
 

รายละเอียดของรายวชิา  มคอ.3  

 
รายละเอียดของรายวิชา  

----------------------------------------------------------------------------------- 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
คณะ/ภาควิชา : คณะวิทยาการจัดการ    

 

หมวดที ่1 ขอมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 
      3452404   การจัดการขนสงและการวัดประสิทธิภาพในหวงโซอุปทาน 
      Transportation Management and Supply Chain Performance 
2. จํานวนหนวยกิต 
      3 (3-0-6) หนวยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
      หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
      4.1  อาจารยสุธาทิพย  เลิศวิวัฒนชัยพร 
   สถานท่ีติดตออาจารย :คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   
  โทร. 090-963-2833  E-mail.sutathip_kibkae@hotmail.com 
  4.2  อาจารยมยุรี   อําภาแกว 

สถานท่ีติดตออาจารย :คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี         
สมุทรปราการ    โทร. 089-204-6926 E-mail.mayuree.amkakaew@hotmail.com 

  
5. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน 
      ภาคการศึกษาท่ี  2 /2558   ชั้นปท่ี  3 
 
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
      ไมมี 
7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 
      ไมมี 
8. สถานท่ีเรียน 
      คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  และคณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  สมุทรปราการ 
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
 วันท่ี  10  พฤศจิกายน  2558 
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หมวดที ่2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 
     1.  เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับความสําคัญ แนวคิด หลักการของการจัดการขนสง
และการวัดประสิทธิภาพโซอุปทาน 
      2.  เพ่ือใหผูเรียนรูจักและสามารถอธิบายถึง ความหมาย ขอบเขต และสวนประกอบตาง ๆ ของ 
การจัดการขนสงและการวัดประสิทธิภาพโซอุปทาน และนําความรูเก่ียวกับดัชนีสนับสนุนในระบบการขนสง
มาดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
     3.  เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ดานตนทุน  ดานเวลา  ดานคุณภาพ  ดานความนาเชื่อถือของ
กิจกรรมโลจิสติกสรวมท้ังการประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกสระหวางประเทศเพ่ือสามารถนําความรูท่ีไดจาก
การศึกษารายวิชาการจัดการขนสงและการวัดประสิทธิภาพโซอุปทานไปประยุกตใชงานในชีวิตประจําวันได 
 
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 
 เพ่ือใหนักศึกษามีความรูและความเขาใจในเรื่องการจัดการขนสงและการวัดประสิทธิภาพโซอุปทาน 
และยังสามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชเปนพ้ืนฐานในการเรียนวิชาอ่ืนๆและยังไปใชในการทํางานไดในอนาคต 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธิบายรายวิชา 
           แนวคิดและหลักการเก่ียวกับการขนสงรูปแบบตางๆ ปรับปรุงสมรรถนะของโซอุปทานลักษณะของ
ระบบการวัด  โดยการมุงท่ีดัชนีหลักและดัชนีสนับสนุนในระบบการขนสงการดําเนินงานดานคุณภาพ       
ดานเวลา  ดานตนทุน ดานความนาเชื่อถือของกิจกรรมดานโลจิสติกสรวมท้ังการประเมินประสิทธิภาพ        
โลจิสติกสระหวางประเทศ 
 
2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย  สอนเสริม ปฏิบัต ิ/ งาน 
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย 45 ชั่วโมง 
ตอภาคการศึกษา 

 
 

สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา 

เฉพาะราย 

 
ไมมี 

นักศึกษาศึกษาดวน 
5  ชั่วโมง 
ตอสัปดาห 

 
3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน   
    รายบุคคล 
       (1) อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตหลักสูตร และในหองเรียน 
       (2) อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห 
(เฉพาะรายท่ีตองการ) 
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หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

(1) ตระหนักในคุณคา คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต 
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตอตนเอง หนาท่ีและสังคม 
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม สามารถแกไขขอขัดแยง และลําดับ 

ความสําคัญ 
(4) เคารพสิทธิ รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
(5) เคารพกฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ขององคกร และสังคม 
(6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชขอมูลขาวสารของการพัฒนาองคการ ตอบุคคล องคกร และ  

สังคม 
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ 

    1.2 วิธีการสอน 
       (1)  บรรยายหัวขอสําคัญๆ อธิบายรายละเอียดตาง ๆ โดยใชสื่อ PowerPoint  ประกอบการบรรยาย
พรอมท้ังยกตัอยางกรณีศึกษาการจัดการขนสงและวัดประสิทธิภาพในหวงโซอุปทาน 
     (2)  ใหนักศึกษามีสวนรวมโดยการระดมสมองและทํากิจกรรมกลุมพรอมออกมานําเสนอผลงานหนาชั้น
เรียน  สมาชิกในหองรวมกันแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
        (3)  ใหนักศึกษาทําเปนงานกลุม โดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ความสามารถในระหวางท่ีทํางาน 
โดยการพูดคุยกับนักศึกษา เนนความรับผิดชอบตองาน วินัย จรรยาบรรณ ความซ่ือสัตยตอหนาท่ีในกลุม 
ความถอมตนและความมีน้ําใจตอเพ่ือนรวมงาน และความตรงตอเวลาในการสงงาน 
    1.3 วิธีการประเมินผล 

สังเกตพฤติกรรมสวนบุคคลและความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน การเขาชั้นเรียน การมีสวนรวมในชั้นเรียน 
การนําเสนอผลงานจากการระดมสมองของกลุม การสงงาน และประสิทธิผลของงาน  ของนักศึกษาท่ีเกิด
ระหวางการทดลองใชวิธีการสอนในขอ (2)และ(3) ขางตน  วาเปนไปตามคาดหมายไวหรือไม  ถาไมเปนไป
ตามเปาหมายท่ีคาดหมาย ก็อาจเปลี่ยนสถานการณหรือปรับโครงการใหเหมาะสมมากข้ึน 

 
2. ความรู 
    2.1 ความรูท่ีตองไดรับ 

(1) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญของสาขาวิชา 
(2) มีความรู ความเขาใจ ดานตนทุน  ดานเวลา  ดานคุณภาพ  ดานความนาเชื่อถือของกิจกรรม       

โลจิสติกสรวมท้ังการประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกสระหวางประเทศเพ่ือสามารถนําความรูท่ีไดจากการศึกษา
รายวิชาการจัดการขนสงและการวัดประสิทธิภาพโซอุปทานไปประยุกตใชงานในชีวิตประจําวันได 
    2.2  วิธีการสอน 
  บรรยายหัวขอรายละเอียดตาง ๆ โดยใชสื่อ PowerPoint ประกอบการบรรยายโดยใหนักศึกษารวม
อภิปรายประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของกับสาระการเรียนรูและตามดวยตัวอยางในการศึกษา อภิปรายโตตอบ
ระหวางอาจารยและนักศึกษา การทํางานกลุม การนําเสนอรายงาน และการทําแบบฝกหัดทายบท 
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     2.3 วิธีการประเมินผล 
       (1) ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบ 
       (2) นําเสนอสรุปการอานจากการคนควาขอมูลท่ีเก่ียวของ 
       (3) แบบฝกหัดทายบท 
3. ทักษะทางปญญา 
   3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

(1)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 
(2)  สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาดานการพัฒนาองคการไดอยางเหมาะสม 

    3.2 วิธีการสอน 
(1) มอบหมายงานใหนักศึกษาทํารายงานท่ีกําหนดโดยใชความรูวิชานี้ และนําเสนอผลงาน 
(2) การอภิปรายกลุม 
(3) วิเคราะหกรณีศึกษา 

    3.3 วิธีการประเมินผล 
           (1)  ทดสอบยอย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค โดยเนนขอสอบท่ีมีการวิเคราะหสถานการณ
และการประยุกตความรูท่ีศึกษาและสภาพเนื้อหาในบทเรียนท่ีไดศึกษา  
 (2) สังเกตพฤติกรรมการแกไขปญหา 
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 
 (1) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกปญหาสถานการณตาง ๆ ในการ
สรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน 

(2) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุม 
(3) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณท้ังสวนตัว และสวนรวม พรอมท้ังแสดง 

จุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม 
(4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับ

มอบหมายใหครบถวนตามกําหนดเวลา 
    4.2 วิธีการสอน 
  (1) จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหกรณีศึกษา 
 (2) มอบหมายงานรายงานกลุม  และรายบุคคล  เชนการคนควาความกาวหนาของการจัดการขนสง 
 (3) การนําเสนอรายงาน 
    4.3 วิธีการประเมินผล 
        (1) ประเมินรายงานท่ีนําเสนอและพฤติกรรมการทํางานเปนทีม 
        (2) ประเมินพฤติกรรมในหองเรียน เชน การเขาชั้นเรียน   การสงงาน  และประสิทธิผลของงาน 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

(1) มีทักษะในการใชเครื่องมือท่ีจําเปนท่ีมีอยูในปจจุบันตอการทํางานท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอรสามารถ 
(2) พัฒนาทักษะในการสื่อสารท้ังการพูด  การฟง  การแปล  การเขียน  โดยการทํางานและนําเสนอ 

หนาชั้นเรียน 

3452404  การจดัการขนสง่และการวดัประสทิธิภาพในหว่งโซอ่ปุทาน  3(3-0-6) 

หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑติ  สาขาวชิาการจดัการโลจิสตกิส์ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรีุ 

 

4 



มคอ. 3 

(3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังปากเปลา และการเขียน พรอมท้ังเลือกใช 
รูปแบบของสื่อการนําเสนอไดอยางเหมาะสม 

(4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม ในการสืบคน  ขอมูลทางอินเตอรเนต 
    5.2 วิธีการสอน 

(1)  มอบหมายใหนักศึกษาคนควาดวยตนเองจาก Website และทํารายงานโดยอางอิงแหลงท่ีมาของ 
ขอมูลท่ีนาเชื่อถือ 
        (2)  นําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
    5.3 วิธีการประเมินผล 

(1)  การจัดทํารายงาน และรูปแบบการนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลย ี
(2)  การมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน 

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อท่ี
ใช (ถาม)ี 

ผูสอน 

1 
 
 

ชี้แจงกิจกรรมการเรยีนการสอนโดย 
Course Syllabus                  
 - อธิบายจุดมุงหมายในการเรียนการ
สอน         
- แนวการสอนและขอตกลงเบื้องตน             
- เนื้อหาสาระกจิกรรมการเรียนการ
สอน        
- การวัดและประเมินผลการเรียนฯ 

3 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. อาจารยผูสอนแนะนาํตัว 
    และอธิบายเนื้อหารายวิชา 
    วัตถุประสงคและเปาหมาย 
    ของรายวิชา  เกณฑการวัด 
    และการประเมินผล  
    แนะนําหนังสือและเวบ็ไซต 
สื่อการสอน 
1. ใชส่ือ PowerPoint  
2. เอกสารประกอบการสอน 
3. แนวการสอน 
 
 

อ.สุธาทิพย   
เลิศวิวัฒนชัยพร 
อ.มยุรี  อําคาแกว 

 
 

2 
 

บทที่  1  ลักษณะทั่วไปของการ
ขนสง 
1.1 ลักษณะทั่วไปของการขนสง 
1.2 วัฎจักรชวีิตของการขนสง 
1.3 ขอบเขตและหนาทีข่องการขนสง 
1.4 การพัฒนาการขนสง 
1.5 ประสิทธิภาพในการขนสง 
1.6 ปจจัยที่สําคัญสําหรับการขนสง 
1.7 การขนสงกับแหลงอุตสาหกรรม 

3 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ใชส่ือ PowerPoint  
    ประกอบการบรรยายประเด็น 
    สําคัญที่เกี่ยวของกับเนื้อหา 
    สาระการเรียนรู 
2. ใหนักศึกษามีสวนรวมใน 
    การตอบคําถามในชั้นเรียน 
3. ใหนักศึกษาทาํแบบฝกหัด 
    ทายบทเพื่อทบทวนบทเรียน 
4. ใหนักศึกษาทาํแบบฝกหัด 
    ทายบทเพื่อทบทวนบทเรียน 
สื่อการสอน 
1. ใชส่ือ PowerPoint 
2. เอกสารประกอบการสอน 
3. แนวการสอน 
 
 

อ.สุธาทิพย   
เลิศวิวัฒนชัยพร 
อ.มยุรี  อําคาแกว 
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สัปดาหท่ี 
 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อท่ี
ใช (ถาม)ี 

ผูสอน 

3  
 

บทที่  2  วิธีการขนสง 
2.1  ประเภทของการขนสง 
2.2  การขนสงทางถนนหรือทาง
รถยนต 
2.3  การขนสงทางรถไฟ  
2.4  การขนสงทางน้ํา                      
2.5  การขนสงทางอากาศ 
2.6 การขนสงทางทอ    

3 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ใชส่ือ PowerPoint 
    ประกอบการบรรยายโดยให 
   นกัศึกษารวมอภปิราย 
   ประเด็นสําคัญที่เกีย่วของกับ 
   สาระการเรียนรู 
2. ใหนักศึกษาฝกการคิด 
    วิเคราะหโดยการทํา 
    กรณีศึกษา 
3. ใหนักศึกษามีสวนรวมในการ 
    ตอบคําถามในชั้นเรียน 
4. ใหนักศึกษาทาํแบบฝกหัด 
    ทายบทเพื่อทบทวนบทเรียน 
สื่อการสอน 
1. ใชส่ือ PowerPoint 
2. เอกสารประกอบการสอน 
3. แนวการสอน 

อ.สุธาทิพย   
เลิศวิวัฒนชัยพร 
อ.มยุรี  อําคาแกว 

 
 

4 
 
 

บทที่  3 ตนทุนของการขนสง 
3.1 ตนทุนของการขนสง 
3.2 การกําหนดอัตราคาบริการขนสง 
3.3 ปจจัยในการกําหนดอัตรา
คาบริการขนสง 
3.4 นโยบายการต้ังราคา 
3.5 วิธีการคิดราคาคาระวาง 
3.6 อิทธิพลของคาใชจายในการขนสง
ตอระดับราคาของสินคาและบริการ 
3.7 ประเภทของอัตราคาบริการการ
ขนสง และอัตราคาระวางขนสง 

3 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ใชส่ือ PowerPoint 
    ประกอบการบรรยายโดยให 
    นักศึกษารวมอภิปราย 
    ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับ 
    สาระการเรียนรู 
2. ใหนักศึกษาฝกการคิด 
    วิเคราะหโดยการทํา 
    กรณีศึกษา 
3. ใหนักศึกษามีสวนรวมในการ 
    ตอบคําถามในชั้นเรียน 
4. ใหนักศึกษาทาํแบบฝกหัด 
    ทายบทเพื่อทบทวนบทเรียน 
สื่อการสอน 
1. ใชส่ือ PowerPoint 
2. เอกสารประกอบการสอน 
3. แนวการสอน 

อ.สุธาทิพย   
เลิศวิวัฒนชัยพร 
อ.มยุรี  อําคาแกว 

 
 

5 บทที่  4 การบริหารงานขนสง 
4.1 วัตถปุระสงคขบองการบริหาร
ขนสง 
4.2 หนาทีข่องผูบริหารงานขนสง 
4.3 หนวยงานหลักการดานการขนสง 
4.4 การวาแผนการขนสง 
4.5 การควบคุมการขนสง 

 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ใชส่ือ PowerPoint 
    ประกอบการบรรยายโดยให 
    นักศึกษารวมอภิปราย 
    ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับ 
    สาระการเรียนรู 
2. ใหนักศึกษาฝกการคิด 
    วิเคราะหโดยการทํา 
    กรณีศึกษา 
3. ใหนักศึกษามีสวนรวมในการ 
    ตอบคําถามในชั้นเรียน 
4. ใหนักศึกษาทาํแบบฝกหัด 
    ทายบทเพื่อทบทวนบทเรียน 
สื่อการสอน 
1. ใชส่ือ PowerPoint 
2. เอกสารประกอบการสอน 
3. แนวการสอน 
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6 บทที่  5 ผูใหบริการโลจิสติกสเพ่ือ
การนําเขาและสงออก 
5.1 พั ฒ น า ก า ร ข อ ง รู ป แ บ บ ผู
ใหบริการโลจิสติกส 
5.2 ชนิดของผูใหบริการ          โลจิ
สติกสบุคคลที่  3 
5.3 การจัดการบริการโลจิสติกสจาก
ภายนอก 
5.4 การเลือกกิจกรรมโลจิสติกสที่จะ
จัดจาง 
5.5 ปจจัยที่สําคัญในการคัดเลือกผูให
บริการจากภายนอก 
5.6 การบริหารการจัดจางบริการโลจิ
สติกสจากภายนอก 
5.7 ธุรกจิจใหบริการโลจิสติกส 
5.8 แนวโนมของธุรกิจบริการ 
โลจิสติกสจากบุคคลที่  3 

3 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ใชส่ือ PowerPoint 
    ประกอบการบรรยายโดยให 
    นักศึกษารวมอภิปราย 
    ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับ 
    สาระการเรียนรู 
2. ใหนักศึกษาฝกการคิด 
    วิเคราะหโดยการทํา 
    กรณีศึกษา 
3. ใหนักศึกษามีสวนรวมในการ 
    ตอบคําถามในชั้นเรียน 
4. ใหนักศึกษาทาํแบบฝกหัด 
    ทายบทเพื่อทบทวนบทเรียน 
สื่อการสอน 
1. ใชส่ือ PowerPoint 
2. เอกสารประกอบการสอน 
3. แนวการสอน 

อ.สุธาทิพย   
เลิศวิวัฒนชัยพร 
อ.มยุรี  อําคาแกว 

 

7 บทที่  6 ดัชนีชี้วัดศักยภาพโล  จิ
สติกสและการคาระหวางประเทศ 
6.1 ดัชนีวัดผลงานโลจิสติกสการคา 
6.2 ดัชนีชี้วัดดานการบริหารธุรกิจขาม
พรมแดน 
6.3 การคาขามพรมแดน 
 

3 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ใชส่ือ PowerPoint 
    ประกอบการบรรยายโดยให 
    นักศึกษารวมอภิปราย 
    ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับ 
    สาระการเรียนรู 
2. ใหนักศึกษาฝกการคิด 
    วิเคราะหโดยการทํา 
    กรณีศึกษา 
3. ใหนักศึกษามีสวนรวมในการ 
    ตอบคําถามในชั้นเรียน 
4. ใหนักศึกษาทาํแบบฝกหัด 
    ทายบทเพื่อทบทวนบทเรียน 
สื่อการสอน 
1. ใชส่ือ PowerPoint 
2. เอกสารประกอบการสอน 
3. แนวการสอน 

อ.สุธาทิพย   
เลิศวิวัฒนชัยพร 
อ.มยุรี  อําคาแกว 

 

8 สอบกลางภาค    
9-10 บทที่  7 การประเมินประสิทธิภาพโล

จิสติกส 
7.1 การประเมนิความสามารณดานโล
จิสติกสของผูประกอบการ 
7.2 การตีความผลการวิการวิเคราะห
ความสามารถดานโลจิสติกส 
7.3 ดัชนีประเมินความสามารถดานโล
จิสติกสในภาพรวามสําหรับแตละมิติ 
7.4 ตัวชี้วัดความสามารถดาน   โลจิ
สติกสระดับพื้นฐานของไทย 
 
 

3 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ใชส่ือ PowerPoint 
    ประกอบการบรรยายโดยให 
    นักศึกษารวมอภิปราย 
    ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับ 
    สาระการเรียนรู 
2. ใหนักศึกษาฝกการคิด 
    วิเคราะหโดยการทํา 
    กรณีศึกษา 
3. ใหนักศึกษามีสวนรวมในการ 
    ตอบคําถามในชั้นเรียน 
4. ใหนักศึกษาทาํแบบฝกหัด 
    ทายบทเพื่อทบทวนบทเรียน 
สื่อการสอน 
1. ใชส่ือ PowerPoint 
2. เอกสารประกอบการสอน 
3. แนวการสอน 

อ.สุธาทิพย   
เลิศวิวัฒนชัยพร 
อ.มยุรี  อําคาแกว 
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สัปดาหท่ี 
 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อท่ี
ใช (ถาม)ี 

ผูสอน 

11 บทที่  8 การประเมินศักยภาพดานโล
จิสติกส 
8.1 เกณฑมาตราฐานการประเมิน
ความสามารถดานโลจิสติกส 
8.2 ดัชนีความสอดคลองระหวางองค
กรกับกลยุทธองคกร 
8.3 ดั ช นี ก า ร ว า ง แ ผ น แ ล ะ
ความสามารถใสนการปฏิบัติงาน 
8.4 ตัวชี้วัดความสามารถดาน   โลจิ
สติกสระดับพื้นฐานของไทย 
8.5 ดัชนีดานกผลดําเนินงานโล   จิ
สติกส 
8.6 ดัชนีดานการติดต้ัง  และวิธีใช
เทคโนโลวยีสารสนเทศ 
 

3 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ใชส่ือ PowerPointประกอบการ
บรรยายโดยใหนักศึกษารวมอภิปราย 
    ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับ 
    สาระการเรียนรู 
2. ใหนักศึกษาฝกการคิด 
    วิเคราะหโดยการทํา 
    กรณีศึกษา 
3. ใหนักศึกษามีสวนรวมในการ 
    ตอบคําถามในชั้นเรียน 
4. ใหนักศึกษาทาํแบบฝกหัด 
    ทายบทเพื่อทบทวนบทเรียน 
สื่อการสอน 
1. ใชส่ือ PowerPoint 
2. เอกสารประกอบการสอน 
3. แนวการสอน 

อ.สุธาทิพย   
เลิศวิวัฒนชัยพร 
อ.มยุรี  อําคาแกว 

 

12 บทที่ 9 แนวทางการแกไขปญหาและ
เพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส   
9.1 เ ค ร่ื อ ง มื อ ใ น ก า ร พั ฒ น า ขี ด
ความสามารถดานโลจิสติกส 
9.2 มิติการวัดผลการดําเนินงาน
ดานโลจิสติกส 

3 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ใชส่ือ PowerPoint 
    ประกอบการบรรยายโดยให 
    นักศึกษารวมอภิปราย 
    ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับ 
    สาระการเรียนรู 
2. ใหนักศึกษาฝกการคิด 
    วิเคราะหโดยการทํา 
    กรณีศึกษา 
3. ใหนักศึกษามีสวนรวมในการ 
    ตอบคําถามในชั้นเรียน 
4. ใหนักศึกษาทาํแบบฝกหัด 
    ทายบทเพื่อทบทวนบทเรียน 
สื่อการสอน 
1. ใชส่ือ PowerPoint 
2. เอกสารประกอบการสอน 
3. แนวการสอน 

 

13 9.3 กลยุทธและวธิีในการพัฒนาขีด
ความสามารถดานโลจิสติกสของงองค
กร 
9.4 แนวทางปฏิบัติการที่ดีในการ
ดําเนินงานซัมพลายเชน 

3 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ใชส่ือ PowerPoint 
    ประกอบการบรรยายโดยให 
    นักศึกษารวมอภิปราย 
    ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับ 
    สาระการเรียนรู 
2. ใหนักศึกษาฝกการคิด 
    วิเคราะหโดยการทํา 
    กรณีศึกษา 
3. ใหนักศึกษามีสวนรวมในการ 
    ตอบคําถามในชั้นเรียน 
4. ใหนักศึกษาทาํแบบฝกหัด 
    ทายบทเพื่อทบทวนบทเรียน 
สื่อการสอน 
1. ใชส่ือ PowerPoint 
2. เอกสารประกอบการสอน 
3. แนวการสอน 

อ.สุธาทิพย   
เลิศวิวัฒนชัยพร 
อ.มยุรี  อําคาแกว 
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14 บทที่  10  กิจกรรมขนสงในไทย 
10.1 ประวัติของกระทรวงคมนาคมใน
ประเทศไทย 
10.2 หนวยงานในกระทรวงคมนาคม 

3 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ใชส่ือ PowerPoint 
    ประกอบการบรรยายโดยให 
    นักศึกษารวมอภิปราย 
    ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับ 
    สาระการเรียนรู 
2. ใหนักศึกษาฝกการคิด 
    วิเคราะหโดยการทํา 
    กรณีศึกษา 
3. ใหนักศึกษามีสวนรวมในการ 
    ตอบคําถามในชั้นเรียน 
4. ใหนักศึกษาทาํแบบฝกหัด 
    ทายบทเพื่อทบทวนบทเรียน 
สื่อการสอน 
1. ใชส่ือ PowerPoint 
2. เอกสารประกอบการสอน 
3. แนวการสอน 

อ.สุธาทิพย   
เลิศวิวัฒนชัยพร 
อ.มยุรี  อําคาแกว 

 

15 ทบทวนบทเรียน 3 
 

นําเสนอรายงานกลุม นักศึกษารวมกัน
อภิปราย แสดงความคิดเห็น และ
ขอเสนอแนะ 

อ.สุธาทิพย   
เลิศวิวัฒนชัยพร 
อ.มยุรี  อําคาแกว 

16 สอบปลายภาค  
 

  

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 
กิจกรรมท่ี ผลการ 

เรียนรู 
วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี 

ประเมิน 
สัดสวนของการ 

ประเมินผล 
1 

 
1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 2.1, 2.2, 
2.4, 3.1, 3.4, 4.1, 5.1,5.2, 
5.4 

การมีสวนรวมกิจกรรมตาง 
ๆ ในชั้นเรียน และ 

งานท่ีไดรับมอบหมาย 
การทําแบบฝกหัด 

2 - 14 
 
 

20 
 

2 1.1,1.2,1.5,2.1,3.1,3.3 สอบกลางภาค 
 

8 20 

3 
 

1.1, 1.2, 1.3,1.4, 
1.5,1.6,1.7 
 2.1, 2.2, 2.4,2.6 
 3.1, 3.3, 3.4 
4.1, 4.3,4.4,4.5, 
5.1,5.3, 5.4 

งานท่ีไดรับมอบหมาย
รายงานกลุม และ 
การนําเสนอผลงาน

กิจกรรมกลุม 

9 -15 

 
20 

 

4 1.1,1.2 1.5,2.1,3.1, 3.2, 
3.4, 5.3 

สอบปลายภาค 16 40 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

 
1. เอกสารและตําราหลัก 

• คํานาย  อภิปริชญาสกุล (2553) “โลจิสติกสและโซอุปทาน” โฟกัสมีเดียว แอน พับลิชชีง, 
กรุงเทพฯ. 

• คํานาย  อภิปริชญาสกุล (2553) “การจัดการขนสง” โฟกัสมีเดียว แอน พับลิชชีง, 
กรุงเทพฯ. 

• ทวีศักดิ์  เทพพิทักษ (2550) “การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน : Logistics and 
Supply chain Management” เอ็กซเปอรเน็ท, กรุงเทพฯ. 

• Donald Waters “Global Logistics New Directions in Supply Chain 
Management” 2007. 

  
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

ตําราเอกสารเก่ียวกับการเรียนการสอน 
 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
เวปไซตท่ีเก่ียวของกับการจัดการขนสงและการวัดประสิทธิภาพหวงโซอุปทาน 

 
หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  
     - การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 
     - การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 
     - แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 
     - ขอเสนอแนะผานเว็บบอรด ท่ีอาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา 
 
2. กลยุทธการประเมินการสอน 
 -  การสอนควรเปนไปในลักษณะท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักและแนะนําให
ผูเรียนทําการคนควาหรือทําความเขาใจปลีกยอยดวยตนเอง 
 -  การสอนควรเนนการไดมาซ่ึงทฤษฎีและกฎเกณฑตาง ๆ เพ่ือทําการทดลองปฏิบัติจริงและมีโอกาส
ใชเครื่องมือดวยตนเอง 
 -  การสอนควรสอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมท่ีสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือทําใหผูเรียนเกิด
ทักษะในการเรียนรู การนําเสนอ และการอภิปราย โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารกับผูอ่ืน   
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3. การปรับปรุงการสอน 
     - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
     - การจัดทําวิจัยในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
     การแตงตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบขอสอบ รายงาน  วิธีการใหคะแนนสอบ การใหคะแนนพฤติกรรม และการใหคะแนนตามขอกําหนด
การวัดและประเมินผลประจํารายวิชา 
 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     - ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกปการศึกษา หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4 
     - เชิญวิทยากร อาจารยผูสอนทานอ่ืนเขารวมสอน เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต
ความรูนี้กับปญหาท่ีมาจากงานวิจัยของอาจารยผูสอนประจํารายวิชา 
 

******************************************* 
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