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มคอ .3   คณะบริหารธุ ร กิจ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  

รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา  คณะบริหารธุรกิจ 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
 BH410 การบริหารผลการปฏิบตังิานของพนกังาน (Performance Management) 

2. จ านวนหน่วยกติ 
      3 หนว่ยกิต  

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรมนษุย์ 

ประเภทรายวชิาเอก 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ดร.แสงดาว ประสทิธิสขุ 
 อาจารย์ผู้สอน   ดร.แสงดาว ประสทิธิสขุ 

5.  ภาคการศึกษา / ชัน้ปีที่เรียน 
 ภาคการศกึษาต้น  ชัน้ปีที่ 4 ขึน้ไป 

6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 
 BA302 การจดัการทรัพยากรมนษุย์ (Human Resource Management) 

7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) 
 - 

8.  สถานที่เรียน  
 คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

9.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
 22 กรกฎาคม 2559 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
 เพื่อให้นกัศกึษาเข้าใจหลกัการในการบริหารผลการปฏิบตังิานและสามารถน าไปปรับใช้ในการปฏิบตัิงานใน
อนาคตได้ 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 - 

 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา  
 กลยทุธ์การประเมินและพฒันาผลการปฏิบตัิงานให้บรรลเุปา้หมายขององค์การ โดยเรียนรู้ตัง้แตห่ลกัการ การ
ก าหนดมาตรฐานการปฏิบตัิงาน เทคนิควิธีการในการประเมินผลการปฏิบตัิงาน กระบวนการในการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงาน การสือ่สารผลการปฏิบตัิงาน และการพฒันาการปฏิบตัิงานให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

 
 

หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

การพฒันาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แตล่ะด้านท่ีมุง่หวงั   มีดงัตอ่ไปนี ้

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

1.1.1 มีความซื่อสตัย์สจุริต ซื่อตรงต่อหน้าที่ ต่อตนเอง และต่อผู้อื่น ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีความอดทน 
เสยีสละและเพียรพยายาม 

1.1.2. มีความพอเพียงเป็นหลกัในการด าเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการ
สร้างภมูิคุ้มกนั 

1.1.3. มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัต่าง ๆ ขององค์กรและและมีความรับผิดชอบต่อสงัคมโดยรวม  
และมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

1.1.4. มีจิตส านกึและมีมโนธรรมที่จะแยกแยะความถกูต้อง ความดี และความชัว่ 
 1.2 วิธีการสอน 
  1.2.1. ใช้กรณีศกึษาเพื่อให้นกัศกึษาวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึน้ 
  1.2.2. มอบหมายงานให้ไปค้นคว้าเพิม่เติม 
 1.3 วิธีการประเมินผล 
  1.3.1. การสงัเกตพฤตกิรรม การมีสว่นร่วมในการสนทนา การตอบค าถามระหวา่งการเรียน  
  1.3.2. การสงัเกตพฤตกิรรมในระหวา่งการน าเสนอผลงานในห้องเรียน 

  1.3.3  การวดัจากการสอบกลางภาค และ ปลายภาค 
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2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

2.1.1. ความรู้เร่ืองบคุลกิภาพของการเป็นนกัธุรกิจและการเข้าสงัคม การเข้าใจตนเองและผู้อื่น 
2.1.2. มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์พืน้ฐานที่จ าเป็นส าหรับการเรียนด้านบริหารธุรกิจ ท่ีครอบคลมุทัง้  

การบญัชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สงัคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
2.1.3 มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคญัของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ ทางการตลาด การเงิน การผลิต 

และการด าเนินงาน การจดัการองค์กรและทรัพยากรมนษุย์ รวมทัง้การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.1.4 มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญเก่ียวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในด้านการวางแผน  

การปฏิบตัิการ การควบคมุและการประเมินผลการด าเนินงานรวมทัง้การปรับปรุงแผนงานในสาขาที่ศกึษา 
2.1.5 มีความรู้เก่ียวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทัง้มีความเข้าใ จ 

ในสถานการณ์ที่เปลีย่นแปลงและผลกระทบอยา่งเทา่ทนั 
 2.2 วิธีการสอน 
  2.2.1. ใช้กรณีศกึษาเพื่อให้นกัศกึษาวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึน้ 
  2.2.2. มอบหมายงานให้ไปค้นคว้าเพิม่เติม 

2.3 วิธีการประเมินผล 
  2.3.1. การสงัเกตพฤตกิรรม การมีสว่นร่วมในการสนทนา การตอบค าถามระหวา่งการเรียน  
  2.3.2. การสงัเกตพฤตกิรรมในระหวา่งการน าเสนอผลงานในห้องเรียน 

  2.3.3  การวดัจากการสอบกลางภาค และ ปลายภาค 

3. ทักษะทางปัญญา 
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

3.1 สามารถน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั 
3.2 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาและ

ประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวตักรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม ่ๆ 
3.3 สามารถสบืค้น จ าแนก และวิเคราะห์ข้อมลู อยา่งเป็นระบบเพื่อให้ได้มาซึง่สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการ

แก้ไขปัญหา และตดัสนิใจอยา่งเหมาะสม 
3.4 สามารถคิดค้นทางเลอืกใหม ่ๆ วิเคราะห์ทางเลอืกและผลกระทบ มีความกล้าในการตดัสนิใจเลอืกทางเลอืก

ที่สอดคล้องกบัสถานการณ์ 
 3.2 วิธีการสอน 
  3.2.1. ใช้กรณีศกึษาเพื่อให้นกัศกึษาวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึน้ 
  3.2.2. มอบหมายงานให้ไปค้นคว้าเพิม่เติม 
 3.3 วธีิการประเมินผล 
  3.3.1. การสงัเกตพฤตกิรรม การมีสว่นร่วมในการสนทนา การตอบค าถามระหวา่งการเรียน  
  3.3.2. การสงัเกตพฤตกิรรมในระหวา่งการน าเสนอผลงานในห้องเรียน 

  3.3.3  การวดัจากการสอบกลางภาค และ ปลายภาค 
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

4.1.1 สามารถประสานงาน มีมนษุยสมัพนัธ์ และสร้างสมัพนัธภาพอนัดีกบัผู้อื่น 
4.1.2 สามารถท างานเป็นกลุม่ และแสดงภาวะผู้น าผู้ตามได้อยา่งเหมาะสม และมีความรับผิดชอบ 
4.1.3 สามารถแสดงความคิดริเร่ิมและความคิดเห็นที่มคีวามแตกตา่งอยา่งสร้างสรรค์และรับฟังความคิดเห็นของ

ผู้อื่น 
4.1.4 สามารถปรับตวัให้เข้ากบัสถานการณ์และวฒันธรรมที่หลากหลาย 
4.1.5 มีบคุลกิภาพที่ดีทัง้ภายในและภายนอก รวมทัง้มีความสามารถในการเข้าสงัคม 

 4.2 วิธีการสอน 
  4.2.1. ใช้กรณีศกึษาเพื่อให้นกัศกึษาวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึน้ 
  4.2.2. มอบหมายงานให้ไปค้นคว้าเพิม่เติม 
 4.3 วิธีการประเมินผล 
  4.3.1. การสงัเกตพฤตกิรรม การมีสว่นร่วมในการสนทนา การตอบค าถามระหวา่งการเรียน  
  4.3.2. การสงัเกตพฤตกิรรมในระหวา่งการน าเสนอผลงานในห้องเรียน 

  4.3.3  การวดัจากการสอบกลางภาค และ ปลายภาค 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

5.1 สามารถประยกุต์ใช้หลกัคณิตศาสตร์ สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์และตดัสนิใจ
ทางธุรกิจ 

5.2 สามารถสือ่สารภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
5.3 สามารถสื่อสารเพื่ ออธิบายและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง ทั ง้ในรูปแบบการเขียนรายงาน  

และการน าเสนอด้วยวาจา 
5.4 สามารถน าเทคโนโลยีและสารสนเทศไปเป็นเคร่ืองมือในการสนบัสนุนในการด าเนินงาน 

 5.2 วิธีการสอน 
  5.2.1. ใช้กรณีศกึษาเพื่อให้นกัศกึษาวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึน้ 
  4.2.2. มอบหมายงานให้ไปค้นคว้าเพิม่เติม 
 5.3 วิธีการประเมินผล 
  5.3.1. การสงัเกตพฤตกิรรม การมีสว่นร่วมในการสนทนา การตอบค าถามระหวา่งการเรียน  
  5.3.2. การสงัเกตพฤตกิรรมในระหวา่งการน าเสนอผลงานในห้องเรียน 

  5.3.3  การวดัจากการสอบกลางภาค และ ปลายภาค 
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หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 แนะน าเค้าโครงและแนวทาง
การศกึษา ความหมาย วตัถปุระสงค์ 
และความส าคญัของการบริหารผล
การปฏิบตัิงาน 

3 Power point, Assignment ดร.แสงดาว ประสทิธิสขุ 

2 กระบวนการในการบริหารผลการ
ปฏิบตัิงาน 

3 Power point, Exercise 
 

ดร.แสงดาว ประสทิธิสขุ 

3 การเช่ือมโยงระหวา่งการวางแผนกล
ยทุธ์และการบริหารผลการปฏิบตัิงาน 

3 Power point, Exercise 
 

ดร.แสงดาว ประสทิธิสขุ 

4 ความหมายของประสิทธิภาพในการ
ท างาน วิธีการวดัประสทิธิภาพในการ
ท างานของพนกังาน 

3 Power point, Exercise 
Quiz 

ดร.แสงดาว ประสทิธิสขุ 

5 แนวคิดของการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงาน 

3 Power point, Exercise 
 

ดร.แสงดาว ประสทิธิสขุ 

6 วิธีการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 3 Power point, Exercise, Quiz ดร.แสงดาว ประสทิธิสขุ 
7 การเช่ือมโยง เปา้หมายขององค์กรมาสู่

ระบบการบริหารผลการปฏิบตัิงาน 
รูปแบบ หลกัการ วิธีการ 
(Management by objective; Balance 
Score Card; KPI) 

3 Power point, Exercise 
 

ดร.แสงดาว ประสทิธิสขุ 

8 หยดุสปัดาห์ทบทวนความรู้สูม่หาวิทยาลยักบัมามา่ ( 3-8 ตลุาคม 2559 ) 
Midterm (10-15 ตลุาคม 2559) 

9 การน าวิธีการบริหารผลการปฏิบตัิงาน
ไปปฏิบตัิ 

3 Power point, Exercise 
Quiz 

ดร.แสงดาว ประสทิธิสขุ 

01 การเช่ือมโยงผลที่ได้จากการบริหารผล
การปฏิบตัิงานกบัการบริหารทรัพยากร
มนษุย์อื่น 

3 Power point, Exercise 
 

ดร.แสงดาว ประสทิธิสขุ 

00  การบริหารผลการปฏิบตัิงานและการ
พฒันาพนกังานในองค์กร 

3 Power point, Exercise 
Quiz  

ดร.แสงดาว ประสทิธิสขุ 

20  ความช านาญทีต้่องใช้ในการบริหาร
ผลการปฏิบตัิงาน 

3 Power point, Exercise 
 

ดร.แสงดาว ประสทิธิสขุ 

30  ผลตอบแทนตามผลการปฏิบตัิงาน 3 Power point, Exercise, Quiz ดร.แสงดาว ประสทิธิสขุ 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

14 การบริหารผลการปฏิบตัิงานแบบเป็น
ทีม  

3 Power point, Exercise 
 

ดร.แสงดาว ประสทิธิสขุ 

05 Talent Management 3 Power point, Exercise ดร.แสงดาว ประสทิธิสขุ 
06 การน าเสนอรายงานกลุม่ 3 Group presentation ดร.แสงดาว ประสทิธิสขุ 

Final Exam ( 23 ธ.ค. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 ) 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม
ที่ 

ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1  การมีสว่นร่วมในห้องเรียน 1-15 10 
2  Quiz 4,6,8,10,12 20 
3  การวเิคราะห์กรณีศกึษาภายในห้องเรียน 1-15 30 
4  สอบปลายภาค 16 40 

 
 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลัก 
 1. การบริหารผลการปฏิบตัิงาน, Robert Bacal แปลโดย ยดุา รักษ์ไทย และ วีรวธุ มาฆะศิรานนท์, ส านกัพิมพ์
ท้อป 

2. เอกสารประกอบการสอน 

2. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน : การประเมินโดยใช้ Competency KPI, Balanced Scorecard, 360*, 

อลงกรณ์ มีสทุธา และ สมิต สชัฌกุร, ส านกัพิมพ์ ส.ส.ท.  
 


