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มคอ. 5 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
(Course Report)

รหัสวิชา 0404361
การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
(Food Industry Plant Management)

รายวิชานี้เปนสวนหนึ่งของหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
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รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
(Course Report)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา : พัทลุง/ เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน/ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อวิชา : 0404361 การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
2. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ไมมี
3. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
3.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผูชวยศาสตราจารย ดร. พณัฐ กิตติพัฒนบวร
3.2 อาจารยผูสอน ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพิมล มะยะเฉียว
อาจารย ดร. รัทรดา สมพงษ
ผูชวยศาสตราจารย ดร. พณัฐ กิตติพัฒนบวร
4. ภาคเรียน/ปการศึกษา/ชั้นปที่เรียน : ภาคการศึกษาปลาย 2560 นิสิตชั้นปที่ 3
5. สถานที่เรียน อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
สัปดาห
ที่

1

2

3-5

หัวขอ/รายละเอียด

ชี้แจงรายวิชา
บทที่ 1 : การบริหารงานและการจัดการโรงงาน
1. การบริหารและการจัดองคกร
2. การจัดคนเขาทํางาน การนํา และการควบคุม
บทที่ 2 : การบริหารบุคคลและการบริหารโรงงานเชิง
ธุรกิจ
1. การจูงใจ การสื่อความ ภาวะผูนํา มนุษยสัมพันธ
2. การสรางบรรยากาศในการทํางาน
3. กลยุทธการบริหารอุตสาหกรรม
บทที่ 3 : การวางแผนและการควบคุมการผลิต
1. นิยาม
2. การวางแผนกระบวนการผลิต
3. การควบคุมกระบวนการผลิต
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จํานวน
ชั่วโมง
ตาม
แผนการ
สอน

จํานวน ความ เหตุผล
ชั่วโมง แตกตาง (หาก
ความ
ที่สอน
(%)
แตกตาง
จริง
เกิน
25%)

2

2

-

-

2

2

-

-

6

6

-

-
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สัปดาห
ที่

6-7

8

9

จํานวน
ชั่วโมง
ตาม
แผนการ
สอน

หัวขอ/รายละเอียด

4. การเพิ่มผลผลิต
บทที่ 4 : การพยากรณการผลิต
1. นิยาม
2. ระยะเวลาการพยากรณการผลิต
3. ขั้นตอนของการพยากรณการผลิต
4. ประเภทของการพยากรณ
5. การวัดความคลาดเคลื่อนของกาพยากรณ
6. การเลือกวิธีการพยากรณ
บทที่ 5 : การควบคุมสินคาคงคลัง
1. บทนํา
2. ความสําคัญของการควบคุมสินคาคงคลัง ตัวแบบสินคา
คงคลัง ระบบการจัดการเกี่ยวกับสินคาคงคลัง
สอบกลางภาค

10 บทที่ 5 : การควบคุมสินคาคงคลัง (ตอ)
11-13 บทที่ 6 : โปรแกรมเชิงเสน
1. ความหมายและประเภทของโปรแกรมเชิงเสน
2. การประยุกตโปรแกรมเชิงเสน
ใชในงานการจัดการโรงงาน
14-15 บทที่ 7 : การบริหารการซอมบํารุง
1. ความสําคัญของการบํารุงรักษา
2. ระบบการบํารุงรักษา
16 บทที่ 8 : กฎหมายโรงงานที่เกี่ยวของ
1. บทนํา
2. กฎหมายโรงงานที่เกี่ยวของ
17-18

สอบปลายภาค
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จํานวน ความ เหตุผล
ชั่วโมง แตกตาง (หาก
ความ
ที่สอน
(%)
แตกตาง
จริง
เกิน
25%)

4

4

-

-

2

2

-

-

-

2
6

-

2
6

-

-

4

4

-

-

2

2

-

-

-

-

-

-
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2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
หัวขอที่สอนไมครอบคลุม
สัปดาหที่
ตามแผนการสอน
-

นัยสําคัญของหัวขอที่สอนไม
ครอบคลุมตามแผนการสอน
-

แนวทางชดเชย
-

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู
วิธีสอนที่ระบุใน
ประสิทธิผล
ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี)
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข
รายละเอียดรายวิชา
มี
ไมมี
1. มีคุณธรรมและ
ดานคุณธรรม
X
จริยธรรม โดยเนนความมี
จริยธรรม
วินัย ซื่อสัตยสุจริต
เสียสละ สุภาพ
ออนนอมถอมตน ขยัน
และอดทน และยึด
หลักธรรมในการดําเนิน
ชีวิตอยางพอเพียง
2. มีจิตสํานึกรับผิดชอบใน
X
หนาที่ตอตนเองและสังคม
3. ตระหนักและเห็นคุณคา
X
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยใน
สังคมพหุวัฒนธรรม รวมถึง
การเคารพสิทธิมนุษยชน
X
4. มีความรู ความเขาใจ
และตระหนักในการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ
X
5. เคารพกฎระเบียบและ
ขอบังคับตาง ๆ ของ
องคกรและสังคม
1. มีความรูและความ
ดานความรู
X
เขาใจในศาสตรตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับธรรมชาติ
ชีวิตและสังคม
2. มีโลกทัศนที่กวางไกล
X
สามารถบูรณาการศาสตร
ตาง ๆ ไปประยุกตเพื่อ
พัฒนาตนเองและสังคมได
X
3. มีความรูและความ
เขาใจเกี่ยวกับหลักการ
และทฤษฎีที่สําคัญใน
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เนื้อหาสาขาวิชา
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีอาหารอยาง
กวางขวางและเปนระบบ
ในดานการควบคุม
คุณภาพอาหารและการ
ประเมินทางประสาท
สัมผัส
4. มีความรูในสาขาวิชาอื่น
เชน วิทยาศาสตร
วิศวกรรมศาสตร การ
บริหารจัดการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ
เทคโนโลยีการบรรจุ และ
เทคโนโลยีชีวภาพ ในสวน
ที่เกี่ยวของ
ดานทักษะทางปญญา 1. มีกระบวนการคิด
วิเคราะหอยางเปนระบบ
คิดอยางมีวิจารณญาณ คิด
สรางสรรค คิดแกปญหา
และตัดสินใจอยางมี
เหตุผล
2. มีความมุงมั่น ใฝรู เพื่อ
การเรียนรูตลอดชีวิต และ
สามารถนําความรูไป
เชื่อมโยงกับภูมิปญญา
ทองถิ่นเพื่อสรางสรรค
สังคม
3. สามารถสืบคน ตีความ
ขอเท็จจริง ทําความเขาใจ
และประเมินขอมูล
สารสนเทศ แนวคิดและ
หลักฐานใหม ๆ จาก
แหลงขอมูลที่หลากหลาย
และใชขอสรุปที่ไดในการ
แกไขปญหาหรืองานอื่น ๆ
โดยไมตองอาศัยคําแนะนํา
4. สามารถใชทักษะและ
ความรูความเขาใจอันถอง
แททั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ในดานการ
ควบคุมคุณภาพอาหาร

X

X

X

X

X
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และการประเมินทาง
ประสาทสัมผัส ในบริบท
ทางวิชาชีพและวิชาการ
1. เคารพระเบียบสังคม
ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง และมีความรับผิดชอบตอ
ตนเอง ชุมชน และสังคม
บุคคลและความ
2. มีมนุษยสัมพันธที่ดี
รับผิดชอบ
เคารพและใหคุณคาแก
ตนเองและผูอื่น
3. มีจิตอาสาและทํางาน
รวมกับผูอื่นทั้งในฐานะ
ผูนําและสมาชิกของชุมชน
และสังคม
4. เรียนรูที่จะอยูรวมกับ
สมาชิกในสังคมที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม
ไดอยางมีความสุข
5. สามารถวางแผนและ
รับผิดชอบในการเรียนรู
และพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพอยางตอเนื่อง
1. มีความสามารถในการ
ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข สืบคนรวบรวมขอมูล
การสื่อสาร และการ วิเคราะห สังเคราะห สรุป
ประเด็น นําเสนอและ
ใชเทคโนโลยี
สื่อสารโดยใชภาษาประจํา
สารสนเทศ
ชาติและภาษาที่สองได
อยางมีประสิทธิภาพ
2. สามารถเลือกใช
เทคโนโลยีและสารสนเทศ
อยางเหมาะสมและรูเทา
ทัน
3. สามารถระบุ เขาถึง
และคัดเลือกแหลงขอมูล
ความรูที่เกี่ยวของกับ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีอาหาร จาก
แหลงขอมูลสารสนเทศทั้ง
ในระดับชาติและ
นานาชาติ
1. รูวิธีการดูแล รักษา
ดานคุณภาพชีวิต
สุขภาพกาย สุขภาพจิต

X
X
X
X

X
X

X

X

X
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สังคม อารมณ และปญญา
2. มีทัศนคติที่เปดกวางตอ
การรับรูถึงความแตกตาง
หลากหลายทางวัฒนธรรม
3. สนใจใฝรูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
4. ตระหนักถึงคุณคาของ
ธรรมชาติ และอนุรักษ
สิ่งแวดลอม
5. มีความซาบซึ้งทาง
สุนทรียภาพและสามารถ
นําไปใชในชีวิตอยางสม
สมัย

X
X
X
X

4. ขอเสนอการดําเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีสอน
อาจารยเพิ่มทักษะในการศึกษาคนควาและเขียนรายงาน กําหนดตารางเวลากิจกรรมนอกหองเรียน
ในแผนการสอน ควรอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับระบบสารสนเทศใหนิสิตบัณฑิตวิทยาลัยใหดียิ่งขึ้น

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จํานวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน (ณ วันหมดกําหนดการเพิ่มถอน)
38 คน
2. จํานวนนิสิตที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน
38 คน
0 คน
3. จํานวนนิสิตที่ถอน (W)
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) : จํานวนและรอยละของนิสิตในแตละระดับคะแนน
ระดับคะแนน (เกรด)
ชวงคะแนน
จํานวน
รอยละ
A
มากกวา 80 %
4
10.53
B+
75.33-79.99
9
23.68
B
70.66-75.32
6
15.79
C+
64.24-70.65
10
26.32
C
57.83-64.23
4
10.53
D+
51.41-57.82
4
10.53
D
45.00-51.40
1
2.63
F
นอยกวา 45 %
0
0.00
VG
G
S
U
I
IP
8
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5. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
ไมมี
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา : จากแผนการประเมินใน
มคอ. 3 หมวด 5 ขอ 2
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ไมมี
ไมมี
6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู (ถามี)
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ไมมี
ไมมี
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต (ใหอางอิงจาก มคอ. 2 และ 3)
วิธีการทวนสอบ
สรุปผล
- คณะกรรมการหลักสูตร (ซึ่งทําหนาที่ทวนสอบดวย) ตรวจ -ขอสอบผานการประเมิน
ความสอดคลองของขอสอบกลางภาคและขอสอบปลายภาค

หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบ
ผลกระทบ
การเรียนการสอน (ถามี)
สัญญาณ WIFI ไมทั่วถึงในหองเรียน
นิสิ ตไม สามารถใชสื่ ออิเล็ กทรอนิกส ป ระกอบการเรีย น
การสอนได
2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี)
ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนิสิต
-
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หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนิสิต (แนบเอกสาร)
1.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนิสิต
จุดแข็ง – ผูส อนสอดแทรกและใหขอคิดดานคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ทางวิชชาชีพใหกับ
ผูเรียน
– ผูสอนมีความตั้งใจ กระตือรือรน เอาใจใสและรับผิดชอบในการสอน
– ผูสอนแจงและดําเนินตามวัตถุประสงครายวิชา วิธีการเรียนการสอน และเกณฑการ
ประเมินตามรายละเอียดวิชา (มคอ. 3)
– ผู ส อนเป ดโอกาสให นิสิต มีสว นรว มโดยการซัก ถาม แสดงความคิด เห็ น หรือปฏิ บั ติ
กิจกรรม
– ผูสอนกระตุนใหวิเคราะหหรือลงมือปฏิบัติ
– ผูสอนมีชองทางและมีการใหคําปรึกษานอกเวลาเรียน
– ผูสอนใชวิธีสอนและสื่อการสอนประกอบเหมาะสมกับเนื้อหารายวิชา
– ผูสอนสามารถถายทอดความรูใหผูเรียนเขาใจ
– ผูส อนประเมินผลการเรียนอยางเปนระบบและเหมาะสม
– ผูสอนไดชี้แจงใหกับผูเรียนไดเห็นประโยชนหรือความสําคัญในการความรูไปประยุกตใช
เชน ทางวิชาการ ชีวิตประจําวัน หรือการทํางานในอนาคต
จุดออน – ไมมี
1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 1.1
เห็นดวยกับขอวิพากษ และจะพัฒนาการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้น
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ขอวิพากษสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
ไมมี
ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 2.1
ไมมี
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มคอ. 5

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง

1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผานมา
เหตุผล
ผลการ
แผนการปรับปรุง
(ในกรณีที่ไมไดปรับปรุง หรือ
ดําเนินการ
ปรับปรุงแตไมเสร็จสมบูรณ)
ไมมี
ไมมี
2. การดําเนินการดานอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
เพิ่มการศึกษาคนควาโดยตนเองทั้งโดยกลุมและรายบุคคล
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคเรียน/ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ
กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ
ผูรับผิดชอบ
4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ควรมีการสอบยอนประเมินจากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ลงชื่อ………………………….........………………
(ผูชว ยศาสตราจารย ดร. พณัฐ กิตติพัฒนบวร)
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
วันที่รายงาน
11 มิถุนายน 2561
ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลงชื่อ…………………………. ………………
(อาจารย ดร. ธิดารัตน จุทอง)
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
วันที่รับรายงาน ....................................................................
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ผศ.ดร. พณั ฐ กิตติพัฒนบวร

ิ เฉลียจากรายวิชาทีสอนโดยอาจารย์ จําแนกตามข ้อรายการ
แสดงค่าเฉลียระดับความเห็นเกียวกับการเรียนการสอนโดยนิสต
เลือกปี การศึกษา
0424522
0404361
0404332
0404232
0404372

ประจําปี การศึกษา 2560

ภาคการศึกษาที 2

ผศ.ดร. พณั ฐ กิตติพัฒนบวร
0404361 การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
ิ ทีประเมิน 18 คน
จํานวนนิสต
ตอนที 1 คุณภาพการจ ัดการเรียนการสอน
1. ผู ้สอนสอดแทรกและให ้ข ้อคิดด ้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ทางวิชชาชีพให ้กับผู ้
เรียน
2. ผูสอนมีความตังใจ กระตือรือร ้น เอาใจใส่และรับผิดชอบในการสอน
3. ผู ้สอนแจ ้งและดําเนินตามวัตถุประสงค์รายวิชา วิธก
ี ารเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมิน
ตามรายละเอียดวิชา (มคอ. 3)
ิ มีสว่ นร่วมโดยการซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือปฏิบต
4. ผู ้สอนเปิ ดโอกาสให ้นิสต
ั ก
ิ จิ กรรม
5. ผู ้สอนกระตุ ้นให ้วิเคราะห์หรือลงมือปฏิบต
ั ิ
่ งทางและมีการให ้คําปรึกษานอกเวลาเรียน
6. ผู ้สอนมีชอ
7. ผู ้สอนใช ้วิธส
ี อนและสือการสอนประกอบเหมาะสมกับเนือหารายวิชา
8. ผู ้สอนสามารถถ่ายทอดความรู ้ให ้ผู ้เรียนเข ้าใจ
9. ผู ้สอนประเมินผลการเรียนอย่างเป็ นระบบและเหมาะสม
10. ผู ้สอนได ้ชีแจงให ้กับผู ้เรียนได ้เห็นประโยชน์หรือความสําคัญในการความรู็ไปประยุกต์ใช ้
เช่นทางวิชาการ ชีวต
ิ ประจําวัน หรือการทํางานในอนาคต

0424522
0000167
0404316
0000167
0404131
0404333
0000167
ผลการประเมินภาพรวม
ออกจากระบบ

เฉลีย

SD

4.33

0.49

4.33

0.49

4.33

0.49

4.39
4.28
4.22
4.33
4.28
4.33

0.50
0.46
0.43
0.49
0.46
0.49

4.39

0.50

4.32
ตอนที 2 สิงสน ับสนุนการเรียนรู ้
1. ห ้องเรียน / ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารมีความเหมาะสม
2. โสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์ประกอบการเรียนมีความเหมาะสมและเพียงพอ
3. บรรยากาศและสิงแวดล ้อมมีความเหมาะสมเอือต่อการเรียนรู ้
4. ทรัพยากรการเรียน เช่น หนังสือ ตํารา และสิงพิมพ์ มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการ
เรียนรู ้

เฉลีย
4.33
4.33
4.33

SD
0.49
0.49
0.49

4.39

0.50

4.35
ค่าเฉลียภาพรวม

4.33

เพิมเติม

กลุม
่ ภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สํานักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช ้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304

