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คํานํา
มคอ.3 นี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางใหกับอาจารยผูสอนที่ดําเนินการสอน ในรายวิชาความรู
พื้นฐานโลจิสติกสและโซอุปทาน รหัสวิชา 3663106 โดย มคอ.3 ไดแบงหมวดที่เกี่ยวของกับการสอนไว 7
หมวด ดังตอไปนี้ หมวด 1 ขอมูลทั่วไป หมวด 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค หมวด 3 ลักษณะและการ
ดําเนินการ หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล หมวด
6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน และหมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
โดยในการจัดทํา มคอ.3 นี้คํานึงถึงหัวขอการสอนและ Learning Outcome ที่มีความสอดคลองกับ
คําอธิบายรายวิชา รวมทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่ผูเรียนไดมีสวนรวมในการ
เรียนรูดวย
ผูจัดทําหวังวา มคอ.3 ที่จัดทําขึ้นจะเปนประโยชนสําหรับผูที่นําไปใชในการจัดการเรียนการสอน
และยินดีรับฟงขอเสนอแนะตางๆ เพื่อปรับปรุงให มคอ.3 ฉบับนี้มีความสมบูรณเพิ่มมากขึ้น และขอขอบคุณ
มา ณ โอกาสนี้
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
รหัสวิชา 3663106 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) ความรูพ ื้นฐานโลจิสติกสและโซอุปทาน
(ภาษาอังกฤษ) Fundamentals of Logistics and Supply Chain
2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต หมวดวิชาเลือก กลุมวิชาการจัดการโลจิสติกส
4. อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารยผสู อน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิธิพัฒน สุทธิธรรม
อาจารยผูสอน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิธิพัฒน สุทธิธรรม ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ชั้นปที่ 3 (กลุมวิชาเลือก) และชั้นปที่ 4 (วิชาเลือกเสรี)
6. รายวิชาที่ตอ งเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตอ งเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
หอง 32304 อาคาร 32 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ลาสุด
10 มิถุนายน 2563

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อใหผูเรียนมีจิตสํานึกและจรรยาบรรณที่ดีในวิชาชีพที่เกี่ยวของกับโลจิสติกส และโซอุปทาน
1.2
เพื่อใหผูเรียนเขาใจถึงความหมาย ความสําคัญ และความสัมพันธขององคประกอบตางๆของ
กระบวนการโลจิสติกส และโซอุปทาน
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1.3 เพื่อผูเรียนมีทักษะที่จําเปนเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน เพื่อใชในการตัดสินใจ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานได
1.4 เพื่อพัฒนาผูเรียนสามารถประยุกตความรูในการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน และพัฒนาทักษะ
ในการทํางานรวมกับผูอื่นได
1.5 เพื่อพัฒนาผูเรียนใหสามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารรอบดาน โดยเฉพาะทักษะในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณเพื่อใชในการตัดสินใจ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน ซึ่งประกอบไปดวย
องคความรูในหลักการสําคัญของโลจิสติกสและโซอุปทาน ไดแก การจัดหา การจัดซื้อ การวางแผนการผลิต
การจัดการสินคาคงคลัง การขนสง การกระจายสินคา และการบริการลูกคา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ความหมาย วั ต ถุ ป ระสงค ความสํ า คั ญ หลั ก การของโลจิ ส ติ ก ส แ ละโซ อุ ป ทาน กิ จ กรรมด า น
โลจิสติกสและโซอุปทาน การจัดการโลจิสติกส การจัดการโซอุปทาน บทบาทและความสัมพันธระหวาง
โลจิสติกสและโซอุปทาน การจัดซื้อจัดหา การจัดการวัสดุ การจัดการสินคาคงคลัง การบรรจุภัณฑ การขนสงและ
การกระจายสินคา การบริการลูกคา การพัฒนาองคการโลจิสติกสและโซอุปทาน
Meanings, objectives, significance, principles of logistics and supply chain, logistics activities
and supply chain, logistics management, supply chain management, role and relationship
between logistics and supply chain, purchasing, material management, inventory
management, packaging, transportation and distribution, customer service, logistics and supply
chain organization development
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
บรรยาย 45 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา

ตามความตองการของ
นักศึกษาเฉพาะราย

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมี

การศึกษาดวยตนเอง
90 ชั่วโมงตอตอภาค
การศึกษา
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3.
จํ า นวนชั่ วโมงต อสั ป ดาห ที่ อาจารยใ หคํา ปรึกษาและแนะนํา ทางวิช าการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
ชวงเวลาในการใหคําปรึกษา (Office Hour) สัปดาหละ 6 ชั่วโมง วันอังคาร และวันพุธ 9:00 - 12:00
ณ หองพักอาจารย ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย นอกจากนั้นยังอนุญาตใหนักศึกษาติดตอผานโทรศัพท
และ e-mail ดวยโดยบอกหมายเลขโทรศัพท และ e-mail address สวนตัวใหทราบในสัปดาหแรกของการ
สอน

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.1.1 มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ เขาใจผูอื่น เขาใจโลก และเคารพกฎ ระเบียบ
ขอบังคับตางๆ ของสถาบันและสังคม รวมถึงการเปนแบบอยางที่ดีได
1.1.2 มีจิตสํานึกที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
1.1.3 มีความรู ความเขาใจ ในคุณคาแหงวิชาชีพ และมีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ
1.1.4 มีความพอเพียงในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการ
สรางภูมิคุมกัน
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 สอดแทรกบทเรียนใหนักศึกษาไดเรียนรูถึงคุณธรรม และจริยธรรม ที่เกี่ยวกับการจัดการโลจิ
สติกส และโซอุปทาน
1.2.2 สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนอยางสม่ําเสมอ และสรางทัศนคติที่ดีตอการ
ปฏิบัติที่ถูกตอง ยกตัวอยางผลขององคกรที่ประกอบธุรกิจอยางมีจริยธรรมและไมมีจริยธรรม
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ความตรงตอเวลาในการเขาเรียนและสงงาน
1.3.2 วัดและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค มีจํานวนเพิ่มขึ้น เชน การมีทัศนคติที่
ดีในเรื่องของความโปรงใส ความเปนอิสระ และความเที่ยงธรรม เปนตน
2. ความรู
2.1 ความรูท ี่ตองไดรับ
 2.1.1 มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรดานการจัดการ
2.1.2 มีความรูกวางและเปนระบบเกี่ยวกับความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพดานการจัดการ
รวมทั้งมีความเขาใจอยางเทาทันในผลกระทบในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก
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2.1.3 มีความรูและความเขาใจในดานการวางแผน การจัดโครงสรางองคการ การปฏิบัติการ การ
ควบคุมและการประเมินผลการดําเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานใหสอดคลองกับสถานการณใน
ปจจุบัน
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 บรรยายใหความรู โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหมีความรูความเขาใจในแนวคิดดานการ
จัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
2.2.2 ใชวิธีการสอนแบบแบงกลุมการทํากิจกรรม คนควา วิเคราะห โดยผูสอนมอบหมายใหผูเรียน
ทํางานรวมกันเปนกลุม เพื่อวิเคราะห สังเคราะหความรูความเขาใจในประเด็นที่กําหนดและนําเสนอ
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 อภิปราย สังเกตการณ นําเสนอ แสดงความคิดเห็น การมีสวนรวม
2.3.2 สอบปลายภาค ขอสอบเนนทฤษฎี หลักการ และการประยุกตใช
3.ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.1.1 สามารถสืบคน ประมวลและประเมินขอมูลจากหลายแหลงไดดวยตนเอง มีความคิดวิเคราะห
อยางเปนระบบ มีเหตุผล และคิดอยางสรางสรรคเพื่อใหไดสารสนเทศที่เหมาะสมกับศตวรรษที่ 21
 3.1.2 สามารถประยุกตความรูทางการจัดการและดานอื่นที่สัมพันธกัน จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษา
และประสบการณมาใชงานตามสถานการณทั่วไปไดอยางเหมาะสม
3.1.3 มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 โดยคํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
และสามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลไดอยางถูกตอง ครบถวน
 3.1.4 สามารถคิดคนทางเลือก วิเคราะหทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอยางรอบดาน มี
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน
3.2 วิธีการสอน
ใช วิ ธีก ารจั ด การเรี ย นการสอนหลากหลายรู ปแบบรว มกั น การบู ร ณาการความรูศ าสตร ตา งๆที่
เกี่ยวของกับการจัดการโลจิสติกส และโซอุปทาน และการบริหารธุรกิจ ไดแก การบรรยาย (Lecture) การ
เรียนรูจากกรณีตัวอยาง (Case Based Learning) การอภิปรายกลุม และศึกษาคนควาอิสระ
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 การสังเกตการพัฒนาการคิด การแสดงออก และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียน
3.3.2 การนําเสนอผลการศึกษาคนควา การแสดงความคิดเห็น/การตอบคําถามของผูเรียน
3.3.3 การสอบปลายภาค ดวยขอสอบที่เนนการประยุกตใชความรูที่เรียนกับสถานการณปจจุบัน
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
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มคอ. 3
 4.1.1 สามารถแสดงความเปนกัลยาณมิตร ชวยเหลือผูอื่น และแสดงความรับผิดชอบในการ

ตัดสินใจในการกระทําของตนเอง รวมถึงความรับผิดชอบตอสังคม
4.1.2 สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นอยางสรางสรรคในการพัฒนาความรู และความคิด
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
 4.1.3 สามารถทํางานรวมกับผูอื่น แสดงภาวะผูนํา ผูตามไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ
และมีทักษะการแกปญหากลุม
 4.1.4 มีความเขาใจในสังคมพหุวัฒนธรรม มีทักษะในการปฏิสัมพันธกับผูอื่นอยางสรางสรรค
ตระหนักและเขาใจในวัฒนธรรมของสังคมที่ตนเองอาศัยอยูรวมทั้งเขาใจความแตกตางทางวัฒนธรรม และ
สามารถปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 มอบหมายงานใหผูเรียนทั้งรายบุคคลและรายกลุม
4.2.1 จัดกิจกรรมวิเคราะหกรณีศึกษาที่เกี่ยวของกับการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน และ
นําเสนอผลงาน
4.2.2 นําเสนอผลงาน อภิปราย และตั้งคําถาม
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ความถูกตองตรงประเด็นของงาน
4.3.2 สังเกตพฤติกรรม การมีสวนรวมและกิจกรรมที่มอบหมาย ความตั้งใจ ทุมเท
4.3.3 ความตรงตอเวลาในการสงงาน และการนําเสนอผลงาน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ งพัฒนา
5.1.1 สามารถประยุกตใชหลักคณิตศาสตร สถิติ การวิเคราะหเชิงปริมาณมาใชในการวิเคราะห
และตัดสินใจในการดําเนินชีวิต
5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศที่จําเปนไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.1.3 สามารถใชทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนที่เหมาะสมสําหรับกลุมบุคคลที่
แตกตางกันทั้งที่เปนขอมูลธุรกิจและขอมูลอื่น
5.1.4 สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม มาใชในการเก็บรวบรวมขอมูล การแปล
ความหมาย และการสื่อขอมูล
5.2 วิธีการสอน
ใชวิธีการจัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบรวมกัน ไดแก การบรรยาย (Lecture) การ
อภิปรายกลุม กิจกรรมกลุมสัมพันธ และการคนควาขอมูลจากฐานขอมูลตางๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไวให
เชน thailis, TDC ,Proquest และจากแหลงสารสนเทศอื่นๆ ทั้งในรูปแบบออนไลนและออฟไลน
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มคอ. 3
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 การประยุกตใชเทคโนโลยีในการสื่อสารระหวางบุคคล การนําเสนอผลการศึกษาคนควา
อิสระไดอยางเหมาะสม
5.3.2 การใชงานอินเตอรเน็ต เทคโนโลยีการสื่อสารในการสืบคนขอมูลจากแหลงตางๆ การอางอิง
แหลงที่มาของขอมูลสารสนเทศ
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มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่
1
(Online)

2
(Online)

หัวขอการสอน / Learning
จํานวน
Outcome
ชัว่ โมง
หัวขอการสอน
3
- แนะนํา รายละเอียดของรายวิช า
(มคอ. 3) ประเมิ น ความรู ค วาม
เขาใจและทักษะผูเรียนเกี่ยวกับโลจิ
สติกสและโซอุปทาน
- ความหมายของโลจิสติกส
- บทบาทของโลจิสติกส
Learning Outcome
ผูเ รีย นเขา ใจภาพรวมของรู ปแบบ
การเรียนการสอนและความหมาย
บทบาทของโลจิสติกส

หัวขอการสอน
- การจัดการโลจิสติกส
- การจัดการสินคาคงคลัง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมายรายวิชา
1. เอกสารประกอบการสอน
ขอ 1.1 1.2
ผศ.ดร.
2. PowerPoint
นิธิพัฒน
3. รายละเอียดของรายวิชา
สุทธิธรรม
(มคอ.3)
4.หนังสือการจัดการโลจิส
ติกสและโซอุปทาน
5.ระบบ WBSC
6. คลิปวิดีโอการจัดการโลจิ
สติกสเบื้องตน
สื่อการสอน

1.แนะนําแผนการสอนและการประเมินผล
ตาม มคอ.3
2.ใชวิธีการสอนแบบบรรยาย (online) ผาน
ระบบ WBSC รวมกับโปรแกรม Microsoft
Teams โดยผูสอนอธิบายทฤษฎีของเนื้อหา
หลั ก การวิ เ คราะห เ นื้ อ หาเพื่ อ ให ผู เ รี ย นเกิ ด
ความรู ค วามเข า ใจตามวั ต ถุ ป ระสงค ข อง
บทเรียน
3.ใชวิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผูสอนเปด
โอกาสให ผู เ รี ย นมี ก ารแลกเปลี่ ย นความ
คิ ด เห็ น โดยการอภิ ป ราย ซั ก ถาม และ
วิเคราะหเนื้อหาเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
และทักษะในการคิด การพูด การรับฟง การ
แสดงความคิดเห็น และการทํางานเปนกลุม
1.ใชวิธีการสอนแบบบรรยาย (online) ผาน 1. เอกสารประกอบการสอน ขอ 1.1 1.2 1.3 1.4 ผศ.ดร.
ระบบ WBSC รวมกับโปรแกรม Microsoft 2. PowerPoint
นิธิพัฒน
Teams โดยผูสอนอธิบายทฤษฎีของเนื้อหา 3. รายละเอียดของรายวิชา
สุทธิธรรม
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มคอ. 3
สัปดาหที่

3
(Online)

หัวขอการสอน / Learning
จํานวน
Outcome
ชัว่ โมง
- การจัดการการขนสง
Learning Outcome
ผูเรียนเขาใจองคประกอบของ
โลจิสติกสในดาน การจัดการสินคา
คงคลั ง และการจั ด การการขนส ง
และสามารถสังเคราะหข อมูลจาก
คลิปวิดีโอที่ไดศึกษา

หัวขอการสอน
- การจัดการคลังสินคา
- การจั ด การโลจิ ส ติ ก ส ไ ทย กั บ
AEC
Learning Outcome
ผูเรียนเขาใจองคประกอบของการ
จัดการโลจิสติกสในดานการจัดการ
คลังสินคา และโอกาสของ AEC ตอ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

หลั ก การวิ เ คราะห เ นื้ อ หาเพื่ อ ให ผู เ รี ย นเกิ ด
ความรู ค วามเข า ใจตามวั ต ถุ ป ระสงค ข อง
บทเรียน
2.ใชวิธกี ารสอนแบบอภิปราย โดยผูสอนเปด
โอกาสใหผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น โดยการอภิปราย ซักถาม และ
วิเคราะหเนื้อหาเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
และทักษะในการคิด การพูด การรับฟง การ
แสดงความคิดเห็น
3. แบงกลุมยอยวิเคราะหเนือ้ หาจากวิดีโอ
ประกอบการเรียนการสอน และแสดงความ
คิดเห็น
1.ใชวิธีการสอนแบบบรรยาย (online) ผาน
ระบบ WBSC รวมกับโปรแกรม Microsoft
Teams โดยผูสอนอธิบายทฤษฎีของเนื้อหา
หลั ก การวิ เ คราะห เ นื้ อ หาเพื่ อ ให ผู เ รี ย นเกิ ด
ความรู ค วามเข า ใจตามวั ต ถุ ป ระสงค ข อง
บทเรียน
2.ใชวิธกี ารสอนแบบอภิปราย โดยผูสอนเปด
โอกาสใหผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนความ

(มคอ.3)
4.คลิปวิดีโอการจัดการโลจิ
สติกสเบื้องตน
5.หนังสือการจัดการโลจิส
ติกสและโซอุปทาน
6.ระบบ WBSC

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

1. เอกสารประกอบการสอน ขอ 1.1 1.2 1.3 1.4 ผศ.ดร.
2. PowerPoint
นิธิพัฒน
3. รายละเอียดของรายวิชา
สุทธิธรรม
(มคอ.3)
4.กรณีศกึ ษาการจัดการ
คลังสินคาสมัยใหม
5.หนังสือการจัดการโลจิส
ติกสและโซอุปทาน
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มคอ. 3
สัปดาหที่

4
(Online)

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
การจัดการโลจิสติกสของไทย และ
ผูเรียนไดฝกทักษะการทํางาน
รวมกันเพื่อวิเคราะหกรณีศึกษา

จํานวน
ชั่วโมง

หัวขอการสอน
- ความหมายของโซอุปทาน
- การจัดการโซอุปทาน
- การจัดการผูสงมอบ
Learning Outcome
ผูเรียนเขาใจความหมายของโซ
อุปทานและความแตกตางจากโลจิส
ติกส รวมถึงองคประกอบตางๆในโซ
อุปทาน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
คิดเห็น โดยการอภิปราย ซักถาม และ
วิเคราะหเนื้อหาเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
และทักษะในการคิด การพูด การรับฟง การ
แสดงความคิดเห็น
3. แบงกลุมวิเคราะหกรณีศึกษาการจัดการ
คลังสินคาสมัยใหม
1.ใชวิธีการสอนแบบบรรยาย (online) ผาน
ระบบ WBSC รวมกับโปรแกรม Microsoft
Teams โดยผูสอนอธิบายทฤษฎีของเนื้อหา
หลั ก การวิ เ คราะห เ นื้ อ หาเพื่ อ ให ผู เ รี ย นเกิ ด
ความรู ค วามเข า ใจตามวั ต ถุ ป ระสงค ข อง
บทเรียน
2.ใชวิธกี ารสอนแบบอภิปราย โดยผูสอนเปด
โอกาสใหผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น โดยการอภิปราย ซักถาม และ
วิเคราะหเนื้อหาเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
และทักษะในการคิด การพูด การรับฟง การ
แสดงความคิดเห็น
3. แบงกลุมใหผูเรียนคนควา กิจกรรมโลจิ
สติกส จากคลิปวิดีโอที่ศึกษา

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

6.ระบบ WBSC
7. คลิปวิดีโอกิจกรรมโลจิ
สติกส

1. เอกสารประกอบการสอน ขอ 1.1 1.2 1.3 1.4 ผศ.ดร.
2. PowerPoint
นิธิพัฒน
3. รายละเอียดของรายวิชา
สุทธิธรรม
(มคอ.3)
4.ฐานขอมูล อินเทอรเน็ต
5.หนังสือการจัดการโลจิส
ติกสและโซอุปทาน
6.ระบบ WBSC
7. คลิปวิดีโอกิจกรรมโลจิ
สติกส
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มคอ. 3
สัปดาหที่
5
(Online)

6
(Online)

หัวขอการสอน / Learning
จํานวน
Outcome
ชัว่ โมง
หัวขอการสอน
3
- การตัดสินใจเลือกที่ตั้ง
- การวางแผนพยากรณ และการ
เติมเต็ม
- การวางแผนการขายและปฏิบัติการ
Learning Outcome
ผูเรียนเขาใจความหมายและองค
ประกอบตางๆ ในโซอุปทาน ผาน
เนื้อหาในบทเรียนและกรณีศึกษา

หัวขอการสอน
- เทคโนโลยี ส ารสนเทศกั บ โซ
อุปทาน
- การวัดสมรรถนะของโซอุปทาน
- ปจจัยสําคัญเพื่อประโยชนสูงสุด
ในโซอุปทาน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ใชวิธีการสอนแบบบรรยาย (online) ผาน
ระบบ WBSC รวมกับโปรแกรม Microsoft
Teams โดยผูสอนอธิบายทฤษฎีของเนื้อหา
หลั ก การวิ เ คราะห เ นื้ อ หาเพื่ อ ให ผู เ รี ย นเกิ ด
ความรู ค วามเข า ใจตามวั ต ถุ ป ระสงค ข อง
บทเรียน
2.ใชวิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผูสอนเปด
โอกาสให ผู เ รี ย นมี ก ารแลกเปลี่ ย นความ
คิ ด เห็ น โดยการอภิ ป ราย ซั ก ถาม และ
วิเคราะหเนื้อหาเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
และทักษะในการคิด การพูด การรับฟง การ
แสดงความ
3. แบงกลุมใหผูเรียนตัดสินใจเลือกทําเล ใน
ธุรกิจที่กําหนดให
1.ใชวิธีการสอนแบบบรรยาย (online) ผาน
ระบบ WBSC รวมกับโปรแกรม Microsoft
Teams โดยผูสอนอธิบายทฤษฎีของเนื้อหา
หลั ก การวิ เ คราะห เ นื้ อ หาเพื่ อ ให ผู เ รี ย นเกิ ด
ความรู ค วามเข า ใจตามวั ต ถุ ป ระสงค ข อง
บทเรียน

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมายรายวิชา
1. เอกสารประกอบการสอน ขอ 1.1 1.2 1.3 1.4 ผศ.ดร.
2. PowerPoint
นิธิพัฒน
3. รายละเอียดของรายวิชา
สุทธิธรรม
(มคอ.3)
4.ฐานขอมูล อินเทอรเน็ต
5.หนั ง สื อ การจั ด การโลจิ ส
ติกสและโซอุปทาน
6.ระบบ WBSC
7.คลิปวิดีโอการจัดการโซ
อุปทาน
สื่อการสอน

1. เอกสารประกอบการสอน
2. PowerPoint
3. รายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3)
4.คลิปวิดีโอการจัดการโซ
อุปทาน

ขอ 1.2 1.4 1.5

ผศ.ดร.
นิธิพัฒน
สุทธิธรรม
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มคอ. 3
สัปดาหที่

7
(Online)

หัวขอการสอน / Learning
จํานวน
Outcome
ชัว่ โมง
Learning Outcome
ผูเรียนเขาใจในปจจัยสําคัญที่มผี ล
ตอการจัดการโซอุปทาน อาทิการใช
เทคโนโลยี และการประเมินผลเพื่อ
วัดสมรรถนะของโซอุปทาน ผาน
การวิเคราะหและการแบงกลุม
เรียนรู
หัวขอการสอน
- การจัดการโซอุปทานยุคใหม
- การตัดสินใจสําหรับการจัดการโซ
อุปทาน
- การบริหารความเสี่ยงในโซอุปทาน
- Learning Outcome
ผูเรียนสามารถเขาใจและวิเคราะห
การะบวนการโซอุปทานรวมถึง
สามารถตัดสินใจเลือกแนวทางที่มี
ประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงใน
กระบวนการในโซอุปทานได

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
2.ใชวิธกี ารสอนแบบอภิปราย โดยผูสอนเปด
โอกาสใหผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น โดยการอภิปราย ซักถาม และ
วิเคราะหเนื้อหาเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
และทักษะในการคิด การพูด การรับฟง การ
แสดงความคิดเห็น
3. รั บ ชมคลิ ป วิ ดี โ อและแบ ง กลุ ม วิ เ คราะห
งานวิจัยที่ใหและนําเสนอผลการวิเคราะห
1.ใชวิธีการสอนแบบบรรยาย (online) ผาน
ระบบ WBSC รวมกับโปรแกรม Microsoft
Teams โดยผูสอนอธิบายทฤษฎีของเนื้อหา
หลั ก การวิ เ คราะห เ นื้ อ หาเพื่ อ ให ผู เ รี ย นเกิ ด
ความรู ค วามเข า ใจตามวั ต ถุ ป ระสงค ข อง
บทเรียน
2.ใชวิธกี ารสอนแบบอภิปราย โดยผูสอนเปด
โอกาสใหผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น โดยการอภิปราย ซักถาม และ
วิเคราะหเนื้อหาเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
และทักษะในการคิด การพูด การรับฟง การ
แสดงความคิดเห็น

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

5.หนังสือการจัดการโลจิ
สติกสและโซอุปทาน
6.ระบบ WBSC
7. งานวิจัยการจัดการโซ
อุปทานและโลจิสติกสของ
สินคาเกษตร

1. เอกสารประกอบการสอน ขอ 1.1 1.2 1.3 1.5 ผศ.ดร.
2. PowerPoint
นิธิพัฒน
3. รายละเอียดของรายวิชา
สุทธิธรรม
(มคอ.3)
4.ฐานขอมูล อินเทอรเน็ต
5.หนังสือการจัดการโลจิส
ติกสและโซอุปทาน
6.ระบบ WBSC
7. กรณีศกึ ษา
8. คลิปวิดีโอการจัดการโซ
อุปทาน
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

8
(Online)

หัวขอการสอน
- การวางแผนดําเนินงาน
- การวางแผนและการควบคุมการ
ผลิต
- การพยากรณอุปสงค
- การวางแผนผลิตรวม
- การปรับแผนการผลิต
Learning Outcome
ผูเรียนตระหนักถึงความสําคัญและ
ปจจัยสําคัญในกระบวนการวาง
แผนการผลิต และไดเรียนรูจ าก
ประสบการณของวิทยากรภายนอก

3

9
(Online)

หัวขอการสอน
- การควบคุมสินคาคงคลัง
- การวางแผนความตองการวัสดุ
- การสั่งซื้อขนาดประหยัด

3

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

1. เอกสารประกอบการสอน
2. PowerPoint
3. รายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3)
4.ฐานขอมูล อินเทอรเน็ต
5.หนังสือการจัดการโลจิส
ติกสและโซอุปทาน
6.ระบบ WBSC
7. คลิปวิดีโอการวางแผน
และบริหารการผลิต

ขอ 1.2 1.3 1.5

ผศ.ดร.
นิธิพัฒน
สุทธิธรรม

1. เอกสารประกอบการสอน
2. PowerPoint
3. รายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3)

ขอ 1.2 1.3 1.5

ผศ.ดร.
นิธิพัฒน
สุทธิธรรม

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3. วิเคราะหกรณีศึกษาเกี่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ยง ในรูปแบบตางๆในแตละกิจกรรม
ในโซอุปทาน
1.ใชวิธีการสอนแบบบรรยาย (online) ผาน
ระบบ WBSC รวมกับโปรแกรม Microsoft
Teams โดยผูสอนอธิบายทฤษฎีของเนื้อหา
หลั ก การวิ เ คราะห เ นื้ อ หาเพื่ อ ให ผู เ รี ย นเกิ ด
ความรู ค วามเข า ใจตามวั ต ถุ ป ระสงค ข อง
บทเรียน
2.ใชวิธกี ารสอนแบบอภิปราย โดยผูสอนเปด
โอกาสใหผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น โดยการอภิปราย ซักถาม และ
วิเคราะหเนื้อหาเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
และทักษะในการคิด การพูด การรับฟง การ
แสดงความคิดเห็น
3. รับชมคลิปวิดีโอและสรุปเนื่อหาสาระที่ได

1.ใช วิ ธี ก ารสอนแบบบรรยาย (online)
ผานระบบ WBSC
รวมกับโปรแกรม
Microsoft Teams โดยผูสอนอธิบาย
ทฤษฎี ข องเนื้ อ หา หลั ก การวิ เ คราะห
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มคอ. 3
สัปดาหที่

10
(Online)

หัวขอการสอน / Learning
จํานวน
Outcome
ชัว่ โมง
- การวางแผนกําลังการผลิต
Learning Outcome
ผูเรียนตระหนักถึงกลวิธีการควบคุม
สินคาคงคลัง และการจัดซือ้ ที่มี
ประสิทธิภาพวามีความสําคัญอยางไร
ในกระบวนการจัดการโซอุปทาน

หัวขอการสอน
- ความหมายของการบริหาร
ความสัมพันธลูกคา
- วัตถุประสงคของการบริหาร
ความสัมพันธลูกคา
- กระบวนการของการบริหาร
ความสัมพันธลูกคา
- Learning Outcome

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

เนื้อหาเพื่อใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ
ตามวัตถุประสงคของบทเรียน
2.ใชวิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผูสอน
เปดโอกาสใหผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น โดยการอภิปราย ซักถาม และ
วิเคราะหเนื้อหาเพื่อใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูและทักษะในการคิด การพูด การรับ
ฟง การแสดงความคิดเห็น และการทํางาน
เปนกลุม
3.
วิเคราะหกรณีศึกษาการควบคุม
คลังสินคา
1.ใช วิ ธี ก ารสอนแบบบรรยาย(online)
ผานระบบ WBSC
รวมกับโปรแกรม
Microsoft Teams โดยผูสอนอธิบาย
ทฤษฎี ข องเนื้ อ หา หลั ก การวิ เ คราะห
เนื้อหาเพื่อใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ
ตามวัตถุประสงคของบทเรียน
2.ใชวิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผูสอน
เปดโอกาสใหผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนความ

4.ฐานขอมูล อินเทอรเน็ต
5.หนังสือการจัดการโลจิ
สติกสและโซอุปทาน
6.ระบบ WBSC
7.คลิปวิดีโอการวางแผน
และบริหารการผลิต
8. กรณีศกึ ษาการควบคุม
คลังสินคาและความถูกตอง
ในการจัดสง

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

1. เอกสารประกอบการสอน ขอ 1.1 1.2 1.4 1.5 ผศ.ดร.
2. PowerPoint
นิธิพัฒน
3. รายละเอียดของรายวิชา
สุทธิธรรม
(มคอ.3)
4.ฐานขอมูล อินเทอรเน็ต
5.หนังสือการจัดการโลจิส
ติกสและโซอุปทาน
6.ระบบ WBSC

16

มคอ. 3
สัปดาหที่

11
(Online)

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
ผูเรียนไดเขาใจถึงวัตถุประสงคและ
ความสําคัญของการบริหาร
ความสัมพันธลูกคาผานการทํางาน
กลุมและวิเคราะหกรณีศกึ ษา

จํานวน
ชั่วโมง

หัวขอการสอน
- กิ จกรรมการบริ หารความสั มพั นธ
ลูกคา
- องคประกอบทั่วไปของการบริหาร
ความสัมพันธลูกคา
- ประโยชน ข องการบริ หารความ
สัมพันธลูกคา
Learning Outcome
ผูเรียนเขาใจองคประกอบของการ
บริหารความสัมพันธลูกคา และ
ความเกี่ยวของของการบริหาร
ความสัมพันธลูกคากับการจัดการโล
จิสจิกสและโซออุปทาน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

คิดเห็น โดยการอภิปราย ซักถาม และ
วิเคราะหเนื้อหาเพื่อใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูและทักษะในการคิด การพูด การรับ
ฟง การแสดงความคิดเห็น
3. สรุปเนื้อหาสาระที่ไดจากบทความ
1.ใช วิ ธี ก ารสอนแบบบรรยาย (online)
ผานระบบ WBSC
รวมกับโปรแกรม
Microsoft Teams โดยผูสอนอธิบาย
ทฤษฎี ข องเนื้ อ หา หลั ก การวิ เ คราะห
เนื้อหาเพื่อใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ
ตามวัตถุประสงคของบทเรียน
2.ใชวิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผูสอน
เปดโอกาสใหผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น โดยการอภิปราย ซักถาม และ
วิเคราะหเนื้อหาเพื่อใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูและทักษะในการคิด การพูด การรับ
ฟง การแสดงความคิดเห็น
3. รับชมคลิปวิดีโอและแบงกลุมวิเคราะห
และนําเสนอผลการวิเคราะห

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

7. บทความการบริหาร
ความสัมพันธกบั ลูกคา

1. เอกสารประกอบการสอน ขอ 1.1 1.2 1.3 1.4 ผศ.ดร.
2. PowerPoint
1.5
นิธิพัฒน
3. รายละเอียดของรายวิชา
สุทธิธรรม
(มคอ.3)
4.ฐานขอมูล อินเทอรเน็ต
5.หนังสือการจัดการโลจิส
ติกสและโซอุปทาน
6.ระบบ WBSC
7. คลิปวิดีโอการบริหาร
ความสัมพันธกบั ลูกคา

17

มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

12
(Online)

หัวขอการสอน
- ความหมายของการบริหาร
ความสัมพันธกบั ซัพพลายเออร
- เปาหมายของการบริหาร
ความสัมพันธกบั ผูสงมอบ
- กรอบในการทํางานการบริหาร
ความสัมพันธกบั ผูสงมอบ
Learning Outcome
ผูเรียนเขาใจองคประกอบของการ
บริหารความสัมพันธกับผูสงมอบ
และความเกี่ยวของของการบริหาร
ความสัมพันธผูสงมอบกับการ
จัดการโลจิสจิกสและโซออุปทาน

13
(Online)

หัวขอการสอน
- การวางแผนการสร า งความ
สัมพันธกับผูสงมอบ

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1.ใช วิ ธี ก ารสอนแบบบรรยาย (online)
ผานระบบ WBSC
รวมกับโปรแกรม
Microsoft Teams โดยผูสอนอธิบาย
ทฤษฎี ข องเนื้ อ หา หลั ก การวิ เ คราะห
เนื้อหาเพื่อใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ
ตามวัตถุประสงคของบทเรียน
2.ใชวิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผูสอน
เปดโอกาสใหผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนความ
คิ ด เห็ น โดยการอภิ ป ราย ซั ก ถาม และ
วิ เ คราะห เ นื้ อ หาเพื่ อ ให ผู เ รี ย นเกิ ด การ
เรียนรูและทักษะในการคิด การพูด การรับ
ฟง การแสดงความคิดเห็น
3. รับชมคลิปวิดีโอและแบงกลุมวิเคราะห
และนําเสนอผลการวิเคราะห
1.ใช วิ ธี ก ารสอนแบบบรรยาย (online)
ผานระบบ WBSC
รวมกับโปรแกรม
Microsoft Teams โดยผูสอนอธิบาย

1. เอกสารประกอบการสอน
2. PowerPoint
3. รายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3)
4.คลิปวิดีโอการบริหาร
ความสัมพันธกบั ผูสงมอบ
5.หนังสือการจัดการโลจิ
สติกสและโซอุปทาน
6.ระบบ WBSC

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

ขอ 1.1 1.2 1.5

ผศ.ดร.
นิธิพัฒน
สุทธิธรรม

1. เอกสารประกอบการสอน ขอ 1.1 1.2 1.3 1.4 ผศ.ดร.
2. PowerPoint
นิธิพัฒน
3. รายละเอียดของรายวิชา
สุทธิธรรม
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
จํานวน
Outcome
ชัว่ โมง
- การพั ฒ นาการบริ ห ารความ
สัมพันธกับผูสงมอบ
- ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ทํ า ให ก ารบริ ห าร
ความสั ม พั น ธ กั บ ผู ส ง มอบประสบ
ความสําเร็จ

- Learning Outcome
ผูเรียนเขาใจปจจัยสําคัญที่ทําให
การบริหารความสัมพันธกับผูสง
มอบประสบความสําเร็จและ
สามารถวางแผนเพื่อสรางเปนกล
ยุทธการแขงขันได

14
(Online)

หัวขอการสอน
- เครื่องมือและเทคโนโลยีเพื่อ
การจัดการ
- ระบบการแลกเปลี่ยนทาง
อิเล็คโทรนิคส
- ระบบบารโคต
- รหัสบงชี้โดยใชความถี่ของ

กิจกรรมการเรียนการสอน

ทฤษฎี ข องเนื้ อ หา หลั ก การวิ เ คราะห
เนื้อหาเพื่อใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ
ตามวัตถุประสงคของบทเรียน
2.ใชวิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผูสอน
เปดโอกาสใหผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น โดยการอภิปราย ซักถาม และ
วิเคราะหเนื้อหาเพื่อใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูและทักษะในการคิด การพูด การรับ
ฟง การแสดงความคิดเห็น
3. แบงกลุมคนควา และระดมความคิดเห็น
เรื่ อ งป ญ หาและอุ ป สรรคในเรื่ อ งความ
สัมพันธกับลูกคาและผูสงมอบ
1.ใช วิ ธี ก ารสอนแบบบรรยาย (online)
ผานระบบ WBSC
รวมกับโปรแกรม
Microsoft Teams โดยผูสอนอธิบาย
ทฤษฎี ข องเนื้ อ หา หลั ก การวิ เ คราะห
เนื้อหาเพื่อใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ
ตามวัตถุประสงคของบทเรียน
2.ใชวิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผูสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(มคอ.3)
4.ฐานขอมูล อินเทอรเน็ต
5.หนังสือการจัดการโลจิ
สติกสและโซอุปทาน
6.ระบบ WBSC
7. คลิปวิดีโอการบริหาร
ความสัมพันธกบั ผูสงมอบ

1. เอกสารประกอบการสอน ขอ 1.1 1.2 1.4 1.5 ผศ.ดร.
2. PowerPoint
นิธิพัฒน
3. รายละเอียดของรายวิชา
สุทธิธรรม
(มคอ.3)
4.ฐานขอมูล อินเทอรเน็ต
5.หนังสือการจัดการโลจิส
ติกสและโซอุปทาน
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

คลื่นวิทยุ
Learning Outcome
ผู เ รี ย น เ ข า ใ จเ ค รื่ อ งมื อ แ ล ะ
เทคโนโลยี ต า งๆ สํ า หรั บ การ
จัดการโลจิสติกส

15
(Online)

หัวขอการสอน
- ระบบกําหนดพิกัดที่ตั้งดาวเทียม
- การวางแผนทรั พ ยากรองค ก าร
โดยรวม
- ระบ บการ จั ด การคลั ง สิ น คา
(WMS)
- ระบบการจัดการการขนสง (TMS)
- สรุปและทบทวนเนื้อหาที่ไดเรียน
มาทั้งหมด

Learning Outcome
ผู เ รี ย น เ ข า ใ จ เ ค รื่ อ ง มื อ แ ล ะ
เ ท คโนโลยี ตาง ๆ สําห รับก า ร

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

เปดโอกาสใหผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น โดยการอภิปราย ซักถาม และ
วิเคราะหเนื้อหาเพื่อใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูและทักษะในการคิด การพูด การรับ
ฟง การแสดงความคิดเห็น
3.สรุ ปเนื้ อห า ส าระสํ าคั ญ ที่ ได จ าก
บทความ
1.ใช วิ ธี ก ารสอนแบบบรรยาย (online)
ผานระบบ WBSC
รวมกับโปรแกรม
Microsoft Teams โดยผูสอนอธิบาย
ทฤษฎี ข องเนื้ อ หา หลั ก การวิ เ คราะห
เนื้อหาเพื่อใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ
ตามวัตถุประสงคของบทเรียน
2.ใชวิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผูสอน
เปดโอกาสใหผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น โดยการอภิปราย ซักถาม และ
วิเคราะหเนื้อหาเพื่อใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูและทักษะในการคิด การพูด การรับ
ฟง การแสดงความคิดเห็น

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

6.ระบบ WBSC
7. บทความเทคโนโลยี
สําหรับโลจิสติกสยุคใหม

1. เอกสารประกอบการสอน ขอ 1.1 1.2 1.3 1.4 ผศ.ดร.
2. PowerPoint
นิธิพัฒน
3. รายละเอียดของรายวิชา
สุทธิธรรม
(มคอ.3)
4.คลิปวิดีโอเครือ่ งมือและ
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ
5.หนังสือการจัดการโลจิ
สติกสและโซอุปทาน
6.ระบบ WBSC
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มคอ. 3
สัปดาหที่

16

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
จัดการโลจิสติกส

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

3. รับชมคลิปวิดีโอและแบงกลุมวิเคราะห
และนําเสนอผลการวิเคราะห
สอบปลายภาค

หมายเหตุ แผนการสอนในแตละสัปดาหสามารถปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณ
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มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่

การเข า เรี ย น การมี
ส ว น ร ว ม ใ น ก า ร
อ ภิ ป ร า ย ก า ร ตั้ ง
คําถามและการตอบ
คําถาม
วิเคราะห กรณีศึกษา
บทความ คลิปวิดีโอ
แ ล ะ ง า น วิ จั ย ใ น
เนื้อหาที่เกี่ยวของ

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

1.1.3, 2.1.1,
2.1.2, 3.1.2

1. การเขาชั้นเรียน และความ
ตรงตอเวลา
2. การมีสวนรวมกิจกรรมใน
ชั้นเรียน

1-15

สัดสวนของ
การ
ประเมินผล
10%

1.1.3, 1.1.4
2.1.1, 2.1.2,
3.1.2, 3.1.3,
4.1.3, 5.1.3

1.ความคิดสรางสรรค
2.ค ว า ม ต ร ง ป ร ะ เ ด็ น กั บ
วัตถุประสงค
3.การมีสวนรวม การอภิปราย
และการนําเสนอ
1. การนําความรูที่ไดเรียนมา
ประยุกตใช
2. การนําเสนอผลการศึกษา

1-15

25%

12

25%

16

40%

นํ า เ ส น อ ก า ร เ พิ่ ม 3.1.2, 3.1.4
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น 5.1.1, 5.1.3
กระบวนการโลจิ ส 5.1.4
ติกสและโซอุปทาน
2.1.1, 2.1.2,
สอบปลายภาค 3.1.2, 5.1.1,
5.1.3

ความถูกตองของการตอบ
ขอสอบ และความคิด
สรางสรรค
รวมทั้งสิน้

100%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
สํานักโลจิสติกส กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร.(2559). การจัดการโลจิสติกสและโซ
อุปทาน.กรุงเทพฯ: เอ-พริ้นท แอนด แพ็ค.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ.(2560). การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน.กรุงเทพฯ: เอ็กเปอรเน็ท.
คํานาย อภิปรัชญาสกุล. (2555). การบริหารระบบขอมูลโลจิสติกส พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โฟกัส.
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มคอ. 3
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม. (2559). Best Prctices & Lessons Learned ระบบบริหารการจัดสง TMS
และการใชงานระบบจัดการโลจิสติกส. กรุงเทพ. เอ-พริ้นท แอนด แพ็ค.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
ฐานขอมูลออนไลน ไดแก Thailis, TDC ,Proquest

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน
1.2 แบบประเมินผูส อนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 ผลการวิเคราะหกรณีตัวอยาง
2.2 ความคิดสรางสรรค และแนวความคิดนวัตกรรมใหมๆ ทีต่ ามที่มอบหมาย
2.3 การนําเสนอผลงาน และการตอบคําถามของนักศึกษา
2.4 ผลการสอบปลายภาค
3. การปรับปรุงการสอน
นําผลการประเมินของภาคเรียนปจจุบันไปปรับปรุง มคอ.3 ของปการศึกษาถัดไปใหมีความเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยผูสอนกําหนดวิธีการสอนที่เนนใหนักศึกษาไดปฏิบัติจริง มีสวนรวมในการคิด
วิเคราะหและอภิปรายมากขึ้น ลดการบรรยายเนื้อหา และเพิ่มกิจกรรมในชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
4.2 รายงานผลการดําเนินงานรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)
4.3 จากผลการเรียนรูที่กําหนดใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.4 ประเมินขอสอบวาครอบคลุมผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวในคําอธิบายรายวิชาและการใหคะแนนใน
แตละรายวิชา (มคอ.3) โดยคณะกรรมการของหลักสูตร
4.5 จากผลงานของนักศึกษาที่ทํากิจกรรมหรือไดรับรางวัล
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย
นักศึกษาที่เรียนในแตละภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร
การรายงานรายวิชาโดยอาจารยผูสอนหลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนรับผิดชอบใน
การทบทวนเนื้อหาที่สอน กลยุทธที่ใชในการสอน และคณะกรรมการภายนอกหลักสูตร โดยนําผลการ
ประเมินมานําเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาตอไป
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