
 
ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 
 

1. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

2. รหัสวิชา      03761111    ชื่อวิชา (ไทย)   หลักการผลิตและการด าเนินงาน 
 จ านวนหน่วยกิต  3 (3-0-6)  (อังกฤษ)  Principles of Production and Operations 
 วิชาพื้นฐาน    -    

หมู่ี290  วันจันทร์ เีวลาี13.00 - 16.00 น.  ห้องี120 7 
 

3. ผู้สอน / คณะผู้สอน 
อาจารยว์ัสราภรณ์ีีละนิลีี  
 

4. การให้นิสิตเข้าพบและให้ค าแนะน านอกเวลาเรียน 
วันจันทร์ีเวลาีี09.00 - 16.00 น.   ห้องส านักงาน 
โทรศัพท์: 09-0973-8773   
E-mail:  chom_htm@hotmail.com ID Line:    Chompoo9326 

 

5. จุดประสงค์ของวิชา 

1.1 เพื่อให้นิสิตม ความรู้เรื่องหลักการผลิตและการด าเนินการท ่เก ่ยวข้องกับการจัดการโรงแรมและท่องเท ่ยว 
1.2 เพื่อให้นิสิตสามารถคิดค านวณในการจัดการวัสดุีการจัดซื้อีและการจัดการสินค้าคงคลัง 
1.3 เพื่อให้นิสิตม ความรู้เรื่องการจัดการคุณภาพและการปรับปรุงการผลิต 

 

6. ค าอธิบายรายวิชา (Course Description) 
           แนวคิดและวิวัฒนาการทางการจัดการีทฤษฎ องค์การและการจัดการีการตัดสินใจีีการวางแผนีการจัดองค์การี
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ีภาวะผู้น าีการสร้างแรงจูงใจีีการติดต่อสื่อสารในองค์การีการจัดการความขัดแย้งและการ
ควบคุม 
 

7. เค้าโครงรายวิชา (Course Outline) 
เนื้อหา จ านวนชั่วโมง 

1. การจัดการการผลิตและองค์การ 3 
2. การวางแผนก าลังการผลิตี 3 
3. การวิเคราะห์ท าเลท ่ตั้งี 3 
4. การพยากรณ์ี 6 
5. การวางแผนการผลิตรวมและการจัดตารางการผลิตแบบไม่ต่อเนื่องี 6 
6. การวางแผนผังกระบวนการผลิตี 3 
7. การใช้ีPERT และีCPM ในการบริหารในโครงการี 6 

mailto:chom_htm@hotmail.com


2 

 

8. การวางแผนและควบคุมโครงการี 6 
9. การจัดซื้อและการจัดการเก ่ยวกับสินค้าคงเหลือี 3 
10. การจัดการเก ่ยวกับคุณภาพี 6 

รวม 45 
 

8. วิธีสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ีการบรรยายีการเร ยนแบบร่วมมือีอภิปราย ในห้องเร ยนีศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองีศึกษาค้นคว้าแบบกลุ่มีการท า
การบ้านี 
 

9.  อุปกรณ์สื่อการสอน 
Power point presentation สื่ออิเล็กทรอนิกส์ีเอกสารประกอบการบรรยายีและตัวอย่างประกอบการสอน 

 

10. การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน  
          ร้อยละี
 10.1 การสอบีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี  6 0 
  - การสอบกลางภาคีีีีีี 30 
  - การสอบปลายภาคีีีีีี 30 
 10.2 รายงานกลุ่มีีีีีีีี20 
 10.3ีการบ้านีีีีีี   10 
 10.4 ความสนใจเข้าเร ยนและการม ส่วนร่วมในชั้นเร ยนอย่างสม่ าเสมอ    5 
 10.5 การแต่งกายีีีีีีีีีี5 
      รวม    100 
 

11. ข้อปฏิบัติในการเข้าชั้นเรียนและการประเมินผลการเรียน 
 1) นิสิตต้องเข้าเร ยนไม่ต่ ากว่าี80% ของเวลาเร ยนทั้งหมด  หากขาดเรียนเกิน 3 ครั้ง/ ภาคการศึกษาโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร ถือว่า หมดสิทธิ์สอบ (ได้เกรด F ในรายวิชา) 
 2) หากนิสิตเข้าเร ยน สายเกิน 10 นาท/ี มาไม่ทันเช็คชื่อโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ถือว่าขาดเรียนในคาบนั้นๆ  
โดยการสายี2 คร้ังีเท่ากับขาดเร ยนี1 คร้ัง ขาดเร ยนี1 คร้ัง จะถูกหักคะแนนี1%   
 3) การลาป่วย/ ลากิจีต้องยื่ นใบลาป่วยีหรือีลากิจีและได้รับอนุญาตจากอาจารย์ท ่ปรึกษาเร ยบร้อยแล้วีีโดยการ
ลาป่วยจะต้องยื่นพร้อมใบรับรองแพทย์ภายในี7 วันหลังจากวันท ่มาเร ยนแล้วีีการลากิจต้องยื่นเร่ืองก่อนลาีียกเว้นกิจธุระ
จ าเป็นอย่างยิ่งหรือเร่ืองฉุกเฉินเท่านั้น 
 4) นิสิตต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ีเรื่องข้อบังคับว่าด้วยเครื่องแต่งกายของ
นิสิตระดับปริญญาตร ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ีพ.ศ. 2553 หากพบว่านิสิตแต่งกายไม่ถูกระเบ ยบีเช่นีใส่รองเท้าแตะี    
เอาเสื้อออกนอกกางเกง/กระโปรงีจะถูกหักคะแนนี1% ต่อี1 คร้ังท ่พบ   
 5) นิสิตต้องเข้าสอบกลางภาคและปลายภาค หาก ขาดสอบกลางภาค/ ปลายภาค ีเพราะป่วยีหรือประสบ
อุบัติเหตุีหรือม กิจธุระจ าเป็นอย่างยิ่งีีต้องยื่นใบลาท ่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ท ่ปรึกษาีหรือคณบด ีเร ยบร้อยแล้วี        
และประสานงานกับประธานรายวิชาเพื่อแจ้งความจ าเป็นและต้องยื่นแบบขอเลื่อนสอบต่อกองบริการการศึกษาีภายในี7 วันี  
เพื่อขอนัดวันีเวลาีและสถานท ่สอบีกับประธานรายวิชาต่อไป ีหากไม่เข้าสอบหรือด าเนินการขอสอบให้เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาท ่ก าหนดีจะถือว่านิสิตสอบไม่ผ่านในรายวิชาน ้ี 
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 6) ขณะเรียนต้องปิดอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดีหากไม่ปฏิบัติตามจะไม่อนุญาตให้อยู่ในชั้นเร ยนี
 

ีเกณฑ์การตัดเกรดจะ ใช้คะแนนโดยเกณฑ์ีดังน ้ 
   80ีีคะแนนขึ้นไปีีได้เกรด  A 
   75-79  คะแนนีีีได้เกรด  B+ 
   70-74 คะแนนีีีได้เกรดี B 
   65-69 คะแนนีีได้เกรดี C+ 
   60-64 คะแนนีีีได้เกรด  C 
   55-59 คะแนนีีีได้เกรด  D+ 
   50-54 คะแนนีีีได้เกรดี D 
     0-49ีคะแนน  ีีได้เกรด  F 
 

12. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ประเมิน สัดส่วนของ 

การประเมินผล 
1 ด้านความรู้ 

ด้านทักษะทางปัญญาี
-สอบกลางภาค 
-สอบปลายภาคี

10 
19 

35% 
35% 

2 -คุณธรรมีจริยธรรม 
-ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
-ทักษะีการสื่อสารีและการใช้
เทคโนโลย สารสนเทศ 
 

- การเข้าชั้นเร ยน 
- การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
ประกอบรายวิชา 
-รายงานศึกษาค้นคว้าี

ตลอดภาคการศึกษา 
ตลอดภาคการศึกษา 
 

20% 
10% 

 
 

 

13. เอกสารอ่านประกอบ 
     13.1  ีปราณ ีีตันประยูรีี(2541). การบริหารการผลิต. พิมพ์ครั้งท ่ี2. กรุงเทพมหานคร: โอ. เอส. พริ้นดิ้งีเฮ้าส์. 
     13.2  ีฐิติมาีีไชยะกุลีี(2555). หลักการผลิตและการด าเนินการ. กรุงเทพมหานคร: เพ ยร์สันีเอ็ดดูเคชั่นีอินโดไชน่า. 
 13.3   พัชน ีีนนทศักดิ์ี(2549). การจัดการสมัยใหม่.  กรุงเทพมหานคร:  บริษัทีเพ ยร์สันีีเอ็ดดูเคชั่นีอินโดไชน่าีจ ากัด. 
 13.4   รศ.พิภพีีลลิตาภรณ์ีี(2549) . ระบบการวางแผนและควบคุมการผลิต. กรุงเทพมหานคร : สมาคมส่งเสริม

เทคโนโลย ี(ไทย-ญ ่ปุ่น). 
    13.5   George R. Jones , Jennifer M. George.  Essentials of Contemporary Management.  3rd ed New 

York : McGraw-Hill, Inc., 2009. 
 13.6 Kumar S. & Suresh N. Production and Operations Management. 2nd ed. New Delhi : New Age 

International (P) Limited, Publishers. 
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14. ตารางกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

สัปดาห์ที่ ว/ด/ป เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอน 

1 9/12/62 การจัดการการผลิตและองค์การ บรรยาย/อภิปราย อ.วัสราภรณ์ีีละนิล 

2 
16/12/62 การวางแผนก าลังการผลิตี บรรยาย/อภิปราย  

ยกตัวอย่างี
อ.วัสราภรณ์ีีละนิล 

3 
 

23/12/62 
การวิเคราะห์ท าเลท ่ตั้งี/ การพยากรณ์ี

บรรยาย/อภิปราย  
ยกตัวอย่าง 

อ.วัสราภรณ์ีีละนิล 

4 30/12/62 หยุดปีใหม่ี(30 ธ.ค.62 - 1 ม.ค.63) งดการเร ยนการสอน 

5 
06/01/63 การพยากรณ์ บรรยาย/อภิปราย  

ยกตัวอย่าง 
อ.วัสราภรณ์ีีละนิล 

6 
13/01/63 การวางแผนการผลิตรวมและการจัด

ตารางการผลิตแบบไม่ต่อเนื่องี
บรรยาย/อภิปราย  
ยกตัวอย่างี

อ.วัสราภรณ์ีีละนิล 

7 
20/01/63 การวางแผนการผลิตรวมและการจัด

ตารางการผลิตแบบไม่ต่อเนื่องี
บรรยาย/อภิปราย  
ยกตัวอย่าง 

อ.วัสราภรณ์ีีละนิล 

8 สอบกลางภาค (25-31 ม.ค. 62) 

9 
03/02/63 การวางแผนผังกระบวนการผลิต บรรยาย/อภิปราย  

ยกตัวอย่างี
อ.วัสราภรณ์ีีละนิล 

10 
10/02/63 การวางแผนผังกระบวนการผลิต  / การใช้ี

PERT และีCPM ในการบริหารใน
โครงการี

บรรยาย/อภิปราย  
ยกตัวอย่าง 

อ.วัสราภรณ์ีีละนิล 

11 
17/02/63 การใช้ีPERT และีCPM ในการบริหารใน

โครงการี
บรรยาย/อภิปราย  
ยกตัวอย่าง 

อ.วัสราภรณ์ีีละนิล 

12 
24/02/63 การใช้ีPERT และีCPM ในการบริหารใน

โครงการ  / การวางแผนและควบคุม
โครงการี

บรรยาย/อภิปราย  
ยกตัวอย่าง 

อ.วัสราภรณ์ีีละนิล 

13 
02/03/63 การวางแผนและควบคุมโครงการี บรรยาย/อภิปราย  

ยกตัวอย่างี
อ.วัสราภรณ์ีีละนิล 

14 
09/03/63 การจัดซื้อและการจัดการเก ่ยวกับสินค้า

คงเหลือี
บรรยาย/อภิปราย  
ยกตัวอย่างี

อ.วัสราภรณ์ีีละนิล 

15 
16/03/63 การจัดการเก ่ยวกับคุณภาพี บรรยาย/อภิปราย  

ยกตัวอย่างี
อ.วัสราภรณ์ีีละนิล 

16 
23/03/63 การจัดการเก ่ยวกับคุณภาพ บรรยาย/อภิปราย  

ยกตัวอย่างี
อ.วัสราภรณ์ีีละนิล 

17 สอบปลายภาค (30 มี.ค.-10 เม.ษ. 63) 
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ลงนาม........................................ผู้รายงาน 

        (อาจารย์วัสราภรณ์ีีละนิล) 
         วันท ่ 9 ธันวาคม 2562 
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ตัวอย่างแบบฟอร์มหน้าปกรายงาน 
 

 
รายงาน 

 
 

 (หัวข้อเร่ือง) 
 
 

เสนอ 
(ชื่ออาจารย์ผู้สอน) 

 
 

 
จัดท ำโดย 

 
 รหัสประจ าตัว        ชื่อ – นามสกุล           หมู่ เลขที่ 
   1. ............................              ...................................................     ..............   ...........  
   2. ............................              ...................................................     ..............   ...........          
   3. ............................              ...................................................     ..............   ...........          
   4. ............................              ...................................................     ..............   ...........  
   5. ............................              ...................................................     ..............   ...........  
   6. ............................              ...................................................     ..............   ...........  
   7. ............................              ...................................................     ..............   ...........          
   8. ............................              ...................................................     ..............   ...........          
   9. ............................              ...................................................     ..............   ...........  
   10. ............................              ...................................................     ..............   ...........  

 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณทิต สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 
 
 

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา หลักการผลิตและการด าเนินงาน (03761111) 
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  


