
มคอ. ๓ 

 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศกึษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา  คณะบรหิารธุรกิจ 

 
 หมวดท่ี1 ข้อมูลทั่วไป  

  
1.   รหัสและชื่อรายวิชา 
 BH  405 การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 

Development and Training Resource Human 
2. จ านวนหน่วยกิต 
       หน่วยกิต3 (3-0-6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
  ประเภทรายวิชา        วิชาเอก 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  อาจารย์สุภาพร  วีระวุฒิพล 
                ดร.นาร ี วงศ์เลิศคุณากร 
 อาจารย์ผู้สอน      อาจารย์สุภาพร  วีระวุฒิพล 
                ดร.นาร ี วงศ์เลิศคุณากร 
5.   ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน 
 ภาคต้น / ช้ันปีที ่3  
6.   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน(Pre-requisite) 

 BH 302    การจัดการทรัพยากรมนุษย์(Human Resource Management)  
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 

 - 
8.   สถานที่เรียน 

  คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   
9.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 1  สิงหาคม  2559 
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 หมวดท่ี2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 
1.   จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

 เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความรู้และเข้าใจในเรื่องการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์ชิงบูรณาการทั้ง
ระบบรวมถึงการพัฒนาสายอาชีพและพัฒนาองค์การ 
 
2.  วัตถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 

1. เพื่อให้ผูเ้รียนเหน็ความส าคัญของการฝึกอบรมและการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ที่มีต่อ 
องค์การ ตลอดจนบทบาทและวิธีการของการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 

2. เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ความเข้าใจในการจัดองค์การและการบรหิารงานฝึกอบรมทัง้ 
  ระบบและกระบวนการ 

3. เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับไปบูรณาการให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนด้านองค์การและการ
จัดการทรัพยากรมนษุย ์

4. ได้ฝึกปฏบิัติการจดัฝึกอบรมจริงและฝึกจัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 

 หมวดท่ี3 ลักษณะและการด าเนนิการ 
 
1.  ค าอธิบายรายวิชา 
  การ  แนวคิดและทฤษฎทีี่เกี่ยวข้องกบัการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อการพัฒนาองคก์าร
และเทคนคิ เนือ้หา  การก าหนดเป้าหมายหลักสูตร การจัดท าโครงการฝึกอบรม  ส ารวจความจ าเป็นในการฝึกอบรม
และการ การพัฒนาสายอาชีพ  รวมทั้งการวางแผนพัฒนาส่วนบุคคล  การประเมินผลการฝึกอบรม  วิธีการฝึกอบรม
วางแผนผู้สืบทอดต าแหน่ง 
 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา      
 

บรรยาย 
(ช่ัวโมง) 

สอนเสริม 
(ช่ัวโมง) 

การฝึกปฏบิัติงานภาคสนาม/การฝึกงาน 
(ช่ัวโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ช่ัวโมง) 

48 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา  ศึกษาในองค์การจรงิไม่น้อยกว่า 
 6 ช่ัวโมง 

3ช่ัวโมง/สัปดาห ์

 
 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแกน่ักศกึษาเป็นรายบุคคล 
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 หมวดที่4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวัง   มีดังต่อไปนี ้

1. จริยธรรม คุณธรรม 

1.1. จริยธรรมที่ตอ้งพฒันา คุณธรรม 

1) ต่อตนเอง ซ่ือตรงต่อหน้าที่ มีความซ่ือสัตย์สุจริต  มีความอดทน ไมเ่อารัดเอาเปรียบผู้อืน่ และต่อผู้อื่น 
2) ขององค์กรและและมีความรับผดิชอบต่อสังคม ๆ ขอ้บังคบัต่าง ระเบียบ มีความเคารพต่อกฎ 
   และมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยรวม 
3) และความช่ัว ความดี มีจิตส านึกและมีมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกต้อง 

1.2 วิธีการสอน  

1) หรือตัวอย่างบุคคลทีค่วรค่าเปน็แบบอย่างที่ดี จริยธรรม  สอนสอดแทรกคุณธรรม 

2) สอนให้นักศึกษาตรงต่อเวลาในการเข้าช้ันเรียน 

3) ในการเรียนและการสอบ ระเบียบ สอนให้นักศึกษาเคารพต่อกฎ 

4) และมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ สอนให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม 

1.3 วิธีการประเมินผล 

1)   ประเมนิผลจากพฤติกรรมการเข้าเรียนตรงเวลา 
2) ประเมนิผลจากการท างานที่ได้รบัมอบหมายอย่างถูกต้องและตรงเวลา 
3) ประเมนิผลจากการมีส่วนร่วมและพฤติกรรมที่แสดงออกในการเรยีนและการสอบ 
4)   นักศึกษาประเมินตนเองตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
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2. ความรู้ 
1.  ความรู้ที่ต้องได้รบั 

1)           มีความรู้และเข้าใจในเรื่องการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการทั้งระบบ 
รวมถึงการพัฒนาสายอาชีพและพัฒนาองค์การ 

2)  การจัดองค์การและการ  บทบาทการฝึกอบรมและพัฒนาคนที่มตี่อการพัฒนาองค์การ  มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
การส ารวจความจ าเปน็ในการฝึกอบรมและ  บริหารหน่วยงานฝึกอบรม การก าหนด  จัดท าโครงการฝึกอบรม
รวมทั้งการพัฒนาตาม การประเมินผลการฝึกอบรม  เป้าหมายหลักสูตรและเนื้อหาของการฝึกอบรมแบบต่างๆ
สายอาชีพและการพัฒนาผู้บริหาร 

2.2 วิธีการประเมินผล 

1) ประเมนิผลจากความถูกต้องและคุณภาพของงานทีน่ักศึกษาได้รับมอบหมาย 
2) เก็บคะแนนระหว่างภาคและสอบปลายภาค 
3)   นักศึกษาประเมินตนเองตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
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3. ทักษะทางปัญญา 
1. ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา  

1)  สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนด้าน 
องค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย ์                    

2)  อย่างเป็นระบบเพือ่ให้ได้มาซ่ึงแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการ และวิเคราะหป์ัญหา จ าแนก สามารถสืบค้น
และตดัสินใจอย่างเหมาะสม แก้ไขปัญหา 

 
2. วิธีการสอน 

1) การบรรยาย เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะหป์ัญหาจากกรณีศึกษาและสามารถน าไป 
ประยุกต์ปรบัใช้ด้านองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย ์ 

2) การอภิปรายตั้งประเด็นค าถามใหน้ักศึกษาตอบ 
3) การฝึกปฏิบัติและการเรียนรู้โดยกิจกรรมโครงงาน 

3. วิธีการประเมนิผล 
1) ประเมนิผลจากการตอบปัญหาและแสดงความคิดเหน็ในชั้นเรียน 
2)   นักศึกษาประเมินตนเองตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
3) เก็บคะแนนระหว่างภาคและสอบปลายภาค 
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4.  ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
        4.1 ทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพฒันา 

1) และมีความรับผิดชอบ และแสดงภาวะผู้น าผู้ตามได้อย่างเหมาะสม สามารถท างานเป็นกลุ่ม  
2.  วิธีการสอน 

1) เรียนรู้โดยการฝึกปฏบิัต ิ
2) เรียนรู้โดยกจิกรรมโครงงาน 

       4.3  วิธีการประเมินผล 
1) ประเมนิผลจากโครงงานที่มอบหมายให้ศึกษา 
2)   นักศึกษาประเมินตนเองตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

5. การสื่อสาร ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. การสื่อสาร ทักษะการวิเคราะห์  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพฒันา 

1) และการน าเสนอในช้ันเรียน การเขยีน การฟัง  ทักษะในการพูด  
2)  ทักษะในการวิเคราะหข์้อมูลจากกรณีศึกษาที่น ามาเปน็ตัวอย่าง 
3)ทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอรเ์นต็   
4)  ทักษะในการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยใีนการน าเสนอผลงาน 

       5.2 วิธีการสอน 
1) การถามตอบและแสดงความคิดเห็นในชัน้เรียน 
2) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากเว็บไซต์ 

3. วิธีการประเมนิผล 
1) ประเมนิจากการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการตอบค าถาม   
2) ประเมนิผลจากงานที่มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากเว็บไซต์ 
3)   ประเมนิตนเองตามแบบฟอร์มทีก่ าหนด 
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 หมวดท่ี5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

และสื่อที่ใช้ 
ผู้สอน 

1 แนะน าวิชา 
 

3 กิจกรรม : 
- อธิบายประมวลรายวิชา 
- บรรยายบทเรียน/ 
   แบบฝึกหัด 
 ส่ือการสอน :ส่ือ 
 น าเสนอในรปูแบบ
PowerPoint 

วีระ อาจารย์สุภาพร
วุฒิพล 

2  บทที่1:การพัฒนา  และฝึกอบรม 3 กิจกรรม : 
- บรรยายบทเรียน  
- ทบทวนสรุปบทเรียน 
- ค าถามอภิปรายท้าย 
  บทเรียน 
สื่อการสอน :ส่ือ  
 น าเสนอในรปูแบบ
PowerPoint 

วีระ อาจารย์สุภาพร
วุฒิพล 
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สัปดาห์
ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

และสื่อที่ใช้ 
ผู้สอน 

3  บทที่2:การ จัดองค์การฝึกอบรม 3 กิจกรรม : 
- บรรยายบทเรียน  
- แบบฝึกหัด 
- ค าถามอภิปรายท้าย 
   บทเรียน 
สื่อการสอน :ส่ือ  
 น าเสนอในรปูแบบ
PowerPoint 

วีระ อาจารย์สุภาพร
วุฒิพล 

4  บทที่3: การหาความจ าเปน็ในการ
ฝึกอบรม 

3 กิจกรรม : 
- บรรยายบทเรียน  
- แบบฝึกหัด 
- ค าถามอภิปรายท้าย     
   บทเรียน 
สื่อการสอน :ส่ือ  
 น าเสนอในรปูแบบ
PowerPoint 

วีระ อาจารย์สุภาพร
วุฒิพล 

5  บทที่4:การวางแผนและเขียน
โครงการ 

3 กิจกรรม : 
- บรรยายบทเรียน  
- ถามตอบในชั้นเรียน 
สื่อการสอน :ส่ือ  
 น าเสนอในรปูแบบ
PowerPoint 

วีระ อาจารย์สุภาพร
วุฒิพล 
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สัปดาห์
ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

และสื่อที่ใช้ 
ผู้สอน 

6  บทที่5:การบริหารโครงการ 3 กิจกรรม : 
- บรรยายบทเรียน  
- ถามตอบในชั้นเรียน 
- รายงาน/ฝึกปฏิบตั/ิ 
สื่อการสอน :ส่ือ  
 น าเสนอในรปูแบบ
PowerPoint 

วีระ อาจารย์สุภาพร
วุฒิพล 

7 เตรียมงาน 3 สื่อการสอน :ส่ือ  
 น าเสนอในรปูแบบ
PowerPoint 

 
วีระ อาจารย์สุภาพร
วุฒิพล 

8  บทที่6: เทคนิคการฝึกอบรม 3 กิจกรรม : 
- บรรยายบทเรียน  
- ถามตอบในชั้นเรียน 
- รายงาน/ฝึกปฏิบตั ิ
- ทบทวน 
 
สื่อการสอน :ส่ือ  
 น าเสนอในรปูแบบ
PowerPoint 

ดร. วงศ์เลิศ  นารี
คุณากร 

(ช่วงMidterm) 
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สัปดาห์
ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

และสื่อที่ใช้ 
ผู้สอน 

9  บทที่7:อุปกรณ์และการจัดสถานที ่ 3 กิจกรรม : 
- บรรยายบทเรียน/
รายงาน   สรุปอภิปราย
ท้ายบทเรียน 
สื่อการสอน :ส่ือ  
 น าเสนอในรปูแบบ
PowerPoint 

ดร. วงศ์เลิศ  นารี
คุณากร 

10  บทที่8: การประเมินผลโครงการ 3 กิจกรรม : 
- บรรยายบทเรียน/
รายงาน 
สรุปอภิปรายท้าย
บทเรียน  
สื่อการสอน :ส่ือ  
 น าเสนอในรปูแบบ
PowerPoint 

ดร. วงศ์เลิศ  นารี
คุณากร 

11  บทที่9: การวางแผนการประชุม 
 

3 กิจกรรม : 
- บรรยายบทเรียน/
ทบทวน 
 สรุปบทเรียน /
แบบฝึกหัด 
- สื่อการสอน :ส่ือ  
 น าเสนอในรปูแบบ
PowerPoint 

ดร. วงศ์เลิศ  นารี
คุณากร 
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สัปดาห์
ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

และสื่อที่ใช้ 
ผู้สอน 

12 บทที่ :10รูปแบบการประชุม 3 กิจกรรม : 
- บรรยายบทเรียน/
ทบทวน 
 สรุปบทเรียน /
แบบฝึกหัด 
- สื่อการสอน :ส่ือ  
 น าเสนอในรปูแบบ
PowerPoint 

วีระ อาจารย์สุภาพร
วุฒิพล 
 ดร. วงศ์เลิศ  นารี
คุณากร 

13 เชิญบรรยายพิเศษ 3  วีระ อาจารย์สุภาพร
วุฒิพล 
 ดร. วงศ์เลิศ  นารี
คุณากร 

14 ดูงานนอกสถานที ่ 3  วีระ อาจารย์สุภาพร
วุฒิพล 
ดร. วงศ์เลิศ  นารี
คุณากร 

15 น าเสนอผลงานที่ท า รวมทั้งปัญหา 
อุปสรรค เสนอแนะ แนวทางแก้ไข 

3 กิจกรรม : 
- บรรยายสรุป 
- สื่อการสอน :ส่ือ  
 น าเสนอในรปูแบบ
PowerPoint 

วีระ อาจารย์สุภาพร
วุฒิพล 
ดร. วงศ์เลิศ  นารี
คุณากร 

16 สรุปเนื้อหาที่ศึกษาเพื่อเตรียมตัวสอบ 3 กิจกรรม : 
- บรรยายสรุปบทเรียน 
- ทบทวนเตรียมสอบ  

 
ดร. วงศ์เลิศ  นารี
คุณากร 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

 
กิจกรรมที ่ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมนิผลการเรียนรู ้ สัปดาห์ท่ีประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล 

1  การเรียนรู้ในห้องเรียน 1-16 20 

2  การเรียนรู้นอกห้องเรียน 9-12 50 

3  การสอบปลายภาค  30 

 
 

 
 
 
 
 
 

 หมวดท่ี6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. ต าราและเอกสารหลัก 

Employee Training& Development, McGraw Hill 
 
2. เอกสารและข้อมลูส าคัญ 

- Hybrid learning วิชา BH 405  การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
- หนังสืออ้างอิงภาษาไทย/ภาษาอังกฤษและข้อมูลจริงจากองค์การที่เข้าไปศึกษา 

ภาษาไทย: 
ลิ่มอภิชาต  เครือวัลย.์  หลักและเทคนิคการจัดการฝึกอบรมและการพัฒนา.กรุงเทพ  : คณะรัฐศาสตร์    
มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์              , 2531. 
สมิทธิไกร  ชูชัย.  จิตวิทยาการฝึกอบรมบุคลากร.เชียงใหม ่ :มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่คณะมนุษยศ์าสตร์  .  
.2538                
แสนทอง   ณรงค์วิทย์.   การพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรที่CEOอยากเห็น .กรุงเทพ  :อาร์ เอช   
เซ็นเตอร์                , 2549. 
เทียนพุฒ  ดนัย.  การบริหารทรพัยากรบุคคลในทศวรรษหน้า.กรุงเทพ  :ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์   
มหาวิทยาลัย                . 2539. 
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ปานขาว  ผิน.  การบริหารงานฝึกอบรม.กรุงเทพ  :หจก  . อรุณการพิมพ,์ 2545. 
ภาษาอังกฤษ: 
.1989 Bass, Jossey  London:  ed. 3rd  .Resources Human Developing  .Z Nadler, and L. Nadler, 
  :Jersey New  .Field The  Development: Resource Human  .E G. Mills, and P.C. Smith, R.W., Pace, 
.1991 Hall, Prentice                
  :York New  .Design Instructional for Model Simple A  Well: Training The  .L Rosalind Rogoff, 
.1987 Sons, & Wiley John                
.1993 Sons, & Wiley John  Canada:  .Work at Competence S. M. ,Spencer and L. M. Spencer, 
 in Resources Human Training and Developing  .P Gary Latham, and N. Kenneth Wexley, 
.1981 Company, and Foresman Scott  Illiois:  .Organization                
3. เอกสารและข้อมลูแนะน า 
       - หนังสืออ่านนอกเวลา 
กุลเพ็ง  กฤติน.  ไม่อยากเสียคนเก่งในองค์การต้องท าอย่างไร.  กรุงเทพ:เซ็นเตอร์ อาร์ เอช  , 2552. 
อรรถานทิธิ ์ รุ่งโรจน์.  การสร้างความผูกพันของพนกังานในองคก์ร.กรุงเทพ  :เซ็นเตอร์ อาร์ เอช  ,       
.2554                
หฤษฎ์ภูม ิ สุรเชษฐ.  บูรณาการงานทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มสมรรถนะองค์การ.กรุงเทพ  :อาร์ เอช   
เซ็นเตอร์               , 2556. 
ภู่วิทยพันธุ์  อาภรณ์.  กลยุทธ์การพัฒนาทรพัยากรมนษุย.์กรุงเทพ  :เซ็นเตอร ์อาร์ เอช , 2551. 
 

 หมวดท่ี7 การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศกึษา 
-  จากการสนทนากลุ่มระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน 
-  จากการสังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียน 
-  จากการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา 
 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
-  การสังเกตการณ์การให้ความสนใจของผูเ้รียนต่อการบรรยายของผู้สอน 
-  ผลการสอบ 
-  อาจารย์ผู้สอนปรึกษาหารือการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้

3. การปรับปรุงการสอน  
-  อาจารย์ผู้สอนปรึกษาหารือการจัดการเรียนการสอนเพื่อร่วมหาแนวทางหรือวางแผนการปรับปรุงพัฒนา
รายวิชา 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษาในรายวิชา 
-  ตรวจสอบความถูกตอ้งการประเมนิผลการเรียนรูข้อง  ตั้งกรรมการก ากับมาตรฐานผลการเรียนรู้  
   การวัดและประเมินผลการสอบ สอบทานความตรงประเด็นของข้อสอบ  นักศึกษา     
-   ให้นักศึกษาประเมินตนเองตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
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5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
-  หรือตามข้อเสนอแนะผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ ์ปรับปรุงประมวลรายวิชาทุกปี 


