
 
รายละเอียดของรายวิชา(มคอ.๓)  
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 

 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา      พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการเชิงพุทธ 

 
หมวดท่ี ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและช่ือรายวิชา  
   ๖๑๔ ๓๐๕    ภาวะผู้นำทางการจัดการเชิงพุทธ    
( Leadership on Buddhist Management) 
๒.จำนวนหน่วยกิต    
      ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน 

พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. 
ดร.ประเสริฐ ธิลาว 

๕.ภาคการศึกษา / ช้ันปีท่ีเรยีน 
     ภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน  ช้ันปีท่ี ๑  
๖.รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     - ไม่มี 
๗.รายวชิาท่ีตอ้งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     - ไม่มี 
๘.สถานท่ีเรียน    
     ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
     อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๙.วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
     ๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
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หมวดท่ี ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
      ๑)   เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับภาวะผู้นำตะวันตก 
      ๒)   เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับภาวะผู้นำตะวันออก 
      ๓)   เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจภาวะผู้นำตามแนวของพระพุทธเจ้า 
      ๔)   เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจแนวคิดและแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำ 
      ๕)   เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจคุณลักษณะและทักษะของผู้นำ 
      ๖)   เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารการจัดการเพ่ือความเป็นผู้นำ 
      ๗)   เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจพุทธธรรมสำหรับการสร้างภาวะผู้นำ 
      ๘)   เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการฝึกอบรม 
      ๙)   เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจถึงการพัฒนาบุคคลเพ่ือความเป็นผู้นำตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
      ๑๐) เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจภาวะผู้นำในการวัดองค์การทางพระพุทธศาสนา 
      ๑๑) เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจภาวะผู้นำเชิงพุทธเพ่ือการจัดการตามแนวสมานฉันท์ 
      ๑๒) เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจกรณีศึกษาผู้นำสงฆ์ท่ีเป็นต้นแบบของการจัดการเชิงพุทธ 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรงุรายวิชา 
     เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำแนวตะวันตกและภาวะผู้นำแนวตะวันออก ภาวะ
ผู้นำตามแนวของพระพุทธเจ้า แนวคิดและแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำ คุณลักษณะและทักษะของผู้นำ การบริหารจัดการ
เพ่ือความเป็นผู้นำ พุทธธรรมสำหรับการสร้างภาวะผู้นำ กระบวนการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคลเพ่ือความเป็นผู้นำตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา ภาวะผู้นำในการวัดองค์การทางพระพุทธศาสนา ภาวะผู้นำเชิงพุทธเพ่ือการจัดการตามแนว
สมานฉันท์ และกรณีศึกษาผู้นำสงฆ์ท่ีเป็นต้นแบบของการจัดการเชิงพุทธ 
 

 
หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดำเนนิการ 

๑. คำอธบิายรายวิชา  
              ๖๑๔ ๓๐๕    ภาวะผู้นำทางการจัดการเชิงพุทธ   ( Leadership on Buddhist Management) 
              ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำแนวตะวันตกและภาวะผู้นำแนวตะวันออก ภาวะผู้นำตามแนวของ
พระพุทธเจ้า แนวคิดและแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำ คุณลักษณะและทักษะของผู้นำ การบริหารจัดการเพ่ือความเป็น
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ผู้นำ พุทธธรรมสำหรับการสร้างภาวะผู้นำ กระบวนการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคลเพ่ือความเป็นผู้นำตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา ภาวะผู้นำในการวัดองค์การทางพระพุทธศาสนา ภาวะผู้นำเชิงพุทธเพ่ือการจัดการตามแนวสมานฉันท์ และ
กรณีศึกษาผู้นำสงฆ์ท่ีเป็นต้นแบบของการจัดการเชิงพุทธ 

 
๒. จำนวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัต/ิงาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา   

เชิญวิทยากรเพ่ือสอน
เสริมตามความต้องการ   

มีการฝึกคน้คว้าข้อมูลใน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง ๖ 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์   

๓.จำนวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
   - อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษางานวิจัย/วิทยานิพนธ์ผ่านเว็ปไซด์มหาวิทยาลยัและคณะฯ 
   - อาจารย์จดัเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ ๓ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์(เฉพาะราย) 

 
 

หมวดท่ี ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนสิิต 
๑. คุณธรรม จริยธรรม 

     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธ์ิของข้อมูลส่วนบุคคล การ
ไม่เปิดเผยข้อมูล การรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิทางเอกสาร/ตำราและไม่ละเมิดสิทธ์ทาง
ปัญญา มีความซ่ือสัตย์สุจริตวิชาชีพ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณสมบัติตามสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
            ๑) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจเพ่ือการแก้ปัญหาทางคุณธรรมและจรยิธรรมท่ีซับซ้อนอย่างผู้รู้ใน
บริบทของศาสตร์ทางด้านการจัดการ 
          ๒) มีความสามารถในการสนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้ดุลยพินิจบนฐานความรู้ทางการจัดการกับบริบทท่ีมี
ผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
          ๓) มีภาวะผู้นำในการส่งเสริมใหมี้การประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในท่ีทำงาน และชุมชนทีต่น
เกี่ยวข้อง 

  ๔) มีความสามารถในการเปน็แบบอย่างที่ดีงามของผู้อ่ืน 
     ๑.๒ วิธีการสอน  
          - การบรรยาย (Lecture) กรณียกตัวอย่างเกี่ยวกับประเด็นทางภาวะผู้นำทางการจัดการ 
          - การอภิปรายและสรุปจากรณีศึกษาตัวอย่างที่อาจารย์ผู้สอนกำหนดให้ 
          - การฝึกวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด/ทฤษฎีและผลงานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางการจัดการ 
          - ทดสอบความรู้ความเข้าใจจากเน้ือหาสาระของภาวะผู้นำทางการจัดการ 
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          - กำหนดให้นิสิตนำเสนอกรณีศึกษาเพ่ือแสดงความคิดเห็นและการวิพากษ์เชิงวิชาการ 

     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - พฤติกรรมการเรียนการเข้าเรียน การตรงต่อเวลาและการมีส่วนร่วม/การคิด/การศึกษาเพ่ือค้นหาคำตอบ 
          - การฝึกปฏิบัติงาน/ทำแบบฝึกหัดตามที่ได้รับมอบหมายและทำงานได้อย่างมีคุณภาพ 
          - การศึกษา/ค้นคว้าข้อมูลเพ่ือจัดทำและนำเสนอเป็นโครงการต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
          - การศึกษาและการวิเคราะห์/สังเคราะห์จากตัวอย่างจริงจากผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ด้านการจัดการ 
          - การวัดผลจากการสอบกลางภาคเรียนและสอบปลายภาคเรียน รวมทั้งประเมินผลจากงานที่มอบหมาย 
๒. ความรู ้ 

     ๒.๑ ความรู้ท่ีต้องได้รับ 
                 ผู้ศึกษาได้รับความรู้พ้ืนฐานทางการจัดการดังน้ี 
             ๑) มีความสามารถในสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็นแก่นของสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
             ๒) มีความสามารถในการใช้เทคนิคการวิจัยและพัฒนาเพ่ือหาข้อสรุปของปรากฏการณ์ในสาขาวิชา 
                   การจัดการเชิงพุทธ 
             ๓) มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเก่ียวกับองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการที่เปลี่ยนแปลงไปท้ังใน 
                   ระดับชาติและนานาชาติ    
             ๔) มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนปัจเจกปัญญามาเป็นสาธารณปัญญาท่ีก่อให้เกิดคุณคา่ต่อสังคม    
     ๒.๒ วิธีการสอน 
              - การบรรยาย การวิเคราะห์/สังเคราะห์เอกสาร/แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำทางการจัดการ 
              - วิธีการจัดการความรู้และการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ให้กับหน่วยงานและสถานประกอบการได้เรียนรู้
และสร้างองค์ความรู้ขึ้นในองค์กรได้เอง 
              -  ขั้นตอนของการดำเนินการตามหลักภาวะผู้นำทางการจัดการ 
              โดยอาจารย์ผู้สอนท่ีมีความรู้และประสบการณ์สอนเป็นอย่างดี สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
จริงให้กับนิสิตหรือผู้เข้าศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์อย่างแท้จริง 
     ๒.๓ วิธีการประเมนิผล 
          - การวัดผลจากการสังเกต สอบกลางภาคและสอบปลายภาค เน้นการวัดผลจากความเข้าใจเป็นหลัก 
          - การนำเสนอจากผลการวิเคราะห์/สังเคราะห์และสรุปผลเป็นรายงาน 
          - การวัดความรู้ความเข้าใจจากคณุภาพของผลงานที่ทำเสร็จ 
          - ความสมบูรณข์องเอกสารรายงานและส่งตรงเวลา 
๓. ทักษะทางปัญญา 

   ๓.๑ ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 
          พัฒนาความคิดเชิงวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดอย่างเป็นระบบรวมทั้งการสรุป
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อย่างมีเหตุผล มีความสามารถสืบค้นข้อมูลและสรุปความเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ เช่น 
          ๑)  สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในสัมมนาการวิจัยและพัฒนาการภาวะผู้นำทางการจัดการในการ
วิเคราะห์ประเด็นและปัญหาสำคัญได้อย่างสร้างสรรค์  
          ๒) สามารถใช้ทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ 
                ที่เกิดขึ้นจากวิชาทางการจัดการเชิงพุทธ 
          ๓)  สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์รวมไปถึง 
                การบูรณาการแนวคิดต่างๆ ท้ังจากภายในและภายนอกสาขาวิชาการจัดการที่ศึกษาในข้ันสูง 
           ๔) สามารถออกแบบและดำเนินการโครงการวิจัยท่ีสำคัญในเรื่องที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับการจัดการจนกลายเป็น
ข้อเสนอเพ่ือการนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป 
   ๓.๒ วิธีการสอน 
          - การมอบหมายงานท่ีเกี่ยวกับการจัดการรวมท้ังวิธีการวิเคราะห์และสงเคราะห์ข้อมูล/สารสนเทศเพ่ือนำเสนอ
ผลต่ออาจารย์ท่ีรับผิดชอบหรือเพ่ือนำไปปรับใช้ประโยชน์ เป็นต้น 
   ๓.๓ วิธีการประเมนิผล 
          - การสอบกลางภาคและสอบปลายภาค โดยเน้นการวัดผลจากความรู้และความเข้าใจเป็นสำคัญ 
          - การวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นต่างๆและการสรุปผลการศึกษาที่เป็นรายงาน 
          - การวัดผลจากการสังเกตและการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา  
            ๑) มีความสามารถสูงในใช้ความรู้ทางด้านการจัดการเพ่ือการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการได้อย่างลึกซึ้ง
และแหลมคม  
           ๒) มีความสามารถในการใช้ความรู้ทางด้านภาวะผู้นำทางการจัดการวิเคราะห์และแก้ปัญหา     
               ท่ีซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง รวมทั้งภาวะผู้นำทางการจัดการในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
           ๓) มีความสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์  
           ๔) มคีวามสามารรถในการแสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้นำในทางวิชาการและสังคมท่ีซับซ้อน    
     ๔.๒ วิธีการสอน 
          - จัดกจิกรรมให้นสิิตมีส่วนร่วมวิเคราะห์และการสังเคราะห์กรณีตัวอย่างภาวะผู้นำทางการจัดการ 
          - มอบหมายงานให้แต่ละกลุ่มหรือรายบุคคล เช่น การศึกษาค้นคว้าเพ่ือจัดทำโครงการจัดการต่างๆ 
          - การนำเสนอโครงการจัดการที่มีประสิทธิภาพเป็นรายบุคคล 
     ๔.๓ วิธีการประเมนิผล 
          - ประเมินตนเองและประเมินด้วยเพ่ือน ตามแบบฟอร์มท่ีกำหนดให้ 
          - รายงานท่ีนำเสนอและสังเกตจากพฤติกรรมทำงานเป็นทีม 



๖ 
 

          - รายงานการศึกษาด้วยตนเอง 

๕. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา       
             ๑) สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักตรรกะทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา เช่ือมโยง
ประเด็น ปัญหาท่ีสำคัญและซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะทางด้านการ
จัดการเชิงพุทธในเชิงลึกได้เป็นอย่างดี 
             ๒) สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การอ่าน การฟัง  
การเขียนและการนำเสนอ และสื่อสารกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ  รวมถึงชุมชนท่ัวไปได้อย่าง
เหมาะสม 
             ๓) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือโครงการค้นคว้าท่ี
สำคัญท้ังในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการตีพิมพ์ผ่านสื่อทางวิชาการ และวิชาชีพได้อย่าง
เหมาะสม      
     ๕.๒ วิธีการสอน       
          - การมอบหมายให้นสิิตได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองจาก Website,e-learning มีการอ้างอิงอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 
          - การสืบค้นข้อมูลเกีย่วกับแนวคิด/หลักการ/ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
          - การนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าหรือสืบค้นเป็นกลุ่มหรือรายบคุล  
     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การจัดทำงานและนำเสนอสื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
          - การมีส่วนร่วมเพ่ือวิเคราะห์หรืออภิปรายจากกรณีศึกษาหัวขอ้ประสิทธิภาพการจัดการ 
          - การนำเสนอกรณีศึกษาโครงการจัดการ/การบริหารจัดการโครงการฯ ด้วยตนเอง 

 
 
 
 

หมวดท่ี ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 



๗ 
 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
 

แนะนำวิธีการศึกษาและ 
วัดการประเมินผล 
 

๓ แนะนำกิจกรรมนิสิต
และการวัดประเมินผล 
โดยสรุปสาระที่สำคัญๆ 

พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. 
อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 

๒ 
 

แนวคิด ทฤษฎเีกี่ยวกับภาวะผู้นำ
แนวตะวันตก 

๓ บรรยาย อภิปราย 
และยกตัวอย่าง 

พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. 
อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 

๓ 
 

แนวคิด ทฤษฎเีกี่ยวกับภาวะผู้นำ
แนวตะวันออก 

๓ บรรยาย อภิปราย 
และยกตัวอย่าง 

พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. 
อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 

๔ 
 

ภาวะผู้นำตามแนวของพระพุทธเจ้า ๓ บรรยาย อภิปราย 
และยกตัวอย่าง 

พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. 
อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 

๕ 
 

แนวคิดและแนวทางในการพัฒนา
ภาวะผู้นำ 

๓ บรรยาย อภิปราย 
และยกตัวอย่าง 

พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. 
อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 

๖ 
 

คุณลักษณะและทักษะของผู้นำ ๓ 
 

บรรยาย อภิปราย 
และยกตัวอย่าง 

พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. 
อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 

๗ การสอบกลางภาคเรียน ๓  พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. 
อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 

๘ การบริหารจัดการเพ่ือความเป็นผู้นำ ๓ บรรยาย อภิปราย 
และยกตัวอย่าง 

พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. 
อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 

     ๙ 
 

พุทธธรรมสำหรับการสร้างภาวะผู้นำ  
๓ 

บรรยาย อภิปราย 
และยกตัวอย่าง 

พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. 
อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 

๑๐ 
 

กระบวนการฝึกอบรม ๓ บรรยาย อภิปราย 
และยกตัวอย่าง 

พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. 
อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 

๑๑ 
 

การพัฒนาบุคคลเพ่ือความเป็นผู้นำ
ตามแนวทางพระพุทธศาสนา 

๓ บรรยาย อภิปราย 
และยกตัวอย่าง 

พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. 
อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 

๑๒ 
 

ภาวะผู้นำในการจัดการองค์การทาง
พระพุทธศาสนา 

๓ บรรยาย อภิปราย 
และยกตัวอย่าง 

พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. 
อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 

๑๓ 
 

ภาวะผู้นำเชิงพุทธเพื่อการจัดการ
ตามแนวสมาฉนัท์ 

๓ บรรยาย อภิปราย 
และยกตัวอย่าง 

พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. 
อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 

๑๔ 
 

กรณีศึกษาผู้นำสงฆ์ท่ีเป็นต้นแบบ
ของการจัดการเชิงพุทธ 

๓ บรรยาย อภิปราย 
และยกตัวอย่าง 

พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. 
อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 

๑๕ การสอบปลายภาค ๓  พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. 



๘ 
 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 

 
       ๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ท่ี  วิธีการประเมิน  สัปดาห์ท่ีประเมิน  
สัดส่วนของการ

ประเมนิผล 

๑ 

ทดสอบเก็บคะแนน 
 - ทบสอบความเข้าใจ 
 - การนำเสนอผลการศึกษา 
 - การตรวจรายงานฯ 
 - การสอบปลายภาค 

 

 
๑๐ % 
๒๐ % 
๑๐ % 
๓๐ % 

๒ 

การวิเคราะห์กรณศีึกษา ค้นคว้า  
การนำเสนอรายงาน 
 - การทำรายงานกลุม่ 
 - การตรวจและสรุปบทความ 
 - การส่งงานตามท่ีมอบหมาย 

ตลอดภาค
การศึกษา 

๒๐% 

๓ 
การเข้าเรียน/รว่มทำกิจกรรม 
 - การมีส่วนร่วม อธิปราย 
 - การเสนอความคิดเห็นในกลุ่ม 

ตลอดภาคการศกึษา ๑๐% 

หมวดท่ี ๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑. เอกสารและตำราหลัก 

          ผศ.ดร.สัมฤทธ์ิ   ยศสมศักด์ิ (2548). หลักรัฐประศาสนศาสตร์ แนวคิดและทฤษฎี. พิมพ์ครั้งท่ี 2. 
กรุงเทพ.บริษัท รัตนพรชัย จำกัด. 

          ศ.ดร. บุญทัน ดอกไธสง ( 2555 ). รัฐประศาสนศาสตร์สร้างสรรค์. พิมพ์ครั้งแรก.กรุงเทพ.   
สำนักพิมพ์ปัญญาชน 

๒. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
เอกสารประกอบการสอนดร.บุษกร วัฒนบตุร   

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

 



๙ 
 

หมวดท่ี ๗  การประเมนิและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
           การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนิสิตได้ดังน้ี 
          - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและนิสิต 
          - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของนิสิต 
          - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
          - ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ท่ีอาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนิสิต 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
          ในการเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังน้ี 
          - การสังเกตการณ์การสอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
          - ผลการสอบและเอกสารรายงาน 
          - การทบทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
๓. การปรับปรุงการสอน  
          หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง 
และหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
          - สัมมนาปฏิบัติการในการจัดการเรียนการสอน 
          - การวิจัยในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตในรายวิชา 
          ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิเป็นรายหัวข้อ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู้
ในวิชาได้จากการสอบถามนิสิตหรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยรวมวิชาได้ ดังน้ี 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต โดยอาจารย์อ่ืนหรือผู้ทรงคุณวุฒิฯ 
          - มีการต้ังคณะกรรมการบริหารในสาขาวิชาฯ ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 
             ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนเชิงพฤติกรรม 
๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
           จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชาฯ ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน 
และรายละเอียดวิชา(มคอ.๓) เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามข้อ ๔ 
          - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้วิชาน้ีกับปัญหาที่มาจาก
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์หรือหน่วยงานต่าง ๆ 

 
 

 


