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ค าน า 
 

รายวิชาการจัดการการปฏิบัติการ รหัสวิชา 3663102 เป็นรายวิชาที่กล่าวถึงการวางแผน การ
ด าเนินงาน การควบคุมการผลิตสินค้าและบริการ การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตภาพ การ
เลือกท าเลที่ตั้งและการวางผังสถานประกอบการ  การพยากรณ์  การวางแผนก าลังการผลิตและความ
ต้องการทรัพยากร  การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์  การจัดการโครงการ  การจัดการสินค้า
คงเหลือ  การจัดการคุณภาพ  ความสามารถในการแข่งขัน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการ
ปฏิบัติการ  

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา การจัดการปฏิบัติการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการ
จัดการ ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ซึ่งการจัดท า มคอ.3 ได้ข้อมูลมาจากการทบทวน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนจากครั้งที่ผ่านมา เพ่ือการพัฒนาคุณภาพของการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง 
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รายละเอียดของรายวิชา 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

 
หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
    3663102  การจัดการการปฏิบัติการ  
2. จ านวนหน่วยกิต 
    3 หน่วยกิต   3(3-0-6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  / หมวดวิชาเฉพาะวิชาแกน  
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

ผศ.ดร.นคเรศ ณ พัทลุง อาจารย์ผู้สอน ตอนเรียน C1 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
    ภาคการศึกษาท่ี 2 / 2559 ชั้นปีที่ 2 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    9.1 วันที่จัดท า   7 ธันวาคม 2559 
    9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด  7 ธันวาคม 2559 
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หมวด 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. เพ่ือให้ทราบและเข้าใจ ความหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดการการปฏิบัติการ  
และการด าเนินการในองค์การที่ผลิตสินค้าและบริการ 

2. เพ่ือให้ทราบและเข้าใจ กลยุทธ์ในการด าเนินงานและการปฏิบัติ 
3. เพ่ือให้ทราบและเข้าใจ หลักการค านวณตามโมเดลการพยากรณ์ การวางแผนเลือกท าเลที่ตั้ง

การบริหารโครงการ 
4. เพ่ือให้ทราบและเข้าใจในกระบวนการ การในการพัฒนาคุณภาพในการผลิตและการ

ด าเนินงาน 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

1. เพ่ือให้ทราบและเข้าใจ กลยุทธ์ในการด าเนินงานและการปฏิบัติการเลือกท าเลที่ตั้งให้
เหมาะสมกับการตั้งโรงงาน และการด าเนินธุรกิจค้าปลีกบริการ ซึ่งมีความแตกต่างกันใน
รายละเอียด 

2. เพ่ือให้ทราบและเข้าใจ หลักการค านวณตามโมเดลการพยากรณ์ การวางแผนเลือกท าเลที่ตั้ง 
การบริหารโครงการ การจัดการสินค้าคงคลัง 

3. เพ่ือให้ทราบและเข้าใจในกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพในการผลิตและการด าเนินงาน
รวมทั้งในส่วนของการเทคโนโลยีใหม่เพ่ือการด าเนินการผลิตและด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
เพ่ิมผลผลิตมากขึ้น 

        
หมวด 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
การวางแผน การด าเนินงาน การควบคุมการผลิตสินค้าและบริการ การออกแบบผลิตภัณฑ์และ

กระบวนการ ผลิตภาพการเลือกท าเลที่ตั้งและการวางผังสถานประกอบการ การพยากรณ์ การวางแผน
ก าลังการผลิตและความต้องการทรัพยากร การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ การจัดการโครงการ 
การจัดการสินค้าคงเหลือ การจัดการคุณภาพ ความสามารถในการแข่งขัน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
และการปฏิบัติการ  

Planning, organizing, and controlling in production of goods and services, product 
and process design, productivity, location and layout selection, forecasting, capacity and 
resource planning, supply chain management and logistics, project management, inventory 
management, quality management, competitiveness, technology in production and 
operations. 
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2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษาเป็นรายบุคคล 
บรรยาย สอนเสริม ปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 
45 ชั่วโมง 

 
 

สอนเสริมเพ่ือทดแทนคาบเรียนที่ไม่สามารถท าการสอน
ได้ หรือตามที่ผู้เรียนร้องขอ เพ่ือทบทวนความรู้ความ
เข้าใจให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

ไม่มี 90 ชั่วโมง 
(ก ำกับติดตำมผ่ำนระบบ 
wbsc.dusit.ac.th) 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมงหรือตามความเหมาะสมโดยประกาศให้ผู้เรียนทราบ ทั้งนี้นักศึกษาต้องนัด
หมายวันเวลาล่วงหน้าเป็นรายบุคคล และนอกจากนั้นยังอนุญาตให้นักศึกษาติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ Social 
Media (Line Application) และ e-mail ส่วนตัวได้ตลอดเวลาตามความเหมาะสม 
 

หมวด 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม 

และสิ่งแวดล้อม 
(2) มีความพอเพียงเป็นหลักในการด าเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล 

และการสร้างภูมิคุ้มกัน 
(3) มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
(4) มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความส าคัญทางธุรกิจ สามารถจัดการปัญหา

ทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ 
1.2 วิธีการสอน 

(1) สร้างวัฒนธรรมองค์การในชั้นเรียน เพ่ือปลูกจิตส านึกข้ันพ้ืนฐานให้กับนักศึกษา ในการรักษา
ระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย ความมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย ชุมชน การ
ตรงต่อเวลาการแต่งกายให้เหมาะสมตามกาลเทศะ ความรับผิดชอบ ในหน้าที่ และความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

(2) อาจารย์ผู้สอนต้องช่วยกันสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอน ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ให้เกิดกับนักศึกษา โดยการจัดโครงการ / กิจกรรม พัฒนาจิตสาธารณะ การศึกษาดู
งาน และการท าประโยชน์ให้กับชุมชน กิจกรรมภายใน ได้แก่ การยกย่องชมเชยนักศึกษาที่
ประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นที่ประจักษ์ นักศึกษาท่ีท าประโยชน์ให้กับสังคม 

(3)  อาจารย์ผู้สอนประพฤติตนเองเป็นแบบอย่างให้กับนักศึกษา 
   1.3 วิธีการประเมินผล 

(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย 

(2) ประเมินจากการแต่งกายของนักศึกษาท่ีเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและบุคคล 
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(4) ประเมินจากงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /การศึกษาดูงาน /รายงาน ที่ได้รับมอบหมาย มีความ
ซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่น า ผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน 

2. ความรู้ 
   2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ 
(2) มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจทั้งทางด้าน

สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
(3) มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในด้านการวางแผน 

การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดา เนินงาน 
รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ 

(4) มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความเข้าใจ
อย่างเท่าทันในผลกระทบในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก 

2.2 วิธีการสอน 
(1) สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ

ทฤษฎีทีส่ าคัญในเนื้อหารายวิชาการจัดการการปฏิบัติการ สามารถอธิบายแนวคิด ทฤษฎี 
หลักการของการบริหารการผลิตและการปฏิบัติการทั้งในส่วนของธุรกิจที่ผลิตสินค้า และ
หน่วยงานที่ให้บริการ 

(2) สอนแบบการบูรณาการและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประสิทธิภาพใน
การผลิตและการด าเนินงาน 

(3) สอนแบบการใช้เทคนิคการปฏิบัติงานด้านการค านวณตามหลักโมเดลการค านวณหาผลผลิต 
การวางแผนเลือกท าเลที่ตั้ง การบริหารสินค้าคงคลัง และบริการโครงการ เป็นต้น 

(4) เน้นการสอนโดยการติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เก่ียวข้องการผลิตและการด าเนินการ ทัง้
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

   2.3 วิธีการประเมินผล 
(1) ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย 
(2) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม 
(3) ประเมินจากการวิเคราะห์กรณีศึกษา เพ่ือวัดความเข้าใจของนักศึกษา 
(4) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้า พร้อมการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
(5) ประเมินจากงาน /กิจกรรมต่างๆ ที่มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ เช่นแบบฝึกหัดทบทวน

เพ่ือวัดความเข้าใจของนักศึกษา 
3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

(1) สามารถสืบค้น ประเมินข้อมูล จากหลายแหล่งและมีประสิทธิภาพด้วยตนเอง เพ่ือให้ได้
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการใช้งานตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ 

(2) มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผล คิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการ
ความรู้จากสาขาวิชาชีพท่ีศึกษาและประสบการณ์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและ
สถานการณ์ทั่วไปได้อย่างเหมาะสม 
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(3) สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้านมี
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ ทาให้เกิดการ
ได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ 

   3.2 วิธีการสอน 
(1) สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ

ทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหารายวิชาวิชาการจัดการการปฏิบัติการ 
(2) สอนโดยการใช้กรณีศึกษาทางด้านวิชาการจัดการการปฏิบัติการ ในสถานการณ์ปัจจุบัน 
(3) สอนแบบการอภิปรายกลุ่ม สนทนาโต้ตอบ แลกเปลี่ยนความคิด เพ่ือวัดความเข้าใจและ

เสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ 
(4) ก าหนดให้นักศึกษาฝึกการสืบค้นข้อมูลและจัดทา รายงานทางด้านการจัดการการปฏิบัติการที่

ได้รับมอบหมาย 
   3.3 วิธีการประเมินผล 

(1) ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย  
(2) ประเมินจากการวิเคราะห์กรณีศึกษา เพ่ือวัดความเข้าใจของนักศึกษา 
(3) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม 
(4) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาได้ทาการศึกษาค้นคว้า สามารถแก้ไขปัญหาทางด้านการจัดการ

การปฏิบัติการ ได้อย่างเหมาะสม พร้อมการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

(1) สามารถทางานเป็นกลุ่มและมีทักษะในการทางานเป็นทีม แสดงภาวะผู้น าสมาชิกของกลุ่ม
ได้อย่างเหมาะสมและสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได้ 

(2) สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นต่างอย่างสร้างสรรค์ เอ้ือต่อการแก้ไขปัญหาของทีม 
(3) มีความรับผิดชอบในการทางานกับผู้อื่นและรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนา

ตนเองและอาชีพ 
   4.2 วิธีการสอน 

(1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ 
(2) มอบหมายงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน (กลุ่ม) โดยเน้นความรู้ที่ได้ศึกษาในชั้นเรียน 

เพ่ือดูความสามารถในการทางานเป็นทีม กล้าที่จะแสดงภาวะผู้นา ผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตาม
สถานการณ์ 

4.3 วิธีการประเมินผล 
(1) ประเมินจากพฤติกรรมในห้องเรียน เช่น การเข้าเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในห้องเรียน

พฤติกรรมการท างานเป็นทีม และการส่งงาน 
(2) ประเมินจากการน าเสนอผลงานต่างๆ /รายงาน (กลุ่ม) และการเป็นผู้น า ผู้ตามในการอภิปราย

ซักถาม 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
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(1) สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์
และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจ าวัน 

(2) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จ าเป็นต่อการท าธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) สามารถสื่อสารเพ่ืออธิบายและสร้างความเข้าใจในรูปแบบการพูด การเขียนที่เหมาะสมส าหรับ

กลุ่มบุคคลที่แตกต่างกัน ทั้งท่ีเป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอ่ืน 
(4) สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและใช้เทคโนโลยีอ่ืน ๆ สนบัสนุนการด าเนินงานของธุรกิจ 

5.2 วิธีการสอน 
(1) มอบหมายงานให้นักศึกษา ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก Website สื่อการสอน e-learning 

และการท ารายงาน โดยมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
(2) ก าหนดให้นักศึกษาน าเสนอผลงาน /รายงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า โดยใช้รูปแบบและ

เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง 

   5.3 วิธีการประเมินผล 
(1) ประเมินจากงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา / การศึกษาดูงาน /รายงานที่ได้รับมอบหมาย 
(2) ประเมินจากผลการสืบค้น เทคนิคการน าเสนอโดยการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง

เหมาะสม 
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หมวด 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ 

 
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน  

สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 
ผู้สอน 

1 
 
 

แนะน าบทเรียน ชี้แจงการ
สอน การวัดประเมินผล  
 
การวางแผนการจัดการการ
ปฏิบัติการและผลิตภาพ 

3  กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.แนะน าเนื้อหาวิชา  
วัตถุประสงค์ของวิชาการเรียน
การสอนและการประเมินผล 
2.ใช้สื่อPowerPointและคลิปสื่อ
มัลติมีเดียประกอบการบรรยาย
โดยให้นักศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นส าคัญที่เก่ียวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ 
3.ให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์
โดยการวิเคราะห์กรณีศึกษา  
พร้อมน าเสนอ 

ผศ.ดร.นคเรศ ณ 
พัทลุง C1 
 

2 
 

การออกแบบผลิตภัณฑ์
และกระบวนการผลิตภาพ 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยายโดยมีสื่อการสอน : 
Power Point Slide และ/หรือ 
คลิปมัลติมีเดีย ประกอบ 
- ระหว่างการบรรยาย มีการตั้ง
ค าถามให้นักศึกษาตอบค าถาม
หรือให้นักศึกษายกตัวอย่าง เพ่ือ
ทดสอบความเข้าใจ 
- ให้นักศึกษาวิเคราะห์
กรณีศึกษา หรือท าแบบฝึกหัด
ท้ายชั่วโมง 

ผศ.ดร.นคเรศ ณ 
พัทลุง C1 

3 
 
 

การเลือกท าเลที่ตั้งและการ
วางผังสถานประกอบการ   

3 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยายโดยมสีื่อการสอน : Power 
Point Slide และ/หรือ คลิป
มัลตมิีเดยี ประกอบ 
- ระหว่างการบรรยาย มีการตั้งค าถาม
ให้นักศึกษาตอบค าถามหรือให้
นักศึกษายกตัวอย่าง เพื่อทดสอบ
ความเข้าใจ 
- ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา 
หรือท าแบบฝึกหดัท้ายช่ัวโมง 

ผศ.ดร.นคเรศ ณ 
พัทลุง C1 
 

4 
 

การพยากรณ์   3 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน ผศ.ดร.นคเรศ ณ 
พัทลุง C1 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

  - บรรยายโดยมีสื่อการสอน : 
Power Point Slide และ/หรือ 
คลิปมัลติมีเดีย ประกอบ 
- ระหว่างการบรรยาย มีการตั้ง
ค าถามให้นักศึกษาตอบค าถาม
หรือให้นักศึกษายกตัวอย่าง เพ่ือ
ทดสอบความเข้าใจ 
- ให้นักศึกษาวิเคราะห์
กรณีศึกษา หรือท าแบบฝึกหัด
ท้ายชั่วโมง 

 

5 
 

การวางแผนก าลังการผลิต
และความต้องการ
ทรัพยากร 

3 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยายโดยมีสื่อการสอน : 
Power Point Slide และ/หรือ 
คลิปมัลติมีเดีย ประกอบ 
- ระหว่างการบรรยาย มีการตั้ง
ค าถามให้นักศึกษาตอบค าถาม
หรือให้นักศึกษายกตัวอย่าง เพ่ือ
ทดสอบความเข้าใจ 
- เชิญวิทยากรมาบรรยายพิเศษ 

ผศ.ดร.นคเรศ ณ 
พัทลุง C1 
 

  สอบกลางภาค    
6 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

และโลจิสติกส์   
3 กิจกรรมการเรียนการสอน 

- บรรยายโดยมีสื่อการสอน : 
Power Point Slide และ/หรือ 
คลิปมัลติมีเดีย ประกอบ 
- ระหว่างการบรรยาย มีการตั้ง
ค าถามให้นักศึกษาตอบค าถาม
หรือให้นักศึกษายกตัวอย่าง เพ่ือ
ทดสอบความเข้าใจ 
- ให้นักศึกษาวิเคราะห์
กรณีศึกษา หรือท าแบบฝึกหัด
ท้ายชั่วโมง 

ผศ.ดร.นคเรศ ณ 
พัทลุง C1 
 

7 การบริหารโครงการ 3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยายโดยมีสื่อการสอน : 
Power Point Slide และ/หรือ 
คลิปมัลติมีเดีย ประกอบ 

ผศ.ดร.นคเรศ ณ 
พัทลุง C1 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

- ระหว่างการบรรยาย มีการตั้ง
ค าถามให้นักศึกษาตอบค าถาม
หรือให้นักศึกษายกตัวอย่าง เพ่ือ
ทดสอบความเข้าใจ 
- เชิญวิทยากรมาบรรยายพิเศษ 

8 การบริหารโครงการ 3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยายโดยมีสื่อการสอน : 
Power Point Slide และ/หรือ 
คลิปมัลติมีเดีย ประกอบ 
- ระหว่างการบรรยาย มีการตั้ง
ค าถามให้นักศึกษาตอบค าถาม
หรือให้นักศึกษายกตัวอย่าง เพ่ือ
ทดสอบความเข้าใจ 
- ให้นักศึกษาวิเคราะห์
กรณีศึกษา หรือท าแบบฝึกหัด
ท้ายชั่วโมง 

ผศ.ดร.นคเรศ ณ 
พัทลุง C1 
 

9 การจัดการสินค้าคงคลัง 3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยายโดยมีสื่อการสอน : 
Power Point Slide และ/หรือ 
คลิปมัลติมีเดีย ประกอบ 
- ระหว่างการบรรยาย มีการตั้ง
ค าถามให้นักศึกษาตอบค าถาม
หรือให้นักศึกษายกตัวอย่าง เพ่ือ
ทดสอบความเข้าใจ 
- ให้นักศึกษาวิเคราะห์
กรณีศึกษา หรือท าแบบฝึกหัด
ท้ายชั่วโมง 

ผศ.ดร.นคเรศ ณ 
พัทลุง C1 
 

10 - 11 การจัดการคุณภาพ   6 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยายโดยมีสื่อการสอน : 
Power Point Slide และ/หรือ 
คลิปมัลติมีเดีย ประกอบ 
- ระหว่างการบรรยาย มีการตั้ง
ค าถามให้นักศึกษาตอบค าถาม
หรือให้นักศึกษายกตัวอย่าง เพ่ือ
ทดสอบความเข้าใจ 

ผศ.ดร.นคเรศ ณ 
พัทลุง C1 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

- ให้นักศึกษาวิเคราะห์
กรณีศึกษา หรือท าแบบฝึกหัด
ท้ายชั่วโมง 

12 ความสามารถในการ
แข่งขันและเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตและ
การปฏิบัติการ 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยายโดยมีสื่อการสอน : 
Power Point Slide และ/หรือ 
คลิปมัลติมีเดีย ประกอบ 
- ระหว่างการบรรยาย มีการตั้ง
ค าถามให้นักศึกษาตอบค าถาม
หรือให้นักศึกษายกตัวอย่าง เพ่ือ
ทดสอบความเข้าใจ 
- ให้นักศึกษาท า วิเคราะห์หรือ
ท าแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมง 

ผศ.ดร.นคเรศ ณ 
พัทลุง C1 
 

13 - 14 นักศึกษาน าเสนอโครงงานที่
ส าเร็จรวมถึงจัดส่ง
แบบฝึกหัดในระหว่างภาค
เรียนที่ผ่านมา 

6 น าเสนอ: Power Point Slide 
และ/หรือ คลิปมัลติมีเดีย 
ประกอบ 
- ระหว่างน าเสนอ มีการตั้ง
ค าถามให้นักศึกษาตอบค าถาม
หรือให้นักศึกษายกตัวอย่าง เพ่ือ
ทดสอบความเข้าใจ 

ผศ.ดร.นคเรศ ณ 
พัทลุง C1 

15 ทบทวนเนื้อหาสาระการ
เรียนรู ้

3 บรรยายสรุปสาระส าคัญ 
อภิปรายผลสะท้อนการเรียนรู้ 

 

  สอบปลายภาค    
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม

ที ่
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ 

ประเมิน 
สัดส่วนของ

การ 
ประเมินผล 

1 1.1,2.1,3.2,4.1,5.1 การจัดท างานเดี่ยวและงานกลุ่ม 1 - 15 30% 

2 
 

1.1,2.1,3.2,4.1,5.1 - การเข้าชั้นเรียน 
- การมีส่วนร่วมใน 
การถามตอบและอภิปราย 

1 - 15  10% 
 

3 
 

1.1,2.1,3.2,5.1 การสอบกลางภาคและสอบปลาย
ภาค 

8 และ 16 60% 
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หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารและต าราหลัก 
 นคเรศ ณ พัทลุง และคณะ. (2557). เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา การจัดการปฏิบัติการ. 

กรุงเทพฯ. ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์.  
      บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) คู่ความร่วมมือทางวิชาการ. (2559). เอกสารประกอบ 

การเรียนรายวิชา การจัดการการปฏิบัติการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริการลูกค้า. กรุงเทพฯ.  ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์. 

 2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
     จินตนัย  ไพรสน และคณะ. (2551). การจัดการผลิตและการปฏิบัติการ.กรุงเทพฯ. 

เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไซน่า.  
     บุษบา  พฤกษภาพันธุ์รัตน์. (2552). การวางแผนกละควบคุมการผลิต. กรุงเทพฯ ซีเอ็ดยูเคชั่น    
     เบญจมาส เปาะทอง และคณะ. (2553). การวางแผนและควบคุมการผลิต. กรุงเทพ ฯ ซีเอ็ดยูเคชั่น  

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
CD ประกอบเอกสารการสอน 

4.   WEBSITE อ้างอิง 
- http://www.kmitnbxmie8.com/index.php  เว็ปไซต์ของภาควิชาการบริหารอุตสหกรรม  

มหาวิทยาลัยเทคโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 

หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1.1 การสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 
1.2 แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
2.1  ผลการเรียนของนักศึกษา การสอบย่อย สอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 
2.2     ผลการฝึกปฏิบัติ 
2.3     รายงานการค้นคว้าต่างๆ ที่มอบหมาย 
2.4     การน าเสนอผลงาน การตอบค าถามของนักศึกษา 

3. การปรับปรุงการสอน 
3.1 จัดวิพากษ์แนวการสอนโดยคณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรและอาจารย์อ่ืนในสาขาวิชาและน าผล

การประเมินในข้อ 1 และ 2 มาใช้เพ่ือการด าเนินการ 
3.2 จัดประชุมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
หลักสูตรมีคณะกรรมการประเมินการสอนท าหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดย 

การสุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา  พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย 

http://www.kmitnbxmie8.com/index.php
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นักศึกษาที่เรียนในแต่ละภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร  
การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน  หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชาอาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบใน
การทบทวนเนื้อหาที่สอน  กลยุทธ์ที่ใช้ในการสอน และน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป 


