
มคอ.๓ 

๑ 

รายละเอียดของรายวิชา 
---------------------- 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยตะวันออก   . 
คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา   คณะโลจิสติกส   . 
 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 
 
๑. รหัสและชื่อรายวิชา 
        ๙๐๔๓๘๘ การขนสงและการกระจายสินคา (Freight Transport and Distribution) 
๒. จํานวนหนวยกิต 
       ๓ หนวยกิต (๓-๐-๖) 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
       วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส โดยเปนวิชาเอกบังคับ 
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
       อาจารยไพโรจน   เราธนชลกุล 
๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปท่ีเรียน 
       ภาคตน  ช้ันปท่ี ๓ 
๖. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน 
       ไมมี 
๗. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน 
       ไมมี 
๘. สถานท่ีเรียน 
      คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยตะวนัออก 
๙. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 
      สิงหาคม ๒๕๕๑ 
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หมวดท่ี ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 
๑.  จุดมุงหมายของรายวิชา 
- เพื่อเขาใจถึงความสําคัญของการขนสงและการกระจายสินคา การบริหารและการจัดการการ
ขนสงและการกระจายสินคา แบบจําลองการตัดสินใจสําหรับการขนสงและการกระจายสินคา  
- เพื่อศึกษาและวิเคราะหขอดีขอเสียของการขนสงและการกระจายสินคาในรูปแบบตางๆ การจัด
ตารางเวลาและการกําหนดเสนทางในการขนสงและการกระจายสินคา นโยบายในการขนสง
สินคาระหวางประเทศ 
๒.  วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 
- การวิเคราะหปญหาและเสนอแนวทางในการแกปญหาท่ีเกี่ยวของกบัการขนสงและการกระจาย
สินคาดวยกรณีศึกษาโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการวิเคราะห 

 
หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

 
๑. คําอธิบายรายวิชา 
- ความสําคัญของการขนสงและการกระจายสินคา การบริหารและการจัดการการขนสงและการ
กระจายสินคา แบบจําลองการตัดสินใจสําหรับการขนสงและการกระจายสินคา ขอดีขอเสียของ
การขนสงและการกระจายสินคาในรูปแบบตางๆ การจัดตารางเวลาและการกําหนดเสนทางใน
การขนสงและการกระจายสินคา นโยบายในการขนสงสินคาระหวางประเทศ 
๒. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย 

 
๓ ชั่วโมงตอสปัดาห 

สอนเสริม   

 
ไมมี 

การฝกปฏิบตั/ิงานภาคสนาม/การฝกงาน 

 
ไมมี 

การศึกษาดวยตนเอง 

 
๖ ชั่วโมงตอสปัดาห 

 
๓.  จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล 
- จัดใหนิสิตพบอาจารยเพื่อขอคําปรึกษาและแนะนําสัปดาหละ ๓ ช่ัวโมง โดยอาจารยจะแจงวัน
เวลาใหนิสิตทราบ 
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หมวดท่ี ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนิสิต 
 

๑. คุณธรรม  จริยธรรม 

๑.๑  คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 
- การสรางความมีวินยั ใฝรู ความซ่ือสัตย และความรับผิดชอบในการทํางาน 
๑.๒  วิธีการสอน 
- จะมีการสอดแทรกหรือยกตัวอยางประกอบในขณะท่ีสอนเนื้อหา โดยสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- กําหนดหลักเกณฑตางๆ เชน ใหเขาหองเรียนตรงเวลาและเขาเรียนอยางสมํ่าเสมอ  
- ใหมีความรับผิดชอบในงานท่ีมอบหมาย และมีความซ่ือสัตยในการสอบ 

๑.๓  วิธีการประเมินผล 
- รอยละ ๙๐ ของนิสิต เขาเรียนตรงเวลา 
- รอยละ ๙๕ ของนิสิต ปฏิบัติตามกฎเกณฑท่ีอาจารยผูสอนกําหนด 
- ไมมีการทุจริตในการสอบ 
 

๒.  ความรู 

๒.๑  ความรูท่ีตองไดรับ 
- มีความรู ความเขาใจ ตลอดจนสามารถวิเคราะหและนําไปประยุกตในกิจกรรมดานโลจิสติกส 
- นําหลักการดานเศรษฐศาสตร คณิตศาสตรและสถิติ ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปน
พื้นฐานเพื่อการเรียนรูหลักการทางโลจิสติกส 
๒.๒  วิธีการสอน 
- การบรรยาย ยกตัวอยางกรณีศึกษา การคิด วิเคราะห ถาม-ตอบ ในช้ันเรียน 
- การใชคอมพวิเตอรชวยในการคํานวณและประเมินโครงการ 
- นิสิตไปคนควาเพิ่มเติมและจัดทําเปนรายงานตลอดจนนําเสนอรายงานในช้ันเรียน 
๒.๓  วิธีการประเมินผล 
- ทดสอบโดยขอเขียน และการประเมินผลจากรายงานท่ีไดรับมอบหมาย 
- ประเมินจากาการมีสวนรวมในช้ันเรียน 
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๓. ทักษะทางปญญา 

๓.๑  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 
- ความสามารถในการวิเคราะหปญหาทางการขนสงและกระจายสินคา และแกปญหาเหลานั้นได
โดยอางอิงหลักการและทฤษฎีไดอยางถูกตองและเหมาะสม โดยจะตองมีหลักฐานและกรณีศึกษา
เพื่อการอางอิง 
๓.๒ วิธีการสอน 
- ฝกใหวิเคราะหปญหาจากกรณีศึกษาท่ีมีผูศึกษาไวแลว โดยใหไปคนควาจากเอกสารตาง ๆ รวม
การคนควาจากฐานขอมูล 
- เชิญผูเช่ียวชาญจากสถานประกอบการหรือหนวยงานของรัฐภายนอกมหาวิทยาลัย มาให
ขอเสนอแนะ และแลกเปล่ียน เรียนรูรวมกนั 
๓.๓  วิธีการประเมินผล 
- ทดสอบโดยขอเขียน และสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายปญหาในชั้นเรียน 
- ดูจากรายงาน การนําเสนอรายงานและการมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นในช้ันเรียน 
 

๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

๔.๑  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพฒันา  
- มอบหมายงานเปนกลุมฝกทักษะการเปนผูนํากลุม และสมาชิกท่ีดี โดยมีการสลับกนัเปนหวัหนา
กลุมในการทํางานท่ีไดรับมอบหมาย 
๔.๒  วิธีการสอน 
- ใหนิสิตทํางานกลุมหรือโครงงานในลักษณะของการทํางานเปนทีม 
๔.๓  วิธีการประเมินผล 
- ประเมินจากกระบวนการทํางาน และผลงานที่ทําเปนกลุมหรือโครงงาน 

๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตองพัฒนา 
- โครงงานท่ีมอบหมายจะมีสวนท่ีตองใชทักษะในการวเิคราะหเชิงปริมาณ เชน การบริหารและการ
จัดการการขนสงและการกระจายสินคา โดยใชการจัดตารางเวลาและการกําหนดเสนทางในการ
ขนสงและการกระจายสินคา 
๕.๒ วิธีการสอน 
- มีการนําเสนองานกลุมหรือโครงงานตอช้ันเรียน พรอมขอเสนอแนะเพ่ือเนนใหนสิิตใชภาษาท่ี
ถูกตอง ชัดเจนและกระชับ 
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- ในการคนควานั้น สวนหน่ึง นิสิตจะตองคนควาจากวารสารหรือฐานขอมูลท่ีเปนภาษาอังกฤษ 
- ในการเสนอนั้นจะตองใช PowerPoint 
๕.๓  วิธีการประเมินผล 
- ประเมินจากผลงานท่ีตองวิเคราะหเชิงปริมาณ 
- ประเมินจากภาษาท่ีใชในการเขียนรายงานและการนําเสนอในช้ันเรียน 
- ประเมินจากการนําเสนอขอมูลอยางเปนระบบ โดยอาจนําเสนอในรูปของตัวเลข กราฟหรือตาราง 

 
หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

 
๑.  แผนการสอน 

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อท่ีใช 

ผูสอน 

๑ - ความสําคัญของการขนสงและการกระจาย
สินคา 

๓ บรรยาย, ถาม-ตอบ 
PowerPoint 

ไพโรจน 

๒ - การวิเคราะหความสําคัญของปจจัยตาง ๆ ท่ี
มีผลตอระบบขนสง 

๓ บรรยาย, ยกตัวอยาง
กรณีศึกษา, ถาม-ตอบ 

ไพโรจน 

๓ - การพยากรณปริมาณความตองการ        การ
ขนสง 

๓ บรรยายโดยใช 
PowerPoint 

ไพโรจน 

๔-๕ - ศึกษาและวิเคราะหขอดีขอเสียของการ
ขนสงและการกระจายสินคาในรูปแบบตางๆ 

๖ บรรยาย, ถาม-ตอบใช
คอมพิวเตอรวเิคราะห 

ไพโรจน 

๖-๗ - แบบจําลองการตัดสินใจสําหรับการขนสง
และการกระจายสินคา 

๖ บรรยาย, ใหนสิิตฝก
วิเคราะหปญหา, แสดง

ความคิดเหน็ 

ไพโรจน 

๘ - การประยุกตใชแบบจําลองการตัดสินใจ
สําหรับการขนสงและการกระจายสินคา 

๓ บรรยายและใหนิสิตฝก
แกปญหา 

ไพโรจน 

๙-๑๑ - การจัดตารางเวลาและการกาํหนดเสนทาง
ในการขนสงและการกระจายสินคา  

๙ บรรยายและมีแบบฝกหัด
ใหนิสิตทํา 

ไพโรจน 

๑๒ - รูปแบบการบริหารและการจัดการการขนสง
และการกระจายสินคา 

๓ ใหนิสิตไปคนควาเปนงาน
กลุม, นําเสนอในช้ันเรียน 

ไพโรจน 
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สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อท่ีใช 

ผูสอน 

๑๓-๑๔ - กรณีศึกษาการบริหารและการจัดการการ
ขนสงและการกระจายสินคา 

๖ บรรยายและมีกรณีศึกษาให
นิสิตไดศึกษาและรวม
แสดงความคิดเห็น 

วิทยากร
พิเศษ 

๑๕ - นโยบายในการขนสงสินคาระหวางประเทศ ๓ ใหนิสิตไปคนควาเปนงาน
รายบุคคล 

ไพโรจน 

รวม ๔๕   
  
๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรม
ท่ี 

ผลการ
เรียนรู 

กิจกรรมการประเมิน (เชน 
การเขยีนเรียงความ การ
ทดสอบยอย โครงงาน
กลุม การสอบปลายภาค) 

 

กําหนดการประเมิน 
(สัปดาหท่ี) 

สัดสวน
ของการ
ประเมิน
ผลปลาย
ภาค 

(๑)  งานท่ีไดรับมอบหมาย  ๓   ๖  ๑๐  และ ๑๔ ๒๐ 

(๒)  สอบกลางภาค  ๘ ๓๐ 
(๓)  รายงานกลุม  ๑๒ ๒๐ 
(๔)  สอบปลายภาค  ๑๖ ๓๐ 

 
หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

๑. ตําราและเอกสารหลัก 
 ไพโรจน  เราธนชลกุล. (๒๕๕๑). เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ๙๐๔๓๘๘ การขนสง
และการกระจายสินคา. 
๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ 
ณกร อินทรพยุง. (๒๕๔๘). การแกปญหาการตัดสินใจในอุตสาหกรรมการขนสงและโลจิ
สติกส.  
         กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคช่ัน. 
อรุณ บริรักษ. (๒๕๔๙). Logistics Case Study in Thailand ๔, Transport Logistics 
Management.  
         กรุงเทพฯ: ไอทีแอล เทรด มีเดีย. 
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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.  เอกสารและขอมูลการเรียนอ่ืนๆ  
- การประยุกตใชโปรแกรม Excel เพื่อจัดตารางเวลาและการกําหนดเสนทางในการขนสงและ
การกระจายสินคา 

 
หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวิชา 

 
๑.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
 ใหนิสิตประเมินประสิทธิผลของรายวิชา  ไดแก วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและ
นอกหองเรียน ส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน ซ่ึงมีผลกระทบตอการเรียนรู และผลการเรียนรู    
ท่ีไดรับพรอมขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
๒.  กลยุทธการประเมินการสอน 
 ประเมินโดยภาควิชาแตงต้ังคณะกรรมการประเมิน  หรือจากการสังเกตการสอนโดย
อาจารยในภาควิชา 
๓.  การปรับปรุงการสอน 
 ภาควิชากําหนดใหอาจารยผูสอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธและวิธีการสอนจากผล
การประเมินประสิทธิภาพของรายวิชา แลวจัดทํารายงานเม่ือสอนจบภาคเรียน นอกจากนี้ควร
กําหนดใหอาจารยผูสอนเขารับการฝกอบรมกลยุทธการสอนหรือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
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๘ 

การสอนควรมีการประชุมอาจารยท้ังภาควชิาเพ่ือหารือปญหาการเรียนรูของนิสิตและรวมกนัหา
แนวทางแกไข 
๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตในรายวิชา 
 ภาควิชามีคณะกรรมการประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการใหคะแนน โดย
การสุมรายวิชา ภายในรอบเวลาหลักสูตร 
๕.  การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 ภาควิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมิน
การสอนโดยนิสิต ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินของภาควิชา การรายงานรายวิชา
โดยอาจารยผูสอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนรับผิดชอบในการ
ทบทวนเนื้อหาท่ีสอนและกลยุทธการสอนท่ีใช และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
ในรายงานรายวิชา เสนอตอท่ีประชุมอาจารยประจําหลักสูตรพิจารณาใหความคิดเห็นและสรุป
วางแผนพฒันาปรับปรุงพรอมนําเสนอภาควิชา / คณะ เพือ่ใชในการสอนคร้ังตอไป 
 

 


