รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจําภาคเรียนที่ 2/2560

รหัสวิชา 3663102 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย)
การจัดการการปฏิบัติการ
(ภาษาอังกฤษ) Operations Management

อาจารย@ผูBสอน
(1) อาจารยสุชาดา คุมสลุด

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)

คํานํา
รายละเอียดรายวิชาการจัดการการปฏิบัติการ (Operation Management) รหัสวิชา 3663102
เป8นการจัดทํารายละเอียดประกอบรายวิชาการจัดการการปฏิบัติการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ในหมวด
วิชาเฉพาะวิชาแกน โดยมุ@งเนนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวางแผน การดําเนินงานการ
ควบคุมการผลิตสินคาและบริการ การออกแบบผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตภาพ การเลือกทําเลที่ตั้ง
และการวางผังสถานประกอบการ การพยากรณ การวางแผนกําลังการผลิตและความตองการทรัพยากร
การจัดการห@วงโซ@อุปทานและโลจิสติกส การจัดการโครงการ การจัดการสินคาคงเหลือ การจัดการคุณภาพ
ความสามารถในการแข@งขัน เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการผลิตและการปฏิบัติการ
รายละเอียดรายวิชานี้เป8 นส@ว นสํา คัญต@ อผูเรียน ที่เนนทั้งการเรีย นการสอนที่เ ป8นทฤษฎี และ
การศึกษาคนควาดวยตนเอง เพื่อใหผูเรียนไดแนวทางในการจัดการเรียนรูทฤษฎีและกรณีศึกษา จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในหองเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม@ ๆ โดยใชทักษะการคนควาดวย
ตนเองเพิ่มเติม นอกเหนือจากการเรียนภายในหอง ผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดจากรายวิชานี้ไปประยุกตใช
ในอนาคตได

คณะผูBจัดทํา
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ขอมูลทั่วไป
จุดมุ@งหมายและวัตถุประสงค
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขBอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3663102 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การจัดการการปฏิบัติการ
(ภาษาอังกฤษ) Operation Management
2. จํานวนหนHวยกิต
3(3-0-6) หน@วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การตลาด
3.2 ประเภทรายวิชาแกน
4. อาจารย@ผูBรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย@ผูBสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผูช@วยศาสตราจารย ดร.วันเพ็ญ ควรสมาน
อาจารยผูสอน
(1) อาจารยสุชาดา คุมสลุด
ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปKที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปWที่ 1
6. รายวิชาที่ตBองเรียนมากHอน (Pre-requisite) (ถBามี)
ไม@มี
7. รายวิชาที่ตBองเรียนพรBอมกัน (Co-requisites) (ถBามี)
ไม@มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลHาสุด
20 พฤศจิกายน 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุHงหมายและวัตถุประสงค@
1. จุดมุHงหมายของรายวิชา
1. เพื่อใหทราบและเขาใจความหมายและวัตถุประสงคของการการจัดการผลิตและการดําเนินการ
ในองคการที่ผลิตสินคาและบริการ
2. เพื่อใหทราบและเขาใจกลยุทธในการดําเนินงานและการปฏิบัติ
3. เพื่อใหทราบและเขาใจหลักการคํานวณตามโมเดลการพยากรณ การวางแผนเลือกทําเลที่ตั้ง
การบริหารโครงการ
4. เพื่อใหทราบและเขาใจในกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพในการผลิตและการดําเนินงาน
2. วัตถุประสงค@ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เป8นการพัฒนาใหมีความสอดคลองกับบริบทของผูเรียน และการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีและ
เศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงเพิ่มเติมจุดเนนการในการทําความเขาใจเนื้อหาการเรียนรูใหแก@ผูเรียน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
การวางแผน การดําเนินงาน การควบคุมการผลิตสินคาและบริการ การออกแบบผลิตภัณฑและ
กระบวนการ ผลิตภาพการเลือกทําเลที่ตั้งและการวางผังสถานประกอบการ การพยากรณ การวางแผน
กําลังการผลิตและความตองการทรัพยากร การจัดการห@วงโซ@อุปทาน และโลจิสติกส การจัดการโครงการ
การจัดการสินคาคงเหลือ การจัดการคุณภาพ ความสามารถในการแข@งขัน เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการผลิต
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.
.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชBตHอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝYก
สอนเสริม
ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาดBวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝYกงาน
45 ช.ม. ต@อภาค
สอนเสริ ม เพื่ อ ทดแทนคาบ ไม@มีการฝiกปฏิบัติงาน
90 ช.ม.ต@อภาค
เรียนที่ไม@สามารถทําการสอน
การศึกษา
ภาคสนาม
การศึกษา
ได หรื อ ตามที่ ผู เรี ย นรองขอ
(6 ชม.ต@อสัปดาห)
เพื่ อ ทบทวนความรู คว าม
เขาใจใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
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3. จํานวนชั่วโมงตHอสัปดาห@ที่อาจารย@ใหBคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกHนักศึกษาเปZน
รายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ใหคําปรึกษาไดตามเวลาที่เหมาะสม และกําหนดไว
- อาจารยประจํารายวิชา จัดเวลาใหคําปรึกษาเป8นรายบุคคลหรือรายกลุ@มตามความตองการของ
ผูเรียน โดยมีการนัดหมายล@วงหนา

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูBของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.1.1 มีความซื่อสัตยสุจริต เสียสละไม@เอารัดเอาเปรียบผูอื่น มีความรับผิดชอบต@อตนเอง สังคม
และสิ่งแวดลอม
1.1.2 มีความพอเพียงเป8นหลักในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล
และการสรางภูมิคุมกัน
1.1.3 มีจิตสํานึก มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับขององคกรและสังคม และ มโน
ธรรมที่จะแยกแยะความถูกตอง ความดีความชั่ว
1.1.4 มีความรูความเขาใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความสําคัญทางธุรกิจ สามารถจัดการ
ปkญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเป8นการปลูกฝkงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขา
ชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแต@งกายที่เป8นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.2.2 ปลูกฝkงนักศึกษาใหมีความรับผิดชอบในการทํางานกลุ@มโดยฝiกใหรูหนาที่ของการเป8นผูนําและ
การเป8นสมาชิกของกลุ@ม มีความซื่อสัตยโดยไม@ทุจริตหรือคัดลอกงานของผูอื่น
1.2.3 มอบหมายงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน/แบบฝiกหัด โดยเนนการส@งงานใหตรงเวลา
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมิ น จากการเขาชั้ น เรี ย นตรงเวลาของนั ก ศึ ก ษา การส@ ง งานตามกํ า หนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการร@วมกิจกรรม
1.3.2 ประเมินจากการแต@งกายของนักศึกษาที่เป8นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ไม@คัดลอกผลงานของผูอื่นมาเป8นของ
ตน
2. ความรูB
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.1.1 มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรที่เป8นพื้นฐานที่จําเป8นสําหรับการตลาด
2.1.2 มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรดานการตลาด
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2.1.3 มีความรูและความเขาใจในกระบวนการการจัดการทางการตลาด
2.1.4 มีความรูเกี่ยวกับความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพดานการตลาด รวมทั้งมีความเขาใจ
ในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย@างเท@าทัน
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 จัดใหมีการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทฤษฎี และประยุกตใชใน
การปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริงเพื่อใหทันต@อการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ
2.2.2 สอนแบบเนนผูเรียนเป8นสําคัญ มุ@งเนนใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหารายวิชาการจัดการการปฏิบัติการ สามารถอธิบายแนวคิด ทฤษฎี หลักการของการ
บริหารการผลิตและการปฏิบัติการทั้งในส@วนของธุรกิจที่ผลิตสินคา และหน@วยงานที่ใหบริการ
2.2.2 บรรยายจากสื่อ Power Point และเทคโนโลยีสารสนเทศต@างๆ พรอมยกตัวอย@างประกอบ
โดยเนนตัวอย@างการแกปkญหาทางดานการตลาด
2.2.3 มอบหมายงานต@างๆ ใหนักศึกษาฝiกปฏิบัติทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใชขอสอบแบบปรนัย
2.3.2 ประเมินจากการมีส@วนร@วมในการแสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุ@ม
2.3.3 ประเมินจากงาน / กรณีศึกษา /กิจกรรมต@างๆ ที่มอบหมายใหนักศึกษาฝiกปฏิบัติทั้งใน
หองเรียนและนอกหองเรียน เช@น แบบฝiกหัดทายบทเรียน และแบบฝiกหัดเพิ่มเติม
3. ทักษะทางป[ญญา
3.1 ทักษะทางปkญญาที่ตองพัฒนา
3.1.1 สามารถสืบคน จําแนก และวิเคราะหขอมูล เพื่อใหไดซึ่งสารสนเทศที่เป8นประโยชนในการ
แกไขปkญหาและการตัดสินใจอย@างเหมาะสม
3.1.2 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ต@อยอดกรอบความรูเดิม สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชา
ที่ศึกษาและประสบการณเพื่อใหเกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม@ ๆ
3.1.3 สามารถคิดคนทางเลือกใหม@ ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะหทางเลือกและผลกระทบที่เป8นผล
จากทางเลือกอย@างรอบดาน โดยการนําความรูและประสบการณมาประยุกตใช
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 สอนแบบเนนผูเรียนเป8นสําคัญดวยการฝiกสืบคนขอมูล จําแนกขอมูล การวิเคราะหขอมูล
แกปkญหา วิเคราะหทางเลือกและผลกระทบที่เป8นผลจากทางเลือกอย@างรอบดานภายใตสถานการณจําลอง/
สถานการณที่เกิดขึ้นจริง
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3.2.2 บรรยายจากสื่อ Power Point และเทคโนโลยีสารสนเทศต@างๆ พรอมยกตัวอย@างประกอบ
โดยเนนตัวอย@างการแกปkญหาทางดนการตลาด
3.2.3 มอบหมายงานต@างๆ ใหนักศึกษาฝiกปฏิบัติทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากความสามารถในการคิดวิเคราะหจากกรณีศึกษาที่มอบหมายให
3.3.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม การร@วมกิจกรรมการอภิปราย และการตอบคําถาม
3.3.3 ประเมินจากงาน /กิจกรรมต@างๆ ที่มอบหมายใหนักศึกษาฝiกปฏิบัติทั้งในหองเรียนและนอก
หองเรียน เช@น แบบฝiกหัดทายบทเรียน และแบบฝiกหัดเพิ่มเติม
4. ทักษะความสัมพันธ@ระหวHางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหว@างบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1.1 มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธและสามารถสรางสัมพันธภาพอันดี
กับผูอื่น และปรับตัวเชิงวิชาชีพได
4.1.2 มีความกระตือรือรน สามารถทํางานเป8นกลุ@ม และสามารถแสดงภาวะผูนําผูตามไดอย@าง
เหมาะสม มีการเรียนรูอย@างต@อเนื่องเพื่อการพัฒนาตนเองและอาชีพ
4.1.3 มีความคิดริเริ่มและมีความคิดเห็นที่มีความแตกต@างอย@างสรางสรรคของทีมงาน
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 การเรียนแบบมีส@วนร@วมปฏิบัติการ
4.2.2 มอบหมายงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน (กลุ@ม) /แบบฝiกหัด โดยเนนความรูที่ไดศึกษา
ในชั้นเรียน เพื่อดูความสามารถในการทํางานเป8นทีม กลาที่จะแสดงภาวะผูนํา ผูตามไดอย@างเหมาะสมตาม
สถานการณ
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมในหองเรียน เช@น การเขาเรียน การมีส@วนร@วมในกิจกรรมในหองเรียน
พฤติกรรมการทํางานเป8นทีม และการส@งงาน
4.3.2 ประเมินจากการนําเสนอผลงานต@างๆ /รายงาน (กลุ@ม) และการเป8นผูนํา ผูตามในการอภิปราย
ซักถาม
5. ทักษะการวิเคราะห@เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชBเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
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5.1.1 สามารถประยุกตใชหลักคณิตศาสตร สถิติ และการวิเคราะหเชิงปริมาณมาใชในการ
วิเคราะหและตัดสินใจทางการตลาด
5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต@างประเทศได
5.1.3 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสรางความเขาใจ การเขียนรายงาน และการนําเสนองาน
ต@อกลุ@มบุคคลที่แตกต@างไดอย@างเหมาะสม
5.1.4 สามารถนําเทคโนโลยีไปเป8นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดําเนินงาน
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 สอนแบบเนนผูเรียนเป8นสําคัญ มุ@งเนนใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ
และทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหารายการจัดการการปฏิบัติการ
5.2.2 บรรยายจากสื่อ Power Point และเทคโนโลยีสารสนเทศต@างๆ พรอมยกตัวอย@างประกอบ
โดยเนนตัวอย@างการแกปkญหาทางดนการตลาด
5.2.3 มอบหมายงานต@างๆ ใหนักศึกษาฝiกปฏิบัติทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน โดยใชศึกษา
คนควาดวยตนเองจาก Website สื่อการสอน e-learning และการทํารายงาน โดยมีการอางอิงแหล@งที่มา
ของขอมูลที่น@าเชื่อถือ
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใชขอสอบแบบปรนัย
5.3.2 ประเมินจากแบบทดสอบ / งาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงานที่ไดรับมอบหมาย เพื่อวัด
ความเขาใจของนักศึกษา
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห@ที่

หัวขBอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

1

แนะนําบทเรียน
รายละเอียดในการจัดการเรียนการ
สอน หนังสือเรียน และเกณฑการ
วัดผล
บทนํา การวางแผน การดําเนินงาน
การควบคุมการผลิตสินคBาและ
บริการ
- ความหมายของการวางแผน
- ความสําคัญของการวางแผน
- ประเภทของการวางแผน
- ขอจํากัดของการวางแผน
- ลักษณะของการวางแผนที่ดี
- การผลิตและการจัดการดําเนินการ
- องคประกอบระบบการผลิตและ
การดําเนินการ
- ประเภทของการผลิต
- การวางแผนและควบคุมการผลิต
สินคาและบริการ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แนะนําวิธีการเรียนการสอนและ
อธิบายเนื้อหารายวิชาจุดประสงค และ
เปoาหมายของรายวิชา เกณฑการวัดผล
และประเมินผล แนะนําหนังสือเรียน
และwebsite เพิ่มเติม
2. การบรรยายโดยใหผูเรียนมีส@วนร@วม
อภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ
กับสาระการเรียนรู
3. ใหนักศึกษาทํา คําถามทบทวนทาย
บทเรียน
4. เปpดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1.สื่อการสอน
PowerPoint
2. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการจัดการการ
ปฏิบัติการ

สอดคลBองกับ
ผูBสอน
จุดมุHงหมายรายวิชา
(ระบุขBอ)
ขอ 1 และขอ 2 อ.สุชาดา
คุมสลุด
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สัปดาห@ที่

หัวขBอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยใหผูเรียนมีส@วนร@วม
อภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ
กับสาระการเรียนรู
2. ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา เพื่อ
ฝiกคิด ฝiกวิเคราะห และแลกเปลี่ยน

สื่อการสอน

สอดคลBองกับ
จุดมุHงหมายรายวิชา
(ระบุขBอ)

ผูBสอน

- การวางแผนกําลังการผลิต
- ความหมายของกําลังการผลิตและ
การจัดกําลังการผลิต
- การแบ@งประเภทของการวางแผน
กําลังการผลิต
- แนวทางการวางแผนและการ
ควบคุมการผลิต

2

Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถอธิบายไดถึง
เนื้อหาความรูเรื่องการวางแผนได
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห ถึง
องคประกอบระบบการผลิตและ
การดําเนินการและประเภทของ
การผลิตในลักษณะต@างๆ ได
การออกแบบผลิตภัณฑ@และ
กระบวนการผลิตภาพ
- การออกแบบผลิตภัณฑ
- องคประกอบที่มีผลกระทบในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ
- การคิดผลิตภัณฑใหม@

1.สื่อการสอน
PowerPoint
2. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการจัดการการ
ปฏิบัติการ

ขอ 1 และขอ 2

อ.สุชาดา
คุมสลุด
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สัปดาห@ที่

หัวขBอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

- กรณีศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑใหม@

3

Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถอธิบายไดถึง
เนื้อหาความรูเรื่องการออกแบบ
ผลิตภัณฑและกระบวนการผลิต
ภาพ
การออกแบบผลิตภัณฑ@และ
กระบวนการผลิตภาพ (ตHอ)
- กระบวนการวัดผลิตภาพ
- การปรับปรุงผลิตภาพ
- แนวทางการดําเนินการปรับปรุง
ผลิตภาพ
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถอธิบายไดถึง
เนื้อหาความรูเรื่องการออกแบบ
ผลิตภัณฑและกระบวนการผลิต
ภาพ

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลBองกับ
จุดมุHงหมายรายวิชา
(ระบุขBอ)

ผูBสอน

ความคิดเห็นกัน
3. ใหนักศึกษาทํา คําถามทบทวนทาย
บทเรียน
4. เปpดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยใหผูเรียนมีส@วนร@วม
อภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ
กับสาระการเรียนรู
2. ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา เพื่อ
ฝiกคิด ฝiกวิเคราะห และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน
3. ใหนักศึกษาทํา คําถามทบทวนทาย
บทเรียน
4. เปpดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

1.สื่อการสอน
PowerPoint
2. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการจัดการการ
ปฏิบัติการ

ขอ 1 และขอ 2

อ.สุชาดา
คุมสลุด
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สัปดาห@ที่

หัวขBอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

4

การเลือกทําเลที่ตั้งและการวางผัง
สถานประกอบการ
- ความหมาย
- วัตถุประสงคของทําเลที่ตั้งสถานที่
ประกอบการ
- ปkจจัยที่สําคัญในการเลือกทําเล
ที่ตั้งในการผลิตและการดําเนินการ
- วิธีการขั้นตอนในการเลือกทําเล
ที่ตั้งสถานประกอบการ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยใหผูเรียนมีส@วนร@วม
อภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของกับ
สาระการเรียนรู
2. เปpดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

1.สื่อการสอน
PowerPoint
2. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการจัดการการ
ปฏิบัติการ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยใหผูเรียนมีส@วนร@วม
อภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของกับ
สาระการเรียนรู
2. เปpดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

1.สื่อการสอน
PowerPoint
2. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการจัดการการ
ปฏิบัติการ

5

Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถอธิบายไดถึง
เนื้อหาความรูเรื่องการเลือกทําเล
ที่ตั้งและการวางผังสถาน
ประกอบการ
การเลือกทําเลที่ตั้งและการวางผัง
สถานประกอบการ (ตHอ)
- การเลือกที่ตั้งแหล@งผลิต และ
ดําเนินการโดยวิธีการเชิงคุณภาพ
- การเลือกที่ตั้งแหล@งผลิต และการ
ดําเนินการโดยวิธีการเชิงปริมาณ

สื่อการสอน

สอดคลBองกับ
ผูBสอน
จุดมุHงหมายรายวิชา
(ระบุขBอ)
ขอ 1 ขอ 2
อ.สุชาดา
และขอ 3
คุมสลุด

ขอ 1 ขอ 2
และขอ 3

อ.สุชาดา
คุมสลุด
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สัปดาห@ที่

หัวขBอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยใหผูเรียนมีส@วนร@วม
อภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ
กับสาระการเรียนรู
2. ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา เพื่อ
ฝiกคิด ฝiกวิเคราะห และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน
3. ใหนักศึกษาทํา คําถามทบทวนทาย
บทเรียน
4. เปpดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน

สอดคลBองกับ
จุดมุHงหมายรายวิชา
(ระบุขBอ)

ผูBสอน

- การวางแผนผังสถานที่
ประกอบการ
- วัตถุประสงคในการวางผังโรงงาน
- ระบบของการวางผังโรงงาน

6

Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถอธิบายไดถึง
เนื้อหาความรูเรื่องการเลือกทําเล
ที่ตั้งและการวางผังสถาน
ประกอบการ
การพยากรณ@
- ความสําคัญของการพยากรณ
- การแบ@งช@วงเวลาการพยากรณ
- การพยากรณเพื่อการผลิต
- ขอจํากัดและการพยากรณ
- การพยากรณเชิงคุณภาพ
- การพยากรณเชิงคุณภาพ
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถอธิบายไดถึง
เนื้อหาความรูเรื่องการพยากรณ

1.สื่อการสอน
PowerPoint
2. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการจัดการการ
ปฏิบัติการ

ขอ 1 ขอ 2
และขอ 3

อ.สุชาดา
คุมสลุด
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7

หัวขBอการสอน / Learning
Outcome
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห และ
พยากรณทางธุรกิจได
การพยากรณ@ (ตHอ)
- อนุกรมเวลา
- สมการถดถอยเชิงเสน
- การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงเสน
ที่ 1 และ 2

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยใหผูเรียนมีส@วนร@วม
อภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ
กับสาระการเรียนรู
2. ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา เพื่อ
ฝiกคิด ฝiกวิเคราะห และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน
3. ใหนักศึกษาทํา คําถามทบทวนทาย
บทเรียน
4. เปpดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

1.สื่อการสอน
PowerPoint
2. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการจัดการการ
ปฏิบัติการ

ขอ 1 ขอ 2
และขอ 3

อ.สุชาดา
คุมสลุด

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยใหผูเรียนมีส@วนร@วม
อภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ
กับสาระการเรียนรู
2. ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา เพื่อ
ฝiกคิด ฝiกวิเคราะห และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน

1.สื่อการสอน
PowerPoint
2. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการจัดการการ
ปฏิบัติการ

ขอ 1 ขอ 2
และขอ 3

อ.สุชาดา
คุมสลุด

Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถอธิบายไดถึง
เนื้อหาความรูเรื่องการพยากรณ
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห และ
พยากรณทางธุรกิจได
8

การวางแผนกําลังการผลิตและความ
ตBองการทรัพยากร
- กําลังการผลิต
- ความสําคัญของการวางแผนกําลัง
การผลิต
- ประเภทของกําลังการผลิต
- การวัดกําลังการผลิต

สื่อการสอน

สอดคลBองกับ
จุดมุHงหมายรายวิชา
(ระบุขBอ)

ผูBสอน
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หัวขBอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

-

การเพิ่มกําลังการผลิต
การประหยัดโดยขนาด
ทฤษฎีขอจํากัด
กลยุทธกําลังการผลิต
การประเมินทางเลือกสําหรับการ
กําหนดกําลังการผลิต
- การวิเคราะหจุดคุมทุน

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลBองกับ
จุดมุHงหมายรายวิชา
(ระบุขBอ)

ผูBสอน

3. ใหนักศึกษาทํา คําถามทบทวนทาย
บทเรียน
4. เปpดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถอธิบายไดถึง
เนื้อหาความรูเรื่องทฤษฎีการ
ตัดสินใจ
- นักศึกษาสามารถวิเคราะหกําลัง
การผลิต วิเคราะหจุดคุมทุนทาง
ธุรกิจได
9

การจัดการหHวงโซHอุปทาน และโลจิ
สติกส@
- ความหมายของการจัดการโซ@
อุปทาน
- ผูมีส@วนร@วมในห@วงโซ@อุปทาน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยใหผูเรียนมีส@วนร@วม
อภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ
กับสาระการเรียนรู
2. ใหนักศึกษาวิเคราะห กรณีศึกษาเพื่อ

1.สื่อการสอน
PowerPoint
2. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการจัดการการ

ขอ 1 ขอ 2

อ.สุชาดา
คุมสลุด
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หัวขBอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถอธิบายไดถึง
เนื้อหาความรูเรื่องการจัดการห@วง
โซ@อุปทาน และโลจิสติกส
10

การจัดการหHวงโซHอุปทาน และโลจิ
สติกส@ (ตHอ)
- ความหมายของการจัดการโซ@
อุปทาน
- ผูมีส@วนร@วมในห@วงโซ@อุปทาน
- การจัดการโลจิสติกส
- ความสําคัญของโลจิสติกส
- ขอบเขตของโลจิสติกส
- การขนส@งและกลยุทธโลจิสติกส
- ความสําคัญเชิงกลยุทธของการ
ขนส@ง
- บทบาทหนาที่ของการขนส@งปkญหา
ของการขนส@ง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

ฝiกคิด ฝiกวิเคราะห และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน
3. ใหนักศึกษาทํา คําถามทบทวนทาย
บทเรียน
4. เปpดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

ปฏิบัติการ

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยใหผูเรียนมีส@วนร@วม
อภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ
กับสาระการเรียนรู
2. ใหนักศึกษาวิเคราะห กรณีศึกษาเพื่อ
ฝiกคิด ฝiกวิเคราะห และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน
3. ใหนักศึกษาทํา คําถามทบทวนทาย
บทเรียน
4. เปpดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

1.สื่อการสอน
PowerPoint
2. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการจัดการการ
ปฏิบัติการ

สอดคลBองกับ
จุดมุHงหมายรายวิชา
(ระบุขBอ)

ขอ 1 ขอ 2

ผูBสอน

อ.สุชาดา
คุมสลุด
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หัวขBอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยใหผูเรียนมีส@วนร@วม
อภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ
กับสาระการเรียนรู
2. ใหนักศึกษาวิเคราะห กรณีศึกษาเพื่อ
ฝiกคิด ฝiกวิเคราะห และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน
3. ใหนักศึกษาทํา คําถามทบทวนทาย
บทเรียน
4. เปpดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน

สอดคลBองกับ
จุดมุHงหมายรายวิชา
(ระบุขBอ)

ผูBสอน

Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถอธิบายไดถึง
เนื้อหาความรูเรื่องการจัดการห@วง
โซ@อุปทาน และโลจิสติกส
11

การจัดการโครงการ
- ความหมายของโครงการ
- ประโยชนของโครงการ
- ความหมายของการเขียนโครงการ
- ส@วนประกอบของโครงการ
- การจัดทําโครงการแบบประเพณี
นิยม
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถอธิบายไดถึง
เนื้อหาความรูเรื่องการวิเคราะห
ข@ายงานและควบคุมติดตามงาน
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห และ
ใชการวิเคราะหข@ายงานและ
ควบคุมติดตามงานในการ
ดําเนินงานทางธุรกิจได

1.สื่อการสอน
PowerPoint
2. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการจัดการการ
ปฏิบัติการ

ขอ 1 ขอ 2
และขอ 3

อ.สุชาดา
คุมสลุด
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หัวขBอการสอน / Learning
Outcome
การจัดการโครงการ (ตHอ)
- ความเป8นมาของเทคนิค PERT
และ CPM
- ความแตกต@างของเทคนิค PERT
และ CPM
- การสรางโครงข@ายงาน
- การวิเคราะหโครงข@ายงาน
- การคํานวณเวลาคงเหลือ
- เทคนิค PERT
- การบริหารโครงการดวยเทคนิค
PERT

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยใหผูเรียนมีส@วนร@วม
อภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่
เกี่ยวของกับสาระการเรียนรู
2. ใหนักศึกษาวิเคราะห กรณีศึกษาเพื่อ
ฝiกคิด ฝiกวิเคราะห และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน
3. ใหนักศึกษาทํา คําถามทบทวนทาย
บทเรียน
4. เปpดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1.สื่อการสอน
PowerPoint
2. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการจัดการการ
ปฏิบัติการ

สอดคลBองกับ
ผูBสอน
จุดมุHงหมายรายวิชา
(ระบุขBอ)
ขอ 1 ขอ 2
อ.สุชาดา
และขอ 3
คุมสลุด

Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถอธิบายไดถึง
เนื้อหาความรูเรื่องการวิเคราะห
ข@ายงานและควบคุมติดตามงาน
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห และ
ใชการวิเคราะหข@ายงานและ
ควบคุมติดตามงานในการ
ดําเนินงานทางธุรกิจได
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หัวขBอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

13

การจัดการสินคBาคงคลัง
- ความหมายของสินคาคงคลังและ
การบริหารสินคาคงคลัง
- การจัดการสินคาคงคลัง
- ปkจจัยในการคํานวณสินคาคงคลัง
- ระบบการควบคุมสินคาคงคลัง
- การตรวจนับจํานวนสินคาคงคลัง
- วัตถุประสงคในการจัดการสินคาคง
คลัง
- ประโยชนของสินคาคงคลัง
- การจัดการสินคาอย@างมีมาตรฐาน
- ตนทุนการจัดการสินคาคงคลัง
- การออกแบบใบตรวจสอบ
- ทฤษฎีการจัดการสินคาคงคลังแบบ
ABC Analysis
- ขนาดการสั่งซื้อที่เกิดความ
ประหยัด (Economic order
Quantity หรือ EOQ)
- จุดสั่งซื้อใหม@
- การบริหารสินคาคงเหลือดวยวิธี
ต@างๆ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยใหผูเรียนมีส@วนร@วม
อภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ
กับสาระการเรียนรู
2. ใหนักศึกษาวิเคราะห กรณีศึกษาเพื่อ
ฝiกคิด ฝiกวิเคราะห และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน
3. ใหนักศึกษาทํา คําถามทบทวนทาย
บทเรียน
4. เปpดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1.สื่อการสอน
PowerPoint
2. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการจัดการการ
ปฏิบัติการ

สอดคลBองกับ
ผูBสอน
จุดมุHงหมายรายวิชา
(ระบุขBอ)
ขอ 1 และขอ 2 อ.สุชาดา
คุมสลุด
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14

หัวขBอการสอน / Learning
Outcome
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถอธิบายไดถึง
เนื้อหาความรูเรื่องตัวแบบจําลอง
- นักศึกษาสามารถวิเคราะหขนาด
การสั่งซื้อที่เกิดความประหยัดและ
จุดสั่งซื้อใหม@ได
แนวคิดการจัดการคุณภาพ
- ลักษณะของคุณภาพของสินคาและ
บริการ
- นิยามคุณภาพในมุมมองของลูกคา
- การจัดการคุณภาพ
- ตนทุนคุณภาพ
- องคประกอบของการจัดการ
คุณภาพโดยรวม
- มาตรฐานคุณภาพสากล
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถอธิบายไดถึง
เนื้อหาความรูเรื่องการจัดการ
คุณภาพ

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยใหผูเรียนมีส@วนร@วม
อภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ
กับสาระการเรียนรู
2. ใหนักศึกษาวิเคราะห กรณีศึกษาเพื่อ
ฝiกคิด ฝiกวิเคราะห และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน
3. ใหนักศึกษาทํา คําถามทบทวนทาย
บทเรียน
4. เปpดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน

1.สื่อการสอน
PowerPoint
2. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการจัดการการ
ปฏิบัติการ

สอดคลBองกับ
จุดมุHงหมายรายวิชา
(ระบุขBอ)

ขอ 1 ขอ 2
และขอ 4

ผูBสอน

อ.สุชาดา
คุมสลุด
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สัปดาห@ที่

หัวขBอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

15

ความสามารถในการแขHงขัน และ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวขBองกับการผลิต
และการปฏิบัติการ
- เทคโนโลยีในการผลิตสินคาบริการ
- ผลกระทบที่เกิดจาการใช
เทคโนโลยีการผลิตสินคาและ
บริการ
- ระบบของเทคโนโลยีในการผลิต
สินคาและบริการ
- การใชระบบคอมพิวเตอรในองคกร
- การนําเสนอผลงานของนักศึกษา

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยใหผูเรียนมีส@วนร@วม
อภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ
กับสาระการเรียนรู
2. ใหนักศึกษาวิเคราะห กรณีศึกษาเพื่อ
ฝiกคิด ฝiกวิเคราะห และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน
3. ใหนักศึกษาทํา คําถามทบทวนทาย
บทเรียน
4. เปpดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

3

-

16

Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถอธิบายไดถึง
เนื้อหาความรูเรื่องความสามารถ
ในการแข@งขัน และเทคโนโลยีที่
เกี่ยวของกับการผลิตและการ
ปฏิบัติการ
การสอบปลายภาค

สื่อการสอน
1.สื่อการสอน
PowerPoint
2. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการจัดการการ
ปฏิบัติการ

-

สอดคลBองกับ
ผูBสอน
จุดมุHงหมายรายวิชา
(ระบุขBอ)
ขอ 1 และขอ 2 อ.สุชาดา
คุมสลุด

-

-

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห จํานวน 15 สัปดาห
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรูB
กิจกรรมที่
1. การเขาชั้นเรียน /
การตรงต@อเวลา / การ
แต@งกาย /ความ
รับผิดชอบต@อตนเอง/
การมีจิตสํานึกความ
ถูกตอง/คุณธรรม
จริยธรรม

2. แบบฝiกหัด/ กิจกรรม
/ งานที่ไดรับมอบหมาย
(งานเดี่ยวและงานกลุ@ม)

ผลการเรียนรูBที่ไดB
(ระบุขBอ)
1.1.3 , 1.1.4
4.1.1

1.1.3 , 1.1.4
2.1.2
3.1.3
4.1.1
5.1.1

วิธีการประเมิน
1. ประเมินจากการตรง
เวลาของนักศึกษาในการ
เขาชั้นเรียน การส@งงาน
ตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
2. ประเมินจากการแต@ง
กายของนักศึกษาที่เป8นไป
ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
3. ประเมินจากความ
รับผิดชอบในหนาที่ ที่
ไดรับมอบหมายรายกลุ@ม
และบุคคล
1. ประเมินจากการตรง
เวลาของนักศึกษาในการ
เขาชั้นเรียน การส@งงาน
ตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
2.ประเมินจากความ
รับผิดชอบในหนาที่ ที่
ไดรับมอบหมายรายกลุ@ม
และบุคคล
3. ประเมินจากงาน /
กิจกรรมต@างๆ ที่
มอบหมายใหนักศึกษาฝiก
ปฏิบัติทั้งในหองเรียน ตอง
มีความซื่อสัตย ไม@ทุจริต
ไม@นําผลงานของผูอื่นมา
เป8นของตน
4. ประเมินจากการมีส@วน
ร@วมในการแสดงความ
คิดเห็นการทํากิจกรรม
กลุ@ม

สัปดาห@ที่ สัดสHวนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
1-15
10%

1-15

20%
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กิจกรรมที่

ผลการเรียนรูBที่ไดB
(ระบุขBอ)

3. การวิเคราะห
กรณีศึกษา

1.1.3 , 1.1.4
2.1.2
3.1.3
4.1.1
5.1.1

3. การนําเสนอกิจกรรม
/ งานที่ไดรับมอบหมาย
/ กรณีศึกษา

1.1.3 , 1.1.4
2.1.2
3.1.3
4.1.1
5.1.1

วิธีการประเมิน
5. ประเมินจากพฤติกรรม
ในหองเรียน เช@น การมี
ส@วนร@วมในกิจกรรมใน
หองเรียน พฤติกรรมการ
ทํางานเป8นทีม
1. ประเมินจากการตรง
เวลาของนักศึกษาในการ
เขาชั้นเรียน การส@งงาน
ตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
2. ประเมินจากความ
รับผิดชอบในหนาที่ ที่
ไดรับมอบหมายรายกลุ@ม
และบุคคล
3. ประเมินจากการ
วิเคราะหกรณีศึกษาเพื่อ
วัดความเขาใจของ
นักศึกษา
4. ประเมินจากการมีส@วน
ร@วมในการแสดงความ
คิดเห็นการอภิปรายกลุ@ม
5. ประเมินจากพฤติกรรม
ในหองเรียน เช@น การมี
ส@วนร@วมในกิจกรรมใน
หองเรียน พฤติกรรม การ
ทํางานเป8นทีม
1. ประเมินจากการตรง
เวลาของนักศึกษาในการ
เขาชั้นเรียน การส@งงาน
ตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
2. ประเมินจากความ
รับผิดชอบในหนาที่ ที่
ไดรับมอบหมายรายกลุ@ม

สัปดาห@ที่ สัดสHวนของการ
ประเมิน
ประเมินผล

1-15

20%

1-15

10%
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กิจกรรมที่

4. สอบปลายภาค

ผลการเรียนรูBที่ไดB
(ระบุขBอ)

1.1.3 , 1.1.4
2.1.1
3.1.3

วิธีการประเมิน
และบุคคล
3. ประเมินจากการ
วิเคราะหกรณีศึกษาเพื่อ
วัดความเขาใจของ
นักศึกษา
4. ประเมินจากการมีส@วน
ร@วมในการแสดงความ
คิดเห็นการอภิปรายกลุ@ม
5. ประเมินจากพฤติกรรม
ในหองเรียน เช@น การมี
ส@วนร@วมในกิจกรรมใน
หองเรียน พฤติกรรม การ
ทํางานเป8นทีม
1. ประเมินจากการสอบ
ปลายภาค โดยใชขอสอบ
แบบปรนัย

สัปดาห@ที่ สัดสHวนของการ
ประเมิน
ประเมินผล

16

40%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
นคเรศ ณ พัทลุง และคณะ. (2558). การจัดการการปฏิบัติการ. โครงการสวนดุสิต กราฟฟpคไซท.
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและขBอมูลสําคัญ
เกียรติศักดิ์ จันทรแดง .(2549). การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการ. กรุงเทพฯ : วิตตี้ กรุ}ป.
พิชิต สุขเจริญพงษ. (2545). การจัดการวิศวกรรมการผลิต. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
ณัฎฐพันธ เขจรนันทน. (2546). การจัดการผลิตและการดําเนินงาน. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

3. เอกสารและขBอมูลแนะนํา
Krajewski, L. J., Ritzman, L. P., & Malhotra, M. K. (2013). Operations management:
processes and supply chains (Vol. 1). New York, NY: Pearson.
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Heizer, J., & Render, B. (2008). Principles of Operations Management: Study Guide.
Prentice Hall.
Stevenson, W. J., & Sum, C. C. (2015). Operations management. New York: McGrawHill Education.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ@การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ@มระหว@างผูสอนและผูเรียน
- แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ@การประเมินการสอน
- แต@งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน เพื่อกํากับดูแลการสอนใหไดคุณภาพ
- ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
- ผูประสานงานรายวิชา และคณาจารยผูสอนร@วมกันระดมสมองกําหนดกลยุทธวิธีการสอนจากผลการ
ประเมินประสิทธิผลของรายวิชา สรุปภาพรวมปkญหา และอุปสรรคจากมคอ. 5 เพื่อหาแนวทางในการ
แกปkญหาร@วมกัน
- ปรั บ กลยุ ทธการสอน และการบู ร ณาการความรู เพื่ อใหสอดคลองกั บ ธรรมชาติ ของผู เรี ย นแต@ ล ะ
หลักสูตร
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การแต@งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ขอสอบ การพิจารณาจากรายงานของผูเรียน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนตามขอกําหนดการ
วัดและประเมินผลประจํารายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามขอเสนอแนะและผลการ
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
- ปรับปรุงรูปแบบการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเนนผูเรียนเป8นสําคัญ
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