
มคอ.3 

รายละเอยีดของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา                 มหาวทิยาลยัราชภฎัธนบุรี 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา            วทิยาการจดัการ 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลโดยทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 

              3433424   การจดัซ้ือ      

2. จํานวนหน่วยกติ 

               3 หน่วยกิต (3-0-6) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 

               บริหารธุรกิจ 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

               อาจารยก์รวทิย ์ ต่ายกระทึก                                                       

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 

               ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2559 

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 

               ไม่มี 

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisite) (ถ้าม)ี 

               ไม่มี 

8. สถานทีเ่รียน 

               คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัราชภฎัธนบุรี 

9. วนัทีจั่ดทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 

               30  พ.ย. 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

     เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการบริหารงานการจดัซ้ือท่ีดี และนาํความรู้ท่ี

ไดไ้ปประยกุต  (ใชใ้นการปฏิบติังานดา้นการจดัซ้ือต่อไป) 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ ปรับปรุงรายวชิา 

     1. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและการบริหารเก่ียวกบัการจดัซ้ือ 

     2. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถวางแผนงานดา้นการจดัซ้ือไดอ้ยา่งเหมาะสม 

     3. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถวเิคราะห(ปัญหาและกาํหนดแนวทางแกไ้ขในงานการจดัซ้ือได)้ 

     4. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถนาํความรู้ไปประยกุต์(ใชแ้ละเกิดการบูรณาการกบัโครงการต่าง ๆ  

         ของสาขาวชิาหรือคณะได)้ 

     5. เพื่อใหน้กัศึกษามีทศันคติท่ีดีต่อการดาํเนินงานดา้นการจดัซ้ือขององคก์าร 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวชิา   

       หลกัการและการบริหารเก่ียวกบัการจดัซ้ือในเร่ืองการจดัรูปองคก์าร  การกาํหนด และ

ตรวจสอบคุณสมบติั การกาํหนดจาํนวนท่ีจะซ้ือ การพจิารณาและการกาํหนดจงัหวะเวลาในการซ้ือ 

การเลือกและหาแหล่งขาย วธีิจดัซ้ือ นโยบายซ้ือหลงัผลิตการควบคุมการจดัซ้ือ 

2. จํานวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 48 ชัว่โมง 

ต่อภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ

ตอ้งการของ

นกัศึกษาเฉพาะราย 

ไม่มีการฝึกปฏิบติั  

 

ศึกษาดว้ยตนเองหลงั

การเรียนรู้ 

3. จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  

     - อาจารยป์ระจาํวชิาบอกกล่าวการใหค้าํปรึกษาระหวา่งท่ีสอน 

     - เม่ือนกัศึกษามาพบและอาจารยว์า่งจากการสอนจะใหค้าํปรึกษาเสมอ 

 

 

 

 

 



หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1. คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 

พฒันาผูเ้รียนใหค้วามความรับผดิชอบ  มีวนิยั  มีจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยมีคุณธรรม  

จริยธรรมตามคุณสมบติัหลกัสูตร ดงัน้ี 

1.1.1 ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุ์จริต 

1.1.2 มีวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเอง หนา้ท่ีและสังคม  

1.1.3 มีภาวะความเป็นผูน้าํและผูต้าม สามารถทาํงานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้

และลาํดบัความสาํคญั 

1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของ

ความเป็นมนุษย ์

1.1.5 เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ และสังคม 

1.1.6 สามารถวเิคราะห์ผลกระทบความผดิดา้นจรรยาบรรณต่อบุคคล องคก์ร และสังคม 

1.2. วธีิการสอน 

         1.2.1 ปลูกฝังใหน้กัศึกษามีระเบียบวนิยั โดยเนน้การเขา้ชั้นเรียนใหต้รงต่อเวลา ตลอดจนการ  

                  แต่งกายท่ีเป็นไปตามระเบียบของมหาวทิยาลยั 

         1.2.2 นกัศึกษาตอ้งมีความรับผดิชอบโดยในรายวชิามีการกาํหนดใหมี้การทาํงานเป็นกลุ่ม 

                  เพื่อฝึกใหน้กัศึกษารู้หนา้ท่ีของการเป็นผูน้าํกลุ่ม และการเป็นสมาชิกของกลุ่ม 

         1.2.3 มีความซ่ือสัตยโ์ดยตอ้งไม่กระทาํการทุจริตในการสอบหรือลอกการบา้นของผูอ่ื้น  

         1.2.4 อาจารยผ์ูส้อนมีการสอดแทรกเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมในการสอนทุกสัปดาห์ 

1.3. วธีิการประเมินผล 

         1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนกัศึกษาในการเขา้ชั้นเรียน 

         1.3.2 ประเมินผลจากการส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหแ้ละตรงเวลา  

         1.3.3 ประเมินผลการนาํเสนอรายงานท่ีมอบหมาย 

         1.3.4 ประเมินผลจากปริมาณการกระทาํทุจริตในการสอบกลางภาค และปลายภาค 

2. ความรู้ 

    2.1. ความรู้ทีต้่องได้รับ 

        1. มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองหลกัการและการบริหารเก่ียวกบัการจดัซ้ือ  

        2. มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการจดัรูปองคก์าร  วธีิจดัซ้ือ นโยบายซ้ือหลงัผลิต 

         3. มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการกาํหนดและตรวจสอบคุณสมบติั  การกาํหนดจาํนวนท่ีจะ 

             ซ้ือ การพจิารณาและการกาํหนดจงัหวะเวลาในการซ้ือ 

         4. มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง การเลือกและหาแหล่งขาย และการควบคุมการจดัซ้ือ  



     2.2. วธีิการสอน 

            บรรยายและใหแ้สดงความคิดเห็น มอบหมายงานโดยศึกษาคน้ควา้จากฐานขอ้มูลออนไลน์  

            และหนงัสือในหอ้งสมุด 

2.3. วธีิการประเมินผล 

            สอบระหวา่งภาคและปลายภาคดว้ยขอ้สอบ และงานท่ีมอบหมายทั้งเป็นงานเด่ียวและ 

            งานกลุ่ม 

3. ทกัษะทางปัญญา  

    3.1. ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 

            พฒันาความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ มีการวเิคราะห์ เพื่อการปฏิบติังาน มี  

  กระบวนการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังาน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

            3.1.1 มีความคิดอยา่งมีวจิารณญาณท่ีดี สามารถรวบรวม ศึกษา วเิคราะห์ และสรุปประเด็น  

                     ปัญหาและความตอ้งการ 

            3.1.2 สามารถสืบคน้ขอ้มูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมไดด้ว้ยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอด  

                     ชีวติและทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางองคค์วามรู้ 

            3.1.3 พฒันาความสามารถในการคิดอยา่งมีสติรอบคอบ คิดเป็นระบบในแง่บวกและคิดเพื่อ  

                      แกไ้ข 

    3.2. วธีิการสอน 

            อภิปรายเป็นรายบุคคล วเิคราะห์ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ท่ีสอน และสอดแทรกความรู้  

            ใหส้อดคลอ้งกบัเหตุการณ์ปัจจุบนั 

      3.3. วธีิการประเมินผล 

            สอบระหวา่งภาคและปลายภาค โดยเนน้การคิดวเิคราะห์ 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

      4.1. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 

             4.1.1. มีทกัษะในการสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั 

             4.1.2. แสดงความเป็นผูน้าํและผูต้ามท่ีดีในการทาํงานเป็นทีม 

             4.1.3. มีความมัน่คงทางอารมณ์ 

             4.1.4. รับผดิชอบในการเรียนรู้ดว้ยตนเองและทาํงานท่ีมอบหมายใหเ้สร็จตรงเวลา  

      4.2. วธีิการสอน 

            4.2.1 สอดแทรกประสบการณ์และเหตุการณ์จริงท่ีเกิดข้ึนในธุรกิจระหวา่งการเรียนกาสอน  

            4.2.2 อภิปรายกรณีศึกษาร่วมกนัในชั้นเรียน 

            4.2.3 มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  

 



      4.3. วธีิการประเมินผล 

            4.3.1 ประเมินจากการเขา้เรียนและพฤติกรรมในชั้นเรียนของนกัศึกษา 

            4.3.2 ประเมินจากความตรงต่อเวลาในการส่งงานและประสิทธิผลของงานท่ีไดรั้บ  

                      มอบหมายประเมินจากคาํตอบขอ้สอบเชิงวเิคราะห์ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่ง 

                      บุคคลและความรับผดิชอบ 

5.  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

      5.1. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

             5.1.1 พฒันาทกัษะดา้นการส่ือสาร การพดู การนาํเสนอในชั้นเรียน 

             5.1.2 พฒันาทกัษะดา้นการสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต  

      5.2. วธีิการสอน 

             5.2.1 มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ทางเวบ็ไซต ์แลว้วเิคราะห์พร้อมกบั 

                      นาํเสนอ ในรูปแบบบรรยาย 

             5.2.2 นาํเสนอผลการศึกษาขอ้มูล พร้อมการวเิคราะห์และนาํเสนอในรูปแบบเทคโนโลยี  

                      ท่ีเหมาะสม 

      5.3. วธีิการประเมินผล 

             5.3.1 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย หลงัจากฟังการนาํเสนอผลการศึกษาของ  

                      เพือ่น 

             5.3.2 ประเมินจากรายงานการเขียน และการนาํเสนอผลงานในรูปของเทคโนโลยี 

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 

1. แผนการสอน    

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด จน.

ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน

การสอน/ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

1 แนะนาํเน้ือหารายวชิา การเรียนการ

สอน การประเมินผล  

3 บรรยาย   

(Powerpoint) 

อ.กรวทิย ์

ต่ายกระทึก 

 

 

2 

 

บทท่ี 1 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการจดัซ้ือ 

 

3 

 

บรรยาย   

(Powerpoint) 

 

อ.กรวทิย ์  

ต่ายกระทึก 



3 บทท่ี 2  วตัถุประสงค ์นโยบายและ

วธีิการจดัซ้ือ 

3 บรรยาย 

(Powerpoint) 

อ.กรวทิย ์

ต่ายกระทึก 

4 บทท่ี 3 กระบวนการจดัซ้ือ 

 

3 บรรยาย 

(Powerpoint) 

กรณีศึกษาและ

นาํเสนอหนา้ชั้น

เรียน 

อ.กรวทิย ์

ต่ายกระทึก 

5 บทท่ี 4 การจดัซ้ือใหไ้ดคุ้ณภาพท่ี

ถูกตอ้ง 

 

3 บรรยาย 

(Powerpoint) 

กรณีศึกษาและ

นาํเสนอหนา้ชั้น

เรียน 

 

อ.กรวทิย ์

ต่ายกระทึก 

6 

 

 

 

 

 

บทท่ี 5 การจดัซ้ือใหไ้ดป้ริมาณท่ี

ถูกตอ้ง 

 

3 บรรยาย 

(Powerpoint) 

กรณีศึกษาและ

นาํเสนอหนา้ชั้น

เรียน 

อ.กรวทิย ์

ต่ายกระทึก 

7 บทท่ี 5 การจดัซ้ือใหไ้ดป้ริมาณท่ี

ถูกตอ้ง (ต่อ) 

 

3 บรรยาย 

(Powerpoint) 

กรณีศึกษาและ

นาํเสนอหนา้ชั้น

เรียน 

อ.กรวทิย ์

ต่ายกระทึก 

8 สอบกลางภาค    

9 บทท่ี 6 การซ้ือในราคาท่ีถูกตอ้ง 

 

3 บรรยาย 

(Powerpoint) 

อ.กรวทิย ์

ต่ายกระทึก 

    10 บทท่ี 6 การซ้ือในราคาท่ีถูกตอ้ง  (ต่อ) 

 

 

 

3 บรรยาย 

(Powerpoint) 

อ.กรวทิย ์

ต่ายกระทึก 



11 บทท่ี 7  การซ้ือในเวลาท่ีถูกตอ้ง 

 

3 บรรยาย 

(Powerpoint) 

กรณีศึกษาและ

นาํเสนอหนา้ชั้น

เรียน 

อ.กรวทิย ์

ต่ายกระทึก 

12 บทท่ี 8  การซ้ือจากแหล่งขายท่ีถูกตอ้ง  

 

3 บรรยาย 

(Powerpoint) 

อ.กรวทิย ์

ต่ายกระทึก 

13 บทท่ี 9  การเจรจาต่อรองในการจดัซ้ือ   

 

3 บรรยาย 

(Powerpoint) 

อ.กรวทิย ์

ต่ายกระทึก 

 

14 บทท่ี 10  กฎและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง

ของในงานการจดัซ้ือ 

 

3 บรรยาย 

(Powerpoint) 

 

อ.กรวทิย ์

ต่ายกระทึก 

15 บทท่ี 11   จรรยาบรรณในงานการ

จดัซ้ือ 

 

3 บรรยาย 

(Powerpoint) 

กรณีศึกษาและ

นาํเสนอหนา้ชั้น

เรียน 

อ.กรวทิย ์

ต่ายกระทึก 

16 สอบปลายภาค    

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมิน สัปดาห์ที่

ประเมิน 

สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

1  1.ทดสอบยอ่ยคร้ังท่ี 1 

2.สอบกลางภาค 

3.ทดสอบยอ่ยคร้ังท่ี  2 

4.สอบปลายภาค 

 

8 

 

16 

10 % 

30 % 

10 % 

30  

2  1.ตรวจผลงานกรณีศึกษา 

และนาํเสนอหนา้ชั้นเรียน 

ตลอดภาค

เรียน 

10 % 

 

 

3  1.การมีส่วนร่วม  เสนอความ

คิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาค

เรียน 

10 % 



หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตาํราหลกั 

       - สุชาติ ศุภมงคล. บริหารการจัดซ้ือและคลงัพสัดุ. กรุงเทพ : ซีเอด็ยเูคชัน่, 2553. 

- คาํนาย อภิปรัชญาสกุล. หลกัการจัดซ้ือ. กรุงเทพ : ดวงสมยั, 2553. 

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 

          ไม่มี 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

          เวบ็ไซต ์ E-learning  ของคณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา  

          - การส่ือสารระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 

          - การสังเกต จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 

          - แบบประเมินผูส้อนและแบบประเมินรายวชิา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

          - ผลการเรียนของนกัศึกษา 

          - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน 

          ใหน้กัศึกษาทาํการทดสอบดว้ยแบบทดสอบ Pre-test  และ  Post –test 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา  

          ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในแต่ละบทเรียนตามท่ี

คาดหวงัจากการเรียนรู้ในรายวชิา ไดจ้าก การสอบถามนกัศึกษา หรือสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา 

รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอ่ย และหลงัการออกผลการเรียนรายวชิา มีการทวนสอบ

ผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวชิาไดด้งัน้ี 

          * การทวนสอบการใหค้ะแนนจาการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษาโดยอาจารยอ่ื์น หรือ 

ผูท้รงคุณวฒิุท่ีไม่ใช่อาจารยป์ระจาหลกัสูตร 

          มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษาโดย

ตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน วธีิการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม  

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา  

         จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา ไดมี้การวางแผนการ

ปรับปรุงการสอนรายละเอียดวชิา เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน ดงัน้ี  



- ปรับปรุงรายวชิาทุก 3 ปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ

ตามขอ้ 4 

- เปล่ียนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน หรือเชิญวทิยากรผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงเพื่อให้

นกัศึกษามีมุมมองในเร่ืองการประยกุตค์วามรู้น้ีกบัปัญหาท่ีมาจากงานวจิยัของอาจารย ์  

 


