
 
 

 
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 

รายวิชา ๘๐๖ ๑๐๗  สัมมนาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 
(Seminar on Resources Administration in Education) 

 

ชื่อสถาบัน                         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ์/สาขาวิชา       

วิทยาเขตขอนแก่น/ วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น/ สาขาวิชาพทุธบริหารการศึกษา 
 

หมวดที่  ๑   ขอ้มูลทั่วไป 
๑. 
 

รหัสและชื่อรายวิชา 
๘๐๖ ๑๐๗   สัมมนาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 
                (Seminar on Resources Administration in Education) 

๒. จ านวนหน่วยกติ      
๓ หน่วยกิต    ๓ (๓-๐-๖) 

๓. 
 

หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรครุศาสตรดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศกึษา ประเภทวิชาบงัคับ 

๔. 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ๑) อาจารย์ ดร.สุนทร สายค า 

๒) ศาสตราจารย์ ดร.กนกอร สมปราชญ ์
๓) อาจารย์ ดร.จุฬาพรรณภรณ ์ธนะแพทย ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา    ๑) อาจารย์ ดร.จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย ์
อาจารย์ผู้สอน                     ๑) อาจารย์ ดร.จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย ์

 ๒) ศาสตราจารย์ ดร.กนกอร สมปราชญ ์
๕. 
 

ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการศึกษาที่  ๒  ปีการศกึษา ๒๕๖๔  ชั้นปีที่ ๑ 

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

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

๘. 
 

สถานที่เรียน 
อาคารเรียนบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

๙. 
 

วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายวิชาครั้งล่าสุด 
๒๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
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หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
(๑) นสิิตแสดงออกหรือสื่อสารข้อสรุปของปัญหาโดยค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นที่จะได้รับผลกระทบ 
(๒) นสิิตริเริ่มชี้ให้เหน็ข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อทบทวนและแก้ไข 
(๓) นสิิตมีความรู้ที่เป็นปัจจุบนัในสาขาวิชา รวมถึงประเด็นปัญหาส าคัญที่จะเกิดขึ้น 
(๔) นสิิตรู้เทคนิคการวิจัยและการพัฒนาข้อสรุปซึ่งเป็นทีย่อมรับในสาขาวิชาได้อย่างชาญฉลาด ส าหรับ

หลักสูตรในสาขาวิชาชีพ 
(๕) นสิิตสามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์ 

ประเด็นและปัญหาส าคัญไดอ้ย่างสร้างสรรค์ 
(๖) นสิิตพัฒนาแนวทางการแก้ ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ 
(๗) นสิิตมีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ 
(๘) นสิิตสามารถวางแผนวิเคราะห์และแก้ปญัหาที่ซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง 
(๙) นิสิตสามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการ

วิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพื่อก าหนดผลการเรียนรู้ของรายวิชาการศึกษาค้นคว้าให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  ก าหนดกระบวนการเรียนรู้รายวิชาการศึกษาค้นคว้าในแต่ละหัวข้อให้มีความชัดเจนมาก
ขึ้น  และก าหนดวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และการท าการศึกษาค้นคว้าให้มาตรฐานเดียวกัน
ส าหรับนิสิตและอาจารย์ที่แต่ละคน 
 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนนิการ 

๑. ค าอธิบายรายวิชา 
แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการและหน้าที่ในการบริหาร การบริหารองค์กรทางการศึกษา การ

บริหารงานธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่ หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาและผู้บริหารการศึกษา การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหาร
การศึกษา นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการเรียนรู้เพิ่ม คุณธรรมจริยธรรมของวิชาชีพ
ของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา และจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด การบูรณา
การพุทธธรรมกับแนวคิด ทฤษฎี กระบวนการและหน้าที่ในการบริหาร 

Concept, theory, process and duty in administration, administration in educational 
organizing, administration, finance, parcel and building, good governance and laws and 
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regulations concerning education and administration in educational institutions, educational 
administration efficiency and proficiency increase planning, modern administration 
innovation and technology, educational administration efficiency and proficiency increase 
learning, professional etiquettes of educational institution administrators and educational 
administrators and professional ethics of according to the Teachers’ council of Thailand, 
integration of Buddha-dhamma in concept, theory, process and duty in administration. 
 
๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัต ิ

 
การศึกษาด้วย

ตนเอง 
๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 
(๓ ชั่วโมง x ๑๕ สัปดาห์) 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนิสิตเฉพาะ

กลุ่มและเฉพาะราย 

ไม่ม ี ๙๐ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 

(๖ ชั่วโมง x ๑๕ 
สัปดาห์) 

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
๓.๑  อาจารยป์ระจ ารายวิชาให้ค าปรึกษาเมื่อนิสิตเข้าพบ และให้ค าปรกึษาผ่านเว็ปไซต์ของสาขาวิชา 
๓.๒  จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล/กลุ่ม ตามความต้องการ ๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และการให้

ค าปรกึษาและแนะน าทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และทางไลน์ไม่จ ากัดเวลา 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ายวิชา 
(Curriculum Mapping) 

 
  ความรับผดิชอบหลัก     ความรับผดิชอบรอง 

รายวิชา 
๑.คุณธรรม 
จริยธรรม 

๒.ความรู้ 
๓.ทักษะ 

ทางปัญญา 

๔.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

๕.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๖.ทักษะวิชาชีพ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๘๐๖ ๑๐๗                         
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หมวดที่ ๔  การพัฒนาผลการเรยีนรู้ของนิสิตในแต่ละด้าน 
 

๑. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนา 
กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(๑) สามารถจัดการเกี่ยวกับปัญหาทาง
คุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนในบริบท
ทางวิชาการหรือวิชาชีพ หรือจัดการ
ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยใช้ดุลยพินิจอย่างผู้รู้ 
ด้วยความยุติธรรม ด้วยหลักฐานด้วย
หลักการที่มีเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม 
(๒) แสดงออกหรือสื่อสารข้อสรุปของ
ปัญหาโดยค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นที่
จะได้รับผลกระทบ 
(๓) ริ เริ่มชี้ ให้ เห็นข้อบกพร่องของ
จรรยาบรรณที่ใช้อยู่ ในปัจจุบันเพื่อ
ทบทวนและแก้ไข 
(๔) สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้
ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริยธรรม
ในการจัดการความขัดแย้งและปัญหาที่
มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
(๕) แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการ
ส่งเสรมิให้มกีารประพฤติปฏบิัติตาม
หลักคณุธรรม จริยธรรมในทีท่ างานและ
ในชุมชน 

 
(๑) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในทุกรายวิชาทางการบริหารให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วม 
(๒) เน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์
จ าลองและสถานการณ์จริง 
(๓) เรียนจากบทบาทสมมุติ และ
กรณีตัวอย่างที่ครอบคลุมประเด็น
และปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม
ทั้งในวิชาชีพและการด ารงชีวิต 

 
(๑) ใช้วิธีการประเมินหลาก 
หลายวิ ธีทั้ ง การประ เมิ น
ระหว่างเรียน และภายหลัง
สิ้นสุดวิชา 
(๒) ประเมินภายหลังจาก
การส าเร็จการศึกษาแล้ว 
โดยให้บัณฑิตประเมินและ
ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนา 
กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

๒. ด้านความรู้ 
(๑) สามารถพฒันานวัตกรรมหรือ
สร้างองค์ความรู้ใหม ่
(๒) มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และ
ลึกซึ้งในองค์ความรู้ที่เป็นแกน่ใน
สาขาวิชาการหรือวิชาชีพ รวมทั้ง
ข้อมูลเฉพาะทางทฤษฎี หลักการ
และแนวคิดที่เป็นรากฐาน 
(๓) มีความรู้ทีเ่ป็นปัจจุบันใน
สาขาวิชา รวมถึงประเด็นปัญหา
ส าคัญที่จะเกิดขึ้น 
(๔) รู้เทคนิคการวิจัยและการพัฒนา
ข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา
ได้อย่างชาญฉลาด ส าหรับหลักสูตร
ในสาขาวิชาชีพ 
(๕) ต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
และกว้างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่
เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพ ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
(๖) การพัฒนาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาที่
ศึกษาค้นคว้า 

 
(๑) การสอนโดยให้ผู้เรียนมีการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้กลวิธีสอน
ที่หลากหลาย 
(๒) การเรียนรูแ้บบมีส่วนร่วม 
(๓) การเรียนรูจ้ากการใช้ปัญหาเป็น
พื้นฐาน 
(๔) การเรียนรูจ้ากสถานการณ์จริง 
(๕) การบรรยายร่วมกับการ
อภิปราย 
(๖) การเรียนรูจ้าก การค้นคว้า การ
วิเคราะห์ และกรณีศึกษา 
(๗) การน าเสนอประเด็นที่ผู้เรียน
สนใจ เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันของ
กลุ่ม 

 
(๑) การประเมนิหลายวิธี/
กิจกรรม เพื่อให้ครอบคลุมการ
ประเมินผลด้านความรู้ ทั้งการ
เรียนในห้องเรียนและการ
เรียนด้วยตนเอง 
(๒) การสอบวัดความรู้โดยใช้
ข้อสอบ 
(๓) การรายงานการศึกษา
ค้นคว้า 
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน 

กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนา 
กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

๓. ด้านทักษะทางปัญญา 
(๑) สามารถใชค้วามเข้าใจอัน
ถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิค
การแสวงหาความรู้ในการ
วิเคราะห์ประเด็นและปัญหา
ส าคัญได้อย่างสร้างสรรค ์
(๒) พัฒนาแนวทางการแก้ 
ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ  
(๓) สามารถสังเคราะห์ผลงาน
การวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนา
ความรู้ ความเข้าใจใหม่ที่
สร้างสรรค์ โดยบูรณาการ
แนวคิดต่างๆ ทั้งจากภายใน
และภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษา
ในขั้นสูง 
(๔) สามารถออกแบบและ
ด าเนินการ โครงการวิจัยที่
ส าคัญในเรื่องที่ซับซ้อนที่
เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้
ใหม่ หรือปรับปรุงแนวปฏิบัติ
ในวิชาชีพอย่างมีนัยส าคัญ 

การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการ
คิดและการแกไ้ขปัญหา ทั้งระดับบุคคล
และกลุ่มในสถานการณ์ทั่วไป และ
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร 
โดยใช้วิธีการสอนที่หลากหลายเช่นการ
อภิปรายกลุ่ม การสะท้อนคิด การท า 
กรณีศึกษา การประชุมปรึกษาปัญหา 
การศึกษาอิสระ การจัดท าโครงการ และ
การใช้เกมส์ เป็นต้น 

การประเมินหลายวิธี /กิจกรรม 
เป็นการวัดและการประเมิน
ทักษะการคิด และการแก้ไข
ปัญหา เช่น การสอบวัด
ความสามารถในการคิดและ
แก้ไขปัญหาโดยใช้กรณีศกึษา 
การประเมินจากผลงานที่เกิด
จากการใช้กระบวนการแกไ้ข
ปัญหาการศึกษาค้นคว้าอย่าง
เป็นระบบการวเิคราะห์วิจารณ ์
เช่น รายงานการวิเคราะห์
วิจารณ์กรณีศกึษารายงาน
การศกึษาปญัหาเฉพาะทางทาง
การศกึษา และการสัมมนา 

  



มคอ. ๓ 
 

  
 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน 

กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนา 
กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
(๑) มีความสามารถสูงในการ
แสดงความเห็นทางวิชาการ
และวิชาชีพ 
(๒) สามารถวางแผนวิเคราะห์
และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนสูงมาก
ด้วยตนเอง 
(๓) วางแผนในการปรับปรุง
ตนเองและองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
(๔) สร้างปฏิสัมพันธ์ใน
กิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค ์
(๕) แสดงออกถึงความโดดเด่น
ในการเป็นผู้น าในทางวิชาการ
หรือวิชาชีพ และสังคมที่
ซับซ้อน 

 
 
 
(๑) กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน 
ผู้เรียนกับผู้สอน ผู้เรียนกับผูใ้ช้บริการ 
และผู้ร่วมทีมการศึกษา 
(๒) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการ
ท างานเป็นทีม เพื่อส่งเสริมการแสดง
บทบาทของการเป็นผู้น าและผู้ตาม 
(๓) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาค 
ปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ท างานเป็นทีมและการ
แสดงออกของภาวะผู้น าหลากหลาย
สถานการณ ์

 
 
 
(๑) การประเมนิผู้เรียนในการ
แสดงบทบาทของการเป็นผู้น า
และผู้ตาม ในสถานการณ์การ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค ์
(๒) การประเมนิทักษะที่
แสดงออกถึงภาวะผู้น าตาม
สถานการณ์การเรียนรู้ที่
หลากหลาย 
(๓) การประเมนิความสามารถ
ในการท างานร่วมกับกลุ่ม
เพื่อน และทีมงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและสร้างสรรค ์
(๔) การประเมนิการแสดงออก
ของการตระหนักถึงความ
รับผิดชอบในการเรียนรู้ ตาม
ประสบการณ์การเรียนรู้และ
ความสนใจการพัฒนาตนเอง
ในด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

  



มคอ. ๓ 
 

  
 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน 

กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนา 
กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลย ี
(๑) สามารถคดักรองข้อมูล
ทางคณิตศาสตร์และสถิติเพือ่
น ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าใน
ประเด็นปัญหาทีส่ าคัญและ
ซับซ้อน สรุปปญัหาและ
เสนอแนะการแก้ไขปัญหาใน
ด้านต่างๆ โดยเจาะลึกใน
สาขาวิชาเฉพาะ 
(๒) สามารถสือ่สารอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับบุคคลต่างๆ ทั้ง
ในวงการวิชาการและวิชาชีพ 
รวมถึงชุมชนทั่วไป 
(๓) สามารถน าเสนอรายงาน
ทั้งในรูปแบบทีเ่ป็นทางการ
และไม่เป็นทางการผ่านสิ่ง
ตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ 
รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือ
โครงการค้นคว้าที่ส าคัญ 

 
 
 
(๑) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลทั้งการพูด การฟัง และการ
เขียนในกลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้เรียน และ
ผู้สอน และบุคคลที่เกี่ยวข้องใน
สถานการณ์ทีห่ลากหลาย 
(๒) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ผู้เรยีนได้เลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 
(๓) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ผู้เรยีนได้ใช้ความสามารถใน
การเลือกสารสนเทศและฝึกทกัษะการ
น าเสนอข้อสนเทศด้วยวิธีการที่
หลากหลายเหมาะสมกับผู้ฟังและเนื้อหา
ที่น าเสนอ 

 
 
 
(๑) การประเมนิผลงานตาม
กิจกรรมการเรยีนการสอน 
โดยใช้แบบสังเกต และแบบ
ประเมินทักษะการพูด และ
การเขียน 
(๒) การทดสอบทักษะการฟัง
จากแบบทดสอบที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์การเรียนรู ้
(๓) การทดสอบการวิเคราะห์
ข้อมูล โดยใช้ขอ้สอบ การท า
รายงาน กรณีการศึกษา และ
การวิเคราะห์ข้อมูลการ
ศึกษาวิจัย และการศึกษา
อิสระ 
(๔) การท าโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม และ/หรือ
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
ร่วมกับอาจารย์ผู้สอน 



หมวดที่ ๕   แผนการสอนและการประเมนิผล 
 

๑. แผนการสอน 
 

สัปดาห์ 
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนชั่วโมง 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียน 

การสอน 
สื่อการสอน  วิธีการประเมิน อาจารย์ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 

๑ ปฐมนิเทศ 
- แนะน าจุดมุ่งหมาย 
และขอบข่ายรายวิชา 
- มอบหมายงานสร้าง
ข้อตกลง 
- ชี้แจงการวัดผล
ประเมินผล 
-  แนะน าเอกสารค้นคว้า      
 - ความรู้เบื้องต้นที่ 
เกี่ยวข้องกับการ 
บริหารทรัพยากร 
ทางการศึกษา 

๓ - -นิสิตมีความรู้และเข้าใจ 
ในเรื่องการจัดเรียนการสอนในวิชา
ทรัพยากรทางการศึกษา 
-นิสิตได้รับความรู้เบื้องต้นที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากร 
ทางการศึกษา 
 

-ชี้แนะให้ค าปรึกษาแนว
ทางการเรียนการสอน และ
การมอบหมายงานให้
ด าเนินการ 
-การให้นิสิตค้นคว้าข้อมูล
จากแหล่งความรู้  
 

-เอกสารแผนการ 
จัดการเรียนการสอน 
-เอกสาร หนังสือ 
-PowerPoint  

-ประเมินจากพฤติกรรม
การเรียน  
-ประเมินความรู้ความ
เข้าใจโดยการซักถาม 
 

อ.ดร.จุฬาพรรณภรณ ์
ธนะแพทย์ 

 

 
 
 
 
 
 



มคอ. ๓ 
 

  
 

๑. แผนการสอน (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 

สัปดาห์ 
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนชั่วโมง 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียน 

การสอน 
สื่อการสอน  วิธีการประเมิน อาจารย์ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 

๒ บทที่ ๑  แนวคิดการ
บริหารทรัพยากร
การศึกษา 
๑.๑) ความหมายและ
ขอบข่ายของทรัพยากร
การศึกษา 
๑.๒) ทรัพยากร
การศึกษากับการบริหาร 
๑.๓) ผู้บริหารการศึกษา
กับการบริหารทรัพยากร
การศึกษา 
๑.๔) การศึกษาเกี่ยวกับ
การบริหารทรัพยากร
การศึกษา 

๓ - -นิสิตมีความรู้และเข้าใจ 
ในเรื่องแนวคิด  ทฤษฎีการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษา นวัตกรรม
และเทคโนโลยีการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษา 
 -นิสิตได้รับความรู้ในเรื่อง
ความหมาย ความส าคัญ การ
บริหารทรัพยากรทางการศึกษา 
วิวัฒนาการการบริหารทรัพยากร 
รวมทั้งทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 

-แบบทดสอบก่อนเรียน 
-บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ และอภิปราย
ร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้สอน 
 

- เอกสาร หนังสือ 
- PowerPoint 

-ประเมินจาก
พฤติกรรมการเรียน  
-ประเมินความรู้ความ
เข้าใจโดยการซักถาม
และอภิปรายร่วมกัน 
 

อ.ดร.จุฬาพรรณภรณ ์
ธนะแพทย ์

 



มคอ. ๓ 
 

  
 

๑. แผนการสอน (ต่อ) 
 

สัปดาห์ 
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนชั่วโมง 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียน 

การสอน 
สื่อการสอน  วิธีการประเมิน อาจารย์ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 

๓ บทที่ ๒  การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 
๒.๑) แนวคิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรมนุษย์ 
๒.๒) คุณภาพของทรัพยากร
มนุษย์ 
๒.๓) หลักและทฤษฎีในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ 
๒.๔) กระบวนการในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ 
บทที่ ๓  การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 
๓.๑) หลักและแนวคิดในการ
วางแผนพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 
๓.๒) รัฐกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 
๓.๓) การลงทุนทาง
การศึกษาเพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์  

๓ - เพื่อให้นิสิตมีความรู้และเข้าใจ
ในเรื่องกระบวน 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
การวิเคราะห์งานและการ
ออกแบบงาน การวางแผน
ก าลังคน การสรรหา/การ
คัดเลือก การเลื่อนต าแหน่ง 
การโอนย้าย ฯลฯ ตลอดจน
การน าความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ได้ 
 

-บรรยายและอภิปราย
ร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้สอน 
-แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง 
ประสบการณ์ 
-ระดมสมอง 
-สืบค้นข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต 
 

-เอกสาร หนังสือ 
-PowerPoint  
-แหล่งเรียนรู้จาก
อินเตอร์เน็ต 

-ประเมินจาก
พฤติกรรมการเรียน  
-ประเมินความรู้ความ
เข้าใจโดยการซักถาม
และอภิปรายร่วมกัน 
 

อ.ดร.จุฬาพรรณภรณ ์
ธนะแพทย์ 

 



มคอ. ๓ 
 

  
 

๑. แผนการสอน (ต่อ) 
 

สัปดาห์ 
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนชั่วโมง 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียน 

การสอน 
สื่อการสอน  วิธีการประเมิน อาจารย์ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 

๔ บทที่ ๔  ทรัพยากร
มนุษย์กับการลงทุน
ทางการศึกษา 
๔.๑) ประโยชน์ของ
การศึกษา 
๔.๒) ต้นทุนของ
การศึกษา 
๔.๓) การตัดสินใจ
เกี่ยวกับการลงทุนทาง
การศึกษา 
๔.๔) การจัดสรร
ทรัพยากรเพื่อการ
ลงทุนทางการศึกษา 

๓ - เพื่อให้นิสิตมีความรู้และเข้าใจใน
เรื่องการบริหารเพื่อเสริมสร้างพลัง
อ านาจครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
เพื่อให้นักศึกาสามารถน าความรู้ไป
ใช้ในการวางแผนและแก้ปัญหาของ
หน่วยงาน  

-บรรยายและอภิปราย
ร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้สอน 
-แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง
ประสบการณ์ 
-ร่วมกันแก้ปัญหาที่น า 
เสนอโดยใช้กรณีศึกษา  
และทฤษฎีการบริหาร 
 

-เอกสาร หนังสือ 
-PowerPoint  
-กรณีศึกษา 

-ประเมินจากพฤติกรรมการ
เรียน  
-ประเมินความรู้ความเข้าใจ
โดยการซักถามและอภิปราย
ร่วมกัน 
-การแก้ปัญหาร่วมกัน 
 

อ.ดร.จุฬาพรรณภรณ ์
ธนะแพทย์ 

 
 
 
 
 
 



มคอ. ๓ 
 

  
 

๑. แผนการสอน (ต่อ) 

สัปดาห์ 
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนชั่วโมง 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนการ

สอน 
สื่อการสอน  วิธีการประเมิน อาจารย์ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 

๕ บทที่ ๕  การบริหาร
บุคลากรทางการศึกษา 
๕.๑) พัฒนาการและ
แนวคิดการบริหาร
บุคลากรทางการศึกษา 
๕.๒) การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลทาง
การศึกษา 
๕.๓) หน่วยงานบริหาร
บุคลากรเพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

๓ - -เพื่อให้นิสิตมีความรู้และเข้าใจใน
เรื่องพัฒนาการและแนวคิดการ
บริหารบุคลากรทางการศึกษา 
-เพื่อให้นิสิตสามารถน าหลักการ 
แนวคิดในการบริหารไปใช้ใน
พัฒนาการและแนวคิดการบริหาร
บุคลากรทางการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- เพื่อให้นิสิตมีความรู้และรับทราบ
ถึงหน่วยงานบริหารบุคลากรเพื่อ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

-แบ่งกลุ่ม ค้นคว้าและ
น าเสนอรายงานกลุ่ม  
-การสืบค้นข้อมูล 

-เอกสาร หนังสือ 
-PowerPoint  
-การน าเสนอรายงาน 
-อินเตอร์เน็ต 

-ประเมินจากพฤติกรรม
การเรียน  
-ประเมินความรู้ความ
เข้าใจโดยการซักถามและ
อภิปรายร่วมกัน 
-ประเมินจากการน าเสนอ
รายงาน 
-ประเมินจากการซักถาม
ในขณะที่สรุปบทเรียน 

อ.ดร.จุฬาพรรณภรณ ์
ธนะแพทย์ 

๖ บทที่ ๖  งบประมาณ
เพ่ือการศึกษา 
๖.๑) แนวคิดเกี่ยวกับ
งบประมาณ 
๖.๒) อัตราส่วนของ
งบประมาณทางการศึกษา 
๖.๓) การจัดสรร
งบประมาณเพื่อการศึกษา 
๖.๔) กระบวนการจัดท า
งบประมาณ 

๓ - -เพื่อให้นิสิตมึความรู้ความเข้าใจใน
เรื่อง แนวคิดเกี่ยวกับงบประมาณ
อัตราส่วนของงบประมาณทาง
การศึกษา การจัดสรรงบประมาณ
เพื่อการศึกษา รวมไปจนถึง
กระบวนการจัดท างบประมาณ 
-เพื่อให้นิสิตสามารถน าความรู้ไป
ใช้ประยุกต์ในการบริหาร
งบประมาณเพื่อการศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

-แบ่งกลุ่ม ค้นคว้าและ
น าเสนอรายงานกลุ่ม  
-การสืบค้นข้อมูล 

-เอกสาร หนังสือ 
-PowerPoint  
-การน าเสนอรายงาน 
-อินเตอร์เน็ต 

-ประเมินจากพฤติกรรม
การเรียน  
-ประเมินความรู้ความ
เข้าใจโดยการซักถามและ
อภิปรายร่วมกัน 
-ประเมินจากการน าเสนอ
รายงาน 
-ประเมินจากการซักถาม
ในขณะที่สรุปบทเรียน 

อ.ดร.จุฬาพรรณภรณ ์
ธนะแพทย์ 

 



มคอ. ๓ 
 

  
 

๑. แผนการสอน (ต่อ) 
 

สัปดาห์ 
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนชั่วโมง 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนการ

สอน 
สื่อการสอน  วิธีการประเมิน อาจารย์ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 

๗ บทที่ ๗  การจัดสรร
งบประมาณทางการ
ศึกษา 
๗.๑) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดสรรงบประมาณ
การศึกษาของไทย 
๗.๒) สูตรการจัดสรร
งบประมาณ 
๗.๓) การคาดประมาณ
จ านวนนักเรียนและ
งบประมาณการศึกษา 
๗.๔) การตรวจสอบ
วิธีการจัดสรรงบประมาณ 

๓ - -เพื่อให้นิสิตมีความรู้และเข้าใจใน
เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสรร
งบประมาณการศึกษาของไทย และ
สามารถค านวณสูตรการจัดสรร
งบประมาณได้ 
-เพื่อให้นิสิตได้ทราบเรื่องการคาด
ประมาณจ านวนนักเรียนและ
งบประมาณการศึกษา และการ
ตรวจสอบวิธีการจัดสรรงบประมาณ 
 

-แบ่งกลุ่ม ค้นคว้าและ
น าเสนอรายงานกลุ่ม  
-กิจกรรมกลุ่ม 

-เอกสาร หนังสือ 
-PowerPoint  
-การน าเสนอรายงาน 
-การร่วมกิจกรรม 

-ประเมินจากพฤติกรรม
การเรียน  
-ประเมินความรู้ความ
เข้าใจโดยการซักถามและ
อภิปรายร่วมกัน 
-ประเมินจากการน าเสนอ
รายงาน 
-ประเมินจากการร่วม
กิจกรรมกลุ่ม 

อ.ดร.จุฬาพรรณภรณ ์
ธนะแพทย์ 

 

๘ สอบกลางภาค 

 
 
 
 
 



มคอ. ๓ 
 

  
 

๑. แผนการสอน (ต่อ) 
 

สัปดาห์ 
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนชั่วโมง 

วัตถุประสงค์การเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนการ

สอน 
สื่อการสอน  วิธีการประเมิน อาจารย์ผูส้อน 

บรรยาย ปฏิบัต ิ
๙ บทที่ ๘  งบประมาณ

สถานศึกษา 
๘.๑) แนวคิดและหลักการ
เกี่ยวกับงบประมาณ
สถานศึกษา 
๘.๒) การงบประมาณ
สถานศึกษาและการบรหิาร
งบประมาณ 
๘.๓) การบริหาร
งบประมาณ 
๘.๔) การวิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายทางการศึกษา 
บทที่ ๙  ประสิทธิภาพของ
การใช้ทรัพยากร 
๙.๑) แนวคิดและขอบข่าย
การวัดประสิทธิภาพ  
๙.๒) การวัดผลผลิตของ
ระบบการศึกษา 
๙.๓) การวิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายทางการศึกษา 
๙.๔) แนวทางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากร 

๓ - -เพื่อให้นิสิตมีความรู้และเขา้ใจในเรือ่ง
การระดมงบประมาณสถานศึกษาและ
การระดมทรัพยากรทางการศกึษา 
-เพื่อให้นิสิตสามารถวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
ทางการศึกษาได้อย่างถูกต้อง และรูท้ี่มา
ที่ไปของงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
-เพื่อให้นสิิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวคิดและขอบขา่ยการวัด
ประสิทธิภาพ 
-เพื่อให้นิสิตได้เพิม่ทักษะทางดา้นการ
วัดผลผลิตของระบบการศึกษา การ
วิเคราะห์คา่ใช้จา่ยทางการศึกษา 
-เพื่อฝึกการศึกษาค้นคว้าจากแหลง่
เรียนรู้ต่าง ๆ 
-เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้แนวทางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร 
 

-แบ่งกลุ่มระดมสมอง
เรื่องการบรหิารงานใน
สถานศึกษาของผูบ้ริหาร
ยุคปัจจุบัน 
-อภิปรายรว่มกัน สรุป
ประเด็นต่างๆ ที่รว่มกัน
อภิปราย 
-กรณีศึกษา 
 
 
 
 
-น าเสนอรายงานเป็นกลุ่ม 
ๆ  
-ร่วมกันวิพากษผ์ลงาน
กลุ่มตา่ง ๆ ที่น าเสนอ
อย่างเป็นระบบ 

-เอกสาร หนังสอื 
-PowerPoint  
-การน าเสนอข้อสรุปในการ
ระดมสมอง 
-การร่วมกิจกรรม 

-ประเมินจากพฤตกิรรม
การเรียน  
-ประเมินความรู้ความเขา้ใจ
โดยการซักถามและ
อภิปรายรว่มกัน 
-ประเมินจากการน าเสนอ
รายงาน 
-ประเมินจากการร่วม
กิจกรรมกลุ่ม 

ศาสตราจารย์  
ดร.กนกอร สมปราชญ ์



มคอ. ๓ 
 

  
 

๑. แผนการสอน (ต่อ) 
 

สัปดา
ห์ ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนชั่วโมง 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนการ

สอน 
สื่อการสอน  วิธีการประเมิน อาจารย์ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 

๑๐ บทที่ ๑๐  การบริหารวัสดุ
อุปกรณ์ 
๑๐.๑) หลักและวิธีการพัสดุ 
๑๐.๒) การบริหารวัสดุอุปกรณ์
การเรียนการสอน 
๑๐.๓) การบริหารการจัดงาน
พัสด ุ
๑๐.๔) การวิจัยการบริหารวัสดุ
อุปกรณ์การศึกษา 

๓ - -เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักและวิธีการพัสดุ การ
บริหารวัสดุอุปกรณ์การเรียนการ
สอน 
-เพื่อให้นิสิตสามารถน าหลักและ
วิธีการที่เรียนมาไปประยุกต์ใช้ใน
การบริหารการจัดงานพัสดุได้ 
-เพื่อให้นิสิตรู้หลักการวิจัยการ
บริหารวัสดุอุปกรณ์การศึกษา 

-น าเสนอรายงานเป็น
กลุ่ม ๆ  
-ร่วมกันวิพากษ์ผลงาน
กลุ่มต่าง ๆ ท่ีน าเสนอ
อย่างเป็นระบบ 
 
 

-เอกสาร หนังสือ 
-PowerPoint  
-การน าเสนองานที่
ได้รับมอบหมาย 
-การร่วมกิจกรรม 
 

-ประเมินจากพฤติกรรม
การเรียน  
-ประเมินความรู้ความ
เข้าใจโดยการซักถามและ
อภิปรายร่วมกัน 
-ประเมินจากการน าเสนอ
รายงาน 
-ประเมินจากการร่วม
กิจกรรมกลุ่ม  

ศาสตราจารย์  
ดร.กนกอร สมปราชญ์ 

๑๑ บทที่ ๑๑  เทคโนโลยีเพื่อการ
บริหารทรัพยากรการศึกษา 
๑๑.๑) แนวคิดเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีเพื่อการบริหาร
ทรัพยากรการศึกษา 
๑๑.๒) เทคโนโลยีเพ่ือการ
บริหารทรัพยากรการศึกษา 
๑๑.๓) การน าเทคโนโลยีไปใช้
ในการบริหารทรัพยากร
การศึกษา 

๓ - -เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยี
เพื่อการบริหารทรัพยากรการศึกษา 
-เพื่อให้นิสิตสามารถน าความรู้ที่ได้
เรียนมา ไปใช้ในการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
สถานศึกษาของตนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

-น าเสนอรายงานเป็น
กลุ่มๆ  
-ร่วมกันวิพากษ์ผลงาน
กลุ่มต่าง ๆ ท่ีน าเสนอ
อย่างเป็นระบบ 
 
 

-เอกสาร หนังสือ 
-PowerPoint  
-การน าเสนองานที่
ได้รับมอบหมาย 
-การร่วมกิจกรรม 
 

-ประเมินจากพฤติกรรม
การเรียน  
-ประเมินความรู้ความ
เข้าใจโดยการซักถามและ
อภิปรายร่วมกัน 
-ประเมินจากการน าเสนอ
รายงาน 
-ประเมินจากการร่วม
กิจกรรมกลุ่ม  

ศาสตราจารย์  
ดร.กนกอร สมปราชญ์ 

 



มคอ. ๓ 
 

  
 

๑. แผนการสอน (ต่อ) 
 

สัปดาห์ 
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนชั่วโมง 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน  วิธีการประเมิน อาจารย์ผู้สอน 
บรรยาย ปฏิบัติ 

๑๒ บทที่ ๑๒  สารสนเทศ
เพ่ือการบริหาร
ทรัพยากรการศึกษา 
๑๒.๑) แนวคิดเกี่ยวกับ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
ทรัพยากรการศึกษา 
๑๒.๒) การจัดระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
ทรัพยากรการศึกษา 
๑๒.๓) กระบวนการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
ทรัพยากรการศึกษา 
๑๒.๔) การพัฒนาตัวบ่งชี้
เพื่อการบริหารทรัพยากร
การศึกษา 
๑๒.๕) การใช้สารสนเทศ
เพื่อการบริหารทรัพยากร
การศึกษา 

๓ - -เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด การ
จัดระบบ กระบวนการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
ทรัพยากรการศึกษา 
-เพื่อให้นิสิตสามารถน าความรู้
ที่ได้เรียนมา ไปใช้ในการ
พัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อการบริหาร
ทรัพยากรการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

-น าเสนอรายงานเป็นกลุ่มๆ  
-ร่วมกันวิพากษ์ผลงาน
กลุ่มต่างๆ ที่น าเสนออย่าง
เป็นระบบ 
 
 

-เอกสาร หนังสือ 
-PowerPoint  
-การน าเสนองานที่ได้รับ
มอบหมาย 
-การร่วมกิจกรรม 
 

-ประเมนิจากพฤติกรรม
การเรียน  
-ประเมินความรู้ความ
เข้าใจโดยการซักถามและ
อภิปรายร่วมกัน 
-ประเมินจากการน าเสนอ
รายงาน 
-ประเมินจากการร่วม
กิจกรรมกลุ่ม  

ศาสตราจารย์  
ดร.กนกอร สมปราชญ์ 
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๑. แผนการสอน (ต่อ) 
 

สัปดาห์ 
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนชั่วโมง 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน  วิธีการประเมิน อาจารย์ผู้สอน 
บรรยาย ปฏิบัติ 

๑๓ บทที่ ๑๓  การบริหาร
อาคารสถานที่ 
๑๓.๑) แนวคิดและ
พัฒนาการการบริหาร
อาคารสถานที่ 
๑๓.๒) โครงการพัฒนา
อาคารสถานที่เพื่อ
การศึกษา 
๑๓.๓) การบริหารอาคาร
สถานศึกษา 
๑๓.๔) การบ ารุงรักษา
และระบบความปลอดภัย 
บทที่ ๑๔  การบริหาร
เวลา 
๑๔.๑) แนวคิดพื้นฐาน
เกี่ยวกับการบริหารเวลา 
๑๔.๒) กระบวนการใน
การบริหารเวลา 
๑๔.๓) เทคนิคในการ
บริหารเวลา 

๓ - -เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด 
พัฒนาการ และเทคนิคของ
การบริหารอาคารสถานที่
และการบริหารเวลาเพื่อการ
บริหารทรัพยากรการศึกษา 
-เพื่อให้นิสิตสามารถ
จัดการเวลาทั้งส่วนตนและ
ส่วนรวมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุดแก่
สถานศึกษา 
 

-น าเสนอรายงานเป็นกลุ่ม ๆ  
-ร่วมกันวิพากษ์ผลงานกลุ่ม
ต่างๆ ที่น าเสนออย่างเป็น
ระบบ 
-กรณีตัวอย่าง 
 
 

-เอกสาร หนังสือ 
-PowerPoint  
-การน าเสนองานที่ได้รับ
มอบหมาย 
-การร่วมกิจกรรม 
 

-ประเมินจากพฤติกรรม
การเรียน  
-ประเมินความรู้ความ
เข้าใจโดยการซักถามและ
อภิปรายร่วมกัน 
-ประเมินจากการน าเสนอ
รายงาน 
-ประเมินจากการร่วม
กิจกรรมกลุ่ม  

ศาสตราจารย์  
ดร.กนกอร สมปราชญ์ 
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๑. แผนการสอน (ต่อ) 
 

สัปดาห์ 
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนชั่วโมง 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียน

การสอน 
สื่อการสอน  วิธีการประเมิน อาจารย์ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 

๑๔ บทที่ ๑๕  ปัญหาและแนวโน้มใน
การบริหารทรัพยากรการศึกษา 
๑๕.๑) ทบทวนแผนนโยบายทาง
การศึกษา 
๑๕.๒) สภาพปัญหาและแนว
ทางแก้ไขการบริหารทรัพยากร
การศึกษา 
๑๕.๓) ปัญหาการบริหาร
ทรัพยากรการศึกษาระดับหน่วย
ปฏิบัติ 

๓ - -เพื่อให้นิสิตสามารถวิเคราะห์
ปัญหาและแนวโน้มในการ
บริหารทรัพยากรทาง
การศึกษาได้อย่างแม่นย า 
-เพื่อให้นิสิตสามารถหาแนว
ทางแก้ไขการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

-น าเสนอรายงานเป็น
กลุ่มๆ  
-ร่วมกันวิพากษ์
ผลงานกลุ่มต่างๆ ที่
น าเสนออย่างเป็น
ระบบ 
-กรณีตัวอย่าง 
 
 

-เอกสาร หนังสือ 
-PowerPoint  
-การน าเสนองานที่
ได้รับมอบหมาย 
-การร่วมกิจกรรม 
 

-ประเมินจากพฤติกรรม
การเรียน  
-ประเมินความรู้ความ
เข้าใจโดยการซักถามและ
อภิปรายร่วมกัน 
-ประเมินจากการน าเสนอ
รายงาน 
-ประเมินจากการร่วม
กิจกรรมกลุ่ม  

ศาสตราจารย์  
ดร.กนกอร สมปราชญ์ 

๑๕ ทบทวนและสรุปเนื้อหาที่ส าคัญ
ทั้งหมด ตั้งแต่บทที่ ๑ – ๑๕ 

๓ - -เพื่อให้นิสิตได้ทบทวนและ
ไตร่ตรองเนื้อหาเกี่ยวกับ
การบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษาที่ได้เรียนมา
ทั้งหมด 

-สรุปใจความส าคัญ
ของแต่ละบทเรียน 
--ซักถามและอภิปราย
ร่วมกัน 

-เอกสาร หนังสือ 
-PowerPoint 
-กรณีศึกษา 

-ประเมินจากพฤติกรรม
การเรียน  
-ประเมินความรู้ความ
เข้าใจโดยการซักถามและ
อภิปรายร่วมกัน  

ศาสตราจารย์  
ดร.กนกอร สมปราชญ์ 

๑๖ สอบปลายภาค - ๓ เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ 
ของนิสิตในเรื่องการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษาที่
ได้เรียนมา 

ทดสอบนิสิตด้วย
แบบทดสอบอัตนัย
จ านวน ๕ ข้อ 

แบบทดสอบอัตนัย
จ านวน ๕ ข้อ 

-ประเมินจากพฤติกรรม
การเรียน  
-ประเมินความรู้ความ
เข้าใจโดยการทดสอบ 

ศาสตราจารย์  
ดร.กนกอร สมปราชญ์ 
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๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
 

ผลการเรยีนรู ้ วิธีการประเมนินิสิต สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมนิผล 
๑. ด้านคุณธรรมจริยธรรม แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนและการท างานเป็นทีม ตลอดเทอม ๑๐%  
๒. ด้านความรู ้ สอบกลางภาค ๘ ๒๐% 

สอบปลายภาค ๑๖ ๓๐%  
๓. ด้านทักษะทางปัญญา การมีส่วนร่วมอภิปราย ตลอดเทอม ๑๐% 
๔. ด้านทักษะความสัมพันธ ์ การเข้าชั้นเรียน ตลอดเทอม ๑๐% 
๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์ การน าเสนอรายงาน ๑๔ – ๑๕ ๒๐% 

รวม - ๑๐๐% 
 



 
หมวดที่ ๖   ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
๑. ต าราและเอกสารหลัก 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (๒๕๔๑). ประมวลสาระชุดวิชาการบริหารทรัพยากรการศึกษา. นนทบุรี: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช. (๒๕๓๓). เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานบุคคลภาครัฐ. (พิมพ์ครั้งที่ ๔) 
นนทบุร:ี ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช. (๒๕๓๙). เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารบุคลากรในโรงเรียน. (พิมพ์ครั้งที่ 
๑๒). นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

Dessler, G. (2005). Human resource Management. 10th ed. Upper Saddle River, N.J.: 
Pearson/Education International. 

Marchington, M. and Wilkinson, A. (2009). Human Resource Management at Work: People 
Management and Development. London: Chartered Institute of Personnel and 
Development. 

Mondy, R. W. (2008). Human Resource Management. 10th ed., New Jersey: Pearson Education, Inc. 
๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

เอกสารประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา ๘๐๖ ๑๐๗ สัมมนาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา ซึ่ง
จัดท าโดยอาจารย์ผู้สอน 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. (๒๕๔๔). การบริหารบุคลากรในโรงเรียน. นนทบุรี: 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์. (๒๕๔๖). การบริหารเวลา. กรุงเทพฯ: เอ็กทรีมมีเดีย. 
สนอง สุวรรณวงศ์. (๒๕๓๘). การบริหารงานธุรการการเงนิและพัสดุ. สงขลา: ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุ

ศาสตร์ สถาบนัราชภัฏสงขลา. 
สมชาย หิรัญกติติ. (๒๕๔๒). การบริหารทรพัยากรมนุษย ์ฉบับมาตรฐาน. กรุงเทพฯ: ดวงกมลสม

http://www.thaiedresearch.org/  
http://www.google.co.th 
http://www.moe.go.th/ 
http://www.nidtep.go.th/index1.html 
http://www.moe.go.th/webtcs/ 
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หมวดที่ ๗  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
นิสิตประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ ตามกรอบการประเมินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญของ สมศ. ผ่านระบบการประเมินแบบสอบถามของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตขอนแก่น เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชา 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน (โดยวิธีการอื่น ที่ไม่ใช่การประเมินโดยนิสิต) 

การประเมินการสอนเป็นไปตามระบบของมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับผิดชอบการน าผล
ประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต และการประเมินตนเองของอาจารย์ มาพิจารณาและให้ข้อมูลแก่อาจารย์ผู้สอน 
เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 
๓. การปรับปรุงการสอน 

๓.๑  กลไกการปรับปรุงการสอน ก ากับดูแลโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งมีหน้าที่ในการน าผลการ
ประเมินการสอนโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาพิจารณา สรุปข้อมูลให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ และน าผลไปพิจารณาในการ
ปรับปรงุแก้ไขการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาต่อๆ ไป 

๓.๒  กลไกการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน บัณฑิตวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ มีการจัดการอบรมพัฒนา
อาจารย์ ซึ่งอาจารย์สามารถพัฒนาตนเองและน าความรู้มาปรับปรุงการสอนได้ตลอดเวลา 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 

๔.๑  การทบทวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์หรือมาตรฐานการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดส าหรับรายวิชา  

๔.๒  การพิจารณาระดับคะแนนที่อาจารย์ท าการประเมินผลและตัดเกรด ให้เป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานของ
สาขาวิชา คณะและมหาวิทยาลัย ด าเนินการในระดับคณาจารย์ประจ าคณะ 

 ๔.๓  การให้โอกาสนิสิตในการตรวจสอบระดับคะแนน หากเห็นว่าผลการประเมินมีความผิดพลาด นิสิตสามารถ
อุทธรณ์ผลการเรียนหากเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีข้อผิดพลาดในการประเมิน 
๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
         ปรับปรุงประมวลรายวิชาทุกปีตามผลการจัดการเรียนการสอน 

 
ชื่ออาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร (พระมหาพิสิฐ วิสิฏฐปญฺโญ) 
 
ลงชื่อ........................................................วันที่รับรายงาน  วันที่  ๒  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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ชื่ออาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชา (อาจารย์ ดร.จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์) 
 
ลงชื่อ....................................................วันที่รับรายงาน วันที่  ๒  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
ชื่ออาจารย์ผูส้อน  (อาจารย์ ดร.จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์) 
 
ลงชื่อ....................................................วันที่รับรายงาน วันที่  ๒  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
ชื่ออาจารย์ผูส้อน  (ศาสตราจารย์ ดร.กนกอร สมปราชญ)์ 
 
ลงชื่อ....................................................วันที่รับรายงาน วันที่  ๒  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 


