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รายละเอยีดของรายวชิา   
Course Specification 

 

 

ชือ่สถาบนัอดุมศกึษา   :  มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบรุ ี
คณะ/ภาควชิา    :  วิทยาการจดัการ/หลกัสตูร
บริหารธรุกิจ 

หมวดที ่1 ขอมูลทั่วไป 
1. รหสัและชื่อรายวิชา  :   3423307  การบรหิารผลการ
ปฏบิัตงิาน    (Performance Management) 
2. จาํนวนหนวยกติ  :   3(3-0- 6) 
3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิา  : 

เปนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาชีพบังคับ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย 
4. อาจารยผูรบัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน :  
 4.1  อาจารยผูรบัผดิชอบรายวิชา 
  1)  รองศาสตราจารยวรารัตน  เขียวไพรี 

สถานท่ีติดตออาจารย  : หองพักอาจารยคณะวิทยาการ
จัดการ อาคาร 3 ช้ัน 2   และ อาคาร9 ช้ัน1 ศูนยสมุทรปราการ    
  โทร. 086-666-4688   E-mail. Vjk888@hotmail.com 
 4.2  อาจารยผูสอนรายวชิา 
  1)  รองศาสตราจารยวรารัตน  เขียวไพรี 
สถานท่ีติดตออาจารย  : หองพักอาจารยคณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 3 ช้ัน 2   และ อาคาร9 ช้ัน1 ศูนยสมุทรปราการ    
  โทร. 086-666-4688   E-mail. Vjk888@hotmail.com 
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5. ภาคการศกึษา/ชั้นปที่เรยีน :  ภาคการศกึษา 2/58 ชัน้ปที ่ 3   
6. รายวิชาที่ตองเรยีนมากอน  :  การจัดการทรัพยากรมนุษย 
7. รายวิชาที่ตองเรยีนควบคูกนั  :  ไมมี 
8. สถานที่เรยีน   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   
9. วนัที่จดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครัง้ลาสดุ  :   
2556 
 

หมวดที ่2 จดุมุงหมายและวตัถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา   :  เพ่ือใหนักศึกษามีความรู

ความเขาใจเก่ียวกับความหมาย ความสําคัญของการบริหารผล
การปฏิบัติงาน การวางระบบ และกระบวนการในการบริหารผล
การปฏิบัติงาน มีความสามารถในการกําหนดมาตรฐานและ
เปาหมายของผลงาน เลือกวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
จัดทําเครื่องมือเพ่ือใชประเมินผลการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 
ตระหนักถึงปญหาในการประเมินผลการปฏิบัติงานพรอมท้ัง
สามารถเสนอแนะแนวทางแกไข รวมท้ังมีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับประโยชนของการใหขอมูลยอนกลับและการนําผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานไปใชในกระบวนการตางๆ ของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย 

 
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  :  ปรับเนื้อหาให
ทันสมัยจากเดิมมุงเนนการประเมินผลการปฏิบัติงานมาเปนการ
จัดการผลการปฏิบัติงาน 
 
 
 



3                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดาํเนนิการ 
1. คาํอธบิายรายวชิา   

ความหมาย ความสําคัญของการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
การวางระบบ และกระบวนการในการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
การกําหนดมาตรฐานและเปาหมายของผลงาน วิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงาน การจัดทําเครื่องมือเพ่ือใชประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ปญหาในการประเมินผลการปฏิบัติงานพรอมท้ังแนว
ทางแกไข การใหขอมูลยอนกลับและการนําผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานไปใชประโยชนในกระบวนการตางๆ ของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยเพ่ือใหองคการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ย่ิงข้ึน 

Meaning and importance of performance 
management. Systems and processes setting for 
performance management. Setting work standards and 
goals. Performance evaluation. Creating a tool to evaluate 
work performance. Difficulties in assessing the 
performance and solutions. Feedback and utilization of 
work performance evaluation into various process of 
human resources management to provide more efficient 
and effective to the organization. 

 
2. จาํนวนชัว่โมงทีใ่ชตอภาคการศึกษา  :    
    จํานวนช่ัวโมงบรรยาย                   45 ช่ัวโมง/ภาค
การศึกษา 
 จํานวนช่ัวโมงฝกปฏิบัติการ   - ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 จํานวนช่ัวโมงการศึกษาดวยตนเอง 90 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
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3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคาํปรกึษาและแนะนําทาง
วิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล   จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีจะ
ใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษานอกช้ันเรียน 
สัปดาหละ 3 ช่ัวโมง  
 3.1 วันพุธ เวลา 13.00 - 15.00 น. หองพักอาจารยคณะ
วิทยาการจัดการ โทร 086-666-4688  
 3.2  e-mail; vjk888@hotmail.com เวลา 20.00 - 21.00 น. 
ทุกวัน 
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หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรยีนรูของนกัศึกษา 
1.การพฒันาผลการเรยีนรู 2.วธิกีารสอน 3.วธิกีารวดัและประเมนิผล 

1. ดานคณุธรรม จรยิธรรม  
 1.1 ตระหนักในคุณคาของความมี
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย
สุจริต   
 1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความ
รับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
 1.3  เคารพสิทธิและรับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืน 
 1.4  เคารพกฎระเบียบและขอบังคับ
ตางๆ ขององคกรและสังคม 
 1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

1. อาจารยประพฤติตนเปน
แบบอยาง  
2. การเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา  
3. การเรยีนรูโดยเขากลุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู  
4. การเรยีนรูโดยใชโครงงาน 
(รายงานกลุม) 
 

1. การอภิปราย/รายงาน/การ
นําเสนอ/ 
   การตอบคําถาม 
2. นักศึกษาประเมินเพ่ือรวมรวม
กิจกรรม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
4. ประเมินการเขาช้ันเรียน การสง
งานท่ีไดรับมอบหมาย 
 
มีการพิจารณาจากงานท่ีใหฝก
ปฏิบัติ การนําเสนองาน การสุม
สัมภาษณ การประเมินตนเอง และ
การประเมินโดยเพ่ือน สะทอน
ความกาวหนาของผูเรียน 

2. ดานความรู  
 2.1 มีความรูและเขาใจอยางถองแท
ในหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในการ

 
1. บรรยาย 
2. ศึกษาดวยตนเอง  

 
1. การสอบวัดระดับความรู 
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1.การพฒันาผลการเรยีนรู 2.วธิกีารสอน 3.วธิกีารวดัและประเมนิผล 
บริหารธุรกิจ 
 2.2  สามารถวิเคราะหและเขาใจ
ปญหาทางดานธุรกิจ และสามารถหา
แนวทางปรับปรุงแกไข รวมท้ังประยุกต
ความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือท่ี
เหมาะสมกับการแกปญหา 
 2.3  สามารถพัฒนาองคความรูใหม
ในการบริหารธุรกิจและสามารถนําไป
ประยุกตใชไดจริง   
  2.4  สามารถติดตามความกาวหนา
ทางวิชาการและองคความรูใหมท่ีเกิดข้ึน
ในการบริหารธุรกิจ 
 2.5 สามารถนําความรูในการ
บริหารธุรกิจประยุกตใชรวมกับความรู
ในศาสตรอ่ืนๆ 

3. เขากลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู  
4. การเรยีนรูโดยใชโครงงาน 
(รายงานกลุม) 

ความจํา ความเขาใจ 
2. การนําเสนองานปากเปลา 
3. แบงกลุมอภิปรายถึงกรณีศึกษาท่ี
ใหไป 
4. นักศึกษาประเมินตนเอง 

3.1 สามารถวิเคราะหสาเหตุของ
ปญหาโดยใชหลักการเหตุและผลรวมท้ัง
หาแนวทางปองกันและแกไขปญหาได

 
1. การเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา 
2. การระดมสมอง  

 
1. การสอบขอเขียนในระดับการ
วิเคราะห  
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1.การพฒันาผลการเรยีนรู 2.วธิกีารสอน 3.วธิกีารวดัและประเมนิผล 
อยางเหมาะสม 
   3.2 มีความสามารถสาธิตทักษะใน
การแกปญหาโดยใชเหตุผลเชิงวิเคราะห
ใหผูอ่ืนเขาใจได 
  3.3 มีความสามารถนําความรูในเชิง
ทฤษฎีสูการปฏิบัติไดอยางเหมาะสม 
   3.4 สามารถประยุกตความรูและ
ทักษะในศาสตรตางๆท่ีเก่ียวของมา
พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การทํางาน 

3. การเรียนรูโดยใชโครงงาน 
(รายงานกลุม) 

สังเคราะห การนําไปใช  
2. การนําเสนองาน 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 

4. ดานทักษะความสัมพนัธระหวางบคุคล
และ 
ความรบัผดิชอบ  
 4.1 สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได
เปนอยางดี โดยรวมกันแกปญหาท่ี
เกิดข้ึนรวมกันตามบทบาทผูนําท่ีดีหรือ
ผูรวมงานท่ีดี  
4.2 มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับ
มอบหมาย 

 
 
1. การเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา  
2. การเรียนรูโดยการปฏิบัติ (การ
อภิปรายกลุม รายงานกลุม) 
 

 
 
1. การสังเกต/การนําเสนองาน 
2. นักศึกษาประเมินเพ่ือนรวมกลุม
กิจกรรม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
4. ประเมินการปฏิบัติ (พฤติกรรม 
ทัศนคติ จริยธรรม) 
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1.การพฒันาผลการเรยีนรู 2.วธิกีารสอน 3.วธิกีารวดัและประเมนิผล 

  4.3 สามารถพัฒนาทักษะมนุษย
สัมพันธท่ีดี และปรับตัวเขากับ
สถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม   
 4.4 มีความรับผิดชอบตอตนเอง 
สังคม และวิชาชีพ   

5.  ดานทักษะการวเิคราะหเชงิตวัเลข 
การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
5.1 สามารถใชภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศในการส่ือสาร ท้ังการ
ฟง พูด อาน เขียน อยางมีประสิทธิภาพ  
 5.2 สามารถใชทักษะการวิเคราะห
เชิงสถิติ วิเคราะหเชิงตัวเลขเพ่ือใชใน
การประมวลผลแปลความหมาย และ
วิเคราะหผลทางบริหารธุรกิจ 
5.3 สามารถนําความรูและเครื่องมือ

 
 
1. บรรยาย 
2. การเรียนรูโดยการปฏิบัติ   
3. ศึกษาดวยตนเอง  
4. การเรยีนรูโดยใชโครงงาน  

 
 
1. สังเกตจากการนําเสนองาน การ
อภิปรายกลุม 
2. การรายงานศึกษาคนควาและ
การอางอิง 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
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1.การพฒันาผลการเรยีนรู 2.วธิกีารสอน 3.วธิกีารวดัและประเมนิผล 
ทางการบริหารธุรกิจมาประยุกตใชใน
องคการได 
5.4 สามารถเลือกใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการส่ือสารและนําเสนอได
อยางเหมาะสม 

 
แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู  (Curriculum Mapping)   

  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก      หมายถึง  ความรับผดิชอบรอง     -  หมายถึง   ไมกําหนดผลการ
เรียนรู 
 

หมวดวชิา รหสั
และชือ่รายวชิา 

1. คณุธรรมจรยิธรรม 
 

2. ความรู 
 

3. ทกัษะทาง
ปญญา 
 

4. ทกัษะ
ความสมัพนัธ
ระหวางบคุคลและ
ความรบัผดิชอบ 
 

5. ทกัษะการวเิคราะห
เชงิตวัเลข การสือ่สาร 
และการใชเทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

3423307  
การบริหาร
ผลการ
ปฏิบัติงาน 

                      



10                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
1. แผนการจดัการเรยีนรู   

 

สปัดาห
ที/่ 
(1) 

สาระ/เนือ้หาการเรยีนรู 
(2) 

วธิสีอนและกจิกรรม
การเรยีนรู 

(3) 

สือ่การเรยีนรู 
 (4) 

จาํนวนชัว่โมง 
(5) 

วธิกีารวดัและ
ประเมนิผล 

 (6) 

ชือ่ผูสอน 
 

(7) บรรยา
ย 

ปฏบิตักิ
าร 

ศกึษาดวย
ตนเอง 

สปัดาหที ่
1 
 

ปฐมนิเทศรายวิชา 
บทนํา 
1. ความหมายของการบริหารผล
การปฏิบัติงาน 
2. พัฒนาการของการบริหารผล
การปฏิบัติงาน 
3. ความแตกตางระหวางการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานกับการ
บริหารผลการปฏิบัติงาน 
4. ความสําคัญของการบริหารผล
การปฏิบัติงาน 

บรรยาย  
การศึกษาดวย
ตนเอง 
มอบหมายโครงงาน  
(รายงานกลุม) 
 

ตํารา สไลดจาก
คอมพิวเตอร  

3 0 6 การสังเกต  
การตอบคําถาม 

อาจารยจิระ
พงค เรืองกุน 
 

สปัดาหที ่
2 

กระบวนการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน 
1. ระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน 
2. วงจรการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน 
3. การวางแผนและการตกลงในผล

การบรรยาย  
การศึกษาดวย
ตนเอง  
การอภิปรายกลุม 
 

ตํารา  
สไลดจาก
คอมพิวเตอร 
 

3 0 6 การสังเกต การตอบ
คําถาม การนําเสนอ 
การอภิปรายกลุม 

 



11                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

สปัดาห
ที/่ 
(1) 

สาระ/เนือ้หาการเรยีนรู 
(2) 

วธิสีอนและกจิกรรม
การเรยีนรู 

(3) 

สือ่การเรยีนรู 
 (4) 

จาํนวนชัว่โมง 
(5) 

วธิกีารวดัและ
ประเมนิผล 

 (6) 

ชือ่ผูสอน 
 

(7) บรรยา
ย 

ปฏบิตักิ
าร 

ศกึษาดวย
ตนเอง 

การปฏิบัติงาน 
4. การดําเนินการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานและใหขอมูลปอนกลับ
ผลการปฏิบัติงาน 
5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
6. การนําผลการปฏิบัติงานไปใช
ประโยชน 

สปัดาหที ่
3 

การวางแผนผลการปฏิบัติงาน 
1. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการ
วางแผนผลการปฏิบัติงาน 
2. การกําหนดเปาหมาย (goal 
setting) 
3. การเช่ือมโยงผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเขากับความตองการ
ขององคการ 
4. การกําหนดตัวช้ีวัดผลการ
ปฏิบัติงาน 

บรรยาย  
การศึกษาดวย
ตนเอง 
 

ตํารา  
สไลดจาก
คอมพิวเตอร 

3 0 6 การสังเกต การตอบ
คําถาม 

 

สปัดาหที ่
4 

การใหขอมูลปอนกลบัผลการ
ปฏิบัติงาน 
1. ความหมาย 
2. แนวทางการใหขอมูลปอนกลับ

บรรยาย 
การอภิปรายกลุม 
การศึกษาดวย
ตนเอง 

ตํารา  
สไลดจาก
คอมพิวเตอร  

3 0 6 การสังเกต การตอบ
คําถาม การนําเสนอ
ความกาวหนาของ
โครงงาน 

 



12                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

สปัดาห
ที/่ 
(1) 

สาระ/เนือ้หาการเรยีนรู 
(2) 

วธิสีอนและกจิกรรม
การเรยีนรู 

(3) 

สือ่การเรยีนรู 
 (4) 

จาํนวนชัว่โมง 
(5) 

วธิกีารวดัและ
ประเมนิผล 

 (6) 

ชือ่ผูสอน 
 

(7) บรรยา
ย 

ปฏบิตักิ
าร 

ศกึษาดวย
ตนเอง 

ผลการปฏิบัติงาน 
3. ระบบผูเช่ียวชาญการใหขอมูล
ปอนกลับ (feedback expert 
system) 
4. การใหขอมูลปอนกลับแบบ 360 
องศา (360- degree feedback)  
5. การโคช 

สปัดาหที ่
5 

การทบทวนผลการปฏิบัติงาน 
1. กระบวนการทบทวนผลการ
ปฏิบัติงาน 
2. การประชุม (meeting) ผลการ
ปฏิบัติงาน 
3. การทบทวนผลการปฏบิัติงาน
อยางเปนทางการ: การเตรียมการ
และปญหาที่ตองใหความสําคัญ 
4. การทบทวนผลการปฏบิัติงาน
ดวยตัวพนักงานเอง 

บรรยาย 
การอภิปรายกลุม 
การศึกษาดวย
ตนเอง 
 

ตํารา  
สไลดจาก
คอมพิวเตอร 

3 0 6 การสังเกต การตอบ
คําถาม การนําเสนอ
แนวคิดโครงการที่
ไดรับมอบหมาย 

 

สปัดาหที ่
6 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1. การจัดการผลการปฏิบติังานบน
หลักฐาน (evidence- based 

บรรยาย 
การอภิปรายกลุม 
การศึกษาดวย

ตํารา  
สไลดจาก
คอมพิวเตอร 

3 0 6 การสังเกต การ
ซักถาม  
การมีสวนรวมใน

 



13                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

สปัดาห
ที/่ 
(1) 

สาระ/เนือ้หาการเรยีนรู 
(2) 

วธิสีอนและกจิกรรม
การเรยีนรู 

(3) 

สือ่การเรยีนรู 
 (4) 

จาํนวนชัว่โมง 
(5) 

วธิกีารวดัและ
ประเมนิผล 

 (6) 

ชือ่ผูสอน 
 

(7) บรรยา
ย 

ปฏบิตักิ
าร 

ศกึษาดวย
ตนเอง 

performance management) 
2. กระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
3. สกลใหคะแนน 
4. การจัดลาํดับ 
5. การกระจายความถี ่
6. BAR 
7. BOS 
8. Critical incident technique 
9. ปญหาของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

ตนเอง  การอภิปรายกลุม 

สปัดาหที ่
7 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(ตอ) 

บรรยาย 
การอภิปรายกลุม 
การศึกษาดวย
ตนเอง 

ตํารา  
สไลดจาก
คอมพิวเตอร 
 

3 0 6 การสังเกต การ
ซักถาม  
การนําเสนอ
ความกาวหนาของ
โครงงาน 
 

 

สปัดาหที ่
8 

สอบกลางภาค 
 

       

สปัดาหที ่ โมเดลการจดัการผลการปฏิบัติงาน บรรยาย ตํารา  3 0 6 การสังเกต การ  
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สปัดาห
ที/่ 
(1) 

สาระ/เนือ้หาการเรยีนรู 
(2) 

วธิสีอนและกจิกรรม
การเรยีนรู 

(3) 

สือ่การเรยีนรู 
 (4) 

จาํนวนชัว่โมง 
(5) 

วธิกีารวดัและ
ประเมนิผล 

 (6) 

ชือ่ผูสอน 
 

(7) บรรยา
ย 

ปฏบิตักิ
าร 

ศกึษาดวย
ตนเอง 

9  กรณีศึกษา 
การศึกษาดวย
ตนเอง 
 

สไลดจาก
คอมพิวเตอร 
 

ซักถาม  
 

สปัดาหที ่
10 

การบริหารผลการปฏิบัติงานของ
องคการ 
1. แนวทางเชิงกลยุทธ 
2. ระบบการจัดการผลการ
ปฏิบัติงานของธุรกิจ 
3. ความสามารถขององคการ 
(organizational capability) 
4. การพัฒนาวัฒนธรรมทีมุ่งเนน
ผลงาน 
5. การวัดและติดตามผลการ
ปฏิบัติงานในระดับองคการ 

บรรยาย 
การศึกษาดวย
ตนเอง 
 

ตํารา  
สไลดจาก
คอมพิวเตอร 
 

3 0 6 การสังเกต การ
ซักถาม  
 

 

สปัดาหที ่
11 

การบริหารผลการปฏิบัติงานของ
ทีมงาน 
1. ทีมและผลการปฏิบัติงาน 
2. สมรรถนะของทีมงาน 
3. การวัดผลการปฏิบัติงานของ
ทีมงาน 
4. ขวัญกําลังใจของทีมงาน 

บรรยาย 
การอภิปรายกลุม 
การศึกษาดวย
ตนเอง 

ตํารา  
สไลดจาก
คอมพิวเตอร 
 

3 0 6 การสังเกต การ
ซักถาม  
 

 



15                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

สปัดาห
ที/่ 
(1) 

สาระ/เนือ้หาการเรยีนรู 
(2) 

วธิสีอนและกจิกรรม
การเรยีนรู 

(3) 

สือ่การเรยีนรู 
 (4) 

จาํนวนชัว่โมง 
(5) 

วธิกีารวดัและ
ประเมนิผล 

 (6) 

ชือ่ผูสอน 
 

(7) บรรยา
ย 

ปฏบิตักิ
าร 

ศกึษาดวย
ตนเอง 

สปัดาหที ่
12 

ผลการปฏิบัติงานกบัการเรียนรูและ
พัฒนา 
1. การสงเสริมการเรียนรูใหกับ
พนักงาน 
2. โอกาสการเรียนรูและพัฒนา 
3. การวางแผนการพัฒนา
รายบุคคล 
4. การเช่ือมโยงผลการปฏิบัติงาน
กับการพัฒนางานอาชีพ 

บรรยาย 
การศึกษาดวย
ตนเอง 

ตํารา  
สไลดจาก
คอมพิวเตอร 
 

3 0 6 การสังเกต การ
ซักถาม  
การนําเสนอ
ความกาวหนา
โครงงาน 

 

สปัดาหที ่
13 

ผลการปฏิบัติงานกบัการใหรางวัล 
1. รางวัลที่เปนตัวเงินและไมใชตัว
เงิน 
2. การจายคาตอบแทนตามผลงาน 
3. การจายคาตอบแทนตามหลัก
สมรรถนะ 

การบรรยาย 
การศึกษาดวย
ตนเอง 

ตํารา  
สไลดจาก
คอมพิวเตอร 
 

3 0 6 การสังเกต การ
ซักถาม  
 

 

สปัดาหที ่
14 

บทบาทของหัวหนางานในการ
จัดการผลการปฏบิัติงาน 
1. บทบาทของหัวหนางาน 
2. การสรางความผูกพันของ
หัวหนางานในการจัดการผลการ
ปฏิบัติงาน 
3. การพัฒนาทักษะของหัวหนา

บรรยาย 
การศึกษาดวย
ตนเอง 
 

ตํารา  
สไลดจาก
คอมพิวเตอร 
 

3 0 6 การสังเกต การ
ซักถาม  
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สปัดาห
ที/่ 
(1) 

สาระ/เนือ้หาการเรยีนรู 
(2) 

วธิสีอนและกจิกรรม
การเรยีนรู 

(3) 

สือ่การเรยีนรู 
 (4) 

จาํนวนชัว่โมง 
(5) 

วธิกีารวดัและ
ประเมนิผล 

 (6) 

ชือ่ผูสอน 
 

(7) บรรยา
ย 

ปฏบิตักิ
าร 

ศกึษาดวย
ตนเอง 

งานในการจัดการผลการ
ปฏิบัติงาน 
4. ประเด็นรวมสมัยที่เกี่ยวของ 

สปัดาหที ่
15 

ทบทวนบทเรียนและนําเสนอ
รายงาน 

บรรยาย 
การนําเสนองาน
ของนักศึกษา 
การศึกษาดวย
ตนเอง 

สไลดจาก
คอมพิวเตอร 

3 0 6 การสังเกต การ
ซักถาม งาน
นําเสนอ การ
ประเมินตนเอง 
 

 

สปัดาหที ่
16 

สอบปลายภาค        

รวมจาํนวนชัว่โมง 45 0 90   
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู    
  

ผลการเรยีนรู 
Learning Outcome 

วธิกีารประเมนิผล สปัดาห 
ทีป่ระเมนิ 

สดัสวนของ
การ

ประเมนิผล 
1.1 ตระหนักในคุณคาของ
ความมีคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต   
 1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และ
ความรับผิดชอบตอตนเอง 
วิชาชีพ และสังคม 
 1.3  เคารพสิทธิและรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น 
 1.4  เคารพกฎระเบียบและ
ขอบังคับตางๆ ขององคกรและ
สังคม 
 1.5 มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

สังเกตจากการเขาช้ัน
เรียน  
การสงรายงานตรง
เวลา 
การแสดงความคิดเห็น
ในช้ันเรียน 
การประเมินโดยเพ่ือน
รวมช้ันเรียน 
การมีสวนรวมกิจกรรม
ในช้ันเรียน 

1-15 การเขาและ
การมีสวน
รวมในช้ัน
เรียน10 % 
การสอบ
กลางภาค 

30% 
งานนําเสนอ 

30% 
การสอบ

ปลายภาค 
30% 

  2.1 มีความรูและเขาใจอยาง
ถองแทในหลักการและทฤษฎีที่
สําคัญในการบริหารธุรกจิ 
 2.2  สามารถวิเคราะหและ
เขาใจปญหาทางดานธุรกจิ 
และสามารถหาแนวทาง
ปรับปรุงแกไข รวมท้ังประยุกต
ความรู ทักษะ และการใช
เคร่ืองมือที่เหมาะสมกับการ
แกปญหา 
 2.3  สามารถพัฒนาองค
ความรูใหมในการบริหารธุรกิจ
และสามารถนําไปประยุกตใช
ไดจริง   
  2.4  สามารถติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการและ
องคความรูใหมที่เกิดขึ้นในการ
บริหารธุรกิจ 
  2.5 สามารถนําความรูใน
การบริหารธุรกิจประยุกตใช
รวมกับความรูในศาสตรอื่นๆ 

การสังเกต 
งานนําเสนอ 
การอภิปรายกลุม 
กิจกรรมการมีสวนรวม
กิจกรรมในช้ันเรียน 
โครงงานที่ปรากฏ 
การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

ทุกสัปดาห 
และสัปดาห
ของงาน
นําเสนอ 
 

3.1 สามารถวิเคราะหสาเหตุ การสังเกต ทุกสัปดาห 
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ของปญหาโดยใชหลักการเหตุ
และผลรวมท้ังหาแนวทาง
ปองกันและแกไขปญหาได
อยางเหมาะสม 
   3.2 มีความสามารถสาธิต
ทักษะในการแกปญหาโดยใช
เหตุผลเชิงวิเคราะหใหผูอื่น
เขาใจได 
  3.3 มีความสามารถนํา
ความรูในเชิงทฤษฎีสูการปฏิบัติ
ไดอยางเหมาะสม 
   3.4 สามารถประยุกต
ความรูและทักษะในศาสตร
ตางๆที่เกี่ยวของมาพัฒนา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การทํางาน 

รายงาน 
การอภิปรายกลุม 
กิจกรรมการมีสวนรวม
กิจกรรมในช้ันเรียน 
การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

และสัปดาห
ของงาน
นําเสนอ 
 

 4.1 สามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นไดเปนอยางดี โดยรวมกัน
แกปญหาที่เกิดขึ้นรวมกันตาม
บทบาทผูนําหรือผูรวมงานที่ดี  
  4.2 มีความรับผิดชอบตอ
งานที่ไดรับมอบหมาย 
4.3 สามารถพัฒนาทักษะ
มนุษยสัมพันธที่ดี และปรับตัว
เขากับสถานการณตางๆ ได
อยางเหมาะสม   
4.4 มีความรับผิดชอบตอ
ตนเอง สังคม และวิชาชีพ   

การสังเกต 
การอภิปรายกลุม 
กิจกรรมการมีสวนรวม
กิจกรรมในช้ันเรียน 
รายงาน 
 

ทุกสัปดาห 
และสัปดาห
ของงาน
นําเสนอ 
 

 

5.1 สามารถใชภาษาไทย
และภาษาตางประเทศในการ
ส่ือสาร ทั้งการฟง พูด อาน 
เขียน อยางมีประสิทธิภาพ  
 5.2 สามารถใชทักษะการ
วิเคราะหเชิงสถิติ วิเคราะหเชิง
ตัวเลขเพ่ือใชในการ
ประมวลผลแปลความหมาย 
และวิเคราะหผลทาง
บริหารธุรกิจ 
5.3 สามารถนําความรูและ
เคร่ืองมือทางการบริหารธุรกิจ
มาประยุกตใชในองคการได 

การสังเกต 
รายงาน/การนําเสนอ
งาน 

ทุกสัปดาห 
และสัปดาห
ของงาน
นําเสนอ 
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5.4 สามารถเลือกใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ส่ือสารและนําเสนอไดอยาง
เหมาะสม 

รวม 100% 

 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน 
1. ตาํราและเอกสารหลกัทีใ่ชในการเรยีนการสอน   

อาภรณ  ภูวิทยพนัธุ (2553)  ระบบการบรหิารผลงาน. 
กรงุเทพฯ: เอช อาร เซน็เตอร. 

ฮอลล, ไบรอนั เจ.(Hall,brian J.)(2550) การบริหารผลการ
ปฏบิัตงิาน. แปลโดย สรุีพร  พึง่พุทธคณุ  กรงุเทพฯ: เอก็เปอรเน็ท 
2. เอกสารและขอมลูสาํคญัทีน่กัศึกษาจาํเปนตองศกึษาเพิม่เตมิ   

Armstrong, M. (2009). Armstrong,s handbook of 
performance management (4th edition). Philadelphia: 
Kogan Page.  

จิระพงค เรืองกุน. (2557). การบริหารคนเพ่ือผลงาน. 
กรุงเทพฯ: ทเวลลพริ้น. 

 
3. เอกสารและขอมลูแนะนําทีน่ักศกึษาควรศึกษาเพิม่เติม 

Internet Search 
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หมวดที ่7 การประเมนิและปรบัปรงุการดาํเนนิการของ
รายวชิา 

1. กลยุทธการประเมินประสทิธิผลของรายวชิาโดยนกัศึกษา  ให
นักศึกษาทุกคนประเมิน 

1.1 ประสิทธิผลของรายวิชาในดานวิธีการสอน   
1.2 ประเมินการจัดกิจกรรมในและหองนอกเรียน   
1.3 ส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีสงผลกระทบตอการเรียนรู 
1.4 ผลการเรียนรูท่ีไดรับ 
 

2. กลยุทธการประเมินการสอน :  ประเมินการสอนโดยการสังเกต
จากผูสังเกตการณสอนทําการประเมินตนเอง รวมท้ังผลการเรียน
ของนักศึกษา  
 
3. การปรบัปรงุการสอน  :  มีการประชุมเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนรวมกับนักศึกษาภายหลักการเรียนการสอนเสร็จส้ิน 
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนักศกึษาในรายวิชา :  
กรรมการทวนสอบรายวิชา  ทวนสอบจากคะแนนขอสอบ งานท่ี
มอบหมาย นักศึกษาประเมินตนเอง และการประเมินโดยระบบ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลน 
 
 5. การดาํเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธผิล
ของรายวชิา :  นําขอมูลท่ีไดจากการประเมินผลมาใชในการปรับ
การจัดการเรียนการสอนใหกับนักศึกษารุนถัดไป  
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ลงชื่อ                                       อาจารยผูรบัผดิชอบรายวิชา 
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ลงชื่อ     อาจารยผูรบัผดิชอบหลักสูตร 
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