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หมวดที� 1. ขอ้มลูท ั�วไปหมวดที� 1. ขอ้มลูท ั�วไป

1.1. รหสัและชื�อรายวชิารหสัและชื�อรายวชิา

36111013611101 การจัดการโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทานการจัดการโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทาน
Logistics and Supply Chain ManagementLogistics and Supply Chain Management

2.2. จาํนวนหนว่ยกติจาํนวนหนว่ยกติ

3(3-0-6) 3(3-0-6) จํานวนหน่วยกติ (บรรยาย-ปฎบิตั-ิศกึษาดว้ยตนเอง)จํานวนหน่วยกติ (บรรยาย-ปฎบิตั-ิศกึษาดว้ยตนเอง)

3.3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิาหลกัสตูรและประเภทของรายวชิา

บรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาวชิาการจัดการโลจสิตกิสแ์ละ โซอ่ปุทานบรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาวชิาการจัดการโลจสิตกิสแ์ละ โซอ่ปุทาน

4.4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อนอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิาอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา

  

อาจารยผ์ูส้อนอาจารยผ์ูส้อน

กลุม่ 60/85 อาจารย ์ศานต ิดฐิสถาพรกลุม่ 60/85 อาจารย ์ศานต ิดฐิสถาพร
เจรญิเจรญิ

กลุม่ 60/86 อาจารย ์ศานต ิดฐิสถาพรกลุม่ 60/86 อาจารย ์ศานต ิดฐิสถาพร
เจรญิเจรญิ

กลุม่ 60/87 อาจารย ์ศานต ิดฐิสถาพรกลุม่ 60/87 อาจารย ์ศานต ิดฐิสถาพร
เจรญิเจรญิ

5.5. ภาคการศกึษา/ช ั�นปีที�เรยีนภาคการศกึษา/ช ั�นปีที�เรยีน

ภาคการศกึษาที� 1 ภาคการศกึษาที� 1 ปีการศกึษาที� 2561ปีการศกึษาที� 2561

6.6. รายวชิาที�ตอ้งเรยีนมากอ่น (Pre-requisite) (ถา้ม)ีรายวชิาที�ตอ้งเรยีนมากอ่น (Pre-requisite) (ถา้ม)ี

รายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.3)
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ไมม่ีไมม่ี

7.7. รายวชิาที�ตอ้งเรยีนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถา้ม)ีรายวชิาที�ตอ้งเรยีนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถา้ม)ี

ไมม่ีไมม่ี

8.8. สถานที�เรยีนสถานที�เรยีน

หอ้ง 303 และ 402 อาคารโลจสิตกิส ์มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐมหอ้ง 303 และ 402 อาคารโลจสิตกิส ์มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม

9.9. วนัที�จดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาคร ั�งลา่สดุวนัที�จดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาคร ั�งลา่สดุ

วนัที� 25 เดอืน กรกฎาคม พ.ศ. 2561วนัที� 25 เดอืน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

  

หมวดที� 2. จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์หมวดที� 2. จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์

1.1. จดุมุง่หมายของรายวชิาจดุมุง่หมายของรายวชิา

1. เพื�อใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัความสําคญัของการจัดการโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทานตอ่เศรษฐกจิและองคก์ร บทบาท1. เพื�อใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัความสําคญัของการจัดการโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทานตอ่เศรษฐกจิและองคก์ร บทบาท
ของอตุสาหกรรมโลจสิตกิสท์ี�มตีอ่โซอ่ปุทาน และของอตุสาหกรรมโลจสิตกิสท์ี�มตีอ่โซอ่ปุทาน และบทบาทของโลจสิตกิสใ์นการจัดการโซอ่ปุทานบทบาทของโลจสิตกิสใ์นการจัดการโซอ่ปุทาน

2. เพื�อใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจเกี�ยวกบักจิกรรมโลจสิตกิสท์ี�สําคญั ไดแ้ก ่2. เพื�อใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจเกี�ยวกบักจิกรรมโลจสิตกิสท์ี�สําคญั ไดแ้ก ่การบรกิารลกูคา้ การจัดการพัสดแุละสนิคา้คงคลงัการบรกิารลกูคา้ การจัดการพัสดแุละสนิคา้คงคลงั
การคลงัสนิคา้ การขนสง่ การบรรจภุณัฑ ์และการจัดซื�อจัดหาการคลงัสนิคา้ การขนสง่ การบรรจภุณัฑ ์และการจัดซื�อจัดหา

3. เพื�อใหนั้กศกึษา3. เพื�อใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัมคีวามรู ้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัแนวโนม้ของโลจสิตกิสภ์ายในประเทศ โลจสิตกิสร์ะหวา่งประเทศ และโลจสิตกิสร์ะดบัแนวโนม้ของโลจสิตกิสภ์ายในประเทศ โลจสิตกิสร์ะหวา่งประเทศ และโลจสิตกิสร์ะดบั
โลกโลก

4. เพื�อใหนั้กศกึษามทีกัษะ4. เพื�อใหนั้กศกึษามทีกัษะการวางแผนและควบคมุการปฏบิตังิานดา้นโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทานการวางแผนและควบคมุการปฏบิตังิานดา้นโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทาน

5. เพื�อใหนั้กศกึษามทีกัษะการประยกุตใ์ชร้ะบบคอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศในการจัดการงานดา้นโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทาน5. เพื�อใหนั้กศกึษามทีกัษะการประยกุตใ์ชร้ะบบคอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศในการจัดการงานดา้นโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทาน

6. เพื�อใหนั้กศกึษามจีรรยาบรรณในการปฏบิตังิานดา้นโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทาน6. เพื�อใหนั้กศกึษามจีรรยาบรรณในการปฏบิตังิานดา้นโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทาน

2.2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิาวตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา

ปรับปรงุรายวชิาตามขอ้เสนอแนะใน มคอ. 5 ของภาคการศกึษาที�ผา่นมา เพื�อให ้ปรับปรงุรายวชิาตามขอ้เสนอแนะใน มคอ. 5 ของภาคการศกึษาที�ผา่นมา เพื�อให ้
    

1. เนื�อหาในการจัดการเรยีนการสอนทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงในยคุโลกาภวิฒัน์1. เนื�อหาในการจัดการเรยีนการสอนทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงในยคุโลกาภวิฒัน์
    

2. วธิกีารจัดการเรยีนการสอนเหมาะสมกบัระดบัการเรยีนรูข้องนักศกึษา2. วธิกีารจัดการเรยีนการสอนเหมาะสมกบัระดบัการเรยีนรูข้องนักศกึษา

  

หมวดที� 3. ลกัษณะและการดาํเนนิการหมวดที� 3. ลกัษณะและการดาํเนนิการ

1.1. คาํอธบิายรายวชิาคาํอธบิายรายวชิา
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          แนวคดิ หลกัการ และความสาคญัของการจัดการโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทานตอ่เศรษฐกจิและ          แนวคดิ หลกัการ และความสาคญัของการจัดการโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทานตอ่เศรษฐกจิและ
องคก์ร บทบาทของอตุสาหกรรมโลจสิตกิสท์ี�มตีอ่โซอ่ปุทาน คอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศ เพื�อโลจิองคก์ร บทบาทของอตุสาหกรรมโลจสิตกิสท์ี�มตีอ่โซอ่ปุทาน คอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศ เพื�อโลจิ
สตกิส ์การวางแผนระบบโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทาน ความสาคญัของการบรกิารลกูคา้ การจัดการพัสดุสตกิส ์การวางแผนระบบโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทาน ความสาคญัของการบรกิารลกูคา้ การจัดการพัสดุ
และสนิคา้คงคลงั การขนสง่ การบรรจภุณัฑ ์การจัดซื�อจัดหา การควบคมุการปฏบิตังิาน บทบาทของและสนิคา้คงคลงั การขนสง่ การบรรจภุณัฑ ์การจัดซื�อจัดหา การควบคมุการปฏบิตังิาน บทบาทของ
โลจสิตกิสใ์นการจัดการโซอ่ปุทาน และแนวโนม้ของโลจสิตกิสโ์ลกโลจสิตกิสใ์นการจัดการโซอ่ปุทาน และแนวโนม้ของโลจสิตกิสโ์ลก
          Concepts and principles of logistics and supply chain management, importance of          Concepts and principles of logistics and supply chain management, importance of
logistics and supply chain in economy and organization, roles of logistics industry onlogistics and supply chain in economy and organization, roles of logistics industry on
supply chain, computers and information technology for logistics, logistics and supplysupply chain, computers and information technology for logistics, logistics and supply
chain system planning, importance of customer service, inventory management,chain system planning, importance of customer service, inventory management,
transportation, packaging, procurement, production control, roles of logistics in supplytransportation, packaging, procurement, production control, roles of logistics in supply
chain management, and world’s logistics tendencychain management, and world’s logistics tendency

2.2. จาํนวนช ั�วโมงที�ใชต้อ่ภาคการเรยีนจาํนวนช ั�วโมงที�ใชต้อ่ภาคการเรยีน --

บรรยายบรรยาย การฝึกปฏบิตั/ิงานภาคการฝึกปฏบิตั/ิงานภาค
สนาม/การฝึกงานสนาม/การฝึกงาน

การศกึษาดว้ยตนเองการศกึษาดว้ยตนเอง สอนเสรมิสอนเสรมิ

45 ชั�วโมง 45 ชั�วโมง ไมม่ ีไมม่ ี 90 ชั�วโมง 90 ชั�วโมง ตามความตอ้งการของตามความตอ้งการของ
นักศกึษา นักศกึษา 

3.3. จาํนวนช ั�วโมงตอ่สปัดาหท์ี�อาจารยใ์หค้าํปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแกน่กัศกึษาเป็นรายบคุคลจาํนวนช ั�วโมงตอ่สปัดาหท์ี�อาจารยใ์หค้าํปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแกน่กัศกึษาเป็นรายบคุคล

11  ชั�วโมงตอ่สปัดาห ์(  ชั�วโมงตอ่สปัดาห ์(หากมนัีกศกึษาแจง้ความประสงค)์หากมนัีกศกึษาแจง้ความประสงค)์

  

หมวดที� 4. การพฒันาการเรยีนรูข้องนกัศกึษาหมวดที� 4. การพฒันาการเรยีนรูข้องนกัศกึษา

1.1. คณุธรรม จรยิธรรมคณุธรรม จรยิธรรม

สถานสถาน
ะะ

ผลการเรยีนรู ้ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ/์วธิกีารสอนกลยทุธ/์วธิกีารสอน กลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผลกลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผล

1.มคีณุธรรม จรยิธรรมในการดา1.มคีณุธรรม จรยิธรรมในการดา
เนนิชวีติบนพื�นฐานปรัชญาเนนิชวีติบนพื�นฐานปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง เศรษฐกจิพอเพยีง 

    

2.ตระหนักและสานกึในความเป็น2.ตระหนักและสานกึในความเป็น
ไทย ไทย 

    

3.มคีวามรับผดิชอบตอ่3.มคีวามรับผดิชอบตอ่
ตนเอง วชิาชพีและสงัคม ตนเอง วชิาชพีและสงัคม 

1. การสาธติ (Demonstration)1. การสาธติ (Demonstration)
  2. การเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง2. การเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง

(Self-directed learning)(Self-directed learning)
  3. การใหคํ้าปรกึษารายบคุคล3. การใหคํ้าปรกึษารายบคุคล

  4. การฝึกแสดงออกทาง4. การฝึกแสดงออกทาง
พฤตกิรรมพฤตกิรรม

  5. การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง5. การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  

1. การสงัเกตพฤตกิรรม1. การสงัเกตพฤตกิรรม
  2. การประเมนิกระบวนการ2. การประเมนิกระบวนการ

ทํางาน/บทบาทในการทําทํางาน/บทบาทในการทํา
กจิกรรมกจิกรรม

  3. การประเมนิการบา้น3. การประเมนิการบา้น
  4. การประเมนิรายงาน/โครงงาน4. การประเมนิรายงาน/โครงงาน

  5. การเขา้ชั �นเรยีน/การเขา้รว่ม5. การเขา้ชั �นเรยีน/การเขา้รว่ม
กจิกรรมกจิกรรม  
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สถานสถาน
ะะ

ผลการเรยีนรู ้ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ/์วธิกีารสอนกลยทุธ/์วธิกีารสอน กลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผลกลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผล

4.เคารพสทิธแิละรับฟังความคดิ4.เคารพสทิธแิละรับฟังความคดิ
เห็นของผูอ้ื�น รวมทั �งเคารพในเห็นของผูอ้ื�น รวมทั �งเคารพใน
คณุคา่และศกัดิ�ศรขีองความเป็นคณุคา่และศกัดิ�ศรขีองความเป็น
มนุษย ์มนุษย ์

1. การอภปิราย1. การอภปิราย
  2. การสาธติ (Demonstration)2. การสาธติ (Demonstration)

  3. การเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง3. การเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง
(Self-directed learning)(Self-directed learning)

  4. การเรยีนรูแ้บบรว่มมอื4. การเรยีนรูแ้บบรว่มมอื
(Cooperative learning)(Cooperative learning)

  5. การใหคํ้าปรกึษารายบคุคล5. การใหคํ้าปรกึษารายบคุคล
  6. การฝึกแสดงออกทาง6. การฝึกแสดงออกทาง

พฤตกิรรมพฤตกิรรม
  7. การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง7. การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  

1. การสงัเกตพฤตกิรรม1. การสงัเกตพฤตกิรรม
  2. การประเมนิกระบวนการ2. การประเมนิกระบวนการ

ทํางาน/บทบาทในการทําทํางาน/บทบาทในการทํา
กจิกรรมกจิกรรม

  3. การประเมนิจากกการสะทอ้น3. การประเมนิจากกการสะทอ้น
ผลการทํางานรว่มกนัผลการทํางานรว่มกนั  

5.ปฏบิตัติามกฎระเบยีบและขอ้5.ปฏบิตัติามกฎระเบยีบและขอ้
บงัคบัตา่ง ๆ ขององคก์รและบงัคบัตา่ง ๆ ขององคก์รและ
สงัคม สงัคม 

    

2.2. ความรู ้ความรู ้

สถานสถาน
ะะ

ผลการเรยีนรู ้ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ/์วธิกีารสอนกลยทุธ/์วธิกีารสอน กลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผลกลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผล

1.มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจสาระ1.มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจสาระ
สาคญัของหลกัการและทฤษฎทีี�สาคญัของหลกัการและทฤษฎทีี�
เป็นพื�นฐานชวีติ ในเนื�อหาวชิาในเป็นพื�นฐานชวีติ ในเนื�อหาวชิาใน
หมวดวชิาศกึษาทั�วไป หมวดวชิาศกึษาทั�วไป 

1. การบรรยาย1. การบรรยาย
  2. การอภปิราย2. การอภปิราย
  3. ภาคสนาม3. ภาคสนาม

  4. การสอนโดยใชว้จัิยเป็นฐาน4. การสอนโดยใชว้จัิยเป็นฐาน
(Research-based instruction)(Research-based instruction)

  5. การสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน5. การสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน
(Problem-based instruction)(Problem-based instruction)  

1. การประเมนิการบา้น1. การประเมนิการบา้น
  2. การประเมนิรายงาน/โครงงาน2. การประเมนิรายงาน/โครงงาน

  3. การนําเสนอปากเปลา่3. การนําเสนอปากเปลา่
  4. การสอบกลางภาค4. การสอบกลางภาค

  5. การสอบปลายภาค5. การสอบปลายภาค  

2.มคีวามรอบรูอ้ยา่งกวา้งขวาง มี2.มคีวามรอบรูอ้ยา่งกวา้งขวาง มี
โลกทศันก์วา้งไกล โลกทศันก์วา้งไกล 

    

3.รูเ้ทา่ทนัสถานการณค์วาม3.รูเ้ทา่ทนัสถานการณค์วาม
เปลี�ยนแปลงตา่ง ๆ ทั �งในระดบัเปลี�ยนแปลงตา่ง ๆ ทั �งในระดบั
ทอ้งถิ�น ชาตแิละนานาชาต ิทอ้งถิ�น ชาตแิละนานาชาต ิ

1. การบรรยาย1. การบรรยาย
  2. การอภปิราย2. การอภปิราย
  3. การสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน3. การสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน

(Problem-based instruction)(Problem-based instruction)  

1. การประเมนิการบา้น1. การประเมนิการบา้น
  2. การประเมนิรายงาน/โครงงาน2. การประเมนิรายงาน/โครงงาน

  3. การนําเสนอปากเปลา่3. การนําเสนอปากเปลา่  

4.บรูณาการความรูใ้นวชิาที�4.บรูณาการความรูใ้นวชิาที�
ศกึษากบัความรูใ้นศาสตรอ์ื�น ๆ ที�ศกึษากบัความรูใ้นศาสตรอ์ื�น ๆ ที�
เกี�ยวขอ้ง เกี�ยวขอ้ง 

    

3.3. ทกัษะทางปญัญาทกัษะทางปญัญา

สถานสถาน
ะะ

ผลการเรยีนรู ้ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ/์วธิกีารสอนกลยทุธ/์วธิกีารสอน กลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผลกลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผล

1.มทีกัษะการแสวงหาความรู ้1.มทีกัษะการแสวงหาความรู ้
ตลอดชวีติเพื�อพัฒนาตนเองตลอดชวีติเพื�อพัฒนาตนเอง
อยา่งตอ่เนื�อง อยา่งตอ่เนื�อง 
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สถานสถาน
ะะ

ผลการเรยีนรู ้ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ/์วธิกีารสอนกลยทุธ/์วธิกีารสอน กลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผลกลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผล

2.มทีกัษะการคดิแบบองคร์วม 2.มทีกัษะการคดิแบบองคร์วม 1. การบรรยาย1. การบรรยาย
  2. การอภปิราย2. การอภปิราย
  3. การใชก้รณีศกึษา (Case)3. การใชก้รณีศกึษา (Case)

  4. ภาคสนาม4. ภาคสนาม
  5. การสอนโดยใชว้จัิยเป็นฐาน5. การสอนโดยใชว้จัิยเป็นฐาน

(Research-based instruction)(Research-based instruction)
  6. การสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน6. การสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน

(Problem-based instruction)(Problem-based instruction)  

1. การประเมนิการบา้น1. การประเมนิการบา้น
  2. การประเมนิรายงาน/โครงงาน2. การประเมนิรายงาน/โครงงาน

  3. การนําเสนอปากเปลา่3. การนําเสนอปากเปลา่
  4. การสอบกลางภาค4. การสอบกลางภาค

  5. การสอบปลายภาค5. การสอบปลายภาค  

3.สามารถ3.สามารถ
สบืคน้ วเิคราะห ์ประมวลและสบืคน้ วเิคราะห ์ประมวลและ
ประเมนิสารสนเทศเพื�อใชแ้ก ้ประเมนิสารสนเทศเพื�อใชแ้ก ้
ปัญหาอยา่งสรา้งสรรค ์ปัญหาอยา่งสรา้งสรรค ์

    

4.กาหนดกรอบแนวคดิเกี�ยวกบั4.กาหนดกรอบแนวคดิเกี�ยวกบั
ภาพอนาคตและแนวทางความภาพอนาคตและแนวทางความ
เป็นไปไดท้ี�จะบรรลเุป้าหมายที�เป็นไปไดท้ี�จะบรรลเุป้าหมายที�
กาหนด กาหนด 

1. การบรรยาย1. การบรรยาย
  2. การอภปิราย2. การอภปิราย
  3. การใชก้รณีศกึษา (Case)3. การใชก้รณีศกึษา (Case)

  4. การสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน4. การสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน
(Problem-based instruction)(Problem-based instruction)  

1. การประเมนิการบา้น1. การประเมนิการบา้น
  2. การประเมนิรายงาน/โครงงาน2. การประเมนิรายงาน/โครงงาน

  3. การนําเสนอปากเปลา่3. การนําเสนอปากเปลา่  

5.สามารถประยกุตใ์ชก้ระบวนการ5.สามารถประยกุตใ์ชก้ระบวนการ
ทางวทิยาศาสตรแ์ละนวตักรรมที�ทางวทิยาศาสตรแ์ละนวตักรรมที�
เหมาะสม ในการแกปั้ญหา เหมาะสม ในการแกปั้ญหา 

    

4.4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ

สถานสถาน
ะะ

ผลการเรยีนรู ้ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ/์วธิกีารสอนกลยทุธ/์วธิกีารสอน กลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผลกลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผล

1.มจีติอาสาและสานกึสาธารณะ1.มจีติอาสาและสานกึสาธารณะ
เป็นพลเมอืงที�มคีณุคา่ของสงัคมเป็นพลเมอืงที�มคีณุคา่ของสงัคม
ไทยและ สงัคมโลก ไทยและ สงัคมโลก 

    

2.เขา้ใจและเห็นคณุคา่ของ2.เขา้ใจและเห็นคณุคา่ของ
ตนเอง ผูอ้ื�น สงัคม ศลิปตนเอง ผูอ้ื�น สงัคม ศลิป
วฒันธรรมและธรรมชาต ิวฒันธรรมและธรรมชาต ิ

1. การอภปิราย1. การอภปิราย
  2. การเรยีนรูแ้บบรว่มมอื2. การเรยีนรูแ้บบรว่มมอื

(Cooperative learning)(Cooperative learning)
  3. การระดมสมอง (Brain3. การระดมสมอง (Brain

storming)storming)
  4. การฝึกแสดงออกทาง4. การฝึกแสดงออกทาง

พฤตกิรรมพฤตกิรรม  

1. การสงัเกตพฤตกิรรม1. การสงัเกตพฤตกิรรม
  2. การประเมนิกระบวนการ2. การประเมนิกระบวนการ

ทํางาน/บทบาทในการทําทํางาน/บทบาทในการทํา
กจิกรรมกจิกรรม

  3. การประเมนิจากกการสะทอ้น3. การประเมนิจากกการสะทอ้น
ผลการทํางานรว่มกนัผลการทํางานรว่มกนั

  4. การนําเสนอปากเปลา่4. การนําเสนอปากเปลา่  

3.มทีกัษะกระบวนการกลุม่ในการ3.มทีกัษะกระบวนการกลุม่ในการ
แกปั้ญหาสถานการณต์า่งๆ แกปั้ญหาสถานการณต์า่งๆ 

    

4.วางตวัและแสดงความคดิเห็น4.วางตวัและแสดงความคดิเห็น
ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัไดอ้ยา่งเหมาะสมกบั
บทบาท หนา้ที�และ ความรับผดิบทบาท หนา้ที�และ ความรับผดิ
ชอบ ชอบ 
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สถานสถาน
ะะ

ผลการเรยีนรู ้ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ/์วธิกีารสอนกลยทุธ/์วธิกีารสอน กลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผลกลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผล

5.มทีกัษะในการสรา้งเสรมิความ5.มทีกัษะในการสรา้งเสรมิความ
สามคัคแีละจัดการความขดัแยง้สามคัคแีละจัดการความขดัแยง้
ในกลุม่หรอืองคก์รอยา่งเหมาะในกลุม่หรอืองคก์รอยา่งเหมาะ
สม สม 

1. การอภปิราย1. การอภปิราย
  2. การเรยีนรูแ้บบรว่มมอื2. การเรยีนรูแ้บบรว่มมอื

(Cooperative learning)(Cooperative learning)
  3. การระดมสมอง (Brain3. การระดมสมอง (Brain

storming)storming)
  4. การฝึกแสดงออกทาง4. การฝึกแสดงออกทาง

พฤตกิรรมพฤตกิรรม  

1. การสงัเกตพฤตกิรรม1. การสงัเกตพฤตกิรรม
  2. การประเมนิกระบวนการ2. การประเมนิกระบวนการ

ทํางาน/บทบาทในการทําทํางาน/บทบาทในการทํา
กจิกรรมกจิกรรม

  3. การประเมนิจากกการสะทอ้น3. การประเมนิจากกการสะทอ้น
ผลการทํางานรว่มกนัผลการทํางานรว่มกนั

  4. การนําเสนอปากเปลา่4. การนําเสนอปากเปลา่  

5.5. ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื�อสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื�อสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

สถานสถาน
ะะ

ผลการเรยีนรู ้ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ/์วธิกีารสอนกลยทุธ/์วธิกีารสอน กลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผลกลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผล

1.สามารถประยกุตใ์ชว้ธิกีารทาง1.สามารถประยกุตใ์ชว้ธิกีารทาง
คณติศาสตรแ์ละสถติใินการดาคณติศาสตรแ์ละสถติใินการดา
เนนิชวีติและปฏบิตังิานไดอ้ยา่งเนนิชวีติและปฏบิตังิานไดอ้ยา่ง
เหมาะสม เหมาะสม 

    

2.สามารถใชภ้าษาไทยและ2.สามารถใชภ้าษาไทยและ
ภาษาตา่งประเทศในการสื�อสารภาษาตา่งประเทศในการสื�อสาร
อยา่งมปีระสทิธภิาพ อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

    

3.สามารถเลอืกใชเ้ทคโนโลยี3.สามารถเลอืกใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศในการตดิตอ่สื�อสารสารสนเทศในการตดิตอ่สื�อสาร
และนาเสนอขอ้มลูขา่วสารได ้และนาเสนอขอ้มลูขา่วสารได ้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

    

4.สามารถใชค้วามรูพ้ื�นฐานทาง4.สามารถใชค้วามรูพ้ื�นฐานทาง
คณติศาสตรแ์ละสถติใินการคณติศาสตรแ์ละสถติใินการ
ประมวลผล การแปล ความประมวลผล การแปล ความ
หมาย และการวเิคราะหข์อ้มลู หมาย และการวเิคราะหข์อ้มลู 

1. การบรรยาย1. การบรรยาย
  2. การอภปิราย2. การอภปิราย
  3. การใชก้รณีศกึษา (Case)3. การใชก้รณีศกึษา (Case)

  4. ภาคสนาม4. ภาคสนาม
  5. การสอนโดยใชว้จัิยเป็นฐาน5. การสอนโดยใชว้จัิยเป็นฐาน

(Research-based instruction)(Research-based instruction)
  6. การสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน6. การสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน

(Problem-based instruction)(Problem-based instruction)  

1. การประเมนิการบา้น1. การประเมนิการบา้น
  2. การประเมนิรายงาน/โครงงาน2. การประเมนิรายงาน/โครงงาน

  3. การสอบกลางภาค3. การสอบกลางภาค
  4. การสอบปลายภาค4. การสอบปลายภาค  

5.สามารถใชเ้ทคโนโลยี5.สามารถใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศอยา่งรูเ้ทา่ทนั สารสนเทศอยา่งรูเ้ทา่ทนั 

1. การอภปิราย1. การอภปิราย
  2. การใชก้รณีศกึษา (Case)2. การใชก้รณีศกึษา (Case)

  3. การสาธติ (Demonstration)3. การสาธติ (Demonstration)  

1. การสงัเกตพฤตกิรรม1. การสงัเกตพฤตกิรรม
  2. การประเมนิรายงาน/โครงงาน2. การประเมนิรายงาน/โครงงาน

  3. การนําเสนอปากเปลา่3. การนําเสนอปากเปลา่  

  

หมวดที� 5. แผนการสอนและการประเมนิผลหมวดที� 5. แผนการสอนและการประเมนิผล

1.1. แผนการสอนแผนการสอน

ส ัส ั
ปป
ดาดา

หวัขอ้/รายหวัขอ้/ราย
ละเอยีดละเอยีด

จาํนวนช ั�วโมงจาํนวนช ั�วโมง วธิกีารวธิกีาร
สอนสอน

กจิกรรกจิกรร
มการมการ
เรยีน เรยีน 

  

สื�อและสื�อและ
แหลง่แหลง่
การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ช ิ�นงาน/ชิ�นงาน/
ภาระภาระ
งานงาน

การการ
ประเมนิประเมนิ

  การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้
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ห์ห ์
ที�ท ี�

การการ
สอนสอนทฤษฎีทฤษฎี ปฏบิตั ิปฏบิตั ิส ัส ั

ปป
ดาดา

ห์ห ์
ที�ท ี�

หวัขอ้/รายหวัขอ้/ราย
ละเอยีดละเอยีด

จาํนวนช ั�วโมงจาํนวนช ั�วโมง วธิกีารวธิกีาร
สอนสอน

กจิกรรกจิกรร
มการมการ
เรยีน เรยีน 

  
การการ
สอนสอน

สื�อและสื�อและ
แหลง่แหลง่
การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ช ิ�นงาน/ชิ�นงาน/
ภาระภาระ
งานงาน

การการ
ประเมนิประเมนิ

  การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ทฤษฎีทฤษฎี ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

1 1 แจกรายแจกราย
ละเอยีดของละเอยีดของ
รายวชิา (มคอ.รายวชิา (มคอ.
 3) ทําความ 3) ทําความ
รูจั้กรูจั้ก
นักศกึษา และนักศกึษา และ
กําหนดกตกิากําหนดกตกิา
การเรยีนการการเรยีนการ
สอนรว่มกนั สอนรว่มกนั 

3 3 0 0   อธบิายอธบิาย
เคา้โครงเคา้โครง
การเรยีนการเรยีน
การการ
สอน แลสอน แล
ะการะการ
ประเมนิประเมนิ
ผลการผลการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

      

2 2 บทที� 1 หลกับทที� 1 หลกั
การจัดการโลจิการจัดการโลจิ
สตกิส์สตกิส์

  - ความหมาย- ความหมาย
ของการจัดของการจัด
การโลจสิตกิส์การโลจสิตกิส์

  - ววิฒันาการ- ววิฒันาการ
ของโลจสิตกิส์ของโลจสิตกิส์

  - ความสําคญั- ความสําคญั
ของโลจสิตกิส์ของโลจสิตกิส์
ตอ่เศรษฐกจิตอ่เศรษฐกจิ
และองคก์รและองคก์ร

  - กจิกรรมโลจิ- กจิกรรมโลจิ
สตกิส์สตกิส์

  - การวางแผน- การวางแผน
ระบบโลจสิติระบบโลจสิติ
กส์กส์

  - การควบคมุ- การควบคมุ
การปฏบิตังิานการปฏบิตังิาน
ดา้นโลจสิตกิส์ดา้นโลจสิตกิส์

  - แนวโนม้ของ- แนวโนม้ของ
โลจสิตกิส์โลจสิตกิส์
ภายในภายใน
ประเทศและประเทศและ
ระหวา่งระหวา่ง
ประเทศ ประเทศ 

3 3 0 0 1. การ1. การ
บรรยายบรรยาย

  2. การ2. การ
อภปิรายอภปิราย

  3. การ3. การ
ใชก้รณีใชก้รณี
ศกึษาศกึษา
(Case)(Case)  

การการ
พัฒนาพัฒนา
ชมุชนชมุชน
ตน้แบบ ตน้แบบ 

1.1.
เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน

  2.2.
PowerPower
PointPoint  

1. งานที�1. งานที�
ไดรั้บไดรั้บ
มอบมอบ
หมายในหมายใน
หอ้งเรยีหอ้งเรยี
นน

  2. การบ ้2. การบ ้
าน าน 

1. การ1. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรรพฤตกิรร
มม

  2. การ2. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้นการบา้น

  3. การ3. การ
เขา้ชั �นเขา้ชั �น
เรยีน/เรยีน/
การเขา้การเขา้
รว่มรว่ม
กจิกรรมกจิกรรม  
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ส ัส ั
ปป
ดาดา

ห์ห ์
ที�ท ี�

หวัขอ้/รายหวัขอ้/ราย
ละเอยีดละเอยีด

จาํนวนช ั�วโมงจาํนวนช ั�วโมง วธิกีารวธิกีาร
สอนสอน

กจิกรรกจิกรร
มการมการ
เรยีน เรยีน 

  
การการ
สอนสอน

สื�อและสื�อและ
แหลง่แหลง่
การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ช ิ�นงาน/ชิ�นงาน/
ภาระภาระ
งานงาน

การการ
ประเมนิประเมนิ

  การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ทฤษฎีทฤษฎี ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

3 3 บทที� 2 หลกับทที� 2 หลกั
การจัดการโซ่การจัดการโซ่
อปุทานอปุทาน

  - ความหมาย- ความหมาย
ของการของการ
จัดการโซ่จัดการโซ่
อปุทานอปุทาน

  - ความสําคญั- ความสําคญั
ของโซ่ของโซ่
อปุทานตอ่อปุทานตอ่
เศรษฐกจิและเศรษฐกจิและ
องคก์รองคก์ร

  - บทบาทของ- บทบาทของ
อตุสาหกรรมอตุสาหกรรม
โลจสิตกิสท์ี�มีโลจสิตกิสท์ี�มี
ตอ่โซอ่ปุทานตอ่โซอ่ปุทาน

  - การวางแผน- การวางแผน
ระบบโซ่ระบบโซ่
อปุทานอปุทาน

  - บทบาทของ- บทบาทของ
โลจสิตกิสใ์นโลจสิตกิสใ์น
การจัดการโซ่การจัดการโซ่
อปุทาน อปุทาน 

3 3 0 0 1. การ1. การ
บรรยายบรรยาย

  2. การ2. การ
อภปิรายอภปิราย

  3. การ3. การ
ใชก้รณีใชก้รณี
ศกึษาศกึษา
(Case)(Case)  

การการ
พัฒนาพัฒนา
ชมุชนชมุชน
ตน้แบบ ตน้แบบ 

1.1.
เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน

  2.2.
PowerPower
PointPoint  

1. งานที�1. งานที�
ไดรั้บไดรั้บ
มอบมอบ
หมายในหมายใน
หอ้งเรยีหอ้งเรยี
นน

  2. การบ ้2. การบ ้
าน าน 

1. การ1. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรรพฤตกิรร
มม

  2. การ2. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้นการบา้น

  3. การ3. การ
เขา้ชั �นเขา้ชั �น
เรยีน/เรยีน/
การเขา้การเขา้
รว่มรว่ม
กจิกรรมกจิกรรม  

4 4 บทที� 3 ระบบบทที� 3 ระบบ
สารสนเทศสารสนเทศ
เพื�อการจัดการเพื�อการจัดการ
โลจสิตกิส์โลจสิตกิส์

  - ลกัษณะฐาน- ลกัษณะฐาน
ขอ้มลูที�ดีขอ้มลูที�ดี

  - การเลอืก- การเลอืก
โปรแกรมโปรแกรม
พัฒนาพัฒนา
ซอฟตแ์วรโ์ลจิซอฟตแ์วรโ์ลจิ
สตกิส์สตกิส์

  - ซอฟตแ์วร์- ซอฟตแ์วร์
ดา้นโลจสิตกิส์ดา้นโลจสิตกิส์

  - การแลก- การแลก
เปลี�ยนขอ้มลูเปลี�ยนขอ้มลู
อเิล็กทรอนกิส์อเิล็กทรอนกิส์

  - การทํางาน- การทํางาน
เป็นทมีในโลจิเป็นทมีในโลจิ
สตกิส ์สตกิส ์

3 3 0 0 1. การ1. การ
บรรยายบรรยาย

  2. การ2. การ
อภปิรายอภปิราย

  3. การ3. การ
ฝึกฝึก
ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ
(Practic(Practic
e)e)  

การการ
พัฒนาพัฒนา
ชมุชนชมุชน
ตน้แบบ ตน้แบบ 

1.1.
เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน

  2.2.
PowerPower
PointPoint

  3.3.
VDOVDO  

1. งานที�1. งานที�
ไดรั้บไดรั้บ
มอบมอบ
หมายในหมายใน
หอ้งเรยีหอ้งเรยี
นน

  2. การบ ้2. การบ ้
าน าน 

1. การ1. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรรพฤตกิรร
มม

  2. การ2. การ
ประเมนิประเมนิ
กระบวนกระบวน
การการ
ทํางาน/ทํางาน/
บทบาทบทบาท
ในการในการ
ทําทํา
กจิกรรมกจิกรรม

  3. การ3. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้นการบา้น

  4. การ4. การ
เขา้ชั �นเขา้ชั �น
เรยีน/เรยีน/
การเขา้การเขา้
รว่มรว่ม
กจิกรรมกจิกรรม  
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ส ัส ั
ปป
ดาดา

ห์ห ์
ที�ท ี�

หวัขอ้/รายหวัขอ้/ราย
ละเอยีดละเอยีด

จาํนวนช ั�วโมงจาํนวนช ั�วโมง วธิกีารวธิกีาร
สอนสอน

กจิกรรกจิกรร
มการมการ
เรยีน เรยีน 

  
การการ
สอนสอน

สื�อและสื�อและ
แหลง่แหลง่
การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ช ิ�นงาน/ชิ�นงาน/
ภาระภาระ
งานงาน

การการ
ประเมนิประเมนิ

  การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ทฤษฎีทฤษฎี ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

5 5 บทที� 4 การบทที� 4 การ
บรกิารลกูคา้บรกิารลกูคา้
ในงานโลจสิติในงานโลจสิติ
กส์กส์

  - ความหมาย- ความหมาย
ของการบรกิารของการบรกิาร
ลกูคา้ลกูคา้

  - ความสําคญั- ความสําคญั
ของการบรกิารของการบรกิาร
ลกูคา้ลกูคา้

  - ปัจจัยที�มี- ปัจจัยที�มี
อทิธพิลตอ่อทิธพิลตอ่
การใหบ้รกิารการใหบ้รกิาร
ลกูคา้ลกูคา้

  - ระดบัการให ้- ระดบัการให ้
บรกิารบรกิาร

  - กลยทุธก์าร- กลยทุธก์าร
บรกิารลกูคา้บรกิารลกูคา้
เพื�อสรา้งความเพื�อสรา้งความ
พงึพอใจสงูสดุพงึพอใจสงูสดุ
ใหก้บัลกูคา้ ใหก้บัลกูคา้ 

3 3 0 0 1. การ1. การ
บรรยายบรรยาย

  2. การ2. การ
อภปิรายอภปิราย

  3. การ3. การ
ใช ้ใช ้
สถานกาสถานกา
รณ์รณ์
จําลองจําลอง
(Simula(Simula
tion)tion)  

การการ
พัฒนาพัฒนา
ชมุชนชมุชน
ตน้แบบ ตน้แบบ 

1.1.
เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน

  2.2.
PowerPower
PointPoint

  3.3.
VDOVDO  

1. งานที�1. งานที�
ไดรั้บไดรั้บ
มอบมอบ
หมายในหมายใน
หอ้งเรยีหอ้งเรยี
นน

  2. การบ ้2. การบ ้
าน าน 

1. การ1. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรรพฤตกิรร
มม

  2. การ2. การ
ประเมนิประเมนิ
กระบวนกระบวน
การการ
ทํางาน/ทํางาน/
บทบาทบทบาท
ในการในการ
ทําทํา
กจิกรรมกจิกรรม

  3. การ3. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้นการบา้น

  4. การ4. การ
เขา้ชั �นเขา้ชั �น
เรยีน/เรยีน/
การเขา้การเขา้
รว่มรว่ม
กจิกรรมกจิกรรม  

6 6 บทที� 5 การบทที� 5 การ
จัดการวสัดุจัดการวสัดุ

  - ขอบเขตของ- ขอบเขตของ
การจัดการการจัดการ
วสัดุวสัดุ

  - การจัดการ- การจัดการ
วสัดกุบัการวสัดกุบัการ
ผลติผลติ

  - ตาราง- ตาราง
กําหนดการกําหนดการ
ผลติหลกัผลติหลกั

  - การวางแผน- การวางแผน
ความตอ้งการความตอ้งการ
วสัดุวสัดุ

  - การวางแผน- การวางแผน
ความตอ้งการความตอ้งการ
กําลงัการผลติกําลงัการผลติ

  - การบรหิาร- การบรหิาร
การผลติแบนการผลติแบน
ทนัเวลาพอดีทนัเวลาพอดี

  - การวางแผน- การวางแผน
ทรัพยากรในทรัพยากรใน
การผลติการผลติ

  - การวางแผน- การวางแผน
ทรัพยากรทรัพยากร
องคก์ร องคก์ร 

3 3 0 0 1. การ1. การ
บรรยายบรรยาย

  2. การ2. การ
อภปิรายอภปิราย

  3. การ3. การ
ใชก้รณีใชก้รณี
ศกึษาศกึษา
(Case)(Case)  

การการ
พัฒนาพัฒนา
ชมุชนชมุชน
ตน้แบบ ตน้แบบ 

1.1.
เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน

  2.2.
PowerPower
PointPoint  

1. งานที�1. งานที�
ไดรั้บไดรั้บ
มอบมอบ
หมายในหมายใน
หอ้งเรยีหอ้งเรยี
นน

  2. การบ ้2. การบ ้
าน าน 

1. การ1. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรรพฤตกิรร
มม

  2. การ2. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้นการบา้น

  3. การ3. การ
เขา้ชั �นเขา้ชั �น
เรยีน/เรยีน/
การเขา้การเขา้
รว่มรว่ม
กจิกรรมกจิกรรม  
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ส ัส ั
ปป
ดาดา

ห์ห ์
ที�ท ี�

หวัขอ้/รายหวัขอ้/ราย
ละเอยีดละเอยีด

จาํนวนช ั�วโมงจาํนวนช ั�วโมง วธิกีารวธิกีาร
สอนสอน

กจิกรรกจิกรร
มการมการ
เรยีน เรยีน 

  
การการ
สอนสอน

สื�อและสื�อและ
แหลง่แหลง่
การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ช ิ�นงาน/ชิ�นงาน/
ภาระภาระ
งานงาน

การการ
ประเมนิประเมนิ

  การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ทฤษฎีทฤษฎี ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

7 7 กจิกรรมกจิกรรม
บณัฑตินักบณัฑตินัก
ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

0 0 3 3 1. ภาค1. ภาค
สนามสนาม

  2. การ2. การ
ฝึกฝึก
ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ
(Practic(Practic
e)e)  

การการ
พัฒนาพัฒนา
ชมุชนชมุชน
ตน้แบบ ตน้แบบ 

1.1.
PowerPower
PointPoint

  2.2.
VDOVDO  

1. งาน1. งาน
กลุม่ลงกลุม่ลง
ภาคภาค
สนาม สนาม 

1. การ1. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรรพฤตกิรร
มม

  2. การ2. การ
ประเมนิประเมนิ
กระบวนกระบวน
การการ
ทํางาน/ทํางาน/
บทบาทบทบาท
ในการในการ
ทําทํา
กจิกรรมกจิกรรม

  3. การ3. การ
ประเมนิประเมนิ
รายงาน/รายงาน/
โครงโครง
งานงาน

  4. การ4. การ
ประเมนิประเมนิ
จากกจากก
การการ
สะทอ้นสะทอ้น
ผลการผลการ
ทํางานทํางาน
รว่มกนัรว่มกนั

  5.5.
การนําการนํา
เสนอเสนอ
ปากปาก
เปลา่เปลา่

  6. การ6. การ
เขา้ชั �นเขา้ชั �น
เรยีน/เรยีน/
การเขา้การเขา้
รว่มรว่ม
กจิกรรมกจิกรรม  

8 8 สอบกลางสอบกลาง
ภาค ภาค 

0 0 0 0         1. การ1. การ
สอบสอบ
กลางกลาง
ภาคภาค  
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ส ัส ั
ปป
ดาดา

ห์ห ์
ที�ท ี�

หวัขอ้/รายหวัขอ้/ราย
ละเอยีดละเอยีด

จาํนวนช ั�วโมงจาํนวนช ั�วโมง วธิกีารวธิกีาร
สอนสอน

กจิกรรกจิกรร
มการมการ
เรยีน เรยีน 

  
การการ
สอนสอน

สื�อและสื�อและ
แหลง่แหลง่
การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ช ิ�นงาน/ชิ�นงาน/
ภาระภาระ
งานงาน

การการ
ประเมนิประเมนิ

  การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ทฤษฎีทฤษฎี ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

9 9 บทที� 6 การบทที� 6 การ
จัดการสนิคา้จัดการสนิคา้
คงคลงัคงคลงั

  - ความหมาย- ความหมาย
ของสนิคา้ของสนิคา้
คงคลงัและคงคลงัและ
การบรหิารการบรหิาร
สนิคา้คงคลงัสนิคา้คงคลงั

  - ความสําคญั- ความสําคญั
ของการบรหิารของการบรหิาร
สนิคา้คงคลงัสนิคา้คงคลงั

  - ประเภทของ- ประเภทของ
สนิคา้คงคลงัสนิคา้คงคลงั

  - การบรหิาร- การบรหิาร
สนิคา้คงคลงัสนิคา้คงคลงั

  - การวางแผน- การวางแผน
ความตอ้งการความตอ้งการ
วสัดุวสัดุ

  - ตน้ทนุการ- ตน้ทนุการ
เกบ็รักษาเกบ็รักษา
สนิคา้คงคลงัสนิคา้คงคลงั

  - การคํานวณ- การคํานวณ
ปรมิาณการสั�งปรมิาณการสั�ง
ซื�อที�เหมาะซื�อที�เหมาะ
สม สม 

3 3 0 0 1. การ1. การ
บรรยายบรรยาย

  2. การ2. การ
อภปิรายอภปิราย

  3. การ3. การ
ใชก้รณีใชก้รณี
ศกึษาศกึษา
(Case)(Case)

  4. การ4. การ
สอนโดยสอนโดย
ใชว้จัิยใชว้จัิย
เป็นฐานเป็นฐาน
(Resea(Resea
rch-rch-
basedbased
instructiinstructi
on)on)

  5. การ5. การ
สอนโดยสอนโดย
ใช ้ใช ้
ปัญหาปัญหา
เป็นฐานเป็นฐาน
(Proble(Proble
m-m-
basedbased
instructiinstructi
on)on)  

การการ
พัฒนาพัฒนา
ชมุชนชมุชน
ตน้แบบ ตน้แบบ 

1.1.
เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน

  2.2.
PowerPower
PointPoint  

1. งานที�1. งานที�
ไดรั้บไดรั้บ
มอบมอบ
หมายในหมายใน
หอ้งเรยีหอ้งเรยี
นน

  2. การบ ้2. การบ ้
าน าน 

1. การ1. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรรพฤตกิรร
มม

  2. การ2. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้นการบา้น

  3. การ3. การ
เขา้ชั �นเขา้ชั �น
เรยีน/เรยีน/
การเขา้การเขา้
รว่มรว่ม
กจิกรรมกจิกรรม  

1010
  

บทที� 7 การบทที� 7 การ
จัดการคลงัจัดการคลงั
สนิคา้สนิคา้

  - ความหมาย- ความหมาย
ของคลงัสนิคา้ของคลงัสนิคา้

  - บทบาท- บทบาท
ความสําคญัความสําคญั
ของคลงัสนิคา้ของคลงัสนิคา้

  - องคป์ระกอบ- องคป์ระกอบ
ของการของการ
จัดการคลงัจัดการคลงั
สนิคา้สนิคา้

  - โครงสรา้ง- โครงสรา้ง
ของคลงัสนิคา้ของคลงัสนิคา้

  - กจิกรรมใน- กจิกรรมใน
คลงัสนิคา้คลงัสนิคา้

  - ชนดิหรอื- ชนดิหรอื
ประเภทของประเภทของ
คลงัสนิคา้คลงัสนิคา้

  - ผูป้ระกอบ- ผูป้ระกอบ
การคลงัสนิคา้การคลงัสนิคา้

  - การวเิคราะห์- การวเิคราะห์
ทําเลที�ตั �งคลงัทําเลที�ตั �งคลงั
สนิคา้ สนิคา้ 

3 3 0 0 1. การ1. การ
บรรยายบรรยาย

  2. การ2. การ
อภปิรายอภปิราย

  3. การ3. การ
ใชก้รณีใชก้รณี
ศกึษาศกึษา
(Case)(Case)

  4. การ4. การ
สอนโดยสอนโดย
ใชว้จัิยใชว้จัิย
เป็นฐานเป็นฐาน
(Resea(Resea
rch-rch-
basedbased
instructiinstructi
on)on)

  5. การ5. การ
สอนโดยสอนโดย
ใช ้ใช ้
ปัญหาปัญหา
เป็นฐานเป็นฐาน
(Proble(Proble
m-m-
basedbased
instructiinstructi
on)on)  

การการ
พัฒนาพัฒนา
ชมุชนชมุชน
ตน้แบบ ตน้แบบ 

1.1.
เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน

  2.2.
PowerPower
PointPoint

  3.3.
VDOVDO  

1. งานที�1. งานที�
ไดรั้บไดรั้บ
มอบมอบ
หมายในหมายใน
หอ้งเรยีหอ้งเรยี
นน

  2. การบ ้2. การบ ้
าน าน 

1. การ1. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรรพฤตกิรร
มม

  2. การ2. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้นการบา้น

  3. การ3. การ
เขา้ชั �นเขา้ชั �น
เรยีน/เรยีน/
การเขา้การเขา้
รว่มรว่ม
กจิกรรมกจิกรรม  
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ส ัส ั
ปป
ดาดา

ห์ห ์
ที�ท ี�

หวัขอ้/รายหวัขอ้/ราย
ละเอยีดละเอยีด

จาํนวนช ั�วโมงจาํนวนช ั�วโมง วธิกีารวธิกีาร
สอนสอน

กจิกรรกจิกรร
มการมการ
เรยีน เรยีน 

  
การการ
สอนสอน

สื�อและสื�อและ
แหลง่แหลง่
การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ช ิ�นงาน/ชิ�นงาน/
ภาระภาระ
งานงาน

การการ
ประเมนิประเมนิ

  การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ทฤษฎีทฤษฎี ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

1111
  

บทที� 8 การบทที� 8 การ
จัดการการจัดการการ
ขนสง่ขนสง่

  - เป้าหมาย- เป้าหมาย
ของการของการ
จัดการการจัดการการ
ขนสง่ขนสง่

  - บทบาทของ- บทบาทของ
การขนสง่ตอ่การขนสง่ตอ่
การบรหิารการการบรหิารการ
จัดการโลจสิติจัดการโลจสิติ
กสแ์ละการกสแ์ละการ
ตลาดตลาด

  - ประเภทของ- ประเภทของ
รปูแบบการรปูแบบการ
ขนสง่ขนสง่

  - ผลกระทบ- ผลกระทบ
ของการผอ่นของการผอ่น
คลายกฎคลายกฎ
ระเบยีบการระเบยีบการ
ขนสง่ที�มตีอ่ผู ้ขนสง่ที�มตีอ่ผู ้
ขนสง่และผูส้ง่ขนสง่และผูส้ง่
สนิคา้ สนิคา้ 

3 3 0 0 1. การ1. การ
บรรยายบรรยาย

  2. การ2. การ
อภปิรายอภปิราย

  3. การ3. การ
ใชก้รณีใชก้รณี
ศกึษาศกึษา
(Case)(Case)

  4. การ4. การ
สอนโดยสอนโดย
ใชว้จัิยใชว้จัิย
เป็นฐานเป็นฐาน
(Resea(Resea
rch-rch-
basedbased
instructiinstructi
on)on)

  5. การ5. การ
สอนโดยสอนโดย
ใช ้ใช ้
ปัญหาปัญหา
เป็นฐานเป็นฐาน
(Proble(Proble
m-m-
basedbased
instructiinstructi
on)on)  

การการ
พัฒนาพัฒนา
ชมุชนชมุชน
ตน้แบบ ตน้แบบ 

1.1.
เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน

  2.2.
PowerPower
PointPoint

  3.3.
VDOVDO  

1. งานที�1. งานที�
ไดรั้บไดรั้บ
มอบมอบ
หมายในหมายใน
หอ้งเรยีหอ้งเรยี
นน

  2. การบ ้2. การบ ้
าน าน 

1. การ1. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรรพฤตกิรร
มม

  2. การ2. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้นการบา้น

  3. การ3. การ
เขา้ชั �นเขา้ชั �น
เรยีน/เรยีน/
การเขา้การเขา้
รว่มรว่ม
กจิกรรมกจิกรรม  

1212
  

บทที� 8 การบทที� 8 การ
จัดการการจัดการการ
ขนสง่ (ตอ่)ขนสง่ (ตอ่)

  - ตน้ทนุของ- ตน้ทนุของ
การขนสง่และการขนสง่และ
การวดัผลการการวดัผลการ
ดําเนนิงานดําเนนิงาน

  - การขนสง่- การขนสง่
ระหวา่งระหวา่ง
ประเทศประเทศ

  - กจิกรรมหลกั- กจิกรรมหลกั
ของผูข้นสง่ของผูข้นสง่
และผูส้ง่สนิคา้และผูส้ง่สนิคา้
ในการบรหิารในการบรหิาร
การขนสง่การขนสง่

  - ความสําคญั- ความสําคญั
ของการนําของการนํา
คอมพวิเตอร์คอมพวิเตอร์
มาใชใ้นการมาใชใ้นการ
บรหิารการบรหิารการ
ขนสง่ ขนสง่ 

3 3 0 0 1. การ1. การ
บรรยายบรรยาย

  2. การ2. การ
อภปิรายอภปิราย

  3. การ3. การ
ใชก้รณีใชก้รณี
ศกึษาศกึษา
(Case)(Case)

  4. การ4. การ
สอนโดยสอนโดย
ใชว้จัิยใชว้จัิย
เป็นฐานเป็นฐาน
(Resea(Resea
rch-rch-
basedbased
instructiinstructi
on)on)

  5. การ5. การ
สอนโดยสอนโดย
ใช ้ใช ้
ปัญหาปัญหา
เป็นฐานเป็นฐาน
(Proble(Proble
m-m-
basedbased
instructiinstructi
on)on)  

การการ
พัฒนาพัฒนา
ชมุชนชมุชน
ตน้แบบ ตน้แบบ 

1.1.
เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน

  2.2.
PowerPower
PointPoint

  3.3.
VDOVDO  

1. งานที�1. งานที�
ไดรั้บไดรั้บ
มอบมอบ
หมายในหมายใน
หอ้งเรยีหอ้งเรยี
นน

  2. การบ ้2. การบ ้
าน าน 

1. การ1. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรรพฤตกิรร
มม

  2. การ2. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้นการบา้น

  3. การ3. การ
เขา้ชั �นเขา้ชั �น
เรยีน/เรยีน/
การเขา้การเขา้
รว่มรว่ม
กจิกรรมกจิกรรม  
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ส ัส ั
ปป
ดาดา

ห์ห ์
ที�ท ี�

หวัขอ้/รายหวัขอ้/ราย
ละเอยีดละเอยีด

จาํนวนช ั�วโมงจาํนวนช ั�วโมง วธิกีารวธิกีาร
สอนสอน

กจิกรรกจิกรร
มการมการ
เรยีน เรยีน 

  
การการ
สอนสอน

สื�อและสื�อและ
แหลง่แหลง่
การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ช ิ�นงาน/ชิ�นงาน/
ภาระภาระ
งานงาน

การการ
ประเมนิประเมนิ

  การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ทฤษฎีทฤษฎี ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

1313
  

บทที� 9 การบทที� 9 การ
จัดการบรรจุจัดการบรรจุ
ภณัฑ์ภณัฑ์

  - ความหมาย- ความหมาย
ของบรรจุของบรรจุ
ภณัฑแ์ละการภณัฑแ์ละการ
จัดการบรรจุจัดการบรรจุ
ภณัฑ์ภณัฑ์

  - ความสําคญั- ความสําคญั
ของบรรจุของบรรจุ
ภณัฑ์ภณัฑ์

  - บทบาทของ- บทบาทของ
บรรจภุณัฑโ์ลบรรจภุณัฑโ์ล
จสิตกิส์จสิตกิส์

  - หนา้ที�ของ- หนา้ที�ของ
บรรจภุณัฑใ์นบรรจภุณัฑใ์น
โลจสิตกิส์โลจสิตกิส์

  - ประเภทของ- ประเภทของ
บรรจภุณัฑโ์ลบรรจภุณัฑโ์ล
จสิตกิส ์จสิตกิส ์

3 3 0 0 1. การ1. การ
บรรยายบรรยาย

  2. การ2. การ
อภปิรายอภปิราย

  3. การ3. การ
ใชก้รณีใชก้รณี
ศกึษาศกึษา
(Case)(Case)

  4. การ4. การ
สอนโดยสอนโดย
ใชว้จัิยใชว้จัิย
เป็นฐานเป็นฐาน
(Resea(Resea
rch-rch-
basedbased
instructiinstructi
on)on)

  5. การ5. การ
สอนโดยสอนโดย
ใช ้ใช ้
ปัญหาปัญหา
เป็นฐานเป็นฐาน
(Proble(Proble
m-m-
basedbased
instructiinstructi
on)on)  

การการ
พัฒนาพัฒนา
ชมุชนชมุชน
ตน้แบบ ตน้แบบ 

1.1.
เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน

  2.2.
PowerPower
PointPoint

  3.3.
VDOVDO  

1. งานที�1. งานที�
ไดรั้บไดรั้บ
มอบมอบ
หมายในหมายใน
หอ้งเรยีหอ้งเรยี
นน

  2. การบ ้2. การบ ้
าน าน 

1. การ1. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรรพฤตกิรร
มม

  2. การ2. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้นการบา้น

  3. การ3. การ
เขา้ชั �นเขา้ชั �น
เรยีน/เรยีน/
การเขา้การเขา้
รว่มรว่ม
กจิกรรมกจิกรรม  

1414
  

บทที� 9 การบทที� 9 การ
จัดการบรรจุจัดการบรรจุ
ภณัฑ ์(ตอ่)ภณัฑ ์(ตอ่)

  - ปัญหาของ- ปัญหาของ
การจัดการการจัดการ
บรรจภุณัฑโ์ลบรรจภุณัฑโ์ล
จสิตกิส์จสิตกิส์

  - การลด- การลด
ตน้ทนุและการตน้ทนุและการ
ปรับปรงุการให ้ปรับปรงุการให ้
บรกิารลกูคา้บรกิารลกูคา้
ดว้ยบรรจุดว้ยบรรจุ
ภณัฑ์ภณัฑ์

  - แนวทางการ- แนวทางการ
จัดการบรรจุจัดการบรรจุ
ภณัฑโ์ลจสิติภณัฑโ์ลจสิติ
กสใ์หม้ีกสใ์หม้ี
ประสทิธภิาพประสทิธภิาพ

  - ปัจจัยที�มผีล- ปัจจัยที�มผีล
ตอ่การตอ่การ
ออกแบบบรรจุออกแบบบรรจุ
ภณัฑ์ภณัฑ์

  - ตวัชี�วดั- ตวัชี�วดั
ประสทิธภิาพประสทิธภิาพ
การจัดการการจัดการ
บรรจภุณัฑโ์ลบรรจภุณัฑโ์ล
จสิตกิส ์จสิตกิส ์

3 3 0 0 1. การ1. การ
บรรยายบรรยาย

  2. การ2. การ
อภปิรายอภปิราย

  3. การ3. การ
ใชก้รณีใชก้รณี
ศกึษาศกึษา
(Case)(Case)

  4. การ4. การ
สอนโดยสอนโดย
ใชว้จัิยใชว้จัิย
เป็นฐานเป็นฐาน
(Resea(Resea
rch-rch-
basedbased
instructiinstructi
on)on)

  5. การ5. การ
สอนโดยสอนโดย
ใช ้ใช ้
ปัญหาปัญหา
เป็นฐานเป็นฐาน
(Proble(Proble
m-m-
basedbased
instructiinstructi
on)on)  

การการ
พัฒนาพัฒนา
ชมุชนชมุชน
ตน้แบบ ตน้แบบ 

1.1.
เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน

  2.2.
PowerPower
PointPoint

  3.3.
VDOVDO  

1. งานที�1. งานที�
ไดรั้บไดรั้บ
มอบมอบ
หมายในหมายใน
หอ้งเรยีหอ้งเรยี
นน

  2. การบ ้2. การบ ้
าน าน 

1. การ1. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรรพฤตกิรร
มม

  2. การ2. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้นการบา้น

  3. การ3. การ
เขา้ชั �นเขา้ชั �น
เรยีน/เรยีน/
การเขา้การเขา้
รว่มรว่ม
กจิกรรมกจิกรรม  
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ส ัส ั
ปป
ดาดา

ห์ห ์
ที�ท ี�

หวัขอ้/รายหวัขอ้/ราย
ละเอยีดละเอยีด

จาํนวนช ั�วโมงจาํนวนช ั�วโมง วธิกีารวธิกีาร
สอนสอน

กจิกรรกจิกรร
มการมการ
เรยีน เรยีน 

  
การการ
สอนสอน

สื�อและสื�อและ
แหลง่แหลง่
การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ช ิ�นงาน/ชิ�นงาน/
ภาระภาระ
งานงาน

การการ
ประเมนิประเมนิ

  การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ทฤษฎีทฤษฎี ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

1515
  

บทที� 10 การบทที� 10 การ
จัดการการจัดจัดการการจัด
ซื�อจัดหาซื�อจัดหา

  - ความหมาย- ความหมาย
ของการจัดซื�อของการจัดซื�อ

  - ความสําคญั- ความสําคญั
ของการจัดซื�อของการจัดซื�อ

  - หนา้ที�ของ- หนา้ที�ของ
ฝ่ายจัดซื�อฝ่ายจัดซื�อ

  - คณุสมบตัิ- คณุสมบตัิ
ของพนักงานของพนักงาน
จัดซื�อจัดซื�อ

  - ความหมาย- ความหมาย
ของการเจรจาของการเจรจา
ตอ่รองตอ่รอง

  กระบวนการกระบวนการ
เจรจาตอ่รองเจรจาตอ่รอง

  - การเจรจาตอ่- การเจรจาตอ่
รองการซื�อรองการซื�อ
สนิคา้หรอืสนิคา้หรอื
วตัถดุบิวตัถดุบิ

  - กลยทุธก์าร- กลยทุธก์าร
เจรจาตอ่รองเจรจาตอ่รอง

  - การจัดซื�อ- การจัดซื�อ
เชงิกลยทุธ์เชงิกลยทุธ์

  - เทคโนโลยี- เทคโนโลยี
การจัดซื�อทางการจัดซื�อทาง
อเิล็กทรอนกิส์อเิล็กทรอนกิส์
  

3 3 0 0 1. การ1. การ
บรรยายบรรยาย

  2. การ2. การ
อภปิรายอภปิราย

  3. การ3. การ
ใชก้รณีใชก้รณี
ศกึษาศกึษา
(Case)(Case)

  4. การ4. การ
สอนโดยสอนโดย
ใชว้จัิยใชว้จัิย
เป็นฐานเป็นฐาน
(Resea(Resea
rch-rch-
basedbased
instructiinstructi
on)on)

  5. การ5. การ
สอนโดยสอนโดย
ใช ้ใช ้
ปัญหาปัญหา
เป็นฐานเป็นฐาน
(Proble(Proble
m-m-
basedbased
instructiinstructi
on)on)  

การการ
พัฒนาพัฒนา
ชมุชนชมุชน
ตน้แบบ ตน้แบบ 

1.1.
เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน

  2.2.
PowerPower
PointPoint

  3.3.
VDOVDO  

1. งานที�1. งานที�
ไดรั้บไดรั้บ
มอบมอบ
หมายในหมายใน
หอ้งเรยีหอ้งเรยี
นน

  2. การบ ้2. การบ ้
าน าน 

1. การ1. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรรพฤตกิรร
มม

  2. การ2. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้นการบา้น

  3. การ3. การ
เขา้ชั �นเขา้ชั �น
เรยีน/เรยีน/
การเขา้การเขา้
รว่มรว่ม
กจิกรรมกจิกรรม  
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ส ัส ั
ปป
ดาดา

ห์ห ์
ที�ท ี�

หวัขอ้/รายหวัขอ้/ราย
ละเอยีดละเอยีด

จาํนวนช ั�วโมงจาํนวนช ั�วโมง วธิกีารวธิกีาร
สอนสอน

กจิกรรกจิกรร
มการมการ
เรยีน เรยีน 

  
การการ
สอนสอน

สื�อและสื�อและ
แหลง่แหลง่
การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ช ิ�นงาน/ชิ�นงาน/
ภาระภาระ
งานงาน

การการ
ประเมนิประเมนิ

  การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ทฤษฎีทฤษฎี ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

1616
  

กจิกรรมกจิกรรม
บณัฑตินักบณัฑตินัก
ปฏบิตั ิ(ตอ่) ปฏบิตั ิ(ตอ่) 

0 0 3 3 1. ภาค1. ภาค
สนามสนาม

  2. การ2. การ
ฝึกฝึก
ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ
(Practic(Practic
e)e)  

การการ
พัฒนาพัฒนา
ชมุชนชมุชน
ตน้แบบ ตน้แบบ 

1.1.
เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน

  2.2.
PowerPower
PointPoint  

1. งาน1. งาน
กลุม่ลงกลุม่ลง
ภาคภาค
สนาม สนาม 

1. การ1. การ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรรพฤตกิรร
มม

  2. การ2. การ
ประเมนิประเมนิ
กระบวนกระบวน
การการ
ทํางาน/ทํางาน/
บทบาทบทบาท
ในการในการ
ทําทํา
กจิกรรมกจิกรรม

  3. การ3. การ
ประเมนิประเมนิ
รายงาน/รายงาน/
โครงโครง
งานงาน

  4. การ4. การ
ประเมนิประเมนิ
จากกจากก
การการ
สะทอ้นสะทอ้น
ผลการผลการ
ทํางานทํางาน
รว่มกนัรว่มกนั

  5.5.
การนําการนํา
เสนอเสนอ
ปากปาก
เปลา่เปลา่

  6. การ6. การ
เขา้ชั �นเขา้ชั �น
เรยีน/เรยีน/
การเขา้การเขา้
รว่มรว่ม
กจิกรรมกจิกรรม  

1717
  

สอบปลายสอบปลาย
ภาค ภาค 

0 0 0 0         1. การ1. การ
สอบสอบ
ปลายปลาย
ภาคภาค  

รวมรวม 39.0039.00 6.006.00

2.2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้

กจิกรรมที�กจิกรรมที� งานที�ใชป้ระเมนิผลผูเ้รยีนงานที�ใชป้ระเมนิผลผูเ้รยีน สปัดาหท์ี�สปัดาหท์ี�
ประเมนิประเมนิ

คะแนนคะแนน สดัสว่นการสดัสว่นการ
ประเมนิประเมนิ
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กจิกรรมที�กจิกรรมที� งานที�ใชป้ระเมนิผลผูเ้รยีนงานที�ใชป้ระเมนิผลผูเ้รยีน สปัดาหท์ี�สปัดาหท์ี�
ประเมนิประเมนิ

คะแนนคะแนน สดัสว่นการสดัสว่นการ
ประเมนิประเมนิ

1 1 การสงัเกตพฤตกิรรม การสงัเกตพฤตกิรรม 2-7, 9-16 2-7, 9-16 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 2 การประเมนิกระบวนการทํางาน/การประเมนิกระบวนการทํางาน/
บทบาทในการทํากจิกรรม บทบาทในการทํากจิกรรม 

7, 16 7, 16 4.00 4.00 4.00 4.00 

3 3 การประเมนิการบา้น การประเมนิการบา้น 2-7, 9-16 2-7, 9-16 15.00 15.00 15.00 15.00 

4 4 การประเมนิรายงาน/โครงงาน การประเมนิรายงาน/โครงงาน 7, 16 7, 16 20.00 20.00 20.00 20.00 

5 5 การประเมนิจากกการสะทอ้นผลการการประเมนิจากกการสะทอ้นผลการ
ทํางานรว่มกนั ทํางานรว่มกนั 

7, 16 7, 16 4.00 4.00 4.00 4.00 

6 6 การนําเสนอปากเปลา่ การนําเสนอปากเปลา่ 7, 16 7, 16 5.00 5.00 5.00 5.00 

7 7 การเขา้ชั �นเรยีน/การเขา้รว่มการเขา้ชั �นเรยีน/การเขา้รว่ม
กจิกรรม กจิกรรม 

2-7, 9-16 2-7, 9-16 7.00 7.00 7.00 7.00 

8 8 การสอบกลางภาค การสอบกลางภาค 8 8 20.00 20.00 20.00 20.00 

9 9 การสอบปลายภาค การสอบปลายภาค 17 17 25.00 25.00 25.00 25.00 

รวมรวม 100.00100.00 100.00100.00

  

หมวดที� 6. ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอนหมวดที� 6. ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน

1.1. เอกสารและตาํราหลกัเอกสารและตาํราหลกั

ศานต ิดฐิสถาพรเจรญิ. (2559). ศานต ิดฐิสถาพรเจรญิ. (2559). การจดัการโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทาน.การจดัการโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทาน. นครปฐม : มหาวทิยาลยั นครปฐม : มหาวทิยาลยั
ราชภฏันครปฐม.ราชภฏันครปฐม.

  

2.2. เอกสารและขอ้มลูสาํคญัเอกสารและขอ้มลูสาํคญั

1. เอกสารประกอบการบรรยาย ไดแ้ก ่Powerpoint รายวชิา 1. เอกสารประกอบการบรรยาย ไดแ้ก ่Powerpoint รายวชิา การจดัการโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทาน.การจดัการโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทาน.

2. จัดทําเว็บไซตเ์พื�อใหนั้กศกึษาดาวนโ์หลดขอ้มลูทั �งเอกสารประกอบการสอนและเอกสารประกอบการบรรยาย รวมทั �งมลีงิกแ์หลง่2. จัดทําเว็บไซตเ์พื�อใหนั้กศกึษาดาวนโ์หลดขอ้มลูทั �งเอกสารประกอบการสอนและเอกสารประกอบการบรรยาย รวมทั �งมลีงิกแ์หลง่
คน้ควา้ความรูเ้พิ�มเตมิประกอบการเรยีนการสอนคน้ควา้ความรูเ้พิ�มเตมิประกอบการเรยีนการสอน

3.3. เอกสารและขอ้มลูแนะนําเอกสารและขอ้มลูแนะนํา

1. กมลชนก สทุธวิาทนฤพฒุแิละคณะ. (2547). 1. กมลชนก สทุธวิาทนฤพฒุแิละคณะ. (2547). การจดัการโซอ่ปุทานและโลจสิตกิส.์การจดัการโซอ่ปุทานและโลจสิตกิส.์ กรงุเทพฯ : สํานักพมิพท์อ้ป/แมคกรอ-ฮลิ. กรงุเทพฯ : สํานักพมิพท์อ้ป/แมคกรอ-ฮลิ.

2. กฤษณช์าครติส ณ วฒันประเสรฐิ. (2559). 2. กฤษณช์าครติส ณ วฒันประเสรฐิ. (2559). การประยกุตก์ารจดัการโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทานในงานอตุสาหกรรม.การประยกุตก์ารจดัการโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทานในงานอตุสาหกรรม. กรงุเทพฯ: กรงุเทพฯ:
สํานักพมิพปั์ญญาชน.สํานักพมิพปั์ญญาชน.

3. คํานาย อภปิรัชญาสกลุ. (2550). 3. คํานาย อภปิรัชญาสกลุ. (2550). โลจสิตกิสแ์ละการจดัการซพัพลายเชน กลยทุธท์าํใหร้วยชว่ยใหป้ระหยดั.โลจสิตกิสแ์ละการจดัการซพัพลายเชน กลยทุธท์าํใหร้วยชว่ยใหป้ระหยดั. กรงุเทพฯ: โฟกสั กรงุเทพฯ: โฟกสั
มเีดยี แอนด ์พับลชิชิ�ง.มเีดยี แอนด ์พับลชิชิ�ง.

4. 4. คํานาย อภปิรัชญาสกลุ. (2555). คํานาย อภปิรัชญาสกลุ. (2555). โลจสิตกิสแ์ละการจดัการซพัพลายเชน กลยทุธส์าํหรบัลดตน้ทนุและเพิ�มกาํไร.โลจสิตกิสแ์ละการจดัการซพัพลายเชน กลยทุธส์าํหรบัลดตน้ทนุและเพิ�มกาํไร. พมิพค์รั �งที� พมิพค์รั �งที�
4. กรงุเทพฯ: โฟกสัมเีดยี แอนด ์พับลชิชิ�ง.4. กรงุเทพฯ: โฟกสัมเีดยี แอนด ์พับลชิชิ�ง.
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5. 5. ไชยยศ ไชยมั�นคง. (2558). ไชยยศ ไชยมั�นคง. (2558). กลยทุธโ์ลจสิตกิสแ์ละซพัพลายเชนเพื�อแขง่ขนัในตลาดโลก.กลยทุธโ์ลจสิตกิสแ์ละซพัพลายเชนเพื�อแขง่ขนัในตลาดโลก. พมิพค์รั �งที� 8. นนทบรุ:ี บรษัิท วชิั�น พมิพค์รั �งที� 8. นนทบรุ:ี บรษัิท วชิั�น
พรเีพรส จํากดั.พรเีพรส จํากดั.

6. ฐาปนา บญุหลา้ และนงลกัษณ ์นมิติรภวูดล. (2555). 6. ฐาปนา บญุหลา้ และนงลกัษณ ์นมิติรภวูดล. (2555). การจดัการโลจสิตกิส:์ มติซิพัพลายเชน.การจดัการโลจสิตกิส:์ มติซิพัพลายเชน. กรงุเทพฯ: ซเีอ็ดยเูคชั�น. กรงุเทพฯ: ซเีอ็ดยเูคชั�น.

7. ประจวบ กลอ่มจติร. (2556). 7. ประจวบ กลอ่มจติร. (2556). โลจสิตกิส-์โซอ่ปุทาน: การออกแบบและจดัการเบื�องตน้.โลจสิตกิส-์โซอ่ปุทาน: การออกแบบและจดัการเบื�องตน้. กรงุเทพฯ: ซเีอ็ดยเูคชั�น. กรงุเทพฯ: ซเีอ็ดยเูคชั�น.

  

หมวดที� 7. การประเมนิและปรบัปรงุการดาํเนนิการของรายวชิาหมวดที� 7. การประเมนิและปรบัปรงุการดาํเนนิการของรายวชิา

1.1. กลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษากลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา

1. การตอบแบบสอบถามของผูเ้รยีน1. การตอบแบบสอบถามของผูเ้รยีน

2. การสนทนากลุม่ระหวา่งผูส้อนและผูเ้รยีน2. การสนทนากลุม่ระหวา่งผูส้อนและผูเ้รยีน

3. แบบประเมนิผูส้อนโดยใชแ้บบประเมนิออนไลน์3. แบบประเมนิผูส้อนโดยใชแ้บบประเมนิออนไลน์

4. ขอ้เสนอแนะผา่นเฟสบุค๊ที�อาจารยผ์ูส้อนไดจั้ดทําเป็นชอ่งทางการสื�อสารกบันักศกึษา4. ขอ้เสนอแนะผา่นเฟสบุค๊ที�อาจารยผ์ูส้อนไดจั้ดทําเป็นชอ่งทางการสื�อสารกบันักศกึษา

2.2. กลยทุธก์ารประเมนิการสอนกลยทุธก์ารประเมนิการสอน

1. ผลการสอบของนักศกึษา1. ผลการสอบของนักศกึษา

2. การทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรูข้องคณะกรรมการทวนสอบ2. การทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรูข้องคณะกรรมการทวนสอบ

3. แบบประเมนิผูส้อนโดยมหาวทิยาลยัเป็นผูดํ้าเนนิการ3. แบบประเมนิผูส้อนโดยมหาวทิยาลยัเป็นผูดํ้าเนนิการ

3.3. การปรบัปรงุการสอนการปรบัปรงุการสอน

นําผลการประเมนิการสอนในขอ้ 2. มาปรับปรงุการสอนทั �งดา้นเนื�อหาและกจิกรรมที�ใชส้อน รวมทั �งเทคนคินําผลการประเมนิการสอนในขอ้ 2. มาปรับปรงุการสอนทั �งดา้นเนื�อหาและกจิกรรมที�ใชส้อน รวมทั �งเทคนคิ
การสอน โดยประชมุในสาขาวชิาเพื�อหาปัญหาและแนวทางแกไ้ขรว่มกนัสําหรับเป็นแนวทางการทําวจัิยในการสอน โดยประชมุในสาขาวชิาเพื�อหาปัญหาและแนวทางแกไ้ขรว่มกนัสําหรับเป็นแนวทางการทําวจัิยใน
ชั �นเรยีนชั �นเรยีน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ�ของนกัศกึษาในรายวชิา4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ�ของนกัศกึษาในรายวชิา

4.14.1 การทวนผลสมัฤทธิ�โดยนกัศกึษาการทวนผลสมัฤทธิ�โดยนกัศกึษา

ดา้นที� 1 ดา้นคณุธรรมจรยิธรรม ดา้นที� 2 ดา้นความรู ้ดา้นที� 3 ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นที� 4 ดา้นทกัษะดา้นที� 1 ดา้นคณุธรรมจรยิธรรม ดา้นที� 2 ดา้นความรู ้ดา้นที� 3 ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นที� 4 ดา้นทกัษะ
ความสมัพันธร์ะหวา่งบคุคลและความรับผดิชอบ ดา้นที� 5 ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื�อสาร และความสมัพันธร์ะหวา่งบคุคลและความรับผดิชอบ ดา้นที� 5 ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื�อสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

4.24.2 การทวนผลสมัฤทธิ�โดยอาจารยผ์ูส้อนการทวนผลสมัฤทธิ�โดยอาจารยผ์ูส้อน

1. การสมัภาษณนั์กศกึษาแบบสุม่1. การสมัภาษณนั์กศกึษาแบบสุม่  

5.5. การดาํเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิาการดาํเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา

รายวชิาจะมกีารปรับปรงุทกุภาคการศกึษาโดยใชผ้ลการประเมนิในขอ้ 1. และ 2.รายวชิาจะมกีารปรับปรงุทกุภาคการศกึษาโดยใชผ้ลการประเมนิในขอ้ 1. และ 2.
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6.6. แผนการปรบัปรงุรายวชิา ใหม้คีวามทนัสมยัแผนการปรบัปรงุรายวชิา ใหม้คีวามทนัสมยั

รายวชิาจะมกีารปรับปรงุทกุภาคการศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณปั์จจบุนัทั �งในประเทศและตา่งประเทศรายวชิาจะมกีารปรับปรงุทกุภาคการศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณปั์จจบุนัทั �งในประเทศและตา่งประเทศ


