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คณะ/ภาควิชา    :  วิทยาการจัดการ/หลักสูตรบริหารธุรกิจ 

 

หมวด 1 ขอมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือวิชา   :  34120302  การจัดการปฏิบัติการ (Operation Manement) 
2. จํานวนหนวยกิต :  3(3-0-6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  อาจารยกมลทิพย โตเมศน 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน:  
    4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

1) อาจารยกมลทิพย  โตเมศน 
    โทร. 081-927-8119  E-mail: iamtaey@hotmail.com 

4.2. อาจารยผูสอนรายวิชา 
 1) อาจารยกมลทิพย  โตเมศน 
    โทร. 081-927-8119  E-mail: iamtaey@hotmail.com 

 
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียนตามแผนการศึกษา : 1/2559  
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน    :  ไมมี 
7. รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน  :  ไมมี 
8. สถานท่ีเรียน  : คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด : 14 มิถุนายน 2559 

 

 

 

 

หมวด 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา: เม่ือนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แลว นักศึกษามีสมรรถนะท่ีตองการในดานตาง ๆ 
ไดแก  

1) เขาใจหลักการจัดการปฏิบัติการ โดยเนนท่ีการนําไปใชในการตัดสินใจและดําเนินงานภายในองคกร
ธุรกิจ 

2) สามารถวิเคราะหสภาพแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอธุรกิจได เพ่ือจะไดตอบสนองอยางเหมาะสม  
และสามารถแขงขันได 

3) สามารถวิเคราะหสารสนเทศทางการเงินและนําไปใชประโยชนเพ่ือการตัดสินใจได  
4) เห็นคุณคาของจริยธรรมทางธุรกิจ  
5) ใหความสําคัญและปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียอยางเปนธรรม  
6) ยึดหลักธรรมมาภิบาลในการดําเนินชีวิตและการทํางาน 
7) มีทักษะของผูนํา  
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8) ฝกประสบการณในการบําเพ็ญประโยชนตอสังคม 
9) ฝกทักษะการทํางานเปนทีมเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา:  
1) เพ่ือใหนักศึกษาเขาใจศาสตรและเครื่องมือดานการบริหาร เพ่ือนําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน และ

เพ่ือความกาวหนาของอาชีพในอนาคต 
2) เพ่ือสรางภาวะผูนํา และทักษะสําคัญตางๆ ท่ีจําเปนในการเปนผูนําแกนักศึกษา 

 

 

หมวด 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา  
 การวางแผนและการควบคุมการผลิตสินคาและบริการ ระบบการผลิตและปฏิบัติการ การเลือก
ทําเลท่ีตั้งและการวางผังสถานประกอบการ การจัดการคุณภาพ การควบคุมภาพ การควบคุมสินคาคงเหลือ 
การจัดการหวงโซอุปทาน เทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับการผลิตและการปฏิบัติการ และการบํารุงรักษา 
   
 
 
2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา: 3(3-0-6) (บรรยาย 3 ชม.ปฎิบัติการ 0 ชม. ศึกษาดวยตนเอง 6 
ชม.) 
     จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห        3 ชั่วโมง 
 จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการตอสัปดาห  0 ชั่วโมง 
 จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง 6 ชั่วโมง 

จํานวนชั่วโมงท่ีสอนเสริมในรายวิชา   สอนเสริมตามความตองการของนักศึกษาเฉพาะราย   
 

 3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานระบบ REG  
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ  

              ทุกวันจันทร เวลา 09.00 -12.00 น. ณ คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 2    
              จํานวน 3 ชั่วโมงตอสัปดาห  (เฉพาะรายท่ีตองการ) 

 
 

หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
 

1.มาตรฐานการเรียนรู 
และเนื้อหาหรือทักษะรายวิชา 

2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 
(Ethics and Moral) 

- บรรยายพรอมยกตัวอยาง
กรณีศึกษาเก่ียวกับประเด็น

- พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงาน
ท่ีไดรับมอบหมายตามขอบเขตท่ีให
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1.มาตรฐานการเรียนรู 
และเนื้อหาหรือทักษะรายวิชา 

2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

1.1 มีวินัยและความรับผิดชอบ
ตอหนาท่ี  มีความมุงม่ันในการ
ทํางานใหสําเร็จ  
1.2 มีน้ําใจ มีจิตอาสา   จิต
สาธารณะ   เห็นแกประโยชน
สวนรวม  และเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน   

จริยธรรมทางธุรกิจ 
- กิจกรรมจิตอาสา 
- กําหนดใหนักศึกษาหาตัวอยาง
ท่ีเก่ียวของ 
  

และตรงเวลา 
- มีการอางอิงเอกสารท่ีไดนํามาทํา
รายงาน อยางถูกตองและเหมาะสม 
- ประเมินผลการทํากิจกรรมจิตอาสา 
- ประเมินผลการนําเสนอรายงานท่ี
มอบหมาย 
 

2) ดานความรู  (Knowledge) 
2.1   มีความรอบรูอยาง
กวางขวางในศาสตรท่ีเปนพ้ืนฐาน
ของชีวิต และสามารถนําไปใชใน
การดําเนินชีวิตได 
 

บรรยาย อภิปราย การทํางาน
กลุม การวิเคราะหกรณีศึกษา 
และมอบหมายใหคนควาหา
ขอมูลท่ีเก่ียวของ โดยนํามาสรุป
และนําเสนอ การศึกษาโดยใช
ปญหา  Problem base 
learning และ Student 
Center เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง 

- ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบ
ปลายภาค ดวยขอสอบท่ีเนนการวัด
หลักการและทฤษฎ ี
- นําเสนอรายงานจากการคนควา
ขอมูลท่ีเก่ียวของ 
- วิเคราะหกรณีศึกษา 
 

3) ดานทักษะทางปญญา  
(Cognitive Skills)  
3.2สามารถคิด  วิเคราะห  และ
ตัดสินใจบนพ้ืนฐานของเหตุผลได   
มีวิสัยทัศน  และความคิด
สรางสรรค      
3.3 นําความรูมาประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน และแกไขปญหา
ไดอยางเหมาะสม 
 

- Problem based learning : 
PBL 
- ฝกตอบปญหาและแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน  
- การมอบหมายใหนักศึกษาทํา
รายงานกลุม และนําเสนอผล
การศึกษา 

 

ทดสอบ และการนําเสนอรายงาน 
โดยเนนเนื้อหาท่ีมีการวิเคราะห
สถานการณ โดยสามารถประยุกตใช
หลักการทางธุรกิจได  
 

4) ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ (Interpersonal 
Skills and Responsibility) 
4.1  มีความสามารถในการ
ทํางานเปนทีม  ปรับตัวใหเขากับ
วัฒนธรรมองคกร  สามารถ 
ทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
4.2  ตระหนักถึงสิทธิของตนเอง
และผูอ่ืน และยอมรับในความ

- จัดกิจกรรมกลุมในการ
วิเคราะหกรณีศึกษา 
- มอบหมายงานรายกลุม และ
รายบุคคล  
- ยกตัวอยางธุรกิจในการเรียน
การสอน หรือ มอบหมายใหอาน
บทความท่ีเก่ียวของกับรายวิชา 

- ประเมินตนเอง และสมาชิกในกลุม 
ดวยแบบฟอรมท่ีกําหนด 
- รายงานท่ีนําเสนอ  พฤติกรรมการ
ทํางานเปนทีม 
- รายงานการศึกษาดวยตนเอง 



มคอ.3 รายละเอียดของรายวชิา  5 

1.มาตรฐานการเรียนรู 
และเนื้อหาหรือทักษะรายวิชา 

2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

แตกตางหลากหลายของมนุษย   
5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การส่ือสาร  และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(Numerical  Analysis, 
Communication  and 
Information Technology 
Skills) 
5.1 สามารถใชภาษาในการติดตอ
สื่อความหมายไดดี ท้ังการฟง พูด 
อาน เขียน 

- มอบหมายงานใหศึกษาคนควา 
จาก Internet และทํารายงาน 
โดยเนนแหลงท่ีมาขอมูลท่ี
นาเชื่อถือ 
- นําเสนอโดยใชรูปแบบและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

- การจัดทํารายงาน ดวยเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม 
- การมีสวนรวมในการอภิปรายและ
วิธีการอภิปราย 
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หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1.แผนการสอน  

สัปดาหท่ี  
 

สาระ / เนื้อหาการเรียนรู/บทท่ี วิธีสอนและกจิกรรมการ
เรียนรู 

สื่อการเรียนรู จํานวน 

ชั่วโมง 

วิธีการวัด 

และประเมินผล 
ชื่อผูสอน 

1 บทท่ี 1 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการบริหารการ
ผลิต 

 

  3 - การอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
- การตอบคําถาม 
- ทดสอบกอนเรียน 
 

อาจารยกมลทิพย   
โตเมศน 

2-3 การคาดคะเนหรือการพยากรณ   6   
4-5 ทําเลท่ีตั้ง  - กรณีศึกษา โดยคนหา

ขาวธุรกิจเพ่ือคนหา
ธุรกิจท่ีอยูในแตละชวง
ของวงจรธุรกิจ 

 

3 - การอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
- การตอบคําถาม 

 

6 สอบกลางภาค      
7 การวางผังโรงาน  - ภาพยนตร 3 - การอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

- การตอบคําถาม 
 

8 การจัดซื้อ  - อภิปราย ตัวอยางการ
วางแผนการตลาด 

3 - การอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
- การตอบคําถาม 

 

9-10 การบริหารกําลังการผลิต  อภิปราย ตัวอยางการ
เพ่ิมผลผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรม 

3 - การอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
- การตอบคําถาม 

 

11-12 การบริหารสินคาคงเหลือ  นําเสนอตัวอยางเอกสาร
ทางธุรกิจ 

3 - การอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
- การตอบคําถาม 

 

13 การบริหารโครงการ  ฝกคํานวณภาษี 3 - การคํานวณภาษี 
- การตอบคําถาม 

 

14 การควบคุมคณุภาพ  ฝกวิเคราะหงบการเงิน 3 - การทําและวิเคราะหงบการเงิน  
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สัปดาหท่ี  
 

สาระ / เนื้อหาการเรียนรู/บทท่ี วิธีสอนและกจิกรรมการ
เรียนรู 

สื่อการเรียนรู จํานวน 

ชั่วโมง 

วิธีการวัด 

และประเมินผล 
ชื่อผูสอน 

และฝกทํางบประมาณ - การตอบคําถาม 

15 การบํารุงรักษา  สืบคนขอมูลจากแหลง
ตางๆเพ่ือนํามาวิเคราะห 

3 - การอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
- การตอบคําถาม 

 

16 สอบปลายภาค      
รวมจํานวนช่ัวโมงตลอดภาคการศึกษา   45   
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
  

ผลการเรียนรู 
Learning Outcome 

วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาหท่ี
ประเมิน 

สัดสวนของ
การประเมินผล 

ขอ 1.1, 1.2 กิจกรรมยอยระหวางเรียน                
- โครงการจิตอาสา  
-  การมีสวนรวมในชั้นเรียน 

 
3 

1-15 

 
5% 
5% 

ขอ 1.1, 2.1, 3.2, 3.3, 
4.1, 4.2, 5.1 

กรณีศึกษาและการนําเสนอ               
- กรณีศึกษา/เกม ดานการบริหาร 
- กรณีศึกษา/เกม ดานการตลาด 
- กรณีศึกษา/เกม ดานการบัญชีและภาษี 
- กรณีศึกษา/เกม ดานการเงิน  
- รายงานและการนําเสนอ   
หัวขอ การวิเคราะหสถานการณเศรษฐกิจ
ปจจุบัน 

 
5 
8 
11 
12 
15 

 
5% 
5% 
5% 
5% 
10% 

ขอ 2.1, 3.2 การสอบกลางภาค 8 30% 
ขอ 2.1, 3.2 การสอบปลายภาค 16 30% 
 รวม  100% 
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2. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู  (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

( = ความรับผดิชอบหลกั     = ความรับผดิชอบรอง)   
รหัสและชื่อรายวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม1 

1.1 มีวินัยและความรับผิดชอบตอหนาที่  มีความ
มุงมั่นในการทํางานใหสําเรจ็  
1.2 มีนํ้าใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ เห็นแก
ประโยชนสวนรวม  และเห็นอกเห็นใจผูอื่น   
1.3 มีความพอเพียง     
1.4 มีความซื่อสัตย  กตัญู เที่ยงธรรม 
1.5 สุภาพ ออนนอมถอมตน รูจกักาลเทศะ ใจกวาง 
รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น  

2. ความรู 
2.1   มีความรอบรูอยาง
กวางขวางในศาสตรทีเ่ปน
พื้นฐานของชีวิต และสามารถ
นําไปใชในการดําเนินชีวิตได 

3. ทักษะทางปญญา 
3.1 เปนผูใฝรู และมี
ความสามารถในการเรียนรู
ตลอดชีวิต 
3.2สามารถคิด  วิเคราะห  
และตัดสินใจบนพื้นฐานของ
เหตุผลได   มีวิสัยทัศน  และ
ความคิดสรางสรรค   
3.3 นําความรูมาประยุกตใช
ในชีวิตประจําวัน และแกไข
ปญหาไดอยางเหมาะสม 
 

4.ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
4.1  มีความสามารถในการทํางาน
เปนทมี  ปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรม
องคกร  สามารถทํางานรวมกับผูอื่น
ได 
4.2  ตระหนักถึงสทิธิของตนเองและ
ผูอื่น และยอมรบัในความแตกตาง
หลากหลายของมนุษย   
4.3 ตระหนักในคุณคาของศิลปะ 
วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรม ทั้ง
ของไทยและของประชาคมนานาชาติ  
4.4  มีความสนใจดานกีฬา และ
นันทนาการ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการ
ใชเทคโนโลยี 
5.1 สามารถใชภาษาใน
การติดตอสือ่ความหมาย
ไดดี ทั้งการฟง พูด อาน 
เขียน 
5.2 สามารถวิเคราะหเชิง
ตัวเลข    
5.3 สามารถใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสือ่สาร 
การศึกษาคนควา และการ
คัดเลือกขอมูลจากแหลง
ความรูตาง ๆ ไดอยาง
เหมาะสม 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.
3 

4.4 5.1 5.2 5.3 

1700 100   การจัดการธุรกิจสมัยใหม 
(Modern Business Management) 
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หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลักท่ีใชในการเรียนการสอน  
เนตรพัณฑ ยาวิราช  .การจัดการสมัยใหม (Modern Management). 6/2550 
O.C. Fenell และคณะ  .ธุรกิจเบื้องตน (Business : A Changing world). 1/2551 
ชัยเสฏฐ  พรหมศรี  .คัมภีรการจัดการสมัยใหม (Modern Management toolkit). 1/2551 
ซาวาฟู อาเบะ/ธนพร แปล  .พิชัยยุทธ พิชิตศึก : บทเรียนสําหรับนักบริหาร.1/2551 
ม .ล.ชัยวัฒน ชยางกูร .ผูนําหลายมิติ (the art of leadership). 1/2549 
http://en.wikipedia.org/wiki/Management 
http://e-book.ram.edu/e-book/g/gm103/gm103.htm 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญท่ีนักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพ่ิมเติม  
 ไมมี 
3. เอกสารและขอมูลแนะนําท่ีนักศึกษาควรศึกษาเพ่ิมเติม  

เว็บไซด ท่ีเก่ียวกับหัวขอในประมวลรายวิชา เชน Wikipedia คําอธิบายศัพท 
 

หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา: การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ท่ีจัดทํา
โดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาไดดังนี้ 

- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 

- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 

- แบบประเมินประสิทธิภาพสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ของมหาวิทยาลัย 
- ใหนักศึกษาบันทึกประสิทธิผลการเรียนรูรายวิชา 

2. กลยุทธการประเมินการสอน: ในการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้ 

- การสังเกตการณของทีมผูสอน 

- ผลการเรียนของนักศึกษา 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 

3. การปรับปรุงการสอน: หลังจากผลการประเมินการสอน จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมใน
การระดมสมอง และหาขอมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 

- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา: ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรูในวิชา ไดจาก การสอบถามนักศึกษา หรือการ
สุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มี
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี้ 

- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 

http://en.wikipedia.org/wiki/Management
http://e-book.ram.edu/e-book/g/gm103/gm103.htm
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5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา: จากผลการประเมิน และทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพ่ือใหเกิด
คุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 

- ปรับปรุงรายวิชาตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามความเหมาะสม 

- เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญหาท่ีมา
จากงานวิจัยของอาจารยหรือธุรกิจตาง ๆ 

 

 

ลงช่ือ                                       อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 
          (อาจารยกรวิทย  ตายกระทึก) 
 
ลงช่ือ     อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
           (อาจารยปฐมพงษ  บําเริบ) 

 

ลงช่ือ     อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
           (อาจารยกมลทิพย  โตเมศน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


