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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4173308
ปฏิบัติการโลจิสติกส และหวงโซอุปทาน
2. จํานวนหนวยกิต
2 หนวยกิต (0-4-2)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารย ชาญฉจิต วรรณนุรักษ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 2 ปการศึกษา 2563
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
1 พฤศจิกายน 2563
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับ หลักการปฏิบัติการโลจิสติกส และหวงโซ
อุปทานในงานอุตสาหกรรมในระดับสถานประกอบการ รวมถึงการวางแผน พื้นฐานทางปฏิบัติการโล
จิสติกส และหวงโซอุปทานเพื่อสนับสนุนการบริหารการผลิต และการประยุกตใชระบบสารสนเทศโล
จิสติกส
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2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรูพื้นฐาน เปนการเตรียมความพรอมดานปญญาในการนําความรู
ความเขาใจ เกี่ยวกับหลักการ ปฏิบัติการโลจิสติกส และหวงโซอุปทาน ในงานอุตสาหกรรมในระดับ
สถานประกอบการ รวมถึงการวางแผนกําหนดนโยบาย พื้นฐานทางปฏิบัติการโลจิสติกส และหวงโซ
อุปทานเพื่อสนับสนุนการบริหารการผลิต และการประยุกตใชระบบสารสนเทศโลจิสติกส
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการจัดการหวงโซอุปทานที่สรางประสิทธิภาพทางดานการผลิต การจัดการโลจิสติกส
ทั้งระบบ เริ่มตั้งแตการจัดหาและจัดซื้อ การจัดการและการควบคุมสินคาคงคลัง การขนถายวัสดุ การ
วางแผนและควบคุมการผลิต การบรรจุภัณฑ การขนสง การกระจายสินคา การจัดจําหนาย การ
บริการลูกคา และระบบสารสนเทศโลจิสติกส
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝกปฏิบัติ/งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
สอนเสริมตามความ
ปฏิบัติ 64 ชั่วโมงตอภาค ศึกษาดวยตนเอง
ตองการของนักศึกษา
การศึกษา
2 ชั่วโมงตอสัปดาห
เฉพาะราย
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
- จัดใหนักศึกษาพบอาจารยเพื่อขอคําปรึกษาและแนะนํา สัปดาหละ 1 ชั่วโมง (เฉพาะรายที่
ตองการ)
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1. ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริธรรม เสียสละและซื่อสัตยสุจริต
2. มีภาวะผูนําและผูตาม ตามสถานการณในแตละชวงเวลา
3. เคารพในสิทธิและขอบังคับ ความคิดเห็นของผูอื่นที่ทํางานรวมกัน
4. เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกร
5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
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1.2 วิธีการสอน
- มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และยกตัวอยางประกอบในระหวางการเรียนการสอน
1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเขาเรียน และสงผลงานที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา
มีการอางอิงเอกสารที่ไดนํามาทํารายงาน อยางถูกตองและเหมาะสม
การรวมกิจกรรมระหวางเรียน
การนําเสนอแนวความคิดและองคความรูใหม ๆ
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
มีความรูความเขาใจทฤษฎีและเนื้อหาที่สําคัญ ตลอดจนสามารถคิดวิเคราะหและสามารถนําไป
ประยุกตใชในวิชาชีพรวมถึงติดตามความกาวหนาทางวิชาการและสามารถบูรณาการความรูที่ศึกษา
กับความรูในศาสตรอื่นๆได
2.2 วิธีการสอน
- ยกตัวอยาง กรณีศึกษา เพื่อวิเคราะหในขณะทําการเรียนการสอน
- มีกิจกรรม ประเด็นปญหาเพื่อการถาม – ตอบในระหวางการเรียนการสอน
- การมอบหมายงานเพื่อการศึกษาคนควาและการปฏิบัติงานในชั้นเรียน
2.3 วิธีการประเมินผล
- ทดสอบกอนเรียน
- ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน
- ทดสอบยอย สอบปลายภาค ดวยโดยใชแบบทดสอบที่เนนการวัดหลักการทฤษฎีและการ
นําไปใช
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานตางๆ คิดอยางเปนระบบ เพื่อการปองกันและแกไขปญหา
ดานงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
- การบรรยาย/อภิปราย/ซักถาม
- ปฏิบัติงานและวิเคราะหงานที่ไดปฏิบัติ
- การนําสงผลงาน
- การสรุปบทเรียนและประเมินผลปลายภาค
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3.3 วิธีการประเมินผล
- ตรวจผลการปฏิบัติงานและสอบปลายภาค โดยเนนขอสอบที่มีการวิเคราะหสถานการณ หรือ
วิเคราะหแนวคิดในการประยุกตงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี
- วัดผลจากการทดสอบและการสงผลงาน
- สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานและการแกไขปญหา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน
- พัฒนาการแกไขปญหาในสถานการณตางๆ
- พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายใหครบถวนตาม
กําหนดเวลา
4.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานกลุมใหปฏิบัติ
- จัดกิจกรรมที่จะตองประสานงานกับบุคคลอื่น
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินตนเองและเพื่อน ดวยแบบฟอรมที่กําหนด
- ประเมินจากการปฏิบัติงาน พฤติกรรมการทํางานเปนกลุม
- ประเมินจากการสงผลการปฏิบัติงาน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
- ทักษะการคิดคํานวณ เชน การวางแผน การจัดเวลาเรียนใหสอดคลองกับหลักสูตร
พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน การสงผลการปฏิบัติงาน
พัฒนาทักษะในการวิเคราะหขอมูลจากการปฏิบัติงาน
- ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เชน การหาขอมูลทางอินเทอรเน็ต
5.2 วิธีการสอน
- บรรยาย อภิปราย เนื้อหาที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
- มอบหมายงานใหปฏิบัติ
นําสงผลการปฏิบัติงาน
5.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน
ประเมินจากการมีสวนรวมในการอภิปรายและการวิเคราะหผลการปฏิบัติงาน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
จน. กิจกรรมการเรียนการ
ที่
ชั่วโมง
สอน/สื่อที่ใช
1-2 ปฏิบัติการจัดการหวงโซอุปทานที่สราง 8 - ปฐมนิเทศ
ประสิทธิภาพทางดานการผลิต
- ทดสอบกอนเรียน
- ศึกษาวิเคราะหผูเรียน
- บรรยาย/อภิปราย
- Power points
- สรุปบทเรียน
3-4 การจัดการโลจิสติกสทั้งระบบ เริ่ม
8 - บรรยาย/ Power
ตั้งแตการจัดหาและจัดซื้อ
points
- อภิปราย
- สรุปบทเรียน/
- ทําแบบฝกหัด
5-6 การจัดการและการควบคุมสินคาคง
8 - บรรยาย/ Power
คลัง
points
- อภิปราย
- สรุปบทเรียน/
- ทําแบบฝกหัด
7 การขนถายวัสดุ
4 - บรรยาย/ Power
points
- อภิปราย
- สรุปบทเรียน/
- ทําแบบฝกหัด

ผูสอน
อ.ชาญฉจิต
วรรณนุรักษ

อ.ชาญฉจิต
วรรณนุรักษ

อ.ชาญฉจิต
วรรณนุรักษ

อ.ชาญฉจิต
วรรณนุรักษ

สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
8
การวางแผนและควบคุมการผลิต

9

การบรรจุภัณฑ

10-11 การขนสงและการกระจายสินคา

12-13 การจัดจําหนายและการบริการลูกคา

14-15 ระบบสารสนเทศโลจิสติกส

16

ทดสอบปลายภาค
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จน.
กิจกรรมการเรียนการ
ผูสอน
ชั่วโมง
สอน/สื่อที่ใช
4 - บรรยาย/ Power points อ.ชาญฉจิต
- ใบความรู
วรรณนุรักษ
- อธิบาย ซักถาม ลงมือ
ปฏิบัติงาน
4 - บรรยาย/ Power points อ.ชาญฉจิต
- ใบความรู
วรรณนุรักษ
- ใบงาน
- อธิบาย ซักถาม ลงมือ
ปฏิบัติงาน
8 - บรรยาย/ Power points อ.ชาญฉจิต
- ใบความรู
วรรณนุรักษ
- ใบงาน
- อธิบาย ซักถาม ลงมือ
ปฏิบัติงาน
8 - บรรยาย/ Power points อ.ชาญฉจิต
- ใบความรู
วรรณนุรักษ
- ใบงาน
- อธิบาย ซักถาม ลงมือ
ปฏิบัติงาน
8 - บรรยาย/ Power points อ.ชาญฉจิต
- ใบความรู
วรรณนุรักษ
- ใบงาน
- อธิบาย ซักถาม ลงมือ
ปฏิบัติงาน
2 ขอสอบแบบปรนัยและ
อ.ชาญฉจิต
อัตนัย
วรรณนุรักษ
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการ
วิธีการประเมิน
สัปดาหที่ สัดสวนของการ
ที่
เรียนรู*
ประเมิน
ประเมินผล
1
2.1, 2.2,2.3 - ทดสอบยอยกลางภาค
8
30%
2.6, 3.1,3.3 - สอบปลายภาค
16
30%
2
1.2, 1.5,2.1, - วิเคราะหงานที่ปฏิบัติ
ตลอด
10%
2.2,3.1, 3.3, - การนําเสนอผลงานที่ปฏิบัติ
ภาค
10%
4.1,4.4,5.3, - การตรวจผลงานที่ปฏิบัติ
การศึกษา
10%
5.4
3
1.1-1.7,4.6 - ประเมินจากการมีสวนรวม
ตลอด
10%
กิจกรรมกลุมในชั้นเรียน
ภาค
- ประเมินความรับผิดชอบ ความ
การศึกษา
ตรงตอเวลาในงานที่ไดรับ
มอบหมาย
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ชาญฉจิต วรรณนุรักษ. ปฏิบัติการโลจิสติกส และหวงโซอุปทาน. เอกสารประกอบการสอน คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราขภัฎธนบุรี . 2558
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ไมมี
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
คํานาย อภิปรัชญาสกุล, โลจิสติกสและโซอุปทาน, กรุงเทพฯ : โฟกัสมีเดีย แอนด พับลิชชิ่ง,
2553.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนัก ศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและ
ความคิดเห็นจากนักศึกษาไดดังนี้
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผานเวบบอรด ที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเปน ชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา
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2. กลยุทธการประเมินการสอน
ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้
- การสังเกตการสอนของผูทําการสอน
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการ
ระดมสมอง และหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจาก
การเรียนรูในวิชา ไดจาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึง
พิจารณาจากผลการทดสอบยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
โดยรวมในวิชาไดดังนี้
- การตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา
โดยตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุง
การสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามขอ 4
- เปลี่ยนวิธีการสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในการประยุกตความรูกับปญหาจากการวิจัย
ทางดานอุตสาหกรรมของอาจารยหรือจากองคการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

