
 

รายละเอียดของรายวชิา  มคอ.3  

 

รายละเอียดของรายวิชา  

----------------------------------------------------------------------------------- 
 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี 

คณะ/ภาควิชา : คณะวิทยาการจัดการ    
 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชือ่รายวิชา 

      3452404   การจัดการขนสงและการวัดประสิทธิภาพในหวงโซอุปทาน 

      Transportation Management and Supply Chain Performance 

2. จํานวนหนวยกิต 

      3 (3-0-6) หนวยกิต 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

      หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 

4. อาจารยผูรบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

      4.1  อาจารยกมลทิพย โตเมศน 

   สถานที่ติดตออาจารย :คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   

  โทร. 081-927-8119  E-mail:::: iamtaey@hotmail.com 

  

  

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรยีน 

      ภาคการศึกษาที่  1 /2560   ช้ันปที่  3 

 

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 

      ไมม ี

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 

      ไมม ี

8. สถานที่เรียน 

      คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  และคณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  สมุทรปราการ 

mailto:E-mail::::%20iamtaey@hotmail.com
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9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ลาสุด 

 วันที่  23  มิถุนายน  2560 

  

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

     1.  เพ่ือใหผูเรยีนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญ แนวคิด หลกัการของการจัดการขนสง

และการวัดประสิทธิภาพโซอุปทาน 

      2.  เพ่ือใหผูเรยีนรูจักและสามารถอธิบายถึง ความหมาย ขอบเขต และสวนประกอบตาง ๆ ของ 

การจัดการขนสงและการวัดประสิทธิภาพโซอุปทาน และนําความรูเกี่ยวกับดัชนีสนับสนุนในระบบการขนสง

มาดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     3.  เพ่ือใหผูเรยีนมีความรู ความเขาใจ ดานตนทุน  ดานเวลา  ดานคุณภาพ  ดานความนาเช่ือถือของ

กิจกรรมโลจสิติกสรวมทั้งการประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกสระหวางประเทศเพ่ือสามารถนําความรูที่ไดจาก

การศึกษารายวิชาการจัดการขนสงและการวัดประสิทธิภาพโซอุปทานไปประยุกตใชงานในชีวิตประจําวันได 

 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 

 เพ่ือใหนักศึกษามีความรูและความเขาใจในเรื่องการจัดการขนสงและการวัดประสิทธิภาพโซอุปทาน 

และยังสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชเปนพ้ืนฐานในการเรียนวิชาอ่ืนๆและยังไปใชในการทํางานไดในอนาคต 

 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 

           แนวคิดและหลักการเก่ียวกับการขนสงรูปแบบตางๆ ปรับปรุงสมรรถนะของโซอุปทานลักษณะของ

ระบบการวัด  โดยการมุงที่ดัชนีหลักและดัชนีสนับสนุนในระบบการขนสงการดําเนินงานดานคุณภาพ       

ดานเวลา  ดานตนทุน ดานความนาเช่ือถือของกิจกรรมดานโลจิสติกสรวมทั้งการประเมินประสิทธิภาพ        

โลจสิติกสระหวางประเทศ 

 

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย  สอนเสริม ปฏิบัติ / งาน 

ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย 45 ช่ัวโมง 

ตอภาคการศึกษา 

 

สอนเสริมตามความ

ตองการของนักศึกษา 

เฉพาะราย 

 

ไมม ี

นักศึกษาศึกษาดวน 

5  ช่ัวโมง 

ตอสัปดาห 
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3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน   

    รายบุคคล 

       (1) อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตหลักสูตร และในหองเรียน 

       (2) อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ช่ัวโมงตอสัปดาห 

(เฉพาะรายที่ตองการ) 

 

 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

   1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่องพัฒนา 

(1) ตระหนักในคุณคา คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต 

(2) มีวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตอตนเอง หนาที่และสังคม 

(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม สามารถแกไขขอขัดแยง และลําดับ 

ความสําคัญ 

(4) เคารพสิทธิ รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 

(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

พรอมทั้งยกตัอยางกรณีศึกษาการจัดการขนสงและวัดประสิทธิภาพในหวงโซอุปทาน 

     (2)  ใหนักศกึษามีสวนรวมโดยการระดมสมองและทํากจิกรรมกลุมพรอมออกมานําเสนอผลงานหนาช้ัน

เรียน  สมาชิกในหองรวมกันแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

        (3)  ใหนักศึกษาทําเปนงานกลุม โดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ความสามารถในระหวางที่ทํางาน 

โดยการพูดคุยกับนักศึกษา เนนความรับผิดชอบตองาน วินัย จรรยาบรรณ ความซื่อสัตยตอหนาที่ในกลุม 

ความถอมตนและความมีนํ้าใจตอเพ่ือนรวมงาน และความตรงตอเวลาในการสงงาน 

    1.3 วิธีการประเมินผล 
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สังเกตพฤติกรรมสวนบุคคลและความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน การเขาช้ันเรียน การมีสวนรวมในช้ันเรียน 

การนําเสนอผลงานจากการระดมสมองของกลุม การสงงาน และประสทิธิผลของงาน  ของนักศึกษาที่เกิด

ระหวางการทดลองใชวิธีการสอนในขอ (2)และ(3) ขางตน  วาเปนไปตามคาดหมายไวหรือไม  ถาไมเปนไป

ตามเปาหมายที่คาดหมาย กอ็าจเปลี่ยนสถานการณหรือปรับโครงการใหเหมาะสมมากขึ้น 

 

2. ความรู 

    2.1 ความรูที่ตองไดรับ 

(1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญของสาขาวิชา 

(2) มีความรู ความเขาใจ ดานตนทุน  ดานเวลา  ดานคุณภาพ  ดานความนาเช่ือถือของกิจกรรม       

โลจิสติกสรวมทั้งการประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกสระหวางประเทศเพ่ือสามารถนําความรูที่ไดจากการศึกษา

รายวิชาการจัดการขนสงและการวัดประสิทธิภาพโซอุปทานไปประยุกตใชงานในชีวิตประจําวันได 

    2.2  วิธีการสอน 

  บรรยายหัวขอรายละเอียดตาง ๆ โดยใชสื่อ PowerPoint ประกอบการบรรยายโดยใหนักศึกษารวม

อภิปรายประเด็นสําคัญที่เก่ียวของกับสาระการเรียนรูและตามดวยตัวอยางในการศึกษา อภิปรายโตตอบ

ระหวางอาจารยและนักศึกษา การทํางานกลุม การนําเสนอรายงาน และการทําแบบฝกหัดทายบท 

 

     2.3 วิธีการประเมินผล 

       (1) ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบ 

       (2) นําเสนอสรุปการอานจากการคนควาขอมูลที่เกี่ยวของ 

       (3) แบบฝกหัดทายบท 

3. ทักษะทางปญญา 

   3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 

(1)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

(2)  สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาดานการพัฒนาองคการไดอยางเหมาะสม 

    3.2 วิธีการสอน 

(1) มอบหมายงานใหนักศึกษาทํารายงานที่กําหนดโดยใชความรูวิชาน้ี และนําเสนอผลงาน 

(2) การอภิปรายกลุม 

(3) วิเคราะหกรณีศึกษา 

    3.3 วิธีการประเมินผล 

           (1)  ทดสอบยอย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค โดยเนนขอสอบที่มีการวิเคราะหสถานการณ

และการประยุกตความรูที่ศึกษาและสภาพเน้ือหาในบทเรียนที่ไดศึกษา  
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 (2) สังเกตพฤติกรรมการแกไขปญหา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

    4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา 

 (1) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกปญหาสถานการณตาง ๆ ในการ

สรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน 

(2) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุม 

(3) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัว และสวนรวม พรอมทั้งแสดง 

จุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม 

(4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับ

มอบหมายใหครบถวนตามกําหนดเวลา 

    4.2 วิธีการสอน 

  (1) จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหกรณีศึกษา 

 (2) มอบหมายงานรายงานกลุม  และรายบุคคล  เชนการคนควาความกาวหนาของการจัดการขนสง 

 (3) การนําเสนอรายงาน 

    4.3 วิธีการประเมินผล 

        (1) ประเมินรายงานที่นําเสนอและพฤติกรรมการทํางานเปนทีม 

        (2) ประเมินพฤติกรรมในหองเรียน เชน การเขาช้ันเรียน   การสงงาน  และประสิทธิผลของงาน 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศที่ตองพัฒนา 

(1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอรสามารถ 

(2) พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด  การฟง  การแปล  การเขียน  โดยการทํางานและนําเสนอ 

หนาช้ันเรียน 

(3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลา และการเขียน พรอมทั้งเลือกใช 

รูปแบบของสื่อการนําเสนอไดอยางเหมาะสม 

(4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม ในการสืบคน  ขอมูลทางอินเตอรเนต 

    5.2 วิธีการสอน 

(1)  มอบหมายใหนักศึกษาคนควาดวยตนเองจาก Website และทํารายงานโดยอางอิงแหลงที่มาของ 

ขอมูลที่นาเช่ือถือ 

        (2)  นําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

    5.3 วิธีการประเมินผล 

(1)  การจัดทํารายงาน และรูปแบบการนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี 

3452404  การจดัการขนสง่และการวดัประสทิธิภาพในหว่งโซอ่ปุทาน  3(3-0-6) 
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มคอ. 3 

(2)  การมสีวนรวมในการอภิปรายในช้ันเรียน 

 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาหที่ 

 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่

ใช (ถามี) 

ผูสอน 

1 

 

 

ชี้แจงกิจกรรมการเรียนการสอนโดย 

Course Syllabus                  

 - อธิบายจุดมุงหมายในการเรียนการ

สอน         

- แนวการสอนและขอตกลงเบื้องตน             

- เนื้อหาสาระกิจกรรมการเรียนการ

สอน        

- การวัดและประเมินผลการเรียนฯ 

3 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. อาจารยผูสอนแนะนําตัว 

    และอธิบายเนื้อหารายวิชา 

    วัตถุประสงคและเปาหมาย 

    ของรายวิชา  เกณฑการวัด 

    และการประเมินผล  

    แนะนําหนังสือและเว็บไซต 

สื่อการสอน 

1. ใชส่ือ PowerPoint  

2. เอกสารประกอบการสอน 

3. แนวการสอน 

 

 

อ.กมลทิพย โตเมศน 

 

 

2 

 

บทที่  1  ลักษณะทั่วไปของการ

ขนสง 

1.1 ลักษณะทั่วไปของการขนสง 

1.2 วัฎจักรชีวิตของการขนสง 

1.3 ขอบเขตและหนาที่ของการขนสง 

1.4 การพัฒนาการขนสง 

1.5 ประสิทธิภาพในการขนสง 

1.6 ปจจัยที่สําคัญสําหรับการขนสง 

1.7 การขนสงกับแหลงอุตสาหกรรม 

3 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ใชส่ือ PowerPoint  

    ประกอบการบรรยายประเด็น 

    สําคัญที่เก่ียวของกับเนื้อหา 

    สาระการเรียนรู 

2. ใหนักศึกษามีสวนรวมใน 

    การตอบคําถามในชั้นเรียน 

3. ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัด 

    ทายบทเพ่ือทบทวนบทเรียน 

4. ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัด 

    ทายบทเพ่ือทบทวนบทเรียน 

สื่อการสอน 

1. ใชส่ือ PowerPoint 

2. เอกสารประกอบการสอน 

3. แนวการสอน 

 

 

 

อ.กมลทิพย โตเมศน 

 

สัปดาหที่ 

 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่

ใช (ถามี) 

ผูสอน 

3  บทที่  2  วิธีการขนสง 3 กิจกรรมการเรียนการสอน อ.กมลทิพย โตเมศน 

3452404  การจดัการขนสง่และการวดัประสทิธิภาพในหว่งโซอ่ปุทาน  3(3-0-6) 
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มคอ. 3 

 2.1  ประเภทของการขนสง 

2.2  การขนสงทางถนนหรือทาง

รถยนต 

2.3  การขนสงทางรถไฟ  

2.4  การขนสงทางน้ํา                      

2.5  การขนสงทางอากาศ 

2.6 การขนสงทางทอ    

 

 

1. ใชส่ือ PowerPoint 

    ประกอบการบรรยายโดยให 

   นักศึกษารวมอภิปราย 

   ประเด็นสําคัญที่เก่ียวของกับ 

   สาระการเรียนรู 

2. ใหนักศึกษาฝกการคิด 

    วิเคราะหโดยการทํา 

    กรณีศึกษา 

3. ใหนักศึกษามีสวนรวมในการ 

    ตอบคําถามในชั้นเรียน 

4. ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัด 

    ทายบทเพ่ือทบทวนบทเรียน 

สื่อการสอน 

1. ใชส่ือ PowerPoint 

2. เอกสารประกอบการสอน 

3. แนวการสอน 

 

 

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 

    ประเด็นสําคัญที่เก่ียวของกับ 

    สาระการเรียนรู 

2. ใหนักศึกษาฝกการคิด 

    วิเคราะหโดยการทํา 

    กรณีศึกษา 

3. ใหนักศึกษามีสวนรวมในการ 

    ตอบคําถามในชั้นเรียน 

4. ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัด 

    ทายบทเพ่ือทบทวนบทเรียน 

สื่อการสอน 

1. ใชส่ือ PowerPoint 

2. เอกสารประกอบการสอน 

3. แนวการสอน 

อ.กมลทิพย โตเมศน 

 

 

5 บทที่  4 การบริหารงานขนสง 

4.1 วัตถุประสงคขบองการบริหาร

ขนสง 

4.2 หนาที่ของผูบริหารงานขนสง 

4.3 หนวยงานหลักการดานการขนสง 

4.4 การวาแผนการขนสง 

4.5 การควบคุมการขนสง 

 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ใชส่ือ PowerPoint 

    ประกอบการบรรยายโดยให 

    นักศึกษารวมอภิปราย 

    ประเด็นสําคัญที่เก่ียวของกับ 

    สาระการเรียนรู 

2. ใหนักศึกษาฝกการคิด 

    วิเคราะหโดยการทํา 

    กรณีศึกษา 

3. ใหนักศึกษามีสวนรวมในการ 

    ตอบคําถามในชั้นเรียน 

4. ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัด 

อ.กมลทิพย โตเมศน 
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มคอ. 3 

    ทายบทเพ่ือทบทวนบทเรียน 

สื่อการสอน 

1. ใชส่ือ PowerPoint 

2. เอกสารประกอบการสอน 

3. แนวการสอน 

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

สติกสบุคคลท่ี  3 

5.3 การจัดการบริการโลจิสติกสจาก

ภายนอก 

5.4 การเลือกกิจกรรมโลจิสติกสท่ีจะ

จัดจาง 

5.5 ปจจัยที่สําคัญในการคัดเลือกผูให

บริการจากภายนอก 

5.6 การบริหารการจัดจางบริการโลจิ

สติกสจากภายนอก 

5.7 ธุรกจิจใหบริการโลจิสติกส 

5.8 แนวโนมของธุรกิจบริการ 

โลจิสติกสจากบุคคลท่ี  3 

3 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ใชส่ือ PowerPoint 

    ประกอบการบรรยายโดยให 

    นักศึกษารวมอภิปราย 

    ประเด็นสําคัญที่เก่ียวของกับ 

    สาระการเรียนรู 

2. ใหนักศึกษาฝกการคิด 

    วิเคราะหโดยการทํา 

    กรณีศึกษา 

3. ใหนักศึกษามีสวนรวมในการ 

    ตอบคําถามในชั้นเรียน 

4. ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัด 

    ทายบทเพ่ือทบทวนบทเรียน 

สื่อการสอน 

1. ใชส่ือ PowerPoint 

2. เอกสารประกอบการสอน 

3. แนวการสอน 

อ.กมลทิพย โตเมศน 

 

7 บทที่   6 ดัชนีชี้วัดศักยภาพโล  จิ

สติกสและการคาระหวางประเทศ 

6.1 ดัชนีวัดผลงานโลจิสติกสการคา 

6.2 ดัชนีชี้วัดดานการบริหารธุรกิจขาม

พรมแดน 

6.3 การคาขามพรมแดน 

 

3 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ใชส่ือ PowerPoint 

    ประกอบการบรรยายโดยให 

    นักศึกษารวมอภิปราย 

    ประเด็นสําคัญที่เก่ียวของกับ 

    สาระการเรียนรู 

2. ใหนักศึกษาฝกการคิด 

    วิเคราะหโดยการทํา 

    กรณีศึกษา 

3. ใหนักศึกษามีสวนรวมในการ 

    ตอบคําถามในชั้นเรียน 

4. ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัด 

    ทายบทเพ่ือทบทวนบทเรียน 

สื่อการสอน 

1. ใชส่ือ PowerPoint 

2. เอกสารประกอบการสอน 

3. แนวการสอน 

อ.กมลทิพย โตเมศน 

 

8 สอบกลางภาค    

9-10 บทที่  7 การประเมินประสิทธิภาพโล

จิสติกส 

3 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ใชส่ือ PowerPoint 

    ประกอบการบรรยายโดยให 

    นักศึกษารวมอภิปราย 

ออ.กมลทิพย โตเมศน 
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มคอ. 3 

7.1 การประเมนิความสามารณดานโล

จิสติกสของผูประกอบการ 

7.2 การตีความผลการวิการวิเคราะห

ความสามารถดานโลจิสติกส 

7.3 ดัชนีประเมินความสามารถดานโล

จิสติกสในภาพรวามสําหรับแตละมิติ 

7.4 ตัวชี้วัดความสามารถดาน   โลจิ

สติกสระดับพ้ืนฐานของไทย 

 

 

    ประเด็นสําคัญที่เก่ียวของกับ 

    สาระการเรียนรู 

2. ใหนักศึกษาฝกการคิด 

    วิเคราะหโดยการทํา 

    กรณีศึกษา 

3. ใหนักศึกษามีสวนรวมในการ 

    ตอบคําถามในชั้นเรียน 

4. ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัด 

    ทายบทเพ่ือทบทวนบทเรียน 

สื่อการสอน 

1. ใชส่ือ PowerPoint 

2. เอกสารประกอบการสอน 

3. แนวการสอน 

สัปดาหที่ 

 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่

ใช (ถามี) 

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

สติกสระดับพ้ืนฐานของไทย 

8.5 ดัชนีดานกผลดําเนินงานโล   จิ

สติกส 

8.6 ดัชนีดานการติดต้ัง  และวิธีใช

เทคโนโลวยีสารสนเทศ 

 

3 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ใชส่ือ PowerPointประกอบการ

บรรยายโดยใหนักศึกษารวมอภิปราย 

    ประเด็นสําคัญที่เก่ียวของกับ 

    สาระการเรียนรู 

2. ใหนักศึกษาฝกการคิด 

    วิเคราะหโดยการทํา 

    กรณีศึกษา 

3. ใหนักศึกษามีสวนรวมในการ 

    ตอบคําถามในชั้นเรียน 

4. ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัด 

    ทายบทเพ่ือทบทวนบทเรียน 

สื่อการสอน 

1. ใชส่ือ PowerPoint 

2. เอกสารประกอบการสอน 

3. แนวการสอน 

อ.กมลทิพย โตเมศน 

 

12 บทที่ 9 แนวทางการแกไขปญหาและ

เพ่ิมประสิทธิภาพโลจิสติกส   

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 

    ประเด็นสําคัญที่เก่ียวของกับ 

    สาระการเรียนรู 

2. ใหนักศึกษาฝกการคิด 

    วิเคราะหโดยการทํา 

    กรณีศึกษา 

3. ใหนักศึกษามีสวนรวมในการ 

    ตอบคําถามในชั้นเรียน 

4. ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัด 

    ทายบทเพ่ือทบทวนบทเรียน 

สื่อการสอน 
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มคอ. 3 

1. ใชส่ือ PowerPoint 

2. เอกสารประกอบการสอน 

3. แนวการสอน 

13 9.3 กลยุทธและวิธีในการพัฒนาขีด

ความสามารถดานโลจิสติกสของงองค

กร 

9.4 แนวทางปฏิบัติการที่ดีในการ

ดําเนินงานซัมพลายเชน 

3 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ใชส่ือ PowerPoint 

    ประกอบการบรรยายโดยให 

    นักศึกษารวมอภิปราย 

    ประเด็นสําคัญที่เก่ียวของกับ 

    สาระการเรียนรู 

2. ใหนักศึกษาฝกการคิด 

    วิเคราะหโดยการทํา 

    กรณีศึกษา 

3. ใหนักศึกษามีสวนรวมในการ 

    ตอบคําถามในชั้นเรียน 

4. ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัด 

    ทายบทเพ่ือทบทวนบทเรียน 

สื่อการสอน 

1. ใชส่ือ PowerPoint 

2. เอกสารประกอบการสอน 

3. แนวการสอน 

อ.กมลทิพย โตเมศน 

 

14 บทที่  10  กิจกรรมขนสงในไทย 

10.1 ประวัติของกระทรวงคมนาคมใน

ประเทศไทย 

10.2 หนวยงานในกระทรวงคมนาคม 

3 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ใชส่ือ PowerPoint 

    ประกอบการบรรยายโดยให 

    นักศึกษารวมอภิปราย 

    ประเด็นสําคัญที่เก่ียวของกับ 

    สาระการเรียนรู 

2. ใหนักศึกษาฝกการคิด 

    วิเคราะหโดยการทํา 

    กรณีศึกษา 

3. ใหนักศึกษามีสวนรวมในการ 

    ตอบคําถามในชั้นเรียน 

4. ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัด 

    ทายบทเพ่ือทบทวนบทเรียน 

สื่อการสอน 

1. ใชส่ือ PowerPoint 

2. เอกสารประกอบการสอน 

3. แนวการสอน 

อ.กมลทิพย โตเมศน 

 

15 ทบทวนบทเรียน 3 

 

นําเสนอรายงานกลุม นักศึกษารวมกัน

อภิปราย แสดงความคิดเห็น และ

ขอเสนอแนะ 

อ.กมลทิพย โตเมศน 

 

16 สอบปลายภาค  
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มคอ. 3 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

 

กิจกรรมที่ ผลการ 

เรียนรู 

วิธีการประเมิน สัปดาหที ่

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 ในช้ันเรียน และ 

งานที่ไดรับมอบหมาย 

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 

งานที่ไดรับมอบหมาย

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 

 

 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

 

1. เอกสารและตําราหลัก 

• คํานาย  อภิปริชญาสกุล (2553) “โลจิสติกสและโซอุปทาน” โฟกัสมีเดียว แอน พับลชิชีง, 

กรุงเทพฯ. 

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

กรุงเทพฯ. 

• ทวีศักด์ิ  เทพพิทักษ (2550) “การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน : Logistics and 

Supply chain Management” เอ็กซเปอรเน็ท, กรุงเทพฯ. 

• Donald Waters “Global Logistics New Directions in Supply Chain 

Management” 2007. 
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มคอ. 3 

  

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

ตําราเอกสารเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

 

3. เอกสารและขอมูลแนะนาํ 

เวปไซตที่เกี่ยวของกับการจัดการขนสงและการวัดประสิทธิภาพหวงโซอุปทาน 

 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

 

1. กลยุทธการประเมินประสทิธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  

     - การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 

     - การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 

     - แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

     - ขอเสนอแนะผานเว็บบอรด ที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา 

 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 

 -  การสอนควรเปนไปในลักษณะที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ  มีการบรรยายถึงเน้ือหาหลักและแนะนําให

ผูเรียนทําการคนควาหรือทําความเขาใจปลกียอยดวยตนเอง 

 -  การสอนควรเนนการไดมาซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑตาง ๆ เพ่ือทําการทดลองปฏิบัติจริงและมีโอกาส

ใชเครื่องมือดวยตนเอง 

 -  การสอนควรสอดแทรกเน้ือหา/กิจกรรมที่สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือทําใหผูเรียนเกิด

ทักษะในการเรยีนรู การนําเสนอ และการอภิปราย โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารกับผูอ่ืน   

 

 

 

3. การปรับปรงุการสอน 

     - สัมมนาการจดัการเรียนการสอน 

     - การจัดทําวิจัยในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
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มคอ. 3 

     การแตงต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดย

ตรวจสอบขอสอบ รายงาน  วิธีการใหคะแนนสอบ การใหคะแนนพฤติกรรม และการใหคะแนนตามขอกําหนด

การวัดและประเมินผลประจํารายวิชา 

 

5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

     - ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกปการศึกษา หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน

ผลสัมฤทธ์ิตามขอ 4 

     - เชิญวิทยากร อาจารยผูสอนทานอ่ืนเขารวมสอน เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต

ความรูน้ีกับปญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารยผูสอนประจํารายวิชา 

 

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