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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 เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการผลิตและการ
ปฏิบัติการ  

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา การจัดการปฏิบัติการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการ
จัดการ ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ซึ่งการจัดท า มคอ .3 ได้ข้อมูลมาจากการทบทวน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนจากครั้งที่ผ่านมา เพ่ือการพัฒนาคุณภาพของการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง 
 
              ผู้จัดท า 
        พฤศจิกายน 2560 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
    รหัสวิชา 3663102 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย)  การจัดการการปฏิบัติการ 
                                         (ภาษาอังกฤษ)   Operations Management 
2. จ านวนหน่วยกิต 
    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     บริหารธุรกิจบัณฑิต/วิชาแกน 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา  ผศ.ดร.นคเรศ ณ พัทลุง 
     อาจารย์ผู้สอน   อาจารย์กัญญทอง หรดาล   ตอนเรียน A1 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
    ภาคการศึกษาท่ี 2 / ชั้นปทีี่ 2 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
    ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
    คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    20 พฤศจิกายน 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 3 (วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560) 

 5 

หมวดที ่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 

 
หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา (ระบุทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
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 านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย การฝึก 

 
สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชั่วโมงต่อภาค 
การศึกษา 

สอนเสริมตามความ 
ต้องการของนักศึกษา 
เฉพาะราย 

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน 
ภาคสนาม 

90 ชั่วโมงต่อภาค 
การศึกษา 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

- อาจารย์ประจ ารายวิชา ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับรายวิชาในคาบเรียนของวิชาแต่ละสัปดาห์  เป็นจ านวน 
3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  

- อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มที่ห้องพักอาจารย์ ตามความต้องการในเวลา
ราชการเท่านั้น เป็นจ านวน 24 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 
 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  

นักศึกษาจะต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมต่อตนเองในการท างาน หรือด าเนินกิจการ ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ขององค์กร สังคม และประเทศชาติเป็นส าคัญ 
ฉะนั้น การเรียนการสอนจึงต้องมีการพัฒนาคุณลักษณะส าคัญให้แก่นักศึกษาในด้านคุณธรรม จริยธรรม 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  1.1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

  1.1.2 มีความพอเพียงเป็นหลักในการด าเนินชีวิต  โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ  ความมี
เหตุผล  และการสร้างภูมิคุ้มกัน 

 1.1.3 มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
    1.1.4 มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความส าคัญทางธุรกิจ สามารถจัดการ
ปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ    
 1.2 วิธีการสอน  
  1.2.1 ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้า
ชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายท่ีเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

1.2.2  ฝึกนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบในการท างานกลุ่มโดยฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น าและ
การเป็นสมาชิกของกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยไม่ทุจริตหรือคัดลอกงานของผู้อ่ืน  
  1.2.3 อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา และมีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ประพฤติดี ปฏิบัติดี ท าประโยชน์กับส่วนรวมและมี
จิตสาธารณะ 
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 1.3 วิธีการประเมินผล     
  1.3.1 ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมของหลักสูตร 

1.3.2 ประเมินจากการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาของนักศึกษา การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 

1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ไม่คัดลอกผลงานของผู้อ่ืนมาเป็น
ของตน 
 
2. ความรู้ 
    2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 
  นักศึกษาต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการบริหารจัดการด้านธุรกิจระหว่างประเทศอย่าง
ถ่องแท้ในแนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ เพ่ือประโยชน์ต่อ
ตนเอง สังคม และประเทศชาติ ดังนั้น มาตรฐานด้านความรู้ต้องครอบคลุม ดังนี้ 
  2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของแนวคิด ทฤษฎี หลักการและกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ 

2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถบูรณาการและน ามา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

2.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านธุรกิจระหว่าง-ประเทศ 
รวมทั้งมีความเข้าใจในผลกระทบในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลกอย่างเท่าทัน 
    2.2  วิธีการสอน  

2.2.1 ใช้การสอนหลายรูปแบบต่างๆ เช่น การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การใช้กรณีศึกษา 
การสอนแบบบรรยายและอภิปราย เป็นต้น 
 2.2.2 เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความช านาญในสาขาที่เก่ียวข้องมาบรรยายพิเศษ 

2.2.3 จัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในองค์กรที่มีการด าเนินงาน
เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ ฝึกการเขียนแผนธุรกิจ เป็นต้น 
    2.3 วิธีการประเมินผล 

2.3.1 ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วม การตอบค าถาม 
2.3.2 ใช้รูปแบบและเครื่องมือประเมินที่หลากหลาย เช่น การสอบข้อเขียนทั้งกลาง-ภาคและปลาย

ภาค การท ารายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา การท าโครงการ เป็นต้น 
2.3.3 ประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
 3.1 ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา    

นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทั ้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการท างาน  หรือด าเนิน
กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ โดยใช้หลักการวิเคราะห์ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดทักษะทางปัญญา 
ดังนี้ 
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3.1.1 สามารถสื บค้น  แสวงหาความรู้และประเมินข้อมู ล เพ่ิม เติมได้ด้ วยตนเองเพ่ื อ                   
การเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปของโลกและธุรกิจ 

3.1.2 มีความคิด คิดอย่างสร้างสรรค์ อย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ สามารถบูรณาการ
ความรู้จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณ์เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและสถานการณ์ทั่วไปได้
อย่างเหมาะสม 

3.1.3 สามารถคิดค้น วางแผน วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้าน มี
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิ จ ท าให้เกิดการได้เปรียบ
ทางการแข่งขันทางธุรกิจ  
   3.2 วิธีการสอน 

3.2.1 ศึกษากรณีศึกษา 
3.2.2 เข้าฝึกทักษะอาชีพในสถานประกอบการจริง 
3.2.3 การอภิปรายกลุ่ม 
3.2.4 การระดมสมอง 
3.2.5 อบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในด้านธุรกิจระหว่าง

ประเทศ 
   3.3 วิธีการประเมินผล 

3.3.1 ประเมินผลความสามารถในการคิดวิเคราะห์จากกรณีศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษา 
3.3.2 ประเมินผลงานที่เกิดจากการใช้กระบวนการแก้ไขปัญหาและการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็น

ระบบ เช่น แบบประเมินผลจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การสัมมนา การรายงาน ผลการ-อภิปรายกลุ่ม 
เป็นต้น 

3.3.3 ประเมินผลจากการศึกษาค้นคว้ารายงาน/โครงการ/งานวิจัยที่ได้รับมอบหมาย 
 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา          

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบจ าเป็นต้องเกิดขึ้นกับนักศึกษาในการ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ดังนั้น นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้ 

 4.1.1 สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  4.1.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งของตนเองและส่วนรวม พร้อมทั้ง
ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกด้านต่างๆ 

4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์การและ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
    4.2 วิธีการสอน         
  4.2.1 มอบหมายงานกลุ่มและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและหมุนเวียนกัน 

4.2.2 จัดให้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการในระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับประเทศ 
 4.3 วิธีการประเมินผล        

4.3.1 ประเมินจากผลการท างานของกลุ่มและผลงานของผู้เรียนในกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย 
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 4.3.2 ประเมินจากการน าเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้น าในการอภิปรายซักถาม 
4.3.3 ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ และการน าเสนอรายงาน 

 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา      
นักศึกษาต้องมีทักษะในการเลือกใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข สถิติ และพินิจความเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ใน

การท างานและประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือน าเสนอรายงานข้อมูล
สารสนเทศเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณในการวิเคราะห์และ

ตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจ าวัน 
5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการ

เขียน และมีรูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสม 
 5.1.3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อเพ่ือการสื่อสาร ค้นคว้า ประมวลผลและ

สนับสนุนการด าเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสม 

 

    5.2 วิธีการสอน 
5.2.1 มอบหมายให้ค้นคว้าหาข้อมูลและน าเสนอหน้าชั้นเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
5.2.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข โดยใช้กรณีศึกษาหรือ

รายงานทางธุรกิจทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
    5.3 วิธีการประเมินผล        

5.3.1 ประเมินการสืบค้นงานและการวิเคราะห์ข้อมูลจากการน าเสนองานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งใน
รูปแบบการเขยีนรายงาน และ/หรือการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

 5.3.2 ประเมินจากผลการวิเคราะห์กรณีศึกษาหรือรายงานทางธุรกิจ 
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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 

อาจารย์กัญญ
ทอง หรดาล  

2 
 

การออกแบบผลิตภัณฑ์
และกระบวนการผลิตภาพ 

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

อาจารย์กัญญ
ทอง หรดาล 

3 
 
 

การเลือกท าเลที่ตั้งและการ
วางผังสถานประกอบการ   

3 
 

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

อาจารย์กัญญ
ทอง หรดาล 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

ท้ายชั่วโมง 
 
 

4 
 
 

การพยากรณ์   3 
 
 

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

อาจารย์กัญญ
ทอง หรดาล 

5 
 

การวางแผนก าลังการผลิต
และความต้องการ
ทรัพยากร 

3 
 

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

อาจารย์กัญญ
ทอง หรดาล 

  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 

อาจารย์กัญญ
ทอง หรดาล 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

7 การบริหารโครงการ 3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยายโดยมีสื่อการสอน : 
Power Point Slide และ/หรือ 
คลิปมัลติมีเดีย ประกอบ 
- ระหว่างการบรรยาย มีการตั้ง
ค าถามให้นักศึกษาตอบค าถาม
หรือให้นักศึกษายกตัวอย่าง เพ่ือ
ทดสอบความเข้าใจ 
- เชิญวิทยากรมาบรรยายพิเศษ 

อาจารย์กัญญ
ทอง หรดาล 

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 

อาจารย์กัญญ
ทอง หรดาล 

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 

อาจารย์กัญญ
ทอง หรดาล 

10 - 11 การจัดการคุณภาพ   6 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยายโดยมีสื่อการสอน : 
Power Point Slide และ/หรือ 
คลิปมัลติมีเดีย ประกอบ 

อาจารย์กัญญ
ทอง หรดาล 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

- ระหว่างการบรรยาย มีการตั้ง
ค าถามให้นักศึกษาตอบค าถาม
หรือให้นักศึกษายกตัวอย่าง เพ่ือ
ทดสอบความเข้าใจ 
- 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 

อาจารย์กัญญ
ทอง หรดาล 

13 - 14 นักศึกษาน าเสนอโครงงาน
ที่ส าเร็จรวมถึงจัดส่ง
แบบฝึกหัดในระหว่างภาค
เรียนที่ผ่านมา 

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

อาจารย์กัญญ
ทอง หรดาล 

15 ทบทวนเนื้อหาสาระการ
เรียนรู้ 

3 บรรยายสรุปสาระส าคัญ 
อภิปรายผลสะท้อนการเรียนรู้ 

อาจารย์กัญญ
ทอง หรดาล 

  สอบปลายภาค    
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม

ที ่
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ 

ประเมิน 
สัดส่วนของ

การ 
ประเมินผล 

1 1.1,1.2,1.3,2.1,2.2,2.3
,3.1,3.2,3.3,4.1,4.2, 
4.3,5.4 

การจัดท างานเดี่ยวและงานกลุ่ม 1 - 15 30% 

2 
 

1.1,1.2,3.3,4.2,4.3,5.3 - การเข้าชั้นเรียน 
- การมีส่วนร่วมใน 
การถามตอบและอภิปราย 

1 - 15  10% 
 

3 
 
 

1.1,2.1,2.2,2.3,3.3 การสอบกลางภาคและสอบปลาย
ภาค 

8 และ 16 
 
 

60% 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

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

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 ซีเอ็ด

ยูเคชั่น 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

- Stevenson, W. J., & Hojati, M. (2007). Operations management (Vol. 8). Boston: 
McGraw-Hill/Irwin. 

- Fitzsimmons, J. A., Fitzsimmons, M. J., & Bordoloi, S. (2008). Service management: 
Operations, strategy, and information technology (p. 4). New York, NY: McGraw-Hill. 

- Krajewski, L. J., & Ritzman, L. P. (2005). Operations management: processes and 
value chains. Prentice Hall. 

- Waller, D. L. (2003). Operations management: a supply chain approach. Cengage 
Learning Business Press. 

- Slack, N., Chambers, S., & Johnston, R. (2010). Operations management. Pearson 
education. 

- Russell, R. S., & Taylor, B. W. (2005). Operations management: Quality and 
competitiveness in a global environment. Wiley. 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1. สังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรมการอภิปราย และการตอบค าถาม 
2. ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้ารายงานที่ได้รับมอบหมาย 
3. การสอบปฏิบัติและการสอบวัดผลความรู้ โดยการจัดท าข้อสอบ 

 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน    

1. ผลการสอบ 
2. การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3. แบบประเมินอาจารย์ผู้สอน 

 
3. การปรับปรุงการสอน     

1. น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน 
2. เข้าร่วมการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสิทธิภาพของอาจารย์ผู้สอน   

 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

1. การทวนสอบการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา โดยการสังเกต การสัมภาษณ์ โดยอาจารย์ผู้สอน 
2. การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอ่ืน หรือ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
-ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
 
 

 


