
 
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
ตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา         คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

 

หมวดท่ี ๑  ข้อมูลโดยท่ัวไป 
๑. รหัสและช่ือรายวิชา  
       ๖๑๔ ๑๐๔ การจัดการทรพัยากรมนุษยเ์ชิงกลยุทธ ์  
  (Strategic Human Resource Management) 
๒. จำนวนหน่วยกิต  
       ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
      พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. 
     อ.ดร.ประเสิรฐ ธิลาว 

๕.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีที่เรียน 
      ภาคเรียนท่ี ๑  ช้ันปีที่ ๑  

๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     - ไม่มี 

๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     - ไม่มี 

๘. สถานท่ีเรียน    
      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาคารเรียนรวมอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๙. วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
     พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 

 
 
 
 



๒ 
 

 
 
 
 
 
 

หมวดท่ี ๒  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
       ๑) เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการวิจัยทางการจัดการ เกณฑ์เบ้ืองต้นของระเบียบวิธีวิจัย 
ท่ัวไป และการกำหนดปัญหา/หัวข้อ/เรื่องวิจัย รวมทั้งการใช้สถิติในกระบวนการวิจัย 
      ๒) เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจในการสร้างทฤษฎีและวิธีการทบทวนเอกสารแนวคิดและทฤษฎี รวมท้ังผลงานวิจัย 
ท่ีเกี่ยวข้องในเรื่องท่ีจะทำวิจัย 
      ๓) เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจในการออกแบบแผนวิจัย การเลือกประชากรเพ่ือทำการวิจัย ขนาดของกลุ่มตัวอย่างและ
การสุ่มตัวอย่างวิธีการสร้างเครื่องมือวิจัยขั้นตอนการเก็บข้อมูลรวมท้ังการเลือกใช้สถิติเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลและการแปล
ผล รวมท้ังการสรุป การอภิปรายผล และการเสนอแนะด้วย 
      ๔)  เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถเขียน “โครงร่างการวิจัย” เช่น ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ 
ขอบเขตการวิจัยและสมมติฐานการวิจัย นิยามศัพท์ท่ีเฉพาะที่ใช้ในการวิจัยทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
รวมท้ังกรอบแนวคิดการวิจัยและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ วิธีการนำเสนอผลการวิจัย บรรณานุกรมและเชิงอรรถ 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรงุรายวิชา 
      เพ่ือให้นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้างองค์ความรู้ทางการจัดการ แนวคิดและทฤษฎี รวมท้ังการใช้สถิติใน
กระบวนการวิจัย  รวมท้ังการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ 

 

หมวดท่ี ๓  ลักษณะและการดำเนินการ 
๑. คำอธิบายรายวิชา  
      ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการและวางแผนกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การจัดการและการประสานยุทธศาสตร์ขององค์การให้รองรับด้วยกลยุทธ์ด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ โดยผ่านวิสัยทัศน์ ภารกิจและวัตถุประสงค์ด้านทรัพยากรมนุษย์ อันประกอบด้วย กลยุทธ์การวาง
แผนการจัดทำสายอาชีพ กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการสรรหาและคัดเลือก กลยุทธ์การฝึกอบรมและพัฒนา กล
ยุทธ์การบริหารค่าตอบแทนท่ีอิงกับขีดความสามารถหลัก กลยุทธ์การจูงใจและการธำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์ 
คุณลักษณะของผู้นำเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ 
๒. จำนวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัต/ิงาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 



๓ 
 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา   

เชิญวิทยากรเพื่อสอนเสริม
ตามความต้องการ   

มีการฝึกค้นคว้าข้อมูลใน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง ๖ 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์   

 

๓. จำนวนช่ัวโมงต่อสัปดาห ์ท่ีอาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
   - อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษางานวิจัย/วิทยานิพนธ์ผ่านเว็ปไซต์มหาวิทยาลัย 
   - อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ ๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะราย) 

 
 
 
 
 

หมวดท่ี ๔  การพัฒนาการเรียนรูข้องนิสิต 
 

 
๑. คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ คณุธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
            การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธ์ิของข้อมูลส่วนบุคคล การ
ไม่เปิดเผยข้อมูล การรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิทางเอกสาร/ตำราและไม่ละเมิดสิทธ์ทาง
ปัญญา มีความซ่ือสัตย์สุจริตวิชาชีพ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณสมบัติบตามหลักสูตร/สาขาวิชาฯ 
            ๑) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจเพ่ือการแก้ปัญหาทางคุณธรรมและจรยิธรรมท่ีซับซ้อนอย่างผู้รู้ใน
บริบทของศาสตร์ทางด้านการจัดการ 
          ๒) มีความสามารถในการสนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้ดุลยพินิจบนฐานความรู้ทางการจัดการในการจัดการ
กับบริบทท่ีมีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
          ๓) มีภาวะผู้นำในการส่งเสริมใหมี้การประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในท่ีทำงาน และชุมชนที่ตน
เกี่ยวข้อง 

  ๔) มีความสามารถในการเปน็แบบอย่างที่ดีงามของผู้อ่ืน 
     ๑.๒ วิธีการสอน  
          - การบรรยาย (Lecture) กรณียกตัวอย่างเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
          - การอภิปรายและสรุปจากรณีศึกษาตัวอย่างที่อาจารย์ผู้สอนกำหนดให้ 
          - การฝึกวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด/ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
          - ทดสอบความรู้ความเข้าใจจากเน้ือหาสาระหรือขั้นตอนในกระบวนการวิจัย 
          - กำหนดให้นักศึกษานำเสนอเค้าโครงวิจัยแสดงความคิดเห็นและการวิพากษ์ผลงานวิจัย 



๔ 
 

     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - พฤติกรรมการเรียนการเข้าเรียน การตรงต่อเวลาและการมีส่วนร่วม/การคิด/การศึกษาเพ่ือค้นหาคำตอบ 
          - การฝึกปฏิบัติงาน/ทำแบบฝึกหัดตามที่ได้รับมอบหมายและทำงานได้อย่างมีคุณภาพ 
          - การศึกษา/ค้นคว้าข้อมูลเพ่ือจัดทำและนำเสนอเป็นเค้าโครงการวิจัยตามที่ได้รับมอบหมาย 
          - การศึกษาและการวะเคราะห์/สังเคราะห์จากตัวอย่างจริงจากผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ 
          - การวัดผลจากการสอบกลางภาคเรียนและสอบปลายภาคเรียน รวมทั้งประเมินผลจากงานที่มอบหมาย 
 
๒. ความรู้  
     ๒.๑ ความรู้ท่ีต้องได้รับ 
         ๑) มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็นแก่นของสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
         ๒) มีความสามารถในการใช้เทคนิคการวิจัยและพัฒนาเพ่ือหาข้อสรุปของปรากฎการณ์ในสาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ 
          ๓) มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการที่เปลี่ยนแปลงไปท้ังในระดับชาติ
และนานาชาติ    
          ๔) มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนปัจเจกปัญญามาเป็นสาธารณปัญญาท่ีก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคม    
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - การบรรยาย การวิเคราะห์/สังเคราะห์เอกสาร/แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การศึกษากรณีตัวอย่าง
ผลงานวิจัย เช่น การเลือกใช้สถิติให้สอดคล้องกับงานกับแบบงานวิจัย การใช้โปรแกรม SPSS เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล 
          - การศึกษากระบวนการวิจัยท่ีสามารถนำไปปฏิบัติได้ โดยกำหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับปัญหา/หัวข้อ
เรื่องวิจัย รวมทั้งกำหนดกรอบแนวคิด การต้ังและทดสอบสมมติฐาน การทบทวนเอกสาร(Review of Related  
literature) และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
          - การเลือกประชากรเพ่ือทำการวิจัย การคำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง และการสุ่มตัวอย่างเพ่ือให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนและวิธีดำเนินการวิจัย  (Research Methodology) 
          - มีความเข้าใจวิธีการสร้างเครื่องมือวิจัยและขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งการใช้สถิติเพ่ือวิเคราะห์
ข้อมูลและการแปลผล รวมท้ังการสรุปอภิปรายผลและการเสนอแนะเพ่ือผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
     ๒.๓ วิธีการประเมนิผล 
          - การวัดผลจาการสังเกต สอบกลางภาคและสอบปลายภาค เน้นการวัดผลจากความเข้าใจเป็นหลัก 
          - การนำเสนอจากผลการวิเคราะห์/สังเคราะห์และสรุปผลเป็นรายงาน 
          - การวัดความรู้ความเข้าใจจากคณุภาพของผลงานวิจัยท่ีทำเสร็จสมบูรณ ์
          - การวัดจากกิจกรรมที่เข้าร่วมสัมมนาผลการศึกษาค้นคว้าเอกสารวิชาการ 
          - ความสมบูรณข์องเอกสารรายงานและส่งตรงเวลา 
 
๓. ทักษะทางปัญญา 



๕ 
 

    ๓.๑ ทักษะทางปญัญาท่ีต้องพัฒนา 
          ๑) สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์ประเด็นและ
ปัญหาสำคัญได้อย่างสร้างสรรค์  
          ๒) สามารถใช้ทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆท่ี
เกิดขึ้นจากการจัดการ 
          ๓) สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ๆที่สร้างสรรค์รวมไปถึงการบูร
ณาการแนวคิดต่างๆ ท้ังภายในและนอกสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธที่ศึกษาในขั้นสูง 
          ๔) สามารถออกแบบและดำเนินการโครงการวิจัยที่สำคัญในเร่ืองท่ีซับซ้อนที่เกีย่วกับการพัฒนาองค์ความรู้
ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ใหม่ๆ  จนกลายเป็นข้อเสนอเพ่ือการนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป  
๓.๒ วิธีการสอน 
          - การมอบหมายงานท่ีเกี่ยวกับกระบวนการวิจัย เช่น การกำหนดหัวข้อ/เรื่องเพ่ือทำวิจัย  กำหนดวัตถุประสงค์
ให้สอดคล้องกบัปัญหา/หัวข้อเรื่องวิจัย การเลือกประชากรเพ่ือทำการวิจัยการคำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างและการ
สุ่มตัวอย่างเพ่ือให้เป็นไปตามขั้นตอนดำเนินการวิจัย การสร้างเครื่องมือวิจัยและขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้ง
การใช้สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลงผล รวมท้ังการสรุปอภิปรายผลและการเสนอแนะนำผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การสอบกลางภาคและสอบปลายภาค โดยเน้นการวัดผลจากความรู้และความเข้าใจเป็นสำคัญ 
          - การวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นต่างๆและการสรุปผลการศึกษาที่เป็นรายงาน 
          - การวัดผลจากการสังเกตและการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
 
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  
             ๑) มีความสามารถสูงในใช้ความรู้ทางด้านการจัดการเพื่อการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการได้อย่างลึกซึ้ง
และแหลมคม  
            ๒) มีความสามารถในการใช้ความรู้ทางด้านการจัดการเพื่อการวางแผน วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนสูง
มากด้วยตนเอง รวมท้ังวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           ๓) มีความสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์  
          ๔) มีความสามารรถในการแสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้นำในทางวิชาการและสังคมท่ีซับซ้อน    
     ๔.๒ วิธีการสอน 
          - จัดกจิกรรมให้นสิิตมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารทางวิชาการ 
          - มอบหมายงานให้แต่ละกลุ่มหรือรายบุคคล เช่น การศึกษาค้นคว้าเพ่ือจัดทำเค้าโครงการวิจัย 
          - การนำเสนอเค้าโครงการวิจัยเป็นรายบุคคล/กิจกรรมสัมมนาเอกสารวิชาการในกลุ่มย่อยฯ 



๖ 
 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
          - ประเมินตนเองและประเมินด้วยเพ่ือน ตามแบบฟอร์มท่ีกำหนดให้ 
          - รายงานท่ีนำเสนอและสังเกตจากพฤติกรรมทำงานเป็นทีม 
          - รายงานการศึกษาด้วยตนเอง/รายงานผลงานวิชาการ 
๕. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา       
         ๑) สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักตรรกะทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา เชื่อมโยง
ประเด็นปัญหาที่สำคัญและซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านรัฐ
ประศาสนศาสตร์ในเชิงลึกได้เป็นอย่างดี 
          ๒) สามารถสื่อสารกับกลุ่มบุคคลและองค์กรต่างๆ ท้ังในแวดวงวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนท่ัวไปได้อย่าง
เหมาะสม 
          ๓) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือโครงการค้นคว้าที่สำคัญ 
ท้ังในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการตีพิมพ์ผ่านสื่อทางวิชาการและวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม    
  ๕.๒ วิธีการสอน       
          - การมอบหมายให้นสิิตได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองจาก Website,  e-learning มีการอ้างอิงอย่างถูกต้อง 
             และครบถ้วน 
          - การสืบค้นข้อมูลและวรรณกรรมหรือแนวคิด/ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
          - การนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าหรือสืบค้นเป็นกลุ่มหรือรายบคุล  
     ๕.๓ วิธีการประเมนิผล 
          - การจัดทำงานและนำเสนอสื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
          - การมีส่วนร่วมเพ่ืออภิปรายจากเค้าโครงการวิจัย 
          - การนำเสนอเค้าโครงการวิจัยด้วยตนเอง 

 
 
 
 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑- ๒ 
 

แนะนำเนื้อหาวิชาและวิธีการศึกษา 
บทท่ี ๑ ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ 

๖ บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 

พระอุดมสิทธินายก,ผศ.ดร. 
อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 



๗ 
 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

 ๑. ความหมายการจัดทรัพยากร
มนุษย์ 
 ๒. ความสำคญัของการจัดการ
ทรัพยากรมนษุย์ 
 ๓. วัตถุประสงค์การจัดการ
ทรัพยากรมนษุย์ 
 ๔. การจัดหนว่ยงานเพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรมนษุย์ 
 ๕. การพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรมนษุย์ 

Course outline/ 
Lecture/ 
Assign 

๓ 
 

บท ท่ี  ๒  การพยากรณ์ เกี่ ยวกับ
ทรัพยากรมนุษย์  
 ๑ . ความห ม ายก ารพ ยาก ร ณ์
ทรัพยากรมนุษย์ 
 ๒. เทคนิคการพยากรณ์ทรัพยากร
มนุษย์ 
 ๓ .ประโยชน์การพยากรณ์
ทรัพยากรมนษุย์ 
 ๔. ข้อจำกัดและปัญหาเกี่ยวกับการ
พยากรณ์ทรัพยากรมนุษย์ 

๓ บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
Lecture/ 
Present/ 
Conference 

พระอุดมสิทธินายก,ผศ.ดร. 
อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 

๔ บทท่ี ๓ การวิเคราะห์งาน 
 ๑. ความหมายของการวิเคราะห์
งาน 
 ๒. กระบวนการในการวิเคราะห์งาน 
 ๓. ประโยชน์ของการวิเคราะห์งาน 
 ๔. การเก็บรวบรวมข้อมูลเกีย่วกับ
งาน 
 ๕. นักวิเคราะห์งาน 
 ๖. คุณสมบัติของนักวิเคราะห์งาน  

๓ บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
Lecture/ 
Present/ 
Conference 

พระอุดมสิทธินายก,ผศ.ดร. 
อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 

๕-๖ 
 

บทท่ี ๔ การวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ 

๖ บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม

 พระอุดมสิทธินายก,ผศ.ดร. 
อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 



๘ 
 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

  ๑. ความหมายของการวางแผน 
 ๒. ความหมายของการวางแผน
ทรัพยากรมนษุย์ 
 ๓. เหตุผลของการวางแผน 
๔. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
๕. ประโยชน์ของการวางแผน 
๖. กระบวนการในการวางแผน
ทรัพยากรมนษุย์ 

จากกรณีศึกษา 
Lecture/ 
Present/ 
Conference 

๗ สอบกลางภาค ๓    
๘-๘ บทท่ี  ๕  การปฐมนิ เทศและการ

ฝึกอบรม 
 ๑. ความหมายของการปฐมนิเทศ 
 ๒. ความสำคญัของการปฐมนิเทศ 
 ๓. วัตถุประสงค์จของการปฐมนิเทศ 
 ๔ . ผู้ มี ห น้ า ท่ี รับผิ ดชอบในการ
ปฐมนิเทศ 
 ๕. ขั้นตอนการปฐมนิเทศ 
 ๖. ระดับการปฐมนิเทศ 
 ๗. การฝึกอบรม 
 ๘. วัตถุประสงค์การฝึกอบรม 
 ๘. ประโยชน์การฝึกอบรม 
๑๐. กระบวนการในการฝึกอบรม 
๑๑. วิธีฝึกอบรม 
๑๒. การประเมินการฝกึอบรม  

๖ บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
Lecture/ 
Present/ 
Conference 

พระอุดมสิทธินายก,ผศ.ดร. 
อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 

๑๐ 
 

บทท่ี ๖ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
 ๑. ความหมายการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
 ๒. ความสำคญัการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
 ๓. ปัจจัยท่ีใช้ในการประเมินผลการ

๓ บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
Lecture/ 
Present/ 
Conference 

 พระอุดมสิทธินายก,ผศ.ดร. 
อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 



๙ 
 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

ปฏิบัติงาน 
๔. หลักการในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
๕. เอกสารท่ีใช้ในการประเมินผล 
๖. วิธีการประเมินผล 
๗. การนำผลการประเมินไปใช้ 

๑๑ 
 

บทท่ี ๗ ค่าตอบแทน 
 ๑. ความหมายของค่าตอบแทน 
 ๒. วัตถุประสงค์การจ่าย
ค่าตอบแทน 
 ๓. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อค่าตอบแทน 
๔. โครงสร้างของเทศบาล 
๕. นโยบายเก่ียวกับค่าตอบแทน 
๖. หลักการพิจารณาการกำหนด
ค่าตอบแทน 

๓ บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
Lecture/ 
Present/ 
Conference 

 พระอุดมสิทธินายก,ผศ.ดร. 
อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 

๑๒ บทท่ี ๘ ความสัมพันธ์ระหว่าง
นายจ้างและพนักงาน 
๑. องค์การนายจ้าง 
๒. องค์การลูกจ้าง 
๓. ความสัมพันธ์แบบทวิภาคี 
๔. ความสัมพันธ์แบบไตรภาคี 
๕. แรงงานสัมพันธ์ 
๖. กฎหมายเก่ียวกับแรงงาน
สัมพันธ์ 

๓ บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
Lecture/Present/ 

Conference 

 พระอุดมสิทธินายก,ผศ.ดร. 
อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 

๑๓-๑๔ บทท่ี ๘ สุขภาพ ความปลอดภัย 
คุณภาพชีวิตการทำงานของ
พนักงาน 
 ๑. สขุภาพของพนักงานในการ
ทำงาน 
 ๒. ความปลอดภัยของพนักงาน 
 ๓. สาเหตุของอุบัติเหตุ 

๖ บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
Lecture/Present/ 
Conference 

 พระอุดมสิทธินายก,ผศ.ดร. 
อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 



๑๐ 
 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

 ๔. การป้องกันอุบัติเหตุ 
 ๕. จิตวิทยาด้านความปลอดภัย 
 ๖. แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ 
 ๗. คุณภาพชีวิตในการทำงานของ
พนักงาน 

๑๕ 
 

บทท่ี ๑๐ การจัดการทรัพยากร
มนุษย์ตามแนวพุทธศาสนา 
 ๑. ความมุ่งหมายการจัดการ
ทรัพยากรมนษุย์ตามแนวพุทธ
ศาสนา 
 ๒. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ตาม
หลักเบญจศลี-เบญจธรรม 
๓. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ตาม
หลักสังคหวัตถ ุ
๔. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ตาม
หลักพรหมวิหาร 
๕. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ตาม
หลักอิทธิบาท 
๖. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ตาม
หลักทิฏฐธัมมกิัตถประโยชน์ 

๓ บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
Lecture/Present/ 
Conferenceพระอุดมสิทธิ
นายก,ผศ.ดร. 
อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 

 พระอุดมสิทธินายก,ผศ.ดร. 
อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 

๑๖ สอบปลายภาค ๓   
 
       ๒  แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

ท่ี  วิธีการประเมิน  สัปดาห์ท่ีประเมิน  
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 

ทดสอบเก็บคะแนน 
 - ทบสอบความเข้าใจ 
 - การนำเสนอผลการศกึษา 
 - การตรวจรายงานฯ 
 - การสอบปลายภาค 

 

 
๑๐ % 
๒๐ % 
๑๐ % 
๓๐ % 

๒ การวิเคราะห์กรณศีึกษา ค้นคว้า  ตลอดภาค ๒๐% 



๑๑ 
 

การนำเสนอรายงาน 
 - การทำรายงานกลุ่ม 
 - การตรวจและสรุปบทความ 
 - การส่งงานตามท่ีมอบหมาย 

การศึกษา 

๓ 
การเข้าเรียน/รว่มทำกิจกรรม 
 - การมีส่วนร่วม อธิปราย 
 - การเสนอความคิดเห็นในกลุ่ม 

ตลอดภาคการศกึษา ๑๐% 

 
 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑. เอกสารและตำราหลัก 

         พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ (2556). ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์. คณะสังคมศาสตร์   
                 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
         กัลยา วานิชย์ปัญชา (2549). การวิเคราะห์สถิติ : สถิติเพื่อการตัดสินใจ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ ์
               มหาวิทยาลัย. 
        เทพศักดิ  บุญรัตพันธ์ุ,  ระเบียบวิธีการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  WWW.drmanage.com 
        สุภางค์  จันทวานิช. (2546). วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ. พิมพ์คร้ังท่ี 11. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ   
              จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
         อภินันท์ จันตะนี (2554). ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการช้ันสูง.  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
         Anderson Sweeney Williams. (2002),Statistics For Business And Economics. 8th U.S.A : South-Western 
Thomson Learning. 

๒. เอกสารและขอ้มูลสำคัญ 
       ฤทธิชัย  แกมนาค, ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ (Political Science Research Methodology) 

สุชาติ ประสิทธิรัฐสินธ์ุ (2545). การใช้สถิติในงานวิจัยอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานสากล กรุงเทพฯ :  
          บริษัทเฟื่องฟ้า พริ้นติ้งจำกัด 
อุทุมพร จามรมาน. (2531). คู่มือการเลือกใช้เทคนิคทางสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์.  
          กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
อภินันท์ จันตะนี และคณะ(2547). การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล : สำหรับวิทยานิพนธ์ทางธุรกิจ.กรุงเทพมหานคร : 
           สำนักพิมพ์พิทักษ์อักษร. 
 Cochran.W.G.(1953) Samling Technigues. New York:Wiley& Son.Inc 

              Website แนะนำ ตัวอย่าง  เช่น 
                 College of Education, Massey University, New Zealand.  
http://www.aare.edu.au/99pap/haw99337.htm 
                  Jaitli, N., Pinto, M., & Bhatt, Y., (2000). Strengthening Capacity for 
                            Participatory Development.  http://www.pria.org/Pid/studies/Capacity.htm 



๑๒ 
 

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

 
 

หมวดท่ี ๗  การประเมินและปรับปรงุการดำเนินการของรายวิชาฯ 
                                                                                                                   

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
       ๑.๑ นักศึกษาประเมนิประสิทธผิลของรายวิชาฯ 

1) ด้านวิธีการสอนของอาจารย์  
2) ด้านการจัดกิจกรรมในห้องเรยีน 
3) ด้านการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน  
4) สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ 5 ด้านท่ีได้รับ 
5) ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายวิชาด้วยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯ 

      ๑.๒ อาจารย์ผูส้อนประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
              1) การสังเกตจากสนทนากลุ่มระหว่างอาจารย์ผูส้อนกับผู้เรียน 

2) การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
      ๑.๓ แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 

1) แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนและเอกสารรายงานท่ีสรุปผลการประเมิน 
2) แบบประเมินรายวิชาฯ และเอกสารรายงานท่ีสรุปผลการประเมิน 

      ๑.๔ ข้อเสนอแนะผา่นเว็บ ท่ีอาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเปน็ช่องทางการส่ือสารกับนักศึกษา 
 หลักฐานที่จะใช้ประเมินผลตาม มคอ.5  เช่น  เมล ์ เว็บบอร์ด  ฯลฯ 
 

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
       ๒.๑ การสอนเปน็ไปในลักษณะท่ีเนน้ผูเ้รียนเปน็สำคัญ 
               -  มีการบรรยายถึงเน้ือหาหลักและแนะนำให้ผู้เรียนค้นคว้าหรือทำความเข้าใจปลีกย่อยด้วย
ตนเอง 
       ๒.๒ การสอนหลักการหรือทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่างๆ เพ่ือทดลองปฏิบัติจริงและใช้เครื่องมือด้วยตนเอง 
              -  โดยสอนสอดแทรกเน้ือหา/กิจกรรมท่ีส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือทำให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะ 
                  ในการเรียนรู้ การนำเสนอ และการอภิปราย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารกับผู้อ่ืน  
       ๒.๓ การวัดและประเมินการสอน: 

 - การกำหนดวิธีวัดผลการศึกษา โดยอิงมาตรฐานกลุ่มหรอือิงเกณฑ์ 
 - การสังเกตโดยอาจารย์ผู้สอนจากการท่ีนักศึกษามาขอคำปรึกษา  



๑๓ 
 

 

๓. การปรับปรุงการสอน 
           หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยจัดกิจกรรมในการระดมสมอง 
และหาข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือปรับปรุงการสอน ดังน้ี  
      ๓.๑ สาขาวิชาฯ กำหนดให้ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมิน
ประสิทธิผลรายวิชาแล้วจัดทำรายงานผลดำเนินการรายวิชา(มคอ.5) ตามท่ี สกอ.กำหนดให้จัดทำทุกภาค
การศึกษา(ภายใน ๓๐ วัน/เทอม) 
      ๓.๒ สาขาวิชาฯ ส่งเสริมให้อาจารย์ผูส้อนเข้ารับการอบรมถึงกลยุทธ์การสอน วิเคราะห์ผู้เรียนและการ
วิจัยในช้ันเรียนในรายวิชาที่มีปัญหาหรือมีประสิทธิผลจากการประเมินต่ำฯ อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 
รายวิชา 
      ๓.๓ สาขาวิชาและคณะวิชาฯ จัดใหมี้การประชุม/สัมมนากับอาจารย์ผู้สอนเพ่ือปรึกษาหารือปัญหาการ
เรียนรู้ของนักศึกษาและวิธีการปรับปรุง/แก้ไขหรือพัฒนาให้ดีย่ิงขึ้น 
 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต/นักศึกษาในรายวิชา 
           ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อ ตามท่ีคาดหวังจากการ
เรียนรู้ในรายวิชา ๕ ด้าน โดยสอบถามนักศึกษาหรือสุ่มตรวจผลงานนักศึกษา รวมถึงผลการทดสอบย่อย ดังน้ี 
            ๔.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาฯ เพ่ือตรวจสอบการประเมิน”ผลการเรียนรู้ 5 ด้าน”
ของนักศึกษา โดยการตรวจสอบกระบวนการเรียน-การสอนรายวิชาน้ันๆ เช่น ตรวจ มคอ.3 เน้ือหาในรายวิชา
และสื่อการสอน รวมทั้งเอกสารประกอบการสอน/ตำราท่ีใช้ประกอบการสอนฯ (ตามหมวดที่ ๒ การจัดการ
เรียนการสอนของรายวิชาฯ ใน มคอ.๕) 
           ๔.๒ การตรวจสอบข้อสอบ ตรวจรายงาน และวิธีการให้คะแนนสอบ การให้คะแนนพฤติกรรม และ
การให้คะแนน           ตามข้อกำหนดการวัดและประเมินผลรายวิชาตามที่กำหนดไว้  รวมท้ังพิจารณาจากผล
การทดสอบย่อยและให้คำปรึกษาฯ 
           ๔.๓ การออกผลการเรียนรายวิชาฯ มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ โดยรวมในรายวิชา ดังนี้ 

    ๑)  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา โดยอาจารย์อ่ืนท่ีประจำ
สาขาวิชาฯ 

    ๒) การพิจารณาผลการศึกษาในรายวิชาจากคณะกรรมการวิชาการในคณะวิชาและสาขาวิชาฯ 
เพ่ือตรวจสอบผลการประเมิน”ผลการเรียนรู้ 5 ด้าน”ของนักศึกษา ตรวจข้อสอบ รายงาน วิธีให้คะแนนสอบ
และการให้คะแนนพฤติกรรม 

 
๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
      จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา โดยสาขาวิชาและคณะวิชาฯ ได้มีการ
วางแผน  การปรับปรุงการสอนและรายละเอียดของวิชา(มคอ.3) เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังน้ี 
       ๕.๑ การปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาทุกภาคการศึกษาปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวน



๑๔ 
 

สอบรายวิชา 
ในมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามขอ้ 4 
      ๕.๒ การเปล่ียนหรือสลับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานี้ เพ่ือให้นักศึกษาได้มีมุมมองในเร่ืองการประยุกต์
ความรู้นี้กับปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายนอก/ปัญหาในสังคมหรือหน่วยงานต่างๆ 
      ๕.๓ การเชิญวิทยากร/อาจารย์ผู้สอนท่านอ่ืนฯ เพ่ือเข้าร่วมสอน ท่ีทำให้นักศึกษาได้รับความรู้เพ่ิมหรือมี
มุมมองในเรื่องประสบการณ์หรือการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาท่ีมาจากผลงานวิจัย/ประสบการณ์ของ
วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิฯ 
 
 

 
 
 


