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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                       มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี               
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา                  คณะวิทยาการจัดการ 

 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
      3993207    ระบบสารสนเทศเพ่ือการขนส่งและโลจิสติกส์ 
                      (Information System for Transportation and Logistics) 
2. จ านวนหน่วยกิต1 
                    3 (2-2-5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา1 
                  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  กลุ่มวิชาบังคับ 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
                  อาจารย์ปุณณรัตน์ ชนะสิทธิ์ 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน1 
                  ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2558  
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน(Pre- requisites) (ถ้ามี) 1 
                  ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 1 
                  ไม่มี 
8. สถานที่เรียน1 
                คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด1 
       23 พฤศจิกายน 2558 

 
หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา1 
           มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจแนวคิด ทฤษฎี ด้านระบบสารสนเทศเพ่ือการขนส่งและ 
โลจิสติกส์ ตลอดจนการประยุกต์ใช้       
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา1 
                เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับองค์การและการจดัการ มีความสามารถน าไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติงานได้จรงิหลังจากส าเร็จ
การศึกษา   

 

 
หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 

 
1. ค าอธิบายรายวิชา1 
            แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการไหลเวียนของข้อมูลในระบบเทคโนโลยีในงานโลจิสติกส์ เช่น 
ระบบ Barcode ระบบ RF (Radio Frequency) ระบบ RFID (Radio Frequency Identity) ระบบ ERP 
(Enterprise Resources Planning) ระบบ WMS (Warehouse Management System) ระบบ TMS 
(Transportation Management System) ตลอดจนแนวโน้มของพัฒนาการด้านเทคโนโลยีในอนาคต การ
ใช้ประโยชน์ของข้อมูลต่างๆ จากระบบเทคโนโลยีในการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ให้เกิดประสิทธิภาพ 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา1 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

ทฤษฎี 30 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย 

การฝึกปฏิบัติเกี่ยวการ
จัดการ 30 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา 

ศึกษาด้วยตนเอง 75 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล1 
 1) อาจารย์แจ้งวันและเวลาให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์และ e-mail 
 2) อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือกลุ่ม (เฉพาะกรณี) 

 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 
     1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา1 

1.1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา และแต่งกายเหมาะสม 
1.1.2 ตระหนักคุณค่าและจริยธรรมในการบริหารธุรกิจ 
1.1.3 มีภาวะผู้น าและผู้ตาม เคารพสิทธิและพัฒนาความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
1.1.4 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบในการทรัพยากรมนุษย์ต่อบุคคลอ่ืนและองค์การ 

     1.2 วิธีการสอน 
 1.2.1 การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
 1.2.2 การอภิปรายกลุ่ม 
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 1.2.3 การก าหนดให้ผู้เรียนศึกษาหัวข้อและน ามาวิเคราะห์อภิปรายผลร่วมกัน 
 1.2.4 นักศึกษาก าหนดกระบวนการเรียนรู้ตามโครงการ 
     1.3 วิธีการประเมินผล1 
 1.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียนและการส่งงานตามขอบเขตเนื้อหาและเวลา 
 1.3.2 ความสนใจและการแสดงความคิดเห็น 
 1.3.3 การวิเคราะห์กรณีศึกษา 
2. ความรู้ 
     2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ1 
 2.1.1 ความรู้หลักการทฤษฎีและกระบวนการบริหารองค์การ 
 2.1.2 การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขปัญหาการบริหารองค์การ 
     2.2 วิธีการสอน1 
 2.2.1  การบรรยายและมอบหมายงานให้ผู้เรียนค้นคว้าเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
 2.2.2 ก าหนดประเด็นค าถาม ปัญหา และอภิปราย 
 2.2.3 วิเคราะห์กรณีศึกษา 
 2.2.4 มอบให้ฝึกปฏิบัติจากแบบฝึกหัด 
     2.3 วิธีการประเมินผล1 
  2.3.1 ประเมินจากผลการปฏิบัติงานเป้าหมายบุคคลและกลุ่ม 
 2.3.2 ประเมินจากผลการวิเคราะห์กรณีศึกษาเป็นกลุ่ม 
 2.3.3 ประเมินผลจากการทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
3. ทักษะทางปัญญา 
     3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา1 
 3.1.1 พัฒนาความสามารถการคิดอย่างเป็นระบบ 
 3.1.2 สามารถน าหลักการแนวคิด ทฤษฎีมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม 
     3.2 วิธีการสอน1 
         3.2.1 การก าหนดหัวข้อให้ศึกษาและตั้งประเด็นในการอภิปราย 
 3.2.2 ประเมินจากผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
 3.2.3 การทบทวนจากแบบฝึกหัด     
     3.2 วิธีการประเมินผล1 
 3.2.1 ประเมินจากผลการปฏิบัติงานตามหัวข้อที่มอบหมายและการมีส่วนร่วมในการอภิปราย 
 3.2.2 ประเมินจากผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
 3.2.3 ประเมินจากผลการฝึกปฏิบัติ 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
 4.1.1 พัฒนาการผู้เรียนให้มีทักษะการสร้างสัมพันธ์ภาพระหว่างกลุ่มและห้องเรียน 
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 4.1.2 พัฒนาความเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างานเป็นทีม 
 4.1.3 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองและความรับผิดชอบในงานที่มอบตามเวลาที่ก าหนด  
     4.2 วิธีการสอน1 
 4.2.1 มอบหมายให้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองและการท างานร่วมกัน 
 4.2.2 การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เป็นกลุ่มเป็นการส่งงานตามเวลาที่ก าหนด 
     4.3 วิธีการประเมินผล1 
 4.3.1 ประเมินจากรายงานการศึกษาหรือเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 4.3.2 ประเมินจากรายงานที่น าเสนอ 
 4.3.3 ประเมินจากพฤติกรรมการท างานเป็นกลุ่ม 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา 
  5.1.1 พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขจากรณีศึกษา 
 5.1.2 พัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
 5.1.3 พัฒนาทักษะการน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
          5.1.4 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
     5.2 วิธีการสอน1 
 5.2.1 มอบหมายให้ผู้เรียนค้นคว้าด้วยตนเองและท ารายงานที่มีการน าการวิเคราะห์เชิงตัวเลข หรือ
การอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ 
 5.2.2 มอบหมายการน าเสนองานรายงาน โดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
     5.3 วิธีการประเมินผล1 
 5.3.1 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการท างาน 
 5.3.2 ประเมินจากผลงานที่มีการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการอ้างอิง รวมทั้งการน าเสนอเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม 
 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
สัปดาห์ 

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด ชั่วโมง กิจกรรมการเรียน 

การสอน / สื่อที่ใช้ 
ผู้สอน 

1 - ปฐมนิเทศ 
- แนวการสอนการวัดและประเมินผล 

3 - อธิบายแนวการสอน 
- อภิปรายและสรุปแนว
ทางการวัดและประเมินผล 
- การวิเคราะห์ผู้เรียน 

อ.ปุณณรัตน์ ชนะ
สิทธิ์ 

2 บทน า (Introduction) 3 - บรรยายและอภิปราย อ.ปุณณรัตน์ ชนะ
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- ความหมายของระบบ
สารสนเทศ 

- ความส าคญัของระบบ
สารสนเทศ 

- ทบทวนค าถามท้ายบท สิทธิ์ 

3 การไหลของสารสนเทศโลจสิติกส ์ 6 - การแบ่งกลุ่มศึกษาตาม
หัวข้อ 
- การน าเสนอและอภิปราย 
- กรณีศึกษา 

อ.ปุณณรัตน์ ชนะ
สิทธิ์ 

4 การออกแบบระบบสารสนเทศโลจิสติกส ์ 3 - การบรรยายและอภิปราย 
- ทบทวนค าถามท้ายบท 
- กรณีศึกษา 

อ.ปุณณรัตน์ ชนะ
สิทธิ์ 

5 ระบบอินเตอร์เน็ตและโครงสร้างระบบ
สารสนเทศ 
- Internet 
- Intranet 
- EDI (Electric Data Interchange) 

3 - การบรรยายและอภิปราย 
- ทบทวนค าถามท้ายบท 
- กรณีศึกษา 

อ.ปุณณรัตน์ ชนะ
สิทธิ์ 

6-7 ระบบเทคโนโลยีในงานโลจิสติกส์  
- Barcode  
- RF (Radio Frequency) 
- RFID (Radio Frequency 
Identity)  

3 - การแบ่งกลุ่มศึกษาหัวข้อ
และน าเสนอ 
- ทบทวนค าถามท้ายบท 

อ.ปุณณรัตน์ ชนะ
สิทธิ์ 

8 สอบกลางภาค 3 ข้อสอบปรนัยและอัตนัย  
9-11 ระบบเทคโนโลยีในงานโลจิสติกส์  

- WMS (Warehouse 
Management System) 

- TMS (Transportation 
Management System) 

- ERP (Enterprise 
Resources Planning) 

9 - การแบ่งกลุ่มศึกษาหัวข้อ
และน าเสนอ 
- ศึกษาที่ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ์

อ.ปุณณรัตน์ ชนะ
สิทธิ์ 

12-13 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีช้ในการ
จัดการสินค้าคงคลัง 

6 - การแบ่งกลุ่มศึกษาหัวข้อ
และน าเสนอ 
- ศึกษาที่ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ์

อ.ปุณณรัตน์ ชนะ
สิทธิ์ 

14-16 การวิเคราะห์ปญัหาการจัดการโลจิสติกส์
โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการ
แก้ปัญหา จัดท าโครงการพร้อมน าเสนอ
ผลงาน 

9 - การแบ่งกลุ่มเพื่อศึกษา
ปัญหา และหาแนวทางการ
แก้ปัญหา 
- การแบ่งกลุ่มน าเสนอด้วย 

อ.ปุณณรัตน์ ชนะ
สิทธิ์ 
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Power Point 
17 สอบปลายภาค 3 ข้อสอบอัตนัย และภาคปฏิบัต ิ อ.ปุณณรัตน์ ชนะ

สิทธิ์ 
 

 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้    
  

ผลการเรียนรู้ 
Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สัปดาห์ 
ที่ประเมิน 

สัดส่วนของ
การประเมินผล 

1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2 เช่น การเข้าชั้นเรียน  
การส่งรายงานตรงเวลา 
การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

1-15 5% 

4.1, 4.3, 4.4 การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน ทุกสัปดาห์  
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 
2.1.4, 2.1.5, 5.1.1, 
5.1.4 

การทดสอบ/แบบฝึกหัด/น าเสนอ
โครงการ 

1-15  35% 

2.3.1, 3.3.2, 3.3.3 การสอบกลางภาค 8 30% 
2.3.1, 3.3.2, 3.3.3 การสอบปลายภาค 17 30% 

รวม 100% 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารและต าราหลัก1 
        การบริหารระบบข้อมูลโลจิสติกส์, ดร.ค านาย อภิปรัชญาสกุล 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ1 
 บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศเพ่ือการขนส่งและโลจิสติกส์ 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า1 
 - เว็บไซต์ระบบสารสนเทศการขนส่งและโลจิสติกส์ 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
     - การใช้แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา 
 - การสนทนาซักถามกลุ่มนักศึกษา 
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 - การตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษา 
 - ข้อเสนอแนะประจ าวิชาผ่าน E-mail 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

- การสังเกตการณ์สอนเป็นระยะๆ 
- การสัมมนากลุ่มผู้สอน 
- การทบทวนผลการประเมินประจ ารายวิชา 

3. การปรับปรุงการสอน 
การสัมมนาระดมความคิดเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประจ ารายวิชา เมื่อสิ้น
ปีการศึกษา 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิชาการจากสาขาวิชาต่างๆ ตรวจสอบผลการประเมินประจ า
รายวิชา แบบทดสอบย่อยแบบทดสอบปลายภาค การใช้คะแนนรายงาน และการใช้คะแนน
พฤติกรรม 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 - การประเมินทบทวนประมวลรายวิชา ผลการสอนจากแบบประเมินผู้สอน และผลการเรียนจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 - การวิจัยเพือ่ปรับปรุงและพัฒนารายวิชา 
 - การปรับปรุงและพัฒนาประมวลรายวิชา เมื่อครบ 3 ปีการศึกษา 
 
 

 


