รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560

รหัสวิชา 3663211 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การจัดการผลการปฏิบัติงาน
(ภาษาอังกฤษ) Performance Management

อาจารยผูสอน
ผศ.ดร.วันเพ็ญ ควรสมาน

มคอ. 3 (วันที่ 1 เมษายน 2560)

คํานํา
มคอ.3 นี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางใหกับอาจารยผูสอนที่ดําเนินการสอน ใน รายวิชาการจัดการ
ผลการปฏิบัติงานรหัสวิชา 3663211 ในมคอ.3 ฉบับนี้ไดแบงหมวดที่เกี่ยวของกับการสอนไว 7 หมวด
ประกอบดวย หมวดที่1 ขอมูลทั่วไป หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค หมวดที่ 3 ลักษณะและการ
ดํา เนิ น การ หมวดที่ 4 การพั ฒ นาผลการสอน หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิน ผล หมวดที่ 6
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน และหมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
โดยการจัดทํา มคอ.3 ในแตละภาคเรียนที่มีการเรียนการสอนและเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอน ผูสอนจะได
นําขอมูลจากแผนการปรับปรุงที่ปรากฎใน มคอ.5 ของภาคเรียนที่สอน นํามาเปนแนวทางในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา มคอ.3 ที่จัดทําขึ้นจะเปนประโยชนสําหรับผูที่นําไปใชในการจัดการ
เรียนการสอน และพรอมยอมรับขอเสนอแนะตางๆ เพื่อปรับปรุงใหมคอ.3 ฉบับนี้มีความสมบูรณเพิ่มมาก
ขึ้น และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ผูจัดทํา
วันเพ็ญ ควรสมาน
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หนา
ขอมูลทั่วไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

4
4
5
5
9
13
14
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3663211 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การจัดการผลการปฏิบัติงาน
(ภาษาอังกฤษ) Performance Management
2. จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
…………………………………………………………..
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.วันเพ็ญ ควรสมาน
อาจารยผูสอน
ผศ.ดร.วันเพ็ญ ควรสมาน ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่จัดทํา 1 เมษายน 2560

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อใหนักศึกษามีความรูและความเขาใจในการจัดการผลการปฎิบัติงาน
1.2 เพื่อใหนักศึกษามีความเชื่อมั่นในตนเอง และแกไขปญหาเฉพาะหนาได
1.3 มีความคิดสรางสรรคและมีทักษะการจัดการผลการปฏิบัติงาน
1.4 มีความสามารถทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.5 มีวินัย ซื่อสัตย สุจริตและยึดมั่นในการดํารงชีวิตดวยหลักคุณธรรมจริยธรรม
1.6 มีภาวะผูนํา และสามารถปรับตัวภายใตการเรียนรูอยูรวมบนความตางของวัฒนธรรม
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2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหเนื้อหามีความทันสมัยและเหตุการณรวมถึงสภาพแวดลอมทางธุรกิจ เพื่อใหผูเรียนนําไป
ประยุกตใชในการทํางานในองคกร ในการจัดการผลการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา (ระบุทงั้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
กลยุทธการประเมินและพัฒนาผลการปฏิบัติงาน การสรางมาตรฐานการปฏิบัติงาน การประเมินผล
การปฏิบัติงาน กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน การสื่อสารผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน การนําผลการปฏิบัติงานไปใชในองคการ
Strategies to evaluate and improve performance, establishing performance
standards, evaluation of performance, the process of evaluating their performance,
communication performance, development work, the performance to the organization.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
20 ชั่วโมง

ในกรณีที่ติดวันหยุด
นักขัตฤกษ

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
22 ชั่วโมง

การศึกษาดวยตนเอง
50 ชั่วโมง

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยกําหนดเวลาใหคําปรึกษา และแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล/กลุม 3
ชั่วโมงตอสัปดาห (เฉพาะในรายที่ตองการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.1.1 มีความรูและความเขาใจในคุณคาแหงวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีตอ
วิช าชีพ ประยุกต จรรยาบรรณวิช าชีพ อาทิ ความโปรงใส ยึดถือในความถูกตองสูการเรียนวิชาความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
1.1.2 มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย เคารพ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและ
สังคม ตลอดจนกฎกติกาของการเรียนการสอนรายวิชานี้
1.1.3 สามารถบริหารเวลา จัดสรรกิจกรรมอยางมีประสิทธิภาพทั้งกิจกรรมในชั้นเรียนและงาน
ที่ไดรับหมายหมายใหทํานอกชั้นเรียน เพื่อสรางสมดุลและปรับวิถีชีวิตอยางสรางสรรคในสังคม
 1.1.4 มีจิตสํานึก และพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตนอยางมี
คุณธรรม ใหความรวมมือตอกิจกรรมและงานกลุมที่ตองมุงเนนความรับผิดชอบเปนสําคัญ
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1.2 วิธีการสอน
- บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาที่นําเทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงาน การไมมีความเปน
ธรรม ในการจัดการผลการปฏิบัติงาน ปญหาในการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีอคติในการประเมินผล
ปญหาในการประเมินผล ความถูกตองเปนธรรม ขวัญกําลังใจของพนักงาน กอใหเกิดประประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการทํางาน
- มอบหมายใหคนควาและเขียนรายงาน
1.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมการเขาเรียน ความตรงตอเวลาในการสงงานตามที่ไดรับมอบหมาย
- ตรวจเนื้อหาของรายงานการคนควาและการอางอิงเอกสารในรายงานการคนควา การนําเสนอ
อภิปราย ในประเด็นจริยธรรม
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.1.1 มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรดานบริหารธุรกิจ
 2.1.2 มีความรูและความเขาใจสาระสําคัญของศาสตรที่เกี่ยวของกับการจัดการ ทั้งทางดาน
สังคมศาสตร และวิทยาศาสตร
 2.1.3 มีความรูกวาง และเปนระบบเกี่ยวกับความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพดานการ
จัดการ รวมทั้ง มีความเขาใจอยางเทาทันในผลกกระทบในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคม
2.1.4 มีความรูและความเขาใจในดานการวางแผน การจัดโครงสรางองคการ การปฏิบัติการ
การควบคุม และการประเมินผลการดําเนินงาน รวมทั้งปรับปรุงแผนงานใหสอดคลองกับสถานการณทาง
ธุรกิจ
2.2 วิธีการสอน
- สอนแบบบรรยาย การใหวิเคราะหกรณีศึกษา โดยใหนักศึกษาจัดทํารายงานเดี่ยว / กิจกรรมการ
จัดทํารายงานกลุมและมีการนําเสนอในชั้นเรียน
- มอบหมายใหคนควาสืบคน
- จัดกิจกรรมบทบาทสมมติ อภิปราย แสดงความคิดเห็น
2.3 วิธีการประเมินผล
- การแสดงความคิดเห็น ตอบคําถาม
- ตรวจเนื้อหาของรายงานการคนควา และการอางอิงเอกสารในรายงานการคนควา
- สังเกตพฤติกรรมพิจารณาจากการวิเคราะหกรณีศึกษารายงานเดี่ยว / กิจกรรมการจัดทํารายงาน
กลุม/การนําเสนอในชั้นเรียน
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
 3.1.1 พัฒนาความสามารถในการสืบคน ประมวล และประเมินขอมูลจากหลายแหลงไดดวย
ตนเอง มีความคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ มีเหตุผล และคิดอยางสรางสรรคเพื่อใหไดสารสนเทศที่เปน
ประโยชนในการใชงานตามสถานการณแวดลอมทางธุรกิจ
 3.1.2 มีความสามารถในการประยุกตใชความรูทางการจัดการและดานอื่น ๆ ที่สัมพันธกันจาก
สาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณมาใชงานอยางเหมาะสม
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3.1.3 มีทักษะในการแกไขปญหาเฉพาะหนาในสถานการณตาง ๆ อยางสรางสรรค โดยคํานึง
ผลที่จะเกิดขึ้น และสามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานไดอยางถูกตอง ครบถวน
3.1.4 และสามสารถคิดคนทางเลือก วิเคราะหทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอยางรอบ
ดาน มีความสามารถในการตัดสินใจทางเลือกที่สอดคลองกับสถานการณทางธุรกิจ เพื่อการไดเปรียบ
ทางการแขงขัน
3.2 วิธีการสอน
- การมอบหมายงานใหคิดวิเคราะหแกไขปญหา กรณีศึกษาตอบขอซักถามในชั้นเรียน
- มอบหมายใหคนควาสืบคนและเขียนรายงาน
- จัดกิจกรรมอภิปราย แสดงความคิดเห็น
3.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตการอภิปราย แสดงความคิดเห็น ตอบคําถาม
- ตรวจเนื้อหาของรายงานการคนควา และการอางอิงเอกสารในรายงานการคนควา
- พิจารณาจากคุณภาพของงานที่ไดรับมอบหมาย / งานกลุม งานเดี่ยวและกิจกรรม การมีสวนรวม
การมีภาวะผูความสามารถในการรับปญหา อุปสรรคตางๆ
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
 4.1.1 สามารถแสดงความเปนกัลยาณมิตร ชวยเหลือผูอื่น และแสดงความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจในการประทําของตนรวมถึงมีความรับผิดชอบตอสังคม
 4.1.2 มีความคิดริเริ่ม และความเห็นอยางสรางสรรคในการพัฒนาความรู แบะความคิดไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
4.1.3 สามารถทํางานรวมกับผูอื่น แสดงภาวะผูนํา ผูตามไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ
และมีทักษะการแกปญหากลุม
4.2 วิธีการสอน
- มอบหมายใหทําการวิเคราะหกรณีศึกษางานเดี่ยว กิจกรรมกลุม การอภิปราย
- มอบหมายใหคนควาสืบคนและเขียนรายงาน
- จัดกิจกรรมอภิปราย บทบาทสมมติ แสดงความคิดเห็น
4.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตการอภิปราย แสดงความคิดเห็น ตอบคําถาม
- ตรวจเนื้อหาของรายงานการคนควา และการอางอิงเอกสารในรายงานการคนควา
- สังเกตการณการแสดงออก การนําเสนอในชั้นเรียน การมีมนุษยสัมพันธตอเพื่อนทั้งในชั้น
เรียนและนอกชั้นเรียน ภาวะผูนํา การกลาแสดงออก บุคลิกภาพ การเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็น
จากเพื่อนรวมชั้นเรียน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
5.1.1 สามารถประยุกตใชหลักคณิตศาสตร สถิติ การวิเคราะหเชิงปริมาณมาใชในการวิเคราะห
และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจําวัน
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 5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศที่จําเปนตอการทําธุรกิจไดอยางมี

ประสิทธิภาพ
 5.1.3 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสรางความเขาใจรูปแบบการพูด การเขียนที่เหมาะสม
สําหรับกลุมบุคคลที่แตกตางกันทั้งที่เปนขอมูลธุรกิจและขอมูลอื่น
5.1.4สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมมาใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล การแปลความหมาย และการสื่อขอมูล
5.2 วิธีการสอน
- สอนแบบบรรยาย
- เทคนิคการสืบคนขอมูล การสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมงานเดี่ยว กิจกรรม
งานกลุม/โครงงาน การแสดงบทบาทสมมติ และการอภิปราย
5.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตการอภิปราย แสดงความคิดเห็น ตอบคําถามภายในชั้นเรียน
- ตรวจเนื้อหาของรายงานการคนควา และการอางอิงเอกสารในรายงานการคนควา
- สังเกตพฤติกรรม
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน
สัปดาหที่ หัวขอการสอน / Learning จํานวน
Outcome
ชัว่ โมง
1
3
แนะนําบทเรียนและ
รายละเอียดในการจัดการเรียน
การสอน หนังสือเรียน และ
เกณฑการวัดผล
Learning Outcome
1.มีความรู ความเขาใจ
ภาพรวมเนื้อหาที่เกี่ยวของใน
รายวิชา
2. อธิบายเกณฑการวัดผล
โครงงานที่จัดทําได
2

-หัวขอการสอน
- บทที่ 1 ความเขาใจเบื้องตน
เกี่ยวกับการจัดการผลการ
ปฏิบัติงาน
- Learning Outcome
1.มีความรู ความเขาใจ
เบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการผล
การปฏิบัติงาน
2. ยกตัวอยาง การจัดการผล

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. แนะนําวิธีการเรียนการสอน และ
อธิบายเนื้อหารายวิชา จุดประสงค และ
เปาหมายของรายวิชา เกณฑการวัดผล
และประเมินผล แนะนําหนังสือเรียน
และwebsite เพิ่มเติม
2. สื่อ PowerPoint ประกอบการ
บรรยายโดยใหนักศึกษารวมกันอภิปราย
ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับสาระการ
เรียนรู
3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย
- บรรยายโดยมีสื่อการสอน ระหวางการ
บรรยาย มี ก ารตั้ ง คํ า ถามให นั ก ศึ ก ษา
ตอบคําถามหรือใหนักศึกษายกตัวอยาง
เพื่อทดสอบความเขาใจ
- ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา หรือ
จัดทําแบบฝกหัดทายชั่วโมง

1. ตําราการจัดการผล
การปฏิบัติงาน
2. ใชสื่อการสอน :
Power Point Slide
และ/หรือ คลิป
มัลติมีเดีย การใช
Social Media
3. ขอมูลกรณีศึกษา
ขององคกรธุรกิจตาง ๆ
ทางอินเทอรเน็ต

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา
1.1, 1.2

1. ตําราการจัดการผล 1.1, 1.2,1.3
การปฏิบัติงาน
2. ใชสื่อการสอน :
Power Point Slide
และ/หรือ คลิป
มัลติมีเดีย การใช
Social Media
3. ขอมูลกรณีศึกษา
ขององคกรธุรกิจตาง ๆ

ผูสอน

(ระบุลําดับ)

ผศ.ดร.วันเพ็ญ
ควรสมาน

ผศ.ดร.วันเพ็ญ
ควรสมาน
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3-4

5

6-7

การปฏิบัติงาน ได
-หัวขอการสอน
กระบวนการการจัดการผลการ
ปฏิบัติงาน
- Learning Outcome
1.มีความรู ความเขาใจ
กระบวนการจัดการผลการ
ปฏิบัติงาน
2. ยกตัวอยางกระบวนการ การ
จัดการผลการปฏิบัติงาน แตละ
ขั้นตอนได
-หัวขอการสอน
การจัดการผลการปฏิบัติงาน
และการวางแผนกลยุทธ
- Learning Outcome
1.มีความรู ความเขาใจการ
จัดการผลการปฏิบัติงานและ
การวางแผนกลยุทธ
2. ยกตัวอยาง การจัดการผล
การปฏิบัติงานและการวางแผน
กลยุทธได
-หัวขอการสอน
การกําหนดผลการปฏิบัติงาน
และการเลือกวิธีประเมินผล

6

- บรรยายโดยมีสื่อการสอน ระหวางการ
บรรยาย มี ก ารตั้ ง คํ า ถามให นั ก ศึ ก ษา
ตอบคําถามหรือใหนักศึกษายกตัวอยาง
เพื่อทดสอบความเขาใจ
- ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา หรือ
จัดทําแบบฝกหัดทายชั่วโมง

- บรรยายโดยมีสื่อการสอน ระหวางการ
บรรยาย มี ก ารตั้ ง คํ า ถามให นั ก ศึ ก ษา
ตอบคําถามหรือใหนักศึกษายกตัวอยาง
เพื่อทดสอบความเขาใจ
- ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา และ
ใหนักศึกษาปรึกษาโครงงานทายชั่วโมง
การเรียนการสอน

6

- บรรยายโดยมีสื่อการสอน ระหวางการ
บรรยาย มี ก ารตั้ ง คํ า ถามให นั ก ศึ ก ษา
ตอบคําถามหรือใหนักศึกษายกตัวอยาง

ทางอินเทอรเน็ต
1. ตําราการจัดการผล
การปฏิบัติงาน
2. ใชสื่อการสอน :
Power Point Slide
และ/หรือ คลิป
มัลติมีเดีย การใช
Social Media
3. ขอมูลกรณีศึกษา
ขององคกรธุรกิจตาง ๆ
ทางอินเทอรเน็ต
1. ตําราการจัดการผล
การปฏิบัติงาน
2. ใชสื่อการสอน :
Power Point Slide
และ/หรือ คลิป
มัลติมีเดีย การใช
Social Media
3. ขอมูลกรณีศึกษา
ขององคกรธุรกิจตาง ๆ
ทางอินเทอรเน็ต
1. ตําราการจัดการผล
การปฏิบัติงาน
2. ใชสื่อการสอน :

1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,
1.6

ผศ.ดร.วันเพ็ญ
ควรสมาน

1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,
1.6

ผศ.ดร.วันเพ็ญ
ควรสมาน

1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,
1.6

ผศ.ดร.วันเพ็ญ
ควรสมาน
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- Learning Outcome
1.มีความรู ความเขาใจการการ

เพื่อทดสอบความเขาใจ
- ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา และ
ใหนักศึกษาปรึกษาโครงงานทายชั่วโมง
การเรียนการสอน

กําหนดผลการปฏิบัติงานและการ
เลือกวิธีประเมินผล

8-9

10-11

2. ยกตัวอยางการกําหนดผล
การปฏิบัติงานและการเลือกวิธี
ประเมินผล ได
-หัวขอการสอน
การวัดผลลัพธและพฤติกรรม
- Learning Outcome
1.มีความรู ความเขาใจการ
วัดผลและพฤติกรรม
2. ยกตัวอยางการวัดผลลัพธ
และพฤติกรรมได

- หัวขอการสอน
การดําเนินการระบบการจัดการ
ผลการปฏิบัติงาน
- Learning Outcome
1.มีความรู ความเขาใจ ระบบ
การจัดการผลการปฏิบัติงานกับ
คาตอบแทนของพนักงาน

- เชิญวิทยากร/ผูมีประสบการณตรงรวม
บรรยาย
6

- บรรยายโดยมีสื่อการสอน ระหวางการ
บรรยาย มี ก ารตั้ ง คํ า ถามให นั ก ศึ ก ษา
ตอบคําถามหรือใหนักศึกษายกตัวอยาง
เพื่อทดสอบความเขาใจ
- ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา และ
ใหนักศึกษาปรึกษาโครงงานทายชั่วโมง
การเรียนการสอน

6

- บรรยายโดยมีสื่อการสอน ระหวางการ
บรรยาย มี ก ารตั้ ง คํ า ถามให นั ก ศึ ก ษา
ตอบคําถามหรือใหนักศึกษายกตัวอยาง
เพื่อทดสอบความเขาใจ
- ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา และ
ใหนักศึกษาปรึกษาโครงงานทายชั่วโมง
การเรียนการสอน

Power Point Slide
และ/หรือ คลิป
มัลติมีเดีย การใช
Social Media
3. ขอมูลกรณีศึกษา
ขององคกรธุรกิจตาง ๆ
ทางอินเทอรเน็ต
1. ตําราการจัดการผล
การปฏิบัติงาน
2. ใชสื่อการสอน :
Power Point Slide
และ/หรือ คลิป
มัลติมีเดีย การใช
Social Media
3. ขอมูลกรณีศึกษา
ขององคกรธุรกิจตาง ๆ
ทางอินเทอรเน็ต
1. ตําราการจัดการผล
การปฏิบัติงาน
2. ใชสื่อการสอน :
Power Point Slide
และ/หรือ คลิป
มัลติมีเดีย การใช
Social Media

1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,
1.6

ผศ.ดร.วันเพ็ญ
ควรสมาน

1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,
1.6

ผศ.ดร.วันเพ็ญ
ควรสมาน
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2. ยกตัวอยาง การดําเนินการ
ระบบการจัดการผลการ
ปฏิบัติงานได
12-13
- หัวขอการสอน
การจัดการผลการปฏิบัติงาน
และพัฒนาพนักงาน
- Learning Outcome
1.มีความรู ความเขาใจ นํา
ขอมูลยอนกลับที่ไดรับจากการ
ประเมินไปใชในการจัดการ
2. ยกตัวอยาง การจัดการผล
การปฏิบัติงานและการจัดการ
พนักงานได
14-15
-หัวขอการสอน
การจั ด การผลการปฏิ บั ติ ง าน
แบบทีม
- Learning Outcome
1.มีความรู ความเขาใจใน การ
จั ด การผลการปฏิ บั ติ งานแบบ
ทีม
2. ยกตัวอยางและนําเสนอการ
จั ด การผลการปฏิ บั ติ งานแบบ
ทีมได
หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห จํานวน 15 สัปดาห

6

- บรรยายโดยมีสื่อการสอน ระหวางการ
บรรยาย มี ก ารตั้ ง คํ า ถามให นั ก ศึ ก ษา
ตอบคําถามหรือใหนักศึกษายกตัวอยาง
เพื่อทดสอบความเขาใจ
- ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา และ
ใหนักศึกษาปรึกษาโครงงานทายชั่วโมง
การเรียนการสอน

6

- บรรยายโดยมีสื่อการสอน ระหวางการ
บรรยาย มี ก ารตั้ ง คํ า ถามให นั ก ศึ ก ษา
ตอบคําถามหรือใหนักศึกษายกตัวอยาง
เพื่อทดสอบความเขาใจ
- ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา และ
ใหนักศึกษาปรึกษาโครงงานทายชั่วโมง
การเรียนการสอน

3. ขอมูลกรณีศึกษา
ขององคกรธุรกิจตาง ๆ
ทางอินเทอรเน็ต
1. ตําราการจัดการผล
การปฏิบัติงาน
2. ใชสื่อการสอน :
Power Point Slide
และ/หรือ คลิป
มัลติมีเดีย การใช
Social Media
3. ขอมูลกรณีศึกษา
ขององคกรธุรกิจตาง ๆ
ทางอินเทอรเน็ต
1. ตําราการจัดการผล
การปฏิบัติงาน
2. ใชสื่อการสอน :
Power Point Slide
และ/หรือ คลิป
มัลติมีเดีย การใช
Social Media
3. ขอมูลกรณีศึกษา
ขององคกรธุรกิจตาง ๆ
ทางอินเทอรเน็ต

1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,
1.6

ผศ.ดร.วันเพ็ญ
ควรสมาน

1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,
1.6

ผศ.ดร.วันเพ็ญ
ควรสมาน
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
ผลการเรียนรู
1

2

3

1.1.1,1.1.2,1.1.3,1.1.4
2.1.1,2.1.2,2.1.3,2.1.4
3.1.3,3.1.4,4.1.2.4.1.3
5.1.1,5.1.2

วิธีการประเมิน

การเขาชั้นเรียน
และ
การมีสวนรวม
อภิปราย
การวิเคราะห
กรณีศึกษา
การคนควาและ
นําเสนองาน
เดี่ยว
1.1.1,2.1.1,2.1.2,2.1.3,
โครงงานกลุม
,3.1.1,3.1.2,3.1.3,3.1.4
การนําเสนอและ
4.1.1,4.1.2,4.1.3,5.1.1,
การเขารวม
5.1.2,5.1.3,5.1.4
กิจกรรมการ
สัมมนายอยใน
ชั้นเรียน
1.1.3,2.1.1,2.1.2,2.1.3,3.1.2. สอบปลายภาค
3.1.3,3.1.4,4.1.2,4.1.3
5.1.2,5.1.3,5.1.4

สัปดาหที่ประเมิน

สัดสวนของ
การ
ประเมินผล

ตลอดภาคการศึกษา

10%
10%
10%

6, 10, 12, 13, 14

30%

16

40%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารและสิ่งพิมพจากบริษัททรู คอรปอเรชั่น
วันเพ็ญ ควรสมาน, 2559. การจัดการผลการปฏิบัติงาน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
สําราญ มีแจง, สมหวัง พิธิยานุวัฒน.2553. การประเมินผลการปฏิบัติงานแนวใหม : ทฤษฎีและปฏิบัติ.
กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อลงกรณ มีสุทธา, สมิต สัชณุกร. 2008 . การประเมินผลการปฏิบัติงาน KPI. กรุงเทพฯ : พิมพครั้งที่ 13
ส.ส.ท.,สนพ.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
Aguinis Herman, 2009. Performance Management. Pearson Prentice Hall. New Jery.
พยัต วุฒิรงคและคณะ.2552. เทคนิคและกลยุทธการประเมินผลงานและการบริหารคาตอบแทน
สมัยใหม. กรุงเทพฯ : จุฬาลงการณมหาวิทยาลัย.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- ชองทางการสื่อสารระหวางนักศึกษาและอาจารยผูสอน เชน ผานเว็บบอรด ขอความmsn กลุม
ลาย และลายสวนตัว
- แบบประเมินผูส อน
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและนักศึกษา
- การสังเกตการณจากพฤติกรรมนักศึกษา
- การมีสวนรวมในชั้นเรียนของนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- ผลการวิเคราะหกรณีตัวอยาง
- รายงานการคนควาตางๆ ที่มอบหมาย
- การนําเสนอผลงาน และการตอบคําถามของนักศึกษา
- ผลการสอบปลายภาค
3. การปรับปรุงการสอน
- นําเครื่องมือกิจกรรมการเปนผูประกอบการมาใชในการการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
- พิจารณาขอสอบปลายภาคโดยคณะกรรมการระดับหลักสูตรที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะ
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย
นักศึกษาที่เรียนในแตละภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร
การรายงานรายวิชาโดยอาจารยผูสอนหลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนรับผิดชอบใน
การทบทวนเนื้อหาที่สอน กลยุทธที่ใชในการสอน และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาตอไป
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