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รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา วทิยาการจดัการ 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลโดยทัว่ไป 

 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 

3454310โลจิสติกส์ระหวา่งประเทศ 

 

2. จํานวนหน่วยกติ 

   3 หน่วยกิต (3-0-6) 

 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 

 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

อาจารยผ์ูส้อน สุรสิทธ์ิจรัสเพช็ร์ 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 

ภาคการศึกษาท่ี 2/2558เทอม นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 

 

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

 

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

 

8. สถานทีเ่รียน 

คณะวทิยาการจดัการ  มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 

 



หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

1.1          เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจหลกัการเบ้ืองตน้ของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน แนวคิดการ

จดัการโซ่อุปทาน การดาํเนินกิจกรรมโลจิสติกส์ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 

1.2          เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจในการวางแผนอุปสงคอุ์ปทานท่ีสมดุล การวางแผนการ

ปฏิบติัทั้งภายในและภายนอก การบริหารจดัการคลงัสินคา้ ภาษีและระบบศุลกากรระหวา่งประเทศ 

1.3          เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถวางแผนเชิงกลยทุธ์ทางโลจิสติกส์ การเล่ือนยา้ยสินคา้และวตัถุดิบ การ

วางแผนการจดัการความสัมพนัธ์คู่คา้ระหวา่งประเทศ  การวางแผนการจดัการระบบสารสนเทศ  

1.4          เพื่อใหน้กัศึกษาสามรถออกแบบการวดัผลการปฏิบติังานทางโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหวา่ง

ประเทศ ออกแบบระบบการขนส่งใหเ้ขา้กบัแนวโนม้ระบบโลจิสติกส์ของโลก 

1.5          เพื่อใหมี้ความสามารถพฒันาแนวทางสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัและสร้างสมรรถนะ

ของธุรกิจใหมี้การเจริญเติบโตท่ีย ัง่ยนื 

 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

การศกึษาและวเิคราะหปั์ญหาและองคค์วามรูด้า้นโลจสิตกิสต่์อธุรกจิกลยทุธเ์พื่อสรา้ง

ความสามารถเพื่อการแขง่ขนั เหตุการณ์ ปัจจบุนั  เสนอแนวทางการแก้ปัญหาทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการการจดัการโลจสิตกิสแ์ละโซ่อุปทานเครือ่งมอืทีใ่ชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ

การจดัการบูรณาการณกจิกรรมดา้นโลจสิตกิสแ์ละโซ่อุปทานระดบัโลก    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนินการ 

 

1. คําอธิบายรายวชิา 

ภาพรวมของธุรกิจ และอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ แนวคิดของการจดัการโซ่อุปทาน หลกัการ และการ

ดาํเนินการของกิจกรรมโลจิสติกส์ในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม กระบวนการกาํหนดกลยทุธ์ธุรกิจ การ

วางแผนอุปสงคอุ์ปทานท่ีสมดุล การบูรณาการกระบวนการปฏิบติัการทั้งภายในและภายนอก การ

วางแผนการจดัหา การผลิต การคลงัสินคา้ การจดัส่ง บทบาทของโลจิสติกส์ในการขนยา้ยสินคา้และ

บริการจากผูจ้ดัส่งวตัถุดิบ0 ผูผ้ลิต ผูค้า้ส่ง ผูค้า้ปลีกไปยงัผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นโยบายการคืน

สินคา้ การประสานงานร่วมมือ การจดัการความสัมพนัธ์คู่คา้ ระบบสารสนเทศ การควบคุมการ

ปฏิบติังาน และการวดัผลการปฏิบติังาน ภาษีและศุลกากรระหวา่งประเทศ และอุตสาหกรรมรับจดัการ

ขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ บทบาทของโลจิสติกส์ในการจดัการโซ่อุปทาน และแนวโนม้ของโลจิ

สติกส์โลก  

2. จํานวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ชัว่โมง

ต่อภาคการศึกษา 

สอนเสริมตาม 

ความตอ้งการของ

นกัศึกษาเฉพาะราย 

            ไม่มี การศึกษาดว้ยตนเอง  

6 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

 

 

 

 

3. จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็น 

รายบุคคล 

- อาจารยป์ระจาํรายวชิา ประกาศเวลาใหค้าํปรึกษาผา่นเวบ็ไซต ์

- อาจารยจ์ดัเวลาใหค้าํปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความตอ้งการ 1 ชัว่โมง 

     ต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) 
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หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 

พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในคุณค่าแห่งวชิาชีพ จรรยาบรรณวชิาชีพ มีทศันคติท่ีดี มีความ

ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินยั สามารถปฏิบติัตามกฏระเบียบของสถาบนัและสังคม รวมถึงมีจิตสาํนึก พฤติกรรมท่ี

คาํนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตนอยา่งมีคุณธรรม 

 

1.2 วธีิการสอน 

 - บรรยาย พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

      - จดัทาํแบบฝึกหดัในแต่ละบทเรียน 

- ใหน้กัศึกษาคน้ควา้เน้ือหา ตวัอยา่ง เก่ียวขอ้งกบับทเรียน โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

- อธิปรายกลุ่ม และสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม 

- ศึกษาดูงานทั้งในและระหวา่งประเทศ 

 

1.3 วธีิการประเมินผล 

 - สังเกตพฤติกรรมการเขา้เรียนและส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตรงเวลา ครบถว้นตามท่ีกาํหนด 

 - ประเมินผลจากแบบฝึกหดั 

 - ประเมินผลการนาํเสนองานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

2. ความรู้ 

 

2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ 

- เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในเร่ืองแนวความคิดเชิงระบบ (system approach) โดยเฉพาะส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานแนวคิดตน้ทุนรวม (total cost concept) และความสามารถในการทาํ

กาํไร 

- สามารถเขา้ใจบทบาทของการบริการลูกคา้ในงานการตลาดและงานโลจิสติกส์ขององคก์ร 

- อธิบายเก่ียวกบัระบบประมวลผลคาสั่งซ้ือสามารถเป็นแกนกลางของระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการโล

จิสติกส์ทั้งระดบัยทุธศาสตร์และกลยทุธ์เพื่อสนบัสนุนเป้าหมายของการบริการลูกคา้ 

- สามารถเขา้ใจวธีิการคาํนวณจาํนวนสินคา้ปลอดภยั (Safety Stocks)  

- สามารถระบุและอธิบายปรัชญาและเทคนิคต่างๆของการจดัการวสัดุเช่น JIT, MRP และ DRP  

- เขา้ใจและอธิบายบทบาทของการขนส่งต่อการบริหารการจดัการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานได ้

- เขา้ใจและอธิบายบทบาทของผูเ้ก่ียวขอ้งในการจดัการความสัมพนัธ์กบัผูจ้ดัส่งสินคา้/วตัถุดิบ 



- สามารถอธิบายและเขา้ใจกลยทุธ์โลจิสติกส์ของประเทศไทย 

 

- สามารถเขา้ใจวา่การจดัองคก์รโลจิสติกส์ท่ีมีประสิทธิภาพมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

องคก์ร 

- สามารถอธิบายถึงบทบาทของการจดัการโซ่อุปทานและช่องทางการกระจาย 

 

2.2 วธีิการสอน 

           การบรรยายการอภิปรายการศึกษาเก่ียวกบัการจดัการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ความสัมพนัธ์

ระหวา่งห่วงโซ่อุปทานและกลยทุธ์ของธุรกิจการปรับปรุงการใหบ้ริการลูกคา้การพิจารณาผูจ้ดัจาหน่าย

วตัถุดิบระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการโลจิสติกส์การจดัการสินคา้คงคลงัการพยากรณ์การขนส่งและ

การบริการอุปกรณ์ต่างๆท่ีจาํเป็นในการจดัการโลจิสติกส์การจดัซ้ีอในโซ่อุปทานโดยเนน้ใหผู้เ้รียนทุกคน

มีส่วนร่วมในการอภิปรายและยกตวัอยา่งจากสภาพท่ีเป็นจริงเพื่อหาขอ้สรุป 
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2.3 วธีิการประเมินผล 

  - การวดัผลจากการสังเกตสอบกลางภาคและสอบปลายภาคโดยเนน้การวดัผลจากความรู้ความเขา้ใจ 

  -การนาํเสนอจากผลการวเิคราะห์และสรุปผลเป็นรายงาน 

  -การวดัความรู้ความเขา้ใจจากคุณภาพของผลงานและทาํเสร็จตรงตามเวลาท่ีกาํหนดไว ้

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพัฒนา 

         พฒันาความคิดเชิงวเิคราะห์การคิดอยา่งมีวิจารณญาณและคิดอยา่งเป็นระบบรวมทั้งการสรุปอยา่งมี

เหตุและผลมีความสามารถสืบคน้ขอ้มูลและสรุปความเพื่อใชใ้นการแกไ้ขปัญหาหรือพฒันาอยา่ง

สร้างสรรค ์

เช่นการปรับปรุงการใหบ้ริการลูกคา้การพิจารณาผูจ้ดัจาหน่ายวตัถุดิบระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการโล

จิสติกส์การจดัการสินคา้คงคลงัการพยากรณ์การขนส่งและการบริการอุปกรณ์ต่างๆท่ีจาเป็นในการ

จดัการโลจิสติกส์การจดัซ้ีอในโซ่อุปทาน 

3.2 วธีิการสอน 

          - สอนโดยการบรรยายอธิบายประกอบตวัอยา่ง 

       - แบ่งกลุ่มยอ่ยและมอบหมายงาน 

- อภิปรายแลกเปล่ียนความรู้ 

 

3.3 วธีิการประเมินผล 

 -การสอบกลางภาคและสอบปลายภาคโดยเนน้การวดัผลจากความรู้และความเขา้ใจเป็นสาคญั 

-การวเิคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นต่างๆและการสรุปผลศึกษาท่ีเป็นรายงาน 

-การวดัผลจากการสังเกตและการรายงานจากการใชก้รณีศึกษาจากขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจริง 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 

 - พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง มีความรับผดิชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

- พฒันาการทาํงานเป็นกลุ่มระหวา่งผูเ้รียน 

- สามารถใหค้วามช่วยเหลือ และอาํนวยความสะดวกในการแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งใน

บทบาทของผูน้าํหรือในบทบาทของผูร่้วมทีมงาน 
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4.2 วธีิการสอน 

- จดักิจกรรมกลุ่มโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั โดยร่วมกนัวเิคราะห์ตวัอยา่งทางโลจิสติกส์และการนาํเสนอ

งานท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นทีม 

 

4.3 วธีิการประเมินผล 

  - การรายงานผลกิจกรรมกลุ่ม โดยเทียบกบัมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกาํหนด 

   - สังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียนระหวา่งการทาํงานร่วมกนั 

 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 

-  ทกัษะการคิดคาํนวณเชิงตวัเลข 

          -  พฒันาทกัษะในการส่ือสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทาํงานเป็นรายงานและ

นาํเสนอหนา้ชั้นเรียน 

          -  พฒันาทกัษะในการวเิคราะห์ขอ้มูลจากกรณีศึกษา 

          -  พฒันาทกัษะในการสืบคน้ ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต 

          -  ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการส่ือสาร เช่น การส่งงานทางอีเมล ์ 

          -  ทกัษะในการนาํเสนอรายงานโดยใชรู้ปแบบ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 

 

5.2 วธีิการสอน 

      - การมอบหมายใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้ขอ้มูลดว้ยตนเองจาก website, e-learning มีการอา้งอิง 

อยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 

     - การนาเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลหรือสืบคน้เป็นกลุ่มหรือรายบุคคลโดยใชรู้ปแบบและ

เทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 

        - ใหน้กัศึกษานาํเสนอผลงานเป็นรายกลุ่มยอ่ย 

 

 

 

 

 

 

 



\ 

เอกสารหมายเลข มคอ. 3/6 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ 

ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จน. 

ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน

การสอน/ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

1 อธิบายจุดมุ่งหมายในการเรียน 

-แนวการสอน/เน้ือหาสาระ 

-กิจกรรมการเรียนการสอน 

-การวดัและประเมินผลการเรียนฯบท

นําความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัโลจิสติกส์ 

-ความหมายของโลจิสติกส์ 

-พฒันาการของโลจิสติกส์ 

- กิจกรรมโลจิสสติกส์ 

- ความหมายของห่วงโซ่อุปทาน 

- โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 

-ตน้ทุนโลจิสติกส์ของไทย 

3 - ปฐมนิเทศ 

- ศึกษาวเิคราะห์

ผูเ้รียน 

- บรรยาย/อภิปราย

โดยใช ้power point 

- ยกตวัอยา่ง

ประกอบ 

- มอบหมายงาน

สืบคน้ขอ้มูล

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัโลจิสติกส์และ

ห่วงโซ่อุปทาน 

อ.สุรสิทธ์ิจรัสเพช็ร์ 

2 บทที ่1 บทบาทของโลจิสติกส์และ

การค้าระหว่างประเทศ 

- ความสาํคญัโลจิสติกส์ 

- โลจิสติกส์กบัการแข่งขนัท่ีย ัง่ยนื 

- ปัจจยัผลกัดนัการปรับปรุงโลจิ

สติกส์ 

3 - บรรยายโดยใช ้

power point 

- ยกตวัอยา่ง

ประกอบ 

- สรุปบทเรียน/ 

ทาํแบบฝึกหดั 

-ทดสอบยอ่ย 

อ.สุรสิทธ์ิจรัสเพช็ร์ 

3 บทที ่2 กลยุทธ์การเข้าตลาด 

- การตดัสินใจเขา้ตลาดต่างประเทศ 

- รูปแบบการเขา้ตลาด 

บทที ่3  ประเภทและการววิัฒนาการ

ของธุรกจิระหว่างประเทศ 

- ประเภทของธุรกิจในตลาดระหวา่ง

ประเทศ 

3 - บรรยาย 

- ยกตวัอยา่ง

ประกอบ 

- สรุปบทเรียน 

- ใชโ้จทยปั์ญหาและ

แบบฝึกปฏิบติั 

- ถาม ตอบ 

 

อ.สุรสิทธ์ิจรัสเพช็ร์ 



- ววิฒันาการการตลาดระหวา่ง

ประเทศ 
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สัปดาห์ 

ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จน. 

ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน

การสอน/ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

4-5 บทที ่4 การนําเข้าและการส่งออก 

- ประเภทของธุรกิจขนส่งสินคา้ 

- ขั้นตอนและกระบวนการในการ

ส่งออก 

- เอกสารท่ีใชใ้นการส่งออก 

- ขั้นตอนและกระบวนการในการ

นาํเขา้ 

- เอกสารท่ีใชใ้นการนาํเขา้ 

6 - บรรยายโดยใช ้

power point 

- ยกตวัอยา่ง

ประกอบ 

- สรุปบทเรียน/ 

ทาํแบบฝึกหดั 

อ.สุรสิทธ์ิจรัสเพช็ร์ 

6-7 บทที ่5 กฎ Incoterms®2010 กบัโลจิ

สติกส์ 

- กฎ Incoterms® 2010 

- คุณลกัษณ์หลกักฎ Incoterms® 

2010 

- ผลกระทบต่อโลจิสติกส์ 

- กฏท่ีใชก้บัรูปแบบขนส่งอยา่งใด

อยา่งหน่ึงหรือมากกวา่หน่ึงรูปแบบ 

- กฎท่ีใชก้บัการขนส่งทางทะเลหรือ

ทางนํ้าในแผนดิน 

6 - บรรยายโดยใช ้

power point 

- ยกตวัอยา่ง

ประกอบ 

- สรุปบทเรียน/ 

ทาํแบบฝึกหดั 

 

อ.สุรสิทธ์ิจรัสเพช็ร์ 

8 บทที ่6 พธีิศุลกากรระหว่างประเทศ 

- พิธีการศุลกากรขาเขา้และเอกสาร 

- พิธีการศุลกากรขาออกและเอกสาร 

3 - บรรยายโดยใช ้

power point 

- ยกตวัอยา่ง

ประกอบ 

- สรุปบทเรียน 

- มอบหมายงานกลุ่ม

ทาํแบบฝึกปฏิบติั 

อ.สุรสิทธ์ิจรัสเพช็ร์ 

9 สอบกลางภาค 3 ผูส้อนจดัสอบเอง อ.สุรสิทธ์ิจรัสเพช็ร์ 
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สัปดาห์ 

ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จน. 

ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน

การสอน/ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

10 บทที ่7 โลจิสติกส์ในประเทศกบั

ระหว่างประเทศ 

- ความแตกต่างพื้นฐาน 

- ความแตกต่างตามสภาพประเทศ 

- ความแตกต่างรสนิยมและความชอบ 

- การจดัองคก์รโลจิสติกส์ระหวา่ง

ประเทศ 

3 - บรรยายโดยใช ้

power point 

- ยกตวัอยา่ง

ประกอบ 

- สรุปบทเรียน/ 

ทาํแบบฝึกหดั 

 

อ.สุรสิทธ์ิจรัสเพช็ร์ 

11-12 บทที ่8 การขนส่งระหว่างประเทศ 

- บริการพื้นฐานการขนส่ง 

- การขนส่งสินคา้ทางทะเล 

- การขนส่งสินคา้ทางอากาศ 

- การเลือกรูปแบบการขนส่ง 

- การขนส่งต่อเน่ืองต่างรูปแบบหรือ

หลายรูปแบบ 

- การขนส่ง Sea-Air 

- เส้นทางการขนส่งท่ีสาํคญัระหวา่ง

ประเทศ 

- เส้นทางการขนส่งท่ีสาํคญัระหวา่ง

ไทยและประเทศเพื่อนบา้น 

6 - บรรยายโดยใช ้

power point 

- ยกตวัอยา่ง

ประกอบ 

- สรุปบทเรียน/ 

ทาํแบบฝึกหดั 

- ทดสอบยอ่ย 

- นาํเสนองานกลุ่ม 

อ.สุรสิทธ์ิจรัสเพช็ร์ 

13 บทที ่9 สินค้าคงคลงัและบรรจุภัณฑ์

ระหว่างประเทศ 

- เวลาวงจรสั่งช่ือ 

- สินคา้คงคลงัเป็นเคร่ืองมือทางกล

ยทุธ์ 

- ระดบัการบริการลูกคา้ 

- บรรจุภณัฑ์ระหวา่งประเทศ 

3 - บรรยายโดยใช ้

Power point 

- ยกตวัอยา่ง

ประกอบ 

- สรุปบทเรียน/ 

ทาํแบบฝึกหดั 

-มอบหมายงานกลุ่ม 

อ.สุรสิทธ์ิจรัสเพช็ร์ 
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สัปดาห์ 

ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จน. 

ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน

การสอน/ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

14 บทที ่10เขตการค้าพเิศษและเขต

การค้าระหว่างประเทศ 

-ขอ้พิจารณาใชเ้ขตการคา้พิเศษ 

- เขตการคา้พิเศษ 

- เขตการคา้พิเศษระหวา่งประเทศ 

3 - บรรยายโดยใช ้

power point 

- ยกตวัอยา่ง

ประกอบ 

- สรุปบทเรียน/ 

ทาํแบบฝึกหดั 

- นาํเสนองานกลุ่ม 

อ.สุรสิทธ์ิจรัสเพช็ร์ 

15 สอบปลายภาค 3 ผูส้อนจดัสอบเอง อ.สุรสิทธ์ิจรัสเพช็ร์ 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรม 

ที่ 

ผลการ 

เรียนรู้* 

วธีิการประเมิน สัปดาห์ที่

ประเมิน 

สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

1 1-14 

1-8 

9-14 

ทดสอบเกบ็คะแนน 

การสอบกลางภาค 

การสอบปลายภาค 

3 

9 

15 

 

40 % 

30 % 

30% 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรม 

ที่ 

ผลการ 

เรียนรู้* 

วธีิการประเมิน สัปดาห์ที่

ประเมิน 

สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

2 1-14 - การวเิคราะห์กรณศึีกษา

ค้นคว้าการนาเสนอรายงาน 

-การทาํรายงานกลุ่ม/รายบุคคล 

-การตรวจและสรุปบทความ 

-การส่งงานตามท่ีมอบหมาย 

ตลอด 

ภาคเรียน 

30 %  

 

3 1-14 - การเข้าช้ันเรียน/ร่วมทาํ

กจิกรรม 

-การมีส่วนร่วมอภิปราย 

-การเสนอความคิดเห็นในชั้น

เรียน 

ตลอด 

ภาคเรียน 

10% 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. เอกสารและตาราหลกั 

กมลชนกสุทธิวาทนฤพุฒิและคณะการจดัการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์. กรุงเทพมหานคร:สาํนกัพิมพ์

ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2547.  

2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ 

จกัรกฤษณ์ดวงพสัตรา. หลกัการขนส่ง. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,2543.  

ปริญลกัษิตานนท.์ เอกสารประกอบการสอนชุดการจดัการช่องทางการจดัจาหน่ายและการกระจาย 

วโิรจน์พุทฑวถีิ. การจดัการโลจิสติกส์. กรุงเทพมหานคร: บริษทัโอเอซิสปร้ินต้ิงแอนด์พบัลิชช่ิง 

จากดั, 2547.  

ฐาปนาบุญหลา้. โลจิสติกส์ประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สานกัพิมพส์.ส.ท, 2549.  

 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

การคน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสาร/ตาราฯ : http//Bookboon.com/int/student  

www.logistics.grad.chula.ac.th  

www.nidambe11.net/  

www.logisticsthailand.com/  
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิภาพของรายวชิาในส่วนของนิสิตผูเ้รียนในแต่ละหมู่นั้น ผูส้อนของทุกหมู่

เรียนจะประชุมตกลงกนัในกิจกรรมท่ีจะดาํเนินการเพื่อให้ไดรั้บผลการประเมินประสิทธิภาพของรายวชิา

ท่ีสอนในแนวทางเดียวกนั และนาํมาวเิคราะห์เพื่อการวางแผนการปรับปรุงต่อไป 

 กิจกรรมท่ีจะนาํไปสู่การประเมินประสิทธิภาพของรายวชิาโดยนิสิต  ไดแ้ก่ 

 - ผูส้อนจดักิจกรรมพบนิสิตนกัศึกษาเป็นกลุ่มซ่ึงใชก้ลุ่มท่ีไดจ้ดัไวใ้นการมอบหมายงานทาํ

แบบฝึกหดั เพื่อใหนิ้สิตนกัศึกษาไดส้นทนาในสาระเก่ียวกบัประสิทธิภาพของการเรียนการสอนท่ีดาํเนิน

อยู ่

 - ผูส้อนติดตามผลการมอบหมายงานของนิสิตแต่ละกลุ่มเป็นระยะ เพื่อใหเ้กิดความกา้วหนา้และ

ปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในการทาํงาน 

 - ผูส้อนมอบหมายใหนิ้สิตนกัศึกษาแต่ละคนเขียนบนัทึกแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัวิธีการเรียน

การสอนท่ีดาํเนินอยู ่

 - จดัใหมี้การประเมินผูส้อนและประเมินรายวชิาโดยใชแ้บบประเมินโดยส่วนกลางก่อนสอบ

กลางภาค เพื่อใหผู้ส้อนไดท้ราบและสามารถปรับปรุงไดใ้นภาคการศึกษานั้น หากผลการประเมินพบวา่

ควรมีการปรับปรุง 

 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

การประเมินการสอนโดยผูร่้วมทีมการสอนและผูท้รงคุณวฒิุ ดาํเนินการ ดงัน้ี 

- การประเมินการสอนโดยผูร่้วมทีมการสอนดาํเนินการโดยใหผู้ส้อนไดเ้ขา้สังเกตการณ์การสอน

ของหมู่เรียนอ่ืน แลว้นาํมาแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัพร้อมขอ้เสนอแนะ 

 - การประเมินการสอน โดยผูร่้วมทีมการสอนร่วมกนัออกขอ้สอบและใชข้อ้สอบชุดเดียวกนั

ทดสอบผูเ้รียนเพื่อวดัผลการเรียนรู้ในแต่ละดา้นตามท่ีระบุ  

 - การประเมินการสอนโดยผูท้รงคุณวุฒิ ดาํเนินการทวนสอบขอ้สอบก่อนนาํไปใช ้โดยให้

ผูท้รงคุณวุฒิพิจารณาและเห็นชอบขอ้สอบก่อนนาํไปใช ้

 

3. การปรับปรุงการสอน 



 - จดัใหมี้การสัมมนาเพื่อร่วมกนัหาแนวทางหรือวางแผนการพฒันารายวชิา โดยนาํผลการ

ประเมินประสิทธิภาพรายวชิา ผลกระประเมินการสอน ผลการสอบ และขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง มาใช้

ประกอบการพิจารณา 

 - จดัใหมี้การวจิยัในชั้นเรียน หรือ การรายงานการปฏิบติังานสอน  

เอกสารหมายเลข มคอ. 3/13 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

            การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตนกัศึกษาในรายวชิาน้ี จะดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองใน

รายหวัขอ้ ดงัน้ี 

 - การมอบหมายแบบฝึกหดัและกาํหนดใหส่้ง 

 - การมอบหมายใหนิ้สิตไดน้าํเสนอแบบฝึกหดัท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้พื่อนร่วมชั้นไดฟั้งและ

ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

 - การทวนสอบโดยการสอบวดัผลจากอาจารยผ์ูส้อน 

- การทวนสอบเน้ือหาขอ้สอบโดยผูท้รงคุณวฒิุหรือคณะกรรมการท่ีแต่งตั้ง 

 - การทวนสอบการใหค้ะแนนผลการสอบจากผูส้อนร่วมโดยวธีิสุ่ม 

 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

           จากผลการประเมินประสิทธิภาพในขอ้ 1. และ ขอ้ 2. ดงักล่าวแลว้ขา้งตน้ รวมทั้งการนาํไป

ปรับปรุงการสอนในขอ้ 3. แลว้นั้น เพื่อใหก้ารสอนของรายวชิาน้ีมีคุณภาพอนันาํไปสู่การผลิตบณัฑิตท่ีมี

คุณภาพตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี ไดมี้การวางแผนการปรับปรุงการสอน ดงัน้ี 

 - เปล่ียนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน โดยการใหมี้อาจารยผ์ูส้อนเดิมอยูอ่ยา่งนอ้ย 1 คน แลว้จดัอาจารย์

ผูส้อนใหม่เขา้มาหากสามารถดาํเนินการไดเ้พื่อใหไ้ดรั้บมุมมองใหม่จากอาจารยผ์ูส้อนท่านใหม่  

 - ทบทวนและปรับปรุงหวัขอ้การสอน กลยทุธ์การสอน วิธีการสอน วธีิการวดัผลและประเมินผล 

ฯลฯ ตามท่ีไดรั้บจากผลการประเมิน 
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