
รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 

หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา

3453308 ระบบขนถายวัสดุและระบบบรรจุภัณฑ        

Material Handling and Packing System Management 

2. จํานวนหนวยกิต หรือจํานวนชั่วโมง

จํานวนหนวยกิต : 3 หนวยกิต (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน

อาจารยผูสอน 

โทรศัพท 

E-mail 

อาจารยพิสิษฐ์  ศรอีพิชัย
091-9645145(ติดตออาจารยในวันและเวลาราชการเทานั้น) 

pisitsriapichai@gmail.com 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 1/2560 

6. รายวิชาที่เรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)

ไมมี 

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)

ไมมี 

8. สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด

23 กรกฎาคม 2560 
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา

เพ่ือใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ 

• ผูเรียนสามารถเขาใจหนาที่และบทบาทของการบรรจุภัณฑ

• ผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคของระบบบรรจุภัณฑ

• ผูเรียนมีความรูความเขาใจและสามารถวางแผนและวิเคราะหระบบบรรจุภัณฑในงานโลจิสติกส

• ผูเรียนสามารถตระหนักถึงความสําคัญของระบบงานบรรจุภัณฑ

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรงุรายวิชา

• ผูเรียนสามารถเขาใจและเห็นความสําคัญของระบบบรรจุภัณฑ

• ผูเรียนสามารถเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ การออกแบบ การบรรจุภัณฑเพ่ือ

การขนสง การบรรจุภัณฑเพ่ือการนําเขาและสงออก และการวิเคราะหระบบบรรจุภัณฑในงาน

โลจิสติกสได

• ผูเรียนสามารถเขาใจและเห็นความสําคัญของการบรรจุภัณฑ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนนิการ 

1. คําอธบิายรายวิชา

ศึกษาลาํเลียงวสัดุและอุปกรณ์รวมทั้งผลผลิต ซ่ึงส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจดัการโลจิสติกส์

อุตสาหกรรม การออกแบบและการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีาํหรับการพฒันาบรรจุภณัฑ ์การเลือกใช้

อุปกรณ์ในการลาํเลียง การขนยา้ยอยา่งมีประสิทธิภาพ เทคนิคเชิงคุณภาพในการลดตน้ทุนของบรรจุภณัฑ ์

ออกแบบบรรจุภณัฑเ์พื่อลดตน้ทุนทางโลจิสติกส์ การรักษาผลิตภณัฑแ์ละความปลอดภยั การนาํปรับมาใช้

ใหม่ การจดัเกบ็และการเคล่ือนยา้ย บรรจุภณัฑส์าํหรับสินคา้อนัตราย กฏหมายและมาตรฐานบรรจุภณัฑ์

สาํหรับงานโลจิสติกส์ 

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
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บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติงาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

48  ช่ัวโมง 
สอนเสริมตามความ

ตองการของนักศึกษา - 

3  ช่ัวโมงตอสัปดาห / 

45 ช่ัวโมงตอภาค

การศึกษา 

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคาํปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบคุคล

• อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผาน Website คณะ หรือหลักสูตร

• อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ช่ัวโมงตอสัปดาห

(เฉพาะรายที่ตองการ)

• อาจารยพิสิษฐ ์ ศรีอพชัิย   วันจันทร- วันศุกร (ตามตารางสอน) ณ หองพักอาจารย อาคาร 9 

ช้ัน 1 คณะวิทยาการจัดการ สมุทรปราการ

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรยีนรูของนักศกึษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1 คุณธรรม  จริยธรรมที่ตองพัฒนา 

• มีความซื่อสัตยสุจริต ซื่อตรงตอหนาที่ ตอตนเองและตอผูอ่ืน ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนและมี

ความรับผิดชอบตอสังคมโดยรวม

• มีความเพียงพอเปนหลักในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล

และการสรางภูมิคุมกัน

• มีความเคารพตอกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม

• มีจิตสํานึกและมีมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกตองความดี และความช่ัว

1.2 วิธีการสอน 

• กําหนดใหเปนวัฒนธรรมองคกรที่ปลูกฝงความมีระเบียบวินัย เคารพในกฎ ระเบียบของ

มหาวิทยาลัย เชน การเขาช้ันเรียนตรงเวลา แตงกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย การยก

ยองผูที่ทําดีใหสาธารณชนไดรับรูหรือใหรางวัล ตามโอกาสที่เหมาะสม

• กําหนดใหทุกรายวิชาสอดแทรกสาระและกิจกรรมการเรียน การสอนใหผูเรียนเกิดความ

ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรมและลักษณะอันพึงประสงคของคนดี

• จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการปฏิบัติเพ่ือใหผูเรียนเกิดความเขาใจอยางลึกซึ้งใน

คุณธรรมที่ตองการจะปลูกฝง

3453308 ระบบขนถายวัสดุและระบบบรรจุภัณฑ หนา 3 



• จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามโอกาสอันควรเพ่ือเนนยํ้าใหผูเรียนเขาใจเขาถึงคุณธรรม

จริยธรรมที่ตองการ ปลูกฝงบมเพาะใหปรากฏในตัวผูเรียนอยางเปนรูปธรรม

1.3 วิธีการประเมินผล 

• ประเมินจากพฤติกรรมของผูเรียน เชน การเขาช้ันตรงเวลา สงงานตรงเวลาและครบถวน

การรวมกิจกรรมในช้ันเรียนอยางผูมีความรับผิดชอบ เปนตน

• ประเมินจากพฤติกรรมการสอบยอย สอบกลางภาคการศึกษาและการสอบปลายภาค

การศึกษาที่เปนไปอยางสุจริต

• ประเมินจากการรวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่แสดงถึงความมีวินัย ความพรอมเพรียง ความ

เปนผูนําและผูตามที่ดี ความเอ้ืออาทรเพ่ือน ความรักสามัคคีและความเปนผูมีความกตัญู

สุภาพออนนอม

• ประเมินจากความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

2. ความรู

2.1 ความรูทีต่องไดรับ 

• มีความรูและความเขาใจในบทบาทหนาที่ วัสดุและชนิด การออกแบบ และเทคโนโลยีที่ใช

สําหรับระบบบรรจุภัณฑ

• มีความรูและความเขาใจในบรรจุภัณฑเพ่ือการขนสง บรรจุภัณฑเพ่ือการนําเขาและสงออก

• มีความรูเกี่ยวการวางแผนและวิเคราะหระบบบรรจุภัณฑในงานโลจิสติกส

2.2 วิธีการสอน 

• จัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะยึดผูเรียนเปนสําคัญ โดยจัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการ

ความรูและประสบการณเดิมของผูเรียนเขากับความรูและประสบการณใหมในรายวิชาที่

สอน

• จัดการเรียนการสอนที่เนนการปฏิบัติและบูรณาการความรูเช่ือมโยงกับสถานการณที่

เปลี่ยนแปลงดานโลจิสติกส เพ่ือใหผูเรียนเกิดความเขาใจไดอยางแทจริง

• จัดการเรียนการสอนโดยเชิญวิทยากรใหความรูสอดคลองในเน้ือหาที่สอน

• จัดกิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดพบกับวิทยากรที่มีความรูความสามารถในศาสตรมา

บรรยาย หรือการนําผูเรียนไปศึกษาดูงาน

2.3 วิธีการประเมินผล 

• ประเมินดวยการสอบยอย สอบกลางภาคการศึกษาและสอบปลายภาคการศึกษา

• ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ของรายวิชาที่เรียนทั้งในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน

• ประเมินจากช้ินงานที่ผูเรียนสรางสรรคแลวนําเสนอผูสอนทั้งเปนกลุมและรายบุคคล
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• ประเมินจากความพึงพอใจในการเขาฟงบรรยายและการศึกษาดูงาน

3. ทักษะทางปญญา

3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 

• มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ตอยอดความรูความเขาใจ สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชา

ที่ศึกษาและประสบการณเพ่ือใหเกิดนวัตกรรมกิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจ

ใหม

• สามารถสืบคน จําแนก และวิเคราะหขอมูล เพ่ือใหไดซึ่งสารสนเทศที่เปนประโยชนในการ

แกปญหา และตัดสินใจอยางเหมาะสม

• สามารถคิดคนทางเลือกใหมๆ วิเคราะหทางเลือกและผลกระทบที่เปนผลจากทางเลือก

อยางรอบดาน มีความกลาในการติดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคลองกับสถานการณ

3.2 วิธีการสอน 

• จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยกระบวนการคิดเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนคิดวิเคราะห

ใครครวญดวยเหตุผล และมีวิจารณญาณ เชน อภิปรายกลุม ฝกแกปญหาเปนกลุม และจัด

สถานการณจําลองใหผูเรียนฝกตัดสินใจ เปนตน

• จัดกิจกรรมการเรียนรูดวยประสบการณตรง เชน ฝกปฏิบัติดวยการแสดงบทบาทสมมุติ

ศึกษานอกสถานที่ เพ่ือฝกสังเกต สัมภาษณ พูดคุยกับผูมีประสบการณแลว สรุปเปนสาระ

ความรู แนวคิด ขอคิดที่สามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางลงตัว

• จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการมอบหมายงานทั้งงานเด่ียวและงานกลุมเพ่ือใหเกิด

กระบวนการคนหาขอมูลจากหลายทางเลือกแลวนํามาวิเคราะห เปรียบเทียบกับงานที่

มอบหมาย และกลาตัดสินใจ

3.3 วิธีการประมวลผล 

• ประเมินดวยการสังเกตพฤติกรรมทางปญญาของผูเรียนต้ังแตขั้นสังเกต ต้ังคําถาม สืบคน

คิดวิเคราะห สังเคราะหและประเมินคา ตามลําดับ

• ประเมินดวยการนําเสนอรายงานผลการวิเคราะห สังเคราะหและประเมินคาในกรณี

ตัวอยาง บทบาทสมมติ บทความ บทรอยกรอง หรือบทกวีนิพนธที่อานตอหนาช้ันเรียน

• ประเมินดวยการสรางสถานการณจําลอง แลวใหผูเรียนฝกตัดสินใจแกปญหาอยางมีเหตุผล

โดยผูสอนและผูเรียนรวมกันประเมินผลงานน้ัน

• ประเมินจากผลงานที่เกิดจากการเลือกตัดสินใจของผูเรียน

• ประเมินจากผลคะแนนในการสอบวัดความรูสอดคลองตามเน้ือหาที่สอนของผูเรียน

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
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4.1 ทักษะความสัมพนัธระหวางบคุคลและความรับผดิชอบที่ตองพฒันา 

• มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ตอยอดความรูเดิม สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษา

และประสบการณเพ่ือใหเกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหมๆ

• สามารถสืบคน จําแนก และวิเคราะหขอมูลเพ่ือใหไดซึ่งสารสนเทศที่เปนประโยชนในการ

แกปญหา และตัดสินใจอยางเหมาะสม

• สามารถคิดคนทางเลือกใหมๆ วิเคราะหทางเลือกและผลกระทบที่เปนผลจากทางเลือก

อยางรอบดาน มีความกลาในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคลองกับสถานการณ

4.2 วิธีการสอน 

• จัดกิจกรรมการเรียนรูผานประสบการณตรงจากการทํางานเปนคู หรือเปนกลุม เพ่ือฝก

ความรับผิดชอบ ทักษะความเปนผูนําและผูตามที่ดี มีทักษะการสรางมนุษยสัมพันธปรับตัว

และยอมรับความแตกตางของคนในสังคม

• จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธชวยกันเรียนรู เชน ทํางานกลุม

การแสดงบทบาทสมมติรวมกัน เปนตน

4.3 วิธีการประเมินผล 

• สังเกตการณรวมกิจกรรมกลุมของผูเรียน

• สรางแบบประเมินทักษะใหผูเรียนประเมินความสัมพันธระหวางบุคคล

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ

5.1 ทักษะการวิเคราะหตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 

• สามารถประยุกตใชหลักคณิตศาสตร สถิติและการวิเคราะหเชิงปริมาณมาใชในการ

วิเคราะหและตัดสินใจทางธุรกิจ

• สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ

• สามารถสื่อสารเพ่ืออธิบายและสรางความเขาใจอยางถูกตอง ทั้งในรูปแบบการเขียน

รายงานและการนําเสนอดวยวาจา

• สามารถนําเทคโนโลยีไปเปนเครื่องมือในการสนับสนุนในการดําเนินงาน

5.2 วิธีการสอน 

• จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยการจัดประสบการณตรงใหผูเรียนไดมีโอกาสใชสถิติ

พ้ืนฐานในการวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรหรือเครื่องคํานวณ พรอมกับนําเสนอดวย

เทคโนโลยีที่เหมาะสม

• สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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5.3 วิธีการประเมินผล 

• จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดสะทอนความรูความคิด ความเขาใจผานสื่อเทคโนโลยีแบบตางๆ

• สังเกตพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีในระหวางรวมกิจกรรมการเรียนรูในช้ันเรียน หรือขณะ

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน

ครั้งที ่ เนื้อหา วิธีการเรียนการสอน ผูสอน 

1 ช้ีแจงกิจกรรมการเรียนการสอน 1.อธิบายกระบวนการเรียน 

2.อธิบายขอตกลงตางๆ 

3.แนะนําการเรียนการสอน 

อาจารยพิสิษฐ์  ศรอีพิชัย 

2 บทที่ 1 ความรูทั่วไปของบรรจุภัณฑ 

(Introduction to Packaging) 

บรรยายเน้ือหาและถามตอบ 

และทํากิจกรรมทายบท 

3 บทที่ 2 วัสดุและชนิดของบรรจุภัณฑ 

(Packaging Type and Materials) 

บรรยายเน้ือหาและถามตอบ 

และทํากิจกรรมทายบท 

4-5 บทที่ 3 การออกแบบบรรจุภัณฑ 

(Packaging Design) 

บรรยายเน้ือหาและถามตอบ 

และทํากิจกรรมทายบท 

6 บทที่ 4 บรรจุภัณฑวัตถุอันตราย 

(Hazardous Packaging) 

บรรยายเน้ือหาและถามตอบ 

และทํากิจกรรมทายบท 

7 บทที่ 5 เทคโนโลยีในระบบงานบรรจุภัณฑ 

(Packaging Technology) 

บรรยายเน้ือหาและถามตอบ 

และทํากิจกรรมทายบท 

8 สอบกลางภาค 1 / 2556 

9-10 บทที่ 6 การบรรจุภัณฑเพ่ือการขนสง 

(Transportation Packaging) 

บรรยายเน้ือหาและถามตอบ 

และทํากิจกรรมทายบท 

11-12 บทที่ 7 บรรจุภัณฑเพ่ือการนําเขาและ

สงออก 

(Import and Export Packaging) 

บรรยายเน้ือหาและถามตอบ 

และทํากิจกรรมทายบท 

13 บทที่ 8 กฎระเบียบขอบังคับและกฎหมาย

ที่เกี่ยวของกับบรรจุภัณฑ 

(Packaging Specification) 

บรรยายเน้ือหาและถามตอบ 

และทํากิจกรรมทายบท 

14-15 บทที่ 9 การวางแผนและวิเคราะห 

บรรจุภัณฑในงานโลจิสติกส 

บรรยายเน้ือหาและถามตอบ 

และทํากิจกรรมทายบท 
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อาจารย์พิสิษฐ์  ศรอีพิชัย 

อาจารย์พิสิษฐ์  ศรอีพิชัย 

อาจารย์พิสิษฐ์  ศรอีพิชัย 

อาจารย์พิสิษฐ์  ศรอีพิชัย 

อาจารย์พิสิษฐ์  ศรอีพิชัย 

อาจารย์พิสิษฐ์  ศรอีพิชัย 

อาจารย์พิสิษฐ์  ศรอีพิชัย 



(Packaging Planning and Analysis in 

Logistics ) 

16 นําเสนองานกลุม นําเสนอ 

17 สอบปลายภาค 1/2556 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรม 

ที่ 

ผลการเรยีนรู วิธีการประเมิน สัปดาหที ่

ประเมิน

สัดสวนของการ

ประเมินผล 

1 1.3, 2.3, 3.3,4.3, 5.3 สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 

9 

17 

30% 

30% 

2 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3 วิเคราะหกรณีศึกษา

คนควาแลวนําเสนอการ

ทํางานกลุม / เด่ียว การ

อภิปรายกลุม 

ตลอดภาค

การศึกษา 

30% 

3 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3 การเขาช้ันเรียน การมี

สวนรวมกิจกรรมในช้ัน

เรียน 

ตลอดภาค

การศึกษา 

10% 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลัก

คํานาย อภิปรัชญาสกุล, ระบบบรรจุภัณฑในงานโลจิสติกส, กรุงเทพฯ, โฟกัสมีเดียร แอนด พับลิชช่ิง, 2537. 

ประชิด ทิณบุตร, การออกแบบบรรจุภัณฑ, กรุงเทพฯ, โอเดียนสโตร, 2531. 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงฤทัย ธํารงโชติ, เทคโนโลยีภาชนะบรรจุ, กรุงเทพฯ, โอเดียนสโตร, 2550 

ดร.สมพงษ เฟองอารมย, บรรจุภัณฑกับการสงออก, กรุงเทพฯ, จามจุรีโปรดักท, 2550 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ

ไมมี 

3.เอกสารและขอมูลแนะนํา
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เว็บไซด ที่เกี่ยวกับหัวขอในประมวลรายวิชา เชน Wikipedia, mew6, fedex, crnfe, 

packagingbenny คําอธิบายศัพท 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนนิการของรายวิชา 

1. กลยุทธการประเมินประสทิธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

• การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน

• การสะทอนคิด จากพฤติกรรมของผูเรียน

• แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา

2. กลยุทธการประเมินการสอน

• ผลการเรียนของนักศึกษา

• การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู

3. การปรับปรงุการสอน

• สัมมนาการจัดการเรียนการสอน

• การวิจัยในและนอกช้ันเรียน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวขอ  ตามที่คาดหวังจากการ

เรียนรูในรายวิชา  ไดจาก  การสอบถามนักศึกษา  หรือสุมตรวจผลงานของนักศึกษา  รวมถึงพิจารณาจากผล

การทดสอบยอย  และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชาไดดังน้ี 

• การทวนสอบการใหคะแนนจาการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอ่ืน หรือ

ผูทรงคุณวุฒิ  ที่ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร

• มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลประเมินการเรียนรูของนักศึกษาโดย

ตรวจสอบขอสอบ  รายงาน  วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม

5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

• ปรับปรุงรายวิชาทุกป  
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