
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

 

รายละเอียดของรายวิชา  
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  :       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแกน 

 วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา :  วิทยาเขตขอนแกน / คณะครุศาสตร / 

                                    สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 
 

หมวดที ่ ๑  ขอมลูโดยทัว่ไป 

๑.  รหัสและช่ือวิชา    

     ๘๐๖ ๑๐๑  การศึกษาคณะสงฆกับการบริหารการศึกษา ๓ (๓-๐-๖)    

Sangha Education and Education Administration 

   ๘๐๖ ๑๐๔  สัมมนาการศึกษาคณะสงฆกับการบริหารการศึกษา (๓) (๓-๐-๖)    

Seminar on Sangha Education and Education Administration 
   

๒.  จํานวน หนวยกิต    ๓ (๓-๐-๖) และ (๓) (๓-๐-๖) หมวดวิชาบังคับ : นับหนวยกิตและไมนับ      

                              หนวยกิต ตามลําดับ 

                              

๓.  หลักสูตรและประเภทวิชา    ครศุาสตรดุษฎบีัณฑิต   สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 

                                       (แผนการศึกษา แบบ ๒.๑ และ แบบ ๑.๑)  

๔.  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร, อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา และอาจารยผูสอน   

    ๔.๑ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  ๑) อ.ดร.สุนทร สายคํา  ๒) อ.ดร.จุฬาพรรณภรณ  ธนะแพทย 

         ๓) รศ.ดร.ประจิตร  มหาหิง    

    ๔.๒ อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา   รศ.ดร.ประจิตร  มหาหิง   

    ๔.๓ อาจารยผูสอน ๑) รศ.ดร.ประจิตร  มหาหิง  ๒) พระมหาพิสิฐ วสิิฐ ปฺโญ, ดร. 

๕.  ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรยีน    ภาคการศึกษาท่ี  ๒  / ๒๕๖๔     ชั้นปท่ี  ๑   

๖.  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)    ไมมี 

๗.  รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี)   ไมมี 

๘.  สถานท่ีเรียน               มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแกน 

๙.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของ มคอ. ๓ ครั้งลาสุด      ๑๐  พฤศจกิายน   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 

มคอ. ๓ มคอ. ๓ 

(ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๓) 



๒ 
 

หมวดที ่๒   จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

๑.  จุดมุงหมายของรายวิชา 

      ๑.๑ นิสิตไดศึกษาองคความรู วาดวยระบบและวิธีจัดการศึกษาในพระพุทธศาสนาท้ังในอดีต

และปจจุบัน ตลอดท้ังแนวโนมการบริหารการศึกษาคณะสงฆภายใตอิทธพิลของศาสตรสมัยใหม 

โดยเฉพาะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

      ๑.๒ นิสิตไดศึกษาวิเคราะหสังเคราะหเหตุปจจัยท่ีเก้ือกูลตอการบริหารจัดการการศึกษาคณะ

สงฆตลอดท้ังรูปแบบการปรับตัวของระบบการศึกษาคณะสงฆ (Mode of adaptation) 

      ๑.๓ นิสิตไดศึกษากลยุทธการบริหารเพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาตามนัยแหงไตรสิกขา 

(ศีล  สมาธิ  ปญญา) และกระบวนการแหงการเรียนรูตามหลักแหงไตรสัทธธรรม (ปริยัติ ปฏิบัติ 

ปฏิเวธ) และตามหลักทฤษฎพีหุปญญา (Gardner’s Multiple Intelligence) 

๒.  วัตถุประสงคของรายวิชา 

     ๒.๑  เพ่ือใหนิสิตเรยีนรูและเขาใจระบบและการบริหารจัดการการศึกษาคณะสงฆดวยการ

วิเคราะหตามหลักสุตมยวิธีวิทยา และโยนิโสมนสิการ 

     ๒.๒ เพ่ือใหนิสิตไดศึกษาและมีความรูสามารถวิเคราะหองคการทางการศึกษา (Learning 

Organization)  เพ่ือเฟนหา/เลือกสรรขอธรรม (ธัมมวิจัย) ท่ีเก้ือกูลตอพฤติกรรมการบริหาร

การศึกษาและการปรับตัวขององคการการเรียนรู 

     ๒.๓ เพ่ือใหนิสิตเรียนรูและฝกฝนจนเกิดศักยภาพในการบูรณาการการบริหารการศึกษาดวย

กลไกการเรียนรูตามหลักไตรสิกขาและพหุปญญา 
      

 

หมวดที ่ ๓   ลักษณะและการดําเนินการ 

 

๑. คําอธิบายรายวิชา  

     ๘๐๖ ๑๐๑  การศึกษาคณะสงฆกับการบริหารการศึกษา ๓ (๓-๐-๖)    

Sangha Education and Education Administration 

   ๘๐๖ ๑๐๔  สัมมนาการศึกษาคณะสงฆกับการบริหารการศึกษา (๓) (๓-๐-๖)    

Seminar on Sangha Education and Education Administration 
 

    ระบบและวิธีจัดการศึกษาในพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาล การสังคายนาพระไตรปฎก ตํารา

วิชาการทางพระพุทธศาสนา กําเนิดมหาวิทยาลัยในพระพุทธศาสนา  ระบบการศึกษาของคณะสงฆ

นานาชาติ ระบบการศึกษาของพระสงฆไทย มหาวิทยาลัยสงฆกับการบริหารการศึกษาศึกษาโลก 

คณะสงฆกับการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 

 



๓ 
 

๒.  จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝกปฏิบัต ิ

งานภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษา 

คนควาดวยตนเอง 

๔๘  ชั่วโมง 

ตอภาคการศึกษา 

ตามความตองการ

ของนิสิตเฉพาะ

การศึกษารายวิชา 

-  มีการฝกปฏิบัติรายกลุมยอย  

 และรายงานหนาชั้นเรียน 

 

- ศึกษาดวยตนเอง 

๙๖ ชั่วโมง 

ตอภาคการศึกษา 

๓.  จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล 

      ๓.๑ อาจารยประจํารายวิชา กลยุทธการพัฒนาคุณภาพทางการบริหารการศึกษาเชิงพุทธ   

ประกาศเวลาใหคําปรึกษาแกนิสิต และในไลนหรือเวปไซต/เฟสบุคของกลุมคณะนิสิต/และอีเมล

สวนตัวอาจารย 

      ๓.๒ นิสิตจองวันเวลาลวงหนา หรือมาพบตามเวลาท่ีนัดหมาย 

           ๓.๓ อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาแกนิสิตเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ

ของนิสิต (๑ ชั่วโมงตอสัปดาห)  และในไลนหรือเวปไซต/เฟสบุคของกลุมคณะนิสิต/และอีเมลสวนตัว

อาจารย 
 

 
 

หมวดที ่ ๔  การพัฒนาการเรียนรูของนิสิต 
 

๔.๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต  

      วัตถุประสงคของหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๑) เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิต ใหมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

  ๑. เปนผูมีความรูความเขาใจวิชาการทางพุทธศาสตรวาดวยการบริหารและการพัฒนา  ประยุกต

เขากับวิชาการแหงการบริหารการศึกษาแหงศาสตรและศิลป พรอมกับบูรณาการกับศาสตรสมัยใหมไดอยาง

กลมกลืนตามนัยแหงสัทธรรม ๓ กลาวคือ  ปริยัติ  ปฏิบัติและปฎิเวช  

  ๒. เปนผูมีทักษะในการประยุกตกลยุทธและธรรมยุทธพุทธวิธีในการบริหารการศึกษาท้ังคติโลก

และคติธรรมเพ่ือใหเกิดภูมิรูภูมิธรรมตามสมัยแหงกายภาวนาจิตภาวนาและปญญาภาวนาตามหลักพุทธธรรม

อันเปนฐานแหงการดํารงชีวิตท่ีสมบูรณท้ังแกตัวเองและสังคม  ความสามารถนําความรูในวิชาการทาง

พระพุทธศาสนา ไปประยุกตใชในการบริหารการศึกษา เนนความรูคูคุณธรรมตามหลักพระพุทธธรรม มีความ

ลึกซ้ึงดานจิตภาวนา และปญญาภาวนา มีวิสัยทัศนกวางไกล ใฝรูสูสิ่งยาก และ เปนตนแบบหรือตัวอยางท่ีดี

ใหแกสังคม 

 

 
 



๔ 
 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๕.๑  แผนการสอน 
 

สัปดาห

ท่ีสอน 
เนื้อหา 

จํานวน

ชั่วโมง 

กิจกรรม 

การเรียนการสอน 

อาจารย 

ผูสอน 

Recommended Texts 

๑ ๑. แนะนำการศึกษารายวิชา

ตาม มคอ.๓   

๒. Key Concepts (พจนาตถ

เบื้องตนเพ่ือศึกษาการเรียนรู

ระบบและการบริหารจัดการ

การศึกษาคณะสงฆ) 

๒.๑ ธมฺมวนิโย : ธัมม : 

โอวาทปาฏิโมกข และ วินัย : 

อาณาปาฏิโมกข 

๒.๒ การศึกษาแนวพุทธ :

ไตรสิกขา, ภาวนา ๔ และ

สัทธรรม ๓ 

๒.๓ Holism : สงฆ/พุทธ

บริษัทสี่, The Fifth 

Discipline-LO (Learning 

Organization : องคการแหง

การเรียนรู ไดแก วิหาร/วัด 

เปนตน), System Analysis(

การวิเคราะหหรือคิดอยางเปน

ระบบ) และ วิภัชวาท/วิภาษวิธี

ตามนัยแหงกาลามวิธีและ

โยนิโสมนสิการ  

๓. บทมาติกา หรือ Frame 

of Reference : ติกะ หมวด

สาม ๕ หมวดวาดวยการศึกษา

คณะสงฆ (ไตรรัตน, ไตรลักษณ

,ไตรสิกขา/ไตรสัทธรรมและ

ไตรปญญา) 

๓ ๑. Orientation : อธิบาย

จุดมุงหมายของหลักสตูร/

วัตถุประสงคของรายวิชา 

การเรยีนการสอนการวัด

และประเมินผล 

 ๒. Power-Point 

ประกอบการบรรยาย/ 

Course Syllabus/  

๓. อภิปราย-แลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็น  

๔. มอบหมายงานใหศึกษา

คนควา วาดวยระบบ

การศึกษาวิถีพุทธวิถีไทย

สมัยกรุงสุโขทัย เปนตน 

(งานกลุม) หรือการบริการ

จัดการการศึกษาคณะสงฆ 

(งานเดี่ยว) การบริหารพระ

ปริยัติธรรมแผนกบาล ี:  

กรณีศึกษาสํานักเรียน หรือ 

วัดมหาธาตยุุวราชรัง

สกฤษฎ, วัดบวรนิเวศวิหาร 

หรือสํานักปฏิบัติธรรมเวฬุวัน 

(ขอนแกน) เปนตน 

 

๑ รศ.ดร.ประ

จิตร  มหาหิง 

 

๑. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร: 

โอวาทปาติโมกข(ธรรม)

และอาณาปาฏโิมกข(วินัย) 

๒. วิสุทธิมรรค (๒๕๒๒) 

๓. Machiavelli (2003) 

๔. Krause (1995) 

๕.The Fifth Discipline 

2006 



๕ 
 

๒ ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับระบบและ

การจัดการศึกษาคณะสงฆ : 

Systems Analysis (Holism) 

๒.๒ ธรรมกับการศึกษา :

ไตรสิกขา ภาวนา ๔ (พัฒนา ๔ 

ดาน) ไดแก ภาวิตกาย, ภาวิต

ศีล,ภาวิตจิต,ภาวิตปญญา 

๒.๓ สัทธรรม ๓ : (สยํ อิกฺขิตพฺ

พาติ สิกขา) ปริยัติ ปฏิบัติ 

ปฏิเวธ(กิจหนาท่ีในอริยสัจ ๔) 

๓ ๑. บรรยายประกอบสือ่ 

Power Point 

๒. อภิปราย-แลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็น  

๓. ทดสอบเพ่ือทบทวนแนว 

ความคิดทฤษฎเีก่ียวกับการ

บริหารการศึกษาเชิงพุทธ 

เชน จักขุมา วิฑูโร นิสสยสัม

ปนโนและหลัก

ธรรมาธิปไตย 

รศ.ดร.ประจิตร  

มหาหิง  

 

 

 

๑. พระธรรมปฎก (ป.อ.ป

ยุตฺโต) , ๒๕๔๖ 

๒. Kennedy, 1998 

 

๓ -  แนวคิดทฤษฎีการบริหาร

การศึกษา  ( structure and 

functions ทางการศึกษา หรือ 

systems Analysis 

Approach, Holism เนน LO 

= องคการแหงการเรียนรู 

องคการทางการศึกษา เนน 

“สงฆ/พุทธบริษัทสี่”  ท่ี

รับผิดชอบการศึกษาคณะสงฆ 

ไดแก วิทยาสถาน : วิหาร,

อาวาส, วัด,สำนักเรียน, สำนกั

ปฏิบัติธรรมและพุทโธโลยี   

พุทธวิทยาศาสตร/เทคโนโลยี 

(หลักสูตร) และแนวคิด LO  

ตามทัศนะของ Peter M. 

Senge  

๓ ๑. บรรยายประกอบสื่อ

Power Point / เอกสาร

ประกอบการสอน/ใบงาน  

๒. อภิปราย-แลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็น 

๓. จัดกลุมเสวนา/ทดสอบ/

ใบงาน วิเคราะหองคการ

แหงการเรียนรู: คณะสงฆ 

(ชุมชนแหงบัณฑิต) 

(Learning 

Organization/LO) 

 

รศ.ดร.ประจิตร  

มหาหิงและ

คณะ  

 

Case study 

๔ ปรโตโฆสะและโยนิโสมนสิการ

เนนวิภัชวาท/วิภาษวธิี คิด

อยางเปนระบบและเทคนิควิธี

แกปญหา (systemic 

Thinking and Problem 

Solving Techniques) เพ่ือ

พัฒนาศักยภาพของมนุษย

๓ ๑. บรรยายประกอบสื่อ

Power Point โดยใช

เน้ือหา Holism 
๒. อภิปราย-แลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็น  

๓. จัดกลุมเสวนา/ทดสอบ/

ใบงาน 

 

รศ.ดร.ประจิตร  

มหาหิงและ

คณะ 

Case study 



๖ 
 

อยางตอเนื่องและเพ่ือชีวิตท่ีมี

ความสุขอยางยั่งยืน 

 

๕ ระบบและการจัดการศึกษา

กอนสมัยพุทธกาล : ภารต

วิทยา (Educational 

Transitions of India) 

๑ รากฐานหรือบอเกิดภารต

วิทยา : พระเวท, พราหมณะ 

อรัญยกะ และอุปนิษัท 

๒ พัฒนาการภารตวิทยาในรูป

ของปรัชญอินเดีย ๖ สำนัก 

(Six schools of Indian 

Philosophical Traditions)  

๓ ๑. บรรยายประกอบสื่อ

Power Point 
๒. อภิปราย-แลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็น 

 

รศ.ดร.ประจิตร  

มหาหิงและ

คณะ 

 

Case study 

๖ ระบบและการจัดการศึกษา

คณะสงฆสมัยพุทธกาล : พุทธ

วิทยา  

๑ ปฐมกาล : ระยะริเริ่มและ

สราง LO ของคณะสงฆ 

๒ มัชฌิมกาล : ระยะสถาปนา

และพัฒนา LO ของคณะสงฆ 

๓ ระยะมอบสงงาน LO ของ

คณะสงฆ 

๓ ๑. บรรยายประกอบสื่อ 

Power Point  

๒. อภิปราย-แลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็น  

๓. จัดกลุมเสวนา/ทดสอบ  
 

รศ.ดร.ประจิตร  

มหาหิงและ

คณะ  

 

Case study 

๗ ระบบและการจัดการศึกษา

คณะสงฆหลังพุทธกาล  

ระยะหัวเลี้ยวหัวตอ 

(Dilemma) ดวยอุบายโกศล 

รวมพลคนพุทธสถาปนิกทาง

การศึกษาวิถีพุทธหรือ 

Buddhist LO สรางกลไก/กล

ยุทธของคณะสงฆ (สังคายนา

ครั้งท่ี ๑) 

    - ผูนำ : พระมหากัสสปมหา

เถระ, พระอานันทเถระ และ 

๓ 

 

๑. บรรยายประกอบสื่อ 

Power Point 

๒. อภิปราย-แลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็น  

๓. ฝกทักษะการคิด และ

กระบวนการบริหารเชิงกล

ยุทธ  

รศ.ดร.ประจิตร  

มหาหิง 

 

Case Study 



๗ 
 

พระอุบาลีเถระ 

    - การสังคายนา : การจัด

สารบบสัตถุสาสนสู

พระไตรปฎก  

    - จุดเริ่มตนและพัฒนา

การศึกษาคณะสงฆท่ีขาดผูนำ

(พระพุทธเจา) : นวัตกรรม

ทางการบริหารจัดการองคการ

แหงการเรียนรู (LO) ของคณะ

สงฆ (การสังคายนา) 

๘ ทดสอบกลางภาคเรียน ๓ ขอสอบโดยบัณฑติศึกษา ตามตารางสอบประกาศโดยบัณฑิตศึกษา 

๙ ระบบและการจัดการศึกษา

คณะสงฆ : ระยะแยกแมน้ำ ๒ 

สาย : เถรวาท (นิกายพุทธ

ศาสนฝายใต หรือหีนยานก็

เรียก) และ มหายาน (นิกาย

พุทธศาสนฝายเหนือหรือ

มหาสังฆิกะก็เรียก) 

๓ 

 

๑. บรรยายประกอบสื่อ 

Power Point 
๒. อภิปราย-แลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็น  

๓. ฝกทักษะการคิด และ

กระบวนการบริหารเชิงกล

ยุทธ 
 

รศ.ดร.ประจิตร  

มหาหิง และ

คณะ 

Case study 

๑๐ กำเนิดอุดมศึกษา/

มหาวิทยาลัยพุทธศาสนา 

๑ ระยะเริ่ม     

   - ผูนำ/นักปราชญพุทธ 

   - ระบบ 

   - การบริหารจัดการ 

๒ ระยะรุงหรือพัฒนา : การ

บริหารเชิงกลยุทธ 

๓ ระยะรวง : Dysfunctions 

of LO ของคณะสงฆ 

๓ 

 

๑. บรรยายประกอบสื่อ 

Power Point 
๒. อภิปราย-แลกเปลีย่น 

ความคิดเห็น  

๓. จัดกลุมเสวนา  

 
 

รศ.ดร.ประจิตร  

มหาหิงและ

คณะ 

 

 

Case study 

๑๑ การศึกษาของคณะสงฆไทย 

๑ จุดเริ่มและพัฒนา

การศึกษาคณะสงฆ การศึกษา

ของชาติสยาม- กรณีพอขุน

ราม/พญาลิไทยแหงกรุงสุโขทัย 

๓ 

 

๑. บรรยายประกอบสื่อ 

Power Point 
๒. อภิปราย-แลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็น  

๓. ฝกทักษะการคิด และ

พระมหาพิสิฐ วิ

สิฏฐปโฺญ 

และคณะ 

Case study 



๘ 
 

๒ บูรณาการพุทธวิทยาและ

ภารตวิทยาเนนลัทธิพราหมณ

ในยุคกรุงศรีอยุธยา 

กระบวนกำหนดทิศทางการ

บริหารการศึกษา โดย

การบูรณาการ 

๑๒ การศึกษาของคณะสงฆไทย : 

ระบบและการจัดการศึกษา

คณะสงฆไทยในรัชสมัย ร.๔

และ ร.๕ แหงกรุงรัตนโกสินทร  

พระปริยัติธรรม (บาลีและ

นักธรรม) และศาสตรตามแนว

กรีก-โรมัน-คริสต-วิทยาศาสตร 

๓ 

 

๑. บรรยายประกอบสื่อ 

Power Point/ เอกสาร

ประกอบการสอน/ใบงาน  
๒. ฝกทักษะการวิเคราะห

ขอมูล การสรุปผล การแปล

ผล และการนําเสนอโดยใช

เทคโนโลยีสมัยใหม  

๓. อภิปราย-แลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นเนนการ

บริหารการศึกษาคณะสงฆ 

พระมหาพิสิฐ วิ

สิฏฐปโฺญ 

และคณะ 

Case study 

๑๓ การศึกษาของคณะสงฆไทย : 

ระบบและการจัดการศึกษา

คณะสงฆไทยยุค ๒๕๗๕ – 

ปจจุบัน (บาลี นักธรรมและ

มัธยมศึกษา) ตลอดท้ังศาสตร

เทคโนโลยีสมัยใหม (นวัตกรรม

ทางการศึกษา) 

๓ 

 

๑. นําเสนอรายงานกลุม

ดวยสื่อ Power-Point  
 ๒. การประยุกตแนวคิด

เก่ียวกับการบรหิารองคการ

สมัยใหมสูการบริหาร

องคการทางการศึกษาให

เทาทันการเปลี่ยนแปลง 

๓. อภิปราย-แลกเปลีย่น

เรียนรูรวมกัน 

พระมหาพิสิฐ วิ

สิฏฐปโฺญ 

และวิทยากร

รับเชญิ 

Case study 

๑๔ การศึกษาของคณะสงฆ

นานาชาต ิ

   - ผูนำ 

   - ระบบ 

   - การบริหารจัดการ 

   - นวัตกรรมทางการศึกษา 

๓ ๑. นําเสนอรายงานกลุม

ดวยสื่อ Power-Point  
เอกสารประกอบ/ใบงาน 

๓. นำเสนอ/อภิปราย-

แลกเปลีย่นความคดิเห็น 

๔. ตรวจใบงาน(งานเดีย่ว) 

พระมหาพิสิฐ วิ

สิฏฐปโฺญ 

และคณะ 

Case study 

๑๕ พระสงฆกับการวิจัยทางการ

บริหารการศึกษา 

   - ธรรมวจิัย/นวัตกรรมทาง

การศึกษา 

   - การวิจัยทางการศึกษา 

   - การวิจัยทางการบริหาร

การศึกษา ประมวลและสรุป

๓ ๑. นําเสนอรายงานกลุม 

ดวยสื่อ Power Point 

เอกสารประกอบ/ใบงาน 

 ๓. นําเสนอ/อภิปราย-

แลกเปลีย่นความคดิเห็น 

และตรวจใบงาน (งาน

เดี่ยว) 

รศ.ดร.ประจิตร 

มหาหิง 

ทบทวนและสรุปบทเรียน 



๙ 
 

บทเรียน 

๑๖ ทดสอบปลายภาคเรียน ๓ ตามตารางสอบประกาศโดยบัณฑิตศึกษา สอบ 

                   รวม  ๑๖  สัปดาห   ๔๘   ช่ัวโมง  

 

 

๕.๒  แผนการประเมินผลการเรียนรู (ใหระบุผลการเรียนรู วิธีการประเมิน ชวงเวลาท่ีประเมิน และสัดสวน

ของการประเมินใหชัดเจน) 

 

ท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี

ประเมิน 

สัดสวนของ

การประเมิน 

๑ ดานคุณธรรมจริยธรรม  

๔.๒.๑ (๓) (๔) 

๑) ประเมินความรับผดิชอบ และเวลาเรยีน 

๒) การนําเสนอรายงาน(งานเดี่ยว) และการ

ทํางานเปนทีม 

๑-๑๕ ๑๐ คะแนน 

๒ ดานความรู ๔.๒.๒ (๒) ๑) การสอบขอเขียน/ทดสอบกลางภาค  ๘ ๑๐ คะแนน 

๒) การนําเสนอรายงาน (งานเดีย่ว) การ

อธิบาย การถามและตอบ  

๓) การนําความรูไปประยุกตใชประโยชน 

 

 

๑-๑๕  

๓ ดานทักษะทางปญญา 

๔.๒.๓ (๓) 

๑) การแสดงออกทางการกระบวนการคิด  

การแกไขปญหา และการอภิปรายกลุม 

๒) ผลการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย 

๓) การนําเสนอผลงาน โตตอบสื่อสารกับผูอ่ืน 

๑-๑๕ 

 

 

 

๑๐ คะแนน 

 

 

 

๔) การสอบขอเขียน/ทดสอบปลายภาค ๑๖ ๔๐ คะแนน 

๔ ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ ๔.๒.๔ (๓) 

๑) ภาวะผูนําและผูตามท่ีดี การทํางานรวมกับ

ผูอ่ืน 

๒) ความรับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมาย การ 

นําเสนอผลงาน และรวมกิจกรรมเพ่ือสังคม 

๑-๑๕ 

 

๑๐ คะแนน 

๕ ดานทักษะการวิเคราะห

การสื่อสาร และ

เทคโนโลยี ๔.๒.๕ (๓) 

๑) การทดสอบความรูและเทคนิคการ

วิเคราะหและวิจารณทฤษฎีหรือแนวคิดใหมๆ 

๒) การทํางานวิจัย ตั้งแตเริ่มตนจนถึงข้ันตอน

การเขียนรายงาน และการนําเสนอผลงาน 

๑-๑๕ 

 

๑๐ คะแนน 

๖ ดานทักษะวิชาชีพ 

๔.๒.๖ (๔) 

๑) ความรูความเขาใจในวิชาการและวิชาชีพ 

การวิเคราะห วิจารณทฤษฎีหรือแนวคิดใหมๆ 

๑-๑๕ 

 

๑๐ คะแนน 



๑๐ 
 

๒) การทํางานตามข้ันตอนท่ีถูกตอง แมนยํา 

๓) การเขียนรายงาน และการนําเสนอผลงาน 

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บคือ ความรับผดิชอบหลักตามผลการเรยีนรูของ   

              รายวิชา จาก มคอ.๒ 

รวม ๑๐๐ คะแนน 

 

 

 

หมวดที ่ ๖   ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑. ตําราและเอกสารหลัก 

๑.๑  ภาษาบาลี 

       ๑) ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนสุตฺตํ สํ. มหา. ๑๙/๕๒๘_๕๔๐  (พระไตรปฎก ฉบับบสยามรัฐ เลมท่ี ๑๙ หนา 

๕๒๘-๕๔๐) 

       ๒) ธมฺมปทฏฐกถา  กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๑๐.  

       ๓) พุทธโฆษาจารย, วิสุทฺธิมคฺโค  กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๒ 

๑.๒ Recomended Texts and Books 

กอศักดิ์  ไชยรัสมีศักดิ์.  CEO โลกตะวันออก. กรุงเทพฯ : สยามอินเตอรบุคส, ๒๕๔๗ 

กิติ  ตยัคคานนท.  นักบริหารทันสมัย. กรุงเทพฯ : บัตเตอรฟลาย, ๒๕๒๑ 

ธงชัย  สันติวงศ.  การบริหารเชิงกลยุทธ.  กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพาณิช,  ๒๕๓๙ 

ประเวศ  วะสี. ยุทธศาสตรทางปญญาของชาต.ิ กรุงเทพฯ  : อมรินทรพริ้นติ้ง, ๒๕๓๙ 

*พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). เพ่ืออนาคตของการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, ๒๕๓๖ 

*พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). ถึงเวลา...มารื้อปรับระบบพัฒนาคนใหม. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, ๒๕๔๑ 

*พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). พุทธธรรมฉบับเดิม.  กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, ๒๕๔๖ 

พระปญญาสามี. ศาสนวงศหรือประวัติศาสนา. แปลโดย แสง มนวิทูร, ๒๕๔๐ 

พระพรหมคุณากรณ (ป.อ.ปยุตโฺต). พระไตรปฎก : ส่ิงท่ีชาวพุทธตองรู (ฉบับสองภาษา). กรุงเทพฯ   : 

สหธรรมิก, ๒๕๕๔ 

พระพรหมคุณากรณ (ป.อ.ปยุตโฺต). สถาบันสงฆกับสังคมปจจุบัน. กรุงเทพฯ : ผลิธมัมฯ, ๒๕๕๘ 

พระพรหมคุณากรณ (ป.อ.ปยุตโฺต). รูหลักกอนแลวศึกษาและสอนใหไดผล. กรุงเทพฯ : ออนปา, ๒๕๔๘ 

พระพรหมคุณากรณ (ป.อ.ปยุตโฺต). พจนานุกรมพุทธศาสนฉบับประมวลศัพท.  กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 

๒๕๕๖ 

 พระพรหมคุณากรณ (ป.อ.ปยุตฺโต). กาลานุกรม : พระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก. กรุงเทพฯ : ผลิธมัม   

๒๕๕๒ 

 พระพรหมคุณากรณ (ป.อ.ปยุตฺโต). จารึกอโศก (ธรรมจักรบนเศียรส่ีสิงห) รัฐศาสตรแหงธรรมาธิปไตย : 

ผลิธัมม, ๒๕๕๒ 

*พระพรหมคุณากรณ (ป.อ.ปยุตฺโต). สยามสามไตร : สูอนาคตท่ีสดใสดวยการศึกษาไทยวิถีพุทธ. 



๑๑ 
 

กรุงเทพฯ :  พิมพสวย,  ๒๕๕๒ 

พระไพศาล วิสาโล. พุทธศาสนาไทยในอนาคต : แนวโนมและทางออกจากวิกฤต. กรุงเทพฯ : แปลนพริ้น

ติ้ง,  ๒๕๕๒ 

*ราชนีติ ธรรมนีต โลกนิติปกรณ. พิมพเปนบรรณาการเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ นางพรเพ็ญ หงสส

ถารมภ  เปนกรณีพิเศษ, ๒๕๓๓ 

พระราชวรมุนี (ป.อ.ปยุตฺโต). การศกึษาของคณะสงฆ : ปญหาท่ีรอทางออก. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง

, ๒๕๒๙ 

พุทธทาสภิกขุ. การศึกษาของโลก. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, ๒๕๔๕ 

รุงเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ. พุทธวิทยาศาสตรแหงชีวิต : ชีวิต พระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร (ภาคตน).  

กรุงเทพฯ : สยามเพรสแมนเนจเมนท, ๒๕๕๖ 

วรภัทร  ภูเจริญ. คิดอยางเปนระบบและเทคนิคการแกปญหา. กรุงเทพฯ : อริยชน, ๒๕๓๗ 

วรภัทร  ภูเจริญ. 100 เครื่องมือนักบริหารสมัยใหม. กรุงเทพฯ : สสท., ๒๕๔๓ 

วิโรจน สารรัตนะ. แนวคิด ทฤษฎ ีและประเด็นเพ่ือการบริหารทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: หจก. ทิพย

วิสุทธิ์,๒๕๕๕ 

สงวน  นิตยารัมภพงศและสุทธิลักษณ  สมิตะสิริ(บรรณาธิการ). ผูนํา. กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๔๗ 

สมหวัง  พิธยานุวัฒน. รายงานการวิจัยประสิทธิภาพการใชครู: การวิเคราะหเชิงปริมาณระดับมหภาค. 

กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, ๒๕๓๙ 

*สุชีพ  ปุญญานุภาพ. พระไตรปฎกฉบับสําหรับประชาชน. กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕ 

*อภิญวัฒน  โพธิ์สาน. ชีวิตและผลงานของนักปราชญพุทธ. ขอนแกน : พระธรรมขันธ, ๒๕๔๙ 

๑.๓ Texts in English 

Ambedkar, B.R. The Buddha and His Dhamma. Bombay : Siddharth Publication, 1974. 

*Bapat, P.V. (ed).  2500 Years of Buddhism New Delhi : Super Bazar Connaught Circus, 

1976. 

Barrett, Derm. The TQM Paradigm : Key Ideas That Make It Work. Oregon : 

Productivity Press, 1995 

*Bikkhu P.A. PAYUTTO, BUDDHADHAMMA. Laws of Nature and Their Benefits to Life.  

Trans. By Robin  Philip Moore, Bangkok : Buddhadhamma Foundation, 2018 

Covey, Stephen R. The 7 Habits of Highly Effective People. New York : A fireside Book 

1989  

Crapa, Frijof. The Turning Point : Science, Society and the Rising Culture. New York : 

A Bentam Book, 1988 

*Dewey, John. Education and Democracy. New York : The Free Press, 1968 



๑๒ 
 

*Drucker, Peter F. The Practice of Management. New York:  Harper & Row, 1986 

Drucker, Peter F. Management : Tasks, Responsibilities Practices. New York:  Harper & 

Row, 1974 

Gelb, Michael J. How to Think Like Leonardo da Vinci : Seven Steps to Genius Every 

Day. New York : Delta Trade Paper Back, 2004 

Gross, Ronald. The Teacher and the Taught. New York: Dell 2 Publishing Co. 1963 

Hirsh, Paul H.(ed.) Educational Theory and its Foundation Disciplines. London : 

Routledge & Kegan Paul, 1983. 

Kennedy, Carol. Guide to the Management Gurus : Shortcuts to the Ideas of Leading 

Management Thinkers.  London : Randomhouse, 1998. 

Nakosteen, Mehdi. The History and Philosophy of Education. New York : The Ronald 

Press Company, 1965. 

Krause , Donald G.  The Arts of War for Executives.  New York :  A Penguin Book, 1995. 

Machiavelli, N. The Prince. New York : Bantam Book, 2003 

OSHO, The Buddha Said...London : Watkins Publishing, 2008 

*Raju, P.T. The Philosophical Traditions of India. London : George Allen & Unwin, 1971 

Senge, Peter M. The Fifth Discipline : The Arts and Practice of Learning Organization. 

New York : Double Day,2006 

Suzuki, Shunryu. Zen Mind, Beginner’s Mind. Shambhala South Asia Editions, 2012 

Swearer, Donald K. The Buddhist World of Southeast Asia. New York : State University 

of New York Press,2010 

Thich Nhat Hanh. The Miracle of Mindfulness. Boston : Beacon, 1975 

*Thich Nhat Hanh. Old Path White Clouds. Berkeley California : Parallax Press, 1991 

Ulich, Robert (ed.) Three, Thousand Years of Educational Wisdom. Cambridge Moss, 

Havard University Press,1954. 

*Ulich, Robert (ed.) History of Educational Thought. New York : American Book 

Company,1950. 

*Whitehead, Alfred N. The Aims of Education. New York : the Free Press, 1967 

*Wilds, Elmer H. and Lottich, Kenneth. The Foundations of Modern Education. 

London : Holt, Reineheart and Winston, 1965 

๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

 
 



๑๓ 
 

* หมายถึง Texts และท่ีเหลือจัดเปน Recommended Books/Documents 

 

 

 

 

หมวดที ่ ๗  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

๗.๑  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

        การประเมินประสิทธิผลของรายวิชานี้ ท่ีจัดทําโดยนิสิต ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและ

ความเห็นจากนิสิตไดดังนี้ 

๑) การสนทนา/สัมมนาระหวางผูบรรยายกับผูเรียน 

๒) การสะทอนความคิดเห็น จากการอภิปราย แลกเปลี่ยนในการศึกษาและรายงานกลุม 

         ๓) แบบประเมินผูบรรยาย และแบบประเมินรายวิชา 

๗.๒  กลยุทธการประเมินการสอน 

         ในการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ  ดังนี้ 

๑) การตรวจสอบการวางแผนการสอน (มคอ.๓) ของรายวิชา ตลอดภาคการศึกษา 

และความเหมาะสมของแผนการสอน/สื่อการสอน 

๒) ประเมินผลการจัดการเรียนรู โดยประเมินจากการทดสอบยอย  การสังเกตพฤติกรรมของ

นิสิต การอภิปรายโตตอบจากนิสิต การตอบคําถามของนิสิต 

๓) ประเมินผลการเรียนของนิสิต วามีความเขาใจหรือไม บันทึกขอเสนอความคิดเห็นของนิสิต 

๔) นําผลการประเมินผลของการจัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสตอไป 

๗.๓  การปรับปรุงการสอน   

         หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ  ๒  จึงมีการปรับปรุงการสอน  โดยการจัดกิจกรรมใน

การระดมสมองและหาขอมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้   

๑) ปรับปรุงประสิทธิภาพการสอนรายวิชาของอาจารย โดยขอเสนอแนะของนิสิต เชน กลวิธี

การสอน การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงคของรายวิชา เกณฑการวัดและประเมินผล  

และการใชสื่อการสอน ทุกสิ้นภาคการศึกษา ตามระบบของมหาวิทยาลัย 

๒) สัมมนาจัดการเรียนการสอน และ/หรือประเมินการสอนของอาจารยโดยประธาน/

ผูอํานวยการหลักสูตร หรือเพ่ือนรวมงานตามระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของ

อาจารย/พนักงานสายผูสอน 

๗.๔ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 

         ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอตามท่ีคาดหวังจาก

การเรียนรูในวิชา ไดจากการสอบถามนิสิต หรือการสุมตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผล

การทดสอบยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได

ดังนี้ 



๑๔ 
 

๑) การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย อ่ืนหรือ

ผูทรงคุณวุฒ ิท่ีไมใชอาจารยประจําหลักสูตร 

๒) มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนิสิต โดย

ตรวจสอบขอสอบ รายงาน และการใหคะแนนสัมมนาการบริหารการศึกษาของนิสิต วิธีการให

คะแนนสอบ  และการใหคะแนนพฤติกรรม 

๗.๕  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรังปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

         ผลการประเมินไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชาเพ่ือใหเกิดคุณภาพ

มากข้ึน  

๑) ปรับปรุงประมวลรายวิชาทุกปหรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผล 

สัมฤทธิ์ตาม ขอ ๔ 

๒) เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญหา

ท่ีมาจากงานวิจัยของอาจารยหรือแนวความคิดใหม ๆ 
 

 

 

๘. ผูบริหารรายวิชาและอาจารยผูสอน 

 

      ๘.๑ อาจารยผูสอน    

 

       ๘.๑.๑ ลงนาม 

          (รศ.ดร.ประจติร  มหาหิง) 

    พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

 

 

        ๘.๑.๒ ลงนาม 

  (พระมหาพิสิฐ วิสิฐปโฺญ, ดร.) 

 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

  

  ๘.๒ ผูอํานวยการหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา  (มจร./ขก.) 

         

               ลงนาม 

       (พระมหาพิสิฐ วิสิฐปฺโญ,ดร.) 

                   พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 



๑๕ 
 

 

    ๘.๓ ผูจัดทํา /ปรับปรุง มคอ.๓ :  

 

                                      (รศ.ดร.ประจิตร  มหาหิง) 

                 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 


