รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค7าปลีก
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

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

อาจารยEผูHสอน
ดร.สุชาดา คุCมสลุด

คำนำ
เอกสารรายละเอี ย ดของรายวิช า (มคอ.3) ของรายวิช า 3663102 การจั ด การการปฏิ บั ติ ก าร
(Operation Management) จัดทำขึ้นเพื่อใชWในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกลXาวใหWมีความเปZน
มาตรฐาน ครบถWวน และถูกตWองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหXงชาติ เพื่อใหWผูWเรียนมีความรูW
ความเขWาใจเกี่ยวกับการวางแผน การดำเนินงานและการควบคุมการผลิตสินคWาและบริการ การออกแบบ
ผลิตภัณฑgและกระบวนการ ผลิตภาพการเลือกทำเลที่ตั้งและการวางผังสถานประกอบการ การพยากรณg
การวางแผนกำลังการผลิตและทรัพยากร การจัดการหXวงโซXอุปทาน และโลจิสติกสg การจัดการโครงการ การ
จัดการสินคWาคงเหลือ การจัดการคุณภาพ ความสามารถในการแขXงขัน เทคโนโลยีดWานการผลิตและการ
ปฏิบตั ิการ
รายละเอี ย ดรายวิช านี้ เปZ น สX วนสำคั ญ ตX อ ผูW เรีย น ที่ เนW น ทั้ งการเรีย นการสอนที่ เปZ น ทฤษฎี แ ละ
การศึกษาคWนควWาดWวยตนเอง เพื่อใหWผูWเรียนไดWแนวทางในการจัดการเรียนรูWทฤษฎีและกรณี ศึกษา จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในหWองเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหมX ๆ โดยใชWทักษะการคWนควWาดWวย
ตนเองเพิ่ ม เติ ม นอกเหนื อ จากการเรี ย นภายในหW อ ง ผูW เรี ย นสามารถนำความรูW ที่ ไดW จ ากรายวิ ช านี้ ไป
ประยุกตgใชWในอนาคตไดW

อาจารยgผูWรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยgผูWสอน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กรกฎาคม 2563
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขHอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3663102 ขื่อรายวิชา การจัดการการปฏิบัติการ
(Operation Management)
2. จำนวนหนCวยกิต
3(3-0-6) หนXวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคWาปลีก
3.2 ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน
4. อาจารยNผู'รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยNผู'สอน
4.1 อาจารยgผูWรับผิดชอบรายวิชา
ดร.จริยะดา จันทรรังษี
4.2 อาจารยgผูWสอน
ดร.สุชาดา คุWมสลุด
ตอนเรียน B1, C1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปSที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ชั้นปyที่ 3
6. รายวิชาที่ต'องเรียนมากCอน (Pre-requisite)(ถ'ามี)
ไมXมี
7. รายวิชาที่ต'องเรียนพร'อมกัน (Co-requisite)(ถ'ามี)
ไมXมี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลCาสุด
9.1 วันที่จัดทำ
8 สิงหาคม 2559
9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดลXาสุด
10 กรกฎาคม 2563
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หมวดที่ 2 จุดมุNงหมายและวัตถุประสงคE

1. จุดมุCงหมายของรายวิชา
1. เพื่อใหWทราบและเขWาใจ ความหมายและวัตถุประสงคgของการการจัดการผลิตและการดำเนินการใน
องคgการที่ผลิตสินคWาและบริการ
2. เพื่อใหWทราบและเขWาใจ กลยุทธgในการดำเนินงานและการปฏิบัติ
3. เพื่อใหWทราบและเขWาใจ หลักการคำนวณตามโมเดลการพยากรณg การวางแผนเลือกทำเลที่ตั้ง
การบริหารโครงการ
4. เพื่อใหWทราบและเขWาใจในกระบวนการ การในการพัฒนาคุณภาพในการผลิตและการดำเนินงาน
2. วัตถุประสงคNในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหWเนื้อหามีความทันสมัย เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณgในป|จจุบัน และเพื่อเปZน
การปรับปรุงความถูกตWองของเนื้อหา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ
1. คำอธิบายรายวิชา
การวางแผน การดำเนินงานและการควบคุมการผลิตสินคWาและบริการ การออกแบบผลิตภัณฑg
และกระบวนการ ผลิตภาพการเลือกทำเลที่ตั้งและการวางผังสถานประกอบการ การพยากรณg การวางแผน
กำลังการผลิตและทรัพยากร การจัดการหXวงโซXอุปทาน และโลจิสติกสg การจัดการโครงการ การจัดการ
สินคWาคงเหลือ การจัดการคุณภาพ ความสามารถในการแขXงขัน เทคโนโลยีดWานการผลิตและการปฏิบัติการ
Planning, implementing, and controlling in production of goods and services,
product design and process, productivity, location and workplace 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. จำนวนชั่วโมงที่ใช'ตCอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
45 ชั่วโมงตXอภาค สอนเสริมเพื่อทดแทน
การศึกษา
คาบเรียนที่ไมXสามารถทำ
การสอนไดW หรือตามที่
ผูWเรียนรWองขอ เพื่อ
ทบทวนความรูWความ

ฝkกปฏิบัติ
ไมXมีฝåกปฏิบัติ

การศึกษาด'วยตนเอง
90 ชั่วโมงตXอภาค
การศึกษา
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บรรยาย

สอนเสริม
เขWาใจใหWมีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น

ฝkกปฏิบัติ

การศึกษาด'วยตนเอง

3. จำนวนชั่วโมงตCอสัปดาหNที่อาจารยNให'คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกCนักศึกษาเปmน
รายบุคคล
- อาจารยgประจำรายวิชา ใหWคำปรึกษาไดWตามเวลาที่เหมาะสม และกำหนดไวW อยXางนWอยสัปดาหgละ 1
ชั่วโมง
- อาจารยgประจำรายวิชา จัดเวลาใหWคำปรึกษาเปZนรายบุคคลหรือรายกลุXมตามความตWองการของผูWเรียน
มีการนัดหมายลXวงหนWา โดยใชWชXองทางในการติดตXอสื่อสาร อาทิเชXน Microsoft teams Line Facebook
เปZนตWน

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูHของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต'องพัฒนา
ไดW

1.1.1 มีความรูWความเขWาใจทางดWานคุณธรรม จริยธรรมทางธุรกิจ และสามารถนำไปประยุกตgใชW

 1.1.2 มีความซื่อสัตยgสุจริต มีความเสียสละ ไมXเอารัดเอาเปรียบผูWอื่น มีความรับผิดชอบตXอ
ตนเอง สังคมและสิ่งแวดลWอม
 1.1.3 มีวินัย ตรงตXอเวลา เคารพกฎระเบียบและขWอบังคับตXางๆ ขององคgกรและสังคม
1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟ|งความคิดเห็นของผูWอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคXาและศักดิ์ศรีของความ
เปZนมนุษยg
1.2 วิธีการสอน
(1) สรWางวัฒนธรรมองคgกรในชั้นเรียน เพื่อปลูกจิตสำนึกขั้นพื้นฐานใหWกับนักศึกษา ในการรักษา
ระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย ความมีสXวนรXวมในการพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย ชุมชน การตรงตXอเวลา
การแตXงกายใหWเหมาะสมตามกาลเทศะ ความรับผิดชอบ ในหนWาที่ และความซื่อสัตยgสุจริต
(2) อาจารยgผูWสอนตWองชXวยกันสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอน สXงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ใหWเกิดกับนักศึกษา โดยการจัดโครงการ / กิจกรรม พัฒนาจิตสาธารณะ และการทำประโยชนg
ใหWกับชุมชน กิจกรรมภายใน ไดWแกX การยกยXองชมเชยนักศึกษาที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบเปZนที่ประจักษg
นักศึกษาที่ทำประโยชนgใหWกับสังคม
(3) อาจารยgผูWสอนประพฤติตนเองเปZนแบบอยXางใหWกับนักศึกษา
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1.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขWาชั้นเรียน การสXงงานตามกำหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
(2) ประเมินจากการแตXงกายของนักศึกษาที่เปZนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนWาที่ ที่ไดWรับมอบหมายรายกลุXมและบุคคล
(4) ประเมินจากงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน ที่ไดWรับมอบหมาย มีความซื่อสัตยg ไมXทุจริต
ไมXนำผลงานของผูWอื่นมาเปZนของตน
2. ความรู'
2.1 ความรู'ที่ต'องได'รับ
 2.1.1 มีความรูW และความเขWาใจเกี่ยวกับศาสตรgที่เกี่ยวขWองกับเนื้อหาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
คWาปลีก
 2.1.2 มีความรูW และความเขWาใจในสาระสำคัญเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจคWาปลีก
2.2.3 มีความรูWเกี่ยวกับความกWาวหนWาทางวิชาการและวิชาชีพดWานการจัดการธุรกิจคWาปลีก
รวมทั้งมีความเขWาใจในสถานการณgที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดขึ้นไดWอยXางเทXาทัน
 2.1.4 มีความสามารถบูรณาการความรูWในศาสตรgดWานอื่น ๆ ที่เกี่ยวขWองกับศาสตรgทางดWานการ
จัดการธุรกิจคWาปลีก
2.2 วิธีการสอน
(1) สอนแบบเนWนผูWเรียนเปZนสำคัญ มุXงเนWนใหWผูWเรียนมีความรูWและความเขWาใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหารายวิชาการจัดการการปฏิบัติการ สามารถอธิบายแนวคิด ทฤษฎี หลักการ ของ
การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการทั้งในสXวนของธุรกิจที่ผลิตสินคWา และหนXวยงานที่ใหWบริการ
(2) สอนแบบการบูรณาการและประยุกตgใชWองคgความรูWที่เกี่ยวขWองกับการพัฒนาประสิทธิภาพใน
การผลิตและการดำเนินงาน
(3) สอนแบบการใชWเทคนิคการปฏิบัติงานดWานการคำนวณ ตามหลักโมเดลการคำนวณหาผลผลิต
การวางแผนเลือกทำเลที่ตั้ง การบริหารสินคWาคงคลัง และบริการโครงการ เปZนตWน
(4) เนW น การสอนโดยการติ ดตามการเปลี่ ยนแปลงที่ เกี่ ยวขW องการผลิ ตและการดำเนิ น การ ทั้ ง
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติอยXางตXอเนื่อง
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใชWขWอสอบแบบปรนัย
(2) ประเมินจากการมีสXวนรXวมในการแสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุXม
(3) ประเมินจากการวิเคราะหgกรณีศึกษา เพื่อวัดความเขWาใจของนักศึกษา
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(4) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาไดWทำการศึกษาคWนควWา พรWอมการนำเสนอหนWาชัน้ เรียน
(5) ประเมินจากงาน /กิจกรรมตXางๆ ที่มอบหมายใหWนักศึกษาฝåกปฏิบัติ เชXนแบบฝåกหัดทบทวน
เพื่อวัดความเขWาใจของนักศึกษา
3. ทักษะทางปoญญา
3.1 ทักษะทางปoญญาที่ต'องพัฒนา
 3.1.1 มีความสามารถในการสืบคWน จำแนกและวิเคราะหgขWอมูลอยXางเปZนระบบ เพื่อใหWไดWมาซึ่ง
สารสนเทศที่เปZนประโยชนgในการแกWไขป|ญหาและการตัดสินใจอยXางเหมาะสม
 3.1.2 มีความสามารถประยุกตgความรูWและทักษะกับการแกWไขป|ญหาทางธุรกิจคWาปลีกไดWอยXาง
เหมาะสม
 3.1.3 มี ค วามคิ ด ริเริ่ม สรWางสรรคg ตX อ ยอดกรอบความรูWเดิ ม สามารถบู รณาการความรูWใน
สาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณgเพื่อใหWเกิดนวัตกรรม หรือแนวทางในการประกอบอาชีพ
3.2 วิธีการสอน
(1) สอนแบบเนWนผูWเรียนเปZนสำคัญ มุXงเนWนใหWผูWเรียนมีความรูWและความเขWาใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหารายวิชาวิชาการจัดการการปฏิบตั ิการ
(2) สอนโดยการใชWกรณีศึกษาทางดWานวิชาการจัดการการปฏิบัติการ ในสถานการณgป|จจุบัน
(3) สอนแบบการอภิ ป รายกลุX ม สนทนาโตW ตอบ แลกเปลี่ ยนความคิ ด เพื่ อวัดความเขWาใจและ
เสริมสรWางความรูWใหมXๆ
(4) กำหนดใหWนักศึกษาฝåกการสืบคWนขWอมูลและจัดทำรายงานทางดWานการจัดการการปฏิบตั ิการ
ที่ไดWรับมอบหมาย
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใชWขWอสอบแบบปรนัย โดยใชWขWอสอบแบบปรนัย
(2) ประเมินจากการวิเคราะหgกรณีศึกษา เพื่อวัดความเขWาใจของนักศึกษา
(3) ประเมินจากการมีสXวนรXวมในการแสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุXม
(4) ประเมินจากรายงานที่ นักศึกษาไดWทำการศึกษาคWนควWา สามารถแกWไขป| ญ หาทางดWานการ
จัดการการปฏิบัติการ ไดWอยXางเหมาะสม พรWอมการนำเสนอหนWาชั้นเรียน
4. ทักษะความสัมพันธNระหวCางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธNระหวCางบุคคลและความรับผิดชอบที่ต'องพัฒนา
4.1.1 มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธgและสามารถสรWางสัมพันธภาพอันดี
กับผูWอื่น และปรับตัวเชิงวิชาชีพไดW
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 4.1.2 มีความกระตือรือรWน สามารถทำงานเปZนกลุXม มีความรับผิดชอบ และสามารถแสดง
ภาวะผูWนำ ผูWตามไดWอยXางเหมาะสม มีการเรียนรูอW ยXางตXอเนื่องเพื่อการพัฒนาตนเองและอาชีพ
 4.1.3 มีความคิดริเริ่มและมีความคิดเห็นที่มีความแตกตXางอยXางสรWางสรรคgของกลุXม
4.2 วิธีการสอน

(1) การเรียนแบบมีสXวนรXวมปฏิบัติการ
(2) มอบหมายงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน (กลุXม) โดยเนWนความรูWที่ไดWศึกษาในชั้นเรียน
เพื่อดูความสามารถในการทํางานเปZนทีม กลWาที่จะแสดงภาวะผูWนํา ผูWตามไดWอยXางเหมาะสมตามสถานการณg
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากพฤติกรรมในหWองเรียน เชXน การเขWาเรียน การมีสXวนรXวมในกิจกรรมในหWองเรียน
พฤติกรรมการทำงานเปZนทีม และการสXงงาน
(2) ประเมิ น จากการนำเสนอผลงานตX างๆ /รายงาน (กลุX ม ) และการเปZ น ผูW น ำ ผูW ต ามในการ
อภิปรายซักถาม
5. ทักษะการวิเคราะหNเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช'เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหNเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช'เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต'องพัฒนา
 5.1.1 มีความสามารถประยุกตgใชWหลักคณิตศาสตรg สถิติ และการวิเคราะหgเชิงปริมาณมาใชWใน
การวิเคราะหgและตัดสินใจ
 5.1.2 มีความสามารถสื่อสารภาษาไทยหรือภาษาตXางประเทศไดW
5.1.3 มีความสามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสรWางความเขWาใจ การเขียนรายงาน และการ
นำเสนองานตXอกลุXมบุคคลที่แตกตXางไดWอยXางเหมาะสม
 5.1.4 ความสามารถนำเทคโนโลยีไปเปZนเครื่องมือในการสนับสนุนในการดำเนินงาน
5.2 วิธีการสอน
(1) มอบหมายงานใหWนักศึกษา ศึกษาคWนควWาดWวยตนเองจาก Website สื่อการสอน e-learning
และการทำรายงาน โดยมีการอWางอิงแหลXงที่มาของขWอมูลที่นาX เชื่อถือ
(2) กำหนดใหWนักศึกษานำเสนอผลงาน /รายงานที่ไดWจากการศึกษาคWนควWา โดยใชWรูปแบบและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาความสามารถในการใชWเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอรgดWวยตนเอง
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงานที่ไดWรับมอบหมาย
(2) ประเมินจากผลการสืบคWน เทคนิคการนำเสนอโดยการเลือกใชWเทคโนโลยีสารสนเทศไดWอยXาง
เหมาะสม
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มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน

สัปดาห'ที่

หัวข.อการสอน / Learning
Outcome

1
แนะนำบทเรียนและรายละเอียดใน
(online) การจัดการเรียนการสอน หนังสือ
เรียน และเกณฑ7การวัดผล
บทนำ การวางแผน การ
ดำเนินงาน การควบคุมการผลิต
สินค.าและบริการ
- ความหมายของการวางแผน
- ความสำคัญของการวางแผน
- ประเภทของการวางแผน
- ขCอจำกัดของการวางแผน
- ลักษณะของการวางแผนที่ดี
- การผลิตและการจัดการ
ดำเนินการ
- องค7ประกอบระบบการผลิต
และการดำเนินการ

จำนวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แนะนำวิธีการเรียนการสอน และอธิบาย
เนื้อหารายวิชา จุดประสงค7 และ เปPาหมายของ
รายวิชา เกณฑ7การวัดผลและประเมินผล
แนะนำหนังสือเรียน และwebsite เพิ่มเติม
2. บรรจุ (upload) เนื้อหาวิชา สื่อการเรียน
การสอน ในระบบจัดการเรียนการสอน
ออนไลน7 (WBSC-LMS)
3. บรรยายและใหCนกั ศึกษารjวมอภิปราย
ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวขCองกับสาระการเรียนรูC
ในระบบ Microsoft Teams
4. ใหCนักศึกษาทำใบงานและกิจกรรม
5. เปtดโอกาสใหCนักศึกษาอภิปรายและซักถาม
ในประเด็นทีส่ นใจและสงสัย

สื่อการสอน
สื่อการสอน
1. ตำราวิชาการจัดการการ
ปฏิบัติการ
2. สื่อการสอน PowerPoint
3. สือ่ การสอน Clip VDO
4. ใบงานกิจกรรม และ
กรณีศึกษา

สอดคล.องกับ
จุดมุOงหมาย
รายวิชา
(ระบุข.อ)
1,2

ผู.สอน

ดร.สุชาดา
คุCมสลุด

Application:
1. ระบบจัดการเรียนการสอน
ออนไลน7 (WBSC-LMS)
2. Microsoft Teams
3. Zoom
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มคอ. 3

สัปดาห'ที่

หัวข.อการสอน / Learning
Outcome

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล.องกับ
จุดมุOงหมาย
รายวิชา
(ระบุข.อ)

ผู.สอน

- ประเภทของการผลิต
- การวางแผนและควบคุมการ
ผลิตสินคCาและบริการ
- การวางแผนกำลังการผลิต
- ความหมายของกำลังการผลิต
และการจัดกำลังการผลิต
- การแบjงประเภทของการ
วางแผนกำลังการผลิต
- แนวทางการวางแผนและการ
ควบคุมการผลิต
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถเขCาใจความรูC
เบื้องตCนเกี่ยวกับการจัดการ
ปฏิบัติการ และสามารถวิเคราะห7
วิวัฒนาการแนวคิดทางทางการ
จัดการการปฏิบัติการไดC

11

มคอ. 3

สัปดาห'ที่

หัวข.อการสอน / Learning
Outcome

2
การออกแบบผลิตภัณฑ'และ
(online) กระบวนการผลิตภาพ
- การออกแบบผลิตภัณฑ7
- องค7ประกอบที่มีผลกระทบในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ7
- การคิดผลิตภัณฑ7ใหมj
- กรณีศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ7ใหมj
Learning Outcome
ผูCเรียนมีความเขCาใจในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ7และกระบวนการผลิต
ภาพ และสามารถพัฒนา/ออกแบบ
ผลิตภัณฑ7ใหมjไดC
3
การเลือกทำเลที่ตั้ง
(online) - ความหมาย
- วัตถุประสงค7ของทำเลที่ตั้ง
สถานที่ประกอบการ

จำนวน
ชั่วโมง
3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรจุ (upload) เนื้อหาวิชา สื่อการเรียน
การสอน ในระบบจัดการเรียนการสอน
ออนไลน7 (WBSC-LMS)
2. บรรยายและใหCนักศึกษารjวมอภิปราย
ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวขCองกับสาระการเรียนรูC
ในระบบ Microsoft Teams
3. ใหCนักศึกษาทำใบงานและกิจกรรมในการ
วิเคราะห7กรณีศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ7ใหมj
เพื่อฝÉกคิดฝÉกวิเคราะห7 และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน
4. เปtดโอกาสใหCนักศึกษาอภิปรายและซักถาม
ในประเด็นทีส่ นใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. ตำราวิชาการจัดการการ
ปฏิบัติการ
2. สื่อการสอน PowerPoint
3. สื่อการสอน Clip VDO
4. ใบงานกิจกรรม และ
กรณีศึกษา

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรจุ (upload) เนื้อหาวิชา สื่อการเรียน
การสอน ในระบบจัดการเรียนการสอน
ออนไลน7 (WBSC-LMS)

สื่อการสอน
1. ตำราวิชาการจัดการการ
ปฏิบัติการ
2. สื่อการสอน PowerPoint

สอดคล.องกับ
จุดมุOงหมาย
รายวิชา
(ระบุข.อ)
1,2

ผู.สอน

ดร.สุชาดา
คุCมสลุด

Application:
1. ระบบจัดการเรียนการสอน
ออนไลน7 (WBSC-LMS)
2. Microsoft Teams
3. Zoom
1,2

ดร.สุชาดา
คุCมสลุด
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มคอ. 3

สัปดาห'ที่

หัวข.อการสอน / Learning
Outcome

จำนวน
ชั่วโมง

- ปÑจจัยที่สำคัญในการเลือกทำเล
ที่ตั้งในการผลิตและการ
ดำเนินการ
- วิธีการขั้นตอนในการเลือกทำเล
ทีต่ ั้งสถานประกอบการ
Learning Outcome
ผูCเรียนไดCรับความรูCในการเลือก
ทำเลที่ตั้งของธุรกิจและสามารถ
วิเคราะห7ทำเลที่ตั้งของธุรกิจไดC
4
การเลือกทำเลที่ตั้ง (ตOอ)
(online) - วิธีการขั้นตอนในการเลือกทำเล
ที่ตั้งสถานประกอบการ
- การเลือกที่ตั้งแหลjงผลิตและ
ดำเนินการโดยวิธีการเชิงคุณภาพ
Learning Outcome
ผูCเรียนไดCรับความรูCความเขCาใจการ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

2. บรรยายและใหCนักศึกษารjวมอภิปราย
ประเด็นสำคัญทีเ่ กี่ยวขCองกับสาระการเรียนรูC
ในระบบ Microsoft Teams
3. ใหCนักศึกษาทำใบงานและกิจกรรมในการ
วิเคราะห7กรณีศึกษาการเลือกทำเลที่ตั้ง เพื่อฝÉก
คิดฝÉกวิเคราะห7 และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กัน
4. เปtดโอกาสใหCนักศึกษาอภิปรายและซักถาม
ในประเด็นทีส่ นใจและสงสัย

3. สื่อการสอน Clip VDO
4. ใบงานกิจกรรม และ
กรณีศึกษา

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรจุ (upload) เนื้อหาวิชา สื่อการเรียน
การสอน ในระบบจัดการเรียนการสอน
ออนไลน7 (WBSC-LMS)
2. บรรยายและใหCนักศึกษารjวมอภิปราย
ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวขCองกับสาระการเรียนรูC
ในระบบ Microsoft Teams
3. ใหCนกั ศึกษาทำใบงานและกิจกรรมในการ

สื่อการสอน
1. ตำราวิชาการจัดการการ
ปฏิบัติการ
2. สื่อการสอน PowerPoint
3. สื่อการสอน Clip VDO
4. ใบงานกิจกรรม และ
กรณีศึกษา

สอดคล.องกับ
จุดมุOงหมาย
รายวิชา
(ระบุข.อ)

ผู.สอน

Application:
1. ระบบจัดการเรียนการสอน
ออนไลน7 (WBSC-LMS)
2. Microsoft Teams
3. Zoom
1,3

ดร.สุชาดา
คุCมสลุด

13

มคอ. 3

สัปดาห'ที่

หัวข.อการสอน / Learning
Outcome

จำนวน
ชั่วโมง

เลือกทำเลที่ตั้งของธุรกิจและ
สามารถวิเคราะห7ทำเลทีต่ ั้งของ
ธุรกิจไดC

5
การวางผังสถานประกอบการ
(online) - วัตถุประสงค7ในการวางผัง
โรงงาน
- ระบบของการวางผังโรงงาน
Learning Outcome
ผูCเรียนไดCรับความรูCความเขCาใจการ
วางผังสถานประกอบการ และ
สามารถวิเคราะห7การจัดวางผัง
สถานประกอบการธุรกิจไดC

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
วิเคราะห7กรณีศึกษาการเลือกทำเลที่ตั้ง เพื่อฝÉก
คิดฝÉกวิเคราะห7 และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กัน
4. เปtดโอกาสใหCนักศึกษาอภิปรายและซักถาม
ในประเด็นทีส่ นใจและสงสัย
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรจุ (upload) เนื้อหาวิชา สื่อการเรียน
การสอน ในระบบจัดการเรียนการสอน
ออนไลน7 (WBSC-LMS)
2. บรรยายและใหCนักศึกษารjวมอภิปราย
ประเด็นสำคัญที่เกีย่ วขCองกับสาระการเรียนรูC
ในระบบ Microsoft Teams
3. ใหCนักศึกษาทำใบงานและกิจกรรมในการ
วิเคราะห7กรณีศึกษาการวางผังสถาน
ประกอบการ เพื่อฝÉกคิดฝÉกวิเคราะห7 และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
4. เปtดโอกาสใหCนักศึกษาอภิปรายและซักถาม
ในประเด็นทีส่ นใจและสงสัย

สื่อการสอน
Application:
1. ระบบจัดการเรียนการสอน
ออนไลน7 (WBSC-LMS)
2. Microsoft Teams
3. Zoom
สื่อการสอน
1. ตำราวิชาการจัดการการ
ปฏิบัติการ
2. สื่อการสอน PowerPoint
3. สื่อการสอน Clip VDO
4. ใบงานกิจกรรม และ
กรณีศึกษา

สอดคล.องกับ
จุดมุOงหมาย
รายวิชา
(ระบุข.อ)

1,3

ผู.สอน

ดร.สุชาดา
คุCมสลุด

Application:
1. ระบบจัดการเรียนการสอน
ออนไลน7 (WBSC-LMS)
2. Microsoft Teams
3. Zoom

14

มคอ. 3

สัปดาห'ที่

หัวข.อการสอน / Learning
Outcome

6
การพยากรณ'
(online) - ความสำคัญของการพยากรณ7
- การแบjงชjวงเวลาการพยากรณ7
- การพยากรณ7เพื่อการผลิต
- ขCอจำกัดและการพยากรณ7
- การพยากรณ7เชิงคุณภาพ
- การพยากรณ7เชิงปริมาณ

จำนวน
ชั่วโมง
3

Learning Outcome
ผูCเรียนมีความรูCในเรื่องการพยากรณ7
และเขCาใจวิธีการพยากรณ7ใน
ลักษณะตjางๆ กันไดC
7
การพยากรณ' (ตOอ)
(online) - อนุกรมเวลา
- สมการถดถอยเชิงเสCน
- การวิเคราะห7สมการถดถอยเชิง
เสCนที่ 1 และ 2

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรจุ (upload) เนื้อหาวิชา สื่อการเรียน
การสอน ในระบบจัดการเรียนการสอน
ออนไลน7 (WBSC-LMS)
2. บรรยายและใหCนักศึกษารjวมอภิปราย
ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวขCองกับสาระการเรียนรูC
ในระบบ Microsoft Teams
3. ใหCนักศึกษาทำใบงานและกิจกรรมในการ
วิเคราะห7กรณีศึกษาในการพยากรณ7 เพื่อฝÉกคิด
ฝÉกวิเคราะห7 และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
4. เปtดโอกาสใหCนักศึกษาอภิปรายและซักถาม
ในประเด็นทีส่ นใจและสงสัย
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรจุ (upload) เนื้อหาวิชา สื่อการเรียน
การสอน ในระบบจัดการเรียนการสอน
ออนไลน7 (WBSC-LMS)
2. บรรยายและใหCนักศึกษารjวมอภิปราย

สื่อการสอน
สื่อการสอน
1. ตำราวิชาการจัดการการ
ปฏิบัติการ
2. สื่อการสอน PowerPoint
3. สื่อการสอน Clip VDO
4. ใบงานกิจกรรม และ
กรณีศึกษา
Application:
1. ระบบจัดการเรียนการสอน
ออนไลน7 (WBSC-LMS)
2. Microsoft Teams
3. Zoom
สื่อการสอน
1. ตำราวิชาการจัดการการ
ปฏิบัติการ
2. สื่อการสอน PowerPoint
3. สื่อการสอน Clip VDO

สอดคล.องกับ
จุดมุOงหมาย
รายวิชา
(ระบุข.อ)
1,3

1,3

ผู.สอน

ดร.สุชาดา
คุCมสลุด

ดร.สุชาดา
คุCมสลุด
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มคอ. 3

สัปดาห'ที่

หัวข.อการสอน / Learning
Outcome

จำนวน
ชั่วโมง

Learning Outcome
ผูเC รียนสามารถแกCปÑญหาพยากรณ7
ในลักษณะตjางๆ ไดC

8
การวางแผนกำลังการผลิตและ
(online) ความต.องการทรัพยากร
- กำลังการผลิต
- ความสำคัญของการวางแผน
กำลังการผลิต
- ประเภทของกำลังการผลิต
- การวัดกำลังการผลิต
- การเพิ่มกำลังการผลิต
- การประหยัดโดยขนาด
- ทฤษฎีขCอจำกัด

กิจกรรมการเรียนการสอน
ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวขCองกับสาระการเรียนรูC
ในระบบ Microsoft Teams
3. ใหCนักศึกษาทำใบงานและกิจกรรมในการ
วิเคราะห7กรณีศึกษาในการพยากรณ7 เพื่อฝÉกคิด
ฝÉกวิเคราะห7 และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
4. เปtดโอกาสใหCนักศึกษาอภิปรายและซักถาม
ในประเด็นทีส่ นใจและสงสัย

3

สื่อการสอน

สอดคล.องกับ
จุดมุOงหมาย
รายวิชา
(ระบุข.อ)

ผู.สอน

4. ใบงานกิจกรรม และ
กรณีศึกษา
Application:
1. ระบบจัดการเรียนการสอน
ออนไลน7 (WBSC-LMS)
2. Microsoft Teams
3. Zoom
สื่อการสอน
1. ตำราวิชาการจัดการการ
ปฏิบัติการ
2. สื่อการสอน PowerPoint
3. สื่อการสอน Clip VDO
4. ใบงานกิจกรรม และ
กรณีศึกษา

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรจุ (upload) เนื้อหาวิชา สื่อการเรียน
การสอน ในระบบจัดการเรียนการสอน
ออนไลน7 (WBSC-LMS)
2. บรรยายและใหCนักศึกษารjวมอภิปราย
ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวขCองกับสาระการเรียนรูC
ในระบบ Microsoft Teams
3. ใหCนักศึกษาทำใบงานและกิจกรรมในการ
วิเคราะห7กรณีศึกษาในการวางแผนกำลังการ Application:
ผลิตและความตCองการทรัพยากรเพื่อฝÉกคิดฝÉก 1. ระบบจัดการเรียนการสอน

1,2,3

ดร.สุชาดา
คุCมสลุด

16

มคอ. 3

สัปดาห'ที่

หัวข.อการสอน / Learning
Outcome

- กลยุทธ7กำลังการผลิต
- การประเมินทางเลือกสำหรับ
การกำหนดกำลังการผลิต
- การวิเคราะห7จุดคุCมทุน
Learning Outcome
ผูCเรียนสามารถวางแผนการผลิต
วิเคราะห7ปÑจจัยที่สjงผลตjอการเพิ่ม
ปÑจจัยการผลิต และการวาง
แผนการเพิ่มกำลังการผลิตไดC
9
การบริหารสินค.าคงคลัง
(online) - ความหมายของสินคCาคงคลัง
และการบริหารสินคCาคงคลัง
- การจัดการสินคCาคงคลัง
- ปÑจจัยในการคำนวณสินคCาคง
คลัง
- ระบบการควบคุมสินคCาคงคลัง
- วัตถุประสงค7ในการจัดการ
สินคCาคงคลัง

จำนวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

วิเคราะห7 และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
4. เปtดโอกาสใหCนักศึกษาอภิปรายและซักถาม
ในประเด็นทีส่ นใจและสงสัย

ออนไลน7 (WBSC-LMS)
2. Microsoft Teams
3. Zoom

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรจุ (upload) เนื้อหาวิชา สือ่ การเรียน
การสอน ในระบบจัดการเรียนการสอน
ออนไลน7 (WBSC-LMS)
2. บรรยายและใหCนักศึกษารjวมอภิปราย
ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวขCองกับสาระการเรียนรูC
ในระบบ Microsoft Teams
3. ใหCนักศึกษาทำใบงานและกิจกรรมในการ
วิเคราะห7กรณีศึกษาในการบริหารจัดการสินคCา

สื่อการสอน
1. ตำราวิชาการจัดการการ
ปฏิบัติการ
2. สื่อการสอน PowerPoint
3. สื่อการสอน Clip VDO
4. ใบงานกิจกรรม และ
กรณีศึกษา

สอดคล.องกับ
จุดมุOงหมาย
รายวิชา
(ระบุข.อ)

1,2,3

ผู.สอน

ดร.สุชาดา
คุCมสลุด

Application:
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มคอ. 3

สัปดาห'ที่

หัวข.อการสอน / Learning
Outcome

- ประโยชน7ของสินคCาคงคลัง
- การจัดการสินคCาอยjางมี
มาตรฐาน
- ตCนทุนการจัดการสินคCาคงคลัง
- ทฤษฎีการจัดการสินคCาคงคลัง
แบบ ABC Analysis
- ขนาดการสั่งซื้อที่เกิดความ
ประหยัด
Learning Outcome
ผูCเรียนมีความเขCาใจในการจัดการ
สินคCาคงคลัง สามารถวิเคราะห7และ
จัดการสินคCาคงคลังไดC
10
การบริหารโครงการ
(online) - ความหมายของโครงการ
- ประโยชน7ของโครงการ
- ความหมายของการเขียน
โครงการ
- สjวนประกอบของโครงการ

จำนวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

คงคลัง เพื่อฝÉกคิดฝÉกวิเคราะห7 และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน
4. เปtดโอกาสใหCนักศึกษาอภิปรายและซักถาม
ในประเด็นทีส่ นใจและสงสัย

1. ระบบจัดการเรียนการสอน
ออนไลน7 (WBSC-LMS)
2. Microsoft Teams
3. Zoom

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรจุ (upload) เนื้อหาวิชา สื่อการเรียน
การสอน ในระบบจัดการเรียนการสอน
ออนไลน7 (WBSC-LMS)
2. บรรยายและใหCนักศึกษารjวมอภิปราย
ประเด็นสำคัญทีเ่ กี่ยวขCองกับสาระการเรียนรูC

สื่อการสอน
1. ตำราวิชาการจัดการการ
ปฏิบัติการ
2. สื่อการสอน PowerPoint
3. สื่อการสอน Clip VDO
4. ใบงานกิจกรรม

สอดคล.องกับ
จุดมุOงหมาย
รายวิชา
(ระบุข.อ)

3

ผู.สอน

ดร.สุชาดา
คุCมสลุด
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มคอ. 3

สัปดาห'ที่

หัวข.อการสอน / Learning
Outcome

จำนวน
ชั่วโมง

- การจัดทำโครงการแบบ
ประเพณีนิยม
Learning Outcome
ผูCเรียนมีความเขCาใจในการเขียน
โครงการ และสามารถเขียน
โครงการไดC
11
การบริหารโครงการ (ตOอ)
(online) - ความเปãนมาของ เทคนิค PERT
และ CPM
- ความแตกตjางของเทคนิค
PERT และ CPM
- การสรCางโครงขjายงาน
- การวิเคราะห7โครงขjายงาน
- การคำนวณเวลาคงเหลือ
Learning Outcome
ผูCเรียนสามารถเขียนขjายงาน
วิเคราะห7และสามารถอธิบาย

กิจกรรมการเรียนการสอน
ในระบบ Microsoft Teams
3. ใหCนักศึกษาทำใบงานและกิจกรรมในการ
เขียนโครงการ เพื่อฝÉกคิดฝÉกวิเคราะห7 และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
4. เปtดโอกาสใหCนักศึกษาอภิปรายและซักถาม
ในประเด็นทีส่ นใจและสงสัย

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรจุ (upload) เนื้อหาวิชา สื่อการเรียน
การสอน ในระบบจัดการเรียนการสอน
ออนไลน7 (WBSC-LMS)
2. บรรยายและใหCนักศึกษารjวมอภิปราย
ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวขCองกับสาระการเรียนรูC
ในระบบ Microsoft Teams
3. ใหCนักศึกษาทำใบงานและกิจกรรมในการ
วิเคราะห7กรณีศึกษาในการวิเคราะห7ขjายงาน
เพื่อฝÉกคิดฝÉกวิเคราะห7 และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน

สื่อการสอน

สอดคล.องกับ
จุดมุOงหมาย
รายวิชา
(ระบุข.อ)

ผู.สอน

Application:
1. ระบบจัดการเรียนการสอน
ออนไลน7 (WBSC-LMS)
2. Microsoft Teams
3. Zoom
สื่อการสอน
1. ตำราวิชาการจัดการการ
ปฏิบัติการ
2. สื่อการสอน PowerPoint
3. สื่อการสอน Clip VDO
4. ใบงานกิจกรรม และ
กรณีศึกษา

3

ดร.สุชาดา
คุCมสลุด

Application:
1. ระบบจัดการเรียนการสอน
ออนไลน7 (WBSC-LMS)
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มคอ. 3

สัปดาห'ที่

หัวข.อการสอน / Learning
Outcome

ระยะเวลาในการทำงานของ
ขjายงานไดC
12
การจัดการหOวงโซOอุปทานและโลจิ
(online) สติกส'
- ความหมายของการจัดการโซj
อุปทาน
- ผูCมีสjวนรjวมในหjวงโซjอุปทาน
- การจัดการโลจิสติกส7
- ความสำคัญของโลจิสติกส7
- ขอบเขตของโลจิสติกส7
- การขนสjงและกลยุทธ7
โลจิสติกส7
Learning Outcome
ผูCเรียนมีความรูCเกี่ยวกับเกี่ยวกับการ
จัดการหjวงโซjอุปทานและโลจิสติกส7
และสามารถวิเคราะห7และจัดการ
หjวงโซjอุปทานและโลจิสติกส7ไดC

จำนวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
4. เปtดโอกาสใหCนักศึกษาอภิปรายและซักถาม
ในประเด็นทีส่ นใจและสงสัย
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรจุ (upload) เนื้อหาวิชา สื่อการเรียน
การสอน ในระบบจัดการเรียนการสอน
ออนไลน7 (WBSC-LMS)
2. บรรยายและใหCนักศึกษารjวมอภิปราย
ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวขCองกับสาระการเรียนรูC
ในระบบ Microsoft Teams
3. ใหCนักศึกษาทำใบงานและกิจกรรมในการ
วิเคราะห7กรณีศึกษาในการจัดการหjวงโซj
อุปทานและโลจิสติกส7 เพื่อฝÉกคิดฝÉกวิเคราะห7
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
4. เปtดโอกาสใหCนกั ศึกษาอภิปรายและซักถาม
ในประเด็นทีส่ นใจและสงสัย

สื่อการสอน
2. Microsoft Teams
3. Zoom
สื่อการสอน
1. ตำราวิชาการจัดการการ
ปฏิบัติการ
2. สื่อการสอน PowerPoint
3. สื่อการสอน Clip VDO
4. ใบงานกิจกรรม และ
กรณีศึกษา

สอดคล.องกับ
จุดมุOงหมาย
รายวิชา
(ระบุข.อ)

4

ผู.สอน

ดร.สุชาดา
คุCมสลุด

Application:
1. ระบบจัดการเรียนการสอน
ออนไลน7 (WBSC-LMS)
2. Microsoft Teams
3. Zoom
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มคอ. 3

สัปดาห'ที่

หัวข.อการสอน / Learning
Outcome

13
การจัดการหOวงโซOอุปทานและโลจิ
(online) สติกส' (ตOอ)
- ความสำคัญเชิงกลยุทธ7ของการ
ขนสjง
- บทบาทหนCาที่ของการขนสjง
- ปÑญหาของการขนสjง
Learning Outcome
ผูCเรียนมีความรูCเกี่ยวกับเกี่ยวกับ
การจัดการหjวงโซjอุปทานและโลจิ
สติกส7 และสามารถวิเคราะห7และ
จัดการหjวงโซjอุปทานและโลจิสติกส7
ไดC
14
การจัดการคุณภาพ
(online) - ลักษณะของคุณภาพของสินคCา
และบริการ
- นิยามคุณภาพในมุมมองของ
ลูกคCา

จำนวน
ชั่วโมง
3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรจุ (upload) เนื้อหาวิชา สื่อการเรียน
การสอน ในระบบจัดการเรียนการสอน
ออนไลน7 (WBSC-LMS)
2. บรรยายและใหCนักศึกษารjวมอภิปราย
ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวขCองกับสาระการเรียนรูC
ในระบบ Microsoft Teams
3. ใหCนักศึกษาทำใบงานและกิจกรรมในการ
วิเคราะห7กรณีศึกษาในการจัดการหjวงโซj
อุปทานและโลจิสติกส7 เพื่อฝÉกคิดฝÉกวิเคราะห7
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
4. เปtดโอกาสใหCนักศึกษาอภิปรายและซักถาม
ในประเด็นทีส่ นใจและสงสัย
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรจุ (upload) เนื้อหาวิชา สื่อการเรียน
การสอน ในระบบจัดการเรียนการสอน
ออนไลน7 (WBSC-LMS)
2. บรรยายและใหCนักศึกษารjวมอภิปราย

สื่อการสอน
สื่อการสอน
1. ตำราวิชาการจัดการการ
ปฏิบัติการ
2. สื่อการสอน PowerPoint
3. สื่อการสอน Clip VDO
4. ใบงานกิจกรรม และ
กรณีศึกษา
Application:
1. ระบบจัดการเรียนการสอน
ออนไลน7 (WBSC-LMS)
2. Microsoft Teams
3. Zoom
สื่อการสอน
1. ตำราวิชาการจัดการการ
ปฏิบัติการ
2. สื่อการสอน PowerPoint
3. สือ่ การสอน Clip VDO

สอดคล.องกับ
จุดมุOงหมาย
รายวิชา
(ระบุข.อ)
4

4

ผู.สอน

ดร.สุชาดา
คุCมสลุด

ดร.สุชาดา
คุCมสลุด
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มคอ. 3

สัปดาห'ที่

หัวข.อการสอน / Learning
Outcome

จำนวน
ชั่วโมง

- การจัดการคุณภาพ
- ตCนทุนคุณภาพ
- องค7ประกอบของการจัดการ
คุณภาพโดยรวม
- มาตรฐานคุณภาพสากล
Learning Outcome
ผูCเรียนมีความรูCในเรื่องการจัดการ
คุณภาพ และสามารถวิเคราะห7การ
จัดการคุณภาพที่เหมาะสมกับธุรกิจ
ในลักษณะตjางๆ ไดC
15
ความสามารถในการแขOงขัน และ
(online) เทคโนโลยีที่เกี่ยวข.องกับการผลิต
และการปฏิบัติการ
- เทคโนโลยีในการผลิตสินคCาและ
บริการ
- ผลกระทบที่เกิดจากากรใชC
เทคโนโลยีการผลิตสินคCาและ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวขCองกับสาระการเรียนรูC
ในระบบ Microsoft Teams
3. ใหCนกั ศึกษาทำใบงานและกิจกรรมในการ
วิเคราะห7กรณีศึกษาในการจัดการคุณภาพ เพื่อ
ฝÉกคิดฝÉกวิเคราะห7 และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน
4. เปtดโอกาสใหCนักศึกษาอภิปรายและซักถาม
ในประเด็นทีส่ นใจและสงสัย

4. ใบงานกิจกรรม และ
กรณีศึกษา

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรจุ (upload) เนื้อหาวิชา สื่อการเรียน
การสอน ในระบบจัดการเรียนการสอน
ออนไลน7 (WBSC-LMS)
2. บรรยายและใหCนักศึกษารjวมอภิปราย
ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวขCองกับสาระการเรียนรูC
ในระบบ Microsoft Teams

สื่อการสอน
1. ตำราวิชาการจัดการการ
ปฏิบัติการ
2. สื่อการสอน PowerPoint
3. สื่อการสอน Clip VDO
4. ใบงานกิจกรรม และ
กรณีศึกษา

สอดคล.องกับ
จุดมุOงหมาย
รายวิชา
(ระบุข.อ)

ผู.สอน

Application:
1. ระบบจัดการเรียนการสอน
ออนไลน7 (WBSC-LMS)
2. Microsoft Teams
3. Zoom

1,2,3,4

ดร.สุชาดา
คุCมสลุด
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มคอ. 3

สัปดาห'ที่

หัวข.อการสอน / Learning
Outcome
บริการ
- ระบบของเทคโนโลยีในการผลิต
สินคCาและบริการ
- การเพิ่มความสามารถในการ
แขjงขันโดยเทคโนโลยี
การนำเสนอผลงานของนักศึกษา
Learning Outcome
1. ผูCเรียนมีความรูCในดCานเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวขCองกับการผลิตและการ
ปฏิบัติการ
2. ผูCเรียนสามารถนำเสนอผลงาน
ตอบขCอซักถาม และแกCไขปÑญหา
เฉพาะหนCาไดC

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
3. ใหCนักศึกษาทำใบงานและกิจกรรมในการ
วิเคราะห7กรณีศึกษาในเรื่องความสามารถใน
การแขjงขัน และเทคโนโลยีที่เกี่ยวขCองกับการ
ผลิตและการปฏิบัติการ
4. เปtดโอกาสใหCนักศึกษาอภิปรายและซักถาม
ในประเด็นทีส่ นใจและสงสัย
5. นักศึกษานำเสนอผลงานการจัดการปฏิบัติ
ของธุรกิจที่สนใจ

สื่อการสอน

สอดคล.องกับ
จุดมุOงหมาย
รายวิชา
(ระบุข.อ)

ผู.สอน

Application:
1. ระบบจัดการเรียนการสอน
ออนไลน7 (WBSC-LMS)
2. Microsoft Teams
3. Zoom

หมายเหตุ : แผนการสอนในแต:ละสัปดาหAเปลี่ยนแปลงไดHตามสถานการณA
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มคอ. &
2.แผนการประเมินผลการเรียนรู2
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู2

1. การเข+าชั้นเรียน/
การตรงต5อเวลา/
การแต5งกาย

1.1.2, 1.1.3

2. กิจกรรม/งานที่
ได+รับมอบหมาย

1.1.2, 1.1.3,
2.1.1, 2.1.2,
2.1.4, 3.1.1,
3.1.2, 3.3.3,
4.1.2, 4.1.3,
5.1.1, 5.1.2,
5.1.4

3 .ก ารวิ เค ราะ หZ
กรณีศึกษา

1.1.2, 1.1.3,
2.1.1, 2.1.2,
2.1.4, 3.1.1,

สัปดาห=ที่ สัดส>วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ 1-15
10%
นักศึกษาในการเข+าชั้นเรียน การส5ง
งาน ต าม ก ำห น ด ระ ย ะ เวล าที่
มอบหมาย
2. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน+าที่ ที่ได+รับมอบหมายรายกลุ5ม
และบุคคล
1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ 1-15
10%
นักศึกษาในการเข+าชั้นเรียน การส5ง
งาน ต าม ก ำห น ด ระ ย ะ เวล าที่
มอบหมาย
2. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน+าที่ ที่ได+รับมอบหมายรายกลุ5ม
และบุคคล
3. ประเมินจากงาน/กิจกรรมต5างๆ
ที่ ม อบหมายให+ นั กศึ กษาฝV กปฏิ บั ติ
ต+องมีความซื่อสัตยZ ไม5ทุจริต ไม5นำ
ผลงานของผู+อื่นมาเป\นของตน เช5น
แบบฝV ก หั ด ทบทวน เพื่ อ วั ด ความ
เข+าใจของนักศึกษา
4. ประเมินจากการมีส5วนร5วมในการ
แสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุ5ม
5 . ป ระ เมิ น จ าก พ ฤ ติ ก รรม ใน
ห+ อ งเรี ย น เช5 น การมี ส5 ว นร5 ว มใน
กิจกรรมในห+องเรียน พฤติกรรมการ
ทำงานเป\นทีม
วิธีการประเมินผล

1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข+าชั้นเรียน การส5ง
งาน ต าม ก ำห น ด ระ ย ะ เวล าที่

1-15

20%

24

มคอ. 3
กิจกรรมที่

4. รายงานและการ
นำเสนอ

ผลการเรียนรู2

วิธีการประเมินผล

3.1.2, 3.3.3,
4.1.2, 4.1.3,
5.1.1, 5.1.2,
5.1.4

มอบหมาย
2. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน+าที่ ที่ได+รับมอบหมายรายกลุ5ม
และบุคคล
3. ป ระเมิ น จาก ก ารวิ เ ค ราะหZ
กรณี ศึกษา เพื่อวัดความเข+าใจของ
นักศึกษา
4. ประเมินจากการมีส5วนร5วมในการ
แสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุ5ม
5 . ป ระ เมิ น จ าก พ ฤ ติ ก รรม ใน
ห+ อ งเรี ย น เช5 น การมี ส5 ว นร5 ว มใน
กิจกรรมในห+องเรียน พฤติกรรมการ
ทำงานเป\นทีม
1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข+าชั้นเรียน การส5ง
งาน ต าม ก ำห น ด ระ ย ะ เวล าที่
มอบหมาย
2. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน+าที่ ที่ได+รับมอบหมายรายกลุ5ม
และบุคคล
3. ประเมิ น จากรายงาน ที่ ไ ด+ รั บ
มอบหมาย มีความซื่อสัตยZ ไม5ทุจริต
ไม5นำผลงานของผู+อื่นมาเป\นของตน
4. ประเมินจากการนำเสนอผลงาน
(กลุ5ม) การเป\นผู+นำและผู+ตามในการ
อภิ ป รายซั ก ถาม ตลอดจนการใช+
ความคิ ด แก+ ไขปe ญ หาทางด+ า นการ
จั ด การการป ฏิ บั ติ ก ารได+ อ ย5 า ง
เหมาะสม
6. ประเมินจากผลการสืบค+นเทคนิค
ก ารน ำเส น อ โด ย ก ารเลื อ ก ใช+

1.1.2, 1.1.3,
2.1.1, 2.1.2,
2.1.4, 3.1.1,
3.1.2, 3.3.3,
4.1.2, 4.1.3,
5.1.1, 5.1.2,
5.1.4

สัปดาห=ที่ สัดส>วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล

1-14
15

20%

25

มคอ. 3
กิจกรรมที่

5. สอบปลายภาค

ผลการเรียนรู2

2.1.1, 2.1.2,
2.1.4, 3.1.1,
3.1.2, 3.3.3,
5.1.1, 5.1.2,
5.1.4

วิธีการประเมินผล
เท คโน โลยี ส ารสน เท ศได+ อ ย5 า ง
เหมาะสม
1. ประเมินจากการสอบปลายภาค
โดยใช+ข+อสอบแบบปรนัย/อัตนัย

สัปดาห=ที่ สัดส>วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตำราหลัก
อรรนพ เรืองกัลปวงศZและสราวรรณZ เรืองกัลปวงศZ. (2562). การจัดการการปฏิบัติการ. กรุงเทพฯ : ศูนยZหนังสือ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและข2อมูลสำคัญ
ชุมพล ศฤงคารศิริ. (2553). การวางแผนและควบคุมการผลิต ฉบับปรับปรุงใหม:. พิมพZครั้งที่ 21. กรุงเทพฯ
: สมาคมส5งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุkน)
ประเวศนZ มหารัตนZสกุล. (25602) กลยุทธ>การวางแผนและการจัดการ. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณZมหาวิทยาลัย
กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ. (2557). TQM : การบริหารเพื่อคุณภาพโดยรวม. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพZ ส.ส.ท.
กฤษณZชาคริตส ณ วัฒนประเสริฐ. (2558). การจัดการโลจิสติกส>และซัพพลายเชนเชิงวิศวกรรม. กรุงเทพฯ :
ปeญญาชน
พิภพ ลลิตาภรณZ. (2553). การวางแผนและควบคุมกำลังการผลิต. กรุงเทพฯ : ส5งเสริมเทคโนโลยี(ไทยญี่ปุkน)
3. เอกสารและข2อมูลแนะนำ
http://www.kmitnbxmie8.com/index.php เว็ปไซตZของภาควิชาการบริหารอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล+าพระนครเหนือ
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ=การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ5มระหว5างผู+สอนและนักศึกษา การอภิปรายร5วมกัน
- การสังเกตการณZจากพฤติกรรมของนักศึกษาทั้งในและนอกชั้นเรียนสำหรับการนำความรู+ไปใช+
- การวิเคราะหZข+อมูลจากแบบประเมินผู+สอน และแบบประเมินรายวิชา
- ข+อเสนอแนะผ5านกลุม5 ของสื่อสังคมออนไลนZที่ผู+สอนได+จัดทำเป\นช5องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ=การประเมินการสอน
2.1 กลยุทธ=การสอนที่ใช2พัฒนาการเรียนรู2ด2านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการมีวินัยและพร+อมเพรียงของนักศึกษาในการเข+าร5วมกิจกรรมของหลักสูตร
(2) ประเมินจากการเข+าชั้นเรียนตรงเวลาของนักศึกษา การส5งงานตามกำหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการร5วมกิจกรรม
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน+าที่ที่ได+รับมอบหมาย ไม5คัดลอกผลงานของผู+อื่นมาเป\น
ของตน
2.2 กลยุทธ=การสอนที่ใช2พัฒนาการเรียนรู2ด2านความรู2
(1) แบบฝVกหัด ทดสอบย5อย จัดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(2) ประเมินผลจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ
(3) ประเมินผลจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
2.3 กลยุทธ=การสอนที่ใช2พัฒนาการเรียนรู2ด2านทักษะทางปRญญา
(1) สังเกตพฤติกรรม การร5วมกิจกรรมการอภิปราย และการตอบคำถาม
(2) ตรวจผลงานการศึกษาค+นคว+ารายงานที่ได+รับมอบหมาย
(3) การสอบปฏิบัติและการสอบวัดผลความรู+ โดยการจัดทำข+อสอบเพื่อใช+วัดทักษะทางด+าน
ปeญญาของนักศึกษา โดยเน+นการแก+ปeญหา การอธิบายแนวคิดของการแก+ปeญหา และวิธีการแก+ปeญหา โดยการ
ประยุกตZความรู+ที่ได+เรียนมา
2.4 กลยุทธ=การสอนที่ใช2พัฒนาการเรียนรู2ด2านทักษะความสัมพันธ=ระหว>างตัวบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) ประเมินจากพฤติกรรม การร5วมกิจกรรม การอภิปราย
(2) ประเมินการทำงานภายในกลุ5มอย5างต5อเนื่อง
(3) ให+นักศึกษาประเมินเพื่อนร5วมกลุ5มในแต5ละกิจกรรม
2.5 กลยุทธ=การสอนที่ใช2พัฒนาการเรียนรู2ด2านคุณธรรม จริยธรรมทักษะการวิเคราะห=เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สังเกตและประเมินผลการทำงานกลุ5ม
(2) ประเมินความสามารถในการนำเสนอผลงานทั้งด+านการใช+ภาษาและการใช+สื่อเทคโนโลยี
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3. การปรับปรุงการสอน
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
- ผู+สอนบันทึกผลการวิเคราะหZสภาพการศึกษาของนักศึกษา และพิจารณาทิศทางการปรับรายบุคคล
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การทวนสอบการให+คะแนนจากการตรวจผลงานของนักศึกษาโดยผู+สอน และผู+สอนท5านอื่นที่ให+
ความสนใจแลกเปลีย่ นเรียนรู+ หรือผู+ทรงคุณวุฒิ การพิจารณาจากผลงานที่ได+นำเสนอ
- มีการแต5งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาสำหรับการตรวจสอบผลการประเมิน ทวนสอบวิธีการ และ
ผลการเรียนรู+ของนักศึกษา โดยการตรวจสอบข+อสอบ รายงาน เอกสารผลงาน วิธีการให+คะแนนสอบ และการ
ให+คะแนนพฤติกรรม กิจกรรมของนักศึกษา
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับ ปรุงรูป แบบกิ จ กรรมการสอนรายวิ ช าทุ ก ภาคการศึ ก ษาที่ เปÅ ด การเรีย นการสอนหรื อ ตาม
ข+อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิต์ ามข+อ 4
- เชิญวิทยากร ผู+เชี่ยวชาญ ผู+ทรงคุณวุฒิหรือผู+ประกอบการที่มีประสบการณZตรงมาเป\นส5วนร5วมใน
การทำพิจารณZ เพื่อให+นักศึกษามีมุมมองในเรื่องของการประยุกตZความรู+กับปeญหาที่มาจากงานสร+างสรรคZของ
ผู+สอนหรือการจัดการเรียนรู+ตามประเด็นที่เกี่ยวข+องหรือสอดคล+อง
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