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รายละเอียดของรายวิชา 
Course Specification 

 

 

ชื่อสถาบันอดุมศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุร ี
คณะ/ภาควชิา : วิทยาการจดัการ/หลักสตูรบริหารธุรกิจ 
 

หมวดที่1ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชือ่รายวิชา: 3423307  การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
   (Performance Management) 
2. จํานวนหนว่ยกิต: 3(3-0- 6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา: 

เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพบังคับ หลักสูตรบริหารธุรกิจวิชาเอกการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ 
4. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน : 
 4.1 อาจารยผ์ูร้ับผิดชอบรายวิชา 
  อาจารย์ ดร. จิระพงค์ เรืองกุน 

สถานที่ติดต่ออาจารย์  : ห้องพักอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ช้ัน 2 
  โทร. 098 251 4223  E-mail.  Jack.dj37@hotmail.com 
 4.2 อาจารยผ์ูส้อนรายวิชา 
  อาจารย์ ดร. จิระพงค์ เรืองกุน 

สถานที่ติดต่ออาจารย์  : ห้องพักอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ช้ัน 2 
  โทร. 098 251 4223  E-mail.  Jack.dj37@hotmail.com 
 
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีทีเ่รียน : ภาคการศึกษา 1/59 ชั้นปีที ่3 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : การจดัการทรัพยากรมนุษย์ 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนควบคูกั่น : ไม่ม ี
8. สถานที่เรียน: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด: 2560 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา: เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายความสําคัญของ
การบริหารผลการปฏิบัติงานการวางระบบและกระบวนการในการบริหารผลการปฏิบัติงานมี
ความสามารถในการกําหนดมาตรฐานและเป้าหมายของผลงานเลือกวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การจัดทําเครื่องมือเพื่อใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมตระหนักถึงปัญหาในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งสามารถเสนอแนะแนวทางแก้ไขรวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประโยชน์ของการให้ข้อมูลย้อนกลับและการนําผลการประเมินการปฏิบัติงานไปใช้ใน
กระบวนการต่างๆของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา: ปรับเนื้อหาให้ทันสมัยจากเดิมมุ่งเน้นการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานมาเป็นการจัดการผลการปฏิบัติงาน 
 

หมวดที่3ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธบิายรายวิชา 

ความหมายความสําคัญของการบริหารผลการปฏิบัติงานการวางระบบและกระบวนการใน
การบริหารผลการปฏิบัติงานการกําหนดมาตรฐานและเป้าหมายของผลงานวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานการจัดทําเครื่องมือเพื่อใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานปัญหาในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พร้อมทั้งแนวทางแก้ไขการให้ข้อมูลย้อนกลับและการนําผลการประเมินการปฏิบัติงานไปใช้ประโยชน์
ในกระบวนการต่างๆของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้องค์การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ย่ิงขึ้น 

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

 
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา: 
 จํานวนชั่วโมงบรรยาย   45 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 จํานวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติการ  - ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 จํานวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง 90 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
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3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่จะให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชั้น
เรียน สัปดาห์ละ3ช่ัวโมง 
 3.1 วันพุธ เวลา 13.00 - 15.00 น. ห้องพักอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ  
 3.2  e-mail; jack.dj37@hotmail.com เวลา 20.00 - 21.00 น. ทุกวัน 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.การพัฒนาผลการเรียนรู ้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมนิผล 

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 ตระหนักในคุณค่าของความมีคุณธรรม จริยธรรม 

เสียสละ และซือ่สัตย์สุจริต   
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง 

วิชาชีพ และสังคม 
1.3เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
1.4เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและ

สังคม 
 1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.อาจารย์ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง  
2. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา  
3.การเรียนรู้โดยเข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
4. การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน (รายงานกลุ่ม) 
 

1.การอภิปราย/รายงาน/การนําเสนอ/ 
   การตอบคําถาม 
2. นักศึกษาประเมินเพื่อร่วมร่วมกิจกรรม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
4. ประเมินการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
มีการพิจารณาจากงานที่ให้ฝกึปฏิบัติ การนําเสนองาน 
การสุ่มสัมภาษณ์ การประเมนิตนเองและการประเมิน
โดยเพื่อน สะท้อนความก้าวหน้าของผู้เรียน 

2.ด้านความรู ้
2.1 มีความรู้และเข้าใจอยา่งถ่องแท้ในหลักการและทฤษฎี

ที่สําคัญในการบริหารธุรกิจ 
2.2  สามารถวิเคราะห์และเข้าใจปัญหาทางด้านธุรกิจ และ

สามารถหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 

2.3 สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในการบริหารธุรกิจและ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริง   

2.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและองค์

 
1. บรรยาย 
2. ศึกษาด้วยตนเอง  
3. เข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4. การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน (รายงานกลุ่ม) 

 
1. การสอบวัดระดับความรู้ ความจํา ความเข้าใจ 
2. การนําเสนองานปากเปล่า 
3.แบ่งกลุ่มอภิปรายถึงกรณีศึกษาที่ให้ไป 
4. นักศึกษาประเมินตนเอง 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู ้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมนิผล 

ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในการบริหารธุรกิจ 
2.5 สามารถนําความรู้ในการบริหารธุรกิจประยุกต์ใช้

ร่วมกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ 

3.1 สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยใช้หลักการเหตุ
และผลรวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

3.2 มีความสามารถสาธิตทักษะในการแก้ปัญหาโดยใช้
เหตุผลเชิงวิเคราะห์ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 

3.3 มีความสามารถนําความรู้ในเชิงทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้
อย่างเหมาะสม 

3.4สามารถประยุกต์ความรู้และทกัษะในศาสตร์ต่างๆที่
เกี่ยวข้องมาพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทาํงาน 

 
1.การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา 
2. การระดมสมอง  
3. การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน (รายงานกลุ่ม) 

 
1.การสอบข้อเขียนในระดับการวิเคราะห์  
สังเคราะห์ การนําไปใช้  
2.การนําเสนองาน 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 

4.ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและ 
ความรับผิดชอบ  

4.1 สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี โดยร่วมกัน
แก้ปัญหาที่เกดิขึ้นร่วมกันตามบทบาทผู้นําที่ดีหรือผู้ร่วมงานที่ดี 

4.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
4.3 สามารถพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และปรับตัวเข้า

กับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
4.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และวิชาชีพ 

 
 
1.การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา  
2.การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (การอภิปรายกลุ่ม 
รายงานกลุ่ม) 
 

 
 
1. การสังเกต/การนําเสนองาน 
2. นักศึกษาประเมินเพื่อนร่วมกลุ่มกิจกรรม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
4. ประเมินการปฏิบัติ (พฤติกรรม ทศันคติ จริยธรรม) 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู ้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมนิผล 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  และการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  

5.1 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการ
สื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.2 สามารถใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงสถิติ วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขเพื่อใช้ในการประมวลผลแปลความหมาย และวิเคราะห์
ผลทางบริหารธุรกิจ 

5.3 สามารถนําความรู้และเครื่องมือทางการบริหารธุรกิจ
มาประยุกต์ใช้ในองค์การได้ 

5.4 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร
และนําเสนอได้อย่างเหมาะสม 

 
 
1.บรรยาย 
2.การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  
3.ศึกษาด้วยตนเอง  
4.การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน  

 
 
1.สังเกตจากการนําเสนองาน การอภิปรายกลุ่ม 
2.การรายงานศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง 
3.นักศึกษาประเมินตนเอง 

 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้(Curriculum Mapping) 

  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก    หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง - หมายถึงไมก่ําหนดผลการเรียนรู้ 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อ
รายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคล
และความรับผิดชอบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลย ี

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 

3423307การบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน 

             



7มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1.แผนการจัดการเรียนรู ้
 

สัปดาห์ที/่ 
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรยีนรู ้
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ 
(3) 

สื่อการเรียนรู ้
(4) 

จํานวนชั่วโมง 
(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วยตนเอง 

สัปดาห์ที ่1 
 

ปฐมนิเทศรายวิชา 
บทนํา 
1.ความหมายของการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
2.พัฒนาการของการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
3. ความแตกต่างระหว่างการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
4.ความสําคัญของการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

บรรยาย 
การศึกษาด้วยตนเอง 
มอบหมายโครงงาน  
(รายงานกลุ่ม) 
 

ตํารา สไลด์จากคอมพิวเตอร์ 3 0 6 การสังเกต 
การตอบคําถาม 

อาจารย์จิระพงค ์
เรืองกุน 
 

สัปดาห์ที ่2 กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
1. ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
2. วงจรการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
3. การวางแผนและการตกลงในผลการปฏิบัติงาน 
4. การดําเนินการบริหารผลการปฏิบัติงานและให้
ข้อมูลป้อนกลับผลการปฏิบัติงาน 
5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
6. การนําผลการปฏิบัติงานไปใช้ประโยชน์ 

การบรรยาย 
การศึกษาด้วยตนเอง 
การอภิปรายกลุ่ม 
 

ตํารา  
สไลด์จากคอมพิวเตอร์ 
 

3 0 6 การสังเกต การตอบคําถาม 
การนําเสนอการอภิปรายกลุ่ม 

 



8มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 
สัปดาห์ที/่ 

(1) 
สาระ/เนื้อหาการเรยีนรู ้

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ 
(3) 

สื่อการเรียนรู ้
(4) 

จํานวนชั่วโมง 
(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วยตนเอง 

สัปดาห์ที ่3 การวางแผนผลการปฏิบัติงาน 
1. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการวางแผนผลการปฏิบัติงาน 
2. การกําหนดเป้าหมาย (goal setting) 
3. การเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานของพนักงานเข้ากับ
ความต้องการขององค์การ 
4. การกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน 

บรรยาย 
การศึกษาด้วยตนเอง 
 

ตํารา  
สไลด์จากคอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกต การตอบคําถาม  

สัปดาห์ที ่4 การให้ข้อมูลป้อนกลับผลการปฏิบัติงาน 
1. ความหมาย 
2. แนวทางการให้ข้อมูลป้อนกลับผลการปฏิบัติงาน 
3. ระบบผู้เชี่ยวชาญการให้ข้อมูลป้อนกลับ 
(feedback expert system) 
4. การให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา (360- 
degree feedback)  
5. การโค้ช 

บรรยาย 
การอภิปรายกลุ่ม 
การศึกษาด้วยตนเอง 

ตํารา  
สไลด์จากคอมพิวเตอร์  

3 0 6 การสังเกต การตอบคําถาม 
การนําเสนอความก้าวหน้าของ
โครงงาน 

 

สัปดาห์ที ่5 การทบทวนผลการปฏิบัติงาน 
1. กระบวนการทบทวนผลการปฏิบัติงาน 
2. การประชุม (meeting) ผลการปฏิบัติงาน 
3. การทบทวนผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการ: 
การเตรียมการและปัญหาที่ต้องให้ความสําคัญ 
4. การทบทวนผลการปฏิบัติงานด้วยตัวพนักงานเอง 

บรรยาย 
การอภิปรายกลุ่ม 
การศึกษาด้วยตนเอง 
 

ตํารา  
สไลด์จากคอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกต การตอบคําถาม 
การนําเสนอแนวคิดโครงการที่
ได้รับมอบหมาย 

 

สัปดาห์ที ่6 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1. การจัดการผลการปฏิบัติงานบนหลักฐาน 
(evidence- based performance management) 
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3. สกลให้คะแนน 

บรรยาย 
การอภิปรายกลุ่ม 
การศึกษาด้วยตนเอง 

ตํารา  
สไลด์จากคอมพิวเตอร์ 
 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  
การมีส่วนร่วมในการอภิปราย
กลุ่ม 

 



9มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 
สัปดาห์ที/่ 

(1) 
สาระ/เนื้อหาการเรยีนรู ้

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ 
(3) 

สื่อการเรียนรู ้
(4) 

จํานวนชั่วโมง 
(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วยตนเอง 

4. การจัดลําดับ 
5. การกระจายความถี่ 
6. BAR 
7. BOS 
8. Critical incident technique 
9. ปัญหาของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

สัปดาห์ที ่7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(ต่อ) 

บรรยาย 
การอภิปรายกลุ่ม 
การศึกษาด้วยตนเอง 

ตํารา  
สไลด์จากคอมพิวเตอร์ 
 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  
การนําเสนอความก้าวหน้าของ
โครงงาน 
 

 

สัปดาห์ที8่ สอบกลางภาค 
 

       

สัปดาห์ที ่9 โมเดลการจัดการผลการปฏิบัติงาน 
1. CEMEX 
2. Centtrica 
3. DHL 
4. Pfizer Inc 
5. Standard Chartered Bank 
6. Victoria and Albert Museum 

บรรยาย 
กรณีศึกษา 
การศึกษาด้วยตนเอง 
 

ตํารา  
สไลด์จากคอมพิวเตอร์ 
 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  
 

 

สัปดาห์ที ่10 การบริหารผลการปฏิบัติงานขององค์การ 
1. แนวทางเชิงกลยุทธ์ 
2. ระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานของธุรกิจ 
3. ความสามารถขององค์การ (organizational 
capability) 
4. การพัฒนาวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผลงาน 

บรรยาย 
การศึกษาด้วยตนเอง 
 

ตํารา  
สไลด์จากคอมพิวเตอร์ 
 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  
 

 



10มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 
สัปดาห์ที/่ 

(1) 
สาระ/เนื้อหาการเรยีนรู ้

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ 
(3) 

สื่อการเรียนรู ้
(4) 

จํานวนชั่วโมง 
(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วยตนเอง 

5. การวัดและติดตามผลการปฏิบัติงานในระดับ
องค์การ 

สัปดาห์ที ่11 การบริหารผลการปฏิบัติงานของทีมงาน 
1. ทีมและผลการปฏิบัติงาน 
2. สมรรถนะของทีมงาน 
3. การวัดผลการปฏิบัติงานของทีมงาน 
4. ขวัญกําลังใจของทีมงาน 

บรรยาย 
การอภิปรายกลุ่ม 
การศึกษาด้วยตนเอง 

ตํารา  
สไลด์จากคอมพิวเตอร์ 
 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  
 

 

สัปดาห์ที ่12 ผลการปฏิบัติงานกับการเรียนรู้และพัฒนา 
1. การส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับพนักงาน 
2. โอกาสการเรียนรู้และพัฒนา 
3. การวางแผนการพัฒนารายบุคคล 
4. การเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานกับการพัฒนางาน
อาชีพ 

บรรยาย 
การศึกษาด้วยตนเอง 

ตํารา  
สไลด์จากคอมพิวเตอร์ 
 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  
การนําเสนอความก้าวหน้า
โครงงาน 

 

สัปดาห์ที ่13 ผลการปฏิบัติงานกับการให้รางวัล 
1. รางวัลที่เป็นตัวเงนิและไม่ใช่ตัวเงิน 
2. การจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน 
3. การจ่ายค่าตอบแทนตามหลักสมรรถนะ 

การบรรยาย 
การศึกษาด้วยตนเอง 

ตํารา  
สไลด์จากคอมพิวเตอร์ 
 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  
 

 

สัปดาห์ที ่14 บทบาทของหัวหน้างานในการจัดการผลการ
ปฏิบัติงาน 
1. บทบาทของหัวหน้างาน 
2. การสร้างความผูกพันของหัวหน้างานในการจัดการ
ผลการปฏิบัติงาน 
3. การพัฒนาทักษะของหัวหน้างานในการจัดการผล
การปฏิบัติงาน 
4. ประเด็นร่วมสมัยที่เกี่ยวข้อง 

บรรยาย 
การศึกษาด้วยตนเอง 
 

ตํารา  
สไลด์จากคอมพิวเตอร์ 
 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  
 

 



11มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 
สัปดาห์ที/่ 

(1) 
สาระ/เนื้อหาการเรยีนรู ้

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ 
(3) 

สื่อการเรียนรู ้
(4) 

จํานวนชั่วโมง 
(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วยตนเอง 

สัปดาห์ที ่15 ทบทวนบทเรียนและนําเสนอรายงาน บรรยาย 
การนําเสนองานของนักศึกษา 
การศึกษาด้วยตนเอง 

สไลด์จากคอมพิวเตอร์ 3 0 6 การสังเกต การซักถาม งาน
นําเสนอ การประเมินตนเอง 
 

 

สัปดาห์ที่16 สอบปลายภาค        

รวมจํานวนชั่วโมง 45 0 90   

 



12มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู ้
Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สัปดาห์ 
ที่ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1.1 ตระหนักในคุณค่าของความมีคณุธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต   

1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม 

 1.3  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืน 

 1.4  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ 
ขององค์กรและสังคม 

 1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

สังเกตจากการเข้าชั้นเรียน  
การส่งรายงานตรงเวลา 
การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 
การประเมินโดยเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 

1-15 การเข้าและการมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียน

10 % 
การสอบกลางภาค 

30% 
งานนําเสนอ30% 
การสอบปลายภาค 

30% 
 

 2.1 มีความรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ใน
หลักการและทฤษฎีที่สําคัญในการบริหารธุรกิจ 

 2.2  สามารถวิเคราะห์และเข้าใจปัญหา
ทางด้านธุรกิจ และสามารถหาแนวทางปรับปรุง
แก้ไข รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 

 2.3  สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในการ
บริหารธุรกิจและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริง   

  2.4  สามารถติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการและองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในการ
บริหารธุรกิจ 

  2.5 สามารถนําความรู้ในการบริหารธุรกิจ
ประยุกต์ใช้ร่วมกับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ 

การสังเกต 
งานนําเสนอ 
การอภิปรายกลุ่ม 
กิจกรรมการมีส่วนร่วมกิจกรรมใน
ชั้นเรียน 
โครงงานที่ปรากฏ 
การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

ทุกสัปดาห์และ
สัปดาห์ของงาน
นําเสนอ 
 

3.1 สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดย
ใช้หลักการเหตุและผลรวมทั้งหาแนวทางป้องกัน
และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

   3.2 มีความสามารถสาธิตทักษะในการ
แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์ให้ผู้อ่ืนเข้าใจ
ได้ 

  3.3 มีความสามารถนําความรู้ในเชิงทฤษฎีสู่
การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 

   3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะใน
ศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการทํางาน 

การสังเกต 
รายงาน 
การอภิปรายกลุ่ม 
กิจกรรมการมีส่วนร่วมกิจกรรมใน
ชั้นเรียน 
การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

ทุกสัปดาห์และ
สัปดาห์ของงาน
นําเสนอ 
 

 4.1 สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่าง
ดี โดยร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันตาม
บทบาทผู้นําหรือผู้ร่วมงานที่ดี  

  4.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 

การสังเกต 
การอภิปรายกลุ่ม 
กิจกรรมการมีส่วนร่วมกิจกรรมใน
ชั้นเรียน 
รายงาน 

ทุกสัปดาห์และ
สัปดาห์ของงาน
นําเสนอ 
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4.3 สามารถพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม   

4.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
วิชาชีพ  

 

5.1 สามารถใช้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด 
อ่าน เขียน อย่างมีประสิทธิภาพ  

 5.2 สามารถใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงสถิติ 
วิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อใช้ในการประมวลผลแปล
ความหมาย และวิเคราะห์ผลทางบริหารธุรกิจ 

5.3 สามารถนําความรู้และเคร่ืองมือทางการ
บริหารธุรกิจมาประยุกต์ใช้ในองค์การได้ 

5.4 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การส่ือสารและนําเสนอได้อย่างเหมาะสม 

การสังเกต 
รายงาน/การนําเสนองาน 

ทุกสัปดาห์และ
สัปดาห์ของงาน
นําเสนอ 

 

 

รวม 100% 

 
 

หมวดที่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ตําราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน 

กล้าหาญ ณ นา่น. (2559). การจัดการผลการปฏิบัติงาน. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.  
Armstrong, M. (2009). Armstrong’s handbook of performance management (4th 

edition). Philadelphia: Kogan Page. 
 

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญที่นักศึกษาจาํเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม 

จิระพงค์ เรืองกุน. (2557). การบริหารคนเพื่อผลงาน. กรุงเทพฯ: ทเวลล์พริ้น. 
 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนาํที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม 
Internet Search 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวชิา 
1. กลยุทธ์การประเมนิประสทิธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  ให้นักศึกษาทุกคนประเมิน 

1.1 ประสิทธิผลของรายวิชาในด้านวิธีการสอน 
1.2 ประเมินการจัดกิจกรรมในและห้องนอกเรียน 
1.3 สิ่งสนับสนนุการเรียนการสอนที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ 



14มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

1.4 ผลการเรียนรู้ที่ได้รับ 
 

2. กลยุทธ์การประเมนิการสอน: ประเมินการสอนโดยการสังเกตจากผู้สงัเกตการณ์สอนทําการ
ประเมินตนเอง รวมทั้งผลการเรียนของนักศึกษา  
 
3. การปรับปรงุการสอน: มีการประชุมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกับนักศึกษาภายหลักการ
เรียนการสอนเสร็จสิ้น 
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา: กรรมการทวนสอบรายวิชา ทวน
สอบจากคะแนนข้อสอบ งานที่มอบหมาย นกัศึกษาประเมินตนเอง และการประเมินโดยระบบ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
 
5.การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสทิธิผลของรายวชิา: นําข้อมูลที่ได้จากการ
ประเมินผลมาใช้ในการปรับการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษารุ่นถัดไป 
       
 
ลงชื่อ                                       อาจารยผ์ู้รับผดิชอบรายวชิา 
        (อาจารย์ ดร. จิระพงค์ เรืองกนุ) 
 
ลงชื่อ     อาจารยผ์ู้รับผดิชอบหลักสูตร 
        (อาจารย์ ดร. จิระพงค์ เรืองกนุ) 
 


