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รายละเอียดของรายวิชา   
Course Specification 

 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุ ี
คณะ/ภาควิชา    :  วิทยาการจัดการ/หลกัสตูรบริหารธุรกิจ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา  :   3452203 ระบบสารสนเทศส าหรบัโลจิสตกิส ์

   (Information System for Logistics) 
2. จ านวนหน่วยกิต  :   3(3-2-5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  : 

เป็นรายวิชาชีพบังคับ ในหลกัสูตรบริหารธุรกจิ สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส ์
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน :  
 4.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
  1)  อาจารย์ธมนวรรณ์ อุปลา 

สถานที่ติดต่ออาจารย์  : คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ช้ัน 2       
  โทร.  0891663629   E-mail.  toma_nim@hotmail.com 
 4.2  อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 
  1)  อาจารย์ธมนวรรณ์ อุปลา 

สถานที่ติดต่ออาจารย์  : คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ช้ัน 2       
  โทร.  0891663629  E-mail.  toma_nim@hotmail.com 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน  :  ภาคการศึกษา 2/58 ชั้นปีท่ี 2  
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่มี 
8. สถานท่ีเรียน   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  :  8 ตุลาคม 2558 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา   :  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในด้านระบบสารสนเทศส าหรบัโลจสิติกส์ 
และมีความเข้าใจในด้านวิธีการใช้และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือส าหรับการเช่ือมโยง
โซ่อุปทาน และการวางแผนทางด้านโลจสิติกส์ ระบบสารสนเทศทีส่นับสนุนการตัดสินใจที่ใช้ในระดับ
ผู้บริหาร การค านวณและการสบัเปลี่ยนข้อมูลทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ การป้องกันและความปลอดภัย
ในระบบคอมพิวเตอร์ ผลกระทบของคอมพิวเตอร์และข้อมลูสารสนเทศที่มีต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องกับโล
จิสติกส ์
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
 2.1 เพื่อพัฒนาความรบัผิดชอบ บทบาท หน้าที่ของตนเองและสงัคม 
 2.2 เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถในการวางแผนทางด้านโลจสิติกส ์
 2.3 เพื่อพัฒนาทกัษะการค านวณและการสับเปลี่ยนข้อมลูทางด้านอิเลก็ทรอนิกส์ 
 2.4 เพื่อพัฒนาทกัษะการป้องกันและความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ 
 2.5 เพื่อพัฒนาทกัษะวิธีการใช้และพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือส าหรับการ
เช่ือมโยงโซ่อปุทาน 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
   ศึกษาวิธีการใช้และพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่เป็นเครือ่งมอืส าหรับการเช่ือมโยงโซ่อปุทาน 
และการวางแผนทางด้านโลจิสตกิส์ ระบบสารสนเทศทีส่นับสนุนการตัดสินใจที่ใช้ในระดับผู้บริหาร 
การค านวณและการสับเปลี่ยนข้อมลูทางด้านอิเล็กทรอนิกส ์การป้องกันและความปลอดภัยในระบบ
คอมพิวเตอร์ ผลกระทบของคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศที่มีต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องกับโลจสิติกส์ 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  :    
    จ านวนช่ัวโมงทฤษฎี                   30 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 จ านวนช่ัวโมงฝึกปฏิบัติการ   30 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 จ านวนช่ัวโมงการศึกษาด้วยตนเอง       15 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 จ านวนช่ัวโมงที่สอนเสรมิในรายวิชา   สอนเสรมิตามความต้องการของนกัศึกษา 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล    
 นักศึกษาสามารถติดต่อผู้สอนเพือ่ขอค าปรกึษาหรอืแนะน าทางวิชาการได้ตลอดเวลาด้วย
ตนเองหรือวิธีการสื่อสารที่สะดวก ดังนี ้
 3.1 โทรศัพท์  0891663629  
 3.2  e-mail; toma_nim@hotmail.com  
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
 

1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)  
  1.1 ตระหนักในคุณค่าของความมีคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สจุริต   
  1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรบัผิดชอบต่อ
ตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
  1.3  เคารพสิทธิและรับฟงัความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
  1.4  เคารพกฎระเบียบและข้อบงัคับต่าง ๆ ของ
องค์กรและสังคม 
  1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 

1. อาจารย์ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง (Role Model) 
2. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา case study 
3. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ Performance Based 
Learning 
4. การเรียนรู้โดยการใช้สื่อ Media Learning 
5. การเรียนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นหลักProblem Based 
Learning 

1. พฤติกรรมการเข้าเรียนและการท าฝึกปฏิบัตทิี่ได้รับ
มอบหมาย 
2. การอภิปราย/รายงาน/การน าเสนอ/ 
   การตอบค าถาม 
3. นักศึกษาประเมินเพือ่นร่วมกจิกรรม 
4. นักศึกษาประเมินตนเอง 
 

2. ด้านความรู้ (Knowledge) 
 2.1 มีความรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการและ
ทฤษฎีที่ส าคัญในการจัดการต้นทุนการขนส่ง 
  2.2  สามารถวิเคราะห์และเข้าใจปัญหาทางด้าน
การจัดการต้นทุนการขนสง่ และสามารถหาแนวทาง
ปรับปรงุแก้ไข รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการ
ใช้เครื่องมอืที่เหมาะสมกับการแก้ปญัหา 

 
1. บรรยาย 
2. ศึกษาด้วยตนเอง Self Directed Learning 
3. เข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Co-operative Learning 
4. การเรียนรู้โดยใช้หลักฐานเชิงประจกัษ์ Evidence Based  
Learning 

 
1. การสอบวัดระดับความรู้ ความจ า ความเข้าใจ 
2. การน าเสนองานปากเปล่า 
3. การรายงานการศึกษาค้นคว้าและการอ้างองิ 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
 2.3  สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในการจัดการ
ต้นทุนการขนสง่และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง   
 2.4  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและ
องค์ความรู้ใหมท่ี่เกิดข้ึนในการจัดการต้นทุนการขนส่ง 
 2.5 สามารถน าความรู้ในการจัดการต้นทุนการ
ขนส่งประยุกต์ใช้ร่วมกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ 
3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 
 3.1 คิด วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็น
ระบบ 
 3.2 มีความสามารถวิเคราะห์และอธิบายให้ผู้อื่น
เข้าใจได ้
 3.3 มีความสามารถน าความรู้ในเชิงทฤษฎีสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 
 3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะในศาสตร์
ต่างๆที่เกี่ยวข้องมาพฒันาประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการท างาน 
 
 
 

 
1. การเรียนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นหลักProblem Based 
Learning 
2. การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน Project Based Learning 
3. การสาธิต  
4. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  Performance Based 
Learning 
5. การทดลอง 

 
1. การสอบข้อเขียนในระดับการวิเคราะห์  
สังเคราะห์ การน าไปใช้ การประเมินค่า 
2. ผลงานกลุ่มในการวิเคราะหป์ัญหา การแก้ไข 
  ปัญหา และเสนอแนวทางใหม่ในการแก้ไข 
  ปัญหา 
3. การน าเสนอปากเปล่า 
4. โครงงานกลุ่ม/บุคคล 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 
Responsibility) 
 4.1 สามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่นได้เป็นอย่างดี โดย
ร่วมกันแก้ปญัหาที่เกิดข้ึนร่วมกันตามบทบาทผู้น าที่ดี
หรือผู้ร่วมงานที่ดี  
 4.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
 4.3 สามารถพฒันาทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และ
ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม   
 4.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สงัคม และวิชาชีพ   
 

 
 
 
1. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา case study 
2. การเรียนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นหลักProblem Based 
Learning 
3. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  Performance Based 
Learning 
4. การเรียนรู้โดยการใช้สื่อ Media Learning 
5. การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นหลกั Community Based 
Learning 

 
 
 
1. การอภิปราย/รายงาน/การน าเสนอและ 
   การตอบค าถาม 
2. นักศึกษาประเมินเพือ่ร่วมกลุ่มกิจกรรม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
4. ประเมินสือ่ 
5. ประเมินการปฏิบัติ (พฤติกรรม ทัศนคติ จริยธรรม) 
 
 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical  
Analysis, Communication  and Information 
Technology Skills) 
 5.1 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศใน
การสือ่สาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 5.2 สามารถใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงสถิติ 

 
 
1. บรรยาย 
2. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  Performance Based 
Learning 
3. ศึกษาด้วยตนเอง Self Directed Learning 
4. การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน Project Based Learning 

 
 
1. การสอบในระดบัความรู้ ความจ า ความเข้าใจ 
2. การน าเสนอปากเปล่า 
3. การรายงานศึกษาค้นคว้าและการอ้างองิ 
4. การประเมินโครงงาน 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลขเพื่อใช้ในการประมวลผลแปล
ความหมาย และวิเคราะห์ต้นทุนการขนสง่ 
 5.3 สามารถน าความรูเ้กี่ยวกับการจัดการต้นทุน
การขนสง่มาประยุกต์ใช้ในองค์การได ้
 5.4 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื่อสารและน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 



7                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum Mapping)   
  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก      หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง     -  หมายถึง   ไม่ก าหนดผลการเรียนรู ้
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทางปญัญา 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บคุคลและความรับผิดชอบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 

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 

3452203 ระบบสารสนเทศ
ส าหรับโลจิสติกส์ 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการจัดการเรียนรู้   

 

สัปดาห์ที่/ 
 (1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้(Learning 
Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้
(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
(Media) 

(4) 

จ านวนชั่วโมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

สัปดาห์ที ่1 
 

1. ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับระบบ
สารสนเทศส าหรับโลจิสติกส์ 
1.1  ความส าคัญของระบบ
สารสนเทศส าหรับโลจิสติกส์ 
1.2 ระบบสารสนเทศที่นิยมใช้ในโลจิ
สติกส ์
1.3 ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
ส าหรับโลจิสติกส์  
1.4 บทสรุป 
1.5 แบบฝึกหัด 

- แจกแผนการสอน 
- บรรยาย อภิปราย 
- ชี้แจงแนวการจัดกิจกรรมและการ
ประเมินผล 
- ประเมินความรู้เดิมเก่ียวกับระบบ
สารสนเทศส าหรับโลจิสติกส์ 
 

น าเสนอตัวอย่าง PowerPoint 3 1  - ถามและตอบในห้องเรียน เพ่ือ
ประเมินความรู้และความเข้าใจ 
- ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 

อ.ธมนวรรณ์ อุปลา 

สัปดาห์ที ่2 
 

2. วิธีการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือเป็น
เครื่องมือส าหรับเช่ือมโยงโซ่อุปทาน 
2.1  องค์ประกอบของระบบ
สารสนเทศส าหรับโลจิสติกส์ 
2.2 รูปแบบของระบบสารสนเทศ
ส าหรับโลจิสติกส์ 
2.3 วธิีการใช้ระบบสารสนเทศ
ส าหรับโลจิสติกส์ 
2.4 วิธีการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือ

- บรรยาย อภิปราย 
- ตัวอย่าง 
- กรณีศึกษา 

-น าเสนอตัวอย่าง 
PowerPoint 
- กรณีศึกษา 

2 2  - ถามและตอบในห้องเรียน เพ่ือ
ประเมินความรู้และความเข้าใจ 
- ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 

อ.ธมนวรรณ์ อุปลา 
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สัปดาห์ที่/ 

 (1) 
สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้(Learning 

Contents) 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้
(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
(Media) 

(4) 

จ านวนชั่วโมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

เป็นเครื่องมือส าหรับเช่ือมโยงโซ่
อุปทาน 
2.5 บทสรุป 
2.6 แบบฝึกหัด 

สัปดาห์ที ่3-4 
 

3. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
เป็นเครื่องมือส าหรับเช่ือมโยงโซ่
อุปทาน 
3.1 ตัวอย่างระบบสารสนเทศเพ่ือเป็น
เครื่องมือส าหรับเช่ือมโยงโซ่อุปทาน 
3.2 ตัวอย่างปัญหาการเชื่อมโยงโซ่
อุปทาน 
3.3 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
เป็นเครื่องมือส าหรับเช่ือมโยงโซ่
อุปทาน 
3.4 บทสรุป 
3.5 แบบฝึกหัด 

- บรรยาย อภิปราย 
- ตัวอย่าง 
- กรณีศึกษา 
 
 

-น าเสนอตัวอย่าง 
PowerPoint 
- กรณีศึกษา 

4 4  - ถามและตอบในห้องเรียน เพ่ือ
ประเมินความรู้และความเข้าใจ 
- แบ่งกลุ่มท าการค านวณต้นทุน
การขนส่งของบริษัทกรณีศึกษา 
- ประเมินแบบฝึกหัดการค านวณ
ต้นทุนการขนส่ง 
 

อ.ธมนวรรณ์ อุปลา 

สัปดาห์ที ่5-6 
 

4. การวางแผนทางด้านโลจิสติกส์ 
4.1  ความส าคัญของการวางแผน
ทางดา้นโลจิสติกส์ 
4.2 ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการวางแผน
ทางดา้นโลจิสติกส์ 
4.3 ขั้นตอนและวิธีการวางแผน
ทางดา้นโลจิสติกส์ 

- บรรยาย อภิปราย 
- ตัวอย่าง 
- กรณีศึกษา 
 
 

-น าเสนอตัวอย่าง 
PowerPoint 
- กรณีศึกษา 

4 4  - ถามและตอบในห้องเรียน เพ่ือ
ประเมินความรู้และความเข้าใจ 
- แบ่งกลุ่มท าการค านวณต้นทุน
การขนส่งแต่ละประเภทด้วยระบบ
ต้นทุนกิจกรรมของบริษัท
กรณีศึกษา 
 

อ.ธมนวรรณ์ อุปลา 
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สัปดาห์ที่/ 

 (1) 
สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้(Learning 

Contents) 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้
(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
(Media) 

(4) 

จ านวนชั่วโมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

4.4 การวิเคราะห์แผนทางด้านโลจิ
สติกส ์
4.5 บทสรุป 
4.6 แบบฝึกหัด 

สัปดาห์ที่ 7-8 5. ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ตัดสินใจที่ใช้ในระดับผู้บริหาร 
5.1 ความส าคัญของระบบสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจที่ใช้ใน
ระดับผู้บริหาร 
5.2 ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับระบบ
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ
ที่ใช้ในระดับผู้บริหาร 
5.3 ตัวอย่างการใช้ระบบสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจที่ใช้ใน
ระดับผู้บริหาร 
5.4 บทสรุป 
5.5 แบบฝึกหัด 

- บรรยาย อภิปราย 
- ตัวอย่าง 
- กรณีศึกษา 
 
 

-น าเสนอตัวอย่าง 
PowerPoint 
- กรณีศึกษา 

4 4    

สัปดาห์ที ่9 สอบกลางภาค   3 0  ข้อสอบปรนัยและอัตนัย อ.ธมนวรรณ์ อุปลา 
สัปดาห์ที ่10-11 
 

6. การค านวณและการสับเปลี่ยน
ข้อมูลทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ 
6.1  ความส าคัญของการค านวณและ
การสับเปลี่ยนข้อมูลทางด้าน
อิเล็กทรอนิกส์ 

- บรรยาย อภิปราย 
- ตัวอย่าง 
- กรณีศึกษา 
 
 

-น าเสนอตัวอย่าง 
PowerPoint 
- กรณีศึกษา 

4 4  - ถามและตอบในห้องเรียน เพ่ือ
ประเมินความรู้และความเข้าใจ 
- ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 

อ.ธมนวรรณ์ อุปลา 
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สัปดาห์ที่/ 

 (1) 
สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้(Learning 

Contents) 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้
(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
(Media) 

(4) 

จ านวนชั่วโมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

6.2 รูปแบบและวิธีการค านวณและ
การสับเปลี่ยนข้อมูลทางด้าน
อิเล็กทรอนิกส์ 
6.3 ตัวอย่างการค านวณและการ
สับเปลี่ยนข้อมูลทางด้าน
อิเล็กทรอนิกส์ 
6.4 บทสรุป 
6.5 แบบฝึกหัด 

สัปดาห์ที ่12 
 

7. การป้องกันและความปลอดภัยใน
ระบบคอมพิเตอร์ 
7.1 ความส าคัญของการป้องกันและ
ความปลอดภัยในระบบคอมพิเตอร์ 
7.2 วิธีการป้องกันและความปลอดภัย
ในระบบคอมพิเตอร์ 
7.3 บทสรุป 
7.4 แบบฝึกหัด 

- บรรยาย อภิปราย 
- ตัวอย่าง 
- กรณีศึกษา 
 
 

-น าเสนอตัวอย่าง 
PowerPoint 
- กรณีศึกษา 

2 2  - ถามและตอบในห้องเรียน เพ่ือ
ประเมินความรู้และความเข้าใจ 
- ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 

อ.ธมนวรรณ์ อุปลา 

สัปดาห์ที ่13-14 
 

8. ผลกระทบของคอมพิวเตอร์และ
ข้อมูลสารสนเทศที่มีต่อองค์กรที่
เก่ียวข้องกับโลจิสติกส์ 
8.1 ประเภทข้อมูลสารสนเทศของ
องค์กรที่เก่ียวข้องกับโลจิสติกส์ 
8.2 ปัจจัยที่มีผลต่อคอมพิวเตอร์และ
ข้อมูลสารสนเทศขององค์กรที่

- บรรยาย อภิปราย 
- ตัวอย่าง 
- กรณีศึกษา 
 
 

-น าเสนอตัวอย่าง 
PowerPoint 
- กรณีศึกษา 

4 4  - ถามและตอบในห้องเรียน เพ่ือ
ประเมินความรู้และความเข้าใจ 
- ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 

อ.ธมนวรรณ์ อุปลา 
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สัปดาห์ที่/ 

 (1) 
สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้(Learning 

Contents) 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้
(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
(Media) 

(4) 

จ านวนชั่วโมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

เก่ียวข้องกับโลจิสติกส์ 
8.3 ตัวอย่างข้อมูลสารสนเทศของ
องค์กรที่เก่ียวข้องกับโลจิสติกส์ 
8.4 บทสรุป 
8.5 แบบฝึกหัด 

สัปดาห์ที ่15-17 9. น าเสนอโครงการการใช้ระบบ
สารสนเทศส าหรับโลจิสติกส์เพ่ือเป็น
เครื่องมือส าหรับการเชื่อมโยงโซ่
อุปทาน 
9.1 การวิเคราะห์ปัญหาของ
กรณีศึกษา 
9.2 การวางแผน 
9.3 เครื่องมือที่น ามาใช้ในการ
แก้ปัญหา 
9.4 การสรุปผลและข้อเสนอแนะ 

- กรณีศึกษา 
- สรุปผล 
 
 

น าเสนอปากเปล่า / 
PowerPoint / VDO 

6 6  - ถามค าถามในแต่ละหัวข้อ 
- การอธิบายวิธีการด าเนินงาน 
- การแสดงความคดิเห็นในแต่ละ
หัวข้อ 
- การสรุปผลการศึกษา 

อ.ธมนวรรณ์ อุปลา 

สัปดาห์ที ่18 สอบปลายภาค   3 0  ข้อสอบปรนัยและอัตนัย อ.ธมนวรรณ์ อุปลา 
รวมจ านวนชัว่โมง 45    
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้    
  

ผลการเรียนรู้ 
Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สัปดาห์ 
ท่ีประเมิน 

สัดส่วนของ
การประเมินผล 

1.2, 1.5, 3.2, 4.2 เช่น การเข้าช้ันเรียน  
การสง่รายงานตรงเวลา 
การแสดงความคิดเห็นในช้ันเรียน 

1-15 5% 

4.1, 4.3, 4.4 การมสี่วนร่วมกจิกรรมในช้ันเรียน ทุกสปัดาห ์  
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 
5.1, 5.4 

การทดสอบ/แบบฝึกหัด/น าเสนอ
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. ต าราและเอกสารหลักท่ีใช้ในการเรยีนการสอน   
    การบริหารระบบข้อมูลโลจสิติกส์, ดร.ค านาย อภิปรัชญาสกลุ 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญท่ีนักศึกษาจ าเป็นต้องศึกษาเพ่ิมเติม   

 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน าท่ีนักศึกษาควรศึกษาเพ่ิมเติม 

 
 

 
 
 
 
 
 



14                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  

1.1  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน   
1.2  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา   

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน  
    2.1 ผลการเรียนของนกัศึกษา 
    2.2 แบบประเมินผูส้อน 
    2.3 ผลประเมินการเรียนรู ้  
3. การปรับปรุงการสอน     
    3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนาการเรียนการสอน 
    3.2 วิจัยในช้ันเรียน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  
    4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิชาการจากสาขาวิชาต่างๆ ตรวจสอบผลการประเมิน
ประจ ารายวิชา แบบทดสอบยอ่ยแบบทดสอบปลายภาค การใช้คะแนนรายงาน และการใช้คะแนน
พฤติกรรม 
    4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบ
ข้อสอบ วิธีการให้คะแนน และการให้คะแนนพฤติกรรม 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
    5.1 การประเมินทบทวนประมวลรายวิชา ผลการสอนจากแบบประเมินผู้สอน และผลการเรียน
จากผูท้รงคุณวุฒิ เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
    5.2 การวิจัยเพื่อปรับปรงุและพัฒนารายวิชา 
    5.3 การปรับปรงุและพฒันาประมวลรายวิชา เมื่อครบ 3 ปีการศึกษา 
    5.4 เปลี่ยน/สลับ/เพิ่มอาจารยผ์ูส้อนเพื่อให้นัศึกษามมีุมมองในเรื่องการประยกุต์ความรู้กบั
ประสบการณ์ของอาจารยห์รอืการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ 
 
 
ลงชื่อ                                       อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
        (..................................................) 
 
ลงชื่อ     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        (..................................................) 


