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รายละเอียดของรายวิชา   

Course Specification 

 

 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

คณะ/ภาควิชา    :  วิทยาการจัดการ/หลักสูตรบริหารธรุกิจ 

 

หมวด 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชือ่วิชา   :  34120302  การจัดการปฏิบัติการ (Operation Manement) 

2. จํานวนหนวยกิต :  3(3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  อาจารยกมลทิพย โตเมศน 

4. อาจารยผูรบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน:  

    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/ชัน้ปทีเ่รียนตามแผนการศึกษา : 1/2560 

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    :  ไมม ี

7. รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  :  ไมมี 

8. สถานที่เรียน  : คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ลาสุด : 14 มิถุนายน 2560 
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หมวด 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา: เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชาน้ีแลว นักศึกษามีสมรรถนะที่ตองการในดานตาง ๆ 

ไดแก  
1) เขาใจหลักการจัดการปฏิบัติการ โดยเนนที่การนําไปใชในการตัดสินใจและดําเนินงานภายในองคกร

ธุรกิจ 

2) สามารถวิเคราะหสภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลตอธุรกิจได เพ่ือจะไดตอบสนองอยางเหมาะสม  

และสามารถแขงขันได 

3) สามารถวิเคราะหสารสนเทศทางและนําไปใชประโยชนเพ่ือการตัดสินใจได  

4) เห็นคุณคาของจริยธรรมทางธุรกิจ  

5) ใหความสําคญัและปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียอยางเปนธรรม  

6) ยึดหลักธรรมมาภิบาลในการดําเนินชีวิตและการทํางาน 

7) มีทักษะของผูนํา  

8) ฝกประสบการณในการบําเพ็ญประโยชนตอสังคม 

9) ฝกทักษะการทาํงานเปนทีมเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรบัปรงุรายวิชา:  

1) เพ่ือใหนักศึกษาเขาใจศาสตรและเครื่องมือดานการจัดการปฏิบัติการ เพ่ือนําไปปรับใชใน

ชีวิตประจําวัน และเพ่ือความกาวหนาของอาชีพในอนาคต 

2) เพ่ือสรางภาวะผูนํา และทักษะสําคัญตางๆ ที่จําเปนในการเปนผูนําแกนักศึกษา 

 

 

หมวด 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธบิายรายวิชา  

 การวางแผนและการควบคุมการผลิตสินคาและบริการ ระบบการผลิตและปฏิบัติการ การเลือก

ทําเลที่ต้ังและการวางผังสถานประกอบการ การจัดการคุณภาพ การควบคุมภาพ การควบคุมสินคาคงเหลือ 

การจัดการหวงโซอุปทาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการผลิตและการปฏิบัติการ และการบํารุงรักษา 
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2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา: 3(3-0-6) (บรรยาย 3 ชม.ปฎิบัติการ 0 ชม. ศึกษาดวยตนเอง 6 

ชม.) 

     จํานวนช่ัวโมงบรรยายตอสัปดาห        3 ช่ัวโมง 

 จํานวนช่ัวโมงฝกปฏิบัติการตอสัปดาห  0 ช่ัวโมง 

 จํานวนช่ัวโมงการศึกษาดวยตนเอง  6 ช่ัวโมง 

จํานวนช่ัวโมงที่สอนเสริมในรายวิชา   สอนเสริมตามความตองการของนักศึกษาเฉพาะราย   

 

 3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคาํปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบคุคล 

- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานระบบ REG  

- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ  

              ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 09.00 -17.00 น. ณ คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ช้ัน 2    

              จํานวน 3 ช่ัวโมงตอสัปดาห  (เฉพาะรายที่ตองการ) 

 

 

หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 

1.มาตรฐานการเรยีนรู 

และเนื้อหาหรอืทักษะรายวิชา 

2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

1) ดานคณุธรรม จริยธรรม 

(Ethics and Moral) 

1.1 มีวินัยและความรับผิดชอบ

ตอหนาที่  มีความมุงมั่นในการ

ทํางานใหสําเร็จ  

1.2 มีนํ้าใจ มีจติอาสา   จิต

สาธารณะ   เห็นแกประโยชน

สวนรวม  และเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน   

- บรรยายพรอมยกตัวอยาง

กรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นการ

จัดการปฏิบัติการ 

- กิจกรรมจิตอาสา 

- กําหนดใหนักศึกษาหาตัวอยาง

ที่เกี่ยวของ 

  

- พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงาน

ที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตที่ให

และตรงเวลา 

- มีการอางอิงเอกสารที่ไดนํามาทํา

รายงาน อยางถูกตองและเหมาะสม 

- ประเมินผลการทํากิจกรรมจิตอาสา 

- ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่

มอบหมาย 

 

2) ดานความรู  (Knowledge) 

2.1   มคีวามรอบรูอยาง

กวางขวางในศาสตรที่เปนพ้ืนฐาน

ของชีวิต และสามารถนําไปใชใน

การดําเนินชีวิตได 

บรรยาย อภิปราย การทํางาน

กลุม การวิเคราะหกรณีศึกษา 

และมอบหมายใหคนควาหา

ขอมูลที่เกี่ยวของ โดยนํามาสรุป

และนําเสนอ การศึกษาโดยใช

- ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบ

ปลายภาค ดวยขอสอบที่เนนการวัด

หลักการและทฤษฎี 

- นําเสนอรายงานจากการคนควา

ขอมูลที่เกี่ยวของ 
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1.มาตรฐานการเรยีนรู 

และเนื้อหาหรอืทักษะรายวิชา 

2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

 ปญหา  Problem base 

learning และ Student 

Center เนนผูเรียนเปน

ศูนยกลาง 

- วิเคราะหกรณีศึกษา 

 

3) ดานทักษะทางปญญา  

(Cognitive Skills)  

3.2สามารถคิด  วิเคราะห  และ

ตัดสินใจบนพ้ืนฐานของเหตุผลได   

มีวิสัยทัศน  และความคิด

สรางสรรค      

3.3 นําความรูมาประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวัน และแกไขปญหา

ไดอยางเหมาะสม 

 

- Problem based learning : 

PBL 

- ฝกตอบปญหาและแสดงความ

คิดเห็นในช้ันเรียน  

- การมอบหมายใหนักศึกษาทาํ

รายงานกลุม และนําเสนอผล

การศึกษา 

 

ทดสอบ และการนําเสนอรายงาน 

โดยเนนเน้ือหาที่มีการวิเคราะห

สถานการณ โดยสามารถประยุกตใช

หลักการทางธุรกิจได  

 

4) ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ (Interpersonal 

Skills and Responsibility) 

4.1  มีความสามารถในการ

ทํางานเปนทีม  ปรับตัวใหเขากับ

วัฒนธรรมองคกร  สามารถ 

ทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

4.2  ตระหนักถึงสิทธิของตนเอง

และผูอ่ืน และยอมรับในความ

แตกตางหลากหลายของมนุษย   

- จัดกิจกรรมกลุมในการ

วิเคราะหกรณีศึกษา 

- มอบหมายงานรายกลุม และ

รายบุคคล  

- ยกตัวอยางธุรกิจในการเรียน

การสอน หรือ มอบหมายใหอาน

บทความที่เกี่ยวของกับรายวิชา 

- ประเมินตนเอง และสมาชิกในกลุม 

ดวยแบบฟอรมทีก่ําหนด 

- รายงานที่นําเสนอ  พฤติกรรมการ

ทํางานเปนทีม 

- รายงานการศึกษาดวยตนเอง 

5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสือ่สาร  และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

(Numerical  Analysis, 

Communication  and 

- มอบหมายงานใหศึกษาคนควา 

จาก Internet และทํารายงาน 

โดยเนนแหลงที่มาขอมูลที่

นาเช่ือถือ 

- นําเสนอโดยใชรูปแบบและ

- การจัดทํารายงาน ดวยเทคโนโลยีที่

เหมาะสม 

- การมีสวนรวมในการอภิปรายและ

วิธีการอภิปราย 
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1.มาตรฐานการเรยีนรู 

และเนื้อหาหรอืทักษะรายวิชา 

2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

Information Technology 

Skills) 

5.1 สามารถใชภาษาในการติดตอ

สื่อความหมายไดดี ทั้งการฟง พูด 

อาน เขียน 

เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
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หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1.แผนการสอน  
สัปดาหที่  

 

สาระ / เนื้อหาการเรียนรู/บทที่ วิธีสอนและกิจกรรมการ

เรียนรู 

สื่อการเรียนรู จํานวน 

ชั่วโมง 

วิธีการวัด 

และประเมินผล 

ช่ือผูสอน 

1 บทท่ี 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหารการ

ผลิต 

 

  3 - การอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

- การตอบคําถาม 

- ทดสอบกอนเรียน 

อาจารยกมลทพิย   

โตเมศน 

2-3 การคาดคะเนหรือการพยากรณ   6  อาจารยกมลทพิย   

โตเมศน 

4-5 ทําเลท่ีต้ัง  - กรณีศึกษา โดยคนหา

ขาวธุรกิจเพ่ือคนหา

ธุรกิจท่ีอยูในแตละชวง

ของวงจรธุรกิจ 

 

3 - การอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

- การตอบคําถาม 
อาจารยกมลทพิย   

โตเมศน 

6 สอบกลางภาค      

7 การวางผังโรงาน  - ภาพยนตร 3 - การอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

- การตอบคําถาม 
อาจารยกมลทพิย   

โตเมศน 

8 การจัดซ้ือ  - อภิปราย ตัวอยางการ

วางแผนการตลาด 
3 - การอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

- การตอบคําถาม 
อาจารยกมลทพิย   

โตเมศน 

9-10 การบริหารกําลังการผลิต  อภิปราย ตัวอยางการ

เพ่ิมผลผลิตในโรงงาน

อุตสาหกรรม 

3 - การอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

- การตอบคําถาม 
อาจารยกมลทพิย   

โตเมศน 
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สัปดาหที่  

 

สาระ / เนื้อหาการเรียนรู/บทที่ วิธีสอนและกิจกรรมการ

เรียนรู 

สื่อการเรียนรู จํานวน 

ชั่วโมง 

วิธีการวัด 

และประเมินผล 

ช่ือผูสอน 

11-12 การบริหารสินคาคงเหลือ  นําเสนอตัวอยางเอกสาร

ทางธุรกิจ 
3 - การคํานวณสินคาคงลงั 

- การตอบคําถาม 
อาจารยกมลทพิย   

โตเมศน 

13 การบริหารโครงการ  ฝกคํานวณภาษ ี 3 - การคํานวณ 

- การตอบคําถาม 
อาจารยกมลทพิย   

โตเมศน 

14 การควบคุมคุณภาพ  ฝกวิเคราะหงบการเงิน 

และฝกทํางบประมาณ 
3 - การทําและวิเคราะหการควบคุม

คุณภาพ 

- การตอบคําถาม 

อาจารยกมลทพิย   

โตเมศน 

15 การบํารุงรักษา  สืบคนขอมูลจากแหลง

ตางๆเพ่ือนํามาวิเคราะห 

3 - การอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

- การตอบคําถาม 
อาจารยกมลทพิย   

โตเมศน 

16 สอบปลายภาค      

รวมจํานวนชัว่โมงตลอดภาคการศึกษา   45   
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

  

ผลการเรยีนรู 

Learning Outcome 

วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาหที่

ประเมิน 

สัดสวนของ

การประเมินผล 

ขอ 1.1, 1.2 กิจกรรมยอยระหวางเรียน                

- โครงการศึกษาดูงาน  

-  การมีสวนรวมในช้ันเรียน 

 

3 

1-15 

 

5% 

5% 

ขอ 1.1, 2.1, 3.2, 3.3, 

4.1, 4.2, 5.1 

กรณีศึกษาและการนําเสนอ               

- กรณีศกึษา/เกม ดานการบริหาร 

- กรณีศึกษา/เกม ดานการตลาด 

- กรณีศึกษา/เกม ดานการจัดการ 

- กรณีศกึษา/เกม ดานการสารสนเทศ 

- รายงานและการนําเสนอ   

หัวขอ การวิเคราะหสถานการณเศรษฐกจิ

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. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู  (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  

( = ความรับผิดชอบหลัก     = ความรับผิดชอบรอง)   

รหัสและชื่อรายวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม1 

1.1 มีวินัยและความรับผิดชอบตอหนาท่ี  มีความ

มุงม่ันในการทํางานใหสําเร็จ  

1.2 มีน้ําใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ เห็นแก

ประโยชนสวนรวม  และเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน   

1.3 มีความพอเพียง     

1.4 มีความซ่ือสัตย  กตัญู เท่ียงธรรม 

1.5 สุภาพ ออนนอมถอมตน รูจักกาลเทศะ ใจกวาง 

รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  

2. ความรู 
2.1   มีความรอบรูอยาง

กวางขวางในศาสตรท่ีเปน

พ้ืนฐานของชีวิต และสามารถ

นําไปใชในการดําเนินชีวิตได 

3. ทักษะทางปญญา 
3.1 เปนผูใฝรู และมี

ความสามารถในการเรียนรู

ตลอดชีวิต 

3.2สามารถคิด  วิเคราะห  

และตัดสินใจบนพ้ืนฐานของ

เหตุผลได   มีวิสัยทัศน  และ

ความคิดสรางสรรค   

3.3 นําความรูมาประยุกตใช

ในชีวิตประจําวัน และแกไข

ปญหาไดอยางเหมาะสม 
 

4.ทักษะความสมัพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
4.1  มีความสามารถในการทํางาน

เปนทีม  ปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรม

องคกร  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน

ได 

4.2  ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและ

ผูอ่ืน และยอมรับในความแตกตาง

หลากหลายของมนุษย   

4.3 ตระหนักในคุณคาของศิลปะ 

วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรม ท้ัง

ของไทยและของประชาคมนานาชาติ  

4.4  มีความสนใจดานกีฬา และ

นันทนาการ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยี 
5.1 สามารถใชภาษาใน

การติดตอสื่อความหมาย

ไดดี ท้ังการฟง พูด อาน 

เขียน 

5.2 สามารถวิเคราะหเชิง

ตัวเลข    

5.3 สามารถใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการสื่อสาร 
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 

34120302  การจัดการปฏิบัติการ 

 (Operation Manement) 
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หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลกัที่ใชในการเรยีนการสอน  

ผศ.กฤติกา ล้ิมลาวลัย ์. การบริหารการผลิต.กรุงเทพฯซสาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยักรุงเทพ,2551. 

หนงัสืออ่านเพิ่มเติม (Supplementary Texts) 

ปรียาวดี ผลอเนก . การบริหารการผลิต.กรุงเทพฯซสาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัจุฬาลงกรณ์,2555. 

 กตญั�ู หิรัญญสมบูรณ์. การบริหารอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ: Text and Journal Publication, 2545. *** 

สุวมิล กีรติพิบูล . ระบบการจัดการและควบคุมการผลติอาหารให้ปลอดภัย. กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริม

เทคโนโลย ีไทย- ญ่ีปุ่น, 2545, 

สุวมิล กีรติพิบูล . ระบบประกนัคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร. กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี

ไทย- ญ่ีปุ่น, 2545, 

Baker, Gregory A., Grunewald, Orlen, and Gorman, William D. Introduction to Food and Agribusiness 

Management. NJ: Prentice Hall, 2002.  

Krajewski, Lee J., and Ritzman, Larry P. Operations Management: Strategy and Analyisis. 6th ed. 

NJ:Prentice Hall, 2002. 

Stevenson, William J. Operations Management.. 7th ed.. Irwin/McGraw-Hill, 2001.  

 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญที่นักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพิ่มเติม  

 ไมม ี

3. เอกสารและขอมูลแนะนาํที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม  

เว็บไซด ที่เกี่ยวกับหัวขอในประมวลรายวิชา เชน Wikipedia คําอธิบายศัพท 

 

หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธการประเมินประสทิธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา: การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ที่จัดทํา

โดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาไดดังน้ี 

- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 

- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 

- แบบประเมินประสิทธิภาพสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ของมหาวิทยาลัย 

- ใหนักศึกษาบันทึกประสิทธิผลการเรียนรูรายวิชา 

2. กลยุทธการประเมินการสอน: ในการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังน้ี 

- การสังเกตการณของทีมผูสอน 

- ผลการเรียนของนักศึกษา 

- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 
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3. การปรับปรงุการสอน: หลงัจากผลการประเมินการสอน จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมใน

การระดมสมอง และหาขอมลูเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดังน้ี 

- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา: ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการ

ทวนสอบผลสมัฤทธ์ิในรายหวัขอ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรูในวิชา ไดจาก การสอบถามนักศึกษา หรือการ

สุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มี

การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชาไดดังน้ี 

- มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยตรวจสอบ

ขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 

5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา: จากผลการประเมิน และทวน

สอบผลสมัฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพ่ือใหเกิด

คุณภาพมากขึ้น ดังน้ี 

- ปรับปรุงรายวิชาตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิตามความเหมาะสม 

- เปลี่ยนหรือสลบัอาจารยผูสอน เพ่ือใหนักศกึษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูน้ีกับปญหาที่มา

จากงานวิจัยของอาจารยหรือธุรกิจตาง ๆ 

 

 

ลงชื่อ                                       อาจารยผูรับผดิชอบรายวิชา 

 

 

ลงชื่อ     อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 

            

 

ลงชื่อ     อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 


