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รายละเอียดของรายวิชา   
Course Specification 

 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   :  มหาวทิยาลัยราชภัฏธนบรีุ 
คณะ/ภาควิชา    :  วิทยาการจัดการ/หลักสูตรบริหารธุรกิจ 
 

หมวดที ่1 ขอมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา  :   3454310   โลจิสติกสระหวางประเทศ 
           ( International Logistics) 
2. จํานวนหนวยกิต  :   3 หนวยกิต (3-0-6)  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  : 

เปนรายวิชา[คลิกพิมพ] ระบุบังคับหรือเลือก ในหมวด[คลิกพิมพ] กลุมวิชา[คลิกพิมพ]              
ในหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน :  
 4.1  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 
  1)  อาจารยปฏิพล  หอมยามเย็น      
  โทร.  0909789905   E-mail.  Patipol_1803@hotmail.com 
 4.2  อาจารยผูสอนรายวิชา 
  1)  อาจารยปฏิพล  หอมยามเย็น 
  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน  :  ภาคการศึกษาท่ี  2 /2558   ชั้นปท่ี  3 
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  ไมมี 
7. รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน     ไมมี 
8. สถานท่ีเรียน   :  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี                                        
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด  :   20  พฤศจิกายน 2558 
 
 

หมวดที ่2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา   :     
      1.  เพ่ือใหนักศึกษาไดเขาใจแนวความคิดทางดานการจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน 
      2.  เพ่ือเขาใจถึงความสําคัญของการจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทานในการติดตอ

การคาระหวางประเทศได 
              3.  เพ่ือใหนักศึกษาสามารถนําแนวความคิด และกระบวนการทางดานการจัดการโลจิ
สติกสและหวงโซอุปทานมาประยุกตใชกับอาชีพได 
     4. เพ่ือใหนักศึกษารูกฏหมายการและดูเอกสารระหวางประเทศได 
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2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  :  เพ่ือวิเคราะหถึงปญหาและเสนอแนวทางในการ
แกไขปญหาท่ีเก่ียวของกับการจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทานดวยกรณีศึกษา  
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธิบายรายวิชา  (โดยนําหัวขอการสอน 15 สัปดาหมาเขียน) 

1.  คําอธบิายรายว ิชา 
      ความสําคัญของโลจิสติกสท่ีมีตอธุรกิจระหวางประเทศและเก่ียวของกลยุทธในการจัดการ

และการบริหารระบบโลจิสติกสระหวางประเทศ ระบบการคา อิเลคทรอนิกสและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
ขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของในการจัดการระบบโลจิสติกสระหวางประเทศ กรณีศึกษาท่ี
เก่ียวของ  
 

2.  จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา  (ตัวอยาง) 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝ ึกปฏิบัต ิ /งาน 

ภาคสนาม/การฝ ึกงาน 
การศ ึกษา 
ดวยตนเอง 

45 ช่ัวโมงตอภาค
การศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา 

เฉพาะราย 

ไมม ี 6 ช่ัวโมงตอสัปดาห 

 

 
3.  จํานวนชั่วโมงต อสัปดาหท ี่อาจารย ให คำปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก นักศึกษาเปนรายบ ุคคล 
            อาจารยประจําวิชาจัดเวลาเพ่ือใหคําปรึกษาและแนะนํากับนิสิตเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ
สัปดาหละ 1 ช่ัวโมง โดยอาจารยจะแจงวันเวลาใหนิสิตทราบ (เฉพาะรายท่ีตองการ) 
 

หมวดท่ี 4 การพ ัฒนาการเร ียนรูของนักศ ึกษา 
 

1.  ค ุณธรรม จร ิยธรรม 

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

ความสําคัญ 
(4) เคารพสิทธิ รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปน

มนุษย 
(5) เคารพกฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ขององคกร และสังคม 
(6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชขอมูลขาวสารของการพัฒนาองคการ ตอบุคคล 

องคกร และ  
สังคม 

(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ 
    1.2 วิธีการสอน 
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       (1)  บรรยายหัวขอสําคัญๆ อธิบายรายละเอียดตาง ๆ โดยใชสื่อ PowerPoint  ประกอบการ
บรรยายพรอมท้ังยกตัอยางกรณีศึกษาการจัดการขนสงและวัดประสิทธิภาพในหวงโซอุปทาน 
     (2)  ใหนักศึกษามีสวนรวมโดยการระดมสมองและทํากิจกรรมกลุมพรอมออกมานําเสนอผลงาน
หนาชั้นเรียน  สมาชิกในหองรวมกันแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
        (3)  ใหนักศึกษาทําเปนงานกลุม โดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ความสามารถในระหวางท่ี
ทํางาน โดยการพูดคุยกับนักศึกษา เนนความรับผิดชอบตองาน วินัย จรรยาบรรณ ความซ่ือสัตยตอ
หนาท่ีในกลุม ความถอมตนและความมีน้ําใจตอเพ่ือนรวมงาน และความตรงตอเวลาในการสงงาน 
    1.3 วิธีการประเมินผล 

สังเกตพฤติกรรมสวนบุคคลและความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน การเขาชั้นเรียน การมีสวนรวมใน
ชั้นเรียน การนําเสนอผลงานจากการระดมสมองของกลุม การสงงาน และประสิทธิผลของงาน  ของ
นักศึกษาท่ีเกิดระหวางการทดลองใชวิธีการสอนในขอ (2)และ(3) ขางตน  วาเปนไปตามคาดหมายไว
หรือไม  ถาไมเปนไปตามเปาหมายท่ีคาดหมาย ก็อาจเปลี่ยนสถานการณหรือปรับโครงการให
เหมาะสมมากข้ึน 

 
2. ความรู 
    2.1 ความรูท่ีตองไดรับ 

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

กิจกรรม       
โลจิสติกสรวมท้ังการประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกสระหวางประเทศเพ่ือสามารถนําความรูท่ีไดจาก
การศึกษารายวิชาการจัดการขนสงและการวัดประสิทธิภาพโซอุปทานไปประยุกตใชงานใน
ชีวิตประจําวันได 
    2.2  วิธีการสอน 
  บรรยายหัวขอรายละเอียดตาง ๆ โดยใชสื่อ PowerPoint ประกอบการบรรยายโดยให
นักศึกษารวมอภิปรายประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของกับสาระการเรียนรูและตามดวยตัวอยางในการศึกษา 
อภิปรายโตตอบระหวางอาจารยและนักศึกษา การทํางานกลุม การนําเสนอรายงาน และการทํา
แบบฝกหัดทายบท 
 
     2.3 วิธีการประเมินผล 
       (1) ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบ 
       (2) นําเสนอสรุปการอานจากการคนควาขอมูลท่ีเก่ียวของ 
       (3) แบบฝกหัดทายบท 
3. ทักษะทางปญญา 
   3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

(1)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 
(2)  สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาดานการพัฒนาองคการไดอยาง

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

    3.3 วิธีการประเมินผล 
           (1)  ทดสอบยอย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค โดยเนนขอสอบท่ีมีการวิเคราะห
สถานการณและการประยุกตความรูท่ีศึกษาและสภาพเนื้อหาในบทเรียนท่ีไดศึกษา  
 (2) สังเกตพฤติกรรมการแกไขปญหา 
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 
 (1) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกปญหาสถานการณตาง ๆ ใน
การสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน 

(2) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุม 
(3) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณท้ังสวนตัว และสวนรวม พรอม

ท้ังแสดง 
จุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม 

(4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานท่ี
ไดรับมอบหมายใหครบถวนตามกําหนดเวลา 
    4.2 วิธีการสอน 
  (1) จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหกรณีศึกษา 
 (2) มอบหมายงานรายงานกลุม  และรายบุคคล  เชนการคนควาความกาวหนาของการ
จัดการขนสง 
 (3) การนําเสนอรายงาน 
    4.3 วิธีการประเมินผล 
        (1) ประเมินรายงานท่ีนําเสนอและพฤติกรรมการทํางานเปนทีม 
        (2) ประเมินพฤติกรรมในหองเรียน เชน การเขาชั้นเรียน   การสงงาน  และประสิทธิผลของ
งาน 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

(1) มีทักษะในการใชเครื่องมือท่ีจําเปนท่ีมีอยูในปจจุบันตอการทํางานท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอร
สามารถ 

(2) พัฒนาทักษะในการสื่อสารท้ังการพูด  การฟง  การแปล  การเขียน  โดยการทํางานและ
นําเสนอ 

หนาชั้นเรียน 
(3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังปากเปลา และการเขียน พรอมท้ังเลือกใช 

รูปแบบของสื่อการนําเสนอไดอยางเหมาะสม 
(4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม ในการสืบคน  ขอมูลทางอินเตอรเนต 
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    5.2 วิธีการสอน 
(1)  มอบหมายใหนักศึกษาคนควาดวยตนเองจาก Website และทํารายงานโดยอางอิง

แหลงท่ีมาของ 
ขอมูลท่ีนาเชื่อถือ 
        (2)  นําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
    5.3 วิธีการประเมินผล 

(1)  การจัดทํารายงาน และรูปแบบการนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลย ี
(2)  การมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน 
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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.ปฏิพล หอมยามเย็น 
 

2 
 

บทท่ี 1 พัฒนาการและความ
เปนมาการจัดการโลจิสติกสและ
หวงโซอุปทาน 
1.1ความหมายโลจสิติกส 
1.2 ความเปนมาของโลจสิติกส 
1.3 บทบาทความสาํคัญของโลจิ
สติกส 
1.4 ประโยชนทางดานโลจิสติกส 

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.ปฏิพล หอมยามเย็น 
 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อท่ี
ใช (ถาม)ี 

ผูสอน 

3  
 

บทท่ี 2 การจัดการหวงโซอุปทาน 
Supply chain 
2.1 ความหมายหวงโซอุปทาน 
2.2 องคประกอบในหวงโซ
อุปทาน 
2.3 กิจกรรมหลักในหวงโซ
อุปทาน 
2.4 กระบวนการจัดการโซ
อุปทาน 

3 
 
 

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

อ.ปฏิพล หอมยามเย็น 
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สื่อการสอน 
1. ใชส่ือ PowerPoint 
2. เอกสารประกอบการสอน 
3. แนวการสอน 

4 
 
 

บทที่  บทท่ี 3 กิจกรรม
ทางดานโลจสิติกส 
3.1 การบริการลูกคา 
3.2 การบรหิารการขนสง 
3.3 การบริหารสินคาคง
คลัง 
3.4 กระบวนการสั่งซื้อ 
3.5 การติดตอสื่อสารดาน 
โลจสิติกส 
 

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.ปฏิพล หอมยามเย็น 
 

5 บทท่ี 3 (ตอ) 3.6 การคาดคะเน
ความตองการ 

3.7 การบริหารคลังสินคาและการ
จัดเก็บ 

3.8 การเลือกแหลงท่ีตั้งของ
คลังสินคา 

3.9 การเคลื่อนยายสินคา 
3.10 การจัดซื้อและการจัดหา

วัตถุดิบ 
3.11 การจัดเตรยีมอะไหลและ

ช้ินสวน 
3.12 การบรรจุภณัฑ 
3.13 โลจิสติกสยอนกลับ 

 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.ปฏิพล หอมยามเย็น 
 

6 บทท่ี 4 การจัดการสินคาคงคลัง 
4.1 วัตถุประสงคของการจัดการ
สินคาคลัง 
4.2 ประโยชนของการจัดการสินคา
คงคลัง 
4.3 ประเภทของสินคาคงคลัง 
4.4 ตนทุนของสอนคาคงคลัง 
4.5 ระบบการควบคุมสินคาคงคลงั 

3 
 

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

อ.ปฏิพล หอมยามเย็น 
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2. เอกสารประกอบการสอน 
3. แนวการสอน 

7 บทท่ี 5  การจัดการคลังสินคา 
5.1 ความหมายของการจัดการ

คลังสินคา 
5.2 วัตถุประสงคการจัดการ

คลังสินคา 
5.3 ประโยชนของการจัดการ

คลังสินคา 
5 . 4  ห น า ท่ี ข อ งก า ร จั ด ก า ร
คลังสินคา 

5.5.1 คลังสินคาตามลักษณะของ
ธุรกิจ 
5.5.2 คลังสินคาตามลักษณะงาน 
5.5.3 คลังสินคาตามลักษณะของ
สินคา 

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.ปฏิพล หอมยามเย็น 
 

8 สอบกลางภาค    
9-10 บทท่ี 6 การขนสง 

6.1 ความหมายของการขนสง 
6.2 วัตถุประสงคของการขนสง 
6.3 ประโยชนของการขนสง 
6.4 ปจจัยท่ีสําคัญในการขนสง 
6.5 รูปแบบของการขนสง 
6.6 ผูมีสวนเ ก่ียวของกับการ
ขนสง 
 

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.ปฏิพล หอมยามเย็น 
 

สัปดาหท่ี 
 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อท่ี
ใช (ถาม)ี 

ผูสอน 

11 บทท่ี  7 เอกสารการขนสง 
7.1 ข้ันตอนการทําเอกสาร 
7.2 Flow contact 
7.3 เอกสารตางๆ  
อานเอกสารจากบริษัทฯ 
 
 
 

3 
 

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

อ.ปฏิพล หอมยามเย็น 
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1. ใชส่ือ PowerPoint 
2. เอกสารประกอบการสอน 
3. แนวการสอน 

12 บทท่ี 8 การแขงขันของแต
ละประเทศเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพโลจิสติกส   
9.1 เครื่องมือในการพัฒนา
ขีดความสามารถดานโลจิ
สติกส 
9.2 มิติการวัดผลการ
ดําเนินงานดานโลจิสติกส 
9.3 บรรจุภัณฑ 
8.1 ความหมายของบรรจุ

ภัณฑ 
8.2 วัตถุประสงคของบรรจุ

ภัณฑ 
8.3 หนาท่ีของบรรจุภัณฑ 
8.4 ประเภทของบรรจุภัณฑ 

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.ปฏิพล หอมยามเย็น 
 

13 บทท่ี 9 อุปกรณจัดเก็บและ
เคลื่อนยายในระบบโลจสิติกส 
9.1 หลักการในการเคลื่อนยาย
สินคา 
9.2 แนวทางในการเคลื่อนยาย 
9.3 อุปกรณในการยกและ
เคลื่อนยายสินคา 

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.ปฏิพล หอมยามเย็น 
 

14 บทที่  10   

วิเคราะหกรณีศึกษาจาก 
และพรีเซ็นตงาน 

3 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ใชส่ือ PowerPoint 
    ประกอบการบรรยายโดยให 
    นักศึกษารวมอภิปราย 
    ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับ 
    สาระการเรียนรู 
2. ใหนักศึกษาฝกการคิด 
    วิเคราะหโดยการทํา 
    กรณีศึกษา 
3. ใหนักศึกษามีสวนรวมในการ 
    ตอบคําถามในชั้นเรียน 

อ.ปฏิพล หอมยามเย็น 
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4. ใหนักศึกษาทาํแบบฝกหัด 
    ทายบทเพื่อทบทวนบทเรียน 
สื่อการสอน 
1. ใชส่ือ PowerPoint 
2. เอกสารประกอบการสอน 
3. แนวการสอน 

15 ทบทวนบทเรียน 3 
 

นําเสนอรายงานกลุม นักศึกษารวมกัน
อภิปราย แสดงความคิดเห็น และ
ขอเสนอแนะ 

อ.ปฏิพล หอมยามเย็น 
 

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 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลักท่ีใชในการเรียนการสอน   

• Donald Waters “GLOBAL LOGISTICS” 2009 

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

• ศ.ดร.ฐาปนา บุญหยา (2558) การจัดการโลจิสติกส:มิติซัพพลายเชน 

• ทวีศักดิ์  เทพพิทักษ (2550) “การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน : Logistics 
and Supply chain Management” เอ็กซเปอรเน็ท, กรุงเทพฯ. 
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• Donald Waters “Global Logistics New Directions in Supply Chain 
Management” 2007. 

  
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
1. 1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  
     - การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 
     - การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 
     - แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 
     - ขอเสนอแนะผานเว็บบอรด ท่ีอาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา 
 
2. กลยุทธการประเมินการสอน 
 -  การสอนควรเปนไปในลักษณะท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักและ
แนะนําใหผูเรียนทําการคนควาหรือทําความเขาใจปลีกยอยดวยตนเอง 
 -  การสอนควรเนนการไดมาซ่ึงทฤษฎีและกฎเกณฑตาง ๆ เพ่ือทําการทดลองปฏิบัติจริงและ
มีโอกาสใชเครื่องมือดวยตนเอง 
 -  การสอนควรสอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมท่ีสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือทําใหผูเรียน
เกิดทักษะในการเรียนรู การนําเสนอ และการอภิปราย โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารกับ
ผูอ่ืน   
 
 
 
3. การปรับปรุงการสอน 
     - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
     - การจัดทําวิจัยในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
     การแตงตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบขอสอบ รายงาน  วิธีการใหคะแนนสอบ การใหคะแนนพฤติกรรม และการใหคะแนนตาม
ขอกําหนดการวัดและประเมินผลประจํารายวิชา 
 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     - ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกปการศึกษา หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4 
     - เชิญวิทยากร อาจารยผูสอนทานอ่ืนเขารวมสอน เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการ
ประยุกตความรูนี้กับปญหาท่ีมาจากงานวิจัยของอาจารยผูสอนประจํารายวิชา 
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ลงช่ือ                                       อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 
        (..................................................) 
 
ลงช่ือ     อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
        (..................................................) 


	4.2 วิธีการสอน

