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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ขอมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 
    รหัสวิชา 3663102 ชื่อรายวิชา การจัดการการปฏิบัติการ 
        Operations Management 
2. จํานวนหนวยกิต 
    3 (3-0-6) หนวยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกคา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน  
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
    อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  ผศ.ดร.นคเรศ  ณ พัทลุง 
    อาจารยผูสอน  ดร.ราเชนทร บุญลอยสง ตอนเรียน A1 
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน 
    ภาคการศึกษาท่ี 1 / ชั้นปท่ี 3 
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
    ไมมี 
7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 
    ไมมี 
8. สถานท่ีเรียน 
    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
    20 กรกฎาคม 2560 
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หมวดที ่2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

1. เพ่ือใหทราบและเขาใจ ความหมายและวัตถุประสงคของการการจัดการผลิตและการดําเนินการใน
องคการท่ีผลิตสินคาและบริการ 

2. เพ่ือใหทราบและเขาใจ กลยุทธในการดําเนินงานและการปฏิบัติ  
3. เพ่ือใหทราบและเขาใจ หลักการคํานวณตามโมเดลการพยากรณ  การวางแผนเลือกทําเลท่ีต้ัง               

การบริหารโครงการ 
4. เพ่ือใหทราบและเขาใจในกระบวนการ การในการพัฒนาคุณภาพในการผลิตและการดําเนินงาน 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
1. เพ่ือใหทราบและเขาใจ กลยุทธในการดําเนินงานและการปฏิบัติการเลือกทําเลท่ีตั้งใหเหมาะสมกับ

การตั้งโรงงาน และการดําเนินธุรกิจคาปลีกบริการ ซ่ึงมีความแตกตางกันในรายละเอียด 
2. เพ่ือใหทราบและเขาใจ หลักการคํานวณตามโมเดลการพยากรณ การวางแผนเลือกทําเลท่ีตั้ง การ

บริหารโครงการ การจัดการสินคาคงคลัง 
3. เพ่ือใหทราบและเขาใจในกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพในการผลิตและการดําเนินงานรวมท้ัง

ในสวนของการเทคโนโลยีใหมเพ่ือการดําเนินการผลิตและดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ เพ่ิมผลผลิต
มากข้ึน 

หมวดที ่3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธิบายรายวิชา (ระบุท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
  การวางแผน  การดําเนินงาน  การควบคุมการผลิตสินคาและบริการ  การออกแบบผลิตภัณฑและ
กระบวนการ ผลิตภาพการเลือกทําเลท่ีตั้งและการวางผังสถานประกอบการ การพยากรณ การวางแผน
กําลังการผลิตและความตองการทรัพยากร การจัดการหวงโซอุปทาน และโลจิสติกส การจัดการโครงการ 
การจัดการสินคาคงเหลือ การจัดการคุณภาพ ความสามารถในการแขงขัน เทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับการผลิต
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. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝก 
 

สอนเสริม ปฏิบัต/ิงาน 
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

45  สอนเสริมเพื่อทดแทน
ชั่วโมงเรียนทีไ่มสามารถ
ทําการสอนไดจริงหรือ
ตามที่ผูเรียนรองขอ เพื่อ
ทบทวนความรูความเขาใจ
ใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึน 

- 90 
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3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน   
    รายบุคคล 
  สัปดาหละ 1 ชั่วโมงตอรายบุคคลหรือตามความเหมาะสมโดยประกาศใหผูเรียนทราบ ท้ังนี้
นักศึกษาตองนัดหมายวันเวลาลวงหนาเปนรายบุคคล และนอกจากนั้นยังเพ่ิมชองทางใหนักศึกษา
ติดตอสื่อสารกับผูสอนผานทางโทรศัพทมือถือ Social Media (Line Application) และ e-mail สวนตัวได
ตลอดเวลาตามความเหมาะสม 
 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา  

 1.1.1 มีความซ่ือสัตยสุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ เขาใจผูอ่ืน เขาใจโลก และเคารพกฎ 
ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ของสถาบันและสังคม รวมถึงการเปนแบบอยางท่ีดี ได 
    1.1.2 มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรท่ีเก่ียวของกับการจัดการ ท้ังทางดาน
สังคมศาสตรและวิทยาศาสตร 
   1.1.3 มีความรู ความเขาใจ ในคุณคาแหงวิชาชีพ และมีทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพ จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
   1.1.4 มีความพอเพียงในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ
การสรางภูมิคุมกัน 
1.2 วิธีการสอน 
  รวมกับผูเรียนออกแบบเง่ือนไขเก่ียวกับวัฒนธรรมในการเรียนรูท่ีเก่ียวของกับวินัยและพฤติกรรมท่ี

คาดหวังในการเรียนรู   
1.3 วิธีการประเมินผล 
 สังเกตและบันทึกพฤติกรรมในการเรียนรู 
 

2. ความรู 
    2.1  ความรูท่ีตองไดรับ 

 2.1.1 มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรดานบริหารธุรกิจ 
 2.1.2 มีความรูกวางและเปนระบบเก่ียวกับความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพดานการ

จัดการ รวมท้ังมีความเขาใจอยางเทาทันในผลกระทบในสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงของประเทศและ
สังคมโลก 
 2.1.3 มีความรูกวางและเปนระบบเก่ียวกับความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพดานการ

จัดการ รวมท้ังมีความเขาใจอยางเทาทันในผลกระทบในสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงของประเทศและ
สังคมโลก 
 2.1.4 มีความรูและความเขาใจในดานการวางแผน การจัดโครงสรางองคการ การปฏิบัติการ 

การควบคุมและการประเมินผลการดําเนินงาน รวมท้ังการปรับปรุงแผนงานใหสอดคลองกับสถานการณ
ทางธุรกิจ 
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2.2  วิธีการสอน 
บรรยายโดยผูสอน อภปิรายโดยผูเรียน สะทอนการเรียนรูโดยผูเรียน ถอดบทเรียนโดยผูเรียน 

การนําเสนอผลงานของผูเรียน 
2.3 วิธีการประเมินผล 
 ประเมินผลงานกลุมและการนําเสนอผลงาน ประเมินผลสอบกลางภาค ประเมินผลสอบปลายภาค 

   
3. ทักษะทางปญญา 
   3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา    

 3.1.1 สามารถสืบคน ประมวลและประเมินขอมูลจากหลายแหลงไดดวยตนเอง มีความคิด
วิเคราะหอยางเปนระบบ มีเหตุผล และคิดอยางสรางสรรคเพ่ือใหไดสารสนเทศท่ีเปนประโยชนในการใช
งานตามสถานการณแวดลอมทางธุรกิจ 
 3.1.2 สามารถประยุกตความรูทางการจัดการและดานอ่ืนท่ีสัมพันธกัน จากสาขาวิชาชีพท่ี

ศึกษาและประสบการณมาใชงานตามสถานการณท่ัวไปไดอยางเหมาะสม 
 3.1.3 มีทักษะในการแกไขปญหาเฉพาะหนาในสถานการณตางๆ อยางสรางสรรค โดยคํานึงถึง

ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการตัดสินใจ และสามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลไดอยางถูกตอง 
ครบถวน 
 3.1.4 สามารถคิดคนทางเลือก วิเคราะหทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอยางรอบดาน มี

ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีสอดคลองกับสถานการณทางธุรกิจ ทําใหเกิดการไดเปรียบ
ทางการแขงขันทางธุรกิจ 
3.2 วิธีการสอน 

กําหนดกรณีศึกษา และมอบหมายใหนักศึกษาอภิปรายรวมกัน 
3.3 วิธีการประเมินผล 

ประเมินผลสอบกลางภาคและปลายภาค 
 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา          

 4.1.1 สามารถแสดงความเปนกัลยาณมิตร ชวยเหลือผูอ่ืน และแสดงความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจในการตัดสินใจในการกระทําของตนเอง รวมถึงความรับผิดชอบตอสังคม 
 4.1.2 สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นอยางสรางสรรคในการพัฒนาความรู และ

ความคิดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 4.1.3 สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน แสดงภาวะผูนํา ผูตามไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ 

และมีทักษะการแกปญหากลุม 
4.2 วิธีการสอน 
 มอบหมายงานกลุม         

    4.3 วิธีการประเมินผล 
 ประเมินผลงานกลุม และการนําเสนอผลงาน 
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา      

 5.1.1 สามารถประยุกตใชหลักคณิตศาสตร สถิติ การวิเคราะหเชิงปริมาณมาใชในการวิเคราะห 
และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจําวัน 
 5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศท่ีจําเปนตอการทําธุรกิจไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
 5.1.3 สามารถสื่อสารเพ่ืออธิบายและสรางความเขาใจในรูปแบบการพูด การเขียนท่ีเหมาะสม

สําหรับกลุมบุคคลท่ีแตกตางกันท้ังท่ีเปนขอมูลธุรกิจและขอมูลอ่ืน 
 5.1.4 สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิคการสื่อสารท่ีเหมาะสม มาใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูลการแปลความหมาย และการสื่อขอมูล 
    5.2 วิธีการสอน 
 มอบหมายงานกลุม และ ออกแบบทดสอบท่ีใชทักษะการคํานวณ 
    5.3 วิธีการประเมินผล       
  ประเมินผลงานกลุมและการนําเสนอผลงาน ประเมินผลสอบกลางภาค ประเมินผลสอบปลายภาค 
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มคอ. 3 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

 
สัปดาห

ท่ี 
หัวขอการสอน /  

Learning Outcome 
จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน สอดคลองกับจุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

1 - หัวขอการสอน 
บทนํา การวางแผน การดําเนินงาน การ
ควบคุมการผลิตสินคาและบริการ  
- ความหมายของการวางแผน  
- ความสําคัญของการวางแผน  
- ประเภทของการวางแผน 
- ขอจํากัดของการวางแผน  
- ลักษณะของการวางแผนท่ีดี 
- การผลิตและการจัดการดําเนินการ 
- องคประกอบระบบการผลิตและการ
ดําเนินการ 
- ประเภทของการผลิต  
- การวางแผนและควบคุมการผลิตสินคา
และบริการ 
- การวางแผนกําลังการผลิต 
- ความหมายของกําลังการผลิตและการจัด
กําลังการผลิต  
- การแบงประเภทของการวางแผนกําลัง
การผลิต  

3 
 

แนะนําบทเรียนและ
รายละเอียดในการจัดการ
เรียนการสอน หนังสือเรียน 
และเกณฑการวัดผล 
บรรยายโดยผูสอน 
อภิปรายโดยผูเรียน 
สะทอนการเรียนรูโดย
ผูเรียน 
ถอดบทเรียนโดยผูเรียน 

เอกสารผลิตรวมกับ
คูความรวมมือทาง
วิชาการ 

1 - 4 ดร.ราเชนทร 
บุญลอยสง 
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มคอ. 3 

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอการสอน /  
Learning Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน สอดคลองกับจุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

- แนวทางการวางแผนและการควบคุมการ
ผลิต 
- Learning Outcome 
เขาใจภาพรวมของการจัดการการ
ปฏิบัติการ 

2 - 3 - หัวขอการสอน 
การออกแบบผลิตภัณฑและกระบวนการ
ผลิตภาพ 
-  การออกแบบผลิตภัณฑ  
- องคประกอบท่ีมีผลกระทบในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ  
- การคิดผลิตภัณฑใหม  
- กรณีศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ
ใหม  
- กระบวนการวัดผลิตภาพ 
- การปรับปรุงผลิตภาพ 
- แนวทางการดําเนินการปรับปรุงผลิตภาพ 
- Learning Outcome 
สามารถอธิบายการออกแบบผลิตภัณฑและ
กระบวนการผลิตภาพ 
 

3 บรรยายโดยผูสอน 
อภิปรายโดยผูเรียน 
สะทอนการเรียนรูโดย
ผูเรียน 
ถอดบทเรียนโดยผูเรียน 

เอกสารผลิตรวมกับ
คูความรวมมือทาง
วิชาการ 

1 - 4 ดร.ราเชนทร 
บุญลอยสง 
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มคอ. 3 

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอการสอน /  
Learning Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน สอดคลองกับจุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

4 - 5 - หัวขอการสอน 
การเลือกทําเลท่ีตั้งและการวางผังสถาน
ประกอบการ 
- ความหมาย 
- วัตถุประสงคของทําเลท่ีตั้งสถานท่ี
ประกอบการ  
-ปจจัยท่ีสําคัญในการเลือกทําเลท่ีตั้งในการ
ผลิตและการดําเนินการ 
- วิธีการข้ันตอนในการเลือกทําเลท่ีตั้งสถาน
ประกอบการ 
- การเลือกท่ีตั้งแหลงผลิตและดําเนินการ
โดยวิธีการเชิงคุณภาพ  
- การเลือกท่ีตั้งแหลงผลิตและการ
ดําเนินการโดยวิธีการเชิงปริมาณ  
- การวางแผนผังสถานท่ีประกอบการ  
- วัตถุประสงคในการวางผังโรงงาน  
- ระบบของการวางผังโรงงาน 
- Learning Outcome 
สามารถอธิบายและคํานวณเก่ียวกับการ
เลือกทําเลท่ีตั้งและออกแบบการวางผัง
สถานประกอบการไดอยางเหมาะสม 

3 บรรยายโดยผูสอน 
อภิปรายโดยผูเรียน 
สะทอนการเรียนรูโดย
ผูเรียน 
ถอดบทเรียนโดยผูเรียน 

เอกสารผลิตรวมกับ
คูความรวมมือทาง
วิชาการ 

1 - 4 ดร.ราเชนทร 
บุญลอยสง 
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มคอ. 3 

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอการสอน /  
Learning Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน สอดคลองกับจุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

6 - 7 - หัวขอการสอน 
การพยากรณ  
- ความสําคัญของการพยากรณ 
- การแบงชวงเวลาการพยากรณ  
- การพยากรณเพ่ือการผลิต  
- ขอจํากัดและการพยากรณ  
- การพยากรณเชิงคุณภาพ  
- การพยากรณเชิงคุณภาพ  
- อนุกรมเวลา  
-สมการถดถอยเชิงเสน  
- การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงเสนท่ี 1 
และ 2  
- Learning Outcome 
สามารถอธิบายและคํานวณเพ่ือการ
พยากรณในการจัดการการปฏิบัติการ 

3 บรรยายโดยผูสอน 
อภิปรายโดยผูเรียน 
สะทอนการเรียนรูโดย
ผูเรียน 
ถอดบทเรียนโดยผูเรียน 

เอกสารผลิตรวมกับ
คูความรวมมือทาง
วิชาการ 

1 - 4 ดร.ราเชนทร 
บุญลอยสง 

8 - หัวขอการสอน 
การวางแผนกําลังการผลิตและความ
ตองการทรัพยากร 
-   กําลังการผลิต 
-  ความสําคัญของการวางแผนกําลังการ
ผลิต  
- ประเภทของกําลังการผลิต  

3 บรรยายโดยผูสอน 
อภิปรายโดยผูเรียน 
สะทอนการเรียนรูโดย
ผูเรียน 
ถอดบทเรียนโดยผูเรียน 

เอกสารผลิตรวมกับ
คูความรวมมือทาง
วิชาการ 

1 - 4 ดร.ราเชนทร 
บุญลอยสง 
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มคอ. 3 

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอการสอน /  
Learning Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน สอดคลองกับจุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

- การวัดกําลังการผลิต  
- การเพ่ิมกําลังการผลิต  
- การประหยัดโดยขนาด  
- ทฤษฎีขอจํากัด  
- กลยุทธกําลังการผลิต  
-  การประเมินทางเลือกสําหรับการกําหนด
กําลังการผลิต  
- การวิเคราะหจุดคุมทุน  
- Learning Outcome 
สามารถอธิบายและคํานวณเก่ียวกับการ
วางแผนกําลังการผลิตและความตองการ
ทรพัยากร 

9 - หัวขอการสอน 
การบริหารสินคาคงคลัง  
- ความหมายของสินคาคงคลังและการ
บริหารสินคาคงคลัง 
- การจัดการสินคาคงคลัง 
- ปจจัยในการคํานวณสินคาคงคลัง 
- ระบบการควบคุมสินคาคงคลัง 
- การตรวจนับจํานวนสินคาคงคลัง 
- วัตถุประสงคในการจัดการสินคาคงคลัง 
- ประโยชนของสินคาคงคลัง 

3 บรรยายโดยผูสอน 
อภิปรายโดยผูเรียน 
สะทอนการเรียนรูโดย
ผูเรียน 
ถอดบทเรียนโดยผูเรียน 

เอกสารผลิตรวมกับ
คูความรวมมือทาง
วิชาการ 

1 - 4 ดร.ราเชนทร 
บุญลอยสง 
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มคอ. 3 

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอการสอน /  
Learning Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน สอดคลองกับจุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

- การจัดการสินคาอยางมีมาตรฐาน  
- ตนทุนการจัดการสินคาคงคลัง 
- ใบตรวนสอบความเคลื่อนไหวของสินคา
คงคลงั 
- การออกแบบใบตรวจสอบ  
- ทฤษฎีการจัดการสินคาคงคลังแบบ ABC 
Analysis 
- ขนาดการสั่งซ้ือท่ีเกิดความประหยัด   
- Learning Outcome 
สามารถอธิบายและคํานวณเก่ียวกับการ
บริหารสินคาคงคลัง 

10 - หัวขอการสอน 
การบริหารโครงการ   
- ความหมายของโครงการ  
- ประโยชนของโครงการ  
- ความหมายของการเขียนโครงการ  
- สวนประกอบของโครงการ  
- การจัดทําโครงการแบบประเพณีนิยม  
- ความเปนมาของ เทคนิค PERT และ 
CPM  
- ความแตกตางของเทคนิค PERT และ 
CPM 

3 บรรยายโดยผูสอน 
อภิปรายโดยผูเรียน 
สะทอนการเรียนรูโดย
ผูเรียน 
ถอดบทเรียนโดยผูเรียน 

เอกสารผลิตรวมกับ
คูความรวมมือทาง
วิชาการ 

1 - 4 ดร.ราเชนทร 
บุญลอยสง 
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มคอ. 3 

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอการสอน /  
Learning Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน สอดคลองกับจุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

- การสรางโครงขายงาน  
- การวิเคราะหโครงขายงาน  
- การคํานวณเวลาคงเหลือ 
- Learning Outcome 
สามารถอธิบายและคํานวณเก่ียวกับการ
บริหารโครงการ   

11 - 12 - หัวขอการสอน 
การจัดการหวงโซอุปทานและโลจิสติกส  
- ความหมายของการจัดการโซอุปทาน  
- ผูมีสวนรวมในหวงโซอุปทาน  
- การจัดการโลจิสติกส  
- ความสําคัญของโลจิสติกส  
- ขอบเขตของโลจิสติกส  
- การขนสงและกลยุทธ          โลจิสติกส  
- ความสําคัญเชิงกลยุทธของการขนสง 
- บทบาทหนาท่ีของการขนสง 
- ปญหาของการขนสง  
- Learning Outcome 
สามารถอธิบายเก่ียวกับการจัดการหวงโซ
อุปทานและโลจิสติกส 
 

3 บรรยายโดยผูสอน 
อภิปรายโดยผูเรียน 
สะทอนการเรียนรูโดย
ผูเรียน 
ถอดบทเรียนโดยผูเรียน 

เอกสารผลิตรวมกับ
คูความรวมมือทาง
วิชาการ 

1 - 4 ดร.ราเชนทร 
บุญลอยสง 
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มคอ. 3 

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอการสอน /  
Learning Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน สอดคลองกับจุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

13 - 14 - หัวขอการสอน 
การจัดการคุณภาพ 
- ลักษณะของคุณภาพของสินคาและบริการ  
- นิยามคุณภาพในมุมมองของลูกคา  
- การจัดการคุณภาพ  
- ตนทุนคุณภาพ  
- องคประกอบของการจัดการคุณภาพ
โดยรวม  
- มาตรฐานคุณภาพสากล  
- Learning Outcome 
สามารถอธิบายเก่ียวกับการจัดการคุณภาพ 

3 บรรยายโดยผูสอน 
อภิปรายโดยผูเรียน 
สะทอนการเรียนรูโดย
ผูเรียน 
ถอดบทเรียนโดยผูเรียน 
การนําเสนอผลงานของ
ผูเรียน 

เอกสารผลิตรวมกับ
คูความรวมมือทาง
วิชาการ 

1 - 4 ดร.ราเชนทร 
บุญลอยสง 

15 - หัวขอการสอน 
ความสามารถในการแขงขัน และเทคโนโลยี
ท่ีเก่ียวของกับการผลิตและการปฏิบัติการ  
- เทคโนโลยีในการผลิตสินคาและบริการ  
- ผลกระทบท่ีเกิดจากากรใชเทคโนโลยีการ
ผลิตสินคาและบริการ 
- ระบบของเทคโนโลยีในการผลิตสินคาและ
บริการ  
- การเพ่ิมความสามารถในการแขงขันโดย
เทคโนโลย ี 
- การใชระบบคอมพิวเตอรในองคกร 

3 บรรยายโดยผูสอน 
อภิปรายโดยผูเรียน 
สะทอนการเรียนรูโดย
ผูเรียน 
ถอดบทเรียนโดยผูเรียน 
การนําเสนอผลงานของ
ผูเรียน 

เอกสารผลิตรวมกับ
คูความรวมมือทาง
วิชาการ 

1 - 4 ดร.ราเชนทร 
บุญลอยสง 
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มคอ. 3 

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอการสอน /  
Learning Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน สอดคลองกับจุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ) 

ผูสอน 
 

- Learning Outcome 
สามารถอธิบายเก่ียวกับความสามารถใน
การแขงขัน และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับ
การผลิตและการปฏิบัติการ 

 สอบกลางภาค 2 ทดสอบขอเขียน    

 สอบปลายภาค 3 ทดสอบขอเขียน    

หมายเหตุ  :  มีวิทยาการผูเชี่ยวชาญจากคูความรวมมือทางวิชาการรวมบรรยายและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรูที่ได    

(ระบุขอ) 
วิธีการประเมิน สัปดาหที่

ประเมิน 
สัดสวนของการ 

ประเมินผล 
(รอยละ) 

1 1.1.2, 1.1.3, 
4.1.2  

สังเกตและบนัทึกพฤติกรรมในการ
เรียนรู 

1 - 15 10 

2 1.1.2, 1.1.3,  
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 
3.1.3,  
4.1.2, 4.1.3,  
5.1.1, 5.1.4 

ประเมินผลงานกลุม และการ
นําเสนอผลงาน 

9 - 15 30 

3 1.1.2, 1.1.3,  
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 
3.1.3,  
5.1.1 

ประเมินผลสอบกลางภาค 8 30 

4 1.1.2, 1.1.3,  
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 
3.1.3,  
5.1.1 

ประเมินผลสอบปลายภาค 16 30 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลัก    
นคเรศ ณ พัทลุง และคณะ. (2557). เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา การจัดการปฏิบัติการ. 

กรุงเทพมหานคร: ศูนยบริการสื่อและสิ่งพิมพกราฟฟคไซท มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.  
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ  
เอกชัย ทวมบริบูรณ ราเชนทร บุญลอยสง และคณะ. (2557). เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา การ

จัดการปฏิบัติการ รวมผลิตกับคูความรวมมือทางวิชาการ. กรุงเทพมหานคร: ศูนยบริการสื่อและ
สิ่งพิมพกราฟฟคไซท มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.  

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
Toyota Seisan Hoshiki wo Kangaeru Kai. (2556) ไคเซ็นในธุรกิจบริการ. พิมพครั้งท่ี 2. 

กรุงเทพมหานคร : สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน). แปลโดย ประยูร เชี่ยววัฒนา. 
เกียรติศักดิ์  จันทรแดง .(2549). การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการ. กรุงเทพฯ :  วติตี้  กรุป. 
เบญจมาส เปาะทอง และคณะ. (2553). การวางแผนและควบคุมการผลิต. กรุงเทพ ฯ ซีเอ็ดยูเคชั่น  
เว็บไซตของภาควิชาการบริหารอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

http://www.kmitnbxmie8.com/index.php   
กิตติชัย อธิกุลรัตน, จินตนัย ไพรสณฑ, ผองใส เพ็ชรรักษ, รชฏ ขําบุญ, ศิรัตน แจงรักษสกุล, โสมสกาว 

สนิทวงศ ณ อยุธยา, อาทร จิตสุนทรชัยกุล. (2556) การจัดการการผลิตและการปฎิบัติการ. 
นนทบุรี: กรีนแอปเปล กราฟฟค. 280 หนา. 
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คุโรตะ ยิเดะโตชิ. (2550) การจัดการระบบการผลิตแบบโตโยตา แบบเดินตามทีละข้ัน. กรุงเทพมหานคร : 
สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน). แปลโดย ไชยยันต สาวนะชัย. 

จินตนัย  ไพรสน และคณะ. (2551). การจัดการผลิตและการปฏิบัติการ.กรุงเทพฯ.เพียรสัน เอ็ดดูเคชั่น อิน
โดไซนา.  

ณัฎฐพันธ  เขจรนันทน. (2546). การจัดการผลิตและการดําเนินงาน. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
ทรัพยาการสนับสนุนการเรยีนการสอนออนไลน : http://www.facebook.com/OMBBACS 
นิรันดร ฉิมพาลี. (2553) การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ. พิมพครั้งท่ี 2. สมุทรปราการ : โครงการ 

สํานักพิมพมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 502 หนา. 
บุษบา  พฤกษภาพันธุรัตน. (2552). การวางแผนกละควบคุมการผลิต. กรุงเทพฯ ซีเอ็ดยูเคชั่น    
พิชิต  สุขเจริญพงษ. (2545). การจัดการวิศวกรรมการผลิต. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
วากามัตสึ โยชิฮิโตะ. (2554) ไคเซ็นตามวิถีโตโยตา. กรุงเทพมหานคร : สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-

ญี่ปุน). แปลโดย ประยูร เชี่ยววัฒนา. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน และ สมชาย หิรัญกิตติ. (2540) ศัพทการบริหารการผลิต/การจัดการการปฏิบัติการ.  

กรุงเทพมหานคร : บริษัท วิสิทธิ์พัฒนา จํากัด. 
สุมน มาลาสิทธิ์. (2552) การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน. พิมพครั้งท่ี 3. กรุงเทพมหานคร :  

สามลดา. 672 หนา. 

 
หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
1.1 การสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียน 
1.2 แบบประเมินผูสอน 

2. กลยุทธการประเมินการสอน    
2.1 ผลการเรียนของนักศึกษา การสอบยอย สอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 
2.2 ผลการฝกปฏิบัติ 
2.3 รายงานการคนควาตางๆ ท่ีมอบหมาย 

3. การปรับปรุงการสอน     
  3.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา หารือรวมกับอาจารยผูสอน เพ่ือหาแนวทางพัฒนารายวิชารวมกัน 
  3.2 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ใหขอเสนอแนะแกอาจารยผูสอน เพ่ือนําไปพัฒนาการวาง
แผนการจัดการเรียนการสอนตอไป 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
  หลักสูตรมีคณะกรรมการประเมินการสอนทําหนาท่ีทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
โดยการสุมประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการใหคะแนน 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
  หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย
นักศึกษาท่ีเรียนในแตละภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร  
การรายงานรายวิชาโดยอาจารยผูสอน  หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชาอาจารยผูสอนรับผิดชอบใน
การทบทวนเนื้อหาท่ีสอน  กลยุทธท่ีใชในการสอน และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาตอไป 
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