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

1.1. รหสัและชื�อรายวชิารหสัและชื�อรายวชิา

36134013613401 ระบบสารสนเทศสําหรับโลจสิตกิส์ระบบสารสนเทศสําหรับโลจสิตกิส์
Information System for LogisticsInformation System for Logistics

2.2. จาํนวนหนว่ยกติจาํนวนหนว่ยกติ

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

3.3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิาหลกัสตูรและประเภทของรายวชิา

บรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาวชิาการจัดการโลจสิตกิส์บรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาวชิาการจัดการโลจสิตกิส์

4.4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อนอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิาอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา

  

อาจารยผ์ูส้อนอาจารยผ์ูส้อน

กลุม่ 59/79 อาจารย ์สมพล สขุเจรญิกลุม่ 59/79 อาจารย ์สมพล สขุเจรญิ
พงษ์พงษ์

กลุม่ 59/80 อาจารย ์สปุรชีญา บญุกลุม่ 59/80 อาจารย ์สปุรชีญา บญุ
มากมาก

กลุม่ 59/81 อาจารย ์สปุรชีญา บญุกลุม่ 59/81 อาจารย ์สปุรชีญา บญุ
มากมาก

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

มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม วทิยาเขต มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐมมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม วทิยาเขต มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม

9.9. วนัที�จดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาคร ั�งลา่สดุวนัที�จดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาคร ั�งลา่สดุ

  

หมวดที� 2. จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์หมวดที� 2. จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์

1.1. จดุมุง่หมายของรายวชิาจดุมุง่หมายของรายวชิา

1. เพื�อใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจและความสําคญัของระบบสารสนเทศในดา้นโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทาน1. เพื�อใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจและความสําคญัของระบบสารสนเทศในดา้นโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทาน

2. สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเชื�อมโยงในระบบโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทานได ้2. สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเชื�อมโยงในระบบโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทานได ้

3. เพื�อใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจในระบบสารสนเทศ3. เพื�อใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจในระบบสารสนเทศ

4. สามารถนําความรูด้า้นสารสนเทศไปใชง้านในการทํางานดา้นโลจสิตกิสไ์ด ้4. สามารถนําความรูด้า้นสารสนเทศไปใชง้านในการทํางานดา้นโลจสิตกิสไ์ด ้

2.2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิาวตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา

ปรับตาม มคอ. 5 ของภาคเรยีนกอ่นหนา้และปรับใหท้นักบัการเปลี�ยนแปลงที�เกดิขึ�นปรับตาม มคอ. 5 ของภาคเรยีนกอ่นหนา้และปรับใหท้นักบัการเปลี�ยนแปลงที�เกดิขึ�น

  

หมวดที� 3. ลกัษณะและการดาํเนนิการหมวดที� 3. ลกัษณะและการดาํเนนิการ

1.1. คาํอธบิายรายวชิาคาํอธบิายรายวชิา

          วธิกีารใชร้ะบบสารสนเทศเพื�อเป็นเครื�องมอืสําหรับการเชื�อมโยงหว่งโซอ่ปุทานและการ          วธิกีารใชร้ะบบสารสนเทศเพื�อเป็นเครื�องมอืสําหรับการเชื�อมโยงหว่งโซอ่ปุทานและการ
วางแผนทางดา้นโลจสิตกิส ์ระบบที�ใชส้นับสนุนการตดัสนิใจที�ใชใ้นระดบัผูบ้รหิาร การคํานวณและวางแผนทางดา้นโลจสิตกิส ์ระบบที�ใชส้นับสนุนการตดัสนิใจที�ใชใ้นระดบัผูบ้รหิาร การคํานวณและ
การแลกเปลี�ยนขอ้มลูทางดา้นอเิล็กทรอนกิส ์การป้องกนัและความปลอดภยัในระบบคอมพวิเตอร์การแลกเปลี�ยนขอ้มลูทางดา้นอเิล็กทรอนกิส ์การป้องกนัและความปลอดภยัในระบบคอมพวิเตอร์
ผลกระทบของคอมพวิเตอรแ์ละขอ้มลูสารสนเทศที�มตีอ่องคก์รที�เกี�ยวขอ้งกบัโลจสิตกิส ์เชน่ GPS,ผลกระทบของคอมพวิเตอรแ์ละขอ้มลูสารสนเทศที�มตีอ่องคก์รที�เกี�ยวขอ้งกบัโลจสิตกิส ์เชน่ GPS,
ERP, WMS, EDI และ RFIDERP, WMS, EDI และ RFID
                    

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

บรรยายบรรยาย การฝึกปฏบิตั/ิงานภาคการฝึกปฏบิตั/ิงานภาค
สนาม/การฝึกงานสนาม/การฝึกงาน

การศกึษาดว้ยตนเองการศกึษาดว้ยตนเอง สอนเสรมิสอนเสรมิ

บรรยาย 45 ชั�วโมงตอ่บรรยาย 45 ชั�วโมงตอ่
ภาคการศกึษา ภาคการศกึษา 

ไมม่ฝึีกปฏบิตัภิาคสนาม ไมม่ฝึีกปฏบิตัภิาคสนาม 90 ชั�วโมง 90 ชั�วโมง สอนเสรมิตามความสอนเสรมิตามความ
ตอ้งการของนักศกึษาตอ้งการของนักศกึษา
เฉพาะกลุม่ เฉพาะกลุม่ 

3.3. จาํนวนช ั�วโมงตอ่สปัดาหท์ี�อาจารยใ์หค้าํปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแกน่กัศกึษาเป็นรายบคุคลจาํนวนช ั�วโมงตอ่สปัดาหท์ี�อาจารยใ์หค้าํปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแกน่กัศกึษาเป็นรายบคุคล

  

หมวดที� 4. การพฒันาการเรยีนรูข้องนกัศกึษาหมวดที� 4. การพฒันาการเรยีนรูข้องนกัศกึษา

1.1. คณุธรรม จรยิธรรมคณุธรรม จรยิธรรม

สถานสถาน
ะะ

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

1.ตระหนักใน1.ตระหนักใน
คณุธรรม จรยิธรรม เสยีสละ และคณุธรรม จรยิธรรม เสยีสละ และ
ซื�อสตัยส์จุรติ ซื�อสตัยส์จุรติ 

1. การบรรยาย1. การบรรยาย
  2. การอภปิราย2. การอภปิราย
  3. การฝึกปฏบิตั ิ(Practice)3. การฝึกปฏบิตั ิ(Practice)

  4. การระดมสมอง (Brain4. การระดมสมอง (Brain
storming)storming)  

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

  3. การเขา้ชั �นเรยีน/การเขา้รว่ม3. การเขา้ชั �นเรยีน/การเขา้รว่ม
กจิกรรมกจิกรรม

  4. การสอบกลางภาค4. การสอบกลางภาค
  5. การสอบปลายภาค5. การสอบปลายภาค  

2.มวีนัิย ตรงตอ่เวลา มคีวามรับ2.มวีนัิย ตรงตอ่เวลา มคีวามรับ
ผดิชอบตอ่ตนเองและสงัคม ผดิชอบตอ่ตนเองและสงัคม 

    

3.เคารพสทิธแิละรับฟังความคดิ3.เคารพสทิธแิละรับฟังความคดิ
เห็นของผูอ้ื�น เห็นของผูอ้ื�น 

    

4.เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบั4.เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบั
ขององคก์ารและสงัคม ขององคก์ารและสงัคม 

    

5.มจีรรยาบรรณทางวชิาการและ5.มจีรรยาบรรณทางวชิาการและ
วชิาชพี วชิาชพี 

    

2.2. ความรู ้ความรู ้



10/30/2018 TQF

http://reg1.npru.ac.th/wwwtqf/coursespecinline.aspx?pagemode=P&coursesemesterid=9507&tqftype=03&documenttitle=3&avs995284617=11&a… 4/17

สถานสถาน
ะะ

ผลการเรยีนรู ้ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ/์วธิกีารสอนกลยทุธ/์วธิกีารสอน กลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผลกลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผลสถานสถาน
ะะ

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

1.มคีวามรู ้ความเขา้ใจในหลกั1.มคีวามรู ้ความเขา้ใจในหลกั
การ ทฤษฎ ีและสามารถนําไปการ ทฤษฎ ีและสามารถนําไป
ประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชพีประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชพี
ได ้ได ้

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

  4. การสอนแบบโปรแกรม4. การสอนแบบโปรแกรม
(Programmed Instruction)/การ(Programmed Instruction)/การ
เรยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอร์เรยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอร์
ชว่ยสอน/การเรยีนแบบผสมชว่ยสอน/การเรยีนแบบผสม
ผสาน/การเรยีนแบบออนไลน์ผสาน/การเรยีนแบบออนไลน์

  5. การฝึกปฏบิตั ิ(Practice)5. การฝึกปฏบิตั ิ(Practice)
  6. การระดมสมอง (Brain6. การระดมสมอง (Brain

storming)storming)  

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

  3. การสอบกลางภาค3. การสอบกลางภาค
  4. การสอบปลายภาค4. การสอบปลายภาค  

2.สามารถ2.สามารถ
วเิคราะห ์สงัเคราะห ์และบรูณาวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และบรูณา
การความรูใ้หเ้ชื�อมโยงกบัหลกัการความรูใ้หเ้ชื�อมโยงกบัหลกั
การในศาสตร ์ อื�นได ้การในศาสตร ์ อื�นได ้

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

  4. การสอนแบบโปรแกรม4. การสอนแบบโปรแกรม
(Programmed Instruction)/การ(Programmed Instruction)/การ
เรยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอร์เรยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอร์
ชว่ยสอน/การเรยีนแบบผสมชว่ยสอน/การเรยีนแบบผสม
ผสาน/การเรยีนแบบออนไลน์ผสาน/การเรยีนแบบออนไลน์

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

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

3.มคีวามเขา้ใจและสนใจที�จะ3.มคีวามเขา้ใจและสนใจที�จะ
พัฒนาความรู ้ความสามารถอยา่งพัฒนาความรู ้ความสามารถอยา่ง
ตอ่เนื�อง ตอ่เนื�อง 

    

4.มคีวามรอบรู ้ในกฎระเบยีบ ขอ้4.มคีวามรอบรู ้ในกฎระเบยีบ ขอ้
บงัคบัและสภาพแวดลอ้มทางบงัคบัและสภาพแวดลอ้มทาง
ธรุกจิ ธรุกจิ 

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

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

  5. กจิกรรม5. กจิกรรม  

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

3.3. ทกัษะทางปญัญาทกัษะทางปญัญา

สถานสถาน
ะะ

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

1.มคีวามคดิรเิริ�มสรา้งสรรค ์คดิ1.มคีวามคดิรเิริ�มสรา้งสรรค ์คดิ
อยา่งเป็นระบบและมีอยา่งเป็นระบบและมี
วจิารณญาณ วจิารณญาณ 

    

2.สามารถนําความรูไ้ปประยกุต์2.สามารถนําความรูไ้ปประยกุต์
ใชไ้ดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ใชไ้ดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์
ทางธรุกจิ ทางธรุกจิ 

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

  4. การฝึกปฏบิตั ิ(Practice)4. การฝึกปฏบิตั ิ(Practice)
  5. การสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน5. การสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน

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

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

  3. การเขา้ชั �นเรยีน/การเขา้รว่ม3. การเขา้ชั �นเรยีน/การเขา้รว่ม
กจิกรรมกจิกรรม

  4. การสอบกลางภาค4. การสอบกลางภาค
  5. การสอบปลายภาค5. การสอบปลายภาค  

3.สามารถบรูณาการองคค์วามรู ้3.สามารถบรูณาการองคค์วามรู ้
และประสบการณใ์นการแกไ้ขและประสบการณใ์นการแกไ้ข
ปัญหาอยา่งสรา้งสรรค ์ปัญหาอยา่งสรา้งสรรค ์
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สถานสถาน
ะะ

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

4.สามารถวเิคราะหส์ถานการณท์ี�4.สามารถวเิคราะหส์ถานการณท์ี�
มผีลกระทบตอ่การเปลี�ยนแปลงมผีลกระทบตอ่การเปลี�ยนแปลง
ทางธรุกจิอยา่งสมํ�าเสมอ ทางธรุกจิอยา่งสมํ�าเสมอ 

    

4.4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ

สถานสถาน
ะะ

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

1.สามารถทํางานรว่มกบัผูอ้ื�นได ้1.สามารถทํางานรว่มกบัผูอ้ื�นได ้
เป็นอยา่งด ีเป็นอยา่งด ี

    

2.มคีวามรับผดิชอบตอ่หนา้ที�และ2.มคีวามรับผดิชอบตอ่หนา้ที�และ
งานที�ไดรั้บมอบหมาย งานที�ไดรั้บมอบหมาย 

    

3.สามารถปรับตวัเขา้กบั3.สามารถปรับตวัเขา้กบั
สถานการณแ์ละวฒันธรรมสถานการณแ์ละวฒันธรรม
องคก์ารที�ปฏบิตังิานไดเ้ป็นอยา่งองคก์ารที�ปฏบิตังิานไดเ้ป็นอยา่ง
ด ีด ี

    

4.มมีนุษยสมัพันธท์ี�ดกีบัผูร้ว่ม4.มมีนุษยสมัพันธท์ี�ดกีบัผูร้ว่ม
งานในองคก์ารและบคุคลทั�วไป งานในองคก์ารและบคุคลทั�วไป 

    

5.สามารถเป็นไดท้ั �งผูนํ้าและผู ้5.สามารถเป็นไดท้ั �งผูนํ้าและผู ้
ตามที�ดไีด ้ตามที�ดไีด ้

    

5.5. ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื�อสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื�อสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

สถานสถาน
ะะ

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

1.สามารถเลอืกและประยกุตใ์ช ้1.สามารถเลอืกและประยกุตใ์ช ้
เทคนคิทางสถติหิรอืคณติศาสตร์เทคนคิทางสถติหิรอืคณติศาสตร์
ที�เกี�ยวขอ้งในการตดัสนิใจ ที�เกี�ยวขอ้งในการตดัสนิใจ 

    

2.สามารถเทคโนโลยสีารสนเทศ2.สามารถเทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการบรหิารจัดการไดอ้ยา่งในการบรหิารจัดการไดอ้ยา่ง
เหมาะสม เหมาะสม 

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

  4. การสอนแบบโปรแกรม4. การสอนแบบโปรแกรม
(Programmed Instruction)/การ(Programmed Instruction)/การ
เรยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอร์เรยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอร์
ชว่ยสอน/การเรยีนแบบผสมชว่ยสอน/การเรยีนแบบผสม
ผสาน/การเรยีนแบบออนไลน์ผสาน/การเรยีนแบบออนไลน์

  5. การฝึกปฏบิตั ิ(Practice)5. การฝึกปฏบิตั ิ(Practice)
  6. การระดมสมอง (Brain6. การระดมสมอง (Brain

storming)storming)  

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

  3. การเขา้ชั �นเรยีน/การเขา้รว่ม3. การเขา้ชั �นเรยีน/การเขา้รว่ม
กจิกรรมกจิกรรม  
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สถานสถาน
ะะ

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

3.สามารถสื�อสารไดอ้ยา่งมี3.สามารถสื�อสารไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพทั �งการประสทิธภิาพทั �งการ
ฟัง พดู เขยีน ฟัง พดู เขยีน 

    

4.สามารถเลอืกใชร้ปูแบบการนํา4.สามารถเลอืกใชร้ปูแบบการนํา
เสนอไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ เสนอไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

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

  3. กจิกรรม3. กจิกรรม  

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

  3. การเขา้ชั �นเรยีน/การเขา้รว่ม3. การเขา้ชั �นเรยีน/การเขา้รว่ม
กจิกรรมกจิกรรม  

  

หมวดที� 5. แผนการสอนและการประเมนิผลหมวดที� 5. แผนการสอนและการประเมนิผล

1.1. แผนการสอนแผนการสอน

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 แจกแผนการแจกแผนการ
สอน  ทําความสอน  ทําความ
รูจั้ก ความรูจั้ก ความ
เขา้ใจ และเขา้ใจ และ
กําหนดกตกิากําหนดกตกิา
ในการเรยีนในการเรยีน
การสอน  การสอน  

3 3 0 0 1. การ1. การ
บรรยายบรรยาย

  2. การ2. การ
ใชเ้กมใชเ้กม
(Game)(Game)
  

  1.1.
PowerPower
PointPoint  

  1. การ1. การ
เขา้ชั �นเขา้ชั �น
เรยีน/เรยีน/
การเขา้การเขา้
รว่มรว่ม
กจิกรรมกจิกรรม  

2 2 บทบท
ที� 1 เทคโนโลที� 1 เทคโนโล
ยสีารสนเทยสีารสนเท
ศกบัโลจสิติศกบัโลจสิติ
กสย์คุกสย์คุ
โลกาภวิฒัน ์โลกาภวิฒัน ์

3 3 0 0 1. การ1. การ
บรรยายบรรยาย

  2. การ2. การ
อภปิรายอภปิราย

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

  4. การ4. การ
ระดมระดม
สมองสมอง
(Brain(Brain
storminstormin
g)g)  

  1.1.
เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน

  2.2.
PowerPower
PointPoint  

  1. การ1. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้นการบา้น

  2. การ2. การ
เขา้ชั �นเขา้ชั �น
เรยีน/เรยีน/
การเขา้การเขา้
รว่มรว่ม
กจิกรรมกจิกรรม

  3. การ3. 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 ิ

3 3 บทที� 2 ระบบบทที� 2 ระบบ
เทคโนโลยีเทคโนโลยี
สารสนเทศสารสนเทศ
สําหรับการสําหรับการ
บรหิารคลงับรหิารคลงั
สนิคา้ สนิคา้ 

3 3 0 0 1. การ1. การ
บรรยายบรรยาย

  2. การ2. การ
อภปิรายอภปิราย

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

  1.1.
เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน

  2.2.
PowerPower
PointPoint  

  1. การ1. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้นการบา้น

  2. การ2. การ
เขา้ชั �นเขา้ชั �น
เรยีน/เรยีน/
การเขา้การเขา้
รว่มรว่ม
กจิกรรมกจิกรรม

  3. การ3. การ
สอบสอบ
กลางกลาง
ภาคภาค  

4 4 กจิกรรมบนัฑิกจิกรรมบนัฑิ
ตนักปฏบิตั ิตนักปฏบิตั ิ

0 0 3 3 1. การ1. การ
ใช ้ใช ้
สถานกาสถานกา
รณ์รณ์
จําลองจําลอง
(Simula(Simula
tion)tion)

  2. การ2. การ
สอนสอน
แบบแบบ
โปรแกรโปรแกร
มม
(Progra(Progra
mmedmmed
InstructiInstructi
on)/การon)/การ
เรยีนเรยีน
ดว้ยบทดว้ยบท
เรยีนเรยีน
คอมพวิเคอมพวิเ
ตอรช์ว่ยตอรช์ว่ย
สอน/สอน/
การเรยีนการเรยีน
แบบแบบ
ผสมผสม
ผสาน/ผสาน/
การเรยีนการเรยีน
แบบแบบ
ออนไลออนไล
น์น์

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

  1.1.
PowerPower
PointPoint

  2.2.
VDOVDO  

  1. การ1. การ
ประเมนิประเมนิ
รายงาน/รายงาน/
โครงโครง
งานงาน

  2. การ2. การ
เขา้ชั �นเขา้ชั �น
เรยีน/เรยีน/
การเขา้การเขา้
รว่มรว่ม
กจิกรรมกจิกรรม

  3. การ3. 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 ิ

5 5 บทที� 3 ระบบบทที� 3 ระบบ
บรหิารคลงับรหิารคลงั
สนิคา้ สนิคา้ 

3 3 0 0 1. การ1. การ
บรรยายบรรยาย

  2. การ2. การ
อภปิรายอภปิราย

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

  4. การ4. การ
สอนสอน
แบบแบบ
โปรแกรโปรแกร
มม
(Progra(Progra
mmedmmed
InstructiInstructi
on)/การon)/การ
เรยีนเรยีน
ดว้ยบทดว้ยบท
เรยีนเรยีน
คอมพวิเคอมพวิเ
ตอรช์ว่ยตอรช์ว่ย
สอน/สอน/
การเรยีนการเรยีน
แบบแบบ
ผสมผสม
ผสาน/ผสาน/
การเรยีนการเรยีน
แบบแบบ
ออนไลออนไล
น์น์

  5. การ5. การ
ระดมระดม
สมองสมอง
(Brain(Brain
storminstormin
g)g)  

  1.1.
เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน

  2.2.
PowerPower
PointPoint

  3.3.
VDOVDO  

  1. การ1. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้นการบา้น

  2. การ2. การ
เขา้ชั �นเขา้ชั �น
เรยีน/เรยีน/
การเขา้การเขา้
รว่มรว่ม
กจิกรรมกจิกรรม

  3. การ3. 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 ิ

6 6 บทที� 4 ระบบบทที� 4 ระบบ
บรหิารจัดการบรหิารจัดการ
งานขนสง่ งานขนสง่ 

3 3 0 0 1. การ1. การ
บรรยายบรรยาย

  2. การ2. การ
อภปิรายอภปิราย

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

  4. การ4. การ
สอนสอน
แบบแบบ
โปรแกรโปรแกร
มม
(Progra(Progra
mmedmmed
InstructiInstructi
on)/การon)/การ
เรยีนเรยีน
ดว้ยบทดว้ยบท
เรยีนเรยีน
คอมพวิเคอมพวิเ
ตอรช์ว่ยตอรช์ว่ย
สอน/สอน/
การเรยีนการเรยีน
แบบแบบ
ผสมผสม
ผสาน/ผสาน/
การเรยีนการเรยีน
แบบแบบ
ออนไลออนไล
น์น ์ 

  1.1.
เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน

  2.2.
PowerPower
PointPoint  

  1. การ1. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้นการบา้น

  2. การ2. การ
เขา้ชั �นเขา้ชั �น
เรยีน/เรยีน/
การเขา้การเขา้
รว่มรว่ม
กจิกรรมกจิกรรม

  3. การ3. 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 ิ

7 7 กจิกรรมกจิกรรม
บณัฑตินักบณัฑตินัก
ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

0 0 3 3 1. การ1. การ
สอนสอน
แบบแบบ
โปรแกรโปรแกร
มม
(Progra(Progra
mmedmmed
InstructiInstructi
on)/การon)/การ
เรยีนเรยีน
ดว้ยบทดว้ยบท
เรยีนเรยีน
คอมพวิเคอมพวิเ
ตอรช์ว่ยตอรช์ว่ย
สอน/สอน/
การเรยีนการเรยีน
แบบแบบ
ผสมผสม
ผสาน/ผสาน/
การเรยีนการเรยีน
แบบแบบ
ออนไลออนไล
น์น์

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

  3. การ3. การ
สอนโดยสอนโดย
ใช ้ใช ้
ปัญหาปัญหา
เป็นฐานเป็นฐาน
(Proble(Proble
m-m-
basedbased
instructiinstructi
on)on)

  4. การ4. การ
ระดมระดม
สมองสมอง
(Brain(Brain
storminstormin
g)g)  

  1.1.
PowerPower
PointPoint

  2.2.
VDOVDO  

  1. การ1. การ
ประเมนิประเมนิ
รายงาน/รายงาน/
โครงโครง
งานงาน

  2. การ2. การ
เขา้ชั �นเขา้ชั �น
เรยีน/เรยีน/
การเขา้การเขา้
รว่มรว่ม
กจิกรรมกจิกรรม

  3. การ3. การ
สอบสอบ
กลางกลาง
ภาคภาค  

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� 5 ทางบทที� 5 ทาง
เลอืกเลอืก
ซอฟตแ์วรโ์ลจิซอฟตแ์วรโ์ลจิ
สตกิส ์สตกิส ์

3 3 0 0 1. การ1. การ
บรรยายบรรยาย

  2. การ2. การ
อภปิรายอภปิราย

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

  4. การ4. การ
ระดมระดม
สมองสมอง
(Brain(Brain
storminstormin
g)g)  

  1.1.
เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน

  2.2.
PowerPower
PointPoint  

  1. การ1. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้นการบา้น

  2. การ2. การ
เขา้ชั �นเขา้ชั �น
เรยีน/เรยีน/
การเขา้การเขา้
รว่มรว่ม
กจิกรรมกจิกรรม

  3. การ3. การ
สอบสอบ
ปลายปลาย
ภาคภาค  

1010
  

บทบท
ที� 6 ซอฟตแ์วที� 6 ซอฟตแ์ว
รป์ระยกุต์รป์ระยกุต์
สําหรับอโีลจิสําหรับอโีลจิ
สตกิสแ์ละสตกิสแ์ละ
อคีอมเมริซ์ อคีอมเมริซ์ 

3 3 0 0 1. การ1. การ
บรรยายบรรยาย

  2. การ2. การ
อภปิรายอภปิราย

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

  4. การ4. การ
ระดมระดม
สมองสมอง
(Brain(Brain
storminstormin
g)g)  

  1.1.
เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน

  2.2.
PowerPower
PointPoint  

  1. การ1. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้นการบา้น

  2. การ2. การ
เขา้ชั �นเขา้ชั �น
เรยีน/เรยีน/
การเขา้การเขา้
รว่มรว่ม
กจิกรรมกจิกรรม

  3. การ3. การ
สอบสอบ
ปลายปลาย
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 ิ

1111
  

กจิกรรมกจิกรรม
บณัฑตินักบณัฑตินัก
ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

0 0 3 3 1. การ1. การ
ใชก้รณีใชก้รณี
ศกึษาศกึษา
(Case)(Case)

  2. การ2. การ
สอนสอน
แบบแบบ
โปรแกรโปรแกร
มม
(Progra(Progra
mmedmmed
InstructiInstructi
on)/การon)/การ
เรยีนเรยีน
ดว้ยบทดว้ยบท
เรยีนเรยีน
คอมพวิเคอมพวิเ
ตอรช์ว่ยตอรช์ว่ย
สอน/สอน/
การเรยีนการเรยีน
แบบแบบ
ผสมผสม
ผสาน/ผสาน/
การเรยีนการเรยีน
แบบแบบ
ออนไลออนไล
น์น์

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

  4.4.
กจิกรรมกจิกรรม  

  1.1.
PowerPower
PointPoint

  2.2.
VDOVDO  

  1. การ1. การ
ประเมนิประเมนิ
รายงาน/รายงาน/
โครงโครง
งานงาน

  2. การ2. การ
เขา้ชั �นเขา้ชั �น
เรยีน/เรยีน/
การเขา้การเขา้
รว่มรว่ม
กจิกรรมกจิกรรม

  3. การ3. การ
สอบสอบ
ปลายปลาย
ภาคภาค  

1212
  

บทที� 7 แนวบทที� 7 แนว
โนม้โนม้
เทคโนโลยโีลเทคโนโลยโีล
จสิตกิส์จสิตกิส์
ซพัพลายเชน ซพัพลายเชน 

3 3 0 0 1. การ1. การ
บรรยายบรรยาย

  2. การ2. การ
อภปิรายอภปิราย

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

  1.1.
เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน

  2.2.
PowerPower
PointPoint  

  1. การ1. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้นการบา้น

  2. การ2. การ
เขา้ชั �นเขา้ชั �น
เรยีน/เรยีน/
การเขา้การเขา้
รว่มรว่ม
กจิกรรมกจิกรรม

  3. การ3. การ
สอบสอบ
ปลายปลาย
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 ิ

1313
  

บทที� 8 อาร์บทที� 8 อาร์
เอฟไอดกีบักาเอฟไอดกีบักา
รพัฒนาโลจิรพัฒนาโลจิ
สตกิสแ์ละสตกิสแ์ละ
ซพัพลายเชน ซพัพลายเชน 

3 3 0 0 1. การ1. การ
บรรยายบรรยาย

  2. การ2. การ
อภปิรายอภปิราย

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

  4. การ4. การ
ระดมระดม
สมองสมอง
(Brain(Brain
storminstormin
g)g)  

  1.1.
เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน

  2.2.
PowerPower
PointPoint

  3.3.
VDOVDO  

  1. การ1. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้นการบา้น

  2. การ2. การ
เขา้ชั �นเขา้ชั �น
เรยีน/เรยีน/
การเขา้การเขา้
รว่มรว่ม
กจิกรรมกจิกรรม

  3. การ3. การ
สอบสอบ
ปลายปลาย
ภาคภาค  

1414
  

บทที� 9 การบทที� 9 การ
ประยกุตใ์ชไ้อประยกุตใ์ชไ้อ
ทโีลจสิตกิสใ์นทโีลจสิตกิสใ์น
อตุสาหกรรม อตุสาหกรรม 

3 3 0 0 1. การ1. การ
บรรยายบรรยาย

  2. การ2. การ
อภปิรายอภปิราย

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

  4. การ4. การ
ระดมระดม
สมองสมอง
(Brain(Brain
storminstormin
g)g)

  5. การ5. การ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้
ดว้ยดว้ย
ทกัษะทกัษะ
การการ
สื�อสารสื�อสาร
(Learni(Learni
ng tong to
CommuCommu
nicate)nicate)  

  1.1.
เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน

  2.2.
PowerPower
PointPoint  

  1. การ1. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้นการบา้น

  2. การ2. การ
เขา้ชั �นเขา้ชั �น
เรยีน/เรยีน/
การเขา้การเขา้
รว่มรว่ม
กจิกรรมกจิกรรม

  3. การ3. การ
สอบสอบ
ปลายปลาย
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 ิ

1515
  

กจิกรรมกจิกรรม
บณัฑตินักบณัฑตินัก
ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

0 0 3 3 1. การ1. การ
ใชก้รณีใชก้รณี
ศกึษาศกึษา
(Case)(Case)

  2. การ2. การ
สอนสอน
แบบแบบ
โปรแกรโปรแกร
มม
(Progra(Progra
mmedmmed
InstructiInstructi
on)/การon)/การ
เรยีนเรยีน
ดว้ยบทดว้ยบท
เรยีนเรยีน
คอมพวิเคอมพวิเ
ตอรช์ว่ยตอรช์ว่ย
สอน/สอน/
การเรยีนการเรยีน
แบบแบบ
ผสมผสม
ผสาน/ผสาน/
การเรยีนการเรยีน
แบบแบบ
ออนไลออนไล
น์น์

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

  4. การ4. การ
ระดมระดม
สมองสมอง
(Brain(Brain
storminstormin
g)g)

  5.5.
กจิกรรมกจิกรรม  

  1.1.
PowerPower
PointPoint

  2.2.
VDOVDO  

  1. การ1. การ
ประเมนิประเมนิ
รายงาน/รายงาน/
โครงโครง
งานงาน

  2. การ2. การ
เขา้ชั �นเขา้ชั �น
เรยีน/เรยีน/
การเขา้การเขา้
รว่มรว่ม
กจิกรรมกจิกรรม

  3. การ3. การ
สอบสอบ
ปลายปลาย
ภาคภาค  

1616
  

สรปุเนื�อหาบทสรปุเนื�อหาบท
เรยีน เรยีน 

3 3 0 0 1. การ1. การ
บรรยายบรรยาย

  2. การ2. การ
อภปิรายอภปิราย
  

  1.1.
PowerPower
PointPoint  

  1. การ1. การ
เขา้ชั �นเขา้ชั �น
เรยีน/เรยีน/
การเขา้การเขา้
รว่มรว่ม
กจิกรรมกจิกรรม

  2. การ2. การ
สอบสอบ
ปลายปลาย
ภาคภาค  

1717
  

สอบปลายสอบปลาย
ภาค ภาค 

0 0 0 0         1. การ1. การ
สอบสอบ
ปลายปลาย
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 ิ

รวมรวม 33.0033.00 12.0012.00

2.2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้

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

คะแนนคะแนน สดัสว่นการสดัสว่นการ
ประเมนิประเมนิ

1 1 การประเมนิการบา้น การประเมนิการบา้น 2-3,5-6,9-2-3,5-6,9-
10,12-14 10,12-14 

10.00 10.00 10.00 10.00 

2 2 การประเมนิรายงาน/โครงงาน การประเมนิรายงาน/โครงงาน 4,7,11,15 4,7,11,15 30.00 30.00 30.00 30.00 

3 3 การเขา้ชั �นเรยีน/การเขา้รว่มการเขา้ชั �นเรยีน/การเขา้รว่ม
กจิกรรม กจิกรรม 

1-7,9-16 1-7,9-16 10.00 10.00 10.00 10.00 

4 4 การสอบกลางภาค การสอบกลางภาค 8 8 20.00 20.00 20.00 20.00 

5 5 การสอบปลายภาค การสอบปลายภาค 17 17 30.00 30.00 30.00 30.00 

รวมรวม 100.00100.00 100.00100.00

  

หมวดที� 6. ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอนหมวดที� 6. ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน

1.1. เอกสารและตาํราหลกัเอกสารและตาํราหลกั

IT Logistics Management, วศิษิฎ ์วฒันานุกลูIT Logistics Management, วศิษิฎ ์วฒันานุกลู

Logistics Information System Management, ดร. คํานาย อภปิรัชญาสกลุLogistics Information System Management, ดร. คํานาย อภปิรัชญาสกลุ

2.2. เอกสารและขอ้มลูสาํคญัเอกสารและขอ้มลูสาํคญั

3.3. เอกสารและขอ้มลูแนะนําเอกสารและขอ้มลูแนะนํา

  

หมวดที� 7. การประเมนิและปรบัปรงุการดาํเนนิการของรายวชิาหมวดที� 7. การประเมนิและปรบัปรงุการดาํเนนิการของรายวชิา
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1.1. กลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษากลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา

การประเมนิประสทิธผิลในรายวชิานี� ที�จัดทําโดยนักศกึษา ไดจั้ดกจิกรรมในการนําแนวคดิและความเห็นจากการประเมนิประสทิธผิลในรายวชิานี� ที�จัดทําโดยนักศกึษา ไดจั้ดกจิกรรมในการนําแนวคดิและความเห็นจาก
นักศกึษาไดด้งันี�นักศกึษาไดด้งันี�

  - การสนทนากลุม่ระหวา่งผูส้อนและผูเ้รยีน- การสนทนากลุม่ระหวา่งผูส้อนและผูเ้รยีน
  - การสงัเกตการณจ์ากพฤตกิรรมของผูเ้รยีน- การสงัเกตการณจ์ากพฤตกิรรมของผูเ้รยีน
  - แบบประเมนิผูส้อน และแบบประเมนิรายวชิา- แบบประเมนิผูส้อน และแบบประเมนิรายวชิา

  - การวดัผลสมัฤทธิ�ทางการเรยีน- การวดัผลสมัฤทธิ�ทางการเรยีน

  

2.2. กลยทุธก์ารประเมนิการสอนกลยทุธก์ารประเมนิการสอน

ในการเกบ็ขอ้มลูเพื�อประเมนิการสอน ไดม้กีลยทุธ ์ดงันี�ในการเกบ็ขอ้มลูเพื�อประเมนิการสอน ไดม้กีลยทุธ ์ดงันี�
  - ผลการสอบ- ผลการสอบ

  - การทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรู ้- การทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรู ้
  - แบบประเมนิผูส้อนโดยมหาวทิยาลยัเป็นผูดํ้าเนนิการ- แบบประเมนิผูส้อนโดยมหาวทิยาลยัเป็นผูดํ้าเนนิการ

3.3. การปรบัปรงุการสอนการปรบัปรงุการสอน

ผูส้อนนําผลการประเมนิและความเห็นของนักศกึษามาวเิคราะห ์ทั �งนี�อาจมกีารประชมุกลุม่ยอ่ยกบันักศกึษาผูส้อนนําผลการประเมนิและความเห็นของนักศกึษามาวเิคราะห ์ทั �งนี�อาจมกีารประชมุกลุม่ยอ่ยกบันักศกึษา
เพื�อหาขอ้มลูเพิ�มเตมิในการปรับปรงุการสอนเพื�อหาขอ้มลูเพิ�มเตมิในการปรับปรงุการสอน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ�ของนกัศกึษาในรายวชิา4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ�ของนกัศกึษาในรายวชิา

4.14.1 การทวนผลสมัฤทธิ�โดยนกัศกึษาการทวนผลสมัฤทธิ�โดยนกัศกึษา

ดา้นที� 1 ดา้นคณุธรรมจรยิธรรมดา้นที� 1 ดา้นคณุธรรมจรยิธรรม  
ดา้นที� 2 ดา้นความรู ้ดา้นที� 2 ดา้นความรู ้ 
ดา้นที� 3 ดา้นทกัษะทางปัญญาดา้นที� 3 ดา้นทกัษะทางปัญญา  
ดา้นที� 4 ดา้นทกัษะความสมัพันธร์ะหวา่งบคุคลและความรับผดิชอบดา้นที� 4 ดา้นทกัษะความสมัพันธร์ะหวา่งบคุคลและความรับผดิชอบ  
ดา้นที� 5 ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื�อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศดา้นที� 5 ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื�อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  

4.24.2 การทวนผลสมัฤทธิ�โดยอาจารยผ์ูส้อนการทวนผลสมัฤทธิ�โดยอาจารยผ์ูส้อน

  

5.5. การดาํเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิาการดาํเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา

จากผลการประเมนิ และทวนสอบผลสมัฤทธิ�ประสทิธผิลรายวชิา ไดม้กีารวางแผนการปรับปรงุการสอนจากผลการประเมนิ และทวนสอบผลสมัฤทธิ�ประสทิธผิลรายวชิา ไดม้กีารวางแผนการปรับปรงุการสอน
และรายละเอยีดวชิา เพื�อใหเ้กดิคณุภาพมากขึ�น ดงันี�และรายละเอยีดวชิา เพื�อใหเ้กดิคณุภาพมากขึ�น ดงันี�

  - ปรับปรงุรายวชิาทกุ 3 ปี หรอืตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน- ปรับปรงุรายวชิาทกุ 3 ปี หรอืตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน
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6.6. แผนการปรบัปรงุรายวชิา ใหม้คีวามทนัสมยัแผนการปรบัปรงุรายวชิา ใหม้คีวามทนัสมยั


