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ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา               มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา          คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวชิาวศิวกรรมโลจสิตกิส ์
 

หมวดท่ี 1 ข้อมลูโดยทัว่ไป 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 
              NL303 การวางแผนและออกแบบระบบขนสง่ 
           (Transportation System Planning and Design) 

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

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 
วศิวกรรมศาสตร ์สาขาโลจสิตกิส ์

4. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 
               ดร. นนัท ิสทุธกิารนฤนยั อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน [email: ssjnsj@yahoo.com]    

5. ภาคการศึกษา/ ชัน้ปีท่ีเรียน 
ภาคการศกึษาที ่1 ปีการศกึษา 2559 

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่ม ี

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่ม ี

8. สถานท่ีเรียน 
ตกึ 3 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

9. วนัท่ีจดัท าหรอืปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
พฤษภาคม 2559 

 

หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค์ 

1. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 
เพื่อใหน้กัศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบั ความส าคญัของเศรษฐศาสตรว์ศิวกรรมต่อวชิาชพีวศิวกร 
อกีทัง้ยงัตอ้งการใหน้กัศกึษาไดส้ามารถน าความรูท้ีไ่ดร้บัไปประยุกตใ์ชก้บัการท างานจรงิดา้นวศิวกรรม 
รวมถงึสามารถประยุกตใ์ชใ้นชวีติจรงิได ้

2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

1. เพื่อใหน้กัศกึษาเขา้ใจในแนวคดิ และหลกัการต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกแบบและวางแผนการขนสง่ 
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2. เพื่อใหน้กัศกึษาเขา้ใจบทบาทของการขนสง่ในห่วงโซ่อุปทาน 
3. เพื่อใหน้กัศกึษารูจ้กัเทคนิคและเครื่องมอืต่างๆทีส่ามารถน ามาประยุกตใ์ชใ้นการวเิคราะหแ์ละออกแบบหรอืว

างแผนระบบขนสง่และกระจายสนิคา้ 
4. เพื่อใหน้กัศกึษาสามารถน าเครื่องมอืต่างๆมาประยุกตใ์ชเ้พื่อการแกปั้ญหา และการพฒันาไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

และเหมาะสม 
 วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม (Behavioral Objectives) 

1. นกัศกึษาสามารถอธบิายแนวคดิ และหลกัการต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกแบบและวางแผนการขนสง่ 
2. นกัศกึษาสามารถอธบิายถงึบทบาทและความส าคญั ของการออกแบบและวางแผนการขนสง่ในโซ่อุปทานได ้
3. นกัศกึษาสามารถอธบิายถงึเทคนิค และเครื่องมอืต่างๆทีใ่ชใ้นการออกแบบและวางแผนการขนสง่ได ้
4. นกัศกึษาสามารถวเิคราะหปั์ญหาทีเ่กดิขึน้ในระบบขนสง่และกระจายสนิคา้ไดถู้กตอ้ง  
5. นกัศกึษาสามารถเลอืก และน าเครื่องมอืต่างๆ ไปใชเ้พื่อไขแกปั้ญหาทีเ่กดิขึน้จรงิไดอ้ย่างถูกตอ้ง  

และเหมาะสม 
 

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินงาน 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
การวเิคราะหปั์ญหา การวางแผน และการออกแบบการขนสง่ แบบจ าลองการตดัสนิใจส าหรบัการขนสง่ 
ขอ้ดขีอ้เสยีของการขนสง่ในรปูแบบต่างๆ การจดัตารางเวลาและการก าหนดเสน้ทางในการขนสง่ 
การประยุกตใ์ชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูเพื่อวางแผนและออกแบบระบบขนสง่  

2. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 
ชัว่โมงต่อภาคการศกึษา 

- - การศกึษาดว้ยตนเอง 6 
ชัว่โมงต่อสปัดาห ์

 

3. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรกึษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
อาจารยจ์ดัเวลา (office hour) ใหค้ าปรกึษาเป็นรายบุคคล หรอื รายกลุ่ม ตามความตอ้งการ 2 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์ 
Office hour: วนัจนัทร/์วนัพุธ/วนัพฤหสั เวลา 9:00 – 11:00 น.  
สถานท่ีติดต่อ (Office): ศนูยว์จิยัโลจสิตกิส ์อาคาร 17 ชัน้ 1 
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หมวดท่ี 4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา  

1. คณุธรรม จริยธรรม 
1.1  คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา 

- พฒันาความมวีนิยั ตรงต่อเวลา และมคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
- พฒันาความสามารถในการท างานเป็นทมี เคารพสทิธแิละรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่น     
- พฒันาภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้ามทีด่ ี     
- พฒันาจติส านึกดา้นความเคารพต่อกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่างๆ 

รวมถงึการมจีรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี 
- พฒันาความสามารถในการวเิคราะหแ์ละประเมนิผลกระทบจากการใชค้วามรูท้างวศิวกรรมต่อบุคคล 

องคก์ร สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 
1.2  วิธีการสอน 

- สอดแทรกหรอืยกตวัอย่างประกอบขณะทีส่อนเน้ือหา 
โดยบางครัง้มกีารสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจรยิธรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาชพีลงไปดว้ย และ 
สอนใหน้กัศกึษามคีวามซื่อสตัยใ์นการสอบ 

- สอนใหน้กัศกึษามคีวามรบัผดิชอบในงานทีไ่ดร้บัมอบหมายและตรงต่อเวลาในชัน้เรยีน เช่น 
การเขา้หอ้งเรยีนตรงเวลาและเขา้เรยีนสม ่าเสมอ ไม่ขาดเรยีน 

- สอนใหน้กัศกึษาไดส้รา้งทกัษะการเป็นผูน้ าและผูต้ามผ่านกจิกรรมกลุ่มต่าง ๆ เช่น การท ากรณีศกึษา 
เป็นตน้ 

- สอนใหน้กัศกึษาไดพ้ฒันาความสามารถในการคดิวเิคราะห ์
โดยการใหศ้กึษาจากกรณีศกึษาหรอืจากการปฏบิตัจิรงิผ่านตวัแบบจ าลองต่าง ๆ 
ทีจ่ะไดค้ดัเลอืกมาใหน้กัศกึษาไดท้ดลองใช ้

1.3  วิธีการประเมินผล 
- ประเมนิผลจากพฤตกิรรมการเขา้ชัน้เรยีน เช่น การตรงต่อเวลา 
- ประเมนิผลจากความรบัผดิชอบในงานทีม่อบหมายใหน้กัศกึษา 
- ใหน้กัศกึษาไดป้ระเมนิการท างานของเพื่อนในกลุ่มแบบ 360 องศา 

เพื่อน ามาเป็นสว่นประกอบของการประเมนิผลและใหค้ะแนนในรายวชิา 
- ประเมนิผลจากเรื่องการทุจรติในการสอบ หรอืการซื่อสตัยใ์นการท างานกลุ่ม หรอืงานต่าง ๆ 

ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
2. ความรู ้

2.1  ความรูท่ี้ต้องได้รบั 
- นกัศกึษาตอ้งไดร้บัการพฒันาความรูแ้ละความเขา้ใจทางคณิตศาสตร ์วทิยาศาสตร ์วศิวกรรมศาสตร ์

และเศรษฐศาสตร ์ในระดบัพืน้ฐาน 
และสามารถน าไปประยุกตใ์ชก้บังานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกแบบระบบการกระจายสนิคา้ได ้

- นกัศกึษาสามารถประยุกตว์เิคราะหก์ารเลอืกวธิต่ีางๆเพื่อใชเ้ปรยีบเทยีบเพื่อหาผลลพัธเ์พื่อใชใ้นการตดั
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สนิใจได ้
-  

2.2  วิธีการสอน 
- ท าการสอนโดยการบรรยาย และมกีารสอดแทรกหรอืยกตวัอย่างประกอบขณะสอนเน้ือหา 

เพื่อใหน้กัศกึษาไดร้บัความรูอ้ย่างครบถว้น 
- ใหน้กัศกึษาไดศ้กึษากรณีศกึษา หรอือ่านหนงัสอื หรอือ่านบทความประกอบในแต่หวัขอ้ทีท่ าการสอน 

เพื่อใหน้กัศกึษาไดม้โีอกาสคดิ วเิคราะห ์ถงึปัญหาต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ 
พรอ้มทัง้มอบหมายใหห้าแนวทางในการแกปั้ญหาทีอ่าจเกดิขึน้ได้ 

2.3  วิธีการประเมินผล 
- ประเมนิผลจากการถาม-ตอบนกัศกึษาในชัน้เรยีน 
- ประเมนิจากการท ารายงานสง่ และ การรายงานหน้าหอ้ง คะแนนสอบกลางภาค และ ปลายภาค 

3. ทกัษะทางปัญญา 
3.1  ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา 

- มคีวามสามารถในการคดิและวเิคราะหอ์ย่างเป็นระบบ 
- มคีวามสามารถในการวเิคราะหแ์ละแกไ้ขปัญหา 
- มคีวามสามารถในการประยุกตค์วามรูไ้ปสูก่ารปฏบิตั ิ
- มคีวามสามารถในการสบืคน้ขอ้มลูและเทคนิค เพื่อเพิม่พนูความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 
- มคีวามสามารถในการพฒันานวตักรรม หรอืต่อยอดองคค์วามรูจ้ากเดมิไดอ้ย่างสรา้งสรรค์ 

3.2  วิธีการสอน 
ใหน้กัศกึษาฝึกฝนท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายต่างๆ ในแต่ละสปัดาห ์รวมถงึใหน้กัศกึษาไดค้น้ควา้เพิม่เตมิ 
วเิคราะห ์ผ่านกระบวนการเรยีนในสปัดาหต่์าง ๆ ผ่านแบบจ าลองต่าง ๆ  

3.3  วิธีการประเมินผล 
- ประเมนิผลจากการเรยีน รายงาน  

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
4.1 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา 

- สามารถสือ่สารกบับุคคลต่าง ๆ ไดอ้ย่างหลากหลายและเขา้ใจ 
- สามารถแสดงถงึความสามารถในการแกไ้ขสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้
- สามารถแสดงถงึความรบัผดิชอบในการเรยีนรูข้องตนเอง 

ในประเดน็ทีส่อดคลอ้งกบัเนื้อหาวชิาชพีอย่างเหมาะสม 
- สามารถเป็นผูน้ าและผูต้ามทีด่ใีนการท างานกลุ่มทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
- มจีดิส านึกความรบัผดิชอบดา้นความปลอดภยัในการท างาน และการรกัษาสภาพแวดลอ้มต่อสงัคม 

4.2  วิธีการสอน 
- มอบหมายใหน้กัศกึษาท างานกลุ่ม และ งานรายบุคคล 

4.3  วิธีการประเมินผล 
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- ประเมนิความรบัผดิชอบจากรายงานเดีย่ว และกลุ่มของนกัศกึษา  
- ประเมนิจากรายงานหน้าหอ้งของนกัศกึษา 

5. ทกัษะการวิเคราะหต์วัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1  ทกัษะการวิเคราะหต์วัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา 

- มทีกัษะในการวเิคราะหข์อ้มลูสารสนเทศทางคณิตศาสตร ์หรอืทางสถติปิระยุกต ์
ต่อการแกปั้ญหาทีเ่กีย่วขอ้งอย่างสรา้งสรรค ์

- มคีวามสามารถในการใชเ้ครื่องมอืค านวณทางวศิวกรรม และสถติ ิเพื่อประกอบวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งได ้
5.2  วิธีการสอน 

- มอบหมายใหน้กัศกึษาคน้ควา้จากอนิเตอรเ์น็ท พรอ้มทัง้ไปสงัเกตเกบ็ขอ้มลูจากแหล่งต่างๆ รอบตวั 
5.3  วิธีการประเมิน 

- ประเมนิผลจากรายงานและการรายงานหน้าชัน้  

 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล  

1. แผนการสอน 

NO. วนัท่ี เน้ือหา หมายเหตุ 

1 18/8/58 Introduction (แนะน าบทเรยีน)  

2 25/8/58 การขนสง่ในรปูแบบต่าง ๆ ขอ้ด/ีขอ้เสยี  

3 1/9/58 นโยบายการขนสง่ของประเทศไทยดา้นต่าง ๆ 

ตัง้แต่อดตีถงึปัจจุบนั (วเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลง) 

 

4 8/9/58 นโยบายการขนสง่ของประเทศต่าง ๆ   

5 15/9/58 การคดิราคาค่าขนสง่ และการคดิตน้ทุนค่าขนสง่  

6 22/9/58 โครงขา่ยการขนสง่  

7 29/9/58 กลยุทธก์ารลดตน้ทุนค่าขนสง่ จบเนื้อหาสอบกลางภาค 

 13/10/58 สอบกลางภาค  
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8 20/10/58 การวเิคราะหปั์ญหา การวางแผนการขนสง่  

9 27/10/58 การออกแบบการขนสง่ 1  

  การออกแบบการขนสง่ 2 ออกภาคสนาม 

ขึน้กบัการนดัหมายของนกัศกึษา 

10 3/11/58 แบบจ าลองการตดัสนิใจส าหรบัการขนสง่ 1  

11 10/11/58 การจดัตารางการขนสง่  

12 17/11/58 การจดัเสน้ทางการขนสง่ 1  

13 24/11/58 การจดัเสน้ทางการขนสง่ 2  

14 28/11/58 การจดัเสน้ทางการขนสง่ 3  

15 1/12/58 การใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูเพื่อการจดัตารางการขนสง่  

16 8/12/58 การน าเสนอโครงงานการจดัตารางและเสน้ทางการขนสง่   

 14-26/12/58 สอบปลายภาค  

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรม
ท่ี 

ผลการเรียนรู้ 
วิธีการประเมิ

น 
สปัดาหท่ี์ประเ

มิน 
สดัส่วนของการประเมิ

นผล 
1 ความรูแ้ละทกัษะ (Knowledge and 

Skills) 
1.1, 2.1, 3.1, 5.1 

- สอบกลางภาค   
- สอบปลายภาค 

8 
17 

25 
35 

2 การท างานหรอืกจิกรรมการเรยีนกา
รสอน ( Assignments/Teaching-
Learning Activities) 
1.1, 3.1, 4.1, 5.1 

- รายงาน 
(project 
assignment) 
การท าแบบฝึกหั
ด (Exercises) 
และสอบย่อย 
(quiz) 
และการเขา้ชัน้เรี

ทุกสปัดาห ์ 40 



 

University of the Thai Chamber of Commerce 
 

Page 7 of 7 

 

ยน 
(Attendance) 

 

 

 

หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน  

1. เอกสารและต าราหลกั 
1. เอกสารประกอบการสอน โดย อ.ดร.นนัท ิสทุธกิารนฤนยั  

สามารถ download ไดจ้าก e-learning  
2. เอกสารและข้อมูลส าคญั 

- 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

- 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา  

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

              ใหน้กัศกึษาประเมนิการสอนโดยกรอกขอ้มลูตามแบบฟอรม์มาตรฐานของมหาวทิยาลยั 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

การประเมนิผลการเรยีนการสอนออนไลน์ 
3. การปรบัปรงุการสอน 

น าเอาผลการประเมนิจากขอ้ 1 ขา้งตน้มาวเิคราะหป์ระกอบกบัเรื่องเทคนิคการสอน 
ผลการเรยีนนกัศกึษาเพื่อวางแผนปรบัปรุงการสอนส าหรบัภาคการศกึษาต่อไป 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

มคีณะกรรมการก ากบัมาตรฐานตรวจสอบขอ้สอบปลายภาคก่อนสอบจรงิ และ 
ตรวจมาตรฐานการใหค้ะแนนตดัเกรด 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

              เอารายงานจาก มคอ. 5 มาประกอบการด าเนินการปรบัปรุง มคอ. 3 ทุกปีก่อนการสอนครัง้ต่อไป 
 


