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รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา ....มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย.................................................................................. 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  ......คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขา วศิวกรรมโลจิสติกส์....................................... 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวชิา  

NL313 การวเิคราะห์ตน้ทุนและการลงทุน 
2. จ านวนหน่วยกติ   

 3 (3-0) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน 

ผศ.ดร.วชัรว ีจนัทรประกายกุล อาจารยผ์ูส้อน 
5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 

 ภาคการศึกษา 1 
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

- 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

 ไม่มี  
8. สถานทีเ่รียน    

ตึก 22 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 

สิงหาคม 2560  
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1 จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

เพื่อให้นกัศึกษาสามารถเขา้ใจแนวคิดของตน้ทุน และการลงทุน ทราบวิธีค  านวณหาตน้ทุน การท า
ก าไร ในแบบต่างๆ ได ้และน าไปประยุกต์เพื่อแก้ไขปัญหาทางการวิเคราะห์ทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน
ดา้นโลจิสติกส์ 

 
2 วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

1. เพื่อใหน้กัศึกษาทราบถึงความหมายของตน้ทุน และการบริหารตน้ทุน  
2. เพื่อใหน้กัศึกษาแนวคิดเบ้ืองตน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุน   
3. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถประเมินตน้ทุนได ้ 
4. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถวเิคราะห์ และวางแผนเร่ืองตน้ทุนได ้
5. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถค านวณ วเิคราะห์ตน้ทุนดา้นโลจิสติกส์ในทั้งระดบัจุลภาคและมหภาค

ได ้
6. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถวเิคราะห์และเขา้ใจผลทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบังานโลจิสติกส์ได ้ 
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวชิา  

วเิคราะห์ตน้ทุนทางโลจิสติกส์ในระดบัจุลภาคและมหภาค ตน้ทุนทางโลจิสติกส์ในระดบัมหภาค ท่ี
ประกอบดว้ยตน้ทุนการขนส่ง ตน้ทุนการเก็บรักษาสินคา้คงคลงั  ตน้ทุนคลงัสินคา้  และตน้ทุนการบริหาร
จดัการ รวมถึงวิเคราะห์ตน้ทุนทางโลจิสติกส์  ในระดับจุลภาค โดยค านวณสัดส่วนตน้ทุนโลจิสติกส์ต่อ
ยอดขาย หรือก าไร เป็นตน้ ในอุตสาหกรรม ต่าง ๆ 

 
2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยายเวลา 13.30-
16.20 น.  

สอนเสริมตามความ
ตอ้งการของนกัศึกษา
เฉพาะราย 

ไม่มีการฝึกปฎิบติังาน
ภาคสนาม 

การศึกษาดว้ยตนเอง 6 
ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
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3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

(เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) อาจารยจ์ดัเวลาให้ค  าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่ม ตามความตอ้งการ 1 
ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

 
หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา 

- ซ่ือสัตยแ์ละมีวนิยั ทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น 

- มีภาวะเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และล าดบั
ความส าคญั 

- เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  
- มีจรรยาบรรณท่ีดี 

- มีความรับผดิชอบ ตรงต่อเวลา  
- ใฝ่หาความรู้ ช่างสังเกต  
- เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ อยา่งเคร่งครัด 

 
1.2 วธีิการสอน  

- สอดแทรกหรือยกตวัอยา่งประกอบขณะท่ีสอนเน้ือหาจากการด าเนินจริง 

- สอนใหน้กัศึกษามีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมายและตรงต่อเวลาในชั้นเรียน เช่น 
การเขา้ห้องเรียนตรงเวลาและเขา้เรียนสม ่าเสมอ ไม่ขาดเรียน  

- สอนใหน้กัศึกษามีความซ่ือสัตยใ์นการสอบและการส่งงาน 

- มีการทดสอบความเขา้ใจของบทท่ีไดศึ้กษาไปแลว้ทุกคร้ัง 
 

1.3 วธีิการประเมินผล 

- ประเมินผลจากคะแนนทดสอบยอ่ย คะแนนสอบกลางภาค และคะแนนสอบปลายภาค 
- ประเมินผลดว้ยระบบ Student Attendance ในการเช็คช่ือนกัศึกษา 
- ประเมินผลจากความรับผดิชอบในงานท่ีมอบหมายใหน้กัศึกษา 
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2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ  

 นกัศึกษาตอ้งมีความรู้ในเทคนิคการคิดตน้ทุน วเิคราะห์ตน้ทุน เพื่อการตดัสินใจในงานดา้นโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทานได ้ 

2.2 วธีิการสอน 

- ท าการสอนโดยการบรรยาย และมีการสอดแทรกหรือยกตวัอยา่งประกอบ กรณีศึกษา 
เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถเห็นภาพไดช้ดัเจนมากยิง่ข้ึน  

- ใชก้รณีศึกษา เพื่อเห็นแนวทางในการประยกุตใ์ชจ้ริง  
- จดัท าการสอนแบบ I Tunes U เพื่อให้นกัศึกษาไดเ้ตรียมพร้อมก่อนเขา้เรียนและสามารถ

ทบทวนบทเรียนท่ีอาจารยไ์ดท้  าการสอนไปในแต่ละสัปดาห์ 
2.3 วธีิการประเมินผล 

- ประเมินผลจากการถาม-ตอบนกัศึกษาในชั้นเรียน 

- ประเมินผลจากคะแนนทดสอบยอ่ย คะแนนสอบกลางภาค และคะแนนสอบปลายภาค 

- ประเมินผลจากการส่งการบา้นภายในชัว่โมง 
- ผลสอบจาก Quiz   

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 

 พฒันาความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ มีการวิเคราะห์เพื่อการตดัสินใจได ้
3.2 วธีิการสอน 

- วเิคราะห์กรณีศึกษา 

- การสะทอ้นแนวคิดจากการประพฤติ 

3.3 วธีิการประเมินผล 

ประเมินผลจากคะแนนทดสอบยอ่ย คะแนนสอบกลางภาค และคะแนนสอบปลายภาค โดยเนน้
ขอ้สอบท่ีมีการวิเคราะห์ เพื่อการประยกุตเ์ป็นหลกั 

 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันา  

- ความรับผดิชอบในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมายไดค้รบถว้นตามก าหนดเวลาในการท า
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รายงานกลุ่ม  
- ความสามารถในการปรับตวัในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดทุ้กสถานภาพ 

- การท างานเป็นกลุ่ม การเป็นผูน้ าและการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  
4.2 วธีิการสอน 

มอบหมายใหน้กัศึกษาท างานกลุ่มหรือโครงงานในลกัษณะของการท างานเป็นทีม 

4.3 วธีิการประเมินผล 

- ประเมินความรับผดิชอบจากรายงานกลุ่มของนกัศึกษา 

- ใหน้กัศึกษาประเมินสมาชิกในกลุ่ม ทั้งดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและดา้น
ความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์ การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตอ้งพฒันา 

ใหน้กัศึกษาคิดตน้ทุน การท าก าไร การลงทุน การท างบประมาณได ้ 

5.2 วธีิการสอน 

- ใช ้MS PowerPoint ประกอบในการสอนในชั้นเรียน สามารถดาวน์โหลดผา่นระบบ I Tunes 
U 

- เอกสารประกอบการสอนส าหรับสอนในชั้นเรียน สามารถดาวน์โหลดผา่นระบบ I Tunes U 
- มอบหมายใหน้กัศึกษาคน้ควา้จากส่ือการสอน  I Tunes U 
- ใชร้ะบบ Quiz ผา่นออนไลน์ในการสอบยอ่ย 

5.3 วธีิการประเมินผล 

ประเมินผลจากคะแนนทดสอบยอ่ย คะแนนสอบกลางภาค และคะแนนสอบปลายภาค 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

1 
แนะน าการเรียนการสอน 

3 ชม. เอกสารแนะน าการเรียนการ
สอน 

ผศ.ดร.วชัรวี 

2 การจดัการตน้ทุนและกลยทุธ์
องคก์ร 

3 ชม. เอกสารประกอบการสอน และ 
MS Powerpoint 

ผศ.ดร.วชัรวี 

3 แนวคิดเก่ียวกบัตน้ทุน 1 3 ชม. เอกสารประกอบการสอน และ 
MS Powerpoint  

ผศ.ดร.วชัรวี 

4 
แนวคิดเก่ียวกบัตน้ทุน 2 

3 ชม. เอกสารประกอบการสอน และ 
MS Powerpoint 

ผศ.ดร.วชัรวี 

5 ตน้ทุนฐานกิจกรรมและการ
บริหารตน้ทุนฐานกิจกรรม 

3 ชม. เอกสารประกอบการสอน และ 
MS Powerpoint  

ผศ.ดร.วชัรวี 

6 
การประมาณตน้ทุน 

3 ชม. เอกสารประกอบการสอน และ 
MS Powerpoint 

ผศ.ดร.วชัรวี 

7 
ทบทวนบทเรียน 

3 ชม. แบบฝึกหดัและเอกสาร
ประกอบการสอน 

ผศ.ดร.วชัรวี 

8 สอบกลางภาค 
9 การวเิคราะห์ตน้ทุน ปริมาณ 

ก าไร 
3 ชม. เอกสารประกอบการสอน และ 

MS Powerpoint  
ผศ.ดร.วชัรวี 

10 
การตั้งราคา 

3 ชม. เอกสารประกอบการสอน และ 
MS Powerpoint  

ผศ.ดร.วชัรวี 

11 การคิดตน้ทุนฐานกิจกรรม
ส าหรับโลจิสติกส์ 

3 ชม. เอกสารประกอบการสอน และ 
MS Powerpoint 

ผศ.ดร.วชัรวี 

12 การลดตน้ทุนโลจิสติกส์และการ
คิดตน้ทุนโลจิสติกส์ระดบัมหภาค 

3 ชม. เอกสารประกอบการสอน และ 
MS Powerpoint  

ผศ.ดร.วชัรวี 

13 รายงานทางการเงินและการ 3 ชม. เอกสารประกอบการสอน และ ผศ.ดร.วชัรวี 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

วเิคราะห์การเงิน  MS Powerpoint 
14 การวเิคราะห์ตดัสินใจ 

เพื่อการลงทุน  
3 ชม. เอกสารประกอบการสอน และ 

MS Powerpoint  
ผศ.ดร.วชัรวี 

15 
การน าเสนอผลงานของนกัศึกษา 

3 ชม. เอกสารประกอบการสอน และ 
MS Powerpoint 

ผศ.ดร.วชัรวี 

16 
ทบทวนบทเรียน 

3 ชม. แบบฝึกหดัและเอกสาร
ประกอบการสอน 

ผศ.ดร.วชัรวี 

17 สอบปลายภาค 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กจิกรรม

ที ่ 
 

ผลการเรียนรู้*  
 

วธีิการประเมิน  
 
 

ก าหนดเวลาการประเมิน (สัปดาห์
ที)่ 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

 
1 ทุกดา้น สอบกลางภาค สัปดาห์ท่ี 7  25% 
2 ทุกดา้น สอบปลายภาค สัปดาห์สุดทา้ยของภาคการศึกษา 30% 
3 ทุกดา้น แบบฝึกหดั ทุกสัปดาห์ 10% 
4 ทุกดา้น รายงาน สัปดาห์ก่อนสอบกลางภาค  

และสัปดาห์สุดทา้ยของการเรียน 
15% 

5 ทุกดา้น การเขา้เรียน ทุกสัปดาห์  5% 
6 ทุกดา้น สอบยอ่ยในคลาส ทุกสัปดาห์ 15% 

* ระบุผลการเรียนรู้หวัขอ้ยอ่ยตามแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้ 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. ต าราและเอกสาร 

เอกสารประกอบการสอน ผศ.ดร.วชัรว ีจนัทรประกายกุล 
PowerPoint สไลด ์ของ ผศ.ดร.วชัรว ีจนัทรประกายกุล  
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2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
- 
 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

1. Cost Management: A Strategic Emphasis แต่งโดย Blocher, Chen, Coking, Lin 
2. การวเิคราะห์ตน้ทุนโลจิสติกส์แบบ ABC โดย Jetro Bangkok  

 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
- ใหน้กัศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวชิา อนัไดแ้ก่ วธีิการสอนภายในชั้นเรียน ส่ิงท่ี

สนบัสนุนการเรียนการสอนซ่ึงมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ท่ีไดรั้บและเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุงรายวชิา 

- ใหน้กัศึกษาประเมินการสอนโดยกรอกขอ้มูลทาง Website ของมหาวทิยาลยั 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ประเมินการสอนโดยคณะกรรมการประเมิน 
3. การปรับปรุงการสอน  

- หาส่ือการสอนใหม่ๆ ในการสอน 
- ปรับปรุงเน้ือหาใหท้นัสมยั 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
ตั้งคณะกรรมการประเมินการสอนซ่ึงท าหนา้ท่ีทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวชิา โดยการ
สุ่มประเมินขอ้สอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดบัคะแนนของ
รายวชิา ภายในรอบเวลาหลกัสูตร 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
ปรับปรุงรายวชิาทุกๆ ปีการศึกษา 

 


