
๑ 

 

 
 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
 

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

 

หมวดที่  ๑  ข้อมูลโดยทั่วไป 
 

๑.  รหัสและชื่อวิชา                ๒๑๐ ๒๐๓    นวัตกรรมและเทคโนโลยกีารบรหิารโรงเรียนวิถีพุทธ 
                                               (Innovation and Technology for Buddhist School Administration)   
๒.  จ านวน หน่วยกิต             ๓  หน่วยกิต   (๒-๒-๕) 
๓.  หลักสูตรและประเภทวิชา    ครุศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 
๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน    
                                          อาจารย์ ดร.สุนทร สายค า ,พระฮอนด้า วาทสทฺโท,ดร.  
๕.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน    ภาคการศึกษาที่  ๑ / ๒๕๖๓     ช้ันปีที่  ๑   
๖.  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)(ถ้ามี)      ไม่มี 
๗.  รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)(ถ้ามี)    ไม่มี 
๘.  สถานท่ีเรียน                   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น 
๙.  วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของครั้งล่าสุด      ๒  พฤศจิกายน   ๒๕๖๑ 

 

หมวดที่ ๒   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

๑.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
         ๑.๑ เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พื้นฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนวิถี
พุทธกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  
 ๑.๒ เพื่อให้นสิิตสามารถบรูณาการเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การบริหารสถานศึกษา 
 ๑.๓ เพื่อให้นสิิตสามารถบรูณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยกีารศึกษาในยุคไทยแลนด์ ๔.๐  
 ๑.๔ เพื่อให้นสิิตสามารถวิเคราะห ์คอมพิวเตอร์กบัการจัดการข้อมูล คอมพิวเตอรก์ับการคิดเชิงระบบและ
สังเคราะห์ข้อมูลคอมพิวเตอร์กบัพัฒนาโมเดลการบริหารการศึกษา การพัฒนานวัตกรรมการเผยแผ่ธรรมะ 
  



  

 

๒.  วัตถุประสงค์ของรายวิชา 
        ๒.๑ เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พื้นฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนวิถีพุทธ
กับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
 ๒.๒ เพื่อให้นสิิตสามารถบรูณาการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา 
 ๒.๓ เพื่อให้นสิิตสามารถบรูณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยกีารศึกษาในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ 
        ๒.๔ เพื่อให้นิสิตสามารถวิเคราะห์ คอมพิวเตอร์กบัการจัดการข้อมลู คอมพิวเตอร์กับการคิดเชิงระบบและ
สังเคราะห์ข้อมูลคอมพิวเตอร์กบัพัฒนาโมเดลการบริหารการศึกษา การพัฒนานวัตกรรมการเผยแผ่ธรรมะ 
  

 

หมวดที่  ๓   ลักษณะและการด าเนนิการ 

๑. ค าอธิบายรายวิชา  
๒๑๐ ๒๐๓    นวัตกรรมและเทคโนโลยกีารบรหิารโรงเรียนวิถีพุทธ 
     (Innovation and Technology for Buddhist School Administration) 
             ศึกษาหลักการพื้นฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนวิถีพุทธกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาในยุคไทยแลนด์ ๔.๐  
คอมพิวเตอร์กับการจัดการข้อมูล คอมพิวเตอร์กับการคิดเชิงระบบและสังเคราะห์ข้อมูลคอมพิวเตอร์กับพัฒนา
โมเดลการบริหารการศึกษา การพัฒนานวัตกรรมการเผยแผ่ธรรมะ 
 
๒.  จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ 

งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษา 

ค้นคว้าด้วยตนเอง 
บรรยาย  
๔๕ ช่ัวโมง 
ต่อภาคการศึกษา 

สอนเสรมิตาม
ความต้องการของ
นิสิตเฉพาะราย 
 

-  มีการฝึกปฏิบัตริายกลุ่มย่อย  
 และรายงานหน้าช้ันเรียน 
-  ไม่มีการฝึกปฏิบัตงิาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน            

- การศึกษาด้วยตนเอง  ๙๐  
ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา 
- เน้นภาคปฏิบัตใินช้ันเรียน  ๓
ช่ัวโมงต่อสปัดาห์  

๓.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
      ๑) อาจารย์ประจ ารายวิชา  ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเวบไซต ์คณะ และส่วนงานของสาขาวิชา 
      ๒) อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล  หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๓ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
(เฉพาะรายที่ต้องการ) 

 
หมวดที่  ๔  การพฒันาการเรียนรู้ของนสิิต 

 
 



  

 

๑.  คุณธรรม จริยธรรม 
       ๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
                    ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  
      มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสงัคม 
  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทมีและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
กับสถานการณ์ 
  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น รวมทัง้เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
      เคารพกฎระเบียบและข้อบงัคับต่าง ๆ ขององค์กรและสงัคม 
  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพครู 
      ๑.๒    วิธีการสอนท่ีจะใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
                ๑.๒.๑  บรรยายสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอนพร้อมยกตัวอย่างประกอบ  
                ๑.๒.๒   มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต ารา และงานวิจัย แล้วจัดท าเป็นรายงาน โดยเขียนรายงาน 
                           อย่างเป็นระเบียบ และการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 
       ๑.๓   วิธีการประเมินผล 
                ๑.๓.๑  ประเมินผลจากการเช็คช่ือเข้าเรียน การส่งงาน และการรักษาเวลาในการท ากิจกรรมของนสิิต 
                ๑.๓.๒  ประเมินผลจากการรายงาน 
๒.  ความรู้ 
       ๒.๑   ความรู้ท่ีจะได้รับ  
                  มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาชีพครูอย่างกว้างขวางและเป็นระบบสามารถวิเคราะห์ปญัหา(ความรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสือ่สาร หลกัการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ) 
    ตระหนักรู้หลักการและทฤษฏีในองค์ความรู้ทีเ่กี่ยวข้องกับวิชาชีพครูและความก้าวหน้าของวิชาชีพครู 
    มีความเข้าใจในกระบวนการวิจัย และใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาวิทยาการใหมท่างด้านการเรียน
การสอนเพื่อแก้ปัญหาและการตอ่ยอดองค์ความรู(้นวัตกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  ฝกึการใช้
คอมพิวเตอร์และอินเตอรเ์น็ตเพือ่สร้างนวัตกรรมการเรียนรูแ้ละจัดการเรียนรู้) 
    มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฏีที่ส าคัญในเนื้อหา 
    มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ด้านการศึกษาเป็นพื้นฐานของชีวิตที่ครอบคลมุทัง้วิทยาศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ สงัคมศาสตร์ กฎหมายและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
    สามารถบรูณาการความรู้ในสาขาวิชาและวิชาชีพครูกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
       ๒.๒   วิธีการสอน 
                ๒.๒.๑  บรรยายประกอบสื่อ(PowerPoint, Internet, Facebook, ใบงาน) ตามสาระความรู้ที่ก าหนด 
                ๒.๒.๒   ครูตั้งประเด็นปัญหาให้นสิิตวิเคราะห์ และน าเสนอผลการวิเคราะหห์น้าช้ันเรียน 
                ๒.๒.๓  การอภิปรายแสดงความคิดเห็นในเรื่องสื่อการสอน และนวัตกรรมการสอน กระตุ้นให้ การคิด  



  

 

มีความกล้าหาญในการแสดงออกทางวิชาการ การรบัฟงัความคิดเห็นของผู้อื่น และมีความรบัผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 
                 ๒.๒.๔  การแสวงหาความรู้ จากอินเทอรเ์น็ต และเว็บไซต์มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย(TCU) และการเข้า
เรียนในระบบการเรียนตามอัธยาศัย 
                 ๒.๒.๕  การน าเสนอ และฝึกปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ 
        ๒.๓  วิธีการประเมินผล 
                ๒.๓.๑   ประเมินจากใบงาน, ช้ินงานที่มอบหมาย, ตามสาระความรู้ทีก่ าหนด การทดสอบระหว่างภาค 
และสอบปลายภาค 
                ๒.๓.๒   ประเมินจากการพูดคุยแสดงความคิดเห็นนิสิต 
  ๒.๓.๓ ประเมินจากการน าเสนอผลงาน 
๓.  ทักษะทางปัญญา 
       ๓.๑   ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 
                  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการคิดต่างๆ 
    สามารถสบืค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
     สามารถวิเคราะห์และใช้วิจารญาณในการตัดสินเกี่ยวกบัการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
ผู้เรียนและสร้างสรรค์องค์ความรูห้รือนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาตนเอง การจัดการเรียนการสอนและผูเ้รียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
    สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกจิกรรมการเรียน
การสอนและวิชาชีพครูได้อย่างเหมาะสม 
       ๓.๒   วิธีการสอน 
                ๓.๒.๑  อภิปรายแสดงความคิดเห็นในเรื่องสื่อการสอน และนวัตกรรมการสอน กระตุ้นให้ การคิด มี
ความกล้าหาญในการแสดงออกทางวิชาการ การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 
                ๓.๒.๑  ครูตั้งประเด็นปัญหาให้นสิิตวิเคราะห์ และน าเสนอผลการวิเคราะหห์น้าช้ันเรียน 
       ๓.๓   วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 
  ๓.๓.๑   ประเมินจากใบงาน, ช้ินงานที่มอบหมาย, ตามสาระความรู้ทีก่ าหนด การทดสอบระหว่างภาค 
และสอบปลายภาค 
                ๓.๓.๒   ประเมินจากการพูดคุยแสดงความคิดเห็นนิสิต 
  ๓.๓.๓ ประเมินจากการน าเสนอผลงาน 
 

๔.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
       ๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องการพัฒนา  
                  พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนกับผู้มสี่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นกัลยาณมิตร 



  

 

    มีความเป็นผู้น าและผู้ติดตามในการท างานเป็นทีมรวมทัง้มีส่วนช่วยและเอื้อต่อการแก้ปญัหาในกลุ่ม
ได้อย่างสร้างสรรค์ 
    มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการวิเคราะหป์ัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม 
    รับผิดชอบในการเรียนอย่างต่อเนือ่ง รวมทัง้พฒันาตนเองและวิชาชีพคร ู
       ๔.๒   วิธีการสอน 
  ๔.๒.๑  อภิปรายแสดงความคิดเห็นในเรื่องสื่อการสอน และนวัตกรรมการสอน กระตุ้นให้ การคิด มีความ
กล้าหาญในการแสดงออกทางวิชาการ การรบัฟังความคิดเหน็ของผู้อื่น และมีความรบัผิดชอบตอ่ตนเองและสังคม 
  ๔.๒.๒  ก าหนดให้นสิิตเข้าร่วมโครงการ/กจิกรรมของคณะครุศาสตร์และมหาวิทยาลัย 
  ๔.๒.๓  ส่งเสรมิสนบัสนุนให้นิสิตจัดท าโครงการจิตอาสาตามกระบวนการ PDCA  
       ๔.๓   วิธีการประเมิน 
  ๔.๓.๑  ประเมินจากการพูดคุยแสดงความคิดเห็นนิสิต   
  ๔.๓.๒  ประเมินจากบันทกึเข้าร่วมโครงการ/กจิกรรม 
  ๔.๓.๔  ประเมินจากสรุปโครงการและการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมของคณะครุศาสตร์และของ
มหาวิทยาลัย 

๕.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
       ๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 
                  มีทักษะในการสือ่สารทัง้การพูด การฟัง การอ่าน การแปล และการเขียน โดยการท ารายงานและ
น าเสนอในช้ันเรียน 
    มีทักษะในการสืบค้นข้อมลูโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
    มีทักษะในการน าเสนอข้อมูลโดยใช้รูปแบบ เครือ่งมือ และเทคโนโลยทีี่เหมาะสม 
    สามารถเลือกใช้ข้อมลูเทคโนโลยสีารสนเทศ ในสาระของสาขาวิชาของตนได้อย่างเหมาะสมกบัผูเ้รียน 
       ๕.๒  วิธีการสอน 
  ๕.๒.๑  บรรยายประกอบสื่อ(PowerPoint, Internet, Facebook, ใบงาน) ตามสาระความรูท้ี่ก าหนด 
  ๕.๒.๒  การแสวงหาความรู้ จากอินเทอร์เน็ต การใช้งาน Facebook เพื่อการสื่อสารและการจัดการ
เรียนรู้ผ่าน Facebook กลุ่มวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา  
  ๕.๒.๓  การแสวงหาความรู้ จากอินเทอร์เน็ต และเว็บไซตม์หาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย(TCU) และการเข้า
เรียนในระบบการเรียนตามอัธยาศัย 
  ๕.๒.๔  การค้นคว้างานวิจัยเกี่ยวกบันวัตกรรมการสอน ศึกษาวิเคราะห์ การน าเสนอ และฝกึปฏิบัติการ
ใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ 
       ๕.๓  วิธีการประเมิน  
  ๕.๓.๑   ประเมินจากใบงาน, ช้ินงานที่มอบหมาย, ตามสาระความรู้ทีก่ าหนด การทดสอบระหว่างภาค 
และสอบปลายภาค 



  

 

  ๕.๓.๓ ประเมินจากการรายงานและการน าเสนอผลงาน 

๖.  ทักษะการจัดการเรียนรู้ 

       ๖.๑   ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
    มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกบัการศึกษา การจัดการเรียนรู้ การ
วัดผลประเมินผล การวิจัยในช้ันเรียนการบริหารจัดการช้ันเรียน การบันทึกและการรายงานผลการเรียนรู้ 
                  สามารถบรูณาการหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาหลกัสูตร การวางแผนการเรียนรู้ 
การบริหารจัดการช้ันเรียน การวัดผล ประเมินผล การวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ ความสามารถ
อย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สงัคมต้องการ   
                  เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
    ตระหนักถึงความส าคัญของหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การจัดการเรียนรู้ การ
วัดผลประเมินผล การวิจัยในช้ันเรียน การบริหารจัดการช้ันเรียนการบันทึกและการรายงานผลการเรียนรู้ 
       ๖.๒  วิธีการสอน 
  ๖.๒.๑  บรรยายประกอบสื่อ(PowerPoint, Internet, Facebook, ใบงาน) ตามสาระความรูท้ี่ก าหนด 
  ๖.๒.๒  การแสวงหาความรู้ จากอินเทอร์เน็ต การใช้งาน Facebook เพื่อการสื่อสารและการจัดการ
เรียนรู้ผ่าน Facebook กลุ่มวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา  
  ๖.๒.๓  การแสวงหาความรู้ จากอินเทอร์เน็ต และเว็บไซตม์หาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย(TCU) และการเข้า
เรียนในระบบการเรียนตามอัธยาศัย 
  ๖.๒.๔  การค้นคว้างานวิจัยเกี่ยวกบันวัตกรรมการสอน ศึกษาวิเคราะห์ การน าเสนอ และฝกึปฏิบัติการ
ใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู ้
       ๖.๓  วิธีการประเมิน  
  ๖.๓.๑   ประเมินจากใบงาน, ช้ินงานที่มอบหมาย, ตามสาระความรู้ทีก่ าหนด การทดสอบระหว่างภาค 
และสอบปลายภาค 
  ๖.๓.๓ ประเมินจากการรายงานและการน าเสนอผลงาน 

 
 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๕.๑  แผนการสอน 

สัปดาห์
ท่ีสอน 

เนื้อหา 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
การเรียนการสอน 

อาจารย ์
ผู้สอน 



  

 

๑   ๑.ช้ีแจงแผนการสอน/สังเขปรายวิชา จุดประสงค์
การเรียนรูร้ายวิชา แหล่งการเรียนรู้/ อ้างอิง /- 
บรรยาย อภิปราย และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ดัง
รายการต่อไปนี ้
ศึกษาหลักการพื้นฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศโรงเรียนวิถีพุทธกับสถาบันการศึกษาต่าง 
ๆ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 
๔.๐ คอมพิวเตอร์กับการจัดการข้อมูล คอมพิวเตอร์
กั บ ก า ร คิ ด เ ชิ ง ร ะ บ บ แ ล ะ สั ง เ ค ร า ะ ห์
ข้อมูลคอมพิวเตอร์กับพัฒนาโมเดลการบริหาร
การศึกษา การพัฒนานวัตกรรมการเผยแผ่ธรรมะ 
๒.  ป ฏิบั ติ ก าร ใบงานที่  ๑  การ ใ ช้ โปรแกร ม
ไมโครซอฟท์ออฟฟิซ 
 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ 
 

-บรรยาย/อภิปราย
ประกอบPPT วีดทิัศน์  
-ให้แสดงความคิดเห็น
หลงัฟังการบรรยาย 
-ตอบค าถามท้ายบท 

อ.ดร.สุนทร 
สายค า 

๒-๓  ศึกษาหลักการพ้ืนฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศโรงเรียนวิถีพุทธกับสถาบันการศึกษา
ต่าง ๆ 
๑.๑ หลักการพ้ืนฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   ๑.๑.๑ ความหมายของนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   ๑.๑.๒ พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์
   ๑.๑.๓ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
   ๑.๑.๔ ระบบการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้  
   ๑.๑.๕ นโยบายนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(Thailand ๔.๐) 
   ๑.๑.๖ ปฏิบัติการใบงานที่ ๒,๓ การใช้โปรแกรม
ไมโครซอฟท์ออฟฟิส  

๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยาย/อภิปราย
ประกอบPPT วิดีทัศน์  
-ให้แสดงความคิดเห็น
หลงัฟังการบรรยาย 
-ตอบค าถามท้ายบท 

อ.ดร.สุนทร 
สายค า 

๔-๕  หลักการพ้ืนฐานโรงเรียนวิถีพุทธกับ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ  
      ๒.๑ ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวพระพุทธศาสนา 

๖ 
 
 

บรรยาย/อภิปราย
ประกอบPPT วิดีทัศน์  
-ให้แสดงความคิดเห็น

พระฮอนด้า 
วาทสทฺโท
,ดร. 



  

 

เกี่ยวกับพระรัตนตรัย 
           ๒.๑.๑ พระพุทธ 
           ๒.๑.๒ พระธรรม 
           ๒.๑.๓ พระสงฆ์ 
      ๒.๒ ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับโรงเรียนวิถีพุทธ
กับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  
            ๒.๒.๑ ความหมายของสถาบันการศึกษา
ต่างๆ 
            ๒.๒.๒ ความหมายของโรงเรียนวิถีพุทธ 
            ๒.๒.๓ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ  
            ๒.๒.๔ ปฏิบัติการใบงานที่ ๔,๕ การใช้
โปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิซ     
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลงัฟังการบรรยาย 
-ตอบค าถามท้ายบท 

๖-๗  คอมพิวเตอร์กับการพัฒนาโมเดลการบริหาร
การศึกษา การพัฒนานวัตกรรมและ เทคโนโลยี
การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ 
๓.๑ ความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร ์
๓.๒ โปรแกรมประยกุต์ ต่าง ๆ 
๓.๓ การเลือกใช้แหล่งการเรียนรู้, ห้องสมุดทั่วไป, 
ห้องสมุดอเิลก็ทรอนิกส ์
๓.๔ อินเทอร์เน็ต 
๓.๕ เครือข่ายการเรียนรู ้
๓.๖ ปฏิบัติการใบงานที่ ๖,๗ การใช้โปรแกรม   

๖ บรรยาย/อภิปราย
ประกอบPPT วิดีทัศน์  
-ให้แสดงความคิดเห็น
หลงัฟังการบรรยาย 
-ตอบค าถามท้ายบท 

อ.ดร.สุนทร 
สายค า 

๘-๙ การพัฒนาโมเดลการบริหารการศึกษา  การ
วิเคราะห์  ออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ 
    ๔.๑ การวิเคราะหร์ะบบ 
 ๑) หลักการวิเคราะหร์ะบบ 
  ๒) วิเคราะห์นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหาร 
 ๔.๒ การออกแบบระบบ 

๖ 
 

-บรรยาย/อภปิราย
ประกอบPPT วิดีทศัน์  
-ให้แสดงความคิดเห็น
หลังฟังการบรรยาย 
- แลกเปลีย่นขอ้มูล/
สรุปเน้ือหา   

อ.ดร.สุนทร 
สายค า 



  

 

 ๑) หลักการออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลย ี
          สารสนเทศการศึกษา 
 ๒) การออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศการศึกษารปูแบบต่างๆ 
๔.๓ ปฏิบัติการใบงานที่ ๘,๙ การใช้โปรแกรม 

 ๑๐-๑๑  การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ 
๕ .๑ กระบวนการพฒันาสื่อการเรียนรู้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ 
๕.๒ เทคนิคการพฒันาสือ่การเรียนรู้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ
รูปแบบต่าง ๆ  
๕.๓ เครื่องมือในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้นวัตกรรม
และเทคโนโลยสีารสนเทศในการบรหิารโรงเรียนวิถี
พุทธ 
      ๑) การแต่งภาพ 
      ๓) การตัดต่อวีดีโอ (สื่อผสม) 
๕.๔ ปฏิบัติการใบงานที่ ๑๐,๑๑ การใช้โปรแกรม 

๖ 
 

-บรรยาย/อภปิราย
ประกอบPPT วิดีทศัน์ -
แบ่งกลุ่มศึกษาสัมมนา/
อภปิราย ในช้ันเรียน 
- สรุปเน้ือหา   

อ.ดร.สุนทร 
สายค า 

๑๒ การประเมินนวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหาร
โรงเรียนวิถีพุทธ 
 ๖.๑ หลักการวัดและประเมินผล 
 ๖.๒ หลักการวัดและประเมินผลสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการบรหิารโรงเรียนวิถีพุทธ 
๖.๓ ปฏิบัติการใบงานที่ ๑๒ การใช้โปรแกรม 
 

๓ บรรยาย/อภิปราย
ประกอบPPT วิดีทัศน์  
-ให้แสดงความคิดเห็น
หลงัฟังการบรรยาย 
-ตอบค าถามท้ายบท 

อ.ดร.สุนทร 
สายค า 

๑๓-๑๔ การใช้โปรแกรมประยุกต์ในการพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา  
๗.๑ เทคนิคการพฒันา e-book 
๗.๒ เทคนิคการผลิตสื่อInfo graphic  
๗.๓ เทคนิคการใช้ Mind Mapping 
๗.๔ เทคนิคการผลิตสื่อสิ่งพมิพ ์
๗.๕ ปฏิบัติการใบงานที่ ๑๓,๑๔ การใช้โปรแกรม 

๖ -บรรยาย/อภปิราย
ประกอบPPT วิดีทศัน์  
-อภิปราย แลกเปลีย่น  
- แบ่งกลุ่มยอ่ยตาม
จ านวนหัวข้อ 
-สรุปเน้ือหา/ สง่งาน    

อ.สุนทร สาย
ค า 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัปดาห์
ท่ีสอน 

เนื้อหา 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
การเรียนการสอน 

อาจารย ์
ผู้สอน 

๑๕  การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ (e-learning) 
๘.๑ การจัดการระบบ e-learning เพื่อการบรหิาร 
๘.๒ การพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ในระบบ e-
learning เพื่อการบรหิาร 
๘.๓ การวัดและประเมินผล(e-testing) 
๘.๔ ปฏิบัติการใบงานที่ ๑๕ การใช้โปรแกรม 

๓ 
 

-บรรยาย/อภปิราย
ประกอบPPT วิดีทศัน์  
-อภิปราย ในช้ันเรียน 
-เชิญวิทยากรบรรยาย  
- สรุปเน้ือหา    

อ.ดร.สุนทร 
สายค า, 

๑๖  นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาตามแนวพุทธ
ศาสนา 
๙.๑.กรณีศึกษาเทคโนโลยีของพทุธเจ้า 
     ๑) อิทธิปาฎิหาริย์ 
     ๒) อาเทศนาปาฎิหาริย ์
     ๓) อนุสาสนีปาฎิหาริย ์
๙ .๒ กรณีตัวอย่างการใช้สื่อ 
      การสอน 
 ๑) กรณีพระนางรปูนันทา 
 ๒) กรณีนางสิริมา 
 ๓) กรณีทรงแสดงยมกปาฏิหาริย ์

๓ 
 

-บรรยาย/อภปิราย
ประกอบPPT วิดีทศัน์  
-อภิปราย ในช้ันเรียน 
-เชิญวิทยากรบรรยาย  
- สรุปเน้ือหา    

พระโสภณ
พัฒนบัณฑิต
,รศ.ดร. 

                  รวม  ๑๖  สัปดาห์    ๔๘
ชั่วโมง 

  

   
๕.๒  แผนการประเมินผลการเรยีนรู ้



  

 

 
กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู ้ สัปดาห์ท่ีประเมิน สัดส่วนของการประเมิน 

๑ ทดสอบย่อยครัง้ที่ ๑ 
ทดสอบย่อยครัง้ที่ ๒ 

๗ 
๑๔ 

๑๐ % 
๑๐ % 

สอบปลายภาค  ๔๐ % 
๒ วิเคราะหง์านรายบุคคลและกลุม่ ตลอดภาคการศึกษา ๓๐ % 

๓ 
การเข้าเรียน/ความใฝ่ในการเรียนรู้/ 
การมสี่วนร่วมในการอภิปรายหน้าช้ันเรียน/
ความรับผิดชอบในหน้าที ่

ตลอดภาคการศึกษา  
๑๐ % 

 

 
หมวดที่  ๖   ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
๑.  ต าราและเอกสารหลัก 
 ๑)  กิดานันท์ มลิทอง.  เทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา (E-LEARNING). กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย. ๒๕๔๘. 
 ๒) ___________.  สื่อการสอนและฝึกอบรม : จากสื่อพ้ืนฐานถึงสื่อดิจิตัล. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

๒๕๔๔ 
 ๓) ___________. เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ๒๕๔๓ 
 ๔) ไชยยศ เรืองสุวรรณ.  การออกแบบและพัฒนา. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร.์ ๒๕๓๓. 
 ๕) นภดล เผ่าสวัสดิ์(บรรณาธิการ). สื่อการสอนมัลติมีเดีย. กรุงเทพฯ : NP Press.๒๕๔๙. 
 ๖) วารินทร์ รัศมพีรหม.  สื่อการสอนเทคโนโลยีการศึกษาและการสอนร่วมสมัย. กรงุเทพมหานคร : ชวนพิมพ์. 

๒๕๓๑. 
๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
ภาษาไทย 
 ๑) กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ.  การประเมินสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาเพ่ือพัฒนาการ

เรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรสุภาลาดพร้าว๒๕๔๕. 
 ๒) ___________. สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษา.  กรุงเทพฯ : โรงพมิพ์คุรสุภาลาดพร้าว. ๒๕๔๕. 
 ๓) ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. รายงานการวิจัยสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

สถานศึกษา. กรงุเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ.๒๕๔๘. 
 ๔) กิดานันท์ มลิทอง. เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๒. ภาควิชาโสตทัศนศึกษา คณะครุศาสตร์ 



  

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ : ๒๕๔๓. 
 ๕) กิดานันท์ มลิทอง.  ไอซีทีเพ่ือการศึกษา. กรุงเทพฯ : อรณุการพิมพ.์ ๒๕๔๘. 

 ๖) จริยา เหนียนเฉลย.  เทคโนโลยีการศึกษา. กรุงเทพฯ : บริษัทพมิพ์ดีจ ากัด ๒๕๔๒. 
 ๗) ชลิยา ลิมปิยากร.  เทคโนโลยีการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่๒ กรุงเทพมหานคร : พิศิษฐ์การพมิพ์. ๒๕๓๖. 
 ๘) ไชยยศ เรืองสุวรรณ.  เทคโลยีการศึกษา : หลักการและแนวปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร : วัฒนาพาณิช. ๒๕๒๖. 
 ๙) ชัยยงค์ พรหมวงศ์, นิคม ทาแดง และ สมเชาว์ เนตรประเสริฐ. เอกสารการสอนชุดวิชา เทคโนโลยีและสื่อการสอน. 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. ๒๕๒๓. 
 ๑๐) วุฒิชัย ประสารสอน.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน : นวัฒกรรมเพ่ือการศึกษา. กรุงเทพ : ศูนย์หนังสอื

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ๒๕๔๓. 
 ๑๑) สมบรูณ์ สงวนญาติ. เทคโนโลยีการเรียนการสอน.  กรุงเมพมหานคร : กรมการศาสนา. ๒๕๓๔. 

ภาษาอังกฤษ 

 ๑) Bullough, James W., Lewis, B. and Harchroad, Fred F. AV Instruction : Technology, Media and 
Methods. 6 th.ed. New York : McGraw-Hill, 1983. 

 ๒) Bullough, Robert V. Creating Instructional Meterials. Columbus : Merrill, 1974. 
 ๓) Heinich, Robert, Molenda, Michael and Russell, James D. Instructional Media and the New 

Technologies of Instruction. New York : Willey, 1982. 
 ๔) Percival, F. and Ellington, H. A Handbook of Educational Technology. London : Kogan Page, 

1984. 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
    ๑) ส านักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ. แนวทางการใช้เทคโนโลยีการศึกษาตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.

๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร : พรกิหวาน กราฟกิ. ๒๕๔๒. 

 
 

หมวดที่  ๗  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

๗.๑  กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนิสติ 
        การประเมินประสทิธิผลของรายวิชาน้ี  ที่จัดท าโดยนิสิต  ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจาก
นิสิตได้ดังนี ้

๑)  การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน 
๒)  การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
๓)  แบบประเมินผูส้อนและแบบประเมินรายวิชา 



  

 

๔) ข้อเสนอแนะผ่านเวนบอร์ด ที่อาจารยผ์ูส้อนได้จัดท าเป็นช่องทางการสือ่สารกับนสิิต 
 
 

๗.๒  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
         ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยทุธ์  ดังนี้ 

๑) การสงัเกตการณ์จากความสนใจของผู้เรียนในขณะที่ท าการสอน 
๒) ผลการสอน 
๓) การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู ้

 

๗.๓  การปรับปรุงการสอน   
         หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  ๒  จึงมีการปรับปรงุการสอน  โดยการจัดกจิกรรมในการระดมสมอง
และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรบัปรุงการสอน  ดังนี้   

๑) สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
๒) การวิจัยในและนอกช้ันเรียน 

 
 
 
 

๗.๔ การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
         ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ใน
วิชา ได้จาก การสอบถามนสิิต   หรือการสุม่ตรวจผลงานของนิสิต  รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอ่ย  และหลัง
การออกผลการเรียนรายวิชา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชาไดดังนี้ 

๑) การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุม่ตรวจผลงานของนสิติโดยอาจารย์อื่น  หรอืผูท้รงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

๒) มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ  
รายงาน  วิธีการให้คะแนนสอบ  และการให้คะแนนพฤติกรรม 
 

๗.๕  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรังปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
   ผลการประเมินได้มีการวางแผนการปรับปรงุการสอนและรายละเอียดวิชาเพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน  
   ๑) ปรับปรงุรายวิชาทุก ๓ ปี  หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามข้อ ๔ 
  ๒) เปลี่ยนหรือสลบัอาจารยผ์ู้สอน   เพือ่ให้นสิิตมีมุมมองในเรือ่งการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัย
ของอาจารย์หรือแนวความคิดใหม่ ๆ 
 

 



  

 

 

ลงช่ือ   
(เจ้าอธิการบญุช่วย  โชติว โส,ดร.) 

ผู้รบัผิดชอบประจ าหลกัสูตร 
อาจารยผ์ู้บรรยายในรายวิชา 

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ 

ลงช่ือ   
(อาจารย์ ดร.สุนทร  สายค า) 

ผู้อ านวยการหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 

๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ 
 

ลงช่ือ   
(อาจารย์ ดร.สุนทร  สายค า) 

ผู้รบัผิดชอบรายวิชา 
อาจารยผ์ู้บรรยายในรายวิชา 

๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ 
 


