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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา การจัดการปฎิบัติการ 

รายละเอียดของรายวิชา   

Course Specification 
 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

คณะ/ภาควิชา    :  วิทยาการจัดการ/หลักสูตรบริหารธุรกิจ 

 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  :   3412302  การจัดการปฏิบัติการ  

           ( Operation Management) 

2. จํานวนหนวยกิต  :   3(3-0- 6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  : 

เปนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาแกน หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต  

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน :  

 4.1  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

  1)  อาจารยบัณฑิตา สุขจริญ 

สถานที่ติดตออาจารย  : หองพักอาจารยมหาวิทยาลัยราขภัฎธนบุรีกรงุเทพมหานคร     

  โทร.  092-270-1359  E-mail.  Phd.nuni.18@hotmail.com 

 4.2  อาจารยผูสอนรายวิชา 

  1)  อาจารยบัณฑิตา สุขเจริญ 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปท่ีเรียน  :  ภาคการศึกษา 1/2560 ชั้นปท่ี 2 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  ไมมี 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน  :  ไมม ี

8. สถานท่ีเรียน   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ีกรุงเทพมหานตร 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด  :   1 กรกฎาคม 2560 
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา การจัดการปฎิบัติการ 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา   

  ดานความรูความเขาใจ  (K)  เพื่อใหนักศึกษา 

1.  มีความเขาใจความเขาใจเกี่ยวกบัหลักการวางแผนและควบคุมผลิตสินคาและบรกิาร 

รวมทั้งระบบการผลิตและปฏิบัติการ 

2. มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการวางผังสถานประกอบการ การจัดการคุณภาพ การ

ควบคุมสินคาคงเหลือ การจัดการหวงโซอุปทาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการผลิตและ

การปฏิบัติการ และการบํารุงรักษา 

ดานทักษะกระบวนการ (P)  เพื่อใหนักศึกษา 

3. มีความสามารถในหลกัการวางแผนและควบคุมผลิตสินคาและบริการ รวมทั้งระบบการ

ผลิตและปฏิบัติการ 

ดานคุณลักษณะ (A) เพื่อใหนักศึกษา 

 4.   มีความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา และซื่อสัตยในวิชาชีพ 

 5.   ใหความสําคัญตอการวางแผนและควบคุมใหการปฏิบัติการเปนไปอยางถูกตองและ 

       คุมคากับการลงทุนเกิดการสญูเปลานอยที่สุด  

 

2. จุดมุงหมายของการปรับปรุง 

 1. เพื่อปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของปการศึกษา 1/2559 ผานมา โดยให

สงผลตอการเรียนรูและมีการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงข้ึนของผูเรียน 
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา การจัดการปฎิบัติการ 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
 

1. คําอธิบายรายวิชา   

 

การวางแผนและการควบคุมการผลิตสินคาและบริการ ระบบการผลิตและปฏิบัติการ      

การเลือกทําเลที่ต้ังและการวางผังสถานประกอบการ การจัดการคุณภาพ การควบคุมสินคาคงเหลือ 

การจัดการหวงโซอุปทาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการผลิตและการปฏิบัติการ และการบํารุงรักษา 

 

Planning and controlling production and operation processes and systems in both 

the manufacturing and service sectors; location analysis, plant layout, quality and supply 

chain management , inventory control, appropriate innovations and technology for 

production, operation and maintenance. 

 

2. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา  :    

    จํานวนช่ัวโมงบรรยาย                   45 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 

 จํานวนช่ัวโมงฝกปฏิบัติการ   -  ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 

 จํานวนช่ัวโมงการศึกษาดวยตนเอง 90 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 

 

3. จํานวนชั่วโมงตอสปัดาหท่ีอาจารยใหคาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน

รายบุคคล   จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหที่จะใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษานอกช้ัน

เรียน สปัดาหละ 3 ช่ัวโมง โดยระบุวัน เวลา ไวในประมวลการสอน และแจงใหนักศึกษาทราบใน

ช่ัวโมงแรกของการสอน ฯลฯ เชน 

 3.1 วันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น. หองพักอาจารย    โทร 092-927-1359 

 3.2  e-mail; Phd.nuni.18@hotmail.com 
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา การจัดการปฎิบัติการ 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

1. ดานคณุธรรม จริยธรรม  

 1.1 ตระหนักในคุณคาของความมีคุณธรรม จริยธรรม 

เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต   

 1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง 

วิชาชีพ และสังคม 

 1.3  เคารพสิทธิและรบัฟงความคิดเห็นของผูอื่น 

 1.4  เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและ

สังคม 

 1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1. อาจารยประพฤติตนเปนแบบอยาง  

2. การบรรยาย,การเรียนรูโดยการปฏิบัติ   

3. ศึกษาดวยตนเอง  

4. การเรียนรูโดยใช WIL  และ CIPPA MODEL 

 

 

1. การอภิปราย/รายงาน/การนําเสนอ/ 

   การตอบคําถาม,การเขาเรียน  

2. การประเมินแบบสังคมมิติ 

3. นักศึกษาประเมินตนเอง 

4. การสงงานใบงาน 8 ใบงาน  

2. ดานความรู  

 2.1 มีความรูและเขาใจอยางถองแทในหลักการและทฤษฎี

ที่สําคัญในการการจัดการปฏิบัติการ 

 2.2  สามารถวิเคราะหและเขาใจปญหาดานของการ

จัดการปฎิบัติการ และสามารถหาแนวทางปรับปรงุแกไข 

รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือทีเ่หมาะสม

กับการแกปญหา 

 2.3  สามารถพัฒนาองคความรูใหมในการจัดการดาน

ปฏิบัติการและสามารถนําไปประยุกตใชไดจริง   

 

1. บรรยาย 

2. ศึกษาดวยตนเอง  

3. การอภิปรายกลุม 

 

1. การสอบวัด ทั้ง 3 ดาน  

2. การนําเสนองาน 

3. แบงกลุมอภิปรายถึงกรณีศึกษาที่ใหไป 

4. รายงานการวางแผนการผลิต 



5                                

มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา การจัดการปฎิบัติการ 

1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

  2.4  สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและองค

ความรูใหมทีเ่กิดข้ึนในการจัดการปฏิบัติการทีเ่กิดข้ึนใน

ปจจุบัน 

  2.5 สามารถนําความรูในการจัดการปฏิบัติการ

ประยุกตใชรวมกับความรูในศาสตรอื่นๆ 

3. ดานทักษะทางปญญา  

 3.1 สามารถวิเคราะหสาเหตุของปญหาดานการจัดการ

ปฎิบัติการโดยใชหลักการเหตุและผลรวมทั้งหาแนวทางปองกัน

และแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

   3.2 มีทักษะในการแกปญหาโดยใชเหตุผลเชิงวิเคราะห

ใหผูอื่นเขาใจได 

  3.3 มีความสามารถนําความรูในเชิงทฤษฎีสูการปฏิบัติได

อยางเหมาะสมโดยผานกิจกรรมการเรียนการสอนที่กําหนด

และการเขารวมฝกประสบการณระหวางปการศึกษา 

   3.4 สามารถประยุกตความรูและทักษะในศาสตรดาน

การวางแผน การควบคุม การเลือกทําเลที่ต้ัง การควบคุม

สินคาคงคลัง การจัดการหวงโซอปุทาน การจัดการคุณภาพ 

และอื่นๆที่เกี่ยวของมาพัฒนาประสทิธิภาพและประสิทธิผลใน

การทํางานในระหวางภาคเรียนได 

 

1. การเรียนรูโดยใช WIL  และ CIPPA MODEL 

 2. การระดมสมอง Brain storming 

 

 

1.รายงานการวางแผนการผลิต 

2. การนําเสนอ 

3. ฝกปฏิบัติการเขารวมกิจกรรม 

4. รายงานกลุมและการรวมกิจกรรมในระหวางการ

เรียนการสอน 

5.การเขารวมฝกประสบการณระหวางปการศึกษา 

6. ศึกษาดูงานดานการวางแผนการผลิตและ

ระบบปฏิบัติการ 
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา การจัดการปฎิบัติการ 

1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

4. ดานทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและ 

ความรับผดิชอบ  

 4.1 สามารถทํางานรวมกบัผูอื่นไดเปนอยางดี โดยรวมกนั

แกปญหาที่เกิดข้ึนรวมกันตามบทบาทผูนําที่ดีหรือผูรวมงานที่ดี  

   4.2 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 

   4.3 สามารถพฒันาทักษะมนุษยสมัพันธที่ดี และปรับตัว

เขากับสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม   

  4.4 มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และวิชาชีพ   

 

 

1. การเรียนรูโดยใช WIL  และ CIPPA MODEL 

2. การระดมสมอง Brain storming 

3. กระบวนการกลุมการทํางานเปนทมี 

 

 

 

 

1. การสังเกต/การนําเสนอ 

2. การประเมินแบบสังคมมิติ 

3. การอภิปรายกลุม 

5.  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร  และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

5.1 สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการ

สื่อสาร ทั้งการฟง พูด อาน เขียน อยางมีประสทิธิภาพ  

 5.2 สามารถใชทักษะการวิเคราะหเชิงสถิติ วิเคราะหเชิงตัวเลขเพื่อ

ใชในการประมวลผลแปลความหมาย และวิเคราะหการเลือกทําเลที่ตั้ง 

การวางแผนการผลิต การควบคุมสินคาคงคลัง 

  5.3 สามารถนําความรูและเครื่องมือทางการจัดการ

ปฏิบัติการมาประยุกตใชในองคการได 

  5.4 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร

และนําเสนอไดอยางเหมาะสม 

 

1. บรรยาย 

2. การเรียนรูโดยการปฏิบัติ   

3. ศึกษาดวยตนเอง  

4. การเรียนรูโดยใช WIL  และ CIPPA MODEL 

 

 

1. การทดสอบกอนเรียนและหลงัเรียน 

2. การนําเสนองานดวยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

3. รายงานการวางแผนการผลิต 

4. ศึกษาดูงานดานการวางแผนการผลิตและ

ระบบปฏิบัติการ 
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา การจัดการปฎิบัติการ 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู  (Curriculum Mapping)   

  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก      หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง     -  หมายถึง   ไมกําหนดผลการเรียนรู 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวชิา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 

 

2. ความรู 

 

3. ทักษะทางปญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บคุคลและความรับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใชเทคโนโลย ี

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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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา การจัดการปฎิบัติการ 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการจัดการเรียนรู   
 

สัปดาหท่ี/ 

(1) 

สาระ/เน้ือหาการเรียนรู 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการ

เรียนรู 

(3) 

ส่ือการเรียนรู 

 (4) 

จํานวนช่ัวโมง 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 (6) 

ช่ือผูสอน 

 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาดวย

ตนเอง 

สัปดาหท่ี 1 

 

ปฐมนิเทศรายวิชา 

พื้นฐานของการจัดการปฏิบัติการ 

1.ความหมายและความสําคัญของการ

จัดการปฏิบัติการ,  

2.วิวัฒนาการดานการการผลิต ,

กระบวนการผลิต ,ปจจัยที่เก่ียวของกับการ

ตัดสินใจในการจัดการผลิต 

1. บรรยาย 

2. การเรียนรูโดยการ

ปฏิบัติ   

3. ศึกษาดวยตนเอง  

4. การเรียนรูโดยใช WIL  

และ CIPPA MODEL 

 

ตํารา, power point,

ตัวอยางรายงานวาง

แผนการผลิต  

3 0 6 การสังเกต  

การตอบคําถาม 

แบบทดสอบ 

อ.บัณฑิตา 

สุขเจริญ 

สัปดาหท่ี 2 ระบบการผลิตและการปฏิบัติการ 

1. การวางผังการผลิตรวมถึงการเลือกทําเล

ที่ตั้ง 

2. วงจรการผลิตคาและบริการ 

3. การปฏิบัติการตามผังและวงจรการผลิต 

4. รูปแบบการผลิต และการวางแผนในการ

ผลิต 

1. บรรยาย 

2. การเรียนรูโดยการ

ปฏิบัติ   

3. ศึกษาดวยตนเอง  

4. การเรียนรูโดยใช WIL  

และ CIPPA MODEL 

 

ตํารา, power point,

ตัวอยางรายงานวาง

แผนการผลิต 

3 0 6 การสังเกต 

การตอบคําถาม 

การนําเสนอ 

การอภิปรายกลุม 

อ.บัณฑิตา 

สุขเจริญ 
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา การจัดการปฎิบัติการ 

สัปดาหท่ี/ 

(1) 

สาระ/เน้ือหาการเรียนรู 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการ

เรียนรู 

(3) 

ส่ือการเรียนรู 

 (4) 

จํานวนช่ัวโมง 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 (6) 

ช่ือผูสอน 

 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาดวย

ตนเอง 

สัปดาหท่ี 3-4 การเลือกทําเลที่ตั้งของโรงงาน 

1.ความหมายและปจจัยในการเลือกทําเล

ที่ตั้ง 

2.กระบวนการในการตัดสินใจเลือกและแนว

ทางการประเมินทางเลือก 

3. การวิเคราะหจุดคมทุน ,ตัวแบบการขนสง

,การจัดลําดับความสําคัญของปจจัย 

1. บรรยาย 

2. การเรียนรูโดยการ

ปฏิบัติ   

3. ศึกษาดวยตนเอง  

4. การเรียนรูโดยใช WIL  

และ CIPPA MODEL 

 

ตํารา, power point,

ตัวอยางรายงานวาง

แผนการผลิต 

6 0 12 การสังเกต 

การตอบคําถาม 

การนําเสนอ 

การอภิปรายกลุม 

อ.บัณฑิตา 

สุขเจริญ 

สัปดาหท่ี 5-6 การวางแผนผังกระบวนการผลิต 

1. ความหมายและวัตภุประสงคการวาง

แผนผังโรงงาน 

2. อุปกรณการเคล่ือนยายวัสดุ 

3. หลักเกณฑและประเภทของการวาง

แผนผังโรงงาน , ตามกระบวนการ ตาม

ผลิตภัณฑ ตามตําแหนง และแบบผสม  

1. บรรยาย 

2. การเรียนรูโดยการ

ปฏิบัติ   

3. ศึกษาดวยตนเอง  

4. การเรียนรูโดยใช WIL  

และ CIPPA MODEL 

 

ตํารา, power point,

ตัวอยางรายงานวาง

แผนการผลิต 

6 0 12 การสังเกต 

การตอบคําถาม 

การนําเสนอ 

การอภิปรายกลุม 

อ.บัณฑิตา 

สุขเจริญ 

สัปดาหท่ี 7 การวางแผนกําลังการผลิต  

1. ความหมายและความสําคัญของการ

วางแผนผลิต 

2. กระบวนการและการวัดกําลังการผลิต 

3. กลยุทธการแผน การตัดสินใจ เทคนิคการ

1. บรรยาย 

2. การเรียนรูโดยการ

ปฏิบัติ   

3. ศึกษาดวยตนเอง  

4. การเรียนรูโดยใช WIL  

ตํารา, power point,

ตัวอยางรายงานวาง

แผนการผลิต 

3 0 6 การสังเกต 

การตอบคําถาม 

การนําเสนอ 

การอภิปรายกลุม 

อ.บัณฑิตา 

สุขเจริญ 
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา การจัดการปฎิบัติการ 

สัปดาหท่ี/ 

(1) 

สาระ/เน้ือหาการเรียนรู 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการ

เรียนรู 

(3) 

ส่ือการเรียนรู 

 (4) 

จํานวนช่ัวโมง 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 (6) 

ช่ือผูสอน 

 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาดวย

ตนเอง 

วางแผนการผลิต และ CIPPA MODEL 

สัปดาหท่ี 8 สอบกลางภาค แบบทดสอบกลางภาค ขอสอบ - - - คะแนน อ.บัณฑิตา 

สุขเจริญ 

สัปดาหท่ี 9-10 การจัดการคุณภาพ 

1. ความหมายและความสําคัญการจัดการ

คุณภาพ 

2. เครื่องมือของการควบคุมคุณภาพ 

3. การประยุกตใชเพื่อการควบคุมคุณภาพ

ดานการผลิต 

4. เครื่องมือควบคุมคุณภาพสมัยใหม  

1. บรรยาย 

2. การเรียนรูโดยการ

ปฏิบัติ   

3. ศึกษาดวยตนเอง  

4. การเรียนรูโดยใช WIL  

และ CIPPA MODEL 

 

ตํารา, power point,

ตัวอยางรายงานวาง

แผนการผลิตและ

กรณีศึกษาดานการ

ควบคุมคุณภาพใน

กระบวนการผลิต 

การศึกษาดูงานดาน

การผลิต 

6 0 12 การสังเกต 

การตอบคําถาม 

การนําเสนอ 

การอภิปรายกลุม 

อ.บัณฑิต 

สุขเจริญ 

สัปดาหท่ี  

10-11 

การจัดซ้ือและการควบคุมสินคาคงคลัง 

1.ความหมายและความสําคัญของการจัดซ้ือ 

2.แนวคิดดานการควบคุมสินคาคงคลัง 

3. ระบบการจัดซ้ือและระบบการควบคุม

สินคาคงคลัง 

4.รูปแบบการจัดซ้ือแบบประหยัด 

5. การควบคุมสินคาคงคลังดวยเทคนิค 

ABC Systems 

1. บรรยาย 

2. การเรียนรูโดยการ

ปฏิบัติดานการคํานวณ  

3. ศึกษาดวยตนเอง  

4. การเรียนรูโดยใช WIL  

และ CIPPA MODEL 

 

ตํารา, power point,

ตัวอยางรายงานวาง

แผนการผลิต 

6 0 12 การสังเกต 

การตอบคําถาม 

การนําเสนอ 

แบบทดสอบ 

ดานการจัดซ้ือ 

อ.บัณฑิตา 

สุขเจริญ 



11                                

มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา การจัดการปฎิบัติการ 

สัปดาหท่ี/ 

(1) 

สาระ/เน้ือหาการเรียนรู 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการ

เรียนรู 

(3) 

ส่ือการเรียนรู 

 (4) 

จํานวนช่ัวโมง 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 (6) 

ช่ือผูสอน 

 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาดวย

ตนเอง 

สัปดาหท่ี 12 การจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน 

1. ความหมายและความสําคัญของการ

จัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน 

2. กิจกรรมดานโลจิสติกส 

3. การจัดการหวงโซอุปทานในการบวนการ

ผลิกต 

4. การจัดการโซคุณคา 

5.การจัดการดานการขนสงสินคาในการ

จัดการปฏิบัติการ 

6. การจัดการคลังสินคาเพื่อรองรับการผลิต 

1. บรรยาย 

2. การเรียนรูโดยการ

ปฏิบัติการจัดหวงโซ

อุปทาน 

3. ศึกษาดวยตนเอง  

4. การเรียนรูโดยใช WIL  

และ CIPPA MODEL 

 

ตํารา, power point,

ตัวอยางรายงานวาง

แผนการผลิตและการ

จัดการหวงโซอุปทาน 

3 0 6 การสังเกต 

การตอบคําถาม 

การนําเสนอดานการ

จัดการหวงโซอุปทาน 

อ.บัณฑิตา 

สุขเจริญ 

สัปดาหท่ี 13 เทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อสนับสนุนการผลิต 

1. เทคโนโลยีดาน RF-ID, BAR CODE 

2. เทคโนโลยีดานการจัดการปฏิบัติการดาน 

การผลิตสินคา ดานการจําหนายสินคา ดาน

การสนับสนุนการใหบริการลูกคา ดานการ

ติดตามตัวสินคา 

1. บรรยาย 

2. การเรียนรูโดยการ

ปฏิบัติการดานการ

นําเสนอเรื่องเทคโนโลยี

ดานตาง ๆ  

3. ศึกษาดวยตนเอง  

4. การเรียนรูโดยใช WIL  

และ CIPPA MODEL 

 

ตํารา, power point,

ตัวอยางรายงานวาง

แผนการผลิต 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม 

การประเมินการนําเสนอ

งาน 

อ.บัณฑิตา สุข

เจริญ 
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา การจัดการปฎิบัติการ 

สัปดาหท่ี/ 

(1) 

สาระ/เน้ือหาการเรียนรู 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการ

เรียนรู 

(3) 

ส่ือการเรียนรู 

 (4) 

จํานวนช่ัวโมง 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 (6) 

ช่ือผูสอน 

 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาดวย

ตนเอง 

สัปดาหท่ี 14 การซอมบํารุงและความปลอดภัย 

1. ความหมายและความสําคัญของการซอม

บํารุงและความปลอดภัยในการผลิต 

2. ประเภท การซอมบํารุงแบบตาง ๆ การ

บริหารความปลอดภัยในกระบวนการผลิต

และโรงงาน 

1. บรรยาย 

2. การเรียนรูโดยการ

ปฏิบัติการดานการจัดการ

ความปลอดภัยในการผลิต   

3. ศึกษาดวยตนเอง  

4. การเรียนรูโดยใช WIL  

และ CIPPA MODEL 

ตํารา, power point,

ตัวอยางรายงานวาง

แผนการผลิต 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม 

 

อ.บัณฑิตา 

สุขเจริญ 

สัปดาหท่ี 15 ทบทวนบทเรียนโดยการนําเสนอ รายงาน

การจัดการดานการผลิต  

การนําเสนองานของ

นักศึกษา 

power point,

รายงานวางแผนการ

ผลิต โดยกําหนดแหลง

อางอิง จํานวนคําใน

รายงานและเวลาใน

การนําเสนอ และ

รูปแบบการนําเสนอ 

3 0 6 การสังเกต 

การตอบคําถาม 

การนําเสนอรายงาน 

ดานการจัดการผลิต 

อ.บัณฑิตา 

สุขเจริญ 

สัปดาหท่ี 16 สอบปลายภาค การสอบปลายภาค  ขอสอบ - - - คะแนน คณะกรรมการ 

คุมสอบ 

รวมจํานวนช่ัวโมง 45 - 90   
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา การจัดการปฎิบัติการ 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู   ใหระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรูหัวขอยอยแตละหัวขอ

ตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping)  

ตามที่กําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) สัปดาหที่ประเมินและสัดสวนของการประเมิน 
  

ผลการเรียนรู 

Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สัปดาห 

ที่ประเมนิ 

สัดสวนของการ

ประเมินผล 

 1. ดานคุณธรรม จรยิธรรม  

 1.1 ตระหนักในคุณคาของความมีคุณธรรม 

จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต   

 1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอ

ตนเอง วิชาชีพ และสังคม 

 1.3  เคารพสิทธแิละรับฟงความคดิเห็นของผูอ่ืน 

 1.4  เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ของ

องคกรและสังคม 

 1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 

 1. การอภิปราย/รายงาน/การ

นําเสนอ/   การตอบคําถาม,

การเขาเรียน  

2. การประเมินแบบสังคมมิติ 

3. นักศึกษาประเมินตนเอง 

4. การสงงานใบงาน 8 ใบงาน 

1-15 การเขาและการมี

สวนรวมในชั้นเรียน

5 % 

ใบงาน 8 ใบงาน  

15 % 

การสอบกลางภาค 

30% 

รายงานการจัดการ

ผลิต และนําเสนอ 

20% 

การสอบปลายภาค 

30% 

 

2. ดานความรู  

 2.1 มีความรูและเขาใจอยางถองแทในหลักการ

และทฤษฎีที่สําคัญในการการจัดการปฏิบัติการ 

 2.2  สามารถวิเคราะหและเขาใจปญหาดานของ

การจัดการปฎิบัติการ และสามารถหาแนวทาง

ปรับปรุงแกไข รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะ และ

การใชเคร่ืองมือที่เหมาะสมกับการแกปญหา 

 2.3  สามารถพัฒนาองคความรูใหมในการจัดการ

ดานปฏิบัติการและสามารถนําไปประยุกตใชไดจริง   

  2.4  สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ

และองคความรูใหมที่เกิดขึ้นในการจัดการปฏิบัติการ

ที่เกิดขึ้นในปจจุบัน 

  2.5 สามารถนําความรูในการจัดการปฏิบัติการ

ประยุกตใชรวมกับความรูในศาสตรอ่ืนๆ 

1. การสอบวัด ทั้ง 3 ดาน  

2. การนําเสนองาน 

3. แบงกลุมอภิปรายถึง

กรณีศึกษาที่ใหไป 

4. รายงานการวางแผนการ

ผลิต 

9,16 

3. ดานทักษะทางปญญา  

 3.1 สามารถวิเคราะหสาเหตุของปญหาดานการ

จัดการปฎิบัติการโดยใชหลักการเหตุและผลรวมทั้ง

หาแนวทางปองกันและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

   3.2 มีทักษะในการแกปญหาโดยใชเหตุผลเชิง

วิเคราะหใหผูอ่ืนเขาใจได 

  3.3 มีความสามารถนําความรูในเชิงทฤษฎีสูการ

ปฏิบัติไดอยางเหมาะสมโดยผานกิจกรรมการเรียน

การสอนที่กําหนดและการเขารวมฝกประสบการณ

ระหวางปการศึกษา 

   3.4 สามารถประยุกตความรูและทักษะใน

1.รายงานการวางแผนการผลิต 

2. การนําเสนอ 

3. ฝกปฏิบัติการเขารวม

กิจกรรม 

4. รายงานกลุมและการรวม

กิจกรรมในระหวางการเรียน

การสอน 

5.การเขารวมฝกประสบการณ

ระหวางปการศึกษา 

6. ศึกษาดูงานดานการวาง

แผนการผลิตและ

1-15 
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา การจัดการปฎิบัติการ 

ผลการเรียนรู 

Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สัปดาห 

ที่ประเมนิ 

สัดสวนของการ

ประเมินผล 

ศาสตรดานการวางแผน การควบคุม การเลือกทําเล

ที่ตั้ง การควบคุมสินคาคงคลัง การจัดการหวงโซ

อุปทาน การจัดการคุณภาพ และอ่ืนๆที่เก่ียวของมา

พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานใน

ระหวางภาคเรียนได 

ระบบปฏิบัติการ  

4. ดานทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและ 

ความรบัผดิชอบ  

 4.1 สามารถทาํงานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

โดยรวมกันแกปญหาที่เกิดขึ้นรวมกันตามบทบาทผูนํา

ที่ดีหรือผูรวมงานทีด่ี  

   4.2 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 

   4.3 สามารถพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธที่ดี 

และปรับตัวเขากับสถานการณตางๆ ไดอยาง

เหมาะสม   

  4.4 มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และ

วิชาชีพ   

1. การสังเกต/การนําเสนอ 

2. การประเมินแบบสังคมมิติ 

3. การอภิปรายกลุม 

 

1-15  

5.  ดานทกัษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร  

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

5.1 สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศใน

การส่ือสาร ทั้งการฟง พูด อาน เขียน อยางมี

ประสิทธิภาพ  

 5.2 สามารถใชทักษะการวิเคราะหเชิงสถิติ 

วิเคราะหเชิงตัวเลขเพ่ือใชในการประมวลผลแปล

ความหมาย และวิเคราะหการเลือกทําเลที่ตัง้ การ

วางแผนการผลิต การควบคุมสินคาคงคลัง 

  5.3 สามารถนําความรูและเคร่ืองมือทางการ

จัดการปฏิบัติการมาประยุกตใชในองคการได 

  5.4 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ส่ือสารและนําเสนอไดอยางเหมาะสม 

1. การทดสอบกอนเรียนและ

หลังเรียน 

2. การนําเสนองานดวย

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

3. รายงานการวางแผนการ

ผลิต 

4. ศึกษาดูงานดานการวาง

แผนการผลิตและ

ระบบปฏิบัติการ 

 

2-7,10-11  

รวม 100% 
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา การจัดการปฎิบัติการ 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ตําราและเอกสารหลักท่ีใชในการเรียนการสอน   

จินตนัย ไพรสณฑ และคณะ (2557). การจัดการผลิตและการปฏิบัติการ.นนทบุร:ี กรีนแอปเปล 

กราฟฟค. 

2. เอกสารและขอมูลสําคญัท่ีนักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพ่ิมเติม   

กิติ กอบัวแกว. (2553). การบริหารการผลิต, กรงุเทพฯ : โอเดียนสโตร  

ฐิติมา ไชยะกุล. (2555). หลกัการผลิตและการดําเนินการ. กรุงเทพฯ : เพียรสัน เอดดูช่ัน อินโดไชนา . 

สุมน มาลาสิทธ์ิ. (2554). การจัดการการผลิตและการดําเนินการ .พิมพครั้งที่ 3, กรุงเทพฯ :สามนดา. 

3. เอกสารและขอมูลแนะนําท่ีนักศึกษาควรศึกษาเพ่ิมเติม 

Internet Search 
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา การจัดการปฎิบัติการ 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา   

 ไดนํา มคอ3. มคอ. 5 ของปการศึกษา 1/2559 มาปรับปรุงดานการจัดการเรียนการสอนให

สอดคลอง กับ ยุคสมัยรวมทั้งปรับปรุงดานการสอนปการศึกษา 1/2560  ในสวนของการคํานวณใหมี

แบบฝกหัดใหมากข้ึนและกระจายการเก็บคะแนนใหมีคะแนนยอย ๆ รวมทั้งนําผลการประเมินของ

ผูเรียนมาปรับวิธีการเรียนกสอนเพิ่มข้ัน โดยปน้ีไดมีการจัดกิจกรรมมากข้ึน ฯลฯ 

2. กลยุทธการประเมินการสอน :   

ไดนําวิธีการสอนแบบ WIL , CIPPA MODEL และ การระดมสมอง Brain storming มาใช

การทํารายงานวางแผนการผลิต และการจัดการหวงโซอุปทาน ควบคูกับการจัดการเรียนการสอน

เพื่อใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูมากข้ึนและมีกิจกรรมหลากหลายจากปการศึกษาที่ผานมา 

3. การปรับปรุงการสอน  :  

 ผูสอนเปนผูวิเคราะหรวมกับคณะกรรมการทวนสอบและจากการสังเกตการเรียนการสอน 

การเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา  และการจากประเมินการสอนออนไลนของนักศึกษา 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา :   

คณะกรรมการทวนสอบรายวิชา   นํา มคอ. 3 ,5 มาประกอบการ ทวนสอบและดู คะแนน

ขอสอบกลางภาคและปลายภาค  งานที่มอบหมาย นักศึกษาประเมินตนเอง และผลการประเมินโดย

ระบบประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลนของนักศึกษามาประกอบการพิจารณาการทวนสอบ 

 5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาในคร้ังตอไป :   

ไดนําผลจาก มคอ. 5 ของปการศึกษา 1/2559 คือ การสอนคํานวณอาจารยสอนเร็ว และ

ตองการใหมีตัวอยางรายงานการวางแผนการผลิตมาเปนแนวทาง รวมทั้งตองการไปศึกษาดูงานดาน

การผลิตที่ไดมาตรฐานเพื่อดูระบบการจัดการปฎิบัติการ   ปการศึกษาน้ีจึงไดปรับรูปแบบการเรียน

การสอนใหสอดคลองกับ มคอ. 5 ของปการศึกษาที่ผานมา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

ผูเรียน 

 

ลงชื่อ                                       อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

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

 

ลงชื่อ     ประธานหลักสูตรบริหารกิจบณัฑิต 

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


