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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา สาขาการจัดการทั่วไป 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
1. รหัสและชื่อรายวิชา  
 บธ 0215 การจัดการการปฏิบัติการ  (Operations Management) 
2. จ านวนหน่วยกิต  

3 หน่วยกิต (3-0-6) 
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3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  

- 
 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน  
ภาคการศึกษาท่ี 1/2557  / ชั้นปีที่ 1 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ( Pre-requisite) (ถ้าม)ี 
ไม่มี 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน ( Co-requisite) (ถ้าม)ี 
ไม่มี 

8. สถานที่เรียน  
 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมืองมุกดาหาร 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  

1 พฤศจิกายน 2557 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  

1.1   เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเก่ียวกับแนวคิด หลักการ วิธีการ และเครื่องมือที่ใช้ในการ
จัดการและพฤติกรรมองค์การ 

1.2   เพ่ือให้มีทักษะในการวางระบบการจัดการและพฤติกรรมองค์การได้   
1.3   มีความตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการและพฤติกรรมองค์การและสามารถน าความรู้ไป

ประยุกต์ใช้ในองค์การได้  
 
 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา  
เพ่ือให้นักศึกษา น าความรู้จากการค้นคว้าอินเทอร์เน็ต และแหล่งอ่ืนๆ เพื่อให้มีองค์ความรู้ใหม่ๆ ใน

การสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการและพฤติกรรมองค์การ  ให้กับนักศึกษาสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคต 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

 
1. ค าอธิบายรายวิชา  
 การตัดสินใจในการน าปัจจัยการผลิตมาใช้ในการแก้ไปปัญหา การวางแผน และการควบคุมการผลิต และ
การด าเนินงานขององค์การธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยอาศัยเทคนิคเชิงปริมาณต่าง ๆเพื่อในการเลือก
ท าเลที่ตั้งโรงงาน การวางผังโรงงาน การพยากรณ์ความต้องการ การวางแผนกระบวนการผลิต การวางแผน
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ก าลังการผลิต การออกแบบงาน การวิเคราะห์วิธีท างาน การก าหนดมาตรฐานการผลิต การควบคุมคุณภาพ 
การควบคุมสินค้าคงคลัง การจัดการโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทาน และมีความรู้ความเข้าใจและมีการ
กระบวนการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม่ในการท างาน 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย สอนเสริม ฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 
บรรยาย 45 ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 90 ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษา 

    
 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษา  เป็นรายบุคคล  

3 ชั่วโมง โดยระบุวัน เวลา ไว้ในประมวลการสอน และแจ้งให้นักศึกษาทราบในชั่วโมงแรกของการสอน 
 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
 (1) มีมีระเบียบ วินัย ความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  ภายใต้กรอบ

จรรยาบรรณทางธุรก ิ
 (2) ตระหนักและปฏิบัติตนตามจริยธรรมทางธุรกิจและสังค 
 (3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และสามารถท างานเป็นทีมได้ 
 (4) สามารถระบุและประเมินผลกระทบจากการกระท าของตนเองอันอาจจะน าไปสู่ข้อขัดแย้ง

ต่างๆ  และสามารถตัดสินใจเลือกสิ่งที่ควรกระท าได้   
1.2 วิธีการสอน 
 สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในระหว่างการเรียนการสอน โดยพูดคุยกับนักศึกษาเน้นความ

รับผิดชอบต่องาน วินัย จรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ในกลุ่ม ความถ่อมตัวและความมีน้ าใจต่อเพ่ือน
ร่วมงาน และความซื่อสัตย์ 

1.3 วิธีการประเมินผล 
 สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของนักศึกษาที่เกิดขึ้นระหว่างการเรียนการสอนภายในห้องเรียนเป็นการ

ทดสอบว่าวิธีสอนข้างต้นมีประสิทธิผลต่อหลักคุณธรรม จริยธรรมหรือไม่ 
 

2. ความรู้ 
 2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
 (1) มีมีความรู้ ความเข้าใจแนวคิดทางการจัดการสมัยใหม่ 
 (2) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่ส าคัญของรายวิชาที่ศึกษา 
 (3) มีความรู้ ความเข้าใจในหลักและกระบวนการแก้ปัญหาในการจัดการ 
 (4) มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกลยุทธ์และการวางกลยุทธ์การบริหารจัดการธุรกิจ 

2.2 วิธีการสอน 
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 บรรยายหัวข้อรายละเอียดต่างๆ โดยสื่อ Power Point ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษา
ร่วมอภิปรายประเด็นส าคัญที่เก่ียวข้องกับสาระการเรียนรู้และตามด้วยตัวอย่างในการศึกษา อภิปรายโต้ตอบ
ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน และการวิเคราะห์กรณีศึกษา  

2.3 วิธีการประเมินผล 
 (1) ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบ  
 (2) น าเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เก่ียวข้อง  
 (3) การน าเสนอการวิเคราะห์กรณ์ศึกษา  

 
3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 
 (1) สามารถเลือกและก าหนดใช้กลยุทธ์การจัดการให้เหมาะสมกับการท างาน 
 (2) สามารถแสวงหาความรู้ทางการจัดการจากแหล่งต่างๆ ได้ด้วยตนเอง 
 (3) สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางด้านการจัดการธุรกิจได้  
3.2 วิธีการสอน 
 มอบหมายงานให้นักศึกษาท ารายงานหรือกรณีศึกษาท่ีก าหนดโดยใช้ความรู้วิชานี้ไปสังเกต 

วิเคราะห์ อย่างมีเหตุผล และการน าเสนอผลงานในรูปของการอภิปรายกลุ่ม 
3.3 วิธีการประเมินผล 
 ทดสอบ สอบกลางและสอบภาคปลาย โดยเน้นข้อสอบที่การวิเคราะห์และการประยุกต์ความรู้ที่

ศึกษา และสภาพเนื้อหาในบทเรียนที่ได้ศึกษา 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  

 (1) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
 (2) มีทักษะการท างานเป็นกลุ่ม 
 (3) สามารถสื่อสารและประสานการท างานกับเพื่อนร่วมงานและชุมชนได้ 
 (4) มี จิตอาสาในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนและกลุ่มงาน 

4.2 วิธีการสอน 
 (1) ให้ท าโครงการหรือการวิเคราะห์กรณีศึกษาร่วมกันเป็นกลุ่มโดยเน้นความรู้ที่เรียนในวิชากับ

ปัญหาที่ก าหนด 
 (2) แทรกประสบการณ์ของอาจารย์ในระหว่างการสอนโดยผ่านการเล่าเรื่องต่างๆ  
 (3) พูดคุยกับนักศึกษาถึงความจ าเป็นในวิชาที่เรียน ในระหว่างท าการสอน  
4.3 วิธีการประเมินผล 
 (1) ประเมินตนเอง และเพ่ือน ด้วยแบบฟอร์มที่ก าหนด 
 (2) ประเมินรายงานที่น าเสนอและพฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
 (3) ประเมินพฤติกรรมในห้องเรียน เช่น การเข้าเรียน การท างานส่ง การมีส่วนร่วมกิจกกรรมใน

ชั้นเรียน 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 (1) สามารถวิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลทางสถิติในทางธุรกิจ 
 (2) สามารถสื่อสารและเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารทั้งปากเปล่าและการเขียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 (4) สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องทั้งในรูปแบบการเขียนรายงาน

และน าเสนอด้วยวาจา 
 (5) สามารถสื่อสารด้วยบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือและสามารถเลือกใช้รูปแบบของสื่อ เทคนิควิธีการ 

และเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับกลุ่มบุคคลที่มีพ้ืนฐานและแนวคิดที่หลากหลาย 
 (6) สามารถน าเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการด าเนินงานนและทราบถึง

ข้อจ ากัดของเทคโนโลยี 
 
 
 
5.2 วิธีการสอน 
 (1) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองจากเว็บไซต์ สื่อการสอน e-learning และท า

รายงานโดยเน้นการน าตัวเลขหรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
 (2) น าเสนอโดยใช้รูปและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
 (3) เปิดให้มีการอภิปราย  
5.3 วิธีการประเมินผล 
 (1) การจัดท ารายงาน 
 (2) การมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน  
 (3) การน าเสนองานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1. แผนการสอน  

สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
การสอน 

สื่อการสอน ผู้สอน 

      
      
      

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้  

งาน/กิจกรรมที่ใช้ในการประเมิน สัปดาห์ที่ สัดส่วนของคะแนน 
1. พฤติกรรมการเรียนรู้/เวลาเรียน 1-16 10 
3. การปฏิบัติงานกลุ่ม 
   3.1  รายงาน 

2-15 30 
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4. สอบกลางภาค 9 30 
5. การทดสอบปลายภาค 16 30 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. เอกสารและต าราหลัก  
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ  
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า  
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  
  1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
  1.2 การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน  
  1.3 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา  
  1.4 ข้อเสนอแนะผ่านเว็บไวต์ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน  

2.1 ผลการเรียนของนักศึกษา การสอบย่อย สอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 
2.2 ผลการฝึกปฎิบัติ 
2.3 รายงานการค้นคว้าตาง ๆ ที่มอบหมาย 
2.4 การน าเสนอผลงาน การตอบค าถามของนักศึกษา 

3. การปรับปรุงการสอน  
3.1 มีการท ามาตราฐานกรอบคุณวุฒิประจ ารายวิชา และด าเนินการปรับปรุงการเรียนการสอน 
3.2 จัดประชุมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
3.3 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  
4.1 ในระหว่างกระบวนการเรียนการสอนมีการทดสอบผลสัมฤทธิ์ในผลการเรียนรู้ที่วัดและ

ประเมินผลผ่านแล้ว 
4.2 ในการสอบปลายภาคให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ส าคัญอีกครั้ง  
4.3 ความถูกต้องของรายงานที่จัดท า 
4.4 การตรวจผลงานให้มีการสุ่มสัมภาษณ์เพ่ือประสิทธิผล 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  
จากการประเมินผลและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา   ได้มีการวางแผนปรับปรุงการสอน

และรายละเอียดวิชา   เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึนดังนี้ 
5.1 ปรับปรุงรายวิชาอย่างน้อยทุก 4 ปี ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
5.2 เปลี่ยนหรือจัดการเรียนการสอนเป็นทีม   หรือแบ่งหัวข้อรับผิดชอบ 


