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3                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา   

Course Specification 
 

 

ชื่อสถาบนัอดุมศกึษา   :  มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบรุ ี

คณะ/ภาควชิา   :  วิทยาการจดัการ/หลกัสตูรบรหิารธรุกจิ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชือ่รายวชิา  :   3451101 การจัดการโลจิสตกิส์และห่วงโซ่อุปทาน   

   (Logistics and Supply Chain Management) 

2. จ านวนหนว่ยกติ  :   3 (3-0-6) 

3. หลักสตูรและประเภทของรายวชิา  : 

เป็นรายวิชาชีพบังคับในหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

4. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวชิาและอาจารย์ผูส้อน :  

 4.1  อาจารย์ผูร้บัผดิชอบรายวชิา 

  1)  อาจารย์พิสิษฐ์   ศรีอพิชัย 

    สถานที่ติดต่ออาจารย์  : ห้องคณะวิทยาการจัดการ(มรธ.สป.)โทร. 091-9645145 

 E-mail.  pisitsriapichai@gmail.com 



4                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 4.2  อาจารย์ผูส้อนรายวชิา 

  1)  อาจารย์พิสิษฐ์   ศรีอพิชัย 

5. ภาคการศกึษา/ชัน้ปที ีเ่รยีน  :  ภาคการศกึษา 2/59 ชั้นปีที ่   

6. รายวิชาทีต่อ้งเรยีนมากอ่น  :  ไม่มี 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรยีนควบคูก่นั  :  ไม่มี 

8. สถานทีเ่รยีน   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   

9. วนัที่จดัท าหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครัง้ลา่สดุ :   2555 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา   :  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในด้านการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน มี

ความเข้าใจในการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรธุรกิจ การจัดซ้ือจัดหาวัตถุดิบและการจัดการซัพพลายเออร์ 

การจัดการการผลิตในห่วงโซ่อุปทาน การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการศูนย์กระจายสินค้า การจัดการสินค้า

คงคลัง การจัดการขนส่ง การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การตอบสนองลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศ

เพื่อการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน การเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ภายนอก เงื่อนไขการค้าและการ

ประกันภัยสินค้า 

2. วัตถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา  :   

2.1 เพื่อพัฒนาความรับผิดชอบ บทบาท หน้าที่ของตนเองและสังคม 

2.2 เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถในการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรธุรกิจ 

2.3 เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถในการจัดซ้ือจัดหาวัตถุดิบและการจัดการซัพพลายเออร์ 

2.4 เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการศูนย์กระจายสินค้า 

2.5 เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการลูกค้าสัมพันธ์และการตอบสนองลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ  

2.6 เพื่อพัฒนาความรู้ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 

2.7 เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ภายนอก 

2.8 เพื่อพัฒนาความรู้ด้านเงื่อนไขการค้าและการประกันภัยสินค้า 
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

 

1. ค าอธิบายรายวชิา  (โดยน าหวัขอ้การสอน 15 สัปดาหม์าเขยีน) 

 แนวคิดการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน การสร้างเครือข่ายและพันธมิตรธุรกิจ การจัดซ้ือจัดหา

วัตถุดิบและการจัดการซัพพลายเออร์ การจัดการการผลิตในห่วงโซ่อุปทาน การจัดการโลจิสติกส์ การ

จัดการศูนย์กระจายสินค้า การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการขนส่ง การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การ

ตอบสนองลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน การเลือก

ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ภายนอก เงื่อนไขการค้าและการประกันภัยสินค้า 

 

2. จ านวนชัว่โมงทีใ่ชต้อ่ภาคการศกึษา  :    

จานวนชั่วโมงทฤษฎี                      45     ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

จานวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติการ           ไม่มี    การฝึกปฏิบัติ 

จานวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง   6     ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

จานวนชั่วโมงที่สอนเสริมในรายวิชา        สอนเสริมตามความต้องการของนักศึกษา 

3. จ านวนชัว่โมงตอ่สปัดาหท์ีอ่าจารยใ์หค้ าปรกึษาและแนะน าทางวชิาการแกน่กัศกึษาเปน็รายบคุคล    

นักศึกษาสามารถติดต่อผู้สอนเพื่อขอคาปรึกษาหรือแนะนาทางวิชาการได้ตลอดเวลาด้วยตนเองหรือวิธีการ

ส่ือสารที่สะดวก  
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  

1.การพัฒนาผลการเร ียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

1. ด้านคณุธรรม จริยธรรม  

 1.1 ตระหนักในคุณค่าของความมี

คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตย์

สุจริต   

 1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ

รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม 

 1.3  เคารพสิทธิและรับฟังความ

คิดเห็นของผู้อื่น 

 1.4  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ

ต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

 

1.อาจารย์ประพฤติตนเป็น

แบบอย่าง (Role Model)  

2. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา 

case study 

 3. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ 

Performance Based Learning 

4. การเรียนรู้โดยการใช้สื่อ Media 

Learning 

 5. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น

หลักProblem Based Learning

เพื่อให้แสดงความรับผิดชอบและ

รู้จักการท างานเป็นทีม 

 

 

1. พฤติกรรมการเข้าเรียนและการ

ทาฝึกปฏิบัติที่ได้รับมอบหมาย 

2. การอภิปราย/รายงาน/การนา

เสนอ/ การตอบคาถาม  

3. นักศึกษาประเมินเพื่อนร่วม

กิจกรรม  

4. นักศึกษาประเมินตนเอง 
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1.การพัฒนาผลการเร ียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

2. ด้านความรู ้ 

 2.1 มีความรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้

ในหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในการ

จัดการต้นทุนการขนส่ง 

 2.2 สามารถวิเคราะห์และเข้าใจ

ปัญหาทางด้านการจัดการต้นทุนการ

ขนส่ง และสามารถหาแนวทางปรับปรุง

แก้ไข รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และ

การใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการ

แก้ปัญหา 

 2.3  สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่

ในการบริหารธุรกิจและสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ได้จริง   

 2.4  สามารถติดตามความก้าวหน้า

ทางวิชาการและองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น

ในการบริหารธุรกิจ 

  2.5 สามารถน าความรู้ในการ

บริหารธุรกิจประยุกต์ใช้ร่วมกับความรู้

 

1. บรรยาย 

 2. ศึกษาด้วยตนเอง Self 

Directed Learning  

3. เข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้Co-

operative Learning 

 4. การเรียนรู้โดยใช้หลักฐานเชิง

ประจักษ์ Evidence Based 

Learning 

 

1. การสอบวัดระดับความรู้ 

ความจ า ความเข้าใจ  

2. การนาเสนองานปากเปล่า 

 3. การรายงานการศึกษาค้นคว้า

และการอ้างอิง 
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1.การพัฒนาผลการเร ียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

ในศาสตร์อื่นๆ 

3. ด้านทกัษะทางปญัญา  

 3.1 สามารถวิเคราะห์สาเหตุของ

ปัญหาโดยใช้หลักการเหตุและผลรวมทั้ง

หาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้

อย่างเหมาะสม 

 3.2 มีความสามารถสาธิตทักษะใน

การแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์

ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 

 3.3 มีความสามารถน าความรู้ในเชิง

ทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 

 3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และ

ทักษะในศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องมา

พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน

การท างาน 

 

1.การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก

Problem Based Learning  

2.การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 

Project Based Learning 

3.การสาธิต 

 4.การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ 

Performance Based Learning 

5. การทดลอง 

 

1.การสอบข้อเขียนในระดับการ

วิเคราะห์ สังเคราะห์ การนาไปใช้ 

การประเมินค่า  

2.ผลงานกลุ่มในการวิเคราะห์

ปัญหา การแก้ไข ปัญหา และเสนอ

แนวทางใหม่ในการแก้ไข ปัญหา 

3. การนาเสนอปากเปล่า 

4. โครงงานกลุ่ม/บุคคล 
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1.การพัฒนาผลการเร ียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

4. ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคล

และ 

ความรบัผดิชอบ  

 4.1 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้

เป็นอย่างดี โดยร่วมกันแก้ปัญหาที่

เกิดขึ้นร่วมกันตามบทบาทผู้น าที่ดีหรือ

ผู้ร่วมงานที่ดี  

 4.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ

มอบหมาย 

 4.3 สามารถพัฒนาทักษะมนุษย

สัมพันธ์ที่ดี และปรับตัวเข้ากับ

สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม   

 4.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 

สังคม และวิชาชีพ   

 

 

1.การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา 

case study 

2.การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก

Problem Based Learning 

 3.การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ 

Performance Based Learning 

4.การเรียนรู้โดยการใช้สื่อ Media 

Learning  

5.การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นหลัก 

Community Based Learning 

 

 

1. การอภิปราย/รายงาน/การนา

เสนอและ การตอบคาถาม  

2. นักศึกษาประเมินเพื่อร่วมกลุ่ม

กิจกรรม  

3. นักศึกษาประเมินตนเอง  

4. ประเมินส่ือ  

5. ประเมินการปฏิบัติ (พฤติกรรม 

ทัศนคติ จริยธรรม) 

5.  ด้านทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 

การสือ่สาร  และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ  

 5.1 สามารถใช้ภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร ทั้งการ

 

 

1.บรรยาย 

 2.การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ 

Performance Based Learning 

 

 

1.การสอบในระดับความรู้ ความจ า 

ความเข้าใจ  

2.การนาเสนอปากเปล่า  
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1.การพัฒนาผลการเร ียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

ฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างมีประสิทธิภาพ  

 5.2 สามารถใช้ทักษะการวิเคราะห์

เชิงสถิติ วิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อใช้ใน

การประมวลผลแปลความหมาย และ

วิเคราะห์ผลทางบริหารธุรกิจ 

 5.3 สามารถน าความรู้และเครื่องมือ

ทางการบริหารธุรกิจมาประยุกต์ใช้ใน

องค์การได้ 

 5.4 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการส่ือสารและน าเสนอได้

อย่างเหมาะสม 

3.ศึกษาด้วยตนเอง Self Directed 

Learning 

 4.การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 

Project Based Learning 

3.การรายงานศึกษาค้นคว้าและ

การอ้างอิง  

4.การประเมินโครงงาน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเร ียนรู้  (Curriculum Mapping)   

  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก      หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง     -  หมายถึง   ไม่ก าหนดผลการ

เรียนรู้ 
 

หมวดวิชา รหัสและ

ชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจรยิธรรม 

 

2. ความรู ้

 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

 

4. ทักษะ

ความสัมพนัธ ์

ระหว่างบคุคลและ

ความรบัผดิชอบ 

 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชงิตวัเลข 

การสือ่สาร และการ

ใช้เทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

:   3451101 การ

จัดการโลจิสติกส์

และห่วงโซ่อุปทาน 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล  

1. แผนการจดัการเรยีนรู ้  
 

สัปดาห์ที่/ 

(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 

(2) 

วิธ ีสอนและก ิจกรรม

การเรียนรู้ 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 

 (4) 

จ านวนชั่วโมง  

(5) 

วิธ ีการวัดและ

ประเมินผล 

 (6) 

ชื่อผู้สอน 

 

(7) บรรยาย ปฏิบัติ 

การ  

ศึกษาด้วย

ตนเอง 

สัปดาห์ที ่1 

 

1. ความหมายความสาคัญของ

การจัดการโลจิสติกส์และห่วง

โซ่อุปทาน 

- แจกแผนการสอน 

- บรรยาย อภิปราย 

- ชี้แจงแนวการจัด

กิจกรรมและการ

ประเมินผล 

- ประเมินความรู้เดิม

เกี่ยวกับการ

จัดการโลจิสติกส์และ

ห่วงโซ่อุปทาน 

แนวการสอน 

ต ารา/เอกสาร

ประกอบการสอน 

สไลด์จาก

คอมพิวเตอร์  

3 0 6 การสังเกต การตอบ

ค าถาม 

อาจารย์ 

พิสิษฐ์ 

ศรีอพิชัย 

สัปดาห์ที ่2 2. บทบาทหน้าท่ีของการ

จัดการโลจิสติกส์ต่อองค์กรและ

ประเทศ 

- บรรยายและ

อภิปราย 

- ทบทวนคาถามท้าย

บท 

ต าราเอกสาร

ประกอบการสอน 

สไลด์จาก

คอมพิวเตอร์  

3 0 6 การสังเกต การตอบ

ค าถาม  

การท าแบบฝึกหัด  

อาจารย์ 

พิสิษฐ์ 

ศรีอพิชัย 

สัปดาห์ที ่3 3. การสร้างเครือข่ายและ

พันธมิตรธุรกิจ 

- การแบ่งกลุ่มศึกษา

ตามหัวข้อ 

-- การนาเสนอและ

อภิปราย 

- กรณีศึกษา 

ต ารา เอกสาร

ประกอบการสอน 

สไลด์จาก

คอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกต การตอบ

ค าถาม 

และการท างานท่ี

มอบหมาย 

อาจารย์ 

พิสิษฐ์ 

ศรีอพิชัย 
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สัปดาห์ที่/ 

(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 

(2) 

วิธ ีสอนและก ิจกรรม

การเรียนรู้ 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 

 (4) 

จ านวนชั่วโมง  

(5) 

วิธ ีการวัดและ

ประเมินผล 

 (6) 

ชื่อผู้สอน 

 

(7) บรรยาย ปฏิบัติ 

การ  

ศึกษาด้วย

ตนเอง 

สัปดาห์ที ่4 4. การจัดการศูนย์กระจาย

สินค้า 

 

 

 

- การบรรยายและ

อภิปราย 

- ทบทวนคาถามท้าย

บท 

- กรณีศึกษา 

ต ารา เอกสาร

ประกอบการสอน 

สไลด์จาก

คอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกต การตอบ

ค าถาม  

การท าแบบฝึกหัด 

อาจารย์ 

พิสิษฐ์ 

ศรีอพิชัย 

สัปดาห์ที ่5 5. การจัดการผลิตในห่วงโซ่

อุปทาน 

- การบรรยายและ

อภิปราย 

- ทบทวนคาถามท้าย

บท 

- กรณีศึกษา 

ต ารา เอกสาร

ประกอบการสอน 

สไลด์จาก

คอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกต การตอบ

ค าถาม 

 การท างานท่ีได้

มอบหมาย 

อาจารย์ 

พิสิษฐ์ 

ศรีอพิชัย 

สัปดาห์ที ่6 6. การจัดการสินค้าคงคลัง 

 

- การแบ่งกลุ่มศึกษา

หัวข้อและนาเสนอ 

- ทบทวนคาถามท้าย

บท 

ต ารา เอกสาร

ประกอบการสอน 

สไลด์จาก

คอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกต การ

ซักถาม  

การท างานท่ีได้

มอบหมาย 

อาจารย์ 

พิสิษฐ์ 

ศรีอพิชัย 

สัปดาห์ที ่7 สอบกลางภาค  ข้อสอบปรนัย

และอัตนัย 
     

สัปดาห์ที ่8 7. การจัดการขนส่ง - บรรยายและ

อภิปราย 

- ทบทวนคาถามท้าย

บท 

ต ารา เอกสาร

ประกอบการสอน 

สไลด์จาก

คอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกต การ

ซักถาม  

การท างานท่ีได้

มอบหมาย 

อาจารย์ 

พิสิษฐ์ 

ศรีอพิชัย 

สัปดาห์ที ่9 8. การจัดการลูกค้าสัมพันธ์และ

การตอบสนองลูกค้าอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

- บรรยายและ

อภิปราย 

- ทบทวนคาถามท้าย

ต ารา เอกสาร

ประกอบการสอน 

สไลด์จาก

3 0 6 การสังเกต การ

ซักถาม  

การท างานท่ีได้

อาจารย์ 

พิสิษฐ์ 

ศรีอพิชัย 
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สัปดาห์ที่/ 

(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 

(2) 

วิธ ีสอนและก ิจกรรม

การเรียนรู้ 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 

 (4) 

จ านวนชั่วโมง  

(5) 

วิธ ีการวัดและ

ประเมินผล 

 (6) 

ชื่อผู้สอน 

 

(7) บรรยาย ปฏิบัติ 

การ  

ศึกษาด้วย

ตนเอง 

 บท คอมพิวเตอร์ มอบหมาย 

สัปดาหท์ี ่10 8. การจัดการลูกค้าสัมพันธ์และ

การตอบสนองลูกค้าอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

- บรรยายและ

อภิปราย 

- ทบทวนคาถามท้าย

บท 

ต ารา เอกสาร

ประกอบการสอน 

สไลด์จาก

คอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกตมีส่วน

ร่วม การซักถาม 

การท างานท่ีได้

มอบหมาย 

อาจารย์ 

พิสิษฐ์ 

ศรีอพิชัย 

 

สัปดาหท์ี ่11 9. ระบบสารสนเทศเพ่ือการ

จัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่

อุปทาน 

- บรรยายและ

อภิปราย 

- ทบทวนคาถามท้าย

บท 

ต ารา เอกสาร

ประกอบการสอน 

สไลด์จาก

คอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกตมีส่วน

ร่วม การซักถาม 

การท างานท่ีได้

มอบหมาย 

อาจารย์ 

พิสิษฐ์ 

ศรีอพิชัย 

สัปดาหท์ี ่12 10. การเลือกผู้ให้บริการโลจิ

สติกส์ภายนอก) 

- บรรยายและ

อภิปราย 

- ทบทวนคาถามท้าย

บท 

ต ารา เอกสาร

ประกอบการสอน 

สไลด์จาก

คอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกตมีส่วน

ร่วม การซักถาม 

การท างานท่ีได้

มอบหมาย 

อาจารย์ 

พิสิษฐ์ 

ศรีอพิชัย 

สัปดาหท์ี ่13 11. เงื่อนไขการค้าและการ

ประกันภัยสินค้า 

- บรรยายและ

อภิปราย 

- ทบทวนคาถามท้าย

บท 

ต ารา เอกสาร

ประกอบการสอน 

สไลด์จาก

คอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกตมีส่วน

ร่วม การซักถาม 

การท างานท่ีได้

มอบหมาย 

อาจารย์ 

พิสิษฐ์ 

ศรีอพิชัย 

สัปดาหท์ี ่14 8. นาเสนอโครงการการ

จัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่

อุปทาน 

- บรรยายและ

อภิปราย 

- ทบทวนคาถามท้าย

บท 

ต ารา เอกสาร

ประกอบการสอน 

สไลด์จาก

คอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกตมีส่วน

ร่วม การซักถาม 

การท างานท่ีได้

มอบหมาย 

 

อาจารย์ 

พิสิษฐ์ 

ศรีอพิชัย 
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สัปดาหท์ี ่15 สอบปลายภาค - บรรยายและ

อภิปราย 

- ทบทวนคาถามท้าย

บท 

ต ารา เอกสาร

ประกอบการสอน 

สไลด์จาก

คอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกตมีส่วน

ร่วม การซักถาม 

 

อาจารย์ 

พิสิษฐ์ 

ศรีอพิชัย 

   รวมจ านวน

ชั่วโมง      

45     
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2.  แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้  ให้ระบุวิธีการประเมินผลการ

เรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการ

กระจายความรับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping)  

ตามที่ก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) สัปดาห์ที่

ประเมินและสัดส่วนของการประเมิน 
  

ผลการเรียนรู้ 

Learning Outcome 

วิธ ีการประเมินผล สัปดาห์ 

ที่ประเมิน 

สัดส่วนของ

การ

ประเมินผล 

1.2, 1.5, 3.2, 4.2 เช่น การเข้าชั้น

เรียน 

การส่งรายงานตรง

เวลา 

การแสดงความ

คิดเห็นในชั้นเรียน 

 

1-15 5%  

4.1, 4.3, 4.4 การมีส่วนร่วม

กิจกรรมในชั้นเรียน 

ทุกสัปดาห์   

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5,5.1, 5.4 การทดสอบ/

แบบฝึกหัด/นาเสนอ

โครงการ 

1-15 35% 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4 

การสอบกลางภาค 8 30% 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4 

การสอบปลายภาค 17 

 

30% 

รวม 100% 

 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. เอกสารและต าราหลกั 

1.ตาราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน 
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ดร.คานาย อภิปรัชญาสกุล. การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่

อุปทาน 

2. เอกสารและขอ้มลูส าคญั 

-ต าราเอกสารเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

3. เอกสารและขอ้มลูแนะน าทีน่กัศกึษาควรศกึษาเพิม่เตมิ 

-  เว็บไซต์การจัดการโลจิสติกส์ 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการ 

ของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสทิธิผลของรายวชิาโดยนกัศึกษา : 

1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 

1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน :   

2.1 ผลการเรียนของนักศึกษา 

2.2 แบบประเมินผู้สอน 

2.3 ผลประเมินการเรียนรู้ 

3. การปรบัปรงุการสอน  : 

3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

3.2 วิจัยในชั้นเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนกัศกึษาในรายวชิา :  

4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิชาการจาก

สาขาวิชาต่างๆ ตรวจสอบผลการประเมินประจารายวิชา 

แบบทดสอบย่อยแบบทดสอบปลายภาค การใช้คะแนนรายงาน 

และการใช้คะแนนพฤติกรรม 
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4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบประเมิน

การเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบข้อสอบ วิธีการให้คะแนน 

และการให้คะแนนพฤติกรรม 

 5. การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธิผล

ของรายวชิา : 

5.1 การประเมินทบทวนประมวลรายวิชา ผลการสอนจาก

แบบประเมินผู้สอน และผลการเรียนจากผู้ทรงคุณวุฒิ เม่ือส้ินปี

การศึกษา 

5.2 การวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนารายวิชา 

5.3 การปรับปรุงและพัฒนาประมวลรายวิชา เม่ือครบ 3 ปี

การศึกษา 

5.4 เปลี่ยน/สลับ/เพิ่มอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้นัศึกษามีมุมมอง

ในเรื่องการประยุกต์ความรู้กับประสบการณ์ของอาจารย์หรือการ

เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ 

 

 

ลงชื่อ      อาจารยพ์สิิษฐ ์  ศรีอพชิัย   

              อาจารย์ผูร้บัผดิชอบรายวชิา 

        (..................................................) 

 

ลงชื่อ อาจารยจ์ริะพงษ ์ เรอืงกนุ 

         อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 

        (..................................................) 

 


