รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจําภาคเรียนที่ 1/2561

รหัสวิชา 3663102 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การจัดการการปฏิบัติการ
(ภาษาอังกฤษ) Operation Management

อาจารย์ผู้สอน
ดร.ธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง

คํานํา
เอกสารรายละเอี ย ดของรายวิช า (มคอ.3) ของรายวิ ช า 3663102 การจั ด การการปฏิ บั ติ ก าร
(Operation Management) จัดทําขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าวให้มีความเป็น
มาตรฐาน ครบถ้วน และถูกต้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผน การดําเนินงาน การควบคุมการผลิตสินค้าและบริการ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ผลิตภาพการเลือกทําเลที่ตั้งและการวางผังสถานประกอบการ การพยากรณ์
การวางแผนกําลังการผลิตและความต้องการทรัพยากร การจัดการห่วงโซ่อุปทาน และโลจิสติกส์ การจัดการ
โครงการ การจัดการสินค้าคงเหลือ การจัดการคุณภาพ ความสามารถในการแข่งขัน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตและการปฏิบัติการ
รายละเอี ย ดรายวิช านี้ เป็ น ส่ วนสํ าคั ญ ต่ อ ผู้ เรียน ที่ เน้ น ทั้ งการเรีย นการสอนที่ เป็ น ทฤษฎี แ ละ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษา จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้ทักษะการค้นคว้าด้วย
ตนเองเพิ่ ม เติ ม นอกเหนื อ จากการเรีย นภายในห้ อ ง ผู้ เรี ย นสามารถนํ าความรู้ที่ ได้ จ ากรายวิช านี้ ไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคตได้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กรกฎาคม 2561
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
รหัสวิชา 3663102 ขื่อรายวิชา การจัดการการปฏิบัติการ
(Operation Management)
2. จํานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
3.2 ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ดร.จริยดา จันทรรังษ๊
4.2 อาจารย์ผู้สอน
ดร.ธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง

ตอนเรียน A1, B1

5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปีทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ชัน้ ปีที่ 3
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite)(ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)(ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด
9.1 วันที่จัดทํา
8 สิงหาคม 2559
9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด
14 กรกฎาคม 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ทราบและเข้าใจ ความหมายและวัตถุประสงค์ของการการจัดการผลิตและการดําเนินการใน
องค์การที่ผลิตสินค้าและบริการ
2. เพื่อให้ทราบและเข้าใจ กลยุทธ์ในการดําเนินงานและการปฏิบัติ
3. เพื่อให้ทราบและเข้าใจ หลักการคํานวณตามโมเดลการพยากรณ์ การวางแผนเลือกทําเลที่ตั้ง
การบริหารโครงการ
4. เพื่อให้ทราบและเข้าใจในกระบวนการ การในการพัฒนาคุณภาพในการผลิตและการดําเนินงาน
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้เนื้อหามีความทันสมัย เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบัน และเพื่อเป็น
การปรับปรุงความถูกต้องของเนื้อหา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
การวางแผน การดําเนินงาน การควบคุมการผลิตสินค้าและบริการ การออกแบบผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการ ผลิตภาพการเลือกทําเลที่ตั้งและการวางผังสถานประกอบการ การพยากรณ์ การวางแผน
กําลังการผลิตและความต้องการทรัพยากร การจัดการห่วงโซ่อุปทาน และโลจิสติกส์ การจัดการโครงการ
การจัดการสินค้าคงเหลือ การจัดการคุณภาพ ความสามารถในการแข่งขัน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
และการปฏิบัติการ
Planning, organizing, and controlling in production of goods and services, product
and process design; productivity; location and layout selection; forecasting, capacity and
resource planning; supply chain management and logistics; project management; inventory
management; quality management; competitiveness; technology in production and
operations.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
45 ชั่วโมงต่อภาค สอนเสริมเพื่อทดแทน
การศึกษา
คาบเรียนที่ไม่สามารถทํา
การสอนได้ หรือตามที่
ผู้เรียนร้องขอ เพื่อ
ทบทวนความรู้ความ
เข้าใจให้มคี วามชัดเจน
ยิ่งขึ้น

ฝึกปฏิบัติ
ไม่มีฝึกปฏิบัติ

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา
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3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ให้คําปรึกษาได้ตามเวลาที่เหมาะสม และกําหนดไว้
- อาจารย์ประจํารายวิชา จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุม่ ตามความต้องการของผู้เรียน
โดยมีการนัดหมายล่วงหน้า

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่าแห่งวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรทางวิชาการและ
วิชาชีพ
 1.1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม
และสิ่งแวดล้อม
 1.1.3 มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
 1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์
1.2 วิธีการสอน
(1) สร้างวัฒนธรรมองค์กรในชั้นเรียน เพื่อปลูกจิตสํานึกขั้นพื้นฐานให้กับนักศึกษา ในการรักษา
ระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย ความมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย ชุมชน การตรงต่อเวลา
การแต่งกายให้เหมาะสมตามกาลเทศะ ความรับผิดชอบ ในหน้าที่ และความซื่อสัตย์สุจริต
(2) อาจารย์ผู้สอนต้องช่วยกันสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอน ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ให้เกิดกับนักศึกษา โดยการจัดโครงการ / กิจกรรม พัฒนาจิตสาธารณะ และการทําประโยชน์
ให้กับชุมชน กิจกรรมภายใน ได้แก่ การยกย่องชมเชยนักศึกษาที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นที่ประจักษ์
นักศึกษาที่ทําประโยชน์ให้กับสังคม
(3) อาจารย์ผู้สอนประพฤติตนเองเป็นแบบอย่างให้กับนักศึกษา
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
(2) ประเมินจากการแต่งกายของนักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและบุคคล
(4) ประเมินจากงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน ที่ได้รับมอบหมาย มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต
ไม่นําผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
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2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาวิชา
 2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ของศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ด้าน
การจัดการธุรกิจค้าธุรกิจค้าปลีก โดยสามารถบูรณาการและนํามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
 2.2.3 มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก โดยใช้วิธีการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์
 2.1.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงทางราชการและวิชาชีพทางด้าน
การจัดการธุรกิจค้าปลีก ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
2.2 วิธีการสอน
(1) สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหารายวิชาการจัดการการปฏิบัติการ สามารถอธิบายแนวคิด ทฤษฎี หลักการ ของ
การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการทั้งในส่วนของธุรกิจที่ผลิตสินค้า และหน่วยงานที่ให้บริการ
(2) สอนแบบการบูรณาการและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประสิทธิภาพใน
การผลิตและการดําเนินงาน
(3) สอนแบบการใช้เทคนิคการปฏิบัติงานด้านการคํานวณ ตามหลักโมเดลการคํานวณหาผลผลิต
การวางแผนเลือกทําเลที่ตั้ง การบริหารสินค้าคงคลัง และบริการโครงการ เป็นต้น
(4) เน้ น การสอนโดยการติ ดตามการเปลี่ย นแปลงที่ เกี่ ยวข้ องการผลิ ต และการดํ าเนิ น การ ทั้ ง
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย
(2) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม
(3) ประเมินจากการวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษา
(4) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาได้ทําการศึกษาค้นคว้า พร้อมการนําเสนอหน้าชั้นเรียน
(5) ประเมินจากงาน /กิจกรรมต่างๆ ที่มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ เช่นแบบฝึกหัดทบทวน
เพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต่ ้องพัฒนา
 3.1.1 มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
 3.1.2 สามารถสืบค้น จําแนก และประเมินข้อมูล เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
 3.1.3 สามารถประยุก ต์ค วามรู้แ ละทั ก ษะกั บ การแก้ ไขปั ญ หาทางธุ ร กิ จ ค้ าปลี ก ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
(1) สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหารายวิชาวิชาการจัดการการปฏิบัติการ
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(2) สอนโดยการใช้กรณีศึกษาทางด้านวิชาการจัดการการปฏิบัติการ ในสถานการณ์ปัจจุบัน
(3) สอนแบบการอภิ ป รายกลุ่ ม สนทนาโต้ตอบ แลกเปลี่ยนความคิ ด เพื่ อวัดความเข้ าใจและ
เสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ
(4) กําหนดให้นักศึกษาฝึกการสืบค้นข้อมูลและจัดทํารายงานทางด้านการจัดการการปฏิบัติการ
ที่ได้รับมอบหมาย
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย
(2) ประเมินจากการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา เพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษา
(3) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม
(4) ประเมินจากรายงานที่ นักศึ กษาได้ทํ าการศึก ษาค้นคว้า สามารถแก้ไขปั ญ หาทางด้านการ
จัดการการปฏิบัติการ ได้อย่างเหมาะสม พร้อมการนําเสนอหน้าชั้นเรียน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 4.1.1 สามารถทํางานเป็นกลุ่ม และสามารถแสดงภาวะผู้นํา สมาชิกของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
 4.1.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆ
ทั้งในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทสมาชิกของกลุ่ม
 4.1.3 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
(1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ
(2) มอบหมายงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน (กลุ่ม) โดยเน้นความรู้ที่ได้ศึกษาในชั้นเรียน
เพื่อดูความสามารถในการทํางานเป็นทีม กล้าที่จะแสดงภาวะผู้นํา ผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากพฤติกรรมในห้องเรียน เช่น การเข้าเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในห้องเรียน
พฤติกรรมการทํางานเป็นทีม และการส่งงาน
(2) ประเมิ น จากการนํ าเสนอผลงานต่ างๆ /รายงาน (กลุ่ ม ) และการเป็ น ผู้ นํ า ผู้ ต ามในการ
อภิปรายซักถาม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 5.1.1 มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานที่เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ
ค้าปลีก
 5.1.2 สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
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 5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของ
สื่อการนําเสนอได้อย่างเหมาะสม
 5.1.4 สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
(1) มอบหมายงานให้นักศึกษา ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก Website สื่อการสอน e-learning
และการทํารายงาน โดยมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
(2) กําหนดให้นักศึกษานําเสนอผลงาน /รายงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า โดยใช้รูปแบบและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงานที่ได้รับมอบหมาย
(2) ประเมินจากผลการสืบค้น เทคนิคการนําเสนอโดยการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม
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มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

1

แนะนําบทเรียนและรายละเอียดใน
การจัดการเรียนการสอน หนังสือ
เรียน และเกณฑ์การวัดผล
บทนํา การวางแผน การ
ดําเนินงาน การควบคุมการผลิต
สินค้าและบริการ
- ความหมายของการวางแผน
- ความสําคัญของการวางแผน
- ประเภทของการวางแผน
- ข้อจํากัดของการวางแผน
- ลักษณะของการวางแผนทีด่ ี
- การผลิตและการจัดการ
ดําเนินการ
- องค์ประกอบระบบการผลิต
และการดําเนินการ
- ประเภทของการผลิต
- การวางแผนและควบคุมการ
ผลิตสินค้าและบริการ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แนะนําวิธกี ารเรียนการสอน และอธิบาย
เนื้อหารายวิชา จุดประสงค์ และ เป้าหมายของ
รายวิชา เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล
แนะนําหนังสือเรียน และwebsite เพิ่มเติม
2. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สําคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับ
สาระการเรียนรู้
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถาม
ในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาการจัดการการปฏิบัตกิ าร
2. สื่อการสอน Power point
3. คําถามท้ายบทเรียน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)
1,2

ผู้สอน

ดร.ธวัชชัย
ตั้งอุทัย
เรือง
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สัปดาห์ที่

2

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

- การวางแผนกําลังการผลิต
- ความหมายของกําลังการผลิต
และการจัดกําลังการผลิต
- การแบ่งประเภทของการ
วางแผนกําลังการผลิต
- แนวทางการวางแผนและการ
ควบคุมการผลิต
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถตอบคําถามท้าย
บทเรียนได้ทกุ ข้อ
การออกแบบผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการผลิตภาพ
- การออกแบบผลิตภัณฑ์
- องค์ประกอบทีม่ ีผลกระทบในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์
- การคิดผลิตภัณฑ์ใหม่
- กรณีศกึ ษาเกี่ยวกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถพัฒนา/ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สําคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับ
สาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษาการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อฝึกคิดฝึกวิเคราะห์ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถาม
ในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาการจัดการการปฏิบัตกิ าร
2. สื่อการสอน Power point
3. ใบงานกรณีศกึ ษาการ
ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)

1,2

ผู้สอน

ดร.ธวัชชัย
ตั้งอุทัย
เรือง

11

มคอ. 3

สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

3

การออกแบบผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการผลิตภาพ (ต่อ)
- กระบวนการวัดผลิตภาพ
- การปรับปรุงผลิตภาพ
- แนวทางการดําเนินการ
ปรับปรุงผลิตภาพ
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถเขียนและอธิบาย
ถึงข้อดีของการเพิ่มผลิตภาพได้

4

การเลือกทําเลที่ตั้งและการวางผัง
สถานประกอบการ
- ความหมาย
- วัตถุประสงค์ของทําเลที่ตั้ง
สถานที่ประกอบการ
- ปัจจัยที่สําคัญในการเลือกทําเล
ที่ตั้งในการผลิตและการ
ดําเนินการ
- วิธีการขั้นตอนในการเลือกทําเล
ที่ตั้งสถานประกอบการ

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สําคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับ
สาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาทําการศึกษาคลิปวีดีทัศน์เรื่อง
Productivity Awareness การเพิ่มผลิตภาพ
ดีอย่างไร
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถาม
ในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาการจัดการการปฏิบัตกิ าร
2. สื่อการสอน Power point
3. คลิปวีดที ัศน์
https://www.youtube.com/
watch?v=XGUeyrKm5xg
4. คําถามท้ายบทเรียน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สําคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับ
สาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาเลือกทําเลที่ตั้งทีเ่ หมาะสมใน
การดําเนินธุรกิจที่ตนเองสนใจ โดยกําหนด
วัตถุประสงค์ของทําเลทั้ง และปัจจัยทีใ่ ช้ในการ
พิจารณาเลือกทําเลที่ตงั้ พร้อมนําเสนอหน้าชัน้
เรียน

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาการจัดการการปฏิบัตกิ าร
2. สื่อการสอน Power point
3. ใบงานให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม
ทําพิจารณาเลือกทําเลที่ตั้งที่
เหมาะในการดําเนินธุรกิจ
4. คําถามทบทวนท้ายบทเรียน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)
1,2

1,3

ผู้สอน

ดร.ธวัชชัย
ตั้งอุทัย
เรือง

ดร.ธวัชชัย
ตั้งอุทัย
เรือง
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สัปดาห์ที่

5

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
- การเลือกทีต่ ั้งแหล่งผลิตและ
ดําเนินการโดยวิธีการเชิงคุณภาพ
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถนําเสนอวิธกี าร
เลือกทําเลที่ตงั้ ของธรุกิจ พร้อมทั้ง
กําหนดวัตถุประสงค์ของการเลือก
ทําเลที่ตงั้ และบอกได้ว่าปัจจัยตัว
ใดมีผลต่อการเลือกทําเลที่ตั้ง
การเลือกทําเลที่ตั้งและการวางผัง
สถานประกอบการ (ต่อ)
- การเลือกทีต่ ั้งแหล่งผลิตและ
การดําเนินการโดยวิธกี ารเชิง
ปริมาณ
- การวางแผนผังสถานที่
ประกอบการ
- วัตถุประสงค์ในการวางผัง
โรงงาน
- ระบบของการวางผังโรงงาน

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน

3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถาม
ในประเด็นที่สนใจและสงสัย

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สําคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับ
สาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มการวิเคราะห์การจัด
วางผังสถานประกอบการของธุรกิจประเภท
ต่าง ๆ โดยจัดทําเป็นคลิปวีดีทศั น์นําเสนอ
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถาม
ในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาการจัดการการปฏิบัตกิ าร
2. สื่อการสอน Power point
3. คําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. ใบงานให้นักศึกษาแต่ละกลุม่
จัดทําคลิปวีดที ศั น์นําเสนอ
เกี่ยวกับการวิเคราะห์การจัดวาง
ผังการประกอบการของธุรกิจ

1,3

ดร.ธวัชชัย
ตั้งอุทัย
เรือง
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6

7

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถทําคลิปวีดที ัศน์ที่
วิเคราะห์การจัดวางผังสถาน
ประกอบการธุรกิจได้
การพยากรณ์
- ความสําคัญของการพยากรณ์
- การแบ่งช่วงเวลาการพยากรณ์
- การพยากรณ์เพือ่ การผลิต
- ข้อจํากัดและการพยากรณ์
- การพยากรณ์เชิงคุณภาพ
- การพยากรณ์เชิงคุณภาพ
การพยากรณ์ (ต่อ)
- อนุกรมเวลา
- สมการถดถอยเชิงเส้น
- การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิง
เส้นที่ 1 และ 2
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถแก้ปัญหา
พยากรณ์ตัวแบบอนุกรมเวลาได้
ตามที่โจทย์กําหนด

จํานวน
ชั่วโมง

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สําคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับ
สาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถาม
ในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาการจัดการการปฏิบัตกิ าร
2. สื่อการสอน Power point
3. คําถามทบทวนท้ายบทเรียน

1,3

ดร.ธวัชชัย
ตั้งอุทัย
เรือง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สําคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับ
สาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาแก้ปัญหาการพยากรณ์ตัวแบบ
อนุกรมเวลา ตามใบงานโจทย์
3. ให้นกั ศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถาม
ในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาการจัดการการปฏิบัตกิ าร
2. สื่อการสอน Power point
3. ใบงานการแก้ปัญหาการ
พยากรณ์ตัวแบบอนุกรมเวลา

1,3

ดร.ธวัชชัย
ตั้งอุทัย
เรือง
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สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

8

การวางแผนกําลังการผลิตและ
ความต้องการทรัพยากร
- กําลังการผลิต
- ความสําคัญของการวางแผน
กําลังการผลิต
- ประเภทของกําลังการผลิต
- การวัดกําลังการผลิต
- การเพิ่มกําลังการผลิต
- การประหยัดโดยขนาด
- ทฤษฎีข้อจํากัด
- กลยุทธ์กําลังการผลิต
- การประเมินทางเลือกสําหรับ
การกําหนดกําลังการผลิต
- การวิเคราะห์จดุ คุ้มทุน
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถที่จะวิเคราะห์
ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการเพิ่มปัจจัยการ
ผลิตและการวางแผนการเพิ่มกําลัง
การผลิตได้

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สําคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับ
สาระการเรียนรู้
2. ใช้การวิเคราะห์จากคลิปวีดที ัศน์โรงงานเพิม่
กําลังการผลิตเสื้อสีดําเกี่ยวกับการวางแผนการ
ผลิต การเพิ่มกําลังการผลิต และปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเพิ่มปัจจัยการผลิต
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถาม
ในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาการจัดการการปฏิบัตกิ าร
2. สื่อการสอน Power point
3. คลิปวีดที ัศน์ โรงงานเพิ่ม
กําลังการผลิตเสื้อสีดํา
https://www.youtube.com/
watch?v=qBTdI9wlJiI

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)
1,2,3

ผู้สอน

ดร.ธวัชชัย
ตั้งอุทัย
เรือง
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หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

9

การบริหารสินค้าคงคลัง
- ความหมายของสินค้าคงคลัง
และการบริหารสินค้าคงคลัง
- การจัดการสินค้าคงคลัง
- ปัจจัยในการคํานวณสินค้าคง
คลัง
- ระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง
- การตรวจนับจํานวนสินค้าคง
คลัง
- วัตถุประสงค์ในการจัดการ
สินค้าคงคลัง
- ประโยชน์ของสินค้าคงคลัง
- การจัดการสินค้าอย่างมี
มาตรฐาน
- ต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง
- ใบตรวนสอบความเคลื่อนไหว
ของสินค้าคงคลัง
- การออกแบบใบตรวจสอบ
- ทฤษฎีการจัดการสินค้าคงคลัง
แบบ ABC Analysis
-

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สําคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับ
สาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์ “การบริหารสินค้าคง
คลังที่ผิดพลาด”จากกรณีศึกษาทางธุรกิจ เพื่อ
ฝึกคิด ฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถาม
ในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาการจัดการการปฏิบัตกิ าร
2. สื่อการสอน Power point
3. กรณีศกึ ษา “การบริหาร
สินค้าคงคลังที่ผิดพลาด”

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)
1,2,3

ผู้สอน

ดร.ธวัชชัย
ตั้งอุทัย
เรือง
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สัปดาห์ที่

10

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
- ขนาดการสั่งซื้อที่เกิดความ
ประหยัด
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ เกี่ยวกับ
การบริหารสินค้าคงคลังที่ผิดพลาด
และกล้าที่จะแสดงความคิดในที่
สาธารณะเพื่อเป็นการแลกเปลีย่ น
ระหว่างกันภายในชี้นเรียนได้
การบริหารโครงการ
- ความหมายของโครงการ
- ประโยชน์ของโครงการ
- ความหมายของการเขียน
โครงการ
- ส่วนประกอบของโครงการ
- การจัดทําโครงการแบบ
ประเพณีนิยม
- ความเป็นมาของ เทคนิค PERT
และ CPM
- ความแตกต่างของเทคนิค
PERT และ CPM
- การสร้างโครงข่ายงาน

จํานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สําคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับ
สาระการเรียนรู้
2. 3. ใช้การกําหนดให้นกั ศึกษาทําการ
ออกแบบผังข่ายงานและทําการเขียนผัง
ข่ายงาน และทําการวิเคราะห์ผงั ข่ายงาน
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถาม
ในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาการจัดการการปฏิบัตกิ าร
2. สื่อการสอน Power point
3. ใบงานให้นักศึกษาออกแบบ
การเขียนผังข่ายงาน และการ
วิเคราะห์ผังข่ายงาน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)

3

ผู้สอน

ดร.ธวัชชัย
ตั้งอุทัย
เรือง
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สัปดาห์ที่

11

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
- การวิเคราะห์โครงข่ายงาน
- การคํานวณเวลาคงเหลือ
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถเขียนข่ายงาน
วิเคราะห์และสามารถอธิบาย
ระยะเวลาในการทํางานของ
ข่ายงานได้
การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิ
สติกส์
- ความหมายของการจัดการโซ่
อุปทาน
- ผู้มีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทาน
- การจัดการโลจิสติกส์
- ความสําคัญของ
โลจิสติกส์
- ขอบเขตของโลจิสติกส์
- การขนส่งและกลยุทธ์
โลจิสติกส์

จํานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สําคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับ
สาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาสรุปคลิปวีดีทัศน์เรื่อง การ
จัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain
Management) และคลิปวีดีทัศน์เรื่องการ
ขนส่งและระบบโลจิสติกส์ และเขียน
กระบวนการของการจัดการโซ่อุปทานและโลจิ
สติกส์
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถาม
ในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาการจัดการการปฏิบัตกิ าร
2. สื่อการสอน Power point
3. คลิปวีดที ัศน์ การจัดการโซ่
อุปทาน (Supply Chain
Management)https://www.
youtube.com/watch?v=pH
ZoNBrLO0U
4. คลิปวีดที ัศน์ ขนส่งและ
ระบบโลจิสติกส์
https://www.youtube.com/
watch?v=M5G9Y7eB2Xs

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)

4

ผู้สอน

ดร.ธวัชชัย
ตั้งอุทัย
เรือง
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สัปดาห์ที่

12

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถเขียนอธิบาย
เกี่ยวกับการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
และโลจิสติกส์ มีลักษณะเป็น
อย่างไร และสามารถเขียน
กระบวนการของการจัดการโซ่
อุปทานและโลจิสติกส์
การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิ
สติกส์ (ต่อ)
- ความสําคัญเชิงกลยุทธ์ของการ
ขนส่ง
- บทบาทหน้าที่ของการขนส่ง
- ปัญหาของการขนส่ง
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถเขียนอธิบาย
เกี่ยวกับระบบการจัดการโลจิสติกส์
ของไทยเพื่อการรองรับการขนส่งใน
เปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน
นักศึกษาสามารถเขียนอธิบาย
ปัญหาและการแข่งขันของโลจิ
สติกส์ภายในประเทศไทย

จํานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สําคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับ
สาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาสรุปคลิปวีดีทัศน์เรื่อง อนาคตโล
จิสติกส์ไทย...สดใสรับ AEC
3.ให้นักศึกษาสรุปคลิปวีดีทัศน์เรื่อง โลจิสติกส์
ไทยแข่งเหนื่อยหลังต่างชาติรกุ คืบตลาดในไทย
เพื่อดูการแข่งขันของโลจิสติกส์และแนวทางใน
การแก้ปญ
ั หาการขนส่งของโลจิสติกส์ของ
บริษทั คนไทย
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถาม
ในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาการจัดการการปฏิบัตกิ าร
2. สื่อการสอน Power point
3. คลิปวีดที ัศน์ เรื่อง อนาคตโล
จิสติกส์ไทย...สดใสรับ AEC
https://www.youtube.com/
watch?v=BhKowFsRf48
4. คลิปวีดที ัศน์ เรื่อง
https://www.youtube.com/
watch?v=wL0QvMDANHE

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)

4

ผู้สอน

ดร.ธวัชชัย
ตั้งอุทัย
เรือง

19

มคอ. 3

สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

13

การจัดการคุณภาพ
- ลักษณะของคุณภาพของสินค้า
และบริการ
- นิยามคุณภาพในมุมมองของ
ลูกค้า
- การจัดการคุณภาพ
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายเครื่องมือ
และเทคนิคการจัดการคุณภาพของ
บริษทั บันทึกลงแผ่นซีดีได้

14

การจัดการคุณภาพ (ต่อ)
- ต้นทุนคุณภาพ
- องค์ประกอบของการจัดการ
คุณภาพโดยรวม
- มาตรฐานคุณภาพสากล

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สําคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับ
สาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มในการจัดทําคลิปวีดี
ทัศน์ในการนําเสนอเครื่องมือและเทคนิคการ
จัดการคุณภาพในบริษัทที่นักศึกษามีความ
สนใจโดยภายในชั้นเรียนจะไม่ซ้ําบริษทั กัน
และนําส่งเป็นแผ่นซีดี
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถาม
ในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาการจัดการการปฏิบัตกิ าร
2. สื่อการสอน Power point
3. คําถามทบทวนท้ายบทเรียบ
4. ใบงานให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม
ในการจัดทําคลิปวีดีทัศน์ในการ
นําเสนอเครื่องมือและเทคนิค
การจัดการคุณภาพในบริษัทที่
นักศึกษามีความสนใจส่งเป็น
แผ่นซีดีและนําเสนอในสัปดาห์
สุดท้าย

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สําคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับ
สาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาเขียนผังความคิดจากการ
วิเคราะห์ และจัดระบบความคิดของเนื้อหา
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถาม
ในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาการจัดการการปฏิบัตกิ าร
2. สื่อการสอน Power point
3. ใบงานให้นักศึกษาเขียนผัง
ความคิดจากการวิเคราะห์ และ
จัดระบบความคิดของเนื้อหา

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)
4

4

ผู้สอน

ดร.ธวัชชัย
ตั้งอุทัย
เรือง

ดร.ธวัชชัย
ตั้งอุทัย
เรือง

20

มคอ. 3

สัปดาห์ที่

15

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
Learning Outcome
นักศึกษาได้มีวิเคราะห์และจัดระบบ
ความคิดของเนือ้ หาวิชาโดยสามารถ
เขียนเป็นผังความคิด (Mind Map)
ได้
ความสามารถในการแข่งขัน และ
เทคโนโลยีที่เกีย่ วข้องกับการผลิต
และการปฏิบัติการ
- เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและ
บริการ
- ผลกระทบทีเ่ กิดจากากรใช้
เทคโนโลยีการผลิตสินค้าและ
บริการ
- ระบบของเทคโนโลยีในการผลิต
สินค้าและบริการ
- การเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันโดยเทคโนโลยี
- การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ใน
องค์กร

จํานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สําคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับ
สาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาเขียนผังความคิดจากการ
วิเคราะห์ และจัดระบบความคิดของเนื้อหา
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถาม
ในประเด็นที่สนใจและสงสัย
4. นักศึกษานําเสนอผลงาน โดยเปิดโอกาสให้
เพื่อในชั้นเรียนร่วมอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาการจัดการการปฏิบัตกิ าร
2. สื่อการสอน Power point
3. ใบงานให้นักศึกษาเขียนผัง
ความคิดจากการวิเคราะห์ และ
จัดระบบความคิดของเนื้อหา
4. ผลงานของนักศึกษา

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)

1,2,3,4

ผู้สอน

ดร.ธวัชชัย
ตั้งอุทัย
เรือง

21

มคอ. 3

สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน

การนําเสนอผลงานของนักศึกษา
Learning Outcome
1. นักศึกษาได้มีวิเคราะห์และ
จัดระบบความคิดของเนื้อหาวิชา
โดยสามารถเขียนเป็นผังความคิด
(Mind Map) ได้
2. นักศึกษาสามารถนําเสนอผลงาน
ตอบข้อซักถาม และแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าได้

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห์ จํานวน 15 สัปดาห์

22

มคอ. 3
2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้
สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
10%
1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ 1-15
1. การเข้าชั้นเรียน/ 1.1.2, 1.1.3,
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
การตรงต่อเวลา/
งาน ต า ม กํ าห น ด ร ะ ย ะ เว ล า ที่
การแต่งกาย
มอบหมาย
2. ประเมิ น จากการแต่ ง กายของ
นักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่ม
และบุคคล
2. กิจกรรม/งานที่ 1.1.2, 1.1.3,
1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ 1-15
10%
ได้รับมอบหมาย
2.1.2, 3.1.2,
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
4.1.1,
งาน ต า ม กํ าห น ด ร ะ ย ะ เว ล า ที่
5.1.2, 5.1.3
มอบหมาย
2. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้ าที่ ที่ ได้รับมอบหมายรายกลุ่ม
และบุคคล
3. ประเมินจากงาน/กิจกรรมต่างๆ
ที่ ม อบหมายให้ นั ก ศึ ก ษาฝึ กปฏิ บั ติ
ต้องมีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่นํา
ผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน เช่น
แบบฝึ ก หั ด ทบทวน เพื่ อ วั ด ความ
เข้าใจของนักศึกษา
4. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม
5 . ป ระ เมิ น จ าก พ ฤ ติ ก รรม ใน
ห้ อ งเรี ย น เช่ น การมี ส่ ว นร่ ว มใน
กิจกรรมในห้องเรียน พฤติกรรมการ
ทํางานเป็นทีม
1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ 1-15
20%
3 .ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ 1.1.2, 1.1.3,
2.1.2, 3.1.2,
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
กรณีศึกษา
4.1.1, 5.1.2, 5.1.3 งาน ต า ม กํ าห น ด ร ะ ย ะ เว ล า ที่
มอบหมาย
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินผล

23

มคอ. 3
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินผล

2. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่ม
และบุคคล
3 . ป ระ เมิ น จ าก ก ารวิ เ ค ราะ ห์
กรณี ศึกษา เพื่อวัดความเข้าใจของ
นักศึกษา
4. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม
5 . ป ระ เมิ น จ าก พ ฤ ติ ก รรม ใน
ห้ อ งเรี ย น เช่ น การมี ส่ ว นร่ ว มใน
กิจกรรมในห้องเรียน พฤติกรรมการ
ทํางานเป็นทีม
1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ
4. รายงานและการ 1.1.2, 1.1.3,
2.1.2, 3.1.2,
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
นําเสนอ
4.1.1, 5.1.2, 5.1.3 งาน ต า ม กํ าห น ด ร ะ ย ะ เว ล า ที่
มอบหมาย
2. ประเมิ น จากการแต่ ง กายของ
นักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่ม
และบุคคล
4. ประเมิ น จากรายงาน ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต
ไม่นําผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
5. ประเมินจากการนําเสนอผลงาน
(กลุ่ม ) หน้ าชั้ นเรียน การเป็ นผู้ นํ า
และผู้ ต ามในการอภิ ป รายซั ก ถาม
ตลอดจนการใช้ความคิดแก้ไขปัญหา
ทางด้านการจัดการการปฏิ บั ติการ
ได้อย่างเหมาะสม

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล

1-14
15

20%

24

มคอ. 3
กิจกรรมที่

5. สอบปลายภาค

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินผล

6. ประเมินจากผลการสืบค้นเทคนิค
ก าร นํ า เส น อ โด ย ก าร เลื อ ก ใช้
เท คโน โลยี ส ารสน เท ศได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
2.1.2, 3.1.2, 5.1.2 1. ประเมินจากการสอบปลายภาค
โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล

16

40%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
อรรณพ เรืองกัลปวงศ์ และสราวรรณ์ เรืองกัลปวงศ์. (2560). การจัดการการปฏิบัติการ. โครงการสวนดุสิต
กราฟฟิคไซท์.
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
ชุมพล ศฤงคารศิริ. (2553). การวางแผนและควบคุมการผลิต ฉบับปรับปรุงใหม่. พิมพ์ครั้งที่ 21. กรุงเทพฯ
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มคอ. 3

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- แบบประเมินผู้สอนประเมินรายวิชาผ่านระบบฯ ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การทวนสอบผลโดยอาจารย์สอน เช่น การสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
นําผลที่ได้จากการประเมินในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการเรียน
การสอนโดยจัดกิจกรรม “การวิพากษ์แนวการสอนโดยผู้สอน”
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบ
ข้อสอบ การพิจารณาจากรายงานของผู้เรียนวิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนตามข้อกําหนดการวัด
และประเมินผลประจํารายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผลการ
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 ปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ
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