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คํานํา 
 

รายวิชาการจัดการการปฏิบัติการ รหัสวิชา 3663102 เป็นรายวิชาที่กล่าวถึงการวางแผน การ
ดําเนินงาน การควบคุมการผลิตสินค้าและบริการ การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตภาพ การ
เลือกทําเลท่ีต้ังและการวางผังสถานประกอบการ  การพยากรณ์  การวางแผนกําลังการผลิตและความ
ต้องการทรัพยากร  การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์  การจัดการโครงการ  การจัดการสินค้า
คงเหลือ  การจัดการคุณภาพ  ความสามารถในการแข่งขัน เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการผลิตและการ
ปฏิบัติการ  

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา การจัดการปฏิบัติการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการ
จัดการ ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ซึ่งการจัดทํา มคอ.3 ได้ข้อมูลมาจากการทบทวน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนจากคร้ังที่ผ่านมา เพ่ือการพัฒนาคุณภาพของการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการการปฏิบัติการอย่างต่อเน่ือง 
 
              ผู้จัดทํา 
        พฤศจิกายน 2560 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1. รหัสและชือ่รายวิชา 
    รหัสวิชา 3663102 ช่ือรายวิชา (ภาษาไทย)  การจัดการการปฏิบัติการ 
                                         (ภาษาอังกฤษ)   Operations Management 
2. จํานวนหนว่ยกิต 
    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     บริหารธุรกิจบัณฑิต/วิชาแกน 
4. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน 
     อาจารย์ผูป้ระสานงานรายวิชา  ผศ.ดร.นคเรศ ณ พัทลุง 
     อาจารย์ผู้สอน   ผศ.ดร.นคเรศ ณ พัทลุง  ตอนเรียน A1 และ B1 
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีทีเ่รียน 
    ภาคการศึกษาที่ 2 / ช้ันปีที่ 2 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    ไม่ม ี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
    คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
    20 พฤศจิกายน 2560 
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หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. เพ่ือให้ทราบและเข้าใจ ความหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดการการปฏิบัติการ  
และการดําเนินการในองค์การที่ผลิตสินค้าและบริการ 

2. เพ่ือให้ทราบและเข้าใจ กลยุทธ์ในการดําเนินงานและการปฏิบัติ 
3. เพ่ือให้ทราบและเข้าใจ หลักการคํานวณตามโมเดลการพยากรณ์ การวางแผนเลือกทําเลท่ีต้ัง

การบริหารโครงการ 
4. เพ่ือให้ทราบและเข้าใจในกระบวนการ การในการพัฒนาคุณภาพในการผลิตและการ

ดําเนินงาน 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรบัปรงุรายวิชา 

1. เพ่ือให้ทราบและเข้าใจ กลยุทธ์ในการดําเนินงานและการปฏิบัติการเลือกทําเลท่ีต้ังให้
เหมาะสมกับการต้ังโรงงาน และการดําเนินธุรกิจค้าปลีกบริการ ซึ่งมีความแตกต่างกันใน
รายละเอียด 

2. เพ่ือให้ทราบและเข้าใจ หลักการคํานวณตามโมเดลการพยากรณ์ การวางแผนเลือกทําเลท่ีต้ัง 
การบริหารโครงการ การจัดการสินค้าคงคลงั 

3. เพ่ือให้ทราบและเข้าใจในกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพในการผลิตและการดําเนินงาน
รวมทั้งในส่วนของการเทคโนโลยีใหม่เพ่ือการดําเนินการผลิตและดําเนินงานให้มีประสทิธิภาพ 
เพ่ิมผลผลิตมากขึ้น 

 
หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธบิายรายวิชา (ระบุท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
การวางแผน การดําเนินงาน การควบคุมการผลิตสินค้าและบริการ การออกแบบผลิตภัณฑ์และ

กระบวนการ ผลิตภาพการเลือกทําเลท่ีต้ังและการวางผังสถานประกอบการ การพยากรณ์ การวางแผน
กําลังการผลิตและความต้องการทรัพยากร การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส ์ การจัดการโครงการ 
การจัดการสินค้าคงเหลือ การจัดการคุณภาพ ความสามารถในการแข่งขนั เทคโนโลยีทีเ่ก่ียวข้องกับการผลิต
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. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย การฝึก

 
สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง

45 ช่ัวโมงต่อภาค 
การศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา 
เฉพาะราย 

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

90 ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษา 

 
3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

- อาจารย์ประจํารายวิชา ให้คําปรึกษาเก่ียวกับรายวิชาในคาบเรียนของวิชาแต่ละสัปดาห์ เป็นจํานวน 
3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  

- อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มที่ห้องพักอาจารย์ ตามความต้องการในเวลา
ราชการเท่าน้ัน เป็นจํานวน 24 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
 
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพัฒนา  

นักศึกษาจะต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมต่อตนเองในการทํางาน  หรือดําเนินกิจการที่
เก่ียวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ขององค์กร สังคม และประเทศชาติเป็นสําคัญ 
ฉะน้ัน การเรียนการสอนจึงต้องมีการพัฒนาคุณลักษณะสําคัญให้แก่นักศึกษาในด้านคุณธรรม จริยธรรม 
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

  1.1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

  1.1.2 มีความพอเพียงเป็นหลักในการดําเนินชีวิต  โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ  ความมี
เหตุผล  และการสร้างภูมิคุ้มกัน 

 1.1.3 มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
    1.1.4 มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมท่ีมีความสําคญัทางธุรกิจ สามารถจัดการ
ปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ    
 1.2 วิธีการสอน  
  1.2.1 กําหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้า
ช้ันเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
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1.2.2  ฝึกนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบในการทํางานกลุ่มโดยฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นําและ
การเป็นสมาชิกของกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยไม่ทุจริตหรือคัดลอกงานของผู้อ่ืน  
  1.2.3 อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา และมีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ประพฤติดี ปฏิบัติดี ทําประโยชน์กับส่วนรวมและมี
จิตสาธารณะ 
 
 1.3 วิธีการประเมินผล     
  1.3.1 ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมของหลักสูตร 

1.3.2 ประเมินจากการเข้าช้ันเรียนตรงเวลาของนักศึกษา การส่งงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 

1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ไม่คัดลอกผลงานของผู้อ่ืนมาเป็น
ของตน 
 
2. ความรู ้
    2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 
  นักศึกษาต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการบริหารจัดการด้านธุรกิจระหว่างประเทศอย่าง
ถ่องแท้ในแนวคิด ทฤษฎีที่สําคัญ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ เพ่ือประโยชน์ต่อ
ตนเอง สังคม และประเทศชาติ ดังน้ัน มาตรฐานด้านความรู้ต้องครอบคลุม ดังน้ี 
  2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคัญของแนวคิด ทฤษฎี หลักการและกระบวนการที่
เก่ียวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ 

2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง โดยสามารถบูรณาการและนํามา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

2.1.3 มีความรู้เก่ียวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านธุรกิจระหว่าง-ประเทศ 
รวมทั้งมีความเข้าใจในผลกระทบในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลกอย่างเท่าทัน 
    2.2  วิธีการสอน  

2.2.1 ใช้การสอนหลายรูปแบบต่างๆ เช่น การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การใช้กรณีศึกษา 
การสอนแบบบรรยายและอภิปราย เป็นต้น 
 2.2.2 เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความชํานาญในสาขาที่เก่ียวข้องมาบรรยายพิเศษ 

2.2.3 จัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในองค์กรที่มีการดําเนินงาน
เก่ียวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ ฝึกการเขียนแผนธุรกิจ เป็นต้น 
    2.3 วิธีการประเมินผล 

2.3.1 ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วม การตอบคําถาม 
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2.3.2 ใช้รูปแบบและเคร่ืองมือประเมินที่หลากหลาย เช่น การสอบข้อเขียนทั้งกลาง-ภาคและปลาย
ภาค การทํารายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา การทําโครงการ เป็นต้น 

2.3.3 ประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา    

นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทั ้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการทํางาน  หรือดําเนิน
กิจการที่เก่ียวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ โดยใช้หลักการวิเคราะห์ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังน้ัน นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดทักษะทางปัญญา 
ดังน้ี 

3.1.1 สามารถสืบค้น  แสวงหาความรู้และประเมินข้อมู ลเพ่ิ ม เติมได้ ด้วยตนเองเพ่ื อ                   
การเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปของโลกและธุรกิจ 

3.1.2 มีความคิด คิดอย่างสร้างสรรค์ อย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ สามารถบูรณาการ
ความรู้จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณ์เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและสถานการณ์ทั่วไปได้
อย่างเหมาะสม 

3.1.3 สามารถคิดค้น วางแผน วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้าน มี
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ ทําให้เกิดการได้เปรียบ
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 ประเมินผลงานท่ีเกิดจากการใช้กระบวนการแก้ไขปัญหาและการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็น

ระบบ เช่น แบบประเมินผลจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การสัมมนา การรายงาน ผลการ-อภิปรายกลุ่ม 
เป็นต้น 

3.3.3 ประเมินผลจากการศึกษาค้นคว้ารายงาน/โครงการ/งานวิจัยที่ได้รับมอบหมาย 
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา          

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบจําเป็นต้องเกิดขึ้นกับนักศึกษาในการ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ดังน้ัน นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ ดังน้ี 

 4.1.1 สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายทั้งในฐานะผู้นําและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  4.1.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งของตนเองและส่วนรวม พร้อมทั้ง
ช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกด้านต่างๆ 

4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์การและ
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
    4.2 วิธีการสอน         
  4.2.1 มอบหมายงานกลุ่มและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและหมุนเวียนกัน 

4.2.2 จัดให้เขา้ร่วมกิจกรรม/โครงการในระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับประเทศ 
 4.3 วิธีการประเมินผล        

4.3.1 ประเมินจากผลการทํางานของกลุ่มและผลงานของผู้เรียนในกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย 
 4.3.2 ประเมินจากการนําเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้นําในการอภิปรายซักถาม 

4.3.3 ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ และการนําเสนอรายงาน 
 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา      
นักศึกษาต้องมีทักษะในการเลือกใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข สถิติ และพินิจความเพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ใน

การทํางานและประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือนําเสนอรายงานข้อมูล
สารสนเทศเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังน้ัน นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
 5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณในการวิเคราะห์และ

ตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจําวัน 
5.1.2 สามารถส่ือสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการ

เขียน และมีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม 
 5.1.3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อเพ่ือการสื่อสาร ค้นคว้า ประมวลผลและ

สนับสนุนการดําเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสม 

 
    5.2 วิธีการสอน 

5.2.1 มอบหมายให้ค้นคว้าหาข้อมูลและนําเสนอหน้าช้ันเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
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5.2.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข โดยใช้กรณีศึกษาหรือ
รายงานทางธุรกิจทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
    5.3 วิธีการประเมินผล        

5.3.1 ประเมินการสืบค้นงานและการวิเคราะห์ข้อมูลจากการนําเสนองานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งใน
รูปแบบการเขียนรายงาน และ/หรือการนําเสนอหน้าช้ันเรียน 

 5.3.2 ประเมนิจากผลการวิเคราะห์กรณีศกึษาหรือรายงานทางธุรกิจ 
 

หมวด 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
แผนการสอน 
สัปดาห์ที ่

 
หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน  

สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 
ผู้สอน

1 
 
 

แนะนําบทเรียน ช้ีแจงการ
สอน การวัดประเมินผล  
 
การวางแผนการจัดการการ
ปฏิบัติการและผลิตภาพ 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.แนะนําเน้ือหาวิชา  
วัตถุประสงค์ของวิชาการเรียน
การสอนและการประเมินผล 
2.ใช้สื่อPowerPointและคลปิสื่อ
มัลติมีเดียประกอบการบรรยาย
โดยให้นักศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นสําคัญที่เก่ียวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ 
3.ให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์
โดยการวิเคราะห์กรณีศึกษา  
พร้อมนําเสนอ 

อาจารย์นคเรศ 
ณ พัทลุง 

2 
 

การออกแบบผลิตภัณฑ์
และกระบวนการผลิตภาพ 

3 กิจกรรมการเรยีนการสอน 
- บรรยายโดยมีสื่อการสอน : 
Power Point Slide และ/หรือ 
คลิปมัลติมีเดีย ประกอบ 
- ระหว่างการบรรยาย มีการต้ัง
คําถามให้นักศกึษาตอบคําถาม
หรือให้นักศึกษายกตัวอย่าง เพ่ือ
ทดสอบความเข้าใจ 
- ให้นักศึกษาวิเคราะห์

อาจารย์นคเรศ 
ณ พัทลุง 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน

กรณีศึกษา หรอืทําแบบฝึกหัด
ท้ายช่ัวโมง 

3 
 
 

การเลือกทําเลท่ีต้ังและการ
วางผังสถานประกอบการ   

3
 

กิจกรรมการเรยีนการสอน 
- บรรยายโดยมีสื่อการสอน : 
Power Point Slide และ/หรือ 
คลิปมัลติมีเดีย ประกอบ 
- ระหว่างการบรรยาย มีการต้ัง
คําถามให้นักศกึษาตอบคําถาม
หรือให้นักศึกษายกตัวอย่าง เพ่ือ
ทดสอบความเข้าใจ 
- ให้นักศึกษาวิเคราะห์
กรณีศึกษา หรอืทําแบบฝึกหัด
ท้ายช่ัวโมง 
 
 

อาจารย์นคเรศ 
ณ พัทลุง 

4 
 
 

การพยากรณ์   3
 
 

กิจกรรมการเรยีนการสอน 
- บรรยายโดยมีสื่อการสอน : 
Power Point Slide และ/หรือ 
คลิปมัลติมีเดีย ประกอบ 
- ระหว่างการบรรยาย มีการต้ัง
คําถามให้นักศกึษาตอบคําถาม
หรือให้นักศึกษายกตัวอย่าง เพ่ือ
ทดสอบความเข้าใจ 
- ให้นักศึกษาวิเคราะห์
กรณีศึกษา หรอืทําแบบฝึกหัด
ท้ายช่ัวโมง 

อาจารย์นคเรศ 
ณ พัทลุง 

5 
 

การวางแผนกําลังการผลิต
และความต้องการ
ทรัพยากร 

3
 

กิจกรรมการเรยีนการสอน 
- บรรยายโดยมีสื่อการสอน : 
Power Point Slide และ/หรือ 
คลิปมัลติมีเดีย ประกอบ 

อาจารย์นคเรศ 
ณ พัทลุง 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน

- ระหว่างการบรรยาย มีการต้ัง
คําถามให้นักศกึษาตอบคําถาม
หรือให้นักศึกษายกตัวอย่าง เพ่ือ
ทดสอบความเข้าใจ 
- เชิญวิทยากรมาบรรยายพิเศษ 

  สอบกลางภาค  
6 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

และโลจิสติกส ์  
3 กิจกรรมการเรยีนการสอน 

- บรรยายโดยมีสื่อการสอน : 
Power Point Slide และ/หรือ 
คลิปมัลติมีเดีย ประกอบ 
- ระหว่างการบรรยาย มีการต้ัง
คําถามให้นักศกึษาตอบคําถาม
หรือให้นักศึกษายกตัวอย่าง เพ่ือ
ทดสอบความเข้าใจ 
- ให้นักศึกษาวิเคราะห์
กรณีศึกษา หรอืทําแบบฝึกหัด
ท้ายช่ัวโมง 

อาจารย์นคเรศ 
ณ พัทลุง 

7 การบริหารโครงการ 3 กิจกรรมการเรยีนการสอน 
- บรรยายโดยมีสื่อการสอน : 
Power Point Slide และ/หรือ 
คลิปมัลติมีเดีย ประกอบ 
- ระหว่างการบรรยาย มีการต้ัง
คําถามให้นักศกึษาตอบคําถาม
หรือให้นักศึกษายกตัวอย่าง เพ่ือ
ทดสอบความเข้าใจ 
- เชิญวิทยากรมาบรรยายพิเศษ 

อาจารย์นคเรศ 
ณ พัทลุง 

8 การบริหารโครงการ 3 กิจกรรมการเรยีนการสอน 
- บรรยายโดยมีสื่อการสอน : 
Power Point Slide และ/หรือ 
คลิปมัลติมีเดีย ประกอบ 

อาจารย์นคเรศ 
ณ พัทลุง 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน

- ระหว่างการบรรยาย มีการต้ัง
คําถามให้นักศกึษาตอบคําถาม
หรือให้นักศึกษายกตัวอย่าง เพ่ือ
ทดสอบความเข้าใจ 
- ให้นักศึกษาวิเคราะห์
กรณีศึกษา หรอืทําแบบฝึกหัด
ท้ายช่ัวโมง 

9 การจัดการสินค้าคงคลัง 3 กิจกรรมการเรยีนการสอน 
- บรรยายโดยมีสื่อการสอน : 
Power Point Slide และ/หรือ 
คลิปมัลติมีเดีย ประกอบ 
- ระหว่างการบรรยาย มีการต้ัง
คําถามให้นักศกึษาตอบคําถาม
หรือให้นักศึกษายกตัวอย่าง เพ่ือ
ทดสอบความเข้าใจ 
- ให้นักศึกษาวิเคราะห์
กรณีศึกษา หรอืทําแบบฝึกหัด
ท้ายช่ัวโมง 

อาจารย์นคเรศ 
ณ พัทลุง 

10 - 11 การจัดการคุณภาพ   6 กิจกรรมการเรยีนการสอน 
- บรรยายโดยมีสื่อการสอน : 
Power Point Slide และ/หรือ 
คลิปมัลติมีเดีย ประกอบ 
- ระหว่างการบรรยาย มีการต้ัง
คําถามให้นักศกึษาตอบคําถาม
หรือให้นักศึกษายกตัวอย่าง เพ่ือ
ทดสอบความเข้าใจ 
- ให้นักศึกษาวิเคราะห์
กรณีศึกษา หรอืทําแบบฝึกหัด
ท้ายช่ัวโมง 

อาจารย์นคเรศ 
ณ พัทลุง 

12 ความสามารถในการ 3 กิจกรรมการเรยีนการสอน อาจารย์นคเรศ 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน

แข่งขันและเทคโนโลยีที่
เก่ียวข้องกับการผลิตและ
การปฏิบัติการ 

- บรรยายโดยมีสื่อการสอน : 
Power Point Slide และ/หรือ 
คลิปมัลติมีเดีย ประกอบ 
- ระหว่างการบรรยาย มีการต้ัง
คําถามให้นักศกึษาตอบคําถาม
หรือให้นักศึกษายกตัวอย่าง เพ่ือ
ทดสอบความเข้าใจ 
- ให้นักศึกษาทํา วิเคราะห์หรือ
ทําแบบฝึกหัดท้ายช่ัวโมง 

ณ พัทลุง

13 - 14 นักศึกษานําเสนอโครงงาน
ที่สําเร็จรวมถึงจัดส่ง
แบบฝึกหัดในระหว่างภาค
เรียนที่ผ่านมา 

6 นําเสนอ: Power Point Slide 
และ/หรือ คลปิมัลติมีเดีย 
ประกอบ 
- ระหว่างนําเสนอ มีการต้ัง
คําถามให้นักศกึษาตอบคําถาม
หรือให้นักศึกษายกตัวอย่าง เพ่ือ
ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์นคเรศ 
ณ พัทลุง 

15 ทบทวนเน้ือหาสาระการ
เรียนรู้ 

3 บรรยายสรุปสาระสําคัญ 
อภิปรายผลสะท้อนการเรียนรู้ 

อาจารย์นคเรศ 
ณ พัทลุง 

  สอบปลายภาค 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรม

ที่ 
ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที ่

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 

การจัดทํางานเด่ียวและงานกลุ่ม 1 - 15 30%

2 
 

1.1,1.2,3.3,4.2,4.3,5.3 - การเข้าช้ันเรียน
- การมสี่วนร่วมใน 
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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หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลัก    
- นคเรศ ณ พัทลุง และคณะ. (2557). เอกสารประกอบการเรยีนรายวิชา การจัดการปฏิบัติการ.

กรุงเทพฯ. ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์.  
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ    

- จินตนัย  ไพรสน และคณะ. (2551). การจัดการผลิตและการปฏิบัติการ.กรุงเทพฯ. 
เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไซน่า. 

- บุษบา  พฤกษภาพันธ์ุรัตน์. (2552). การวางแผนกละควบคุมการผลติ. กรุงเทพฯ ซีเอ็ดยูเคช่ัน 
- เบญจมาส เปาะทอง และคณะ. (2553). การวางแผนและควบคุมการผลิต. กรุงเทพ ฯ ซีเอ็ด

ยูเคช่ัน 
3. เอกสารและข้อมูลแนะนาํ 

- 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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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสทิธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1. สังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรมการอภิปราย และการตอบคําถาม 
2. ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้ารายงานที่ได้รับมอบหมาย 
3. การสอบปฏิบัติและการสอบวัดผลความรู้ โดยการจัดทําข้อสอบ 

 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน    

1. ผลการสอบ 
2. การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3. แบบประเมินอาจารย์ผู้สอน 

 
3. การปรับปรงุการสอน     

1. นําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน 
2. เข้าร่วมการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสิทธิภาพของอาจารย์ผู้สอน   

 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

1. การทวนสอบการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา โดยการสังเกต การสัมภาษณ์ โดยอาจารย์ผู้สอน 
2. การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอ่ืน หรือ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
-ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามข้อ 4 
 
 

 


