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รายละเอียดของรายวิชา
---------------------ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยตะวันออก .
คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา คณะโลจิสติกส .
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
๙๐๔๓๘๘ การขนสงและการกระจายสินคา (Freight Transport and Distribution)
๒. จํานวนหนวยกิต
๓ หนวยกิต (๓-๐-๖)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส โดยเปนวิชาเอกบังคับ
๔. อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยไพโรจน เราธนชลกุล
๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคตน ชั้นปที่ ๓
๖. รายวิชาทีต่ อ งเรียนมากอน
ไมมี
๗. รายวิชาที่ตอ งเรียนพรอมกัน
ไมมี
๘. สถานที่เรียน
คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยตะวันออก
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ลาสุด
สิงหาคม ๒๕๕๑

๑
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หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
- เพื่อเขาใจถึงความสําคัญของการขนสงและการกระจายสินคา การบริหารและการจัดการการ
ขนสงและการกระจายสินคา แบบจําลองการตัดสินใจสําหรับการขนสงและการกระจายสินคา
- เพื่อศึกษาและวิเคราะหขอดีขอเสียของการขนสงและการกระจายสินคาในรูปแบบตางๆ การจัด
ตารางเวลาและการกําหนดเสนทางในการขนสงและการกระจายสินคา นโยบายในการขนสง
สินคาระหวางประเทศ
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา
- การวิเคราะหปญหาและเสนอแนวทางในการแกปญหาที่เกี่ยวของกับการขนสงและการกระจาย
สินคาดวยกรณีศึกษาโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการวิเคราะห
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
- ความสําคัญของการขนสงและการกระจายสินคา การบริหารและการจัดการการขนสงและการ
กระจายสินคา แบบจําลองการตัดสินใจสําหรับการขนสงและการกระจายสินคา ขอดีขอเสียของ
การขนสงและการกระจายสินคาในรูปแบบตางๆ การจัดตารางเวลาและการกําหนดเสนทางใน
การขนสงและการกระจายสินคา นโยบายในการขนสงสินคาระหวางประเทศ
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝกปฏิบตั /ิ งานภาคสนาม/การฝกงาน การศึกษาดวยตนเอง

๓ ชั่วโมงตอสัปดาห

ไมมี

ไมมี

๖ ชั่วโมงตอสัปดาห

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล
- จัดใหนิสิตพบอาจารยเพื่อขอคําปรึกษาและแนะนําสัปดาหละ ๓ ชั่วโมง โดยอาจารยจะแจงวัน
เวลาใหนิสิตทราบ

๒
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หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนิสิต
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
- การสรางความมีวินยั ใฝรู ความซื่อสัตย และความรับผิดชอบในการทํางาน
๑.๒ วิธีการสอน
- จะมีการสอดแทรกหรือยกตัวอยางประกอบในขณะที่สอนเนื้อหา โดยสอดแทรกเรือ่ งคุณธรรม
จริยธรรม
- กําหนดหลักเกณฑตางๆ เชน ใหเขาหองเรียนตรงเวลาและเขาเรียนอยางสม่ําเสมอ
- ใหมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย และมีความซือ่ สัตยในการสอบ
๑.๓ วิธีการประเมินผล
- รอยละ ๙๐ ของนิสิต เขาเรียนตรงเวลา
- รอยละ ๙๕ ของนิสิต ปฏิบัติตามกฎเกณฑที่อาจารยผูสอนกําหนด
- ไมมีการทุจริตในการสอบ
๒. ความรู
๒.๑ ความรูทตี่ องไดรับ
- มีความรู ความเขาใจ ตลอดจนสามารถวิเคราะหและนําไปประยุกตในกิจกรรมดานโลจิสติกส
- นําหลักการดานเศรษฐศาสตร คณิตศาสตรและสถิติ ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปน
พื้นฐานเพื่อการเรียนรูหลักการทางโลจิสติกส
๒.๒ วิธีการสอน
- การบรรยาย ยกตัวอยางกรณีศึกษา การคิด วิเคราะห ถาม-ตอบ ในชัน้ เรียน
- การใชคอมพิวเตอรชวยในการคํานวณและประเมินโครงการ
- นิสิตไปคนควาเพิ่มเติมและจัดทําเปนรายงานตลอดจนนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
๒.๓ วิธีการประเมินผล
- ทดสอบโดยขอเขียน และการประเมินผลจากรายงานที่ไดรับมอบหมาย
- ประเมินจากาการมีสวนรวมในชั้นเรียน
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๓. ทักษะทางปญญา
๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
- ความสามารถในการวิเคราะหปญหาทางการขนสงและกระจายสินคา และแกปญหาเหลานั้นได
โดยอางอิงหลักการและทฤษฎีไดอยางถูกตองและเหมาะสม โดยจะตองมีหลักฐานและกรณีศึกษา
เพื่อการอางอิง
๓.๒ วิธีการสอน
- ฝกใหวิเคราะหปญหาจากกรณีศึกษาที่มผี ูศึกษาไวแลว โดยใหไปคนควาจากเอกสารตาง ๆ รวม
การคนควาจากฐานขอมูล
- เชิญผูเชี่ยวชาญจากสถานประกอบการหรือหนวยงานของรัฐภายนอกมหาวิทยาลัย มาให
ขอเสนอแนะ และแลกเปลีย่ น เรียนรูรวมกัน
๓.๓ วิธีการประเมินผล
- ทดสอบโดยขอเขียน และสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายปญหาในชั้นเรียน
- ดูจากรายงาน การนําเสนอรายงานและการมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นในชัน้ เรียน
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
- มอบหมายงานเปนกลุมฝกทักษะการเปนผูนํากลุม และสมาชิกที่ดี โดยมีการสลับกันเปนหัวหนา
กลุมในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย
๔.๒ วิธีการสอน
- ใหนิสิตทํางานกลุมหรือโครงงานในลักษณะของการทํางานเปนทีม
๔.๓ วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากกระบวนการทํางาน และผลงานที่ทําเปนกลุม หรือโครงงาน
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
- โครงงานที่มอบหมายจะมีสวนที่ตองใชทักษะในการวิเคราะหเชิงปริมาณ เชน การบริหารและการ
จัดการการขนสงและการกระจายสินคา โดยใชการจัดตารางเวลาและการกําหนดเสนทางในการ
ขนสงและการกระจายสินคา
๕.๒ วิธีการสอน
- มีการนําเสนองานกลุมหรือโครงงานตอชั้นเรียน พรอมขอเสนอแนะเพื่อเนนใหนสิ ิตใชภาษาที่
ถูกตอง ชัดเจนและกระชับ
๔
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- ในการคนควานั้น สวนหนึง่ นิสิตจะตองคนควาจากวารสารหรือฐานขอมูลที่เปนภาษาอังกฤษ
- ในการเสนอนั้นจะตองใช PowerPoint
๕.๓ วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากผลงานที่ตองวิเคราะหเชิงปริมาณ
- ประเมินจากภาษาทีใ่ ชในการเขียนรายงานและการนําเสนอในชั้นเรียน
- ประเมินจากการนําเสนอขอมูลอยางเปนระบบ โดยอาจนําเสนอในรูปของตัวเลข กราฟหรือตาราง
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
๑
- ความสําคัญของการขนสงและการกระจาย
สินคา
๒
- การวิเคราะหความสําคัญของปจจัยตาง ๆ ที่
มีผลตอระบบขนสง
๓
- การพยากรณปริมาณความตองการ การ
ขนสง
๔-๕ - ศึกษาและวิเคราะหขอดีขอเสียของการ
ขนสงและการกระจายสินคาในรูปแบบตางๆ
๖-๗ - แบบจําลองการตัดสินใจสําหรับการขนสง
และการกระจายสินคา
๘
๙-๑๑
๑๒

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
และสื่อที่ใช
๓
บรรยาย, ถาม-ตอบ
PowerPoint
๓
บรรยาย, ยกตัวอยาง
กรณีศึกษา, ถาม-ตอบ
๓
บรรยายโดยใช
PowerPoint
๖
บรรยาย, ถาม-ตอบใช
คอมพิวเตอรวเิ คราะห
๖
บรรยาย, ใหนสิ ิตฝก
วิเคราะหปญหา, แสดง
ความคิดเห็น
- การประยุกตใชแบบจําลองการตัดสินใจ
๓
บรรยายและใหนิสิตฝก
สําหรับการขนสงและการกระจายสินคา
แกปญหา
- การจัดตารางเวลาและการกําหนดเสนทาง
๙
บรรยายและมีแบบฝกหัด
ในการขนสงและการกระจายสินคา
ใหนิสิตทํา
- รูปแบบการบริหารและการจัดการการขนสง
๓
ใหนิสิตไปคนควาเปนงาน
และการกระจายสินคา
กลุม, นําเสนอในชั้นเรียน

๕

ผูสอน
ไพโรจน
ไพโรจน
ไพโรจน
ไพโรจน
ไพโรจน

ไพโรจน
ไพโรจน
ไพโรจน
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สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
๑๓-๑๔ - กรณีศกึ ษาการบริหารและการจัดการการ
ขนสงและการกระจายสินคา
๑๕

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน ผูสอน
ชั่วโมง
และสื่อที่ใช
๖
บรรยายและมีกรณีศึกษาให วิทยากร
นิสิตไดศึกษาและรวม
พิเศษ
แสดงความคิดเห็น
- นโยบายในการขนสงสินคาระหวางประเทศ
๓
ใหนิสิตไปคนควาเปนงาน ไพโรจน
รายบุคคล
รวม
๔๕

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ที่

ผลการ
เรียนรู

กิจกรรมการประเมิน (เชน
การเขียนเรียงความ การ
ทดสอบยอย โครงงาน
กลุม การสอบปลายภาค)

(๑)

งานที่ไดรับมอบหมาย

(๒)
(๓)
(๔)

สอบกลางภาค
รายงานกลุม
สอบปลายภาค

๓ ๖ ๑๐ และ ๑๔

สัดสวน
ของการ
ประเมิน
ผลปลาย
ภาค
๒๐

๘
๑๒
๑๖

๓๐
๒๐
๓๐

กําหนดการประเมิน
(สัปดาหที่)

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก
ไพโรจน เราธนชลกุล. (๒๕๕๑). เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ๙๐๔๓๘๘ การขนสง
และการกระจายสินคา.
๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ณกร อินทรพยุง. (๒๕๔๘). การแกปญหาการตัดสินใจในอุตสาหกรรมการขนสงและโลจิ
สติกส.
กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชัน่ .
อรุณ บริรักษ. (๒๕๔๙). Logistics Case Study in Thailand ๔, Transport Logistics
Management.
กรุงเทพฯ: ไอทีแอล เทรด มีเดีย.
๖
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๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา
Ballou, R.H. (๑๙๙๒). Business Logistics Management. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Bowersox, D.J. & Closs, D.J. (๑๙๙๖). Logistical Management: The Integrated Supply Chain
Process. New York: McGraw-Hill.
Chopra, S. & Meindl, P. (๒๐๐๗). Supply Chain Management: Strategy, Planning &
Operation.
Upper Saddle River, NJ: Pearson/Prentice Hall.
McKinnon, A., Button, K. & Nijkamp, P. (๒๐๐๓). Transport Logistics. Northampton,
Massachusetts: Edward Elgar.
Rushton, A., Croucher, P. & Baker, P. (๒๐๐๖). The Handbook of Logistics and Distribution
Management. ๓rd ed. London and Philadelphia: Kogan Page.
Taniguchi, E. & Thompson, R.G. (๒๐๐๒). Innovations in Freight Transport. Southampton,
Boston: Wit Press.
๔. ขอมูลอิเล็กทรอนิกส , เว็บไซด
- www.science-direct.com
๕. เอกสารและขอมูลการเรียนอื่นๆ
- การประยุกตใชโปรแกรม Excel เพื่อจัดตารางเวลาและการกําหนดเสนทางในการขนสงและ
การกระจายสินคา
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
ใหนิสิตประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ไดแก วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและ
นอกหองเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบตอการเรียนรู และผลการเรียนรู
ที่ไดรับพรอมขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
ประเมินโดยภาควิชาแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน หรือจากการสังเกตการสอนโดย
อาจารยในภาควิชา
๓. การปรับปรุงการสอน
ภาควิชากําหนดใหอาจารยผสู อนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธและวิธีการสอนจากผล
การประเมินประสิทธิภาพของรายวิชา แลวจัดทํารายงานเมื่อสอนจบภาคเรียน นอกจากนี้ควร
กําหนดใหอาจารยผูสอนเขารับการฝกอบรมกลยุทธการสอนหรือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
๗

มคอ.๓

การสอนควรมีการประชุมอาจารยทั้งภาควิชาเพื่อหารือปญหาการเรียนรูของนิสิตและรวมกันหา
แนวทางแกไข
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
ภาควิชามีคณะกรรมการประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการใหคะแนน โดย
การสุมรายวิชา ภายในรอบเวลาหลักสูตร
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ภาควิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมิน
การสอนโดยนิสิต ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินของภาควิชา การรายงานรายวิชา
โดยอาจารยผสู อน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผสู อนรับผิดชอบในการ
ทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธการสอนที่ใช และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
ในรายงานรายวิชา เสนอตอที่ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรพิจารณาใหความคิดเห็นและสรุป
วางแผนพัฒนาปรับปรุงพรอมนําเสนอภาควิชา / คณะ เพือ่ ใชในการสอนครั้งตอไป
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