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หมวดที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 

341230             การจดัการปฏิบติัการ 

   Operation Management 

2. จํานวนหน่วยกติ 

3 (3 – 0 – 6) 

3. หลกัสูตรประเภทของรายวชิา 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการจดัการ 

ประเภทของรายวชิา หมวดวิชาเฉพาะดา้น กลุ่มวชิาแกน 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและผู้สอน 

อาจารยล์ทิพย ์โตเมศน์ 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 

ภาคการศึกษา 2/ 2558 

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน 

ไม่มี 

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั 

ไม่มี 

8. สถานทีเ่รียน 

กลุ่มเรียน 03 ภาคปกติ   หอ้งเรียน 2153 

 

9. คร้ังทีจั่ดทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 

1 พฤษจิกายน  2558 

                    รายละเอยีดของรายวชิา 

                                     คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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หมวดที ่2  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

1. เพือ่ใหน้กัศึกษาสมารถเขา้ใจถึงลกัษณะและความสาํคญัของการผลิต  

2. เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจและอธิบายถึงปัจจยัเก่ียวกบัการตดัสินใจการผลิต ซ่ึงรวมถึงระบบการผลิต 

3. เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจและอธิบายถึงแนวคิดและวธีิการตดัสินใจเลือกกลยทุธ์การผลิตและบริการ 

4. เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจและอธิบายถึงการออกแบบผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

5. เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจและอธิบายไดถึ้งการจดัองคก์ารเพื่อการผลิต  การวางแผนเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์

และกาํลงัการผลิต   การวางแผนและกระบวนการผลิต 

6. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถใชข้อ้มูลในการวเิคราะห์การเลือกสถานท่ีตั้งโรงงาน การควบคุมคุณภาพ

และประมาณ ระบบการบาํรุงรักษา ระบบการจดัซ้ือ และระบบการควบคุมสินคา้คงเหลือ และการ

รักษาความปลอดภยัในสถานประกอบการได ้

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

 เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจ สังคม ภยัธรรมชาติ นโยบายภาครัฐและเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนไป  ทาํให้

รูปแบบการบริหารการผลิตเปล่ียนแปลงตามตลอดเวลา  ทั้งน้ีเพื่อให้นกัศึกษากา้วทนัต่อการเปล่ียนแปลง มี

ความรู้ความเขา้ใจ และสามารถนาํหลกัการบริหารต่างๆไปปรับใชไ้ด ้เช่นการวามแผนกาํลงัการผลิต การ

เลือกทาํเลท่ีตั้ง การวามผงัสถานประกอบการ การวางแผนสินคงเหลือ  จึงควรมีการปรับปรุงรายละเอียด

ของวชิา 

 

หมวดที ่3  ลกัษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาถึงบทบาทและหนา้ท่ีของการผลิต แนวคิดและวธีิการตดัสินใจเลือกกลยทุธ์การผลิตและ

บริการ การออกแบบผลิตภณัฑแ์ละบริการ การวางแผนกาํลงัการผลิต การเลือกทาํเลท่ีตั้ง การออกแบบ

กระบวนการดาํเนินงาน การวางผงัสถานประกอบการ การวางแผนสินคา้คงเหลือ การบริหารสินคา้คงคลงั 

การจดัซ้ือ การควบคุมคุณภาพ การบาํรุงรักษา และการรักษาความปลอดภยัในสถานประกอบการ 
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2. จํานวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 

(ช.ม.) 

ฝึกปฏิบัติ 

(ช.ม.) 

ศึกษาด้วยตนเอง 

(ช.ม.) 
สอนเสริม 

3x15=45 0 6x15=90 ตามความตอ้งการของ

นกัศึกษาเฉพาะราย 

3. จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษารายบุคคล 

- ชัว่โมงการสอน 21 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

- อาจารยป์ระจาํรายวชิา  แจง้ใหน้กัศึกษาทราบเก่ียวกบัหอ้งทาํงาน ตารางสอน เวลาวา่ง                 

ในแต่ละสัปดาห์ โดยประกาศตารางการปฏิบติังานหนา้ห้องพกัอาจารย ์

- อาจารยป์ระจาํวชิาจดัเวลาให้คาํปรึกษา 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ต่อกลุ่มเรียน 

4. แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา  

(Curriculum Mapping) 

1. คุณธรรม

จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ทกัษะ

ความสัมพนัธ์

ระหวา่งบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์

เชิงตวัเลย การส่ือสาร 

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2. 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

•  • • • • • • • • ο • ο ο ο • ο ο ο 

• ความรับผิดชอบหลกั  ο ความรับผดิชอบรอง 

 

หมวดที ่4  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 

          1.1 คุณธรรมจริยธรรมทีต้่องพฒันา 

1) มีความซ่ือสัตยสุ์จริต ซ่ือตรงต่อหนา้ท่ี ต่อตนเองและต่อผูอ่ื้น ไม่เอารัดเอาเปรียบผูอ่ื้นและ

มีความรับผดิชอบต่อสังคมโดยรวม 
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2) มีความพอเพียงเป็นหลกัในการดาํเนินชีวืต โดยยดึแนวคิดความพอประมาณ ความมี

เหตุผลและการสร้างภูมิคุม้กนั 

3) มีความเคารพต่อกฏ ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ ขององค?์กรและสงัคม ศรัทธาในวชิาชีพ

นกัธุรกิจ 

4) มีจิตสาํนึกและมีมโนธรรมท่ีจะแยกแยะความถูกตอ้ง ความดี และความชัว่ ปฏิบติัตาม

จรรยาบรรณทางธุรกิจ 

1.2 วธีิสอน 

1) ยกตวัอยา่งสอดแทรกในเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวขอ้ง  แลว้ให้นกัศึกษาร่วมอภิปรายแนวปฏิบติั

ท่ีดี  และเหมาะสม 

2) กาํหนดใหน้กัศึกษาหาตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งและช่ืนชอบมานาํเสนอ 

3) ศึกษากรณีตวัอยา่งจากการนาํเสนอหรือศึกษานอกสถานท่ี 

        1.3 วธีิการประเมินผล 

1) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกในชั้นเรียน 

2) สังเกตพฤติกรรมการเขา้เรียน การส่งงาน 

3) ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 

4) ประเมินผลการนาํเสนองานท่ีมอบหมาย 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ 

1) บทบาทและหนา้ท่ีของการผลิต และวธีิการตดัสินใจเลือกกลยทุธ์การผลิตและบริการ 

2) การออกแบบผลิตภณัฑแ์ละบริการ การวางแผนกาํลงัการผลิต  

3) การเลือกทาํเลท่ีตั้ง การออกแบบกระบวนการดาํเนินงาน การวางผงัสถานประกอบการ 

4) การวางแผนสินคา้คงเหลือ การบริหารสินคา้คงคลงั การจดัซ้ือ 

5) การบริหารโครงการ 

6) การควบคุมคุณภาพ การบาํรุงรักษา และการรักษาความปลอดภยัในสถานประกอบการ 

2.2 วธีิสอน 

 บรรยาย  อภิปรายและการเรียนรู้แบบร่วมมือ  ศึกษากรณีตวัอยา่ง  การศึกษาโดยใช ้ปัญหา 

เป็นฐาน  การวเิคราะห์กรณีศึกษา  การคน้ควา้บทความขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งโดยนาํมาสรุปและนาํเสนอ       

และฝึกปฏิบติั โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

2.3 วธีิการประเมินผล 

1) ทดสอบความรู้ความเขา้ใจ 
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2) สังเกตความสามารถในการร่วมอภิปราย 

3) การนาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้  กรณีตวัอยา่ง 

4) ตรวจผลงาน 

3 ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 

 พฒันาความสามารถในการคิดเชิงวพิากษ ์(critical thinking) เป็นระบบ โดยใหน้กัศึกษาฝึก

ทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่มฝึกคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์เช่ือมโยงหลกัการบริหารอยา่งสมเหตุสมผล เพื่อนาํไปต่อ

ยอดกรอบความรู้เดิมในการจดัการการผลิตทางธุรกิจในสถานการณ์จริง   

3.2 วธีิสอน 

1) ศึกษากรณีตวัอยา่งการบริหารการผลิตในบริบทท่ีหลากหลาย   

2) อภิปรายกลุ่ม  โดยเนน้ให้อธิบายเช่ือมโยงหลกับริหารท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน

ในสถานประกอบการ เช่น  การวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานในการวางแผนกาํลงัการผลิต  การปรับกลยทุธ์การ

ผลิตใหเ้ขา้กบัลูกคา้หรือสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป 

3.3 วธีิการประเมินผล 

1) สังเกตพฤติกรรมการแกปั้ญหา 

2) สังเกตการร่วมอภิปราย 

3) ตรวจผลงาน  ความเช่ือมโยงสัมพนัธ์ระหวา่งบริบทและองคป์ระกอบของหลกัสูตร 

4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพฒันา 

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพฒันา 

1) พฒันาทกัษะในการสร้างสมัพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั 

2) พฒันาความเป็นผูน้าํและผูต้ามในการทาํงานเป็นทีม 

3) พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  แสดงความคิดริเร่ิมและความคิดเห็นท่ีมีความแตกตา้งอยา่ง

สร้างสรรค ์

4.2 วธีิสอน 

1) จดักิจกรรมกลุ่มในการวเิคราะห์กรณีศึกษา 

2) มอบหมายงานทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 

3) การนาํเสนอผลงาน 

4.3 วธีิการประเมินผล 

1) ประเมินตนเองและเพื่อน  ดว้ยประเด็นท่ีกาํหนด 

2) สังเกตการนาํเสนอผลงาน  พฤติกรรมการทาํงานเป็นทีม 
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3) ตรวจผลงาน  รายงานการศึกษาคน้ควา้ 

5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 

1) สามารถประยกุคใ์ชห้ลกัคณิศาตสร์ สถิติการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใชใ้นการวเิคราะห์

และตดัสินในทางธุรกิจ 

2) สามารสือสารภาษา ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3) สามารถส่ือสารเพือ่อธิบายและสร้างความเขา้ในอยา่งถูกตอ้งทั้งในรูปแบบการเขียน

รายงานและการนาํเสนอดว้ยวาจา 

4) สามารรถนาํเทคโนโลยไีปเป็นเคร่ืองมือในการสนบัสนุนในการดาํเนินงาน 

5.2 วธีิสอน 

1) มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง   

2) ฝึกวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจต่างๆ  

3) นาํเสนอผลงานโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 

                5.3  วธีิการประเมินผล   

  1) สังเกตพฤติกรรมในการส่ือสาร 

  2) ตรวจสอบความเหมาะสมในการเลือกใชส่ื้อเทคโนโลย ี

 3) ตรวจผลงาน 

 

 

หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมนิผล 

1. แผนการสอน 

คร้ังที่ 

จํานวนคาบ 
ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กจิกรรม ช้ินงาน 

1  

3 คาบ 

- มีความซ่ือสัตย ์

ซ่ือตรงต่อหนา้ท่ี ต่อ

ตนเองและต่อผูอ่ื้น 

และมีความรับผดิชอบ

ต่อสังคมโดยรวม 

1. การจัดการอุตสาหกรรม - บรรยาย 

- ศึกษาคน้ควา้

และนาํเสนอผล

การศึกษา 

1.  สรุปองค ์   

ความรู้ 

2.  รายงานและ 

  การนาํเสนอ 
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คร้ังที่ 

จํานวนคาบ 
ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กจิกรรม ช้ินงาน 

2 

3 คาบ 

- สามารรถนาํ

เทคโนโลยไีป

เป็นเคร่ืองมือใน

การสนบัสนุนใน

การดาํเนินงาน 

- บทบาทและ

หนา้ท่ีของการ

ผลิต และวธีิการ

ตดัสินใจเลือกกล

ยทุธ์การผลิตและ

บริการ 

 

2. หน้าที่การผลติและการ

ปฏิบัติการปละการจัดองค์กร 

- บรรยาย 

- อภิปรายกลุ่ม 

- ศึกษาคน้ควา้           

และนาํเสนอผล

การศึกษา 

 

1. สรุปองค์

ความรู้   

2. รายงานและ 

การนาํเสนอ 

 

3 

3 คาบ 

- พฒันาการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง  แสดง

ความคิดริเร่ิมและ

ความคิดเห็นท่ีมีความ

แตกตา้งอยา่ง

สร้างสรรค ์

- การออกแบบ

ผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

การวางแผนกาํลงัการ

ผลิต  

 

 

3. การออกแบบผลติภัณฑ์และ

บริการ  

 

- บรรยาย 

- ศึกษากรณี

ปัญหา 

 

1. สรุปองค์

ความรู้ 

 

4 

3 คาบ 

- มีความเคารพต่อกฏ 

ระเบียบ และขอ้บงัคบั

ต่างๆ ขององค?์กร

และสังคม ศรัทธาใน

วชิาชีพนกัธุรกิจ 

4. กลยุทธ์การดําเนินงานและ

การปฏิบัติงาน 

 

- บรรยาย 

- ศึกษากรณี

ปัญหา 

- อภิปรายกลุ่ม 

1.  สรุปองค ์ 

ความรู้ 

2.  รายงานผล

การศึกษา 
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คร้ังที่ 

จํานวนคาบ 
ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กจิกรรม ช้ินงาน 

- พฒันาทกัษะในการ

สร้างสัมพนัธภาพ

ระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั 

 

5 

3 คาบ 

- สามารสือสาร

ภาษา ไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

กจิกรรมการเรียนการสอนนอก

ช้ันเรียน 

  

6 

3 คาบ 

- สามารถประยกุคใ์ช้

หลกัคณิศาตสร์ สถิติ

การวเิคราะห์เชิง

ปริมาณมาใชใ้นการ

วเิคราะห์และตดัสิน

ในทางธุรกิจ 

5.  การวางแผนกาํลงัการผลติ - บรรยาย 

- ศึกษากรณี

ปัญหา 

- อภิปรายกลุ่ม 

1. สรุปองค ์ 

ความรู้ 

2. รายงานผล

การศึกษา 

7 

3 คาบ 

 สอบเก็บคะแนนคร้ังท่ี 1 

(30คะแนน) 

- สอบขอ้เขียน  

8 

3 คาบ 

- มีจิตสาํนึกและมี

มโนธรรมท่ีจะ

แยกแยะความถูกตอ้ง 

ความดี และความชัว่ 

ปฏิบติัตาม

จรรยาบรรณทางธุรกิจ 

- พฒันาความเป็นผูน้าํ

และผูต้ามในการ

ทาํงานเป็นทีม 

- การเลือกทาํเลท่ีตั้ง 

6. การเลือกทาํเลทีต่ั้ง - ศึกษากรณี

ตวัอยา่ง 

- ศึกษาเอกสาร 

- บรรยาย 

- อภิปรายกลุ่ม 

- ศึกษาคน้ควา้ 

1. สรุปองค์

ความรู้ 

2. รายงาน 
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คร้ังที่ 

จํานวนคาบ 
ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กจิกรรม ช้ินงาน 

การออกแบบ

กระบวนการ

ดาํเนินงาน การวางผงั

สถานประกอบการ 

9 

3 คาบ 

 กจิกรรมการเรียนการสอนนอก

ช้ันเรียน 

  

10 

3 คาบ 

- สามารถส่ือสารเพื่อ

อธิบายและสร้างความ

เขา้ในอยา่งถูกตอ้งทั้ง

ในรูปแบบการเขียน

รายงานและการ

นาํเสนอดว้ยวาจา 

7. การวางแผนผงักระบวนการ

ผลติ 

  

11 

3 คาบ 

- สามารสือสารภาษา 

ไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

- การบริหารโครงการ 

8.การว่างแผนและบริหาร

โครงการ 

- บรรยาย 

- อภิปรายกลุ่ม 

- ศึกษาคน้ควา้ 

1. สรุปองค ์   

    ความรู้  

2. รายงาน 

12 

3 คาบ 

- พฒันาความสามารถ

ในการคิดเชิงวพิากษ ์

(critical thinking) เป็น

ระบบ 

- การวางแผนสินคา้

คงเหลือ การบริหาร

สินคา้คงคลงั การ

จดัซ้ือ 

9. การจัดซ้ือและระบบ

คลงัสินค้า 

- ศึกษากรณีตวัอยา่ง 

- ศึกษาเอกสาร 

- บรรยาย 

- อภิปรายกลุ่ม 

- ศึกษาคน้ควา้ 

1. สรุปองค ์   

    ความรู้  

2. รายงาน 
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คร้ังที่ 

จํานวนคาบ 
ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กจิกรรม ช้ินงาน 

13 

3 คาบ 

 กจิกรรมการเรียนการสอนนอก

ช้ันเรียน 

  

14 

3 คาบ 

- มีความพอเพียง

เป็นหลกัในการ

ดาํเนินชีวตื โดยยดึ

แนวคิดความ

พอประมาณ ความมี

เหตุผลและการสร้าง

ภูมิคุม้กนั 

10. การวางแผนความต้องการ

วสัดุ 

- ศึกษากรณี

ตวัอยา่ง 

- ศึกษาเอกสาร 

- บรรยาย 

- อภิปรายกลุ่ม 

- ศึกษาคน้ควา้ 

1. สรุปองค ์   

    ความรู้  

2. รายงาน 

15 

3 คาบ 

- การควบคุม

คุณภาพ การ

บาํรุงรักษา และการ

รักษาความปลอดภยั

ในสถานประกอบการ 

11. การควบคุมคุณภาพ - ศึกษากรณี

ตวัอยา่ง 

- ศึกษาเอกสาร 

- บรรยาย 

- อภิปรายกลุ่ม 

- ศึกษาคน้ควา้ 

1. สรุปองค ์   

    ความรู้  

2. รายงาน 

16 

3 คาบ 

 สรุปเน้ือหา - บรรยาย 

 

. สรุปองค ์   

    ความรู้  

 

* ส่ือการสอน  - หนงัสือการจดัการการผลิตและการปฏิบติัการ 

  - Power Pont 
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมิน สัปดาห์ท่ี

ประเมิน 

สัดส่วนของ

คะแนน 

1 คุณธรรม จริยธรรม - พฤติกรรมการเรียนรู้/

เวลาเรียน 

ตลอดภาค

การศึกษา 

 

10 

2. ความรู้ 1) การปฏิบติังานเด่ียวสรุป

องคค์วามรู้แบบฝึกหดั 

2) การทดสอบกลางภาค 

3) การทดสอบปลายภาค 

ตลอดภาค

การศึกษา 

7 

17 

 

10 

30 

30 

3.  

 

ทกัษะทางปัญญา - การปฏิบติังานกลุ่ม 

รายงาน 

 

13 

 

10 

4.  ทกัษะความสัมพนัธ์

ระหวา่งบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

1)ประเมินตนเองและเพื่อน  

ดว้ยประเด็นท่ีกาํหนด 

2)สังเกตการนาํเสนอ

ผลงาน  พฤติกรรมการ

ทาํงานเป็นทีม 

3)ตรวจผลงาน  รายงาน

การศึกษาคน้ควา้ 

ตลอดภาค

การศึกษา 

 

5 

5.  ทกัษะการวเิคราะห์เชิง

ตวัเลย การส่ือสาร และ

การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1) สังเกตพฤติกรรมในการ

ส่ือสาร 

 2) ตรวจสอบความ

เหมาะสมในการเลือกใชส่ื้อ

เทคโนโลย ี

3) ตรวจผลงาน 

ตลอดภาค

การศึกษา 

 

5 
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หมวดที ่6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

 

     เอกสารและข้อมูลสําคัญ 

1) เอกสารประกอบการสอนรายวชิา การบริหารการผลิตและการดาํเนินงาน โดย อ. ป่ินฤดี หนูบุตร  

2. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

แหล่งเรียนรู้ 

1) การศึกษาขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต 

2) หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัราชภฎันครศรีธรรมราช 
      

หนังสืออ่านประกอบ 

 ผศ. สุธี   ขวญัเงิน. (2548).  การจดัการการผลิต และการปฎิบติัการ. กรุงเทพฯ : บริษทั ซีเอด็ยเุคชัน่ จาํกดั

(มหาชน) 

 ดร.พิชิต  สุขเจริญพงษ.์ (2549). การจดัการวศิวกรรมการผลิต. กรุงเทพฯ : บริษทั ซีเอด็ยเุคชัน่ จาํกดั(มหาชน) 

 ปัญญา  ไชยชาญ. (2540). การบริหารการผลิต. (พิมพค์ร้ังท่ี 4). กรุงเทพฯ : บริษทั พี.เอ.ลีฟวิง่ จาํกดั 

 เกียรติศกัด์ิ  จนัทร์แดง (2549). การบริหารการผลิตและการปฏิบติัการ. (พิมพค์ร้ังท่ี1).กรุงเทพฯ: หา้งหุน้ส่วน

จาํกดั ว.ีซี.พี. ซคัเซสกรุ๊ป 

 

หมวดที ่7  การประเมนิและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลรายวชิาน้ีท่ีจดัทาํโดยนกัศึกษา  จากการจดักิจกรรมในการนาํแนวคิดและ

ความเห็นจากนกัศึกษาไดด้งัน้ี 

3) การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 

4) ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผูส้อน และประเมินรายวชิา 

5) ใหข้อ้เสนอแนะผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์  ตามท่ีผูส้อนทาํเป็นช่องทางส่ือสารกบันกัศึกษา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

การเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอนมีกลยทุธ์ดงัน้ี 

1) การแลกเปล่ียนสังเกตการณ์สอนของอาจารยป์ระจาํวชิาน้ี 

2) ระดบัผลการเรียนของนกัศึกษา 
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3) การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน 

เม่ือไดผ้ลประเมินการสอน นาํขอ้มูลมาวเิคราะห์หาแนวทางพฒันาปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดี

ข้ึน  โดยการสัมมนาการจดัการเรียนการสอน  การวิจยัชั้นเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 

1) ในระหวา่งกระบวนการเรียนการสอนมีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในผลการเรียนรู้ท่ีวดัและ

ประเมินผลผา่นแลว้ 

2) ในการสอบปลายภาคใหมี้การวดัและประเมินผลผลการเรียนรู้ท่ีสาํคญัๆ อีกคร้ัง 

3) การสอบสัมภาษณ์เพื่อประมวลการเรียนรู้ในรายวชิา   

4) การตรวจผลงานใหมี้การสุ่มสมัภาษณ์เพื่อประเมินผลงาน 

5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

จากการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา  ไดมี้การวางแผนปรับปรุงการสอน

และรายละเอียดวชิา  เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึนดงัน้ี 

1) ปรับปรุงรายวชิาอยา่งนอ้ยทุก 4 ปี  เช่ือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 

2) เปล่ียนหรือจดัการเรียนการสอนเป็นทีมหรือแบ่งหวัขอ้/ผลการเรียนรู้ในการสอนของอาจารย์

ประจาํวชิาน้ี 
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