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รายละเอียดของรายวิชา 
 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

    สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกสและเทคโนโลยีขนสง 

 

หมวดที ่ 1  ขอมูลโดยทัว่ไป 
 

1. รหัสและช่ือรายวิชา  

EN-036-002 โครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส  

Logistics Engineering Project 
2. จํานวนหนวยกิต  

 3(1-6-4)       
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วศ.บ) วิศวกรรมโลจิสติกส หมวดวิชาชีพเฉพาะ กลุมวิชาชีพบังคับ 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยกฤษฎา นามฉิมพลี 

 อาจารยผูสอน   อาจารยกฤษฎา นามฉิมพลี 

     อาจารยพรศิริ คําหลา  

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน  

ภาคการศึกษาท่ี 1/2563 

หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส   สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกสและเทคโนโลยีขนสง 

ชั้นปท่ีเรียน 4  

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) 

 - มี - EN-036-002 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส 
7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) 
 - ไมมี - 
8. สถานท่ีเรียน  

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด  
 22 พฤษภาคม 2560 
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หมวดที ่ 2  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

1.  จุดมุงหมายของรายวิชา 

1.1 เพ่ือตองการใหผูเรียนจัดทําโครงงานทางดานวิศวกรรมโลจิสติกส 
1.2 เพ่ือตองการใหผูเรียนไดเขาใจถึงหลักกรของการดําเนินการศึกษา หัวขอท่ีนาสนใจและ

มีประโยชนตอสายงานวิศวกรรมโลจิสติกส 
1.3 เพ่ือตองการใหผูเรียนไดมีทักษะในการเขียนรายงาน การใชภาษา การคนหาขอมูล และ

การนําเสนองานโครงการ 
2.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา 
 เพ่ือใหนักศึกษามีความรูเก่ียวกับหัวขอท่ีนาสนใจเก่ียวกับวิศวกรรมโลจิสติกสและสามารถ
ประยุกตใชกับการทํางานในอนาคต รวมท้ังสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงตามความกาวหนาทาง
วิชาการในดานตางๆ ท่ีสอดคลองกับเนื้อหาวิชา ไดอยางเหมาะสมและทันตามยุคสมัย 

 

หมวดที ่ 3  ลกัษณะและการดําเนินการ 
 

1.  คําอธิบายรายวิชา 

 การจัดทําโครงงานทางวิศวกรรมโลจิสติกส และมีการนําเสนอโครงการ โดยใชภาษาไทยท่ี
ถูกตองตามหลักไวยากรณ และหลักการเขียนรายงาน เชน การใชภาษาการคนหาและการใชขอมูล
ทางวิศวกรรมศาสตร เปนตน 
 
2.  จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา   

บรรยาย  สอนเสริม 
การฝกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

15 สอนเสริมตามความตองการ

ของนักศึกษาเฉพาะราย 

90 นักศึกษาตองคนควาดวย

ตนเอง 6 ช่ัวโมงตอ

สัปดาห 

 

3.  จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษา และแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน

รายบุคคล 

- อาจารยประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานบอรดของสาขาฯ หรือแจงในหองเรียน 
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุมตามความตองการ 3 ชั่วโมงตอ

สัปดาห หรือตามความเหมาะสม (เฉพาะรายท่ีตองการ) 
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หมวดที ่ 4  การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

 

1.  คุณธรรม  จริยธรรม 

 1.1  คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

[] เขาใจและซาบซ้ึงในการอนุรักษ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคา

ของระบบคุณธรรม จริยธรรม การเสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต ตลอดจนการบูรณาการในดาน

ตางๆ 

[] มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับ 

ตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

[] มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยง 

ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพใน

คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

[] สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรม ตอบุคคล 

องคกร สังคม และสิ่งแวดลอม 

[    ] จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ

รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขา ตั้งแตอดีตจนถึง

ปจจุบัน 

 1.2  วิธีการสอน 

1.2.1 การปฏิบัติตนในการเขาชั้นเรียน 

1.2.2 กําหนดใหนักศึกษาทํางานท่ีไดรับมอบหมาย 

1.2.3 กําหนดใหนักศึกษาแตงกายถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  

1.3  วิธีการประเมินผล 

1.3.1 พิจารณาจากพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนใน
แตละภาคเรียน 

1.3.2 พิจารณาจากการสงงานท่ีไดรับมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหและตรงเวลา 
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2.  ความรู 

 2.1  ความรูท่ีตองไดรับ 

[    ] มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพ้ืนฐาน วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน วิศวกรรม

พ้ืนฐาน และเศรษฐศาสตร เพ่ือการประยุกตใชงานทางดานวิศวกรรมศาสตร และการ

สรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

[    ] มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการท่ีสําคัญท้ังในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหา

ของสาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม 

[] สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

[    ] สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาดวยวิธีการท่ีเหมาะสมรวมถึงการประยุกตใช

เครื่องมือท่ีเหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอรเปนตน 

[] สามารถใชความรูและทักษะสาขาวิชาของตนในการประยุกตแกไขปญหางานจริงได 

2.2  วิธีการสอน 

การบรรยายประกอบการยกตัวอยาง การทํางานกลุม การนําเสนอรายงาน การ

อภิปราย การซักถาม กรณีศึกษา ใบงาน และมอบหมายใหคนควาหาบทความ ขอมูลท่ี

เก่ียวของ โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  

2.3  วิธีการประเมินผล 

2.3.1 การสอบโครงงานวิจัยจากคณะกรรมการสอบโครงงานวิจัย 

2.3.2 ประเมินจากการนําเสนอผลการคนควาขอมูล กรณีศึกษา 

3.  ทักษะทางปญญา 

 3.1  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

[    ] มีความคิดอยางมีวิจารณญาณท่ีดี 

[    ] สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

[] สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใช

ขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

[] มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูท่ีเก่ียวของอยางเหมาะสม ใน

การพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 

[] สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง เพ่ือการเรียนรูตลอด

ชีวิต และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ  

3.2  วิธีการสอน 

3.2.1 รวมกิจกรรม อภิปรายกลุม ทํารายงานสรุป และนําเสนอผลงาน 

3.2.2 วิเคราะหกรณีศึกษาสถานการณการใชงานดานเทคโนโลย ี  
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3.3  วิธีการประเมินผล 

3.3.1 พิจารณาจากการอภิปรายกลุม 

3.3.2 การสังเกตพฤติกรรมจากการเขารวมกิจกรรม 

3.3.3 การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค 

4.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 4.1  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

[] สามารถสื่อสารกับกลุมคนท่ีหลากหลาย และสามารถสนทนาท้ังภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพสามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอ

สังคมไดในประเด็นท่ีเหมาะสม 

[    ] สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคท้ังสวนตัวและ

สวนรวม พรอมท้ังแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม รวมท้ังให

ความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ 

[] สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเอง และสอดคลอง

กับทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

[] รูจักบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบในการทํางานตามท่ีมอบหมาย ท้ังงานบุคคล

และงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนท้ังในฐานะผูนําและผูตามไดอยาง

มีประสิทธิภาพ สามารถวางไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

[    ] มีจิตสํานึกความรับผิดชอบ ดานความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษาสภาพ 

แวดลอมตอสังคม  

 4.2  วิธีการสอน 

4.2.1 การรวมกิจกรรม อภิปรายกลุม ทํารายงานสรุป และนําเสนอผลงาน 

4.2.2 กําหนดใหนักศึกษาทํางานท่ีไดรับมอบหมาย 

 4.3  วิธีการประเมินผล 

4.3.1 พิจารณาจากการอภิปรายกลุม 

4.3.2 การสังเกตพฤติกรรมจากการเขารวมกิจกรรม 
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5.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

[    ] มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร ในการทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี 

[] มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต

ตอการแกปญหาท่ีเก่ียวของไดอยางสรางสรรค 

[    ] สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัยไดอยางเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ 

[    ] มีทักษะในการสื่อสารขอมูลท้ังทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช

สัญลักษณ 

[] สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพใน

สาขาวิศวกรรมท่ีเก่ียวของได 

5.2  วิธีการสอน 

5.2.1 นําเขาบทเรียน บรรยาย อภิปราย สรุป 

5.2.2 กําหนดใหนักศึกษาทํางานท่ีไดรับมอบหมาย 

5.2.3 คนหาขอมูลเพ่ิมเติมจากแหลงสารสนเทศตางๆ 

5.2.4 วิเคราะหกรณีศึกษาสถานการณการใชงานดานเทคโนโลย ี

5.2.5 ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอขอมูลในรูปแบบท่ีเหมาะสม  

5.3  วิธีการประเมินผล 

5.3.1 ประเมินผลจากอาจารยท่ีปรึกษาโครงงานวิจัย 

5.3.2 ประเมินผลจากอาจารยผูสอน 

5.3.3 การสอบโครงงานวิจัยจากคณะกรรมการสอบโครงงานวิจัย 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1.  แผนการสอน 

สัปดาห

ที่ 
รายละเอียด 

จํานวน

ชั่วโมง 

กิจกรรม

การเรียน

การสอน   

สื่อที่ใช 
การวัดทักษะ 

การ

ประเมิน

และวัดผล 

ผูสอน 

1 2 3 4 5 

1-7 

การติดตามผลการ

ดําเนินงานโครงงานวิจัย 

ความกาวหนา อุปสรรค 

และการนําทางในการ

วิเคราะหผลของ

โครงงานวิจัย 

5 

- การ

บรรยาย 

 

- เอกสาร

ประกอบการ

บรรยาย 
   

 

 

ผลการทํา

แบบฝกหัด 

อ.กฤษฎา  

นามฉิมพลี 

9-17 

หลักการเขยีนรายงาน เชน 

การใชภาษา การคนหา

และการใชขอมูลทาง

วิศวกรรมศาสตร 

5 

- การ

บรรยาย 

 

- เอกสาร

ประกอบการ

บรรยาย 
   

 

 

ผลการทํา

แบบฝกหัด 

อ.พรศิริ 

คําหลา 

18 การสอบโครงงานวิจยัจากคณะกรรมการสอบโครงงานวิจัย      
ผลการ

สอบ 

อ.กฤษฎา  

นามฉิมพลี 

 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ผลการเรียนรู  วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียดรายวิชา วิธีการประเมิน สัปดาหท่ีประเมิน 

1.1.1-1.1.3, 1.1.5, 

2.1.1-2.1.2, 2.1.4, 

3.1.3, 3.1.5, 4.1.4,  

5.1.4-5.1.5 

การติดตามผลการดําเนนิงาน

โครงงานวิจัย ความกาวหนา 

อุปสรรค และการนําทางในการ

วิเคราะหผลของโครงงานวิจัย 

หลักการเขียนรายงาน เชน การใช

ภาษา การคนหาและการใชขอมูล

ทางวิศวกรรมศาสตร 

ประเมินผลจาก

อาจารยที่ปรึกษา

โครงงานวิจัย 

ประเมินผลจาก

อาจารยผูสอน 

ตลอดภาคการศึกษา 

1.1.1, 1.1.5, 4.1.4 
การเช็คช่ือกอนเริ่มช้ันเรยีน ตรงตอ

เวลา 
จิตพิสัย ตลอดภาคการศึกษา 

1.1.1-1.1.3, 1.1.5, 

2.1.1-2.1.2, 2.1.4, 

3.1.3, 3.1.5, 4.1.4,  

5.1.4-5.1.5 

การสอบโครงงานวิจัย 

ประเมินผลจาก

คณะกรรมการสอบ

โครงงานวิจัย 

18 
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หมวดที ่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.  เอกสารและตําราหลัก 

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาโดย อ.กฤษฎา นามฉิมพลี โดยอางอิงคูมือการจัดทํารูปเลม

ปริญญานพินธ 

2.  เอกสารและขอมูลสําคัญ 

- ไมมี - 
3.  เอกสารและขอมูลแนะนํา 

- ไมมี - 
 

หมวดที ่ 7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1.  การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 การประเมินประสิทธิผลของรายวิชานี ้ที่จัดทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและ

ความเห็นจากนักศึกษาดงันี ้
  แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินผูเรียน 
  สนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 

 การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 

 กระดานสนทนาบนเว็ปไซต โปรดระบุ : 
2.  การประเมินการสอน 

 ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี ้
  ประเมินผลโดยคณะวิชาแตงตั้งคณะกรรมการประเมินตาม PM-14 

  การสังเกตการณการเรียนการสอนของผูรวมทีมสอน 
  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 
3.  การปรับปรุงการสอน 

 หลังจากไดผลการประเมินการสอนในขอ 2  จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยการจัดกิจกรรมในการ
ระดมสมอง และหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดังนี ้

 ปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชา 
 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน    
 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 

 ปรับเปลี่ยนการเรียนรูนอกชั้นเรียน 
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4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรูในวิชา ไดจาก 

  การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย อ่ืน หรือ 

ผูทรงคุณวุฒิ ที่ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร 
 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 

5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

  สาขาวิชาฯ มีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย

นักศึกษา การรายงานรายวิชาโดยอาจารยผูสอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอน
รับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธการสอนที่ใช และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาในรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา เสนอตอหัวหนาสาขาวิชา เพื่อนําเขาที่ประชุมอาจารย

ประจําหลักสูตรพิจารณาใหความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับใชในปการศึกษาถัดไป 


