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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 

รายวิชา ๒๑๐ ๒๐๖ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ประจ าภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๓ 

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

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
๑. รหัสและชื่อรายวิชา  
๒๑๐ ๒๐๖ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
(Morality and Professional Ethics) 
๒. จ านวนหน่วยกิต   
     ๓ (๒-๒-๕) 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
    เจ้าอธิการบญุช่วย  โชติวํโส,ดร , และคณะ 
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน 
    ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ 
๖. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 
ไม่มี 
๗. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
ไม่มี 
๘. สถานท่ีเรียน    
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น  
    จ.ขอนแก่น 
๙. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลา่สุด 
    ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 



๒ 

 

หมวดท่ี ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑.จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
   ๑.๑ เพื่อให้นิสตได้ศึกษาหลกัพุทธจริยธรรมและหลักจริยธรรมอื่น ๆ (Ethical Paradigms) ที่เหมาะสม
กับการบรหิารการศึกษาด้วยวิภัชวาท / การวิเคราะห์และสงัคมตามนัยองค์รวม (Holistic Approach) 
   ๑.๒ เพื่อใหรู้้เรียนได้ศึกษาแนวคิด หลักการและทฤษฎีคุณธรรม จริยธรรม/จริยศาสตร์ทีส่ําคัญ ๆ อัน 
เหมาะสม/สัมพันธ์กับพทุธบรหิารการศึกษา 
   ๑.๓ เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้เข้าใจจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา  (ครุจรรยาบรรณ) เนน้ 
พระราชบัญญัตกิารศึกษาชาติและประกาศของคุรสุภาและสถานศึกษา ทั้งภาคทฤษฎี (ปริยัติ) และ
ภาคปฏิบัติ (Strategic Action Plan) 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
   เพื่อพัฒนาและปรบัปรุงเนือ้หาของรายวิชาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 
หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

๑. ค าอธิบายรายวิชา  
   เพื่อให้นิสิตรูเ้ข้าใจนําหลักธรรมจริยธรรมและสามารถนําไปใช้ในการบริหารการศึกษาได้ เพื่อศึกษา
แนวคิดหลักการทฤษฎีทางคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อศึกษาหลักธรรมทางพระพทุธศาสนาที่เหมาะสมกับ
ผู้บริหารการศึกษาตลอดทัง้วิเคราะห์หลักคุณธรรมจริยธรรม และหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อ
นําไปใช้ประโยชน์กบัการบรหิารการศึกษา 
๒. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/

การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ช่ัวโมง
ต่อภาคการศึกษา  

ไม่มี ไม่มี การศึกษาด้วยตนเอง ๓ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห์  รวม ๙ ช่ัวโมง 

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
- อาจารยป์ระจํารายวิชา ประกาศเวลาให้คําปรกึษาผ่านเว็ปไซด์สาขาวิชา 
- อาจารยจ์ัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล หรอื รายกลุ่มตามความต้องการ ๑ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  
(เฉพาะรายที่ต้องการ) 

 



๓ 

 

หมวดท่ี ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 

๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
        พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหส้ามารถดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างสันติสุข แล
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยผู้สอนต้องพยายามช้ีให้เห็นคุณธรรมและจริยธรรมที่สอดแทรกอยู่ใน
เนื้อหาวิชา เพื่อให้นิสิตสามารถพัฒนาและบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมกับความรู้ในรายวิชา โดยมี
คุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้ 

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

ความสําคัญ 
(๔) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย ์
(๕) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

๑.๒ วิธีการสอน  
          - บรรยายบทเรียนพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
          - มอบหมายงานให้นิสิตไปศึกษาค้นคว้าหัวข้อเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมสําหรับการบริหาร
การศึกษา แล้วนํามาเสนอในช้ันเรียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนิสิตด้วยกัน และอาจารย์ผู้สอน 
พร้อมทั้งวิเคราะห์เนื้อหาร่วมกัน 
          - ให้นิสิตฝึกวิเคราะห์หลักคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผู้บริหารการศึกษาพร้อมทั้งช้ีให้เห็น
ประเด็นทางจริยธรรมที่ปรากฏในเนื้อหารายวิชา 
- เน้นนิสิตเป็นศูนย์กลางการเรียน โดให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในบทเรียน และเปลี่ยนความ
คิดเห็นภายในช้ันเรียน 
          - สร้างแรงจูงใจให้นิสิตเข้าเรียนสม่ําเสมอ มีระเบียบวินัย และมีความกล้าหาญในการแสดงออก 
และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - ประเมินผลพฤติกรรมการเข้าเรียน การให้ความร่วมมือในช้ันเรียน และส่งงานมอบหมายให้ตรง
เวลา 
          - ประเมินผลระหว่างภาคเรียน เพื่อทดสอบผลสัมฤทธ์ิของวัตถุประสงค์การเรียน 
          - ประเมินวัตถุประสงค์การเรียนโดยใช้การสัมมนากลุ่มการเข้าช้ันเรียน 
          - ประเมินผลปลายภาคเรียน เพื่อทดสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนในภาพรวม 



๔ 

 

๒.ความรู้ 
๒.๑ ความรู้ท่ีต้องได้รับ  

           ศึกษาหลักธรรมาภิบาลและความซือ่สัตย์สุจริต  หลักพุทธธรรมาภิบาล  หลักคุณธรรมจริยธรรม

ของผู้บรหิารสถานศึกษา  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม  กฏหมายเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ  เกณฑ์

มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  จรรยาบรรณวิชาชีพที่คุรุสภากําหนด 

             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 

- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลกัคุณธรรมและจริยธรรมสําหรบัผูบ้รหิารการศึกษา 
- มีความสามารถในการวิเคราะหห์ลักคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผู้บริหารการศึกษา 
- มีทักษะการวิเคราะห์ผลของการนําหลกัคุณธรรมและจริยธรรมมาใช้สําหรบัผูบ้รหิาร

การศึกษา 
๒.๒ วิธีการสอน 

            บรรยายพรอ้มยกตัวอย่างประกอบใช้สื่อประกอบ และเทคโนโลยีประกอบ มอบหมายงานงาน
สัมมนากลุ่มทดสอบวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ใช้แบบทดสอบเกี่ยวกับหลักคุณธรรมจริยธรรม การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นภายในช้ันเรียน การเปิดโอกาสให้ซักถามภายในช้ันเรียน เน้นการสอนโดใช้ปัญหา (Problem 
Base Learning) และเน้นผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง (Student Center) 

๒.๓ วิธีการประเมินผล 
           ๑) ทดสอบก่อนเข้าสูบ่ทเรียน 
           ๒) ทดสอบระหว่างภาค และสอบปลายภาค 
           ๓) การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในช้ันเรียน 
           ๔) การแก้ไขข้อบกพร่องส่วนตัว (Personal Problems Solving) 
           ๕) การสัมมนากลุม่ 
๓.ทักษะทางปัญญา 

๓.๑ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 
         การพัฒนาความสามารถในการคิดและการวิเคราะหเ์นื้อหาวิชาอย่างเป็นระบบ ความสามารถในการ
นําเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์ มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และ
กระบวนการมาใช้ในการคิดวิเคราะห์และแก้ปญัหาได้อย่างสร้างสรรค์เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่
ไม่คาดคิดมาก่อน สมารถสืบค้น ค้นหา ข้อเท็จจริง สรุป ทําความเข้าได้ รวมถึงการวิเคราะห์ สังเคราะห์



๕ 

 

ปัญหา และสรุปประเด็นปัญหา พร้อมทั้งสามารถบูรณาการความรู้ในรายวิชาเข้าหลักพุทธธรรมได้ 
๓.๒วิธีการสอน 

         - บรรยายพร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบเนื้อหาวิชา 
         - บรรยายเชิงวิเคราะห์ใหเ้ห็นความสัมพันธ์และบรูณาการของเนื้อหาวิชา 
         - เปิดโอกาสใหผู้้เรียนแสดงความคิดเห็น และแก้ไขข้อผิดพลาดเป็นรายบุคคล 
         - เปิดโอกาสใหผู้้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และนํามาแลกเปลี่ยนภายในช้ันเรียน 

๓.๓วิธีการประเมินผล 
ทดสอบระหว่างภาคและปลายภาค โยเน้นการวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้และการ  บูรณาการเนื้อหาวิชา 

การใช้ซักถาม ทดสอบด้วยแบบทดสอบและการสมัมนา 
 
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 
           - พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรยีนด้วยกัน 
           - พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรยีนและผูส้อน 
           - พัฒนาความเป็นผู้นําและผู้ตามในการทํางานเป็นทีม 
           - พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง ความมีวินัย ความรบัผิดชอบในการทํางานเป็นทีม และความตรง
ต่อเวลา 

๔.๒ วิธีการสอน 
           - จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในการเรียนรู้ 
           - จัดกลุม่การเรียนรู ้
           - ฝึกการทํางานเป็นกลุ่ม 

๔.๓ วิธีการประเมินผล 
           - ประเมินตนเองด้วยแบบที่กําหนด 
           - ประเมินผลพฤติกรรมการทํางานเป็นทมี 
           - ประเมินผลจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง 



๖ 

 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 

        - พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน และนําเสนอในช้ันเรียน 
        - พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา 
        - พัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
        - ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งงานทางอีเมล์ การสร้างห้องแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ 
        - ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

๕.๒วิธีการสอน 
        - มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และทํารายงาน 
โดยเน้นการนําตัวเลข หรอืมสีถิติอ้างองิ จากแหล่งที่มาข้อมลูที่น่าเช่ือถือ 
        - นําเสนอโดยใช้รปูแบบและเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม 

๕.๓วิธีการประเมินผล 
        - ประเมินจากรายงาน แบบทดสอบ การสัมมนากลุ่ม และนําเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 
        - ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการนําเสนองานค้นคว้ารายบุคคล 

 
หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน/บรรยาย 
Recommended 

๑ 
 

๑. แนะนําแผนการเรียน
การสอน ดังรายละเอียด 
รายวิชา วัตถุประสงค์
รายวิชา ใน มคอ. ๓  

๒. มอบหมายงาน 
(Assignments)  

- งานเดี่ยว (แฟ้มสะสม
งาน)  

-งานกลุ่มนําเสนอก่อน
ปิดสอนรายวิชา)  

 
 
 

๓ 

- บรรยายด้วยการใช้สื่อ
การสอน Power point 

- เปิดโอกาสให้นิสิตแสดง
ความคิดเห็นและซักถาม 
–ทํา Pre-test แบ่งกลุ่ม
มอบหมายงาน: 
. งานเดี่ยว (แฟ้มสะสม
งาน)  
. งานกลุ่ม (See 
Appendix I)  

เจ้าอธิการบุญช่วย  
โชติวํโส,ดร. และคณะ 
 

๑.ธัมมจักกัปปวัตน
สูตร 
๒.มงคลสูตร 
๓.วิสุทธิมรรคปกรณ์ 
๔.Principia Ethica 
๕.พุทธธรรม 



๗ 

 

สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน/บรรยาย 
Recommended 

๓. Pre-test:  

-แก่นแท้หรือใจ
พระพุทธศาสนา 

-กระบวนทัศน์แมบ่ท
พุทธจริยธรรม 
(Buddhist     Ethical 
Paradigm) 

๒ 
 

-ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
คุณธรรมและจริยธรรม 

๑.แก่นแท้พุทธธรรม : 
มัชเฌนธรรมและ
มัชฌิมาปฏิปทา 

๒. จริยธรรม Vs 
Ethics: นิยามและ
อรรถาธิบายเน้นสุข Vs 
ทุกข์ 

 

 
๓ 

- บรรยายด้วยการใช้สื่อ
การสอน Power point 

- เปิดโอกาสให้นิสิตแสดง
ความคิดเห็นและซักถาม 

- ฝึกปฏิบัตหิัดเขียนคํา
นิยามของคุณธรรม
จริยธรรม พุทธ Vs 
Ethics/morality 

- และจัดกลุ่มอภปรายคํา
นิยามดังกล่าว 

รศ.ดร.ประจิตร มหา
หิง และคณะ 

๑.Handout  
๒.ป.อ.ปยุตโต (๒๕๔๑ 
และ๒๕๔๕) 
๓. Frankena (1963 
)  
๔.Covey (1989) 
๕. Tillch (1969) 

๓ ๓. คุณธรรมจริยธรรมกับ
การบริหารการศึกษา : 
Work Ethics with 
emphasis on  

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

ทศพิธราชธรรมและ
โพชฌงค์ ๗ 

๓ - บรรยายด้วยการใช้สื่อ
การสอน Power point 

- เปิดโอกาสให้นิสิตแสดง
ความคิดเห็นและซักถาม 

- ฝึกปฏิบัตหิัดเขียนคํา
นิยามของคุณธรรม
จริยธรรม พุทธ Vs 
Ethics/morality 

- และจัดกลุ่มอภปรายคํา
นิยามดังกล่าว 

-  

พระโสภณพัฒน
บัณฑิต,รศ.ดร.     
และคณะ 

๑.Handout  
๒.ป.อ.ปยุตโต (๒๕๔๑ 
และ๒๕๔๕) 
๓. Frankena (1963 
)  
๔.Covey (1989) 
๕. Tillch (1969) 



๘ 

 

สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน/บรรยาย 
Recommended 

๔-๕ 
 

แนวคิดหลักการ ทฤษฎี
ทางคุณธรรมและ
จริยธรรม 
แม่บทของพุทธ 
(มัชฌิมาปฏิปทา)   
ฮินดู (Seven Sins)  
และขงจือ้ (หลักกตญัญู
กตเวทิตตาธรรมและ
หลักความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐ พลเมือง 
และครอบครัว) 

๖ - บรรยายด้วยการใช้สื่อ
การสอน Power point 

- Quizzes 
- จัดกลุม่เสวนาวิพากษ์

ทัศนะดังกล่าว 

เจ้าอธิการบุญช่วย  
โชติวํโส,ดร, 
รศ.ดร.ประจิตร มหา
หิง และคณะ 

๑.พุทธทาสภิกขุ 
(๒๕๔๕ และ ๒๕๕๓)  
๒.สมเด็จพระมหา
สมณเจ้า (๒๕๕๓)  
๓.พระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป.อ.ปยุตโต) (๒๕๔๖) 
๔. นิพาตา วิริยะ วงศ์
พานิช (๒๕๕๙) 

 
 

๖-๗ 
 

 - แนวคิดฯ (ต่อ) 
คุณธรรมจริยธรรม 
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 

- บรรยายด้วยการใช้สื่อ
การสอน Power point 

- Quizzes 
- จัดกลุม่เสวนาวิพากษ์ 

รศ.ดร.ประจิตร มหา
หิง,  
เจ้าอธิการบุญช่วย  
โชติวํโส,ดร   
 

๑. Plato (1955) 
๒. Frankena (1963) 
๓.Tillich (1969) 
๔. พระราชวรมนี 
(๒๕๔๐) 
๕. Moore (1991) 

๘ 
 

- หลักธรรมาภิบาล 
(หลกัธรรมมาภิบาล ๑๐ 
ประการ) และพุทธธรรม
มาภิบาล (ไตรนีติธรรม : 
ราชนีติ,ธรรมนีติ โลกนีติ
ประกรณ์) เน้น

 
 

๓ 

- บรรยายด้วยการใช้สื่อ
การสอน PowerPoint 

- จัดกลุม่เสวนาวิพากษ์ 
เปรียบเทียบหลกัธรรม
มาภิบาลและ
ทศพิธราชธรรม  

พระโสภณพัฒน
บัณฑิต,รศ.ดร.  
 และคณะ 
 
 

๑.ทศธรรม (๒๕๕๒) 
๒.ราชนีติฯ(๒๕๓๓) 



๙ 

 

สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน/บรรยาย 
Recommended 

ทศพิธราชธรรม 
 

๙. -คุณธรรมจริยธรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาเน้น
ธรรมาธิปไตยและ หลกั 
“จักขุมา วิฑูโร นิสสยสัม
ปันโน หรอืหลัก
ไตรสิกขา ใฝ่หาธัมโมโล
ยี-สูตรพระพรหมสร้าง
โลก,สูตรพระราชา สร้าง
รัฐ และสูตรกษัตริย์ 
ครองแผ่นดิน   

๓ - บรรยายด้วยการใช้สื่อ
การสอน Power Point 

- จัดกลุม่เสวนาวิพากษ์ 
“จักขุมา วิฑูโร 
นิสสนสัมปันโน” 
 

เจ้าอธิการบุญช่วย  
โชติวํโส,ดร และคณะ 
 

๑.ป.อ.ปยุตโต(๒๕๔๔) 
๒.พระเทพโภณ
(ประยูร ธฒฺมจิตโต) 
และเสถียรพงษ์ วรรณ
ปก (๒๕๓๔) 

๑๐ สอบกลางภาค ๓ ข้อสอบ (จัดเตรียมโดย 
บัณฑิตวิทยาลัย มจร.) 

กรรมการกํากับห้อง
สอบ  

ข้อสอบและกระดาษ
เขียนตอบ 

๑๑ 
 

- การพัฒนาคุณธรรม
และจริยธรรม   

 
 

๓ 

- บรรยายด้วยการใช้สื่อ
การสอน Power point 

- เปิดโอกาสให้นิสิตแสดง
ความคิดเห็น 

- จัดกลุม่เสวนาหลัก
แม่บทของการพฒันา
ตนหรือการปรับระบบ
การพัฒนาคนกันใหม ่

พระมหาดาวสยาม 
วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร.  

๑.พระพรหมคุณาภรณ์
(ป.อ.ปยุตโต) (๒๕๔๗) 

๑๒ -องค์กรวิชาชีพทาง
การศึกษาและเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพ 
ผู้บริหารสถานศึกษา    
พ.ร.บ.และกฎ 
กระทรวงเกี่ยวกับ
การศึกษา 

๓ - บรรยายด้วยการใช้สื่อ
การสอน Power point 

- เปิดโอกาสให้นิสิตแสดง
ความคิดเห็นและซักถาม 

- จัดกลุม่เสวนามาตรฐาน
วิชาชีพครู/ผู้บรหิาร
สถานศึกษา 

เจ้าอธิการบุญช่วย  
โชติวํโส,ดร.  
รศ.ดร.ประจิตร มหา
หิง 
 

๑.กระทรวงศึกษา ธิ
การ (๒๕๕๓ และ 
๒๕๔๓) 
๒.พ.ร.บ.การ
อุดมศึกษา พ.ศ.
๒๕๖๒ 



๑๐ 

 

สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน/บรรยาย 
Recommended 

๑๓ -จรรยาบรรณวิชาชีพที่

คุรุสภากําหนด : 

จรรยาบรรณวิชาชีพครู

และผูบ้รหิารสถานศึกษา 

 

๓ - บรรยายด้วยการใช้สื่อ
การสอน Power point 

- เปิดโอกาสให้นิสิตแสดง
ความคิดเห็นและ
ซักถาม 
จัดกลุม่เสวนาทางเลือก
ในการบังคับใช้
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู/ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

เจ้าอธิการบุญช่วย  
โชติวํโส,ดร และคณะ 

ดังเสนอในสปัดาห์ที่ 
๑๒ 

๑๔-
๑๕ 

 

ประชุมเสนองานที่
มอบหมายหลักธรรม
สําหรับผู้บริหาร
การศึกษาและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ที่
นิสิตแต่ละกลุ่มได้รับ
มอบหมาย วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หลกัธรรม
เพื่อนําไปใช่สําหรบั
ผู้บริหารการศึกษา 

 
 

๖ 

- เสนอผลการศึกษางาน
กลุ่มในช้ันเรียน กลุม่ละไม่
เกิน ๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที  
- อาจารย์ผูส้อนสรุป
ประเด็นหลัก ๆ พรอ้มเสริม
เติมเต็ม 
-สรุปการเรียนการสอน 
-ทดสอบ Post-Test 

เจ้าอธิการบุญช่วย 
โชติวํโส,ดร. ,  
รศ.ดร.ประจิตร มหา
หิง  

ผลงานที่จะนําเสนอ : 
ให้เสนองานกลุ่มฉบับ
ถ่ายเอกสาร (True 
copy) ต่ออาจารย์
ผู้สอนก่อนวันนําเสนอ
ในช้ันเรียน 
-แบบทดสอบ 

๑๖ -สอบปลายภาคเรียน ๓ -ข้อสอบ (จัดเตรียมโดย
บัณฑิตวิทยาลัย มจร.) 

กรรมการกํากับห้อง
สอบ  

ข้อสอบและกระดาษ
เขียนตอบ 

 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑. Primary Readings :  

๑.๑ ภาษาบาลี  
ธัมมจักกัปปวัตนสูตร 
มงคลสูตร 
วิสุทธิมัคคปกรณ์ 



๑๑ 

 

๒. Secondary Readings: 
๒.๑ ภาษาไทย  

นิพาตา วิริยะ วงศ์พานิช แก่นขงจ้ือ. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์แสงดาว, ๒๕๕๙  

พระเทพโสภณ (ประยรู ธมฺมจิตโฺต). พุทธวิธีการบริหาร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์วินดาต้าโปรดักส์,      

         ๒๕๔๘ 

พระเทพโสภณ  (ประยรู ธมฺมจิตโต) และเสถยีรพงษ์ วรรณปก.  มณีแห่งปัญญา. กรุงเทพมหานคร : โรง  

        พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต). เพ่ืออนาคตของการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ธรรมสภา,     

        ๒๕๓๖. 

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

        สํานักพิมพ์ธรรมสภา, ๒๕๔๐.   

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

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต). พุทธธรรม.  กรุงเทพมหานคร:  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๖. 
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๑๒ 
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หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
    การประเมินประสทิธิผลในรายวิชาน้ี ที่จัดทําโดยนิสิต ได้จัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจาก
นิสิตได้ ดังนี้ 

- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
- ใบงานประเมินประสิทธิผลวัตถุประสงค์รายวิชา 
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
- ขอเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทําเป็นช่องทางการสื่อสารกับนิสิต 

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

- แจ้งผลการประเมินการสอนโดยนิสิตให้ผู้สอนทราบเพื่อนําไปปรับปรุงการสอน 
- จัดประชุมประเมินผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลังการเรียนการสอน 
- การวิจัยในและนอกช้ันเรียน 



๑๓ 

 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
          มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิในรายวิชาก่อนที่จะมีการสอบ Post-test โดยดําเนินการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิดังนี ้

- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุม่ตรวจผลงานของนสิติโดยอาจารย์ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารยป์ระจําหลกัสูตร 

- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมนิการเรียนรู้ของนิสิต 
๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมนิ และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการ
สอน และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
            - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตาม   
ข้อ ๔ 
           - ส่งเสริมให้อาจารย์สอนนํางานวิจัยมาบูรณาการให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

         - จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิารแลกเปลี่ยนและระดมสมองพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 

วิธีการประเมินผล 
เกณฑ์การใช้คะแนน 
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
 ๑. งานมอบหมาย 
  - งานเดี่ยว    ๑๕ คะแนน  
  - งานกลุ่ม    ๒๕ คะแนน  
 ๒. สอบระหว่างภาค (Mid-Term Exam)  ๒๐ คะแนน  
 ๓. สอบปลายภาค (Final Exam)   ๔๐ คะแนน 

 
 

 

 

 

 
 

ลงช่ือ   
(เจ้าอธิการบญุช่วย  โชติวํโส,ดร.) 

ผู้รบัผิดชอบรายวิชา/ 
อาจารยผ์ู้บรรยายในรายวิชา 

๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 
 
 

ลงช่ือ        
(อาจารย์ ดร.สุนทร  สายคํา) 

(ผู้อํานวยการหลักสูตรพทุธบรหิารการศึกษา) 
ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 

 


