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รหัสวิชา 3663102 ชือ่ รายวิชา (ภาษาไทย) การจัดการการปฏิบตั กิ าร
(ภาษาอั
(ภาษาอังกฤษ)
กฤษ) Operations Management

อาจารย์ผสู้ อน
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ควรสมาน

คํานํา
รายวิ ช าการจั ด การปฏิ บัติ ก าร รหั ส วิ ช า 3663102 เป็ น รายวิ ช าที่ ก ล่ า วถึ ง การวางแผน การ
ดําเนินงาน การควบคุมการผลิตสินค้าและบริการ การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตภาพ การ
เลือกทําเลที่ตั้งและการวางผังสถานประกอบการ การพยากรณ์ การวางแผนกําลังการผลิตและความ
ต้องการทรัพ ยากร การจั ดการห่ว งโซ่ อุปทานและโลจิสติ ก ส์ การจั ดการโครงการ การจัดการสิ นค้ า
คงเหลือ การจัดการคุณภาพ ความสามารถในการแข่ง ขัน เทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการ
ปฏิบัติการ
อาจารย์ผู้จัดทํา มคอ.3 รายวิชาการจัดการปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการบัณฑิต คณะวิทยาการ
จัดการ ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ซึ่งผลการจัดทํา มคอ.3 เป็นการทบทวนการปฏิบัติงาน
ของอาจารย์ผู้สอน ของสาขาวิชาการจัดการ ช่วยให้คณะได้รับทราบข้อที่ควรปรับปรุงตามตัวบ่งชี้ต่างๆ ที่
เป็นประโยชน์ต่อการนําไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งๆ ขึ้นไป

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
รหัสวิชา 3663102 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การจัดการปฏิบัติการ
(ภาษาอังกฤษ) Operations Management
2. จํานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต ประเภทของรายวิชา วิชาแกน
4. อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.วันเพ็ญ ควรสมาน ตอนเรียน E1
5. ภาคการศึกษา/
ษา/ชัน้ ปีทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2 /2561 ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre(Pre-requisite) (ถ้
(ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co(Co-requisites) (ถ้
(ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด
19 พฤศจิกายน 2561

หมวดที่ 2 จุดมุง่ หมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุง่ หมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ทราบและเข้าใจ ความหมายและวัตถุประสงค์ของการการจัดการผลิตและการดําเนินการใน
องค์การที่ผลิตสินค้าและบริการ
1.2 เพื่อให้ทราบและเข้าใจ กลยุทธ์ในการดําเนินงานและการปฏิบัติ
1.3 เพื่อให้ทราบและเข้าใจ หลักการคํานวณตามโมเดลการพยากรณ์ การวางแผนเลือกทําเลที่ตั้งการ
บริหารโครงการ
1.4 เพื่อให้ทราบและเข้าใจในกระบวนการ การในการพัฒนาคุณภาพในการผลิตและการดําเนินงาน
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/
นา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อให้ทราบและเข้าใจ กลยุทธ์ในการดําเนินงานและการปฏิบัติการเลือกทําเลที่ตั้งให้เหมาะสมกับ
การตั้งโรงงาน และการดําเนินธุรกิจค้าปลีกบริการ ซึ่งมีความแตกต่างกันในรายละเอียด
2.2 เพื่อให้ทราบและเข้าใจ หลักการคํานวณตามโมเดลการพยากรณ์ การวางแผนเลือกทําเลที่ตั้ง การ
บริหารโครงการ การจัดการสินค้าคงคลัง
2.3 เพื่อให้ทราบและเข้าใจในกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพในการผลิตและการดําเนินงานรวมทั้งใน
ส่วนของการเทคโนโลยีใหม่เพื่อการดําเนินการผลิตและดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิตมากขึ้น

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
การวางแผน การดํ า เนิ น งาน การควบคุ ม การผลิ ต สิ น ค้ า และบริ ก าร การออกแบบผลิ ตภั ณ ฑ์ แ ละ
กระบวนการ ผลิตภาพการเลือกทําเลที่ตั้งและการวางผังสถานประกอบการ การพยากรณ์ การวางแผนการ
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. จํานวนชัว่ โมงที่ใช้ตอ่ ภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
บรรยาย 45 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

ตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย

ปฏิบตั /ิ งาน
ภาคสนาม/
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มี

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมงต่อต่อภาค
การศึกษา

3. จํานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทอี่ าจารย์ให้คาํ ปรึกษาและแนะนํ
ษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมงและประกาศให้ผู้เรียนทราบ และนอกจากนั้น ยังอนุญาตให้นักศึกษาติดต่อผ่านทาง
โทรศัพท์ และ e-mail ส่วนตัวให้ทราบ

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 1.1.1 มี ความซื่ อสั ตย์ สุ จ ริ ต มี วินั ย มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ เข้ า ใจผู้ อื่น เข้ า ใจโลก และเคารพกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของสถาบันและสังคม รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีได้
 1.1.2 มีจิตสํานึกที่คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
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 1.1.3

มีความรู้ ความเข้าใจ ในคุณค่าแห่งวิชาชีพ และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ
1.1.4 มีความพอเพียงในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ
การสร้างภูมิคุ้มกัน
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยผู้สอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ให้ครอบคลุมตามแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้และนํามา
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับรายวิชา
1.2.2 สร้างวัฒนธรรมองค์การในชั้นเรียน เพื่อปลูกจิตสํานึกขั้นพื้นฐานให้กับนักศึกษา ในการรักษา
ระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย ชุมชน การตรงต่อเวลาการ
แต่งกายให้เหมาะสมตามกาลเทศะ ความรับผิดชอบ ในหน้าที่ และความซื่อสัตย์สุจริต
1.2.3 เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการดําเนินกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการนําตัวอย่างกรณีศึกษา
จากเหตุ ก ารณ์ต่ า ง ๆ ที่ เ กิด ขึ้ นในสั งคม ให้ เกิ ดการพัฒ นาทั ก ษะการคิด วิ เคราะห์ สั ง เคราะห์ และการ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
1.2.4 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในระหว่างการสอน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดกับ
นักศึกษา โดยการจัดโครงการ / กิจกรรม พัฒนาจิตสาธารณะ การศึกษาดูงาน และการทําประโยชน์ให้กับ
ชุมชน กิจกรรมภายใน ได้แก่ การยกย่องชมเชยนักศึกษาที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นที่ประจักษ์ นักศึกษาที่
ทําประโยชน์ให้กับสังคม
1.2.5 ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างให้กับนักศึกษา
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
1.3.2 ประเมินจากการแต่งกายของนักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและบุคคล
1.3.4 ประเมิน จากงาน /กิจ กรรม /กรณีศึก ษา /การศึ กษาดูง าน /รายงาน ที่ได้ รั บ มอบหมาย
1.3.5 วัดเจตคติของผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมหลังเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอนในแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้หรือแต่ละภาคเรียน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคัญของศาสตร์ด้านการจัดการ
 2.1.2 มีความรู้กว้างและเป็นระบบเกี่ยวกับความก้าวหน้า ทางวิชาการและวิชาชีพด้านการจัดการ
รวมทั้งมีความเข้าใจอย่างเท่าทันในผลกระทบในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก
 2.1.3 มีความรู้และความเข้าใจในด้านการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การ
ควบคุมและการประเมินผลการดําเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
และทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหารายวิชาการจัดการการปฏิบัติการ สามารถอธิบายแนวคิด ทฤษฎี หลักการของ
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การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการทั้งในส่วนของธุรกิจที่ผลิตสินค้า และหน่วยงานที่ให้บริการ
2.2.2 สอนแบบการบูรณาการและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประสิทธิภาพใน
การผลิตและการดําเนินงาน
2.2.3 สอนแบบการใช้เทคนิคการปฏิบัติงานด้านการคํานวณตามหลักโมเดลการคํานวณหาผลผลิต
การวางแผนเลือกทําเลที่ตั้ง การบริหารสินค้าคงคลัง และบริการโครงการ เป็นต้น
2.2.4 เน้นการสอนโดยการติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องการผลิตและการดําเนินการ ทั้ง
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย
2.3.2 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม
2.3.3 ประเมินจากการวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษา
2.3.4 ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาได้ทําการศึกษาค้นคว้า พร้อมการนําเสนอหน้าชั้นเรียน
2.3.5 ประเมินจากงาน /กิจกรรมต่างๆ ที่มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ เช่นแบบฝึกหัดทบทวน
เพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 สามารถสืบค้น ประมวลและประเมินข้อมูลจากหลายแหล่งได้ด้วยตนเอง มีความคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ มีเหตุผล และคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เหมาะสมกับศตวรรษที่ 21
 3.1.2 สามารถประยุกต์ความรู้ทางการจัดการและด้า นอื่นที่สัมพันธ์กัน จากสาขาวิชาชีพ ที่ศึกษา
และประสบการณ์มาใช้งานตามสถานการณ์ทั่วไปได้อย่างเหมาะสม
 3.1.3 มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยคํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ และ
สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
 3.1.4 สามารถคิ ดค้นทางเลือก วิเคราะห์ ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้ าน มี
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
และทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหารายวิชาวิชาการจัดการการปฏิบัติการ
3.2.2 สอนโดยการใช้กรณีศึกษาทางด้านวิชาการจัดการการปฏิบัติการ ในสถานการณ์ปัจจุบัน
3.2.3 สอนแบบการอภิปรายกลุ่ม สนทนาโต้ตอบ แลกเปลี่ยนความคิด เพื่อวัดความเข้าใจและ
เสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ
3.2.4 กําหนดให้นักศึกษาฝึกการสืบค้นข้อมูลและจัดทา รายงานทางด้านการจัดการการปฏิบัติการ
ที่ได้รับมอบหมาย
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย
3.3.2 ประเมินจากการวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษา
3.3.3 ประเมินจากการมีส่วน ร่วมในการแสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม
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3.3.4 ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาได้ทาการศึกษาค้นคว้า สามารถแก้ไขปัญหาทางด้านการ
จัดการการปฏิบัติการ ได้อย่างเหมาะสม พร้อมการนําเสนอหน้าชั้นเรียน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 4.1.1 สามารถแสดงความเป็นกัลยาณมิตร ช่วยเหลือผู้อื่น และแสดงความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจในการกระทําของตนเอง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
 4.1.2 สามารถแสดงความคิ ดริ เ ริ่ มและความเห็ น อย่ า งสร้ า งสรรค์ ใ นการพั ฒนาความรู้ และ
ความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4.1.3 สามารถทํ า งานร่ว มกับผู้ อื่น แสดงภาวะผู้นํ า ผู้ต ามได้ อย่ า งเหมาะสมตามสถานการณ์
และมีทักษะการแก้ปัญหากลุ่ม
 4.1.4 มี ความเข้ าใจในสั งคมพหุวั ฒนธรรม มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น อย่างสร้า งสรรค์
ตระหนักและเข้าใจในวัฒนธรรมของสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่รวมทั้งเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม และ
สามารถปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ
4.2.2 มอบหมายงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน (กลุ่ม) โดยเน้นความรู้ที่ได้ศึกษาในชั้นเรียน
เพื่อดูความสามารถในการทางานเป็นทีม กล้าที่จะแสดงภาวะผู้นา ผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมในห้องเรียน เช่น การเข้าเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในห้องเรียน
พฤติกรรมการทํางานเป็นทีม และการส่งงาน
4.3.2 ประเมินจากการนําเสนอผลงานต่างๆ /รายงาน (กลุ่ม) และการเป็นผู้นํา ผู้ตามในการ
อภิปรายซักถาม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์
และตัดสินใจในการดําเนินชีวิต
 5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จําเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5.1.3 สามารถใช้ ทักษะการฟั ง การพู ด การอ่าน และการเขี ยนที่ เหมาะสมสํ าหรั บกลุ่ มบุคคลที่
แตกต่างกันทั้งที่เป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอื่น
5.1.4 สามารถนํา เทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ เหมาะสม มาใช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล การแปล
ความหมาย และการสื่อข้อมูล
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายงานให้นักศึกษา ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก Website สื่อการสอน e-learning
และการทํารายงาน โดยมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.2.2 กําหนดให้นักศึกษานําเสนอผลงาน /รายงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า โดยใช้รูปแบบและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง
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5.3 วิธีการประเมินผล
พิจารณาจากพฤติกรรมในการศึกษาดูงาน การสื่อสาร การซักถาม การฟัง การอ่าน การเขียน การ
พูด รายงานจากวิเคราะห์กรณีศึกษา รายงานที่ได้รับมอบหมาย เทคนิคการนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ การใช้สื่อในการนําเสนอข้อมูล ได้อย่าง
เหมาะสม การศึกษาดูงาน
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มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่
1

2

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
- หัวข้อการสอน

แนะนําบทเรียน ชี้แจงการสอน การ
วัดประเมินผล
การวางแผน การดําเนินงาน การ
ควบคุมการผลิตสินค้าและบริการ
- Learning Outcome
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ความหมายของการวางแผน
ความสําคัญของการวางแผน
ข้อจํากัดของการวางแผน และ
ลักษณะของการวางแผนที่ดี
2. มีความรู้ในการผลิตและการ
จัดการดําเนินงาน
3.บอกความหมายและความสําคัญ
ของการวางแผนในการผลิตและการ
จัดการดําเนินงานได้
- หัวข้อการสอน

การออกแบบผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการผลิตภาพ

จํานวน
ชั่วโมง
3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
บรรยายโดยมีสื่อการสอนประกอบ
1. แนะนําเนื้อหาวิชา วัตถุประสงค์
ของวิ ช าการเรี ย นการสอนและการ
ประเมินผล
2. การบรรยาย โดยให้นักศึกษาร่วม
อภิ ปรายประเด็น สํ า คั ญ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
กับสาระการเรียนรู้
3. ให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์
โดยการวิ เ คราะห์ ก รณี ศึ ก ษาหรื อ
จัดทําแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมง

สื่อการสอน

สอดคล้องกับจุดมุง่ หมาย
ผูส้ อน
รายวิชา
ข้อ 1.1
ผศ.ดร.วันเพ็ญ
เอกสารประกอบการ
ควรสมาน
เรียน การจัดการการ
ปฏิบัติการ สื่อการ
สอน : Power Point
Slide และ/หรือ
คลิปมัลติมีเดีย การ
ใช้ Social Media
ประกอบการบรรยาย
โดยให้นักศึกษาร่วม
อภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้

บรรยายโดยมีสื่อการสอนประกอบ เอกสารประกอบการ
- ระหว่ า งการบรรยาย มี ก ารตั้ ง เรียน การจัดการการ
คําถามให้นักศึกษาตอบคําถามหรือ ปฏิบัติการ สื่อการ

ข้อ 1.1, 1.2

ผศ.ดร.วันเพ็ญ
ควรสมาน
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

3

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
- Learning Outcome
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบที่
มีผลกระทบในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ การคิดผลิตภัณฑ์ใหม่
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
2. มีความรู้ในกระบวนการวัดผลิต
ภาพ และแนวทางการดําเนินการ
ปรับปรุงผลิตภาพ
3. ยกตัวอย่างความรู้ใน
กระบวนการวัดผลิตภาพได้
- หัวข้อการสอน

การเลือกทําเลที่ตั้งและการวางผัง
สถานประกอบการ
- Learning Outcome
1. มีความรู้ในหลักการคํานวณ
รูปแบบต่างๆ วิธีการวิเคราะห์
จุดคุ้มทุน เปรียบเทียบการ
เลือกทําเลที่ตั้ง
2. มีความเข้าใจในการวางผังตาม
กระบวนการผลิต ระบบของการวาง
ผังโรงงาน

จํานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

ให้นักศึกษายกตัวอย่าง เพื่อทดสอบ
ความเข้าใจ
- ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา
หรือจัดทําแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมง

สอน : Power Point
Slide และ/หรือ
คลิปมัลติมีเดียการใช้
Social Media

บรรยายโดยมีสื่อการสอนประกอบ
- ระหว่ า งการบรรยาย มี ก ารตั้ ง
คํา ถามให้นักศึกษาตอบคํา ถามหรื อ
ให้นักศึกษายกตัวอย่าง เพื่อทดสอบ
ความเข้าใจ
- ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา
หรือจัดทําแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมง

เอกสารประกอบการ
เรียน การจัดการการ
ปฏิบัติการ สื่อการ
สอน : Power Point
Slide และ/หรือ
คลิปมัลติมีเดียการใช้
Social Media
ประกอบการบรรยาย
โดยให้นักศึกษาร่วม
อภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวข้องกับ

สอดคล้องกับจุดมุง่ หมาย
รายวิชา

ผูส้ อน

ข้อ 1.3

ผศ.ดร.วันเพ็ญ
ควรสมาน
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

4-5

6

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
3.บอกความจําเป็นในการเลือกทําเล
ที่ตั้งและการวางแผนผังสถานที่
ประกอบการได้
- หัวข้อการสอน

การพยากรณ์
- Learning Outcome
1. มีความเข้าใจถึงความสําคัญของ
การพยากรณ์ การแบ่งช่วงเวลาการ
พยากรณ์ การพยากรณ์เพื่อการผลิต
การพยากรณ์เชิงคุณภาพ การ
พยากรณ์เชิงปริมาณ
2. มีความรู้ในการคํานวณการ
พยากรณ์เชิงคุณภาพและปริมาณ
การอนุกรมเวลา สมการถดถอยเชิง
เส้น
3. มีความรู้ความเข้าใจสามารถ
คํานวณรูปแบบการพยากรณ์ได้
- หัวข้อการสอน

การวางแผนกําลังการผลิตและความ
ต้องการทรัพยากร
- Learning Outcome
1. มีความรู้ ความเข้าใจใน

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับจุดมุง่ หมาย
รายวิชา

ผูส้ อน

สาระการเรียนรู้
6

บรรยายโดยมีสื่อการสอนประกอบ
- ระหว่างการบรรยาย มีการตั้ง
คําถามให้นักศึกษาตอบคําถามหรือ
ให้นักศึกษายกตัวอย่าง เพื่อทดสอบ
ความเข้าใจ
- ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา
- ให้นักศึกษาปรึกษาโครงงาน ท้าย
ชั่วโมง

เอกสารประกอบการ
เรียน การจัดการการ
ปฏิบัติการ สื่อการ
สอน : Power Point
Slide และ/หรือ
คลิปมัลติมีเดียการใช้
Social Media
ประกอบการบรรยาย
โดยให้นักศึกษาร่วม
อภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้

ข้อ 1.3

ผศ.ดร.วันเพ็ญ
ควรสมาน

3

วิศวกร บรรยายโดยมีสื่อ
ประกอบการบรรยาย
- ระหว่างการบรรยาย มีการตั้ง
คําถามให้นักศึกษาตอบคําถามหรือ
ให้นักศึกษายกตัวอย่าง เพื่อทดสอบ

วิศวกร บรรยายโดย
ใช้สื่อ : Power
Point Slide และ/
หรือ คลิปมัลติมีเดีย
การใช้ Social

ข้อ 1.4

ผศ.ดร.วันเพ็ญ
ควรสมาน

12

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

7

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
สถานการณ์จริง ในกําลังผลิต
ความสําคัญของการวางแผนกําลัง
การผลิต ประเภทของกําลังการผลิต
การวัดกําลังการผลิต การเพิ่มกําลัง
การผลิต ทฤษฎีข้อจํากัด กลยุทธ์
กําลังการผลิต การประเมิน
ทางเลือกสําหรับการกําหนดกําลัง
การผลิต การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
2. ยกตัวอย่างองค์การธุรกิจการ
ผลิต ในการวางแผนกําลังการผลิต
และความต้องการทรัพยากรได้
- หัวข้อการสอน

การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิ
สติกส์
- Learning Outcome
1. มีความรู้ ความเข้าใจ ใน
ความหมายการจัดการโซ่อุปทาน
และโลจิสติกส์ ความสําคัญของโลจิ
สติกส์ กลยุทธ์การขนส่งโลจิสติกส์
บทบาทหน้าที่และปัญหาโลจิสติกส์
2. บอกความสําคัญของการขนส่ง
ทางโลจิสติกส์ได้

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
ความเข้าใจ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่

3

บรรยายโดยมีสื่อการสอนประกอบ
- ระหว่างการบรรยาย มีการตั้ง
คําถามให้นักศึกษาตอบคําถามหรือ
ให้นักศึกษายกตัวอย่าง เพื่อทดสอบ
ความเข้าใจ
- ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา
- ให้นักศึกษาปรึกษาโครงงาน ท้าย
ชั่วโมง

สื่อการสอน
Mediaประกอบการ
บรรยายโดยให้
นักศึกษาร่วม
อภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
วิทยากร นําเข้าดู ชุด
ควบคุมกําลังการผลิต
เครื่องจักร อุปกรณ์
การผลิต และ
กําลังคนการผลิต
เอกสารประกอบการ
เรียน สื่อการสอน :
Power Point Slide
และ/หรือ คลิป
มัลติมีเดียการใช้
Social Media
ประกอบการบรรยาย
โดยให้นักศึกษาร่วม
อภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้

สอดคล้องกับจุดมุง่ หมาย
รายวิชา

ผูส้ อน

ข้อ 1.4

ผศ.ดร.วันเพ็ญ
ควรสมาน

13

มคอ. 3
สัปดาห์ที่
8-9

10

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
- หัวข้อการสอน

การจัดการโครงการ
- Learning Outcome
1. มีความรู้ความเข้าใจความหมาย
ของโครงการ การเขี ย นโครงการ
การจัดทํ าโครงการ แผนภูมิ gantt
chart กั บงานโครงการ เทคนิ ค
PERT CPM การสร้างโครงข่ายงาน
(Network) การวิ เ คราะห์ ข่ า ยงาน
การคํ า นวณเวลาคงเหลื อ การ
บริหารโครงการด้วยเทคนิค PERT
2. เขียนโครงการ เขียนโครงข่าย
งาน คํ า นวณเวลา การบริ ห าร
โครงการด้วยเทคนิค PERT CPM
ได้
- หัวข้อการสอน

การจัดการสินค้าคงคลัง
- Learning Outcome
1. มีความรู้ ความเข้าใจความหมาย
ของการบริหารสินค้าคงคลัง ปัจจัย
ในการคํานวณสินค้าคงคลัง การคิด
คํานวณต้นทุนสินค้าคงคลัง ระบบ

จํานวน
ชั่วโมง
6

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
บรรยายโดยมีสื่อการสอนประกอบ
- ระหว่างการบรรยาย มีการตั้ง
คําถามให้นักศึกษาตอบคําถามหรือ
ให้นักศึกษายกตัวอย่าง เพื่อทดสอบ
ความเข้าใจ
- ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา
- ให้นักศึกษาปรึกษาโครงงาน ท้าย
ชั่วโมง

บรรยายโดยมีสื่อการสอนประกอบ
- ระหว่างการบรรยาย มีการตั้ง
คําถามให้นักศึกษาตอบคําถามหรือ
ให้นักศึกษายกตัวอย่าง เพื่อทดสอบ
ความเข้าใจ
- ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา
- ให้นักศึกษาปรึกษาโครงงาน ท้าย

สื่อการสอน

สอดคล้องกับจุดมุง่ หมาย
ผูส้ อน
รายวิชา
เอกสารประกอบการ ข้อ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ผศ.ดร.วันเพ็ญ
ควรสมาน
เรียน การจัดการการ
ปฏิบัติการ.สื่อการ
สอน : Power Point
Slide และ/หรือ
คลิปมัลติมีเดียการใช้
Social Media
ประกอบการบรรยาย
โดยให้นักศึกษาร่วม
อภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้

เอกสารประกอบการ
เรียน การจัดการการ
ปฏิบัติการ สื่อการ
สอน : Power Point
Slide และ/หรือ
คลิปมัลติมีเดียการใช้
Social Media

ข้อ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4

ผศ.ดร.วันเพ็ญ
ควรสมาน

14

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

11-12

13

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
การควบคุมสินค้าคงคลัง ปริมาณ
การสั่งซื้อที่ประหยัด
2. บอกความสําคัญ ประโยชน์การ
จัดการสินค้าคงคลังได้
- หัวข้อการสอน

แนวคิดการจัดการคุณภาพ
- Learning Outcome
1. มีความรู้ ความเข้าใจ การจัดการ
คุณภาพ ต้นทุนคุณภาพ
องค์ประกอบของการจัดการ
คุณภาพโดยรวม มาตรฐานคุณภาพ
สากล
2. ยกตัวอย่างองค์การธุรกิจในการ
จัดการคุณภาพได้
- หัวข้อการสอน

ความสามารถในการแข่งขันและ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
และการปฏิบัติการ
- Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง

6

บรรยายโดยมีสื่อการสอนประกอบ
- ระหว่างการบรรยาย มีการตั้ง
คําถามให้นักศึกษาตอบคําถามหรือ
ให้นักศึกษายกตัวอย่าง เพื่อทดสอบ
ความเข้าใจ
- ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา
- ให้นักศึกษาปรึกษาโครงงาน ท้าย
ชั่วโมง

3

บรรยายโดยมีสื่อการสอนประกอบ
- ระหว่างการบรรยาย มีการตั้ง
คําถามให้นักศึกษาตอบคําถามหรือ
ให้นักศึกษายกตัวอย่าง เพื่อทดสอบ
ความเข้าใจ

สื่อการสอน
ประกอบการบรรยาย
โดยให้นักศึกษาร่วม
อภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
เอกสารประกอบการ
เรียน การจัดการการ
ปฏิบัติการ.สื่อการ
สอน : Power Point
Slide และ/หรือ
คลิปมัลติมีเดียการใช้
Social Media
ประกอบการบรรยาย
โดยให้นักศึกษาร่วม
อภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
เอกสารประกอบการ
เรียน การจัดการการ
ปฏิบัติการ.สื่อการ
สอน : Power Point
Slide และ/หรือ

สอดคล้องกับจุดมุง่ หมาย
รายวิชา

ผูส้ อน

ข้อ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4

ผศ.ดร.วันเพ็ญ
ควรสมาน

ข้อ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4

ผศ.ดร.วันเพ็ญ
ควรสมาน

15

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

14-15

16

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
1. มีความรู้ ความเข้าใจในการผลิต
สินค้าและบริการ ผลกระทบที่เกิด
จากการใช้เทคโนโลยีการผลิตสินค้า
และบริการ ระบบของเทคโนโลยีใน
การผลิตสินค้าและบริการ การเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันโดย
เทคโนโลยี การใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ในองค์การ
2. บอกประโยชน์การใช้เทคโนโลยีที่
มีต่อการผลิตสินค้าและบริการได้
- หัวข้อการสอน

การนําเสนอโครงงาน
- Learning Outcome
1. พัฒนาทักษะการสื่อสาร การคิด
วิเคราะห์ แยกแยะ
2. มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาการ
จัดการการปฏิบัติการ

จํานวน
ชั่วโมง

6

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

- ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา
- ให้นักศึกษาปรึกษาโครงงาน ท้าย
ชั่วโมง

คลิปมัลติมีเดียการใช้
Social Media
ประกอบการบรรยาย
โดยให้นักศึกษาร่วม
อภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้

นักศึกษานําเสนอโครงงาน
ระหว่างการนําเสนอ นักศึกษาในชั้น
เรียนร่วมซักถามประเด็นสําคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ของ
โครงงาน

การนําเสนอผ่าน
สื่อ : Power Point
Slide และ/หรือ
คลิปมัลติมีเดียการใช้
Social Media
ประกอบการนําเสนอ

สอดคล้องกับจุดมุง่ หมาย
รายวิชา

ผูส้ อน

ข้อ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4

ผศ.ดร.วันเพ็ญ
ควรสมาน

สอบปลายภาค

16

มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
1

2

3

ผลการเรียนรู้
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,
2.1.2, 2.1.3, 3.1.2,
3.1.3, 3.1.4, 4.1.1,
4.1.2, 4.1.3, 4.1.4,
5.1.1, 5.1.2, 5.1.3
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,
2.1.2, 2.1.3, 3.1.2,
3.1.3, 3.1.4, 4.1.1,
4.1.2, 4.1.3, 4.1.4,
5.1.1, 5.1.2, 5.1.3
2.1.2, 2.1.3, 3.1.2,
3.1.3, 3.1.4

วิธกี ารประเมิน

สัปดาห์ทปี่ ระเมิน

การจัดทํางานเดี่ยวและ
งานกลุ่ม

1-15

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
40%

- การเข้าชั้นเรียน
- การมีส่วนร่วมใน
การถามตอบและอภิปราย

1-15

20%

การสอบปลายภาค

16

40%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกส
เอกสารและตํ
ารและตําราหลัก
สราวรรณ เรืองกัลปวงศ์ และ อรรนพ เรืองกัลปวงศ์. (2559). การจัดการการปฏิบัติการ. กรุงเทพฯ :
ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์.
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
Jay Heizer & Barry Render, 2014. Operations Management Sustainability and Supply
Chain Management, 11thEdition, ISBN: 978-0-13-292114-5. Published
Pearson Education, Inc.,
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มคอ. 3

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 ผลการเรียนของนักศึกษา การสอบย่อย สอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
2.2 ผลการฝึกปฏิบัติ
2.3 รายงานการค้นคว้าต่างๆ ที่มอบหมาย
2.4 การนําเสนอผลงาน การตอบคําถามของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 จัดวิพากษ์แนวการสอนโดยคณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรและอาจารย์อื่นในสาขาวิชาและนําผลการ
ประเมินในข้อ 1 และ 2 มาใช้เพื่อการดําเนินการ
3.2 จัดประชุมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาในรายวิชา
หลักสูตรมีคณะกรรมการประเมินการสอนทําหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดย
การสุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย
นักศึกษาที่เรียนในแต่ละภาคการศึกษา บัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพแล้ว ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและ
เอกชน ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์
ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิ ผลของรายวิชาอาจารย์ผู้สอนรับผิ ดชอบในการทบทวนเนื้ อหาที่สอน
กลยุทธ์ที่ใช้ในการสอน และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป
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