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รายละเอียดของรายวิชา   

Course Specification 
 

 

ชื่อสถาบนัอดุมศกึษา   :  มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบรุ ี

คณะ/ภาควชิา  :  วิทยาการจดัการ/หลกัสตูรบรหิารธรุกิจ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและชือ่รายวชิา  :   3412302 การจัดการปฏิบัตกิาร 

(Operation Management) 

2. จ านวนหนว่ยกติ  :   3 (3-0-6) 

3. หลักสตูรและประเภทของรายวชิา  : 

เป็นรายวิชาชีพบังคับ ในหลักสูตรบริหารธุรกิจ   

4. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวชิาและอาจารย์ผูส้อน :  

 4.1  อาจารย์ผูร้บัผดิชอบรายวชิา 

  1)  อาจารย์พิสิษฐ์  ศรีอพิชัย 

สถานที่ติดต่ออาจารย์  : ห้องคณะวิทยาการจัดการ(มรธ.สป.)        

  โทร. 091-9645145 E-mail.  pisitsriapichai@gmail.com 

 4.2  อาจารย์ผูส้อนรายวชิา 

  1)  อาจารย์พิสิษฐ์  ศรีอพิชัย 

5. ภาคการศกึษา/ชัน้ปที ีเ่รยีน  :  ภาคการศกึษา 2/59 ชั้นปีที ่    

6. รายวิชาทีต่อ้งเรยีนมากอ่น  :  ไม่มี 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรยีนควบคูก่นั  :  ไม่มี 

8. สถานทีเ่รยีน   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   

9. วันที่จดัท าหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครัง้ลา่สดุ  :   

2555 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา   :  เขียนจุดมุ่งหมายของรายวิชาเป็น

ค าบรรยายหรือเป็นข้อๆ ก็ได้ 

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ด้านการวางแผนการควบคุมการ

ผลิตสินค้า และบริการ ระบบการผลิตและปฏิบัติการ การเลือก

ท าเลที่ตั้งและการวางผังสถานประกอบการ การ จัดการคุณภาพ 

การควบคุมสินค้าคงเหลือ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน เทคโนโลยีที่

เกี่ยวข้องกับการผลิต และการปฏิบัติการ และการบ ารุงรักษา  

2. วัตถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา  :   

เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ สังคม ภัยธรรมชาติ นโยบายภาครัฐ

และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ท าให้รูปแบบการบริหารการผลิต

เปลี่ยนแปลงตามตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาก้าวทันต่อการ 

เปลี่ยนแปลง มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถน าหลักการบริหาร

ต่างๆไปปรับใช้ได้ เช่นการวามแผน ก าลังการผลิต การเลือกท าเล

ที่ตั้ง การวามผังสถานประกอบการ การวางแผนสินคงเหลือ จึง

ควรมี การปรับปรุงรายละเอียดของวิชา    

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

 

1. ค าอธิบายรายวชิา   

 ศึกษาถึงบทบาทและหน้าที่ของการผลิต แนวคิดและวิธีการ

ตัดสินใจเลือกกลยุทธ์การผลิต และบริการ การออกแบบผลิตภัณฑ์

และบริการ การวางแผนก าลังการผลิต การเลือกท าเลที่ตั้ง การ

ออกแบบกระบวนการด าเนินงาน การวางผังสถานประกอบการ 

การวางแผนสินค้าคงเหลือ การบริหารสินค้าคงคลัง การจัดซ้ือ 

การควบคุมคุณภาพ การบ ารุงรักษา และการรักษาความ ปลอดภัย

ในสถานประกอบการ  
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2. จ านวนชัว่โมงทีใ่ชต้อ่ภาคการศกึษา  :    

    จ านวนชั่วโมงบรรยาย                   45 ชัว่โมง/ภาค

การศึกษา 

 จ านวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติการ   - ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

 จ านวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง 90 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

3. จ านวนชัว่โมงตอ่สปัดาหท์ีอ่าจารยใ์หค้ าปรกึษาและแนะน าทาง

วิชาการแกน่กัศึกษาเปน็รายบคุคล   อาจารย์ประจารายวิชา

ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซด์ของคณะ/สาขาวิชา 

E-mail : pisitsriapichai@gmail.com 

อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความ

ต้องการ 1 ชม / สัปดาห์ 

 3.1 วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น. ห้อง...คณะ

วิทยาการจัดการสมุทรปราการ...โทร...  091-9645145
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1.การพัฒนาผลการเร ียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

1. ด้านคณุธรรม จริยธรรม  

 1.1 ตระหนักในคุณค่าของความมี

คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตย์

สุจริต   

 1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ

รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม 

 1.3  เคารพสิทธิและรับฟังความ

คิดเห็นของผู้อื่น 

 1.4  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ

ต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

 1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

 

1  โดยการบรรยายเนื้อหาและ

ยกตัวอย่างประกอบเนื้อหาอย่าง

ชัดเจน มี case study ให้ท า  เปิด 

CD หรือ VDO  ที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดการองค์การ 

2.  น ากิจกรรมที่สอดคล้องและ

สามารถส่งเสริม สร้างจิตส านึกด้าน

จริยธรรม คุณธรรม จรรยาบรรณ

ในการจัดการองค์กรให้กับ

นักศึกษาได้ปฏิบัติ และมอบหมาย

งานให้สอดคล้องกับเนื้อหาการ

เรียนการสอน 

3.  การมอบหมายงานมีทั้งงาน

เดี่ยวและการท างานเป็นกลุ่ม

เพื่อให้แสดงความรับผิดชอบและ

 

1.  ประเมินจากการสังเกต

พฤติกรรมที่แสดงออกในน้ าใจ การ

เคารพกฎระเบียบ เช่น ช่วยเหลือ

เพื่อน อาจารย์ การรู้จักรักษา การ

เข้าเรียนตรงต่อเวลา 

ความสะอาดในห้องเรียน การ

พูดจาในชั้นเรียน 

2.  ประเมินจากการท างานที่ได้รับ

มอบหมาย ไม่คัดลอกงานผู้อื่น ส่ง

งานครบถ้วนตรงเวลา 

3.  ประเมินจากการวิเคราะห์

กรณีศึกษาที่น าหลักจรรยาบรรณ

มาตัดสินใจ และเลือกใช้ในการ

จัดการองค์การที่ถูกต้อง 
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1.การพัฒนาผลการเร ียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

รู้จักการท างานเป็นทีม 

 

 

2. ด้านความรู ้ 

 2.1 มีความรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้

ในหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในการ

บริหารธุรกิจ 

 2.2  สามารถวิเคราะห์และเข้าใจ

ปัญหาทางด้านธุรกิจ และสามารถหา

แนวทางปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งประยุกต์

ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่

เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 

 2.3  สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่

ในการบริหารธุรกิจและสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ได้จริง   

 2.4  สามารถติดตามความก้าวหน้า

ทางวิชาการและองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น

ในการบริหารธุรกิจ 

 

1. บรรยาย / อภิปรายยกตัวอย่าง

ประกอบเนื้อหาอย่างชัดเจนโดยใช้

หลักการตามหลักทฤษฎีของการ

จัดการองค์การ 

2. ศึกษาด้วยตนเอง  

3. เข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

4. เปิด CD หรือ VDO ที่เกี่ยวข้อง

กับความรู้ ความเข้าใจ และการ

วิเคราะห์ในหลักการจัดการ

องค์การ 

5. การวิเคราะห์กรณีศึกษา 

6. การมอบหมายงาน 

 

1. การสอบวัดระดับความรู้ 

ความจ า ความเข้าใจ 

2. การน าเสนองาน การท า

แบบฝึกหัด 

3. แบ่งกลุ่มอภิปรายถึงกรณีศึกษาที่

ให้ไป 

4. การทดสอบย่อย ทดสอบกลาง

ภาค ทดสอบปลายภาค 
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1.การพัฒนาผลการเร ียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

  2.5 สามารถน าความรู้ในการ

บริหารธุรกิจประยุกต์ใช้ร่วมกับความรู้

ในศาสตร์อื่นๆ 

3. ด้านทกัษะทางปญัญา  

 3.1 สามารถวิเคราะห์สาเหตุของ

ปัญหาโดยใช้หลักการเหตุและผลรวมทั้ง

หาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้

อย่างเหมาะสม 

 3.2 มีความสามารถสาธิตทักษะใน

การแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์

ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 

 3.3 มีความสามารถน าความรู้ในเชิง

ทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 

 3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และ

ทักษะในศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องมา

พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน

การท างาน 

 

1. การบรรยายเนื้อหา และ

ยกตัวอย่างการวิเคราะห์กรณีศึกษา 

2. การท าแบบฝึกหัดที่สามารถให้

นักศึกษารู้จักคิดวิเคราะห์เพื่อ

น าไปสู่การแก้ปัญหาตามเหตุการณ์

ที่เกิดขึ้น 

3. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา

และน าเสนอ 

 

1. การสอบข้อเขียนในระดับการ

วิเคราะห์  

สังเคราะห์ การน าไปใช้ การ

ประเมินค่า 

3. ท าแบบฝึกหัดในการวิเคราะห์

กรณีศึกษา 

4. โครงงานกลุ่ม ประเมินจากการ

ท างานที่มอบหมายนักศึกษารู้จัก

การวิเคราะห์และการจัดล าดับ 

ระบบการวิเคราะห์เหตุการณ์ 
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4. ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคล

และ 

ความรบัผดิชอบ  

 4.1 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้

เป็นอย่างดี โดยร่วมกันแก้ปัญหาที่

เกิดขึ้นร่วมกันตามบทบาทผู้น าที่ดีหรือ

ผู้ร่วมงานที่ดี  

 4.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ

มอบหมาย 

 4.3 สามารถพัฒนาทักษะมนุษย

สัมพันธ์ที่ดี และปรับตัวเข้ากับ

สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม   

 4.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 

สังคม และวิชาชีพ   

 

 

1. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา  

2. การยกตัวอย่างกรณีศึกษาใน

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและ

การสร้างความสัมพันธ์ของบุคคล 

3. การมอบหมายงานให้ท าเป็น

กลุ่ม และงานชิ้นต่อไปให้เปลี่ยน

สมาชิกกลุ่ม เพื่อให้แต่ละคนมี

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

รวมถึงให้รู้จักสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลได้หลากหลายคน 

 

 

1. ประเมินจากการสังเกตผู้เรียน 

2. ประเมินจากผลส าเร็จการท างาน

เป็นกลุ่มของแต่ละกลุ่มและ

พฤติกรรมการสร้างความสัมพันธ์

ในกลุ่ม 

3. การน าเสนองานที่ได้รับ

มอบหมาย 

5.  ด้านทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 

การสือ่สาร  และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ  

 5.1 สามารถใช้ภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร ทั้งการ

 

 

1. บรรยาย 

2. การยกตัวอย่างกรณีศึกษา 

เพื่อให้เข้าใจการวิเคราะห์ การ

 

 

1. ประเมินจากการน าเสนองาน 

ส่ือสารให้คนอื่นเข้าใจหรือไม่ การ

เรียงล าดับการส่ือสาร การใช้
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1.การพัฒนาผลการเร ียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

ฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างมีประสิทธิภาพ  

 5.2 สามารถใช้ทักษะการวิเคราะห์

เชิงสถิติ วิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อใช้ใน

การประมวลผลแปลความหมาย และ

วิเคราะห์ผลทางบริหารธุรกิจ 

 5.3 สามารถน าความรู้และเครื่องมือ

ทางการบริหารธุรกิจมาประยุกต์ใช้ใน

องค์การได้ 

 5.4 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการส่ือสารและน าเสนอได้

อย่างเหมาะสม 

ส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี 

3. การกระตุ้นให้นักศึกษารู้จักคิด

วิเคราะห์กับเหตุการณ์ และสามารถ

ส่ือสารได้อย่างถูกต้อง 

เทคโนโลยีในการน าเสนองาน 

2. ประเมินจากการตอบค าถามการ

ใช้ภาษาในการโต้ตอบค าถามใน

ขณะที่สอน 

3. ประเมินจากการใช้ภาษาเขียน

ตอบการทดสอบ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเร ียนรู้  (Curriculum Mapping)   

  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก      หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง     -  หมายถึง   ไม่ก าหนดผลการ

เรียนรู้ 
 

หมวดวิชา รหัสและ

ชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจรยิธรรม 

 

2. ความรู ้

 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

 

4. ทักษะ

ความสัมพนัธ ์

ระหว่างบคุคลและ

ความรบัผดิชอบ 

 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชงิตวัเลข 

การสือ่สาร และการ

ใช้เทคโนโลย ี

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 

 การจัดการ

ปฏิบัติการ 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล  

1. แผนการจดัการเรยีนรู ้  
 

สัปดาห์ที่/ 

(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 

(2) 

วิธ ีสอนและก ิจกรรม

การเรียนรู้ 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 

 (4) 

จ านวนชั่วโมง  

(5) 

วิธ ีการวัดและ

ประเมินผล 

 (6) 

ชื่อผู้สอน 

 

(7) บรรยาย ปฏิบัติ 

การ  

ศึกษาด้วย

ตนเอง 

สัปดาห์ที ่1 

 

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ

จัดการ ปฏิบัติการ 

- แจกแผนการสอน  

- บรรยาย อภิปราย 

 - ชี้แจงแนวการจัด

กิจกรรมและการ 

ประเมินผล 

 - ประเมินความรู้เดิม

เกี่ยวกับการจัดการ 

ปฏิบัติการ 

แนวการสอน 

ต ารา/เอกสาร

ประกอบการสอน 

สไลด์จาก

คอมพิวเตอร์  

3 0 6 การสังเกต การตอบ

ค าถาม 

อาจารย์             

พิสิษฐ์ 

ศรีอพิชัย 

สัปดาห์ที ่2 2. การคาดคะเนหรือการ

พยากรณ์ 

 - บรรยาย อภิปราย 

 - ตัวอย่าง 

 - กรณีศึกษา 

 -น าเสนอ

ตัวอย่าง 

PowerPoint 

 - กรณีศึกษา 

3 0 6 การสังเกต การตอบ

ค าถาม  

การท าแบบฝึกหัด  

อาจารย์             

พิสิษฐ์ 

ศรีอพิชัย 

สัปดาห์ที ่3 การคาดคะเนหรือการพยากรณ์

(ต่อ) 

- บรรยาย อภิปราย 

 - ตัวอย่าง 

 - กรณีศึกษา 

ต ารา เอกสาร

ประกอบการสอน 

สไลด์จาก

คอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกต การตอบ

ค าถาม 

และการท างานท่ี

มอบหมาย 

อาจารย์             

พิสิษฐ์ 

ศรีอพิชัย 
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สัปดาห์ที่/ 

(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 

(2) 

วิธ ีสอนและก ิจกรรม

การเรียนรู้ 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 

 (4) 

จ านวนชั่วโมง  

(5) 

วิธ ีการวัดและ

ประเมินผล 

 (6) 

ชื่อผู้สอน 

 

(7) บรรยาย ปฏิบัติ 

การ  

ศึกษาด้วย

ตนเอง 

สัปดาห์ที ่4 การออกแบบและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  

 

 

 

บรรยาย 

การอภิปราย 

กรณีศึกษา 

มอบหมายงาน 

ต ารา เอกสาร

ประกอบการสอน 

สไลด์จาก

คอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกต การตอบ

ค าถาม  

การท าแบบฝึกหัด 

อาจารย์             

พิสิษฐ์ 

ศรีอพิชัย 

สัปดาห์ที ่5 การเลือกท าเลท่ีตั้ง 

 

 

 

บรรยาย / อภิปราย 

กรณีศึกษา 

มอบหมายงาน 

ต ารา เอกสาร

ประกอบการสอน 

สไลด์จาก

คอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกต การตอบ

ค าถาม 

 การท างานท่ีได้

มอบหมาย 

อาจารย์             

พิสิษฐ์ 

ศรีอพิชัย 

สัปดาห์ที ่6 การวางผังโรงงาน  

 

 

บรรยาย / อภิปราย/

กรณีศึกษา 

มอบหมายงาน  

ต ารา เอกสาร

ประกอบการสอน 

สไลด์จาก

คอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกต การ

ซักถาม  

การท างานท่ีได้

มอบหมาย 

อาจารย์             

พิสิษฐ์ 

ศรีอพิชัย 

สัปดาห์ที ่7 การจัดซื้อ - บรรยาย อภิปราย 

 - ตัวอย่าง 

 - กรณีศึกษา 

ต ารา เอกสาร

ประกอบการสอน 

สไลด์จาก

คอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกต การ

ซักถาม  

การท างานท่ีได้

มอบหมาย 

อาจารย์             

พิสิษฐ์ 

ศรีอพิชัย 

สัปดาห์ที ่8 สอบกลางภาค        

สัปดาห์ที ่9 การบริหารก าลังผลิต 

 

 

บรรยาย / อภิปราย 

วิเคราะห์กรณีศึกษา 

มอบหมายงาน 

ต ารา เอกสาร

ประกอบการสอน 

สไลด์จาก

คอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกต การ

ซักถาม  

การท างานท่ีได้

มอบหมาย 

อาจารย์             

พิสิษฐ์ 

ศรีอพิชัย 
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สัปดาห์ที่/ 

(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 

(2) 

วิธ ีสอนและก ิจกรรม

การเรียนรู้ 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 

 (4) 

จ านวนชั่วโมง  

(5) 

วิธ ีการวัดและ

ประเมินผล 

 (6) 

ชื่อผู้สอน 

 

(7) บรรยาย ปฏิบัติ 

การ  

ศึกษาด้วย

ตนเอง 

 

สัปดาหท์ี ่10  การบริหารก าลังผลิต(ต่อ) 

 

 

 

 

บรรยาย / อภิปราย 

วิเคราะห์กรณีศึกษา 

มอบหมายงาน 

ต ารา เอกสาร

ประกอบการสอน 

สไลด์จาก

คอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกตมีส่วน

ร่วม การซักถาม 

การท างานท่ีได้

มอบหมาย 

อาจารย์             

พิสิษฐ์ 

ศรีอพิชัย 
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สัปดาหท์ี ่11 การริหารสินค้าคงเหลือ - การบรรยาย / 

อภิปราย / ซักถาม 

-  วิเคราะห์

กรณีศึกษา 

-การศึกษาด้วย

ตนเอง 

ต ารา เอกสาร

ประกอบการสอน 

สไลด์จาก

คอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกตมีส่วน

ร่วม การซักถาม 

การท างานท่ีได้

มอบหมาย 

อาจารย์             

พิสิษฐ์ 

ศรีอพิชัย 

สัปดาหท์ี ่12 การริหารสินค้าคงเหลือ(ต่อ) - การบรรยาย / 

อภิปราย / ฝึกปฏิบัติ 

- กรณีศึกษา 

- มอบหมายงาน 

ต ารา เอกสาร

ประกอบการสอน 

สไลด์จาก

คอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกตมีส่วน

ร่วม การซักถาม 

การท างานท่ีได้

มอบหมาย 

อาจารย์             

พิสิษฐ์ 

ศรีอพิชัย 

สัปดาหท์ี ่13 การบริหารโครงการ  

 

 

 

บรรยาย / อภิปราย 

วิเคราะห์กรณีศึกษา 

มอบหมายงาน 

ต ารา เอกสาร

ประกอบการสอน 

สไลด์จาก

คอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกตมีส่วน

ร่วม การซักถาม 

การท างานท่ีได้

มอบหมาย 

อาจารย์             

พิสิษฐ์ 

ศรีอพิชัย 

สปัดาหท์ี ่14 การควบคุมคุณภาพ บรรยาย / อภิปราย 

วิเคราะห์กรณีศึกษา 

มอบหมายงาน 

ต ารา เอกสาร

ประกอบการสอน 

สไลด์จาก

คอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกตมีส่วน

ร่วม การซักถาม 

การท างานท่ีได้

มอบหมาย 

อาจารย์             

พิสิษฐ์ 

ศรีอพิชัย 

สัปดาหท์ี ่15 การบ ารุงรักษา บรรยาย 

การอภิปราย 

ต ารา เอกสาร

ประกอบการสอน 

สไลด์จาก

คอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกตมีส่วน

ร่วม การซักถาม 

 

อาจารย์             

พิสิษฐ์ 

ศรีอพิชัย 

สัปดาหท์ี ่16 สอบปลายภาค        

รวมจ านวนชัว่โมง      45     
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2.  แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้  ให้ระบุวิธีการประเมินผลการ

เรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการ

กระจายความรับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping)  

ตามที่ก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) สัปดาห์ที่

ประเมินและสัดส่วนของการประเมิน 
  

ผลการเรียนรู้ 

Learning Outcome 

วิธ ีการประเมินผล สัปดาห์ 

ที่ประเมิน 

สัดส่วนของ

การ

ประเมินผล 

 1.1 ตระหนักในคุณค่าของ

ความมีคุณธรรม จริยธรรม 

เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต   

1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และ

ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ 

และสังคม 

 1.3  เคารพสิทธิและรับฟังความ

คิดเห็นของผู้อ่ืน 

 1.4  เคารพกฎระเบียบและ

ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและ

สังคม 

 1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ

และวิชาชีพ 

สังเกตจากการเข้า

ชั้นเรียน  

การส่งรายงานตรง

เวลา 

การแสดงความ

คิดเห็นในชั้นเรียน 

การมีส่วนร่วม

กิจกรรมในชั้นเรียน 

การช่วยเหลือ

อาจารย์ในการ

เตรียมอุปกรณ์ใน

การเรียน การ

เคารพกฎ ระเบียบ

ของมหาวิทยาลัย 

กฎกฎ กติกาใน

รายวิชา การ

ตระหนักถึง

จรรยาบรรณต่าง ๆ 

 

1-15 การเข้าและ

การมีส่วน

ร่วมในชั้น

เรียน10 % 

การสอบ

กลางภาค 

30% 

งานท่ี

มอบหมาย 

30% 

การสอบ

ปลายภาค 

30% 

 

 2.1 มีความรู้และเข้าใจอย่าง

ถ่องแท้ในหลักการและทฤษฎีท่ี

ส าคัญในการบริหารธุรกิจ 

 2.2  สามารถวิเคราะห์และ

เข้าใจปัญหาทางด้านธุรกิจ และ

สามารถหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข 

รวมท้ังประยุกต์ความรู้ ทักษะ และ

การใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการ

แก้ปัญหา 

 2.3  สามารถพัฒนาองค์ความรู้

ใหม่ในการบริหารธุรกิจและ

การสังเกต 

งานท่ีมอบหมาย

น าเสนอ 

การอภิปรายกลุ่ม 

กิจกรรมการมีส่วน

ร่วมในชั้นเรียน 

การโต้ตอบค าถาม

ในขณะเรียน 

การสอบกลางภาค 

การสอบปลายภาค 

ทุกสัปดาห์  
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สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง   

  2.4  สามารถติดตาม

ความก้าวหน้าทางวิชาการและ

องค์ความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนในการ

บริหารธุรกิจ 

  2.5 สามารถน าความรู้ในการ

บริหารธุรกิจประยุกต์ใช้ร่วมกับ

ความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ 

  3.1 สามารถวิเคราะห์สาเหตุ

ของปัญหาโดยใช้หลักการเหตุและ

ผลรวมท้ังหาแนวทางป้องกันและ

แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

   3.2 มีความสามารถสาธิต

ทักษะในการแก้ปัญหาโดยใช้

เหตุผลเชิงวิเคราะห์ให้ผู้อ่ืนเข้าใจ

ได้ 

  3.3 มีความสามารถน าความรู้

ในเชิงทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้อย่าง

เหมาะสม 

   3.4 สามารถประยุกต์ความรู้

และทักษะในศาสตร์ต่างๆท่ี

เกี่ยวข้องมาพัฒนาประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการท างาน 

การสังเกต 

งานท่ีมอบหมาย

น าเสนอโดยยึดหลัก

ทฤษฎีมาวิเคราะห์ 

การมีส่วนร่วม

กิจกรรมในชั้นเรียน 

การสอบกลางภาค 

การสอบปลายภาค 

 ทุกสัปดาห์  

 4.1 สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน

ได้เป็นอย่างดี โดยร่วมกัน

แก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนร่วมกันตาม

บทบาทผู้น าหรือผู้ร่วมงานท่ีดี  

   4.2 มีความรับผิดชอบต่องาน

ท่ีได้รับมอบหมาย 

   4.3 สามารถพัฒนาทักษะ

มนุษยสัมพันธ์ท่ีดี และปรับตัวเข้า

กับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง

เหมาะสม   

  4.4 มีความรับผิดชอบต่อ

ตนเอง สังคม และวิชาชีพ   

การอภิปรายกลุ่ม 

การมีส่วนร่วม

กิจกรรมในชั้นเรียน 

การน าเสนองาน

กลุ่ม 

การส่งงานตรงต่อ

เวลาท่ีก าหนด 

จ านวนชิ้นงานท่ีส่ง

ครบตามจ านวน 

ทุกสัปดาห์   

5.1 สามารถใช้ภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร 

ท้ังการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

 5.2 สามารถใช้ทักษะการ

วิเคราะห์เชิงสถิติ วิเคราะห์เชิง

การน าเสนองาน/

การรายงาน 

การเขียนโต้ตอบท่ี

สามารถส่ือสาร

เข้าใจได้ ถูกต้อง

ตามหลักภาษา  

ทุกสัปดาห์  
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ตัวเลขเพ่ือใช้ในการประมวลผล

แปลความหมาย และวิเคราะห์ผล

ทางบริหารธุรกิจ 

  5.3 สามารถน าความรู้และ

เครื่องมือทางการบริหารธุรกิจมา

ประยุกต์ใช้ในองค์การได้ 

  5.4 สามารถเลือกใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ส่ือสารและน าเสนอได้อย่าง

เหมาะสม 

การท่ีนักศึกษาใช้

ส่ือในการน าเสนอ

งาน 

รวม 100% 

 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ต าราและเอกสารหลกัทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอน   

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤติกา ลิ้มลาวัลย์. การบริหารการผลิต. 

พิมพ์ครั้งที่ 9. 2551  

 2.เอกสารและขอ้มลูส าคญัทีน่กัศกึษาจ าเปน็ตอ้งศกึษาเพิม่เตมิ 

การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ. ผู้เขียน Jay Heizer (เจย์ ไฮ

เซอร์),Barry Render (เบร์ รี่ เรนเดอร) ์ ผู้แปล กิตติชัย อธิกุลรัตน์

,ศิรัตน์ แจ้งรักษ์สกลุ,รชฏ ข าบุญ โสมสกาว สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, 

ดร. อาทร จิตสุนทรชัยกลุ, ดร. จินตนัย ไพรสณฑ์, ผศ. ผ่องใส 

เพ็ชรรักษ 

3. เอกสารและขอ้มลูแนะน าทีน่กัศกึษาควรศกึษาเพิม่เตมิ 

เอกสารประกอบจากงานวิจัย และหนังสืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของ

รายวิชา 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสทิธิผลของรายวชิาโดยนกัศึกษา   

    นักศึกษาทุกคนได้ท าการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา

ทาง web site ของมหาวิทยาลัยทั้งด้านการสอนของอาจารย์

ผู้สอน ด้านการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอน และด้านส่ิง

สนับสนุนการเรียนการสอน   

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน :  หลักสูตรและคณะได้ก าหนดให้

มีการประเมินการสอนโดยการสังเกตจากผู้สังเกตการณ์สอน  

คณะกรรมการจากคณะประเมินผลการเรียนของนักศึกษา  

3. การปรบัปรงุการสอน  :  คณะมีการประชุมเพื่อพัฒนาการเรียน

การสอนภายหลังการเรียนการสอนเสร็จส้ินฯลฯ  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนกัศกึษาในรายวชิา :  มี

คณะกรรมการจากคณะได้มีการทวนสอบรายวิชาจากคะแนน

ข้อสอบ งานที่มอบหมาย และการประเมินโดยระบบประเมินการ

จัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 5. การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธิผล

ของรายวชิา :  น าข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลมาใช้ในการปรับ

การจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษารุ่นถัดไป  
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ลงชื่อ    อาจารย์พสิษิฐ ์ ศรีอพชิยั  อาจารย์ผูร้บัผดิชอบรายวชิา 

        (..................................................) 

 

ลงชื่อ อาจารย์จริะพงษ ์ เรอืงกนุ อาจารยผ์ู้รบัผดิชอบหลกัสตูร 

        (..................................................) 

  


