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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 

รายวิชา ๖๑๐ ๒๐๖ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ประจ าภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา      : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  : วิทยาเขตขอนแก่น /คณะครุศาสตร์/ การบริหารการศึกษา 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. รหัสและช่ือรายวิชา  
๖๑๐ ๒๐๖ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
              (Morality and Professional Ethics) 
๒. จ านวนหน่วยกิต   
     ๓ (๒-๒-๕) 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 
    สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
    พระครูปลัดบุญช่วย  โชติวํโส,ดร , อาจารย์ ดร.สุรศักด์ิ  จันพลา และคณะ 
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
    ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๔ 
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๘. สถานที่เรียน    
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตําบลโคกสี อําเภอเมืองขอนแก่น  
    จังหวัดขอนแก่น 
๙. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
    ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 



๒ 

 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑.จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
   ๑.๑ เพื่อให้นิสตได้ศึกษาหลักพุทธจริยธรรมและหลักจริยธรรมอื่น ๆ (Ethical Paradigms) ท่ีเหมาะสม
กับการบริหารการศึกษาด้วยวิภัชวาท / การวิเคราะห์และสังคมตามนัยองค์รวม (Holistic Approach) 
   ๑.๒ เพื่อให้รู้เรียนได้ศึกษาแนวคิด หลักการและทฤษฎีคุณธรรม จริยธรรม/จริยศาสตร์ท่ีสําคัญ ๆ อัน 
เหมาะสม/สัมพันธ์กับพุทธบริหารการศึกษา 
   ๑.๓ เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้เข้าใจจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา  (ครุจรรยาบรรณ) เน้น 
พระราชบัญญัติการศึกษาชาติและประกาศของคุรุสภาและสถานศึกษา ท้ังภาคทฤษฎี (ปริยัติ) และ
ภาคปฏิบัติ (Strategic Action Plan) 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
   เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

๑. ค าอธิบายรายวิชา  
   เพื่อให้นิสิตรู้เข้าใจนําหลักธรรมจริยธรรมและสามารถนําไปใช้ในการบริหารการศึกษาได้ เพื่อศึกษา
แนวคิดหลักการทฤษฎีทางคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีเหมาะสมกับ
ผู้บริหารการศึกษาตลอดท้ังวิเคราะห์หลักคุณธรรมจริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อ
นําไปใช้ประโยชน์กับการบริหารการศึกษา 
๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/

การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ช่ัวโมง
ต่อภาคการศึกษา  

ไม่มี ไม่มี การศึกษาด้วยตนเอง ๓ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห์  รวม ๙ ช่ัวโมง 

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
- อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาให้คําปรึกษาผ่านเว็ปไซด์สาขาวิชา 
- อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  
(เฉพาะรายท่ีต้องการ) 

 



๓ 

 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 

๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
        พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างสันติสุข แลเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยผู้สอนต้องพยายามช้ีให้เห็นคุณธรรมและจริยธรรมท่ีสอดแทรกอยู่ในเนื้อหาวิชา เพื่อให้
นิสิตสามารถพัฒนาและบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมกับความรู้ในรายวิชา โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติ
หลักสูตร ดังนี้ 

(๑) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับความเสียสละและซื่อสัตย์สุจริต 
(๒) ความมีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
(๓) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับ

ความสําคัญ 
(๔) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมท้ังเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
(๕) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

๑.๒ วิธีการสอน  
          - บรรยายบทเรียนพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
          - มอบหมายงานให้นิสิตไปศึกษาค้นคว้าหัวข้อเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมสําหรับการบริหารการศึกษา แล้ว
นํามาเสนอในช้ันเรียน แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างนิสิตด้วยกัน และอาจารย์ผู้สอน พร้อมท้ังวิเคราะห์เนื้อหา
ร่วมกัน 
          - ให้นิสิตฝึกวิเคราะห์หลักคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผู้บริหารการศึกษาพร้อมท้ังช้ีให้เห็นประเด็นทาง
จริยธรรมท่ีปรากฏในเนื้อหารายวิชา 
- เน้นนิสิตเป็นศูนย์กลางการเรียน โดให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในบทเรียน และเปล่ียนความคิดเห็น
ภายในช้ันเรียน 
          - สร้างแรงจูงใจให้นิสิตเข้าเรียนสม่ําเสมอ มีระเบียบวินัย และมีความกล้าหาญในการแสดงออก และมี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - ประเมินผลพฤติกรรมการเข้าเรียน การให้ความร่วมมือในช้ันเรียน และส่งงานมอบหมายให้ตรงเวลา 
          - ประเมินผลระหว่างภาคเรียน เพื่อทดสอบผลสัมฤทธิ์ของวัตถุประสงค์การเรียน 
          - ประเมินวัตถุประสงค์การเรียนโดยใช้การสัมมนากลุ่มการเข้าช้ันเรียน 
          - ประเมินผลปลายภาคเรียน เพื่อทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนในภาพรวม 
๒.ความรู้ 

๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ  



๔ 

 

           ศึกษาหลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์สุจริต  หลักพุทธธรรมาภิบาล  หลักคุณธรรมจริยธรรมของ

ผู้บริหารสถานศึกษา  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม  กฎหมายเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ  เกณฑ์มาตรฐาน

วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  จรรยาบรรณวิชาชีพท่ีคุรุสภากําหนด 

             Principle of good governance, Buddhist good governance, Buddhist moral and etiquette of 

school administrator, professional standard and etiquette organization, moral and ethic 

principles of school administrators, professional standard criteria of school administrator, 

professional etiquettes of school administrator, moral and ethic 

- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผู้บริหารการศึกษา 
- มีความสามารถในการวิเคราะห์หลักคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผู้บริหารการศึกษา 
- มีทักษะการวิเคราะห์ผลของการนําหลักคุณธรรมและจริยธรรมมาใช้สําหรับผู้บริหารการศึกษา 

๒.๒ วิธีการสอน 
            บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบใช้ส่ือประกอบ และเทคโนโลยีประกอบ มอบหมายงานงานสัมมนา
กลุ่มทดสอบวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ใช้แบบทดสอบเกี่ยวกับหลักคุณธรรมจริยธรรม การแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ภายในช้ันเรียน การเปิดโอกาสให้ซักถามภายในช้ันเรียน เน้นการสอนโดใช้ปัญหา (Problem Base Learning) 
และเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student Center) 

๒.๓ วิธีการประเมินผล 
           ๑) ทดสอบก่อนเข้าสู่บทเรียน 
           ๒) ทดสอบระหว่างภาค และสอบปลายภาค 
           ๓) การแลกเปล่ียนความคิดเห็นในช้ันเรียน 
           ๔) การแก้ไขข้อบกพร่องส่วนตัว (Personal Problems Solving) 
           ๕) การสัมมนากลุ่ม 
๓.ทักษะทางปัญญา 

๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
         การพัฒนาความสามารถในการคิดและการวิเคราะห์เนื้อหาวิชาอย่างเป็นระบบ ความสามารถในการนําเอา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์ มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการมาใช้ในการ
คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ท่ีไม่คาดคิดมาก่อน สมารถสืบค้น 
ค้นหา ข้อเท็จจริง สรุป ทําความเข้าได้ รวมถึงการวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหา และสรุปประเด็นปัญหา พร้อมท้ัง
สามารถบูรณาการความรู้ในรายวิชาเข้าหลักพุทธธรรมได้ 

๓.๒ วิธีการสอน 
         - บรรยายพร้อมท้ังยกตัวอย่างประกอบเนือ้หาวิชา 



๕ 

 

         - บรรยายเชิงวิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์และบูรณาการของเนื้อหาวิชา 
         - เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น และแก้ไขข้อผิดพลาดเป็นรายบุคคล 
         - เปิดโอกาสให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และนํามาแลกเปล่ียนภายในช้ันเรียน 

๓.๓ วิธีการประเมินผล 
ทดสอบระหว่างภาคและปลายภาค โยเน้นการวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้และการ  บูรณาการเนื้อหาวิชา การใช้

ซักถาม ทดสอบด้วยแบบทดสอบและการสัมมนา 
 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

           - พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 
           - พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 
           - พัฒนาความเป็นผู้นําและผู้ตามในการทํางานเป็นทีม 
           - พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง ความมีวนิัย ความรับผิดชอบในการทํางานเป็นทีม และความตรงต่อเวลา 

๔.๒ วิธีการสอน 
           - จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในการเรียนรู้ 
           - จัดกลุ่มการเรียนรู้ 
           - ฝึกการทํางานเป็นกลุ่ม 

๔.๓ วิธีการประเมินผล 
           - ประเมินตนเองด้วยแบบท่ีกําหนด 
           - ประเมินผลพฤติกรรมการทํางานเป็นทีม 
           - ประเมินผลจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง 
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
        - พัฒนาทักษะในการส่ือสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน และนําเสนอในช้ันเรียน 
        - พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา 
        - พัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
        - ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร เช่น การส่งงานทางอีเมล์ การสร้างห้องแสดงความคิดเห็น
ในเรื่องต่างๆ 
        - ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

๕.๒ วิธีการสอน 
        - มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website ส่ือการสอน e-learning และทํารายงาน โดย



๖ 

 

เน้นการนําตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งท่ีมาข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือ 
        - นําเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

๕.๓ วิธีการประเมินผล 
        - ประเมินจากรายงาน แบบทดสอบ การสัมมนากลุ่ม และนําเสนอด้วยส่ือเทคโนโลยี 
        - ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการนําเสนองานค้นคว้ารายบุคคล 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
สัปดาห์

ท่ี 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อ
ที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน/บรรยาย 

๑ 
 

๑. แนะนําแผนการเรียนการ
สอน ดังรายละเอียด รายวิชา 
วัตถุประสงค์รายวิชา ใน 
มคอ. ๓  

 
 
 

๓ 

- บรรยายด้วยการใช้ส่ือการ
สอน Power point 

- เปิดโอกาสให้นิสิตแสดง
ความคิดเห็น  

พระครูปลัดบุญช่วย     
โชติวํโส,ดร.  
อ.ดร.สุรศักด์ิ  จันพลา  
และคณะ  

๒ 
 

บทท่ี ๑ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
คุณธรรมและจริยธรรม 

๑.แก่นแท้พุทธธรรม : 
มัชเฌนธรรมและ
มัชฌิมาปฏิปทา 

๒. จริยธรรม Vs Ethics: 
นิยามและอรรถาธิบายเน้นสุข 
Vs ทุกข์ 

 

 
๓ 

- บรรยายด้วยการใช้ส่ือการ
สอน Power point 

- เปิดโอกาสให้นิสิตแสดง
ความคิดเห็นและซักถาม 

- ฝึกปฏิบัติหัดเขียนคํานิยาม
ของคุณธรรมจริยธรรม 
พุทธ Vs Ethics/morality 

- และจัดกลุ่มอภปรายคํา
นิยามดังกล่าว 

พระครูปลัดบุญช่วย     
โชติวํโส,ดร.  
อ.ดร.สุรศักด์ิ  จันพลา  
และคณะ 

๓ ๓. คุณธรรมจริยธรรมกับการ
บริหารการศึกษา : Work 
Ethics with emphasis on  

Good Covey’s Seven 
Habits, Gandhi’s Seven 
Sins 

ทศพิธราชธรรมและโพชฌงค์ ๗ 

 

๓ - บรรยายด้วยการใช้ส่ือการ
สอน Power point 

- เปิดโอกาสให้นิสิตแสดง
ความคิดเห็นและซักถาม 

- ฝึกปฏิบัติหัดเขียนคํานิยาม
ของคุณธรรมจริยธรรม 
พุทธ Vs Ethics/morality 

- และจัดกลุ่มอภิปรายคํา
นิยามดังกล่าว 

พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.
ดร.     
และคณะ 



๗ 

 

สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อ
ที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน/บรรยาย 

๔ บทท่ี ๒ แนวคิด หลักการ 
ทฤษฎีคุณธรรมและจริยธรรม 

 

๓ - บรรยายด้วยการใช้ส่ือการ
สอน Power point 

- เปิดโอกาสให้นิสิตแสดง
ความคิดเห็น 

พระครูปลัดบุญช่วย  โชติวํ
โส,ดร.  
อ.ดร.สุรศักด์ิ  จันพลา  
และคณะ 

๕ 
 

แนวคิดหลักการ ทฤษฎีทาง
คุณธรรมและจริยธรรม 
แม่บทของพุทธ 
(มัชฌิมาปฏิปทา)   
ฮินดู (Seven Sins)  
และขงจ้ือ (หลักกตัญญู
กตเวทิตตาธรรมและหลัก
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ 
พลเมือง และครอบครัว) 
 

๖ - บรรยายด้วยการใช้ส่ือการ
สอน Power point 

- Quizzes 
- จัดกลุ่มเสวนาวิพากษ์ทัศนะ

ดังกล่าว 

พระครูปลัดบุญช่วย  โชติวํ
โส,ดร.  
อ.ดร.สุรศักด์ิ  จันพลา  
และคณะ 

 
 

๖ 
 

 - แนวคิดฯ (ต่อ) คุณธรรม
จริยธรรม แม่บทในทัศนะของ 
Plato (Five Cardinal 
Vintues), ยูดาย/คริสต์ 
(บัญญัติ ๑๐ ประการ) 
อิสลาม (หลักปฏิบัติ ๕ 
ศรัทธา ๖) และ  I.kant/ G.E. 
Moore (Teleological and 
Deontological Theories 
of Ethics) 

 
๓ 

- บรรยายด้วยการใช้ส่ือการ
สอน Power point 

- Quizzes 
- จัดกลุ่มเสวนาวิพากษ์ 

พระครูปลัดบุญช่วย  โชติวํ
โส,ดร.  
อ.ดร.สุรศักด์ิ  จันพลา  
และคณะ  

๗ บทท่ี ๔ ความรู้เบ้ืองต้น
เกี่ยวกับพุทธจริยธรรม 

 - บรรยายด้วยการใช้ส่ือการ
สอน Power point 

- เปิดโอกาสให้นิสิตแสดง
ความคิดเห็น 

-  

พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺ
โญ,ผศ.ดร.และคณะ 



๘ 

 

สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อ
ที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน/บรรยาย 

๘ 
 

- หลักธรรมาภิบาล 
(หลักธรรมมาภิบาล ๑๐ 
ประการ) และพุทธธรรมมาภิ
บาล (ไตรนีติธรรม : ราชนีติ,
ธรรมนีติ โลกนีติประกรณ์) 
เน้นทศพิธราชธรรม 

 
 

๓ 

- บรรยายด้วยการใช้ส่ือการ
สอน PowerPoint 

- จัดกลุ่มเสวนาวิพากษ์ 
เปรียบเทียบหลักธรรมมาภิ
บาลและทศพิธราชธรรม  

พระครูปลัดบุญช่วย      
โชติวํโส,ดร.  
อ.ดร.สุรศักด์ิ  จันพลา  
และคณะ  
 

๙. -คุณธรรมจริยธรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาเน้น
ธรรมาธิปไตยและ หลัก “จักขุ
มา วิฑูโร นิสสยสัมปันโน หรือ
หลักไตรสิกขา ใฝ่หาธัมโมโล
ย-ีสูตรพระพรหมสร้างโลก,
สูตรพระราชา สร้างรัฐ และ
สูตรกษัตริย์ ครองแผ่นดิน   

๓ - บรรยายด้วยการใช้ส่ือการ
สอน Power Point 

- จัดกลุ่มเสวนาวิพากษ์ 
“จักขุมา วิฑูโร นิสสนสัม
ปันโน” 
 

พระครูปลัดบุญช่วย     
โชติวํโส,ดร.  
อ.ดร.สุรศักด์ิ  จันพลา  
และคณะ 

๑๐ สอบกลางภาค ๓ ข้อสอบ (จัดเตรียมโดย บัณฑิต
วิทยาลัย มจร.) 

กรรมการกํากับห้องสอบ  

๑๑ 
 

บทท่ี ๔ ความรู้เบ้ืองต้น
เกี่ยวกับพุทธจริยธรรม 

 
 

๓ 

- บรรยายด้วยการใช้ส่ือการ
สอน Power point 

- เปิดโอกาสให้นิสิตแสดง
ความคิดเห็น 

- จัดกลุ่มเสวนาหลักแม่บท
ของการพัฒนาตนหรือการ
ปรับระบบการพัฒนาคน
กันใหม ่

อ.ดร.สุรศักด์ิ  จันพลา ,  
พระครูปลัดบุญช่วย    
โชติวํโส,ดร. และคณะ 

๑๒ บทท่ี ๕ พุทธจริยธรรม
เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ี 

๓ - บรรยายด้วยการใช้ส่ือการ
สอน Power point 

- เปิดโอกาสให้นิสิตแสดง
ความคิดเห็นและซักถาม 

- จัดกลุ่มเสวนามาตรฐาน

อ.ดร.สุรศักด์ิ  จันพลา ,  
พระครูปลัดบุญช่วย    
โชติวํโส,ดร.  
และคณะ 



๙ 

 

สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อ
ที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน/บรรยาย 

วิชาชีพครู/ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

๑๓ บทท่ี ๖ หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาท่ีเหมาะกับ
ผู้บริหาร 

๓ - บรรยายด้วยการใช้ส่ือการ
สอน Power point 

- เปิดโอกาสให้นิสิตแสดง
ความคิดเห็นและซักถาม 
จัดกลุ่มเสวนาทางเลือกใน
การบังคับใช้จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู/ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

อ.ดร.สุรศักด์ิ  จันพลา , 
พระครูปลัดบุญช่วย    
โชติวํโส,ดร. และคณะ 

๑๔ 
 

บทท่ี ๗ วิเคราะห์คุณธรรม
และจริยธรรมท่ีเหมาะสําหรับ
ผู้บริหารการศึกษา 

 
 

๖ 

- เสนอผลการศึกษางานกลุ่มใน
ช้ันเรียน กลุ่มละไม่เกิน ๑ 
ช่ัวโมง ๓๐ นาที  
- อาจารย์ผู้สอนสรุปประเด็น
หลัก ๆ พร้อมเสริมเติมเต็ม 
-สรุปการเรียนการสอน 
-ทดสอบ Post-Test 

อ.ดร.สุรศักด์ิ  จันพลา , 
พระครูปลัดบุญช่วย    
โชติวํโส,ดร. และคณะ 

๑๕ บทท่ี ๘ จริยธรรมสําหรับนัก
บริหารตามหลัก
พระพุทธศาสนา 

 - บรรยายด้วยการใช้ส่ือการ
สอน Power point 

- เปิดโอกาสให้นิสิตแสดง
ความคิดเห็นและซักถาม 

จัดกลุ่มเสวนามาตรฐานวิชาชีพ
ครู/ผู้บริหารสถานศึกษา 

อ.ดร.สุรศักด์ิ  จันพลา , 
พระครูปลัดบุญช่วย   
โชติวํโส,ดร. และคณะ 
และคณะ 

๑๖ บทท่ี ๙ จรรยาบรรณวิชาชีพ
นักบริหารการศึกษาและ
มาตรฐานการปฏิบัติตน 

 - บรรยายด้วยการใช้ส่ือการ
สอน Power point 

- เปิดโอกาสให้นิสิตแสดง
ความคิดเห็นและซักถาม 

จัดกลุ่มเสวนามาตรฐานวิชาชีพ
ครู/ผู้บริหารสถานศึกษา 

อ.ดร.สุรศักดิ์  จันพลา , 
พระครูปลัดบุญช่วย    
โชติวํโส,ดร.  
และคณะ 



๑๐ 

 

สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อ
ที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน/บรรยาย 

๑๗ -สอบปลายภาค ๓ -ข้อสอบ (จัดเตรียมโดยบัณฑิต
วิทยาลัย มจร.) 

กรรมการกํากับห้องสอบ  

 
หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. Primary Readings :  
๑.๑ ภาษาบาลี  
ธัมมจักกัปปวัตนสูตร 
มงคลสูตร 
วิสุทธิมัคคปกรณ์ 

๒. Secondary Readings: 
๒.๑ ภาษาไทย  

นิพาตา วิริยะ วงศ์พานิช แก่นขงจื้อ. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์แสงดาว, ๒๕๕๙.  

พระครูปลัดบุญช่วย  โชติวํโส,ดร., คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ, หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น, ขอนแก่น: เอมี่ 
ก๊อปป่ี เซ็นเตอร์, ๒๕๖๓. 

พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พุทธวิธีการบริหาร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์วนิดาต้าโปรดักส์,      

         ๒๕๔๘. 

พระเทพโสภณ  (ประยูร ธมฺมจิตโต) และเสถียรพงษ์ วรรณปก.  มณีแห่งปัญญา. กรุงเทพมหานคร : โรง  

        พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต). เพื่ออนาคตของการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ธรรมสภา, ๒๕๓๖. 

พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตโต). ถึงเวลา.....มาปรับระบบพัฒนาอนาคตกันใหม่. กรงุเทพมหานคร :  

        สํานักพิมพ์ธรรมสภา, ๒๕๔๐.   

พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตโต). การศึกษาฉบับง่าย. กรุงเทพมหานคร : สํานักมูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๔. 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต). พุทธธรรม.  กรุงเทพมหานคร:  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,    

๒๕๔๖. 



๑๑ 
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๑๒ 

 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
    การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ท่ีจัดทําโดยนิสิต ได้จัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจากนิสิตได้ 
ดังนี้ 

- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
- ใบงานประเมินประสิทธิผลวัตถุประสงค์รายวิชา 
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
- ขอเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ท่ีอาจารย์ผู้สอนได้จัดทําเป็นช่องทางการส่ือสารกับนิสิต 

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
         - แบบสอบถามประเมินผลสัมฤทธิ์การสอนโดยนิสิต 
         - การสังเกตการสอนจากผู้ร่วมทีมการสอน 
         - ผลการสอน 
          - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้  
๓. การปรับปรุงการสอน  
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒  ได้นําผลการประเมินไปปรับปรุงการสอน ดังนี้ 

- แจ้งผลการประเมินการสอนโดยนิสิตให้ผู้สอนทราบเพื่อนําไปปรับปรุงการสอน 
- จัดประชุมประเมินผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการเรียนการสอน 
- การวิจัยในและนอกช้ันเรียน 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
          มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาก่อนท่ีจะมีการสอบ Post-test โดยดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ดังนี้ 

- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ี
ไม่ใช่อาจารย์ประจําหลักสูตร 

- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต 
๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน 
และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 
            - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตาม   ข้อ ๔ 
           - ส่งเสริมให้อาจารย์สอนนํางานวิจัยมาบูรณาการให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

         - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปล่ียนและระดมสมองพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 



๑๓ 

 

วิธีการประเมินผล 
เกณฑ์การใช้คะแนน 
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
 ๑. งานมอบหมาย 
  - เข้าเรียน     ๑๐   คะแนน  
  - งานเด่ียว     ๑๐  คะแนน 
  - งานกลุ่ม     ๒๐  คะแนน   
 ๒. สอบระหว่างภาค (Mid-Term Exam)   ๒๐   คะแนน  
 ๓. สอบปลายภาค (Final Exam)    ๔๐  คะแนน 
       - ปรนัย      ๒๐  คะแนน  

- อัตนัย      ๒๐  คะแนน 
รวม  ๑๐๐  คะแนน 
 
 

 
 

 

 

ลงช่ือ   
(พระครูปลัดบุญช่วย  โชติวํโส,ดร.) 

ผู้รับผิดชอบรายวิชา/ 
อาจารย์ผู้บรรยายในรายวิชา 

๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 
 

ลงช่ือ        
(อาจารย์ ดร.สุนทร  สายคํา) 

(ผู้อํานวยการหลักสูตรพุทธบริหารการศึกษา) 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 
 

ลงช่ือ   
(อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์  จันพลา) 

ผู้รับผิดชอบรายวิชา/ 
อาจารย์ผู้บรรยายในรายวิชา 

๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 
 
 


