเมินผลรายวิชา )Test( ๓ ๓  
๒. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

(ถ้ามี) 
นัยสำคัญของหัวข้อที่สอนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

- - - 

๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทำให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 
ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 



ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี) 
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจเพ่ือ
การแก้ปัญหาทางคุณธรรมและจริยธรรม
ที่ซับซ้อนอย่างผู้รู้ในบริบทของศาสตร์
ทางด้านการจัดการเชิงพุทธ 
- มีความสามารถในการสนับสนุนอย่าง
จริงจังให้ผู้อ่ืนใช้ดุลยพินิจบนฐานความรู้
ทางการจัดการกับบริบทที่มีผลกระทบ
ต่อตนเองและผู้อ่ืน 

- มีภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มีการ
ประพฤติปฏิ บั ติ ต ามหลั กคุณ ธรรม 
จริยธรรมในที่ทำงาน และชุมชนที่ตน
เกี่ยวข้อง 
- มีความสามารถในการเป็นแบบอย่างที่ดี
งามของผู้อื่น 

/   

ความรู้ 
 

 

- มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม
หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นแก่นของ
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
- มีความสามารถในการใช้เทคนิคการ
วิจั ยและพัฒ นาเพ่ื อหาข้ อสรุปของ
ปรากฏการณ์ในสาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ 
- มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวาง
เกี่ยวกับองค์ความรู้ เชิ งปฏิบัติการที่
เปลี่ ยนแปลงไปทั้ งในระดับชาติและ
นานาชาติ     
- มีความสามารถในการปรับเปลี่ยน
ปัจเจกปัญญามาเป็นสาธารณปัญญาที่
ก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคม     

/   



ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี) 
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

ทักษะทางปัญญา - สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ใน
ทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ใน
การวิเคราะห์ประเด็นและปัญหาสำคัญ
ได้อย่างสร้างสรรค์  
- สามารถใช้ทฤษฎี และเทคนิ คการ
แสวงหาความรู้ในพัฒนาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น
จากการจัดการเชิงพุทธ  
- สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยและ
ทฤษฎี เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
ใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์รวมไปถึงการบูรณา
การแนวคิดต่างๆ ทั้ งจากภายในและ
ภายนอกสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธที่
ศึกษาในขั้นสูง 
- สามารถออกแบบและดำเนินการ
โครงการวิจัยที่สำคัญในเรื่องที่ซับซ้อนที่
เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้าน
การจัดการเชิงพุทธใหม่ๆ จนกลายเป็น
ข้อเสนอเพ่ือการนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป 

   



ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี) 
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

- มีความสามารถสูงในใช้ความรู้ทางด้าน
การจัดการเชิงพุทธเพ่ือการแสดงความ
คิดเห็นทางวิชาการได้อย่างลึกซึ้งและ
แหลมคม  
- มี ค วามสามารถ ในการใช้ ค วาม รู้
ทางด้านการจัดการเชิงพุทธเพ่ือการ
วางแผน วิ เคราะห์ และแก้ปัญ หาที่
ซั บซ้ อนสู งมากด้ วยตน เอง รวมทั้ ง
วางแผนในการปรับปรุงตน เองและ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- มีความสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ใน
กิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์  
- มีความสามารรถในการแสดงออกถึง
ความโดดเด่นในการเป็นผู้นำในทาง
วิชาการและสังคมท่ีซับซ้อน        

/   



ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี) 
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลัก
ตรรกะทางคณิตศาสตร์และสถิติ  ใน
การศึ กษาค้ นคว้ าปัญ ห า เชื่ อม โยง
ประเด็น ปัญหาที่สำคัญและซับซ้อน และ
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาใน
ด้านต่ าง ๆ โดยเฉพาะทางด้านการ
จัดการเชิงพุทธในเชิงลึกได้เป็นอย่างดี 
- สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้ง
การพูด การอ่าน การฟัง  
การเขียนและการนำเสนอ และสื่อสาร
กับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการ
และวิชาชีพ  รวมถึงชุมชนทั่วไปได้อย่าง
เหมาะสม 
- สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
นำเสนอรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ 
หรือ โครงการค้นคว้ าที่ ส ำคัญ ทั้ ง ใน
รูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
รวมถึงการตีพิมพ์ผ่านสื่อทางวิชาการ 
และวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม      

/  การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
ยังไม่ถูกต้อง อาจต้องให้อาจารย์
ทางภาษาตรวจสอบ หรือจัดอบรม
เพ่ิ ม เติม เวลาไม่ เพียงพอในการ
นำเสนอ 

๔. ข้อเสนอการดำเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 
ปรับปรุงคุณภาพเนื้อหาการสอนและกระบวนการเรียนรู้ โดยปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดข้ึน 

หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
๑. จำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน                                ๒๐ รูป                        
๒. จำนวนนิสิตที่คงอยู่เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา                 ๒๐ รูป  
๓. จำนวนนักศึกษาที่ถอน  (W)                                   ๐ รูป 



๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
ระดับคะแนน จำนวน คิดเป็นร้อยละ 

A - - 
A- - - 
B+ - - 
B - - 

C+ - - 
C - - 

 D+ - - 
D - - 
F - - 

ไม่สมบูรณ์ )I( - - 
ผ่าน )P,S( ๒๐ ๑๐๐ 

ตก )U( - - 

ถอน )W( - - 
 

๕. ปัจจัยท่ีทำให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
ไม่มี 

๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กำหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
๖.๑ ความคลาดเคลื่อนด้านกำหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละหัวข้อ อาจมากหรือน้อยกว่า
ที่กำหนดไว้ 

- เนื่องจากมีการนำเสนอ และอภิปรายกลุ่ม ที่อาจควบคุมเวลา
ได้ยาก 

๖.๒ ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

การประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมของนิสิต
เกี่ยวกับจริยธรรมวิชาชีพ ไม่สามารถทำได้ทุกคน 

โอกาสในการแสดงออกถึงความมีคุณธรรมของนิสิตแต่ละคน 
ไม่เหมือนกัน 

๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

ประชุมกรรมการพิจารณาผลการเรียนรายวิชา มีการเสนอให้ปรับคะแนนรายงานกลุ่มให้น้อยลง เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทำกิจกรรมรายบุคคล 

หมวดที่ ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการดำเนินการ 



๑. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก 
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน

การสอน (ถ้ามี) 
ผลกระทบ 

 
- - 

 
๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนิสิต 
- - 

หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา 
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนิสิต )แนบเอกสาร( 

๑.๑ ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

     - 
๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ ๑.๑ 
     - 

๒. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น  
๒.๑ ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

          ในการอภิปรายกลุ่มนิสิตมีส่วนร่วมไม่ทั่วถึงทุกรูป 
๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ ๒.๑ 
     อาจารย์ผู้สอนเห็นว่าให้มีการหมุนเวียนเปลี่ยนกันในโอกาสต่อไป 

 
หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผ่านมา 
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ ปี

การศึกษาที่ผ่านมา 
ผลการดำเนินการ 

- - 
๒. การดำเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
     - ประชุมคณาจารย์ผู้สอน เพ่ือรับทราบรายละเอียดของรายวิชา และผลการประเมินภาคการศึกษาที่ผ่านมาตลอด
จนถึงแผนการดำเนินการในภาคการศึกษาต่อไป 

- ปรับวิธีการสอน เพ่ิมตัวอย่าง ให้นิสิตได้ค้นคว้ามากขึ้น จัดอภิปรายกลุ่มย่อย กระตุ้นให้เกิดความตั้งใจเรียน และ
การเชิญวิทยากรภายนอกมาถ่ายทอดประสบการณ์ 
๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 



ข้อเสนอ กำหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

เชิญอาจารย์ พิ เศษมา/วิทยากรให้ความรู้ ที่
หลากหลายทางด้านการบริหารองค์การเชิงพุทธ 

สัปดาห์ที่ ๕ ระหว่างการสอน อาจารย์ผู้สอนติดต่อ เลขา
หลักสูตรประสานงาน 

ปรับการรายงานให้เหมาะสมกับช่วงเวลา ก่อนสอบปลายภาค ๑ สัปดาห์ อาจารย์ผู้สอน 
จัดเตรียมเอกสารที่เก่ียวข้องไว้ให้เพียงพอและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ 

ก่อนเปิดสอนอย่างน้อย ๑ 
สัปดาห์ 

อาจารย์ผู้สอน 

๔. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ให้นิสิตออกแบบการวิจัยโดยทำเป็นโครงร่างวิจัยพร้อมกับกำหนดหัวข้อการวิจัย  
 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ดร.ประเสริฐ ธิลาว 
 
ลงชื่อ _______________________________ วันที่รายงาน  ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
                
 
 

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร,ผศ.ดร. 
  
ลงชื่อ _______________________________ วันที่รับรายงาน ๑๕ ตลุาคม ๒๕๖๒ 
                
 
 
 
 

 
 
 

 

 

ดร.ประเสริฐ ธิลาว 

พระปลัดระพิน พุทธิสาโร,ผศ.ดร. 


