
รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
คณะ/สาขาวิชา      คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์) 
 

หมวดที ่1  ข้อมูลโดยทั่วไป 
1. รหัสและชื่อวิชา 

3613401  ระบบสารสนเทศส าหรับโลจิสติกส์   
    (Information System for Logistics) 

 

2. จ านวนหน่วยกิต 
 3 หน่วยกิต (3-0-6) 
 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
       บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์ณัฐวรรณ  สมรรคจันทร์ 
 หมู่เรียน : 55/93 , 55/94 
 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
   ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ชั้นปีที่ 3 
 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite) 
ไม่มี 
 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites)  
ไม่มี 
 

8. สถานที่เรียน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
สิงหาคม 2557 

 
 
 

มคอ.๓ 



หมวดที ่2  จุดมุง่หมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1) สามารถอธิบายระบบสารสนเทศที่น ามาประยุกต์ใช้กับโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
2) สามารถน าระบบสารสนเทศมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
3) สามารถวิเคราะห์บทบาทในปัจจุบันและแนวโน้มระบบสารสนเทศส าหรับโลจิสติกส์ในอนาคต 
4) สามารถน าความรู้ระบบสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
5) เกิดเจตคติที่ดีต่อระบบสารสนเทศส าหรับโลจิสติกส์ 

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
  ปรับตาม มคอ. 5 ของภาคเรียนก่อนหน้าและปรับให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา  

วิธีการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือเป็นเครื่องมือส าหรับการเชื่อมโยงโซ่อุปทานและการวางแผน
ทางด้านโลจิสติกส์ ระบบที่ใช้สนับสนุนการตัดสินใจที่ใช้ในระดับผู้บริหาร การค านวณและการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ การป้องกันและความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ ผลกระทบของคอมพิวเตอร์
และข้อมูลสารสนเทศท่ีมีต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ เช่น GPS, ERP, WMS, EDI และ RFID 

 

2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
 

สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  45 ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความต้องการ
ของนักศึกษาเฉพาะกลุ่ม 

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง 
6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
เปิดโอกาสให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

 
 
 
 
 
 
 



หมวดที ่4  การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวังจะพัฒนานักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ

รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ
และสังคม 

1.1 สอดแทรกเรื่องคุณธรรมและ
จริยธรรมในการสอน 

1.2 วางตัวเป็นแบบอย่างที่ดี 
1.3 จดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม

และจริยธรรม เช่น ยกย่อง
นักศึกษาท่ีกระท าความดีและ
มีความเสียสละ 

1.1 การตรงเวลาของนักศึกษาใน
การเข้าชั้นเรียน 

1.2 การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
ตรงเวลา 

1.3 การมีวินัยและความพร้อม
เพรียงในการเข้าร่วมกิจกรรม 

1.4 ความซื่อสัตย์โดยไม่ทุจริตใน
การสอบ 

 
2. ความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
2.1 มีความรู้ ความเข้าใจใน

หลักการ ทฤษฎี และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพได้ 

2.2 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และบูรณาการความรู้ให้
เชื่อมโยงกับหลักการในศาสตร์
อ่ืนได้ 

2.1 ใช้การเรียนการสอนใน
หลากหลายรูปแบบ ทั้งทฤษฎี 
ปฏิบัติ และกรณีศึกษา 

2.2 เน้นหลักการทางทฤษฎีและ
ประยุกต์ทางปฏิบัติใน
สภาพแวดล้อมจริงและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 

 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา 
ได้แก่ 
2.1 การทดสอบย่อย 
2.2 การสอบกลางภาคเรียนและ

ปลายภาคเรียน 
2.3 รายงานที่นักศึกษาจัดท า 
2.4 แผนหรือโครงการที่นักศึกษา

น าเสนอ 
2.5 การน าเสนอรายงานในชั้น

เรียน 
 
3. ทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
3.1 สามารถวิเคราะห์สถานการณ์

ที่มีผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่าง
สม่ าเสมอ 

3.1 สอนโดยใช้กรณีศึกษาเพ่ือให้
นักศึกษาได้ใช้ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา 
ได้แก่ 
3.1 การน าเสนอรายงานในชั้น



เรียน 
3.2 การทดสอบโดยใช้

แบบทดสอบ 
 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
4.1 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

และงานที่ได้รับมอบหมาย 
 

4.1 ก าหนดกิจกรรมให้มีการ
ท างานเป็นกลุ่ม และการ
ท างานที่ต้องประสานงานกับ
ผู้อื่น 

4.2 ค้นคว้าหาข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์บุคคลอ่ืนหรือผู้มี
ประสบการณ์ เช่น การท าวิจัย
ทางธุรกิจ 

4.1 สังเกตจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนักศึกษาในการ
น าเสนอรายงานกลุ่มในชั้น
เรียน 

4.2 สังเกตจากพฤติกรรมที่
แสดงออกในการร่วมกิจกรรม
ต่างๆ และความครบถ้วน
ชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล 

 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
5.1 สามารถเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการบริหารจัดการได้อย่าง
เหมาะสม 

5.2 สามารถเลือกใช้รูปแบบการ
น าเสนอได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
รายวิชา ให้นักศึกษาได้
วิเคราะห์เชิงตัวเลขตาม
เนื้อหาวิชา การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในหลากหลายสถานการณ์ 

5.1 สังเกตจากเทคนิคการน าเสนอ
การเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.2 สังเกตจากความสามารถใน
การอธิบายถึงข้อจ ากัด เหตุผล
ในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ 
การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ 

5.3 สังเกตจากการทดสอบการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยข้อสอบ 
การท ารายงาน กรณีศึกษา 
และการวิเคราะห์ข้อมูลผลการ
ศึกษาวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ค่านิยม 12 ประการ 

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน  
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย  
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์  
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย 
8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า  
10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า  
12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

 

หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน  

 

สัปดาห์
ที ่

 
หัวข้อ/รายละเอียด 

 

จ านวน
คาบ 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

ความสอดคล้อง 
มาตรฐาน 

TQF 
ค่านิยม 

12 ประการ 
1 แจกแผนการสอน ท าความ

รู้จัก ท าความเข้าใจ และ
ก าหนดกติกาในการเรียน-
สอน 

3 อธิบายเกี่ยวกับเค้าโครงการ
สอน การวัดผลการเรียน 
การแบ่งคะแนนเก็บ 

 1-12 

2 บทที1่ การไหลของ
สารสนเทศโลจิสติกส์ 
 

3 - บรรยายและยกตัวอย่าง
โดยใช้ PowerPoint 

- ตั้งค าถามให้ตอบโดยสรุป
ใส่กระดาษรายงาน ส่ง
งานในชั้นเรียน (งานเดี่ยว) 

1 – 5 2,4,7,8 
และ 12 

3 บทที่2 การออกแบบระบบ
สารสนเทศโลจิสติกส์ 

3 - บรรยายและยกตัวอย่าง
โดยใช้ PowerPoint 

1 – 5 2,4,7,8 
และ 12 



- ตั้งค าถามให้ตอบโดยสรุป
ใส่กระดาษรายงาน ส่ง
งานในชั้นเรียน (งานเดี่ยว) 

 
 
 

 

สัปดาห์
ที ่

 
หัวข้อ/รายละเอียด 

 

จ านวน
คาบ 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

ความสอดคล้อง 
มาตรฐาน 

TQF 
ค่านิยม 

12 ประการ 
4 บทที3่ ระบบอินเทอร์เน็ตและ

โครงสร้างระบบสารสนเทศ 
3 - บรรยายและยกตัวอย่าง

โดยใช้ PowerPoint 
- ตั้งค าถามให้ตอบโดยสรุป

ใส่กระดาษรายงาน ส่ง
งานในชั้นเรียน (งานเดี่ยว) 

- ตั้งค าถามให้ตอบโดย
ค้นคว้าและสรุปใส่
กระดาษรายงาน (งาน
เดี่ยว) 

1 - 5 2,4,7,8 
และ 12 

5 บทที่3 ระบบอินเทอร์เน็ตและ
โครงสร้างระบบสารสนเทศ 
(ต่อ) 

3 - บรรยายและยกตัวอย่าง
โดยใช้ PowerPoint 

- ตั้งค าถามให้ตอบโดยสรุป
ใส่กระดาษรายงาน ส่ง
งานในชั้นเรียน (งานเดี่ยว) 

1 – 5 2,4,7,8 
และ 12 

6 บทที่4 ระบบโทรคมนาคม
ส าหรับการจัดการซัพพลาย
เชน 

3 - บรรยายและยกตัวอย่าง
โดยใช้ PowerPoint 

- ตั้งค าถามให้ตอบโดยสรุป
ใส่กระดาษรายงาน ส่ง
งานในชั้นเรียน (งานเดี่ยว) 

1 – 5 2,4,7,8 
และ 12 

7 บทที5่ ระบบบ่งชี้อัตโนมัติ   3 - บรรยายและยกตัวอย่าง
โดยใช้ PowerPoint 

- ดูคลิปวิดีโอกรณีศึกษา 
- ตั้งค าถามให้ตอบโดยสรุป

ใส่กระดาษรายงาน ส่ง

1 – 5 2,4,7,8 
และ 12 



งานในชั้นเรียน (งานเดี่ยว) 

8 สอบกลางภาค     
9 บทที6่ ระบบบาร์โค้ด 3 - บรรยายและยกตัวอย่าง

โดยใช้ PowerPoint 
- ดูคลิปวิดีโอกรณีศึกษา 
- ตั้งค าถามให้ตอบโดยสรุป

ใส่กระดาษรายงาน ส่ง
งานในชั้นเรียน (งานเดี่ยว) 

1 – 5 2,4,7,8 
และ 12 

 
 
 

 

สัปดาห์
ที ่

 
หัวข้อ/รายละเอียด 

 

จ านวน
คาบ 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

ความสอดคล้อง 
มาตรฐาน 

TQF 
ค่านิยม 

12 ประการ 
10 บทที7่ รหัสบ่งชี้โดยใช้ความถ่ี

ของคลื่นวิทยุ 
3 - บรรยายและยกตัวอย่าง

โดยใช้ PowerPoint 
- ดูคลิปวิดีโอกรณีศึกษา 
- ตั้งค าถามให้ตอบค าถาม

ให้ตอบโดยสรุปใส่
กระดาษรายงาน ส่งงาน
ในชั้นเรียน (งานเดี่ยว) 

1 – 5 2,4,7,8 
และ 12 

11 บทที8่ ซอฟแวร์การวางแผน
ทรัพยากรองค์กร 

3 - บรรยายและยกตัวอย่าง
โดยใช้ PowerPoint 

- ตั้งค าถามให้ตอบค าถาม
ให้ตอบโดยสรุปใส่
กระดาษรายงาน ส่งงาน
ในชั้นเรียน (งานเดี่ยว) 

1 – 5 2,4,7,8 
และ 12 

12 บทที่9 ซอฟแวร์การจัดการ
คลังสินค้า และขนส่ง 

3 - บรรยายและยกตัวอย่าง
โดยใช้ PowerPoint 

- ดูคลิปวิดีโอกรณีศึกษา 
- ตั้งค าถามให้ตอบค าถาม

ให้ตอบโดยสรุปใส่
กระดาษรายงาน ส่งงาน
ในชั้นเรียน (งานเดี่ยว) 

1 – 5 2,4,7,8 
และ 12 



13 บทที่9 ซอฟแวร์การจัดการ
คลังสินค้า และขนส่ง (ต่อ) 

 - บรรยายและยกตัวอย่าง
โดยใช้ PowerPoint 

- ดูคลิปวิดีโอกรณีศึกษา 
- ตั้งค าถามให้ตอบค าถาม

ให้ตอบโดยสรุปใส่
กระดาษรายงาน ส่งงาน
ในชั้นเรียน (งานเดี่ยว) 

1 – 5 2,4,7,8 
และ 12 

14 บทที่10 เทคโนโลยีอ่ืนที่ใช้ใน
งานโลจิสติกส์ 

3 - บรรยายและยกตัวอย่าง
โดยใช้ PowerPoint 

- ดูคลิปวิดีโอกรณีศึกษา 
- ตั้งค าถามให้ตอบเป็น

กรณีศึกษาโดยค้นคว้า
และน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
(งานกลุ่ม) 

1 – 5 2,4,7,8 
และ 12 

 
 

 

สัปดาห์
ที ่

 
หัวข้อ/รายละเอียด 

 

จ านวน
คาบ 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

ความสอดคล้อง 
มาตรฐาน 

TQF 
ค่านิยม 

12 ประการ 
15 สรุปเนื้อหาและการน าเสนอ

รายงานกลุ่มหน้าชั้นเรียน 
3   2,4,7,8 

และ 12 
16 สอบปลายภาค     

 
 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

การ
ประเมิน 

 

งานที่จะใช้ประเมินผลผู้เรียน 
สัปดาห์ 
ที่ก าหนด 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

(1) การเข้าชั้นเรียน ตลอดภาคเรียน 10 % 

(2) 
การมีส่วนร่วมอภิปราย แสดงความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน ถาม-ตอบ 

 

ตลอดภาคเรียน 5 % 

(3) คะแนนเก็บ-สอบกลางภาค ตลอดภาคเรียน 30 % 
(4) การค้นคว้าและน าเสนอรายงาน สัปดาห์ที่ 15 15 % 
(5) สอบปลายภาค สัปดาห์ที่ 16 40 % 

 
 



เกณฑ์การประเมินผล 
80 % ขึ้นไป  ระดับคะแนน  A  60 - 64 %  ระดับคะแนน  C   
75 - 79 %  ระดับคะแนน  B+  55 - 59 %  ระดับคะแนน  D+ 
70 - 74 %  ระดับคะแนน  B  50 - 54 %  ระดับคะแนน  D 
65 - 69 %  ระดับคะแนน  C+  ต่ ากว่า 50 %  ระดับคะแนน  E   

 

หมวดที ่6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก 

ดร.ค านาย อภิปรัชญาสกุล. การบริหารระบบข้อมูลโลจิสติกส์, กรุงเทพฯ : บริษัท โฟกัสมีเดีย แอนด์ 
พับลิชชิ่ง จ ากัด. 2553 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
Powerpoint ของอาจารย์ผู้สอน 

 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 เว็บไซด์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น เช่น www.google.co.th : Search ; Logistics, 
Supply Chain, Transportation, Warehousing, Purchasing  
 

หมวดที ่7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 

- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
- การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
- ผลการสอบ 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
- แบบประเมินผู้สอนโดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้ด าเนินการ 

 

3.  การปรับปรุงการสอน  



 ผู้สอนน าผลการประเมินและความเห็นของนักศึกษามาวิเคราะห์ ทั้งนี้อาจมีการประชุมกลุ่มย่อยกับ
นักศึกษาเพ่ือหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน 

 

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์แต่ละรายหัวข้อ จากการตอบค าถาม

นักศึกษา การตรวจงานค้นคว้า และรายงาน 

 

5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการ
สอน และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 

- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน 


