
รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา  คณะบริหารธุรกิจ 

 

หมวดท ี1  ข้อมูลทวัไป 

1. รหัสและชือรายวิชา  

 BH405 ชือวิชา การฝึกอบรมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์   

ชือวิชา  Human Resource Training and Development  

2. จาํนวนหน่วยกิต 

      3 หน่วยกิต  

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชา การจดัการทรัพยากรมนุษย์ 

ประเภท   วิชาเอก 

4. อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ชืออาจารย์ ปัญญาทิพ  ต็อท   

 อาจารย์ผู้สอน   ชืออาจารย์ ปัญญาทิพ  ต็อท   

5.  ภาคการศึกษา / ชันปีทีเรียน 

 ภาคการศกึษา ภาคต้น  ชนัปีที  

6.  รายวิชาทต้ีองเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 

 ไม่มี 

7.  รายวิชาทต้ีองเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 

 ไม่มี 

8.  สถานทเีรียน  

 คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 



9.  วันทีจัดทาํหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครังล่าสุด 

 วนัทีจดัทํา     สิงหาคม    

หมวดท ี2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

 . เพือให้นกัศกึษามีความรู้และเข้าใจเกียวกบัการจัดการฝึกอบรมและพฒันาบุคคลากร 

 . เพอืให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจการหาความจาํเป็นในการจัดการฝึกอบรม 

 . เพือให้นกัศึกษามีความรู้และเข้าใจเกียวกบัการวิเคราะห์ความต้องการในการจัดการฝึกอบรม 

 4. เพือให้นกัศึกษามีความรู้และเข้าใจเกียวกบัการฝึกอบรมโดยการอิงสมรรถนะ 

 . เพือให้นกัศกึษามีความรู้และเข้าใจเกียวกบัจิตวิทยาการเรียนรู้และการจูงใจสําหรับการฝึกอบรม 

 . เพือให้นกัศกึษามีความรู้และเข้าใจเกียวกบัการวางแผน การออกแบบ การพฒันาโครงการฝึกอบรม 

และวิธีการฝึกอบรม 

 . เพือให้นกัศกึษามีความรู้และเข้าใจเกียวกบัเกณท์ในการประเมินผลการฝึกอบรม วิธีการประเมินผลการ

ฝึกอบรม 

 . เพือให้นกัศกึษามีความรู้และเข้าใจเกียวกบัการบริหารโครงการ การพฒันาอาชีพขององค์การ 

. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 . เพือให้นกัศกึษาสามารถนําความรู้ไปประยกุต์ใช้กบัการศกึษาวิชาอืน ๆ ในหลกัสตูรการบรหาร

ธุรกิจ 

 . เพือให้นกัศกึษาสามารถนําความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาในวิชาอืนๆ ได้ในการจกัา

รฝึกอบรม 

 . เพือให้นกัศกึษา นําหลกักการและเทคนิคทีได้จากการเรียนเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ 

 

 

 



หมวดท ี3 ลักษณะและการดาํเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา  

 บทบาท หน้าที และเปา้หมายของการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร การจดัการฝึกอบรมเชิงกลยุทธ์ 

การวิเคราะห์ความจําเป็นในการฝึกอบรม 

  การวางแผน การออกแบบ และการพฒันาโครงการฝึกอบรม ารฝึกอบรมโดยการอิงสมรรถนะ 

จิตวิทยาการเรียนรู้ และการจูงใจสําหรับการฝึกอบรม  

 การถ่ายโอนการเรียรรู้จากการฝึกอบรม วิธีการจดัการฝึกอบรม เกณท์ในการประเมินผลการฝึกอบรม 

วิธีการประเมินผล การบริหารโครงการฝึกอบรม การพฒันาอาฃีพ  

2. จํานวนชวัโมงทีใช้ต่อภาคการศกึษา  

บรรยาย 

(ชวัโมง) 

สอนเสริม 

(ชวัโมง) 

การฝึกปฏิบัตงิาน

ภาคสนาม/การ

ฝึกงาน(ชวัโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 

(ชวัโมง) 

  ชัวโมง ไมมี่    ชัวโมง   ชัวโมง 

3. จาํนวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทอีาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น

รายบุคคล 

   ชัวโมงหมวดที 4  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 

การพฒันาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านทีมุ่งหวัง   มีดงัต่อไปนี 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 1.1 คุณธรรม จริยธรรมทต้ีองพัฒนา 

1.1.1 มีความซือสตัย์สจุริต ซอืตรงต่อหน้าที ตอ่ตนเอง และตอ่ผู้อืน ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อืน มีความ

อดทน เสียสละและเพียรพยายาม 

1.1.2. มีความพอเพียงเป็นหลกัในการดําเนินชีวิต โดยยดึแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตผุล 

และการสร้างภูมิคุ้มกัน 

1.1.3. มีความเคารพตอ่กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัตา่ง ๆ ขององคก์รและและมีความรับผดิชอบต่อสงัคม

โดยรวม  

และมีจรรยาบรรณทางธรุกิจ การฝึกอบรม 

1.1.4. มีจิตสํานึกและมีมโนธรรมทีจะแยกแยะความถกูต้อง ความดี และความชวั 



 

 1.2 วิธีการสอน 

  1.2.1. การบรรยายพร้อมยกตวัอย่าง กรณีศกึษาสถานการณ์ปัจจุบนัทีเกียวข้องกบัสถานการ์

เศรษฐกิจเกียวกบัการจดัการอบรมและสมัมนา 

  1.2.2. วิเคราะห์ประเด็นจริยธรรมทีเกียวข้องกบัการทําหน้าทีการเป็นเจ้าหน้าทีฝึกอบรม 

 

 1.3 วิธีการประเมินผล 

  1.3.1. การร่วมแสดงความคิดเห็น 

  1.3.2. การทํางานทีมอบหมายโดยศึกษาค้นคว้าจากฐานข้อมูลออนไลน์ในหวัข้อ "การจดัการฝึกอบรม 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีต้อง 

2.1.1. ความรู้เรืองการจดัการฝึกอบรม และการการเข้าใจตนเองและผู้อืน 

2.1.2. มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์พืนฐานทีจําเป็นสําหรับการเรียนใรเรืองการจดัการ

ทรัพยากรมนุษย์ ทงัด้านสงัคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 

2.2 ความรู้ทีได้รับ 

2.3 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคญัของศาสตร์ด้านการบริหารจัดการการฝึกอบรม และ

พฒันาบุคคลากร การผลิต 

และการดําเนินงาน การจดัการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ รวมทงัการจดัการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2.4 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคญัเกียวกบักระบวนการบริหารจดัการในด้านการวางแผน  

การปฏิบติัการ การควบคมุและการประเมินผลการดาํเนินงานรวมทงัการปรับปรุงแผนงานในสาขา

ทีศึกษา 

2.5 มีความรู้เกียวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารการจดัการทรัพยากรมนษุย์ 

รวมทงัมีความเข้าใจ 

ในสถานการณ์ทีเปลียนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทนั 

 

 2.2 วิธีการสอน 

  1.2.1. การบรรยาย พร้อมยกตวัอยา่งการจดัการฝึกอบรม 

  1.2.2. ทกัษะในการสือสาร การพดู การฟังและการเขียนจากงานทีมอบหมาย 



 

2.3 วิธีการประเมินผล 

 1.2.1.รายงานทีมอบหมาย 

  1.2.2. การมีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเห็น ฝึกการพดูหน้าชนัเรียน 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

 3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้องพฒันา 

3.1 สามารถนําความรู้ไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจําวนั 

3.2 มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาทีศกึษา

และประสบการณ์เพือให้เกิดนวตักรรม กิจกรรม ใหม ่  ๆ

3.3 สามารถสืบค้น จําแนก และวิเคราะห์ข้อมลู อย่างเป็นระบบเพือให้ได้มาซงึสารสนเทศทีเป็น

ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา และตดัสินใจอยา่งเหมาะสม 

3.4 สามารถคิด สรุปรายงานทางเลือกใหม่ ๆ วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบ มีความกล้าในการ

ตดัสินใจเลือกทางเลือกทีสอดคล้องกบัสถานการณ์ 

 

 3.2 วิธีการสอน 

  1.2.1. การบรรยายพร้อมยกตวอย่าง 

  1.2.2. การร่วมสืบค้นข้อมูลทางวิชาการในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการบริหาร

จดัการฝึกอบรมทางออนไลท์ 

 

 3.3 วิธีการประเมินผล 

  1.2.1. การสืบค้นข้อมูลผา่นทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

  1.2.2. การจดัทํารายงาน และการวิเคราะห์ร่วมกับเพือนในห้องเรียน 

4. ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 4.1 ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต้องพฒันา 

4.1 สามารถประสานงาน มีมนษุยสมัพนัธ์ และสร้างสมัพนัธภาพอนัดีกับผู้อืน 

4.2 สามารถทํางานเป็นกลุม่ และแสดงภาวะผู้นําผู้ตามได้อยา่งเหมาะสม และมีความรับผดิชอบ 

4.3 สามารถแสดงความคิดริเริมและความคิดเห็นทีมีความแตกตา่งอย่างสร้างสรรค์และรับฟังความ



คิดเห็นของผู้ อืน 

4.4 สามารถปรับตวัให้เข้ากับสถานการณ์และวฒันธรรมทีหลากหลาย 

4.5 มีบุคลิกภาพทีดทีังภายในและภายนอก รวมทงัมีความสามารถในการเข้าสงัคม 

 

 4.2 วิธีการสอน 

  1.2.1. การบรรยาย พร้อมยกตวัอยา่ง พร้อมให้แสดงความคิดเห็น 

  1.2.2.  การมอบหมายรายงานกลุม่ และรายบุคคล 

 

 4.3 วิธีการประเมินผล 

  1.2.1.การร่วมแสดงความคิดเห็น การตอบคําถาม 

  1.2.2. การจดัทํารายงานสง่ทงัแบบกลุ่ม และรายบุคคล 

 

5. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสือสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข  การสือสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้องพฒันา 

5.1 สามารถประยกุต์ใช้หลกัทางสถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์และตดัสินใจ 

5.2 สามารถสือสารภาษาไทยได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

5.3 สามารถสือสารเพืออธิบายและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง ทงัในรูปแบบการเขียนรายงาน 

และการนําเสนอด้วยวาจา 

5.4 สามารถนําเทคโนโลยีและสารสนเทศไปเป็นเครืองมอืในการสนบัสนุนในการดําเนินงาน 

 

 5.2 วิธีการสอน 

  1.2.1. ทกัษะการสือสาร ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข สถิติ ในการจดัโครงการการฝึกอบรม 

  1.2.2. การนําเสนอรายงานหน้าชนัเรียน  

 

 5.3 วิธีการประเมินผล 

 1.2.1. การมีสว่นร่วมการฝึกทํางานกลุ่ม การนําเสนอรายงานหน้าชนัเรียน 

  1.2.2. การเขียน การมีสว่นร่วมในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการนําเสนอหน้าชันเรียนในรูปของ

เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 



 หมวดท ี5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดา

ห์ท ี
หวัข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน

ชัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสือทใีช้ 
ผู้สอน 

1 บทท ี  บทนํา   

- ความเปลียนแปลงด้านตา่ง ๆ 

และความจําเป็นในการ

ฝึกอบรมบุคคลากร 

- การฝึกอบรมบุคคลากร :

นิยามและจุดมุง่หมาย 

- ประเภทของการฝึกอบรม 

-ความสมัพนัธ์ระหว่างการ

ฝึกอบรมและระบบตา่ง ๆขอ

งอง์การ 

- ปัจจยัทีมีตอ่ความสําเร็จของ

การฝึกอบรม 

- บทบาท หน้าที และงานของ

นกัจดัการฝึกอบรม 

 อธิบายประมวลวิชา 

- แนะนําบทเรียน 

- แนะนํางานทีจะมอบหมายให้

ค้นคว้าข้อมลูผา่นทางเครือขา่ย

อินเตอร์เน็ต 

- สือการสอนในรูปแบบ Power 

Point 

อาจารย์ปัญญาทิพ 

ต็อท 

2 การจัดการฝึกอบรมเชิงกล

ยุทธ์และอย่างเป็นระบบ 

- การจดัการเชิงกลยุทธ์ 

- การจดัการฝึกอบรมเฃิงกล

ยทุธ์ 

- การจดัการฝึกอบรมอย่างเป็น

ระบบ 

- กระบวนการของการจดัการ

ฝึกอบรมอยา่งเป็นระบบ 

 -บรรยายบทเรียน 

- ถามตอบในชนัเรียน 

- สือการสอนในรูปแบบ Power 

Point 

อาจารย์ปัญญาทิพ 

ต็อท 

3 - การวิเคราะห์ความต้องการ

ในการฝึกอบรม 
 -บรรยายบทเรียน อาจารย์ปัญญาทิพ 



- จุดมุง่หมายของการวิเคราะห์

ความต้องการในการฝึกอบรม 

- กระบวนการวิเคราะห์ความ

ต้องการในการฝึกอบรม 

- การวิเคราะห์องค์การ 

- การวิเคราะห์งาน 

- การวิเคราะห์บุคคล 

- ผลลพัท์ของการวิเคราะห์

ความต้องการในการฝึกอบรม 

- ถามตอบในชนัเรียน 

- สือการสอนในรูปแบบ Power 

Point 

ต็อท 

4 การฝึกอบรมบุคคลากรโดย

อิงสมรรถนะ 

- ความหมาย และแนวคิด

เกียวกบัสมรรถนะ 

- ประเภทของสมรรถนะ 

- องค์ประกอบของสมรรถนะ 

- กระบวนการจดัการฝึกอบรม

โดยอิงสมรรถนะ 

 -บรรยายบทเรียน 

- ถามตอบในชนัเรียน 

- สือการสอนในรูปแบบ Power 

Point 

อาจารย์ปัญญาทิพ 

ต็อท 

5 จิตวิทยาการเรียรู้และการจูง

ใจสาํหรับการฝึกอบรม 

- ภาวะของผุ้รับการฝึกอบรมที

ควรคํานงึก่อนการฝึกอบรม 

- การออกแบบบและการจดั

สภาพแวดล้อมสหรับการเรียนรู้ 

3 -บรรยายบทเรียน 

- ถามตอบในชนัเรียน 

- สือการสอนในรูปแบบ Power 

Point 

อาจารย์ปัญญาทิพ 

ต็อท 

 

6 การถ่ายโอนการเรียนรู้จาก

การฝึกอบรม 

- กระบวนการ และประเภทของ

การถ่ายโอนการเรียนรู้ 

- คณุลกัษณะของผู้ เข้ารับการ

ฝึกอบรม 

 -บรรยายบทเรียน 

- ถามตอบในชนัเรียน 

- สือการสอนในรูปแบบ Power 

Point 

อาจารย์ปัญญาทิพ 

ต็อท 



- การออกแบบโครงการ

ฝึกอบรม 

- สภาพแวดล้อมในการทํางาน 

- คณุลกัษณะขององค์การที

สนับสนุนการถ่ายโอนความรู้ 

7 การวางแผน การออกแบบ 

และการพัฒนาโครงการ

ฝึกอบรม 

- การวางแผนการฝึกอบรม

บุคคลากรในองค์การ 

- กระบวนการออกแบบ และ

การพฒันาครงการฝึกอบรม 

- การเขีนยโครงการ 

 -บรรยายบทเรียน 

- ถามตอบในชนัเรียน 

- การอภิปราย 

- การสง่รายงาน 

- สือการสอนในรูปแบบ Power 

Point 

อาจารย์ปัญญาทิพ 

ต็อท 

 และความสามารถทและการ

เรีย8นรู้เป็นกลุม่ 

วิธีการฝึกอบรม 

- ความหมายและความสําคญั

ของวิธีการฝึกอบรม 

- ประเภทของวิธีการฝึกอบรม 

-  วิธีการฝึกอบรมทีมุง่เน้น

ความรู้และการเรียนรู้เป็นกลุม่ 

- วิธีการฝึกอบรมทีมุ่งเน้น

ความรู้และการเรียนรู้เป็น

รายบุคคล 

 -บรรยายบทเรียน 

- ถามตอบในชนัเรียน 

- สือการสอนในรูปแบบ Power 

Point 

อาจารย์ปัญญาทิพ 

ต็อท 

9 วิธีการฝึกอบรม (ต่อ) 

-  วิธีการฝึกอบรมทีมุง่เน้น

ความรู้ทกัษะและ

ความสามารถเป็นรายบุคคล 

- วิธีการฝึกอบรมทีมุ่งเน้น

 -บรรยายบทเรียน 

- ถามตอบในชนัเรียน 

 

- สือการสอนในรูปแบบ Power 

Point 

อาจารย์ปัญญาทิพ 

ต็อท 



ทกัษะ  ทัศนคติ และการเรียนรู้

เป็นรายกลุ่ม 

- วิธีการฝึกอบรมทีมุ่งเน้น

ทกัษะ  ทัศนคติ และการเรียนรู้

เป็นรายบุคคล 

- การเลือกใช้โสตทศันูปกรณ์ 

- การจดัสถานทีในการ

ฝึกอบรม 

10 เกณท์สําหรับการ

ประเมินผลการฝึกอบรม 

- วตัถุประสงค์สไหรับการ

ประเมินผลการฝึกอบรม 

 - ประเภทของเกณท์ 

- การประเมินความเหมาะสม

ของเกณท์ 

 -บรรยายบทเรียน 

- ถามตอบในชนัเรียน 

- สือการสอนในรูปแบบ Power 

Point 

อาจารย์ปัญญาทิพ 

ต็อท 

11  การปฎิบัติจริงในการ

จัดการฝึกอบรมและสัมมนา 

 การบรรยายบทเรียน 

- การจดัการฝึกอบรมภาค

ปฎิบัติจริง 

 - การเขียนรายงานส่ง 

การอภิปราย 

อาจารย์ปัญญาทิพ 

ต็อท 

12 วิธีการประเมินผลโครงกา

ฝึกอบรม 

- ข้อควรพิจารณาในการ

กําหนดวิธีการประเมินผลการ

ฝึกอบรม 

- รูปแบบการเก็บรวบรวมข้อมลู 

- การประเมินความคุ้มคา่ของ

โครงการฝึกอบรม 

 -บรรยายบทเรียน 

- ถามตอบในชนัเรียน 

- สือการสอนในรูปแบบ Power 

Point 

อาจารย์ปัญญาทิพ 

ต็อท 

     



13 การบริหารโครงการ

ฝึกอบรม 

- ความหมายและความสําคญั

ของการบริหารโครงการ

ฝึกอบรม 

- การจดัรูปแบบหนว่ยงานและ

บุคคลากร 

- การวางแผนการบริหาร

โครงการ 

 -บรรยายบทเรียน 

- ถามตอบในชนัเรียน 

- สือการสอนในรูปแบบ Power 

Point 

อาจารย์ปัญญาทิพ 

ต็อท 

14 การปฐมนิเทศบุคคลากร 

- ความหมาย และวตัถุประสงค์

ของการปฐมนิเทศ 

- การหลอ่หลอมทางสงัคมและ

วฒันธรรมองค์การ 

- ผู้รับผิดชอบโครงการ

ปฐมนิเทศ 

- ระบบการปฐมนิเทศทีมี

ประสิทธิภาพ 

- ระบบพีเลียง และมาตรการ

เสริมทีมีประโยชน์ 

 -บรรยายบทเรียน 

- ถามตอบในชนัเรียน 

- สือการสอนในรูปแบบ Power 

Point 

อาจารย์ปัญญาทิพ 

ต็อท 

15 การพฒันาอาชีพ 

- ความหมายและประโยชน์การ

พฒันาอาชีพ 

- ขนัตอนของการพฒันาอาชีพ 

- ทางเลือก และความชอบใน

การพฒันาอาชีพ 

- การดาํเนินงานการพฒันา

อาชีพขององค์การ 

- วิธีการพฒันาอาชีพ 

 -บรรยายบทเรียน 

- ถามตอบในชนัเรียน 

- แบบฝึกหดัในชันเรียน 

- สือการสอนในรูปแบบ Power 

Point 

อาจารย์ปัญญาทิพ 

ต็อท 



16 สรุปเนือหา สาระ เพือ

เตรียมตัวสอบ 
  การบรรยาย สรุปเนือหา อาจารย์ปัญญาทิพ 

ต็อท 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม

ท ี

ผลการ

เรียนรู้ 
วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

สัปดาห์ที

ประเมิน 

สัดส่วนของ

การ

ประเมินผล 

1  - การเข้าชนัเรียน - การสงัเกตพฤติกรรม

ระหวา่งเรียน  - การตอบคําถามในชนัเรียน 

การบ้าน แบบฝึกหดั การสรุปรายงาน 

ทกุสปัดาห ์  

2  - การปฎิบติัจริงในการจดัการฝึกอบรม/สมัมนา ทกุสปัดาห ์  

3  - การสอบกลางภาค 

- การสอบปลายภาค 

 และ   

 

 

หมวดท ี6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตาํราและเอกสารหลัก 

 เอกสารประกอบการสอนการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร โดยอาจารยปั์ญญาทิพ  ต็อท 

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 

 หนงัสือทุกเลม่ทีเกียวข้องกบัการจดัการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร  

2. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

 ภาษาไทย  
- การจดัท าคูมื่อการปฏิบติังานการจดัโครงการฝึกอบรม มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

ปัตตานี  
- การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ โดย ดร.แขก มลูเดช 

    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
- การฝึกอบรมบุคลากรในองค์การ โดย อาจารย์ชชูัย  สมิทธิไกร 



- Competency pitfalls อาจารย์ จิรประภา  อัครบวร 

- การพฒันาบุคลากรและการฝึกอบรม อาจารย์รังสรรค์  ประเสริฐศรี 

- กุลธน  ธนาพงศธ์ร การสอนการพฒันาบุคลากรใน ม.สุโขทัยธรรมาธริาช สาขาวชิาการจัดการ 

เอกสารชุดวิชา การบริหารงานบุคคล  

- สมคิด บางโพ. เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม,กรุงเทพ : พิมพซ์าํครังที 4 ตุลาคม 255 . 

- เสนาะ  ติเยาว ์การบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ   

- เครือวลัย ์ลิมอภิชาต .  การฝึกอบรมบุคคลกรในองค์การ. พิมพค์รังที 7 สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั  กรุงเทพฯ 2553 

- ชูชยั สมิทธิไกร. การฝึกอบรมบุคลากรในองคกร์. พิมพครังที  :สํานกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั : กรุงเทพฯ  25  

- ณรงคว์ิทญ ์แสนทอง, การพฒันาและฝึกอบรมบุคลากรท ีCEO อยากเห็น. กรุงเทพ : เอช อาร์ เซ็น

เตอร์. 2539. 

- ดนยั เทียนพุฒ. การบริหารงานฝึกอบรม . กรุงเทพ : หจก. อรุณการพิมพ ์.2545. 

- ผนิ ปานขาว , การบริหารงานฝึกอบรม. กรุงเทพ : หจก.อรุณการพิมพ,์2545. 

ภาษาอังกฤษ: 

- Blau,F,& F Fiber ,M  (1991) Career Plans and Expectation of young women and men ; Jurnal of 

Human Resources 

- Nadler,L. and Nadler, Z. Developing Human Resource. 3rd ed. London : Jossey Bass, 1989. 

- Pace, R.W., Smith, P.C. and Mills, G.E. Human Resource Development : The Field. New 

Jersey: Prentice Hall, 1991. 

- Spencer, M.L. and Spencer, M.S.Compentence at Work. Canada : John Wiley & Sons, 1993. 

- Wexley, Kenneth N. and Latham, Gary P. Developing and Training Human Resources in  

         Organization. Illiois: Scott Foresman and Company,1981.  

 

 



หมวดท ี7 การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 - จากการสนทนากลุ่มระหวา่งผู้สอนกบัผู้ เรียน 

 - จากการสงัเกตพฤติกรรมของผู้ เรียน 

 - จากการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนกัศกึษา 

 2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

 - การสงัเกตการณืการสอน 

 - ผลการสอบ 

 - อาจารย์ผู้สอนปรึกษาหารือการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน  

 - อาจารย์ผู้สอนปรึกษาหารือ การจัดการเรียนการสอนเพือร่วมหาแนวทางหรือวางแผนการ

ปรับปรุงพฒันารายวิชา 

 - นักศึกษาประเมินเพือทวนสอบผลสัมฤทธิทางการเรียน 

4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษาในรายวิชา 

 - ตงักรรมการกํากบัมาตรฐานการเรียนรู้ ตรวจสอบความถกูต้องการประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศกึษา  

 - สอบทานความตรงประเด็นของข้อสอบ การวดัและการประเมินผลการสอบ 

 - ทวนสอบจากแบบประเมินเพือทวนสอบผลสมัฤทธิ ทางการเรียน 

5. การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 ปรับปรุงประมวลรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ 


