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1                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

รายละเอียดของรายวิชา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุร ี

คณะวิทยาการจัดการ   
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา1 
รหัสวิชา 3454404 สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์  

(Seminar on logistics Management) 
2. จ านวนหน่วยกิต1 
                3 หน่วยกิต (2-2-5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา1 
              หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
              ประเภทรายวิชาแกน   
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน1 
                อ.บัณฑิตา  สุขเจริญ  

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน1 
                ภาคการศึกษาท่ี2 ปีการศึกษา 2559  ช้ันปีท่ี 3 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน(Pre- requisites)  
                ไม่ม ี
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 1 
                ไม่ม ี
8. สถานท่ีเรียน1 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุร ี– กรุงเทพ และ สมุทรปราการ 
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด1 
                19 พฤศจิกายน 2559 
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หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เพื่อต้องการนักศึกษาอธิบายรูปแบบของสัมมนาปัญหาการจัดการโลจิสติกส์ วิเคราะห์ด้าน
การลงทุน ด้านการเงิน และการจัดการห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมและกระบวนการในการ
ตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาขององค์การอย่างมีกลยุทธ รวมท้ัง สามารถค้นคว้างานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง
น ามาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาได้  

 
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน และเป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับการกับการสัมมนาการจัดการโลจิสติกส์ท่ีเก่ียวข้องกับเทคนิคและกระบวนการต่าง ๆ  
ตลอดจนเทคนิคการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและส่วนของการวางแผนงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อ
เป็นพื้นฐานและเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สายอาชีพทางด้านโลจิสติกส์ในอนาคต   
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หมวดท่ี 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

       วิเคราะห์ต้นทุนดา้นการลงทุน ด้านการเงนิ ดา้นการจดัการห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม ด้านกล
ยุทธ์ของคู่แข่งขันต่อการบริหารต้นทุนของกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ วิจารย์และน าเสนองานวิจัยทางโลจิ
สติกส์โดยค้นคว้าจากวารสารและเอกสารทางโลจิสติกส์หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง 
 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

61 ชม. ตามความต้องการ
ของนศ.โดยอยู่ใน

ดุลพินิจของอาจารย์
ผู้สอน 

ไม่มี 5  ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ / 
75 ช่ัวโมงต่อภาค

การศึกษา 

 
3. ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาโดย 
          3.1 ผู้สอนแจ้งเบอร์โทรศัพท์แก่นักศึกษาท่ีสามารถติดต่อปรึกษาได้ 
                092-270-1359, 
          3.2 ผู้สอนให้ Email Adress แก่นักศึกษาท่ีสามารถติดต่อปรึกษาได ้
               Phd.nuni.18@hotmail.com , id line: nunina18 

 
 

mailto:Phd.nuni.18@hotmail.com
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 1.1 ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตย์
สุจริต   
 1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง 
วิชาชีพ และสังคม  
 1.3  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
  1.4  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กร
และสังคม 
 1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 
1. อาจารย์ประพฤตตินเป็นแบบอย่าง  
2. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาและฝึกปฏิบัติ  
3. การเรียนรู้โดยการใช้ส่ือต่างๆ  
 

 
1. พฤติกรรมการเข้าเรียน 
2. ส่งงานท่ีมอบหมายให้ทันก าหนด 
3. การอภิปราย/การน าเสนอ/ การตอบค าถาม 
4. พิจารณาจากผลงานท่ีให้ฝึกปฏิบัติ  

2. ด้านความรู้  
 2.1 มีความรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการและ
กระบวนการทางบัญชี 
 2.2  สามารถคิด วิเคราะห์ข้อมูล และสามารถประยุกต์ใช้
ในการบันทึกรายการบัญชีได ้
 2.3  มีทักษะมากเพียงพอในการปรับใช้วิธีการบัญชีท่ี
เหมาะสมกับประเภทของธุรกิจ 
 2.4  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและองค์
ความรู้ใหม่ท่ีเกิดขึ้นกับการเงินและบัญชี 

 
1. บรรยาย 
2. ศึกษาด้วยตนเอง  
3. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาและฝึกปฏิบัติ 

 
1. การทดสอบวัดระดับความรู้ และการประยุกต์ใช้ 
2. การน าเสนองาน 
3. การอภิปรายกรณีศึกษาและฝึกปฏิบัติการ 



5                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
 2.5 สามารถน าความรู้ทางบญัชีมาประยุกต์ใช้ร่วมกับ
ความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ 
3. ด้านทักษะทางปัญญา  
 3.1 สามารถคิดวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางบัญชีเพื่อ
ประมวลผลรายงานทางการเงินได้เพื่อเป็นแนวทางป้องกันและ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 3.2 มีทักษะการจัดท ารายงานการเงินท่ีเก่ียวข้องเพื่อ 
แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์ให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ 
 3.3 มีความสามารถน าความรูใ้นเชิงทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้
อย่างเหมาะสม 
 3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะมาพัฒนา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน 

 
1. บรรยาย 
2. ศึกษาด้วยตนเอง  
3. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาและฝึกปฏิบัติ 

 
1. การทดสอบวัดระดับความรู้ และการประยุกต์ใช้ 
2. การน าเสนองาน 
3. การอภิปรายกรณีศึกษาและฝึกปฏิบัติการ 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ  
 4.1 สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน ร่วมกันแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น
ตามบทบาทผู้น าหรือผู้ร่วมงานท่ีดี  
 4.2 มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 
   4.3 พัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี และปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม   

 
 
1. บรรยาย 
2. ศึกษาด้วยตนเอง  
3. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาและฝึกปฏิบัติ 
 

 
 
1. การสังเกต/การน าเสนอ 
2. ประเมินการปฏิบัติ (พฤติกรรม ทัศนคติ จริยธรรม) 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
  4.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และวิชาชีพ   
5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 5.1 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศในการ
ส่ือสาร อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.2 สามารถใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อใช้ในการ
ประมวลผลข้อมูลการเงิน และวิเคราะห์ผล 

 5.3 สามารถน าความรู้และเครื่องมือทางการเงินและบัญชี
มาประยุกต์ใช้ในองค์กรได ้
 5.4 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร
และน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

 
 
1. บรรยาย 
2. ศึกษาด้วยตนเอง  
3. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาและฝึกปฏิบัติ 
  

 
 
1. การทดสอบวัดระดับความรู้ และการประยุกต์ใช้ 
2. การน าเสนองาน 
3. การอภิปรายกรณีศึกษาและฝึกปฏิบัติการ 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum Mapping)   
  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก      หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง     -  หมายถึง   ไม่ก าหนดผลการเรียนรู้ 
 
 

 

 

หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3.ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความ สัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการส่ือสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 12 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 23 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 41 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

วิชาแกน 

3454404 สัมมนาการจดัการโลจิสติกส ์
(Seminar on logistics Management) 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการจัดการเรียนรู้   

 

สัปดาหท์ี/่ 
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู ้
(2) 

วิธีสอนและกจิกรรมการเรียนรู ้
(3) 

สื่อการเรียนรู ้
 (4) 

จ านวนช่ัวโมง 
(5) 

วิธีการวัดและประเมนิผล 
 (6) 

ช่ือผู้สอน 
 

(7) บรรยาย ปฏบิัตกิาร ศึกษาด้วยตนเอง 

1 - แนะน ารายวิชาช้ีแจง/ข้อตกลงต่างๆของ
วิชานี้เช่นการประเมินผลการมอบหมาย
งาน/การบ้าน / การประเมินผลก่อนการ
เรียนการสอน /การเรียนการสอนของ
รายวิชา /ภาระงานและการประเมินผล
โดยนักศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผน 
 

บรรยาย  เอกสารมคอ. 3 
ของรายวิชา 

2 2 5 การสังเกต การตอบ
ค าถาม  

อ.บัณฑิตา  
สุขเจริญ 
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1-2 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการจัดการใน
ปัจจุบัน 

บรรยาย /อภิปราย/
ศึกษาด้วยตนเอง/ฝึก
ปฏิบัติ 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอร์พอยด์ 

4 4 10 การสังเกต การตอบ
ค าถาม การน าเสนอ
แนวคิด การส่งงานท่ี
รับมอบหมาย 

อ.บัณฑิตา  
สุขเจริญ 

3-4 บทท่ี2 แนวคิดทางการจดัการและหลักการ
วิเคราะห์กรณีศึกษาด้านต้นทุนและ
ระบบโลจิสติกส์ 

บรรยาย /อภิปราย/
ศึกษาด้วยตนเอง/ฝึก
ปฏิบัติ 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอร์พอยด์ 

4 4 10 การสังเกต การตอบ
ค าถาม การน าเสนอ
แนวคิด การส่งงานท่ี
รับมอบหมาย 

อ.บัณฑิตา  
สุขเจริญ 
อ.วรพงค์  
โพล้งอยู่ 
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5-7 บทท่ี 3 สภาพรวมของการจัดการห่วง
โซ่และกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ในและ
ระหว่างประเทศ 

บรรยาย /อภิปราย/
ศึกษาด้วยตนเอง/ฝึก
ปฏิบัติ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอร์พอยด์ 

4 4 10 การสังเกต การตอบ
ค าถาม การน าเสนอ
แนวคิด การส่งงานท่ี
รับมอบหมาย 

อ.บัณฑิตา  
สุขเจริญ 
 

8 บทท่ี 4 เทคนิคการสัมมนาทาง
ความคิดใน14 รูปแบบ 

บรรยาย /อภิปราย/
ศึกษาด้วยตนเอง/ฝึก
ปฏิบัติแสดงบทบาท
สมมติและจัดเทคนิคการ
สัมมนามา 1 รูปแบบ
ลักษณะบริการวิชาการ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอร์พอยด์ 

12 6 10 การสังเกต การตอบ
ค าถาม การน าเสนอ
แนวคิด การส่งงานท่ี
รับมอบหมายและการ
จัดการสัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ 

อ.บัณฑิตา  
สุขเจริญ 
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9 Mid -Term Examination สอบบรรยายและ

วิเคราะห์กรณีศึกษา 
ข้อสอบกลางภาค 2 -  การสังเกต การตอบ

ค าถาม การน าเสนอ
แนวคิด การส่งงานท่ี
รับมอบหมาย 

อ.บัณฑิตา  
สุขเจริญ 
 

10-12 บทที่ 5 การตัดสินใจทางการบริหารห่วง
โซ่อุปทาน 

 

บรรยาย /อภิปราย/
ศึกษาด้วยตนเอง/ฝึก
ปฏิบัติ 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอร์พอยด์ 

4 2 10 การสังเกต การตอบ
ค าถาม การน าเสนอ
แนวคิด การส่งงานท่ี
รับมอบหมาย 

อ.บัณฑิตา  
สุขเจริญ 
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13-15 บทที่ 6 สัมมนาการจัดการยุคใหม่เพื่อ
การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานและน าเสนอผล
การวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการห่วงโซ่อุปทาน 
 

บรรยาย /อภิปราย/
ศึกษาด้วยตนเอง/ฝึก
ปฏิบัติ 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอร์พอยด์ 

4 4 10 การสังเกต การตอบ
ค าถาม การน าเสนอ
แนวคิด การส่งงานท่ี
รับมอบหมาย 

อ.บัณฑิตา  
สุขเจริญ 
 

16 Final Examination บรรยาย /อภิปราย/
ศึกษาด้วยตนเอง/ฝึก
ปฏิบัติ 

ข้อสอบเพื่อวัดและ
ประเมินผล 

2 - - การสังเกต การตอบ
ค าถาม การน าเสนอ
แนวคิด การส่งงานท่ี
รับมอบหมาย 

อ.บัณฑิตา  
สุขเจริญ 
 

 

 
 
 
 



13                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้   ให้ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา 
(Curriculum Mapping)  ตามท่ีก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) สัปดาห์ท่ีประเมินและสัดส่วนของการประเมิน  

    
 1.1 ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตย์สุจริต   
 1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม  
 1.3  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อืน่ 
1.4  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
 1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1. พฤติกรรมการเข้าเรียน 
2. ส่งงานที่มอบหมายให้ทันก าหนด 
3. มีส่วนร่วมในการอภิปราย/การน าเสนอ/ 
การตอบค าถาม 
4. พจิารณาจากผลงานที่ให้ฝึกปฏิบัติ  

ทุกสัปดาห์ เข้าช้ันเรียนและตรงต่อเวลา 
10% 
ทักษะและความรับผิดชอบ 
20% 
ค้นคว้าอิสระ 10% 
ทดสอบกลางภาค 30%
ทดสอบปลายภาค 40% 

 2.1 มีความรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการและกระบวนการทางบัญชี 
 2.2  สามารถคิด วิเคราะห์ข้อมูล และสามารถประยุกต์ใช้ในการบันทึกรายการ
บัญชีได้ 
 2.3  มีทักษะมากเพียงพอในการปรับใช้วิธีการบัญชีที่เหมาะสมกับประเภทของ
ธุรกิจ 
 2.4  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดข้ึนกับ
การเงินและบัญชี 
 2.5 สามารถน าความรู้ทางบัญชีมาประยุกต์ใช้ร่วมกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ 

1. การทดสอบวัดระดับความรู้ และการ
ประยุกต์ใช้ 
2. การน าเสนองาน 
3. การอภิปรายกรณีศึกษาและฝึกปฏิบัติการ 

ทดสอบกลางภาคและปลาย
ภาคสัปดาห์ที่ 9และ16 

 

 3.1 สามารถคิดวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางบัญชีเพื่อประมวลผลรายงาน
ทางการเงินได้เพื่อเป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสม 
 3.2 มีทักษะการจัดท ารายงานการเงินที่เกี่ยวข้องเพือ่แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิง
วิเคราะห์ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 

1. การทดสอบวัดระดับความรู้ และการ
ประยุกต์ใช้ 
2. การน าเสนองาน 
3. การอภิปรายกรณีศึกษาและฝึกปฏิบัติการ 

ทุกสัปดาห์ 
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 3.3 มีความสามารถน าความรู้ในเชิงทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 
 3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะมาพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการท างาน 
4.1 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น ร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนตามบทบาทผู้น าหรือ
ผู้ร่วมงานที่ดี  
 4.2 มีความรับผิดชอบตอ่งานที่ได้รับมอบหมาย 
 4.3 พัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสม   
 4.4 มีความรับผิดชอบตอ่ตนเอง สังคม และวิชาชีพ   

1. การสังเกต/การน าเสนอ 
2. ประเมินการปฏิบัต ิ(พฤตกิรรม ทัศนคติ 
จริยธรรม) 

ทุกสัปดาห์ 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 5.1 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 5.2 สามารถใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูล
การเงิน และวิเคราะห์ผล 
 5.3 สามารถน าความรู้และเคร่ืองมือทางการเงินและบัญชีมาประยุกต์ใช้ใน
องค์กรได ้
 5.4 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสารและน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

1. การทดสอบวัดระดับความรู้ และการ
ประยุกต์ใช้ 
2. การน าเสนองาน 
3. การอภิปรายกรณีศึกษาและฝึกปฏิบัติการ 

ทุกสัปดาห์  

รวม   100% 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก1 

1.1 Managing Supply Chain  A logistics Approach: Eighths Edition , Cajon Langley .JR  : Cengage  Learning, South –Western  
1.2 Philip Kotter . Marketing Management. Eleventh Edition .Pearson Education Indochina. 
1.3 สาคร สุขศรีวงศ์ .การจัดการ:มุมมองจากนักบริหาร .กรุงเทพมหานคร:บริษัท จ.ีพี.ไซเบอร์พรินท์ จ ากัด, 2552.336 หน้า 
1.4 วันชัย รัตนวงศ์.  Logistics & Supply chain Solutions.กรุงเทพฯ: ไอทีแอล เทรด มีเดีย,2554.436 หน้า 

 
            2. Power Point Slide ประจ าบทเรียน      
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ1 

2.1 ทิพย์วัลย์ สีจันทร์ และคณะ.การคิดและการตัดสินใจ.กรุงเทพมหานคร:ศูนย์หนังสือสถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2546.216 หน้า 
2.2 รศนา อัชชะกิจ. กระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์.กรุงเทพมหานคร:ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.2535 
2.3 โสภณ พรโชคชัย. CSR ท่ีแท้ –กรุงเทพ:มูลนิธีประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ,2551 .120 หน้า 
2.4 Global logistics โลจิสติกส์ธุรกิจข้ามแดน : Logistics Case Study inThailand 13 กรุงเทพ:ไอทีแอล เทรด มีเดีย/ LogisticsBook, 2553 

3.เอกสารและข้อมูลแนะน า 
3.1 หนังสือพิมพ์และนิตยสาร ต่าง ๆ เช่น  , Freight Max , Logistics dirges, Transportation  

Website ต่าง ๆ เช่น  www.google.com  www. Logistics dirges.com 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า1 
              - 

http://www.google.com/
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
              แบบประเมินผู้สอน 
              นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ท้ังด้านวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน ส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีส่งผล
กระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ฯลฯ 

1.1  ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชาด้านวิธีการสอน  1.2  ประเมินการจัดกิจกรรมในและห้องนอกเรียน  1.3 ผลการเรียนรู้ที่ได้รับ 
1.4 ส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้  

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
           สังเกตจากการฝึกปฏิบัติ  , การมีส่วนร่วมจากกิจกรรมกลุ่ม,    ผลการสอบ     
3. การปรับปรุงการสอน 
           น าผลจากการประเมินการสอนมาปรับปรุง, ผลการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
         ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อ  ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชา  ได้จาก  การสอบถามนักศึกษา  
หรือสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา  รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย  และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชา
ได้ดังนี้ 
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 การทวนสอบการให้คะแนนจาการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่ืน หรือ ผู้ทรงคณุวุฒิ  ท่ีไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบข้อสอบ  รายงาน  วิธีการให้คะแนนสอบ 
และการให้คะแนนพฤติกรรม 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
          น าผลการประเมินและการทวนสอบมาวางแผนปรับปรุงการเรียนการสอนรุ่นถัดไป   

       
               ลงช่ือ                                      อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/ผู้สอน 
 
                                (อาจารย์บัณฑิตา สุขเจรญิ) 
 
               ลงช่ือ                                     อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/ผู้สอน 
                                
 
               ลงช่ือ             อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร 
                             (อาจารย์จิระพงค ์เรืองกุน)  


