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รายละเอียดของรายวิชา   
Course Specification 

 

 

ชื่อสถาบันอดุมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุร ี
คณะ/ภาควชิา    :  วิทยาการจัดการ/หลกัสูตรบริหารธุรกิจ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชือ่รายวิชา  : 3412302  (การจัดการปฏิบตัิการ) 

(Operation Management) 
2. จํานวนหนว่ยกิต  :   3 หน่วยกิต (3-0-6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  : 

เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาแกน หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
4. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน :  
 4.1  อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 
  1)  อ.ประพัฒน์ เขียวประภัสสร 

สถานที่ติดต่ออาจารย์  : ห้อง คณะวิทยาการจัดการ 
  โทร.  02-8901801 ต่อ 3021   E-mail.   pkeawprapassorn@gmail.com 
 4.2  อาจารยผ์ู้สอนรายวชิา 
  อ.ประพัฒน์ เขียวประภัสสร 

สถานที่ติดต่ออาจารย์  : ห้องคณะวิทยาการจัดการ     
  โทร.  02-8901801 ต่อ 3021  E-mail.  pkeawprapassorn@gmail.com  
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีทีเ่รียน  :  ภาคการศึกษา 1 ชั้นปทีี่  2559 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่ม ี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนควบคูกั่น  :  ไม่ม ี
8. สถานที่เรียน   :  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด  :   2556 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา   :   
1. เพื่อให้นักศึกษาสมารถเข้าใจถึงลักษณะและความสําคัญของการผลิต 
2. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและอธิบายถึงปัจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจการผลิต ซึ่งรวมถึงระบบ

การผลิต 
3. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและอธิบายถึงแนวคิดและวิธีการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์การผลติและ

บริการ 
4. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและอธิบายถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ 
5. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและอธิบายได้ถึงการจัดองค์การเพื่อการผลิต การวางแผนเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์และกําลังการผลิต การวางแผนและกระบวนการผลิต 
6. เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์การเลือกสถานที่ต้ังโรงงาน การควบคุม

คุณภาพและประมาณ ระบบการบํารุงรักษา ระบบการจัดซื้อ และระบบการควบคุมสนิค้าคงเหลือ 
และการรักษาความปลอดภัยในสถานประกอบการได้ 

 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรบัปรงุรายวิชา  :   

เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ สังคม ภัยธรรมชาติ นโยบายภาครัฐและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ทํา
ให้รูปแบบการบริหารการผลติเปลี่ยนแปลงตามตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนําหลักการบริหารต่างๆไปปรับใช้ได้ เช่นการวามแผน
กําลังการผลิต การเลือกทําเลที่ต้ัง การวามผังสถานประกอบการ การวางแผนสินคงเหลอื จึงควรมี
การปรับปรุงรายละเอียดของวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             4                      มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

อ.ประพัฒน  เขียวประภัสสร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธบิายรายวิชา   

ศึกษาถึงบทบาทและหน้าที่ของการผลิต แนวคิดและวิธีการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์การผลิต
และบริการ การออกแบบผลติภัณฑ์และบริการ การวางแผนกําลังการผลิต การเลือกทําเลที่ต้ัง 
การออกแบบกระบวนการดําเนินงาน การวางผังสถานประกอบการ การวางแผนสินค้าคงเหลือ 
การบริหารสินค้าคงคลัง การจัดซื้อ การควบคุมคุณภาพ การบํารุงรักษา และการรักษาความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการ 

 
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  :    
    จํานวนชั่วโมงบรรยาย                   45 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 จํานวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติการ   - ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 จํานวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 จํานวนชั่วโมงที่สอนเสริมในรายวิชา ตามความต้องการของนักศึกษาเฉพาะราย ช่ัวโมงภาค
การศึกษา   
 
3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารยใ์ห้คาํปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นักศึกษาเปน็
รายบคุคล    
3.1 อาจารย์จดัเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือกลุ่มในวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 15.00 -  
 16.30 น. ห้อง 3201  โทร...  3022   
 3.2  อาจารย์แจ้งวันและเวลาให้คําปรึกษาทางโทรศัพท์และ e-mail; 
pkeawprapassorn@gmail.com เวลา 20.00 - 21.00 น. ทุกวัน 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
      

1.การพัฒนาผลการเรียนรู ้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมนิผล 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)  
 (1) ตระหนักในคุณค่าของความมีคุณธรรม 

จริยธรรม เสียสละ และซื่อสตัย์สุจริต   
 (2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อ

ตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
 (3)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
 (4)  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของ

องค์กรและสังคม 
 (5)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1. อาจารย์ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง (Role Model) 
2. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา case study 
3. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ Performance Based 
Learning 
4. การเรียนรู้โดยการใช้สื่อ Media Learning 
5. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักProblem Based 
Learning 

1. การอภิปราย/รายงาน/การนําเสนอ/ 
   การตอบคําถาม 
2. นักศึกษาประเมินเพื่อร่วมร่วมกิจกรรม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
 

2. ด้านความรู ้(Knowledge) 
 (1) มีความรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการ

และทฤษฎีที่สาํคัญ     ในการบริหารธุรกิจ 
 (2) สามารถวิเคราะห์และเข้าใจปัญหาทางดา้น

ธุรกิจ และสามารถหาแนวทางปรบัปรงุแก้ไข รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใชเ้ครื่องมือที่
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 

 (3) สามารถพัฒนาองคค์วามรู้ใหมใ่นการ

1. บรรยาย 
2. ศึกษาด้วยตนเอง Self Directed Learning 
3. เข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Co-operative Learning 
4. การเรียนรู้โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence Based  
Learning 

1. การสอบวัดระดบัความรู้ ความจํา ความเข้าใจ 
2. การนําเสนองานปากเปล่า 
3. การรายงานการศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู ้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมนิผล 

บริหารธุรกิจและสามารถนําไปประยุกต์ใชไ้ด้จริง   
 (4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ

และองคค์วามรู้ใหม่ที่เกิดขึน้ในการบริหารธุรกิจ 
 (5) สามารถนําความรู้ในการบริหารธรุกิจ

ประยุกต์ใชร้่วมกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 
 (1) สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยใช้

หลักการเหตุและผลรวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

 (2) มีความสามารถสาธติทักษะในการแก้ปัญหาโดย
ใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 

 (3) มีความสามารถนําความรู้ในเชิงทฤษฎีสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 

 (4) สามารถประยุกต์ความรู้และทกัษะในศาสตร์
ต่างๆที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการทํางาน 

1. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักProblem Based 
Learning 
2. การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน Project Based Learning 
3. การสาธิต  
4. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  Performance Based 
Learning 

1. การสอบข้อเขียนในระดับการวิเคราะห์  
สังเคราะห์ การนําไปใช้ การประเมินค่า 
2. ผลงานกลุม่ในการวิเคราะห์ปัญหา การแก้ไข 
  ปัญหา และเสนอแนวทางใหม่ในการแก้ไข 
  ปัญหา 
3. การนําเสนอปากเปล่า 
4. โครงงานกลุ่ม/บุคคล 

4. ด้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 
Responsibility) 

1. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา case study 
2. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก Problem Based 
Learning 

1. การอภิปราย/รายงาน/การนําเสนอและ 
   การตอบคําถาม 
2. นักศึกษาประเมินเพื่อร่วมกลุ่มกิจกรรม 



             6                      มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

อ.ประพัฒน  เขียวประภัสสร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

1.การพัฒนาผลการเรียนรู ้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมนิผล 

 (1) สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อยา่งดี โดย
ร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ร่วมกันตามบทบาทผูน้ําที่ดี
หรือผู้ร่วมทีมงานที่ดี 

 (2) มีความรับผิดชอบตอ่งานที่ได้รบัมอบหมาย 
 (3) สามารถพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และ

สามารถปรับตวัให้เขา้กับสถานการณ์ต่างๆได้อย่าง
เหมาะสม 

 (4) มีความรับผิดชอบตอ่ตนเอง สังคม และทาง
วิชาชีพ 

3. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  Performance Based 
Learning 
4. การเรียนรู้โดยการใช้สื่อ Media Learning 
5. การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นหลัก Community Based 
Learning 

3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
4. ประเมินสื่อ 
5. ประเมินการปฏิบัติ (พฤติกรรม ทศันคติ จริยธรรม) 
 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ (Numerical  
Analysis, Communication  and Information 
Technology Skills) 

 (1) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศใน
การสื่อสาร ทั้งในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 (2) สามารถใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงสถิติ 
วิเคราะห์เชิงตัวเลข เพื่อใช้ในการประมวลผลแปล
ความหมาย และวิเคราะห์ผล ทางการบริหารธุรกิจ 

1. บรรยาย 
2. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  Performance Based 
Learning 
3. ศึกษาด้วยตนเอง self Directed Learning 
 

1. การสอบในระดับความรู้ ความจํา ความเข้าใจ 
2. การนําเสนอปากเปล่า 
3. การรายงานศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง 
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อ.ประพัฒน  เขียวประภัสสร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

1.การพัฒนาผลการเรียนรู ้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมนิผล 

 (3) สามารถนําความรู้และเครื่องมือทางการ
บริหารธุรกิจ มาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารภายใน
องค์การ 

 (4) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ในการ
สื่อสารและนําเสนอได้อย่างเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู ้ (Curriculum Mapping)   
  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก      หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง     -  หมายถึง   ไม่กําหนดผลการเรียนรู ้

 
 
 
 
 

 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการจดัการเรียนรู ้  

 

จํานวนชัว่โมง 

 

(5) 

สัปดาห์ที/่ 

 (1) 

สาระ/เนือ้หาการเรยีนรู้(Learning 

Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้

(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู ้

(Media) 

(4) 

บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 

 

(7) 

สัปดาห์ที ่1 
 

- แนะนํารายวิชาและ
กระบวนการศึกษาใน
รายวิชา 
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

กําหนดรูปแบบวิธีการสอน ให้สอดคล้อง
กับ (1)และ(2)  
เลือกใช้รูปแบบและวิธีการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ   และ ให้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้ให้มากที่สุด เช่น เปิด
โอกาสให้ศึกษาค้นคว้าวิจัย เลือกศึกษา 

กําหนดสื่อให้สอดคล้องกับ (3) 
เช่น ภาพนิ่ง ภาพยนตร์ 
วิดีทัศน์ สไลด์ ฯลฯ 

3   กําหนดการวัดและประเมินผลให้
สอดคล้องกับ (1), (2), (3) 
ตัวอย่างการประเมิน เช่น 
งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 
สถานการณ์จําลอง แฟ้มสะสมงาน
การเขียนบันทึก โครงการกลุ่ม 

อ.ประพัฒน์ 
เขียวประภัสสร 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 
 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
 

5.4 

 3412302  การจัดการปฏิบัติการ                       
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จํานวนชัว่โมง 

 

(5) 

สัปดาห์ที/่ 

 (1) 

สาระ/เนือ้หาการเรยีนรู้(Learning 

Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้

(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู ้

(Media) 

(4) 

บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 

 

(7) 

การบริหารธุรกิจ การจัดการ
ปฏิบัติการ ความเชื่อมโยง
ของธุรกิจ 
 

ฝึกปฏิบัติการ สัมมนา การใช้สื่อ

เทคโนโลยีต่าง ๆ เป็นต้น 
- อธิบายแนวการสอน 
- อภิปรายและสรุปแนวทางการ
วัดและประเมินผล 
- การวิเคราะห์ผู้เรียน 
 

 

สัปดาห์ที ่2 
 

- การบริหารการผลิตและ
การปฏิบัติการ 

- บรรยายและอภิปราย 
- กรณีศกึษา 

กําหนดสื่อให้สอดคล้องกับ (3) 
เช่น ภาพนิ่ง ภาพยนตร์ 
วิดีทัศน์ สไลด์ ฯลฯ 
วิเคราะห์กรณีศึกษา 

3   กําหนดการวัดและประเมินผลให้
สอดคล้องกับ (1), (2), (3) 
 

อ.ประพัฒน์ 
เขียวประภัสสร 

สัปดาห์ที ่3 - หน้าที่การผลติ การ
ปฏิบัติการ และการจัด
องค์กร 

- บรรยายและอภิปราย 
- กรณีศกึษา 

กําหนดสื่อให้สอดคล้องกับ (3) 
เช่น ภาพนิ่ง ภาพยนตร์ 
วิดีทัศน์ สไลด์ ฯลฯ 
วิเคราะห์กรณีศึกษา 

3   กําหนดการวัดและ
ประเมินผลใหส้อดคล้อง
กับ (1), (2), (3) 
 

อ.ประพัฒน์ 
เขียวประภัสสร 

สัปดาห์ที ่4 

 
- การพยากรณ์การผลิต - การบรรยายและอภิปราย 

- กรณีศกึษา 
- แบ่งกลุ่มศึกษาหัวข้อแต่ละ
กลุ่มงาน 

กําหนดสื่อให้สอดคล้องกับ (3) 
เช่น ภาพนิ่ง ภาพยนตร์ 
วิดีทัศน์ สไลด์ ฯลฯ 
วิเคราะห์กรณีศึกษา 

6   กําหนดการวัดและ
ประเมินผลใหส้อดคล้อง
กับ (1), (2), (3) 
 

อ.ประพัฒน์ 
เขียวประภัสสร 
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จํานวนชัว่โมง 

 

(5) 

สัปดาห์ที/่ 

 (1) 

สาระ/เนือ้หาการเรยีนรู้(Learning 

Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้

(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู ้

(Media) 

(4) 

บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 

 

(7) 

สัปดาห์ที ่5 
 

- การจัดการคณุภาพ - การบรรยายและอภิปราย 
- กรณีศกึษา 

กําหนดสื่อให้สอดคล้องกับ (3) 
เช่น ภาพนิ่ง ภาพยนตร์ 
วิดีทัศน์ สไลด์ ฯลฯ 
วิเคราะห์กรณีศึกษา 

3   กําหนดการวัดและ
ประเมินผลใหส้อดคล้อง
กับ (1), (2), (3) 
 

อ.ประพัฒน์ 
เขียวประภัสสร 

สัปดาห์ที่ 6 - ทําเลที่ตั้ง - การบรรยายและอภิปราย 
- กรณีศกึษา 

กําหนดสื่อให้สอดคล้องกับ (3) 
เช่น ภาพนิ่ง ภาพยนตร์ 
วิดีทัศน์ สไลด์ ฯลฯ 
วิเคราะห์กรณีศึกษา 

3   กําหนดการวัดและ
ประเมินผลใหส้อดคล้อง
กับ (1), (2), (3) 
 

 

สัปดาห์ที ่7 - การออกแบบกระบวนการ
ผลิต 

- การบรรยายและอภิปราย 
- กรณีศกึษา 

กําหนดสื่อให้สอดคล้องกับ (3) 3   กําหนดการวัดและ
ประเมินผลใหส้อดคล้อง
กับ (1), (2), (3) 
 

 

สัปดาห์ที ่8 สอบกลางภาค   3    อ.ประพัฒน์ 
เขียวประภัสสร 

สัปดาห์ที ่9 
 

- การออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ ์

- การแบ่งกลุม่ศึกษาหัวข้อ
และนําเสนอ 

- กรณีศกึษา 

กําหนดสื่อให้สอดคล้องกับ (3) 
เช่น ภาพนิ่ง ภาพยนตร์ 
วิดีทัศน์ สไลด์ ฯลฯ 
วิเคราะห์กรณีศึกษา 

3   กําหนดการวัดและ
ประเมินผลใหส้อดคล้อง
กับ (1), (2), (3) 

อ.ประพัฒน์ 
เขียวประภัสสร 
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จํานวนชัว่โมง 

 

(5) 

สัปดาห์ที/่ 

 (1) 

สาระ/เนือ้หาการเรยีนรู้(Learning 

Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้

(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู ้

(Media) 

(4) 

บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 

 

(7) 

สัปดาห์ที ่10 - การจัดซื้อ   - บรรยายและอภิปราย 
- กรณีศกึษา 

กําหนดสื่อให้สอดคล้องกับ (3) 
เช่น ภาพนิ่ง ภาพยนตร์ 
วิดีทัศน์ สไลด์ ฯลฯ 
วิเคราะห์กรณีศึกษา 

3   กําหนดการวัดและ
ประเมินผลใหส้อดคล้อง
กับ (1), (2), (3) 
 

อ.ประพัฒน์ 
เขียวประภัสสร 

สัปดาห์ที ่11 - การจัดการสนิค้าคงคลัง - บรรยายและอภิปราย 
 

กําหนดสื่อให้สอดคล้องกับ (3) 
เช่น ภาพนิ่ง ภาพยนตร์ 
วิดีทัศน์ สไลด์ ฯลฯ 
วิเคราะห์กรณีศึกษา 

3   กําหนดการวัดและ
ประเมินผลใหส้อดคล้อง
กับ (1), (2), (3) 
 

อ.ประพัฒน์ 
เขียวประภัสสร 

สัปดาห์ที่ 12 - การวางแผนความต้องการ
วัสดุ 

- บรรยายและอภิปราย กําหนดสื่อให้สอดคล้องกับ (3) 3   กําหนดการวัดและ
ประเมินผลใหส้อดคล้อง
กับ (1), (2), (3) 
 

 

สัปดาห์ที ่13 - การบํารุงรักษาแบบทวีผล
ที่ทุกคนมสี่วนร่วม 

- บรรยายและอภิปราย กําหนดสื่อให้สอดคล้องกับ (3) 3   กําหนดการวัดและ
ประเมินผลใหส้อดคล้อง
กับ (1), (2), (3) 
 

 

สัปดาห์ที ่14 นําเสนอรายงานโครงการ - ให้นกัศึกษาแต่ละรายงาน กําหนดสื่อให้สอดคล้องกับ (3) 3   กําหนดการวัดและ อ.ประพัฒน ์
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จํานวนชัว่โมง 

 

(5) 

สัปดาห์ที/่ 

 (1) 

สาระ/เนือ้หาการเรยีนรู้(Learning 

Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้

(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู ้

(Media) 

(4) 

บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 

 

(7) 

การจัดการปฏิบัติการ หน้าชั้นเรียน 
 

ประเมินผลใหส้อดคล้อง
กับ (1), (2), (3) 
 

เขียวประภัสสร 

สัปดาห์ที ่15 สรุปเนื้อหา - การแบ่งกลุม่ศึกษาหัวข้อ
และนําเสนอ 
- กรณีศกึษา 

กําหนดสื่อให้สอดคล้องกับ (3) 3   กําหนดการวัดและ
ประเมินผลใหส้อดคล้อง
กับ (1), (2), (3) 
 

อ.ประพัฒน์ 
เขียวประภัสสร 

สัปดาห์ที ่16 สอบปลายภาค        

รวมจํานวนชั่วโมง 45     

 



             13                      มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

อ.ประพัฒน  เขียวประภัสสร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู ้   
  

ผลการเรยีนรู ้
Learning Outcome 

วิธีการประเมนิผล สัปดาห ์
ที่ประเมิน 

สัดส่วนของ
การประเมินผล 

 1.1,1.2,5.3 การเข้าช้ันเรียน  
การส่งรายงานตรงเวลา 
การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

1-15 10% 

1.4,1.5,4.6,5.3 การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน ทุกสัปดาห์ 10% 

 2.4,2.5 การทดสอบย่อย 3 ครั้ง 2,6,12  10% 

2.3,2.4,2.6,2.8, 
3.3,3.4 

การสอบกลางภาค 8 30% 

1.3,1.4,1.5,3.1, 
4.4,4.6,5.3 

การนําเสนองาน/การรายงาน 14 10% 

2.3,2.4,2.6,2.8, 
3.3,3.4 

การสอบปลายภาค 16 30% 

รวม 100% 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ตําราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน   
เกียรติศักด์ิ จันทร์แดง, การบริหารการผลติและการปฏิบัติการ, --กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์วิตต้ี

กรุ๊ป, 2549 
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญที่นักศึกษาจาํเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม   

 ประสงค์ ปราณีตพลกรัง และคณะ, การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการ, --กรุงเทพฯ:   
ไดมอนด์, 2543 

 
3. เอกสารและข้อมูลแนะนาํที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม 

Google searching: Production Management 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวชิา 
 

1. กลยุทธ์การประเมนิประสทิธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา   
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนําแนวคิด

และความคิดเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรยีน 
1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
1.3 ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผูส้อนได้จัดทําเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 

 
2. กลยุทธ์การประเมนิการสอน :   

ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี ้
2.1 การสังเกตความสนใจของนักศึกษา 
2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา 
2.3 การทวนสอนผลประเมินการเรียนรู้ 
 
3. การปรับปรงุการสอน  :  
        หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการ
ระดมสมอง และหาข้อมูลเพิม่เติมในการปรบัปรุงการสอน ดังนี้ 
3.1 เพิ่มเติมความทันสมัยของข้อมูล 
3.2 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
3.3 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา :  
          ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามท่ีคาดหวัง
จากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึง
พิจารณาจากผลการทดสอบยอ่ย และหลังจากออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ
โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่ืน หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจําหลักสูตร 
4.2 มกีารต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
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5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา : 
         จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสทิธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการ
ปรับปรุงการสอนรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้  
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิตามข้อ 4 
5.2 เปลี่ยนสลบัอาจารย์ผู้สอน หรือเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงเพื่อให้นักศึกษามี
มุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้ชํานาญการตา่งๆ 
   
 
 
 
 
ลงชื่อ                                       อาจารยผ์ู้รับผดิชอบรายวชิา 
        (..................................................) 
 
ลงชื่อ     อาจารยผ์ู้รับผดิชอบหลักสูตร 
        (..................................................) 

 


