
 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓)  
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา         คณะสังคมศาสตร  ภาควิชารัฐศาสตร   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

 

 

หมวดที ่๑  ขอมูลโดยทัว่ไป 
๑. รหัสและช่ือรายวิชา  
           ๖๐๘ ๒๐๒  การบรหิารทรัพยากรมนุษย 
๒. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา (ระดับปริญญาโท) 
      รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  รายวิชาบังคับ 
๓. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน  
     ๓.๑ อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา   
    ๓.๒ อาจารยผูสอนรายวิชา  
          ผศ.ดร.อนุวัต  กระสังข วุฒิการศึกษา พธ.บ.(พระพุทธศาสนา), พธ.ม.(พระพุทธศาสนา), พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร) 
 

๔. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน  
     ภาคเรียนท่ี ๒  ชั้นปท่ี ๑-๒๕๖๒ 
๕. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)     - ไมมี 
๖. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)      - ไมมี 
๗. สถานท่ีเรียน    
      อาคารเรียนรวมโซนบี  ชั้น ๕ หอง ๕๐๙  คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๘. วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
      ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๒ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๒ 

หมวดที ่๒  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา 
      ๑)   เพ่ือใหนิสิตมีความรูความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยตามแนวพุทธศาสนาดวยการ
ออกแบบการวิเคราะห และการวิเคราะห เพ่ือจัดแบงตำแหนงงาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย การสรรหา และการ
คัดเลือกพนักงาน การปฐมนิเทศบรรจุพนักงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝกอบรม และการพัฒนา 
กระบวนการทางดานสุขภาพ ความปลอดภัย และแรงงานสัมพันธ การใชวินัยควบคุม  การประเมินผล การกำหนด
งาน หรือการออกแบบงาน ประกอบกับการเชื่อมโยงระหวางบุคคล และองคการ ลักษณะทรัพยากรบุคคลท่ีองคการ
ตองการ โดยพิจารณาถึงการกำหนดงานท้ังระบบดวยการศึกษาองคประกอบขององคการ สภาพแวดลอม ดาน
พฤติกรรม รวมท้ังกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีประกอบดวยพุทธบริษัท ๔ ในพระพุทธศาสนา 
      ๒)  เพ่ือใหผูศึกษารูวิธีการนำความรูท่ีไดรับไปใชกับสภาพความเปนจริง และนำหลักเกณฑการวิเคราะหตัวแปร
ทางองคการท่ีสำคัญ ๆ       
      ๓)  เพ่ือใหผูศึกษาสามารถนำหลักการท่ีศึกษาสามารถประยุกตในการบริหารได 
  
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/การบูรณาการสอนในรายวิชาฯ) 
      เพ่ือใหนิสิตไดรับความรูเก่ียวกับกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยตามแนวพุทธศาสนา โดยพิจารณาถึงการ
กำหนดงานท้ังระบบดวยการศึกษาองคประกอบขององคการ สภาพแวดลอม ดานพฤติกรรม รวมท้ังกระบวนการ
บริหารทรัพยากรมนุษยท่ีประกอบดวยพุทธบริษัท ๔ ในพระพุทธศาสนา 

 

หมวดที ่๓  ลักษณะและการดำเนินการ 
 

๑. คำอธิบายรายวิชา   
๖๐๘ ๒๐๒  การบริหารทรัพยากรมนุษย                           ๓ (๓-๐-๖) 

        (Human Resource Management) 

ศกึษากระบวนการบรหิารทรพัยากรมนุษยต์ามแนวพุทธศาสนาดว้ยการออกแบบการวเิคราะห ์

และการวเิคราะห ์เพื่อจดัแบ่งตําแหน่งงาน การวางแผนทรพัยากรมนุษย ์การสรรหา และการคดัเลอืกพนักงาน 

การปฐมนิเทศบรรจุพนักงาน และการประเมนิผลการปฏิบตัิงาน การฝึกอบรม และการพฒันา กระบวนการ

ทางดา้นสุขภาพ ความปลอดภยั และแรงงานสมัพนัธ ์การใชว้นิยัควบคุม  การประเมนิผล การกาํหนดงาน หรอื

การออกแบบงาน ประกอบกับการเชื่อมโยงระหว่างบุคคล และองค์การ ลกัษณะทรพัยากรบุคคลที่องค์การ

ตอ้งการ โดยพจิารณาถงึการกําหนดงานทัง้ระบบดว้ยการศกึษาองคป์ระกอบขององคก์าร สภาพแวดลอ้ม ดา้น

พฤตกิรรม รวมทัง้กระบวนการบรหิารทรพัยากรมนุษยท์ีป่ระกอบดว้ยพุทธบรษิทั ๔ ในพระพุทธศาสนา 

๒. จำนวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 



 ๓ 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา   

เชิญวิทยากรเพื่อสอนเสริม
ตามความตองการ   

ไมมีการฝกคนควาขอมูลใน
ภาคสนาม 

การศึกษาดวยตนเอง ๖ 
ชั่วโมงตอสปัดาห   

 

๓. จำนวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล 
   - อาจารยประจำรายวิชา ประกาศเวลาใหคำปรึกษารายบุคคล/กลุมหรือผานเว็ปไซตของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจดัการ
เชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
 

หมวดที ่๔  การพัฒนาการเรียนรูของนิสิต 
 

๑. คุณธรรม จรยิธรรม 

     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา (โดยเปนความรับผิดชอบหลักคือ ขอ ๓) 
            การพัฒนาผูเรียนใหมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิ์ของขอมูลสวนบุคคล การ
ไมเปดเผยขอมูล การรักษาความลับของผูใหขอมูล การไมละเมิดลิขสิทธิ์ทางเอกสาร/ตำราและไมละเมิดสิทธทาง
ปญญา มีความซ่ือสัตยสุจริตวิชาชีพ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณสมบัติตามหลักสูตร/สาขาวิชาฯ 
            ๑) มีความสามารถในการใชดุลยพินิจเพ่ือการแกปญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมท่ีซับซอนอยางผูรูใน
บริบทของศาสตรทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 
           ๒) มีความสามารถในการสนับสนุนอยางจริงจังใหผูอ่ืนใชดุลยพินิจบนฐานความรูทางการบริหารทรัพยากร
มนุษยในการจัดการกับบริบทท่ีมีผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 
          ๓) มีภาวะผูนำในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในท่ีทำงาน และชุมชนท่ีตน
เก่ียวของ 
          ๔) มีความสามารถในการเปนแบบอยางท่ีดีงามของผูอ่ืน 
     ๑.๒ วิธีการสอน  
          - การบรรยาย (Lecture) กรณียกตัวอยางเก่ียวกับประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวกับการศึกษาคนควาขอมูล 
          - การอภิปรายและสรุปจากรณีศึกษาตัวอยางท่ีอาจารยผูสอนกำหนดให 
          - การฝกวิเคราะหและสังเคราะหแนวคิด/ทฤษฎีและผลงานทางวิชาการท่ีเก่ียวของ 
          - ทดสอบความรูความเขาใจจากเนื้อหาสาระท่ีปรากฏตามคำอธิบายรายวิชาฯ 
          - กำหนดใหนิสิตนำเสนอผลการศึกษาคนควาตามเนื้อสาระท่ีกำหนดให 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - พฤติกรรมการเรียนการเขาเรียน การตรงตอเวลาและการมีสวนรวม/การคิด/การศึกษาเพ่ือคนหาคำตอบ 
          - การฝกปฏิบัติงาน/ทำแบบฝกหัดตามท่ีไดรับมอบหมายและทำงานไดอยางมีคุณภาพ 
          - การศึกษา/คนควาขอมูลเพ่ือจัดทำและนำเสนอเปนกรณีศึกษาเก่ียวกับทฤษฎีองคการและการจัดการ 
          - การศึกษาและการวะเคราะห/สังเคราะหจากตัวอยางจริงท่ีเปนเอกสารทางวิชาการ 
          - การวัดผลจากการสอบกลางภาคเรียนและสอบปลายภาคเรียน รวมท้ังประเมินผลจากงานท่ีมอบหมาย 

๒. ความรู   

     ๒.๑ ความรูท่ีตองไดรับ (เปนความรับผิดชอบหลัก ขอ ๑ สวนความรับผิดชอบรอง ขอ ๑ ขอ ๒ ขอ ๔) 



 ๔ 

              ๑) มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมหรือสรางองคความรูใหมท่ีเปนแกนของสาขาวิชาฯ 
             ๒) มีความสามารถในการใชเทคนิคการวิจัยและพัฒนาเพ่ือหาขอสรุปของปรากฏการณในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร 
             ๓) มีความเขาใจอยางลึกซ้ึงและกวางขวางเก่ียวกับองคความรูเชิงปฏิบัติการท่ีเปลี่ยนแปลงไปท้ังใน
ระดับชาติและนานาชาติ    
             ๔) มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนปจเจกปญญามาเปนสาธารณปญญาท่ีกอใหเกิดคุณคาตอสังคม    
     ๒.๒ วิธีการสอน 
การบรรยาย การอภิปราย การศึกษากรณีการบริหารจัดการองคการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชน 
            ๑)  ทฤษฎีเก่ียวกับองคการและวิธีประยุกตใชในองคกรทางโลกและทางธรรม 
             ๒)  องคการท่ีเปนสภาพความเปนจริง และนำหลักเกณฑการวิเคราะหตัวแปรทางองคการท่ีสำคัญ ๆ       
             ๓)  การศึกษาทิศทางองคการ กลไกองคการระบบการตัดสินใจและกระบวนการนโยบาย 
             ๔)  ทฤษฎีการจัดการและการประยุกตใชในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรและองคกรตางๆ 
              ๕) รูปแบบการจัดองคการท่ีพึงประสงคในปจจุบัน โดยศึกษากรณีตัวอยางการจัดการองคกรทาง
พระพุทธศาสนา 
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
              -  การวัดผลจากการสังเกต สอบกลางภาคและสอบปลายภาค เนนการวัดผลจากความเขาใจเปนหลัก 
              -  การนำเสนอจากผลการวิเคราะห/สังเคราะหและสรุปผลเปนรายงาน 
              -  การวัดความรูความเขาใจจากคุณภาพของผลงานท่ีทำเสร็จ 
              -  ความสมบูรณของเอกสารรายงานและสงตรงเวลา 

๓. ทักษะทางปญญา 

    ๓.๑ ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา (เปนความรับผิดชอบหลัก ขอ๑ สวนความรับผิดชอบรอง ขอ ๒, ๓, ๔) 
          ๑) สามารถใชความเขาใจอันถองแทในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรูในการวิเคราะหประเด็นและ
ปญหาสำคัญไดอยางสรางสรรค  
          ๒) สามารถใชทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรูในพัฒนาแนวทางการแกไขปญหาดวยวิธีการใหมๆ ท่ี
เกิดข้ึนจากการบริหารทรัพยากรมนุษย 
          ๓) สามารถสังเคราะหผลงานวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจใหมๆ ท่ีสรางสรรค  รวมไปถึง
การบูรณาการแนวคิดตางๆ ท้ังภายในและนอกสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนษุยท่ีศึกษาในข้ันสูง 
          ๔) สามารถออกแบบและดำเนินการโครงการวิจัยท่ีสำคัญในเรื่องท่ีซับซอนท่ีเก่ียวกับการพัฒนาองคความรู
ทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษยใหมๆ จนกลายเปนขอเสนอเพ่ือการนำไปสูการปฏิบัติตอไป  
๓.๒ วิธีการสอน 
            มอบหมายงานท่ีเก่ียวกับแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับองคการและทฤษฎีการจัดการ รวมท้ังวิธีประยุกตใชใน
องคกรทางโลกและทางธรรม องคการท่ีเปนสภาพความเปนจริง และนำหลักเกณฑการวิเคราะหตัวแปรทางองคการท่ี
สำคัญ ๆ       
            การศึกษาทิศทางองคการ กลไกองคการระบบการตัดสินใจและกระบวนการนโยบาย รูปแบบการจัดองคการ



 ๕ 

ท่ีพึงประสงค 
            ในปจจุบัน และการจัดการองคกรทางพระพุทธศาสนา โดยเนนใหผูเรียนเปนศูนยกลาง 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การสอบกลางภาคและสอบปลายภาค โดยเนนการวัดผลจากความรูและความเขาใจเปนสำคัญ 
          - การวิเคราะหและสังเคราะหประเด็นตางๆและการสรุปผลการศึกษาท่ีเปนรายงาน 
          - การวัดผลจากการสังเกตและการเขารวมกิจกรรมการศึกษาคนควาขอมูล 
 
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ  
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา (ความรับผิดชอบหลักคือ ขอ ๔ 
สวนรับผิดชอบรองคือ ขอ๑, ๒ และ ๓) 
             ๑) มีความสามารถสูงในใชความรูทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษยเพ่ือการแสดงความคิดเห็นทาง
วิชาการไดอยางลึกซ้ึงและแหลมคม  
            ๒) มีความสามารถในการใชความรูทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษยเพ่ือการวางแผน วิเคราะหและ
แกปญหาท่ีซับซอนสูงมากดวยตนเอง รวมท้ังวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
            ๓) มีความสามารถสรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค  
            ๔) มีความสามารรถในการแสดงออกถึงความโดดเดนในการเปนผูนำในทางวิชาการและสังคมท่ีซับซอน   
 
     ๔.๒ วิธีการสอน 
                - จัดกิจกรรมใหนิสิตมีสวนรวมในการวิเคราะหและสังเคราะหเอกสารทางวิชาการ 
                - มอบหมายงานใหแตละกลุมหรือรายบุคคล เชน การศึกษาคนควาเพ่ือจัดทำรายงานฯ 
                - การนำเสนอผลการศึกษาคนควาเปนรายบุคคล/กิจกรรมสัมมนาเอกสารวิชาการในกลุมยอยฯ 
     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
                - ประเมินตนเองและประเมินดวยเพ่ือน ตามแบบฟอรมท่ีกำหนดให 
               - รายงานท่ีนำเสนอและสังเกตจากพฤติกรรมทำงานเปนทีม 
               - รายงานการศึกษาดวยตนเอง/รายงานผลงานวิชาการ 



 ๖ 

๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา       
             (โดยความรับผิดชอบหลักคือขอ ๓ สวนขอ ๑ และ ขอ ๒ เปนความรับผิดชอบรอง) 
         ๑) สามารถคัดกรองขอมูลและใชหลักตรรกะทางคณิตศาสตรและสถิติ ในการศึกษาคนควาปญหา เชื่อมโยง
ประเด็นปญหาท่ีสำคัญและซับซอน และเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในดานตางๆ โดยเฉพาะทางดานการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยในเชิงลึกได 
          ๒) สามารถสื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังการพูด การอาน การฟง การ
เขียน และการนำเสนอ และสื่อสารกับกลุมบุคคลตางๆ ท้ังในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนท่ัวไปไดอยาง
เหมาะสม 
          ๓) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอรายงานการวิจัย หรือโครงการคนควาท่ีสำคัญ ท้ังใน
รูปแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ รวมถึงการตีพิมพผานสื่อทางวิชาการและวิชาชีพไดอยางเหมาะสม    
  ๕.๒ วิธีการสอน       
          - การมอบหมายใหนิสิตไดศึกษาคนควาดวยตัวเองจาก Website, e-learning มีการอางอิงอยางถูกตอง 
             และครบถวน 
          - การสืบคนขอมูลและวรรณกรรมหรือแนวคิด/ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
          - การนำเสนอผลการศึกษาคนควาหรือสืบคนเปนกลุมหรือรายบุคล  
     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การจัดทำงานและนำเสนอสื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
           - การมีสวนรวมเพ่ืออภิปรายจากผลการศึกษาคนควา 
           - การนำเสนอผลการศึกษาคนควาดวยตนเอง 

  
  

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด 
จำนวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  ส่ือ
ท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

๑ 
 

แนะนำวิธีการศึกษาและวัด
ประเมินผลการศึกษาฯ 
     - แนวการสอน/เน้ือหารสาระ 
     - กิจกรรมการเรียนการสอน 
     - การวัดและประเมินผลฯ 

๓ แนะนำกิจกรรม นิสิ ตและการวัด
ประเมินผล บรรยาย อภิปราย และ
การสรุปสาระท่ีสำคัญๆ 

 
ผศ.ดร.อนุวัต  กระสังข 

๒ 
 

ความรูท่ัวไปเก่ียวกับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย 

๓ บ รรย าย   ย ก ตั ว อ ย า งป ร ะก อ บ 
อภิปราย ซักถาม โตตอบ วิเคราะห ใน
ประเด็นเก่ียวกับความหมายของรัฐ
ประศาสนศาสตรโดยเนนนิสิตเปน
ศูนยกลาง 
 

 
ผศ.ดร.อนุวัต  กระสังข 



 ๗ 

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด 
จำนวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  ส่ือ
ท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

๓ 
 

การวิเคราะหงาน 
-ความหมายของการวิเคราะหงาน 
-กระบวนการของการวิเคราะหงาน 
-ประโยชนของการวิเคราะหงาน 
-วัตถุประสงคของการจดัทำการเก็บ
รวบรวมขอมลูเก่ียวกับงาน 
-คุณสมบัติของนักวิเคราะหงานท่ีดี 

๓ บ ร รย าย  อ ภิ ป ร าย แ ล ะ ให นิ สิ ต
ยกตัวอยางพรอมท้ังแสดงความคิดเห็น
รวมกันและอาจารยผูสอนเปนผูสรุป
แนวคิดสำคัญในประเด็นดังกลาว 

 
ผศ.ดร.อนุวัต  กระสังข 

๔ 
 

การวางแผน 
-ค ว าม ห ม า ย ข อ งก า ร ว า งแ ผ น
ทรัพยากรมนุษย   
-ค วาม ส ำคั ญ ข อ งก าร ว า งแ ผ น
ทรัพยากรมนุษย   
-กระบวนการการวางแผนทรัพยากร
มนุษยในองคกร 
-ปจจัยท่ีควรคำนึงในการวางแผน
ทรัพยากรมนุษยในองคกร 
-ประโยชนของการวางแผนทรัพยากร
มนุษย 

๓ 
 

บรรยาย อภิปรายและยกตัวอยางท่ี
เก่ียวกับการจัดองคการให เห็น เปน
รูปธรรมพรอมท้ังใหนิสิตเปนผูคิดและ
วิ เค ร า ะ ห พ ร อ ม ท้ั ง ย ก ตั ว อ ย า ง
ประกอบดวย 

ผศ.ดร.อนุวัต  กระสังข 

๕ 
 

การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร 
-ความหมายและวัตถุประสงคของ
การคัดเลือกบุคลากร 
-กระบวนการสรรหา 
-ขอจำกัดท่ีมีผลกระทบตอการสรรหา 
-วิธีการสรรหาบุคลากร 
-เครื่องมือเพ่ือการคัดเลือกบุคลากร 

๓ บ ร รย าย แ ล ะ ก า ร ย ก ตั ว อ ย า งม า
ประกอบการอธิบายใหเห็นจริง 

ผศ.ดร.อนุวัต  กระสังข 

๖ 
 

การปฐมนิเทศ 
-ความหมายและวัตถุประสงคของ
การปฐมนิเทศ 
-ประโยชนของการปฐมนิเทศ 
-รูปแบบการปฐมนิเทศได 
-คุณลักษณะของการปฐมนิเทศท่ี
ประสบผลสำเร็จ 
-ประเภทของการบรรจุแตงตั้ง  

๓ อธิบายและใหนิสิตแสดงความคดิเห็นใน
ประเด็นดังกลาวพรอมท้ังยกตัวอยางให
เปนเปนรูปธรรม 

ผศ.ดร.อนุวัต  กระสังข 

๗ 
 

การฝกอบรม 
-ความหมายของการฝกอบรม 
-ประเภทของการฝกอบรม 
-ความสำคญัของการฝกอบรม 
-แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากร
และการฝกอบรม 

๓ การอธิบายและการยกตัวอยาง-การ
ติ ด ต าม ป ระ เมิ น ผ ล  แ ล ะ ให นิ สิ ต 
อภิปรายวิเคราะหรวมกัน 

ผศ.ดร.อนุวัต  กระสังข 



 ๘ 

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด 
จำนวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  ส่ือ
ท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

-กระบวนการฝกอบรม 
๘ สอบกลางภาคเรียน ๓ กรรมการควบคุมหองสอบ 
๙ 
 

การบริหารคาตอบแทน 
-ความหมายของคาตอบแทน 
-แนวทางในการกำหนดคาตอบแทน 
-การกำหนดโครงสรางเงินเดือนหรือ
คาจาง 
-ลักษณ ะของโครงสรางการจ าย
คาตอบแทน (Pay Structure) 
-นโยบายคาตอบแทนกับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย 

๓ บรรยาย อภิปรายและยกตัวอยาง-
พรอมท้ังให นิสิตคนควาขอมูล เพ่ือ
นำเสนออภิปรายรวมกันในช้ันเรียน 

ผศ.ดร.อนุวัต  กระสังข 

๑๐ 
 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
-ความหมายของความหมายของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
-วัตถุประสงคของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
-กระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน   
-ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
-ประเภทเครื่องมือการประเมินการ
ปฏิบัติงาน  

๓ การอธิบายและการยกตัวอยาง-การ
ติ ด ต ามป ระ เมิ น ผล  และ ให นิ สิ ต 
อภิปรายวิเคราะหรวมกัน พรอมกับ
การนำเสนอรายงานคนควา 

ผศ.ดร.อนุวัต  กระสังข 
 

๑๑ 
 

คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน 
-ความหมายคุณภาพชีวิตกับการ
ทำงาน 
-ความสำคัญของคุณภาพชีวิตการ
ทำงาน 
-ความปลอดภัยในการทำงาน 
-ทฤษฎีแนวคิดการเกิดอุบัติเหตุและ 
มาตรการในการแกปญหาการประสบ
อันตรายจากการทำงาน 
-การจัดการดานสุขภาพอนามัย และ
สภ าพแวดล อม ในการทำงาน ท่ี
ปลอดภัย 

๓ การอธิบายและการยกตัวอยาง-การ
ติ ด ต ามป ระ เมิ น ผล  และ ให นิ สิ ต 
อภิปรายวิเคราะหรวมกัน พรอมกับ
การนำเสนอรายงานคนควา 

ผศ.ดร.อนุวัต  กระสังข 

๑๒ 
 

ความสัมพันธระหวางนายจางและ
พนักงาน 
-ความหมายของแรงงานสัมพันธ 
-ระบบแรงงานสัมพันธทวิภาคี และ
ไตรภาคี 
-หนาท่ีของนายจางและลูกจาง 

๓ บรรยาย อธิบาย และนำตัวอยางมา
ประกอบการอธิบายให เห็ นอย าง
ชัดเจนพรอมท้ังได เชิญอาจารยผูมี
ความรูทางดาน “ระบบราชการของ
ไทย”  มาใหความรูเพ่ิมเติมกับนิสิตใน
ช้ันเรียน พรอมกับการนำเสนอรายงาน

ผศ.ดร.อนุวัต  กระสังข 
+ 

(อาจารยสอนเสรมิ) 



 ๙ 

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด 
จำนวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  ส่ือ
ท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

-กระบวนการแรงงานสัมพันธ 
-การบริหารแรงงานสัมพันธ 

คนควา 

๑๓ 
 

 การบริหารทรัพยากรมนุษยตามแนว
พระพุทธศาสนา 
-การบริหารทรัพยากรมนุษยตามแนว
พระพุทธศาสนา 
-กระบวนการการบริหารทรัพยากร
มนุษยตามแนวพระพุทธศาสนา 
-การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ 
-บริหารงานสมัยใหมประยุกต ใช
ควบคูกับหลักพุทธธรรม 
-จริยธรรมกับการบริหารทรัพยากร
มนุษย 

๓ บรรยาย อธิบาย และนำตัวอยางมา
ประกอบการอธิบายใหเห็นอยาง
ชัดเจน พรอมกับการนำเสนอรายงาน
คนควา 

ผศ.ดร.อนุวัต  กระสังข 
 

๑๔-๑๕ นำเสนอรายงาน ๖  ผศ.ดร.อนุวัต  กระสังข 
๑๖ สอบปลายภาค ๓ กรรมการคุมการสอบ 

 
 
       ๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ท่ี  วิธีการประเมิน  สัปดาหท่ีประเมิน  สัดสวนเกณฑท่ีประเมินผล 

๑ 

ทดสอบเก็บคะแนน 
 - ทบสอบความเขาใจ 
 - การนำเสนอผลการศกึษา 
 - การตรวจรายงานฯ 
 - การสอบปลายภาค 

 

 
๑๐ % 
๒๐ % 
๑๐ % 
๓๐ % 

๒ 

การวิเคราะหกรณีศึกษา คนควา  
การนำเสนอรายงาน 
 - การจัดทำรายงานกลุม 
 - การตรวจและสรุปบทความ 
 - การสงงานตามท่ีมอบหมาย 

มีช้ินงานตามจุดดำ(ความ
รับผิดชอบหลัก) ท้ัง ๕ ดาน 
๑ ) มี ภ า ว ะ ผู น ำ ใน ก า ร
สงเสริมให มีการประพฤติ
ปฏิบั ติตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมในท่ีทำงาน และ
ชุมชนท่ีตนเก่ียวของ 

๒) มีความสามารถในการ
พัฒนานวัตกรรมหรือสราง
องคความรูใหม ท่ี เปนแกน
ของสาขาวิชาฯ 

๒๐% 



 ๑๐ 

๓) สามารถใชความเขาใจอัน
ถองแทในทฤษฎีและเทคนิค
การแสวงหาความรูในการ
วิเคราะหประเด็นและปญหา
สำคัญไดอยางสรางสรรค  
๔) มีความสามารรถในการ
แสดงออกถึงความโดดเดน
ใน ก า ร เป น ผู น ำ ใน ท า ง
วิชาการและสังคมท่ีซับซอน   
๓) สามารถใช เทคโนโลยี
สารสนเทศในการนำเสนอ
ร า ย ง า น ก า ร วิ จั ย  ห รื อ
โครงการคนควาท่ีสำคัญ ท้ัง
ในรูปแบบท่ีเปนทางการและ
ไมเปนทางการ รวมถึงการ
ตีพิมพผานสื่อทางวิชาการ
และวิชาชีพไดอยาง 

๓ 
การเขาเรียน/รวมทำกิจกรรม 
 - การมีสวนรวม อธิปราย 
 - การเสนอความคิดเห็นในกลุม 

ตลอดภาคการศึกษา 
-มีเอกสารรายงานฯ 

๑๐% 

 
 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑. เอกสารและตำราหลัก 
              อนุวัต  กระสังข. การบริหารทรัพยากรมนุษย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๖๐. 
๒. เอกสารและขอมูลสำคัญ 
          อนุวัต  กระสังข. ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๗. 
          อนุวัต  กระสังข. การจัดการทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๘. 
          อนุวัต  กระสังข. วิทยาการบริหาร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙. 
          อนุวัต  กระสังข. พ้ืนฐานรัฐประศาสนศาสตร. พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๖๐. 
 



 ๑๑ 

๓. เอกสารและขอมูลแนะนำ      ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย : WWW.mcu.ac.th , WWW.polmcu.com 

      - ทฤษฎีองคการและการจัดการ,   https://docs.google.com/document/edit?id 
      - การคนควาวิทยานิพนธ (Thesis) : WWW.ThaiLIS       สภาพัฒนาเศรษฐกิจ (สศช) : WWW.nesdb.go.th 
 

 
หมวดที ่๗  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชาฯ 

                                                                                                                   

๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
       ๑.๑ นิสิตประเมินประสิทธิผลของรายวิชาฯ 
              ๑)   ดานวธิีการสอนของอาจารย  
              ๒)  ดานการจัดกิจกรรมในหองเรียน 
              ๓)  ดานการจัดกิจกรรมนอกหองเรียน  
              ๔)  สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีสงผลกระทบตอการเรียนรูและผลการเรียนรู 5 ดานท่ีไดรับ 

๕) ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงรายวิชาดวยระบบเครือขายของมหาวิทยาลัยฯ 
      ๑.๒ อาจารยผูสอนประเมินพฤติกรรมการเรียนของนิสิต 
              ๑) การสังเกตจากสนทนากลุมระหวางอาจารยผูสอนกับผูเรียน 
๒) การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 
      ๑.๓ แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา 
              ๑)  แบบประเมินอาจารยผูสอนและเอกสารรายงานท่ีสรุปผลการประเมิน 
              ๒) แบบประเมินรายวิชาฯ และเอกสารรายงานท่ีสรุปผลการประเมิน 
      ๑.๔ ขอเสนอแนะผานเว็บ ท่ีอาจารยผูสอนไดจัดทำเปนชองทางการส่ือสารกับนิสิต 
            หลักฐานท่ีจะใชประเมินผลตาม มคอ.๕  เชน  เมล  เว็บบอรด  ฯลฯ 
 

๒. กลยุทธการประเมินการสอน 
       ๒.๑ การสอนเปนไปในลักษณะท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
               -  มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักและแนะนำใหผูเรียนคนควาหรือทำความเขาใจปลีกยอยดวย
ตนเอง 
       ๒.๒ การสอนหลักการหรือทฤษฎีและกฎเกณฑตางๆ เพ่ือทดลองปฏิบัติจริงและใชเครื่องมือดวยตนเอง 
              -  โดยสอนสอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมท่ีสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือทำใหผูเรียนเกิด
ทักษะ 
                  ในการเรียนรู การนำเสนอ และการอภิปราย โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารกับผูอ่ืน  
       ๒.๓ การวัดและประเมินการสอน: 
             - การกำหนดวิธีวัดผลการศึกษา โดยอิงมาตรฐานกลุมหรืออิงเกณฑ 
             - การสังเกตโดยอาจารยผูสอนจากการท่ีนิสิตมาขอคำปรึกษา  
 

๓. การปรับปรงุการสอน 
           หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยจัดกิจกรรมในการระดม

http://www.mcu.ac.th/
http://www.polmcu.com/
http://www.thailis/
http://www.nesdb.go.th/


 ๑๒ 

สมอง และหาขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือปรับปรุงการสอน ดังนี้  
      ๓.๑ สาขาวิชาฯ กำหนดใหผูสอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธและวิธีการสอนจากผลการประเมิน
ประสิทธิผลรายวิชาแลวจัดทำรายงานผลดำเนินการรายวิชา(มคอ.๕) ตามท่ี สกอ.กำหนดใหจัดทำทุกภาค
การศึกษา(ภายใน ๓๐ วัน/เทอม) 
      ๓.๒ สาขาวิชาฯ สงเสริมใหอาจารยผูสอนเขารับการอบรมถึงกลยุทธการสอน วิเคราะหผูเรียนและการ
วิจัยในชั้นเรียนในรายวิชาท่ีมีปญหาหรือมีประสิทธิผลจากการประเมินต่ำฯ อยางนอยภาคการศึกษาละ 1 
รายวิชา 
      ๓.๓ สาขาวิชาและคณะวิชาฯ จัดใหมีการประชุม/สัมมนากับอาจารยผูสอนเพ่ือปรึกษาหารือปญหาการ
เรียนรูของนิสิตและวิธีการปรับปรุง/แกไขหรือพัฒนาใหดียิ่งข้ึน 
 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวชิา 
           ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามท่ีคาดหวังจากการ
เรียนรูในรายวิชา ๕ ดาน โดยสอบถามนิสิตหรือสุมตรวจผลงานนิสิต รวมถึงผลการทดสอบยอย ดังนี้ 
            ๔.๑ การแตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบฯ เพ่ือตรวจสอบผลการประเมิน”ผลการเรียนรู ๕ ดาน”
ของนิสิต โดยการตรวจสอบกระบวนการเรยีน-การสอนรายวิชานั้นๆ เชน ตรวจ มคอ.๓ เนื้อหาในรายวิชาและ
สื่อการสอน รวมท้ังเอกสารประกอบการสอน/ตำราท่ีใชประกอบการสอนฯ (ตามหมวดท่ี ๒ การจัดการเรียน
การสอนของรายวิชาฯ ใน มคอ.๕) 
           ๔.๒ การตรวจสอบขอสอบ ตรวจรายงาน และวิธกีารใหคะแนนสอบ การใหคะแนนพฤติกรรม และ
การใหคะแนน           ตามขอกำหนดการวัดและประเมินผลรายวิชาตามท่ีกำหนดไว  รวมท้ังพิจารณาจากผล
การทดสอบยอยและใหคำปรึกษาฯ 
           ๔.๓ การทวนสอบผลการเรียนรายวิชาฯ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยรวมในรายวิชา ดังนี้ 
                  ๑)  การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนิสิต โดยอาจารยอ่ืนท่ีประจำ
สาขาวิชาฯ 
                  ๒) การสอบถาม/สัมภาษณนิสิตฯเพ่ือพิจารณาผลการเรียนรูในรายวิชาฯ โดยคณะกรรมการท่ี
รับผิดชอบและผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิฯแตละสาขาวิชาฯ เพ่ือตรวจสอบผลประเมิน”ผลการเรียนรู ๕ ดาน”
และพฤติกรรมนิสิต/นิสิตฯ 
 
 

๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 
      จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา โดยสาขาวิชาและคณะวิชาฯ ไดมีการ
วางแผน  การปรับปรุงการสอนและรายละเอียดของวิชา(มคอ.๓) เพ่ือใหเกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
       ๕.๑ การปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาทุกภาคการศึกษาป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวน
สอบรายวิชาในมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ ๔ 
      ๕.๒ การเปล่ียนหรือสลับอาจารยผูสอนในรายวิชานี้ เพ่ือใหนิสิตไดมีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรู
นี้กับปญหาท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก/ปญหาในสังคมหรือหนวยงานตางๆ 
      ๕.๓ การเชิญวิทยากร/อาจารยผูสอนทานอ่ืนฯ เพ่ือเขารวมสอน ท่ีทำใหนิสิตไดรับความรูเพ่ิมหรือมี
มุมมองในเรื่องประสบการณหรือการประยุกตความรูนี้กับปญหาท่ีมาจากผลงานวิจัย/ประสบการณของ



 ๑๓ 

วิทยากร/ผูทรงคุณวุฒิฯ 
 

 

 
 
ลงช่ือ.................................................................................. 
  อาจารยผูสอนรายวิชา ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุวัต  กระสังข  
         วันท่ี.........เดือน..............................พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
ลงช่ือ.................................................................................. 
  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธิติวุฒิ  หม่ันมี 
         วันท่ี.........เดือน..............................พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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