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รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification) 

รหัสวิชา  IMM ๑๕๐๑ รายวิชา การจัดการงานวัสด ุ

สาขาวชิา การจัดการอตุสาหกรรม คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

ภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

หมวดท่ี๑ข้อมูลท่ัวไป 
๑. รหัสและชื่อรายวชิา   

รหัสวิชา   IMM ๑๕๐๑ 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย การจัดการงานวสัด ุ
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Material Management 

 
๒. จ านวนหน่วยกติ   ๓ หน่วยกติ (๓ – ๐ – ๖) 
       
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
๓.๑  หลักสูตร       วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
๓.๒ ประเภทของรายวิชา    หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเฉพาะดา้น 
 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    
๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  รองศาสตราจารย ์ดร.วิทยา เมฆข า 
๔.๒ อาจารย์ผูส้อน  รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆข า 
 
๕.  สถานที่ติดต่อ  อาคารส านักงานอธิการบดี ชัน้ ๕ / E – Mail Witthaya.me@ssru.ac.th 
 
๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรยีน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่   ๑ /  ช้ันปีที่ ๒ 
๖.๒ จ านวนผู้เรยีนที่รับได ้ประมาณ ๑๔ คน 

 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมากอ่น(Pre-requisite)  (ถา้มี) ….................-............................................. 
 
๘. รายวิชาที่ต้องเรยีนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถา้มี) ….................-........................................... 
 
๙. สถานที่เรียน   ห้อง ๔๗๕๓ อาคาร ๔๗ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม  มหาวิทยาลยัราชภัฎสวนสนุันทา 
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๑๐.วันที่จัดท าหรือปรับปรุง   วันที ่๑ เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
รายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
 

หมวดท่ี๒จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 ๑.๑ เพื่อให้นักศึกษามีความรู ้ความเข้าใจเก่ียวกับทฤษฎีและหลักการบรหิารการจัดการงานวัสดุและจัดซื้อได้ 
 ๑.๒ เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้จากทฤษฎีและหลักการบริหารการจัดการงานวัสดุ ไปใช้ในการลด
ต้นทุน 
       ในการจัดหาวัสดุที่ใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรมได้ 
 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 ๒.๑ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการท างานในปัจจุบันที่เป็นอยู่ 
 ๒.๒ เพื่อน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับรายวิชา  
 

หมวดท่ี๓ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธบิายรายวิชา 
  (ภาษาไทย) กระบวนการจัดหาวัสดุที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม ได้แก่ ประเภทและชนิดของวัสดุ แหล่งผลิตหรือ
จัดท าหรอืแหล่งจ าหน่าย กรรมวิธีและขั้นตอนการจัดหาวัสดุดังกล่าว ระบบการเก็บรักษาและระบบการจ าหน่ายวัสดุ
ให้กับหน่วยต่าง ๆ หลักการจัดหาวัสดุเพื่อให้เกดิความประหยัดและความรวดเร็วในการท างาน 
  (ภาษาอังกฤษ) Supplying materials used in industry such as type of material, production and distribution, 
materials sourcing, storage and distribution systems, economical and easy to use. 
๒. จ านวนชั่วโมงที่ใชต้่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน

(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

บรรยาย ๓ ช่ัวโมงต่อ

สัปดาห ์

ไม่ม ี ไม่ม ี การศึกษาด้วยตนเอง ๖ 

ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

 
๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแกน่ักศกึษาเป็นรายบุคคล 
 ๓.๑ ปรกึษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผูส้อน  ห้อง รองอธิการบดีฝา่ยแผนงานและประกันคุณภาพ ช้ัน ๕  
        อาคาร ส านักงานอธิการบดี 
 ๓.๒ ปรกึษาผ่านโทรศัพท์ที่ท างาน / มือถอื  หมายเลข ๐๘ ๙๗๗๔ ๕๘๙๘  
 ๓.๓ ปรกึษาผ่านจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail) witthaya.me@ssru.ac.th 
 ๓.๔ ปรกึษาผ่านเครอืข่ายสังคมออนไลน ์(Facebook/Twitter/Line) Facebook : รศ.ดร.วทิยา เมฆข า  
 ๓.๕ ปรกึษาผ่านเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard) Website : http://www.elfit.ssru.ac.th/witthaya 
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หมวดท่ี๔การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

๑.คุณธรรม  จรยิธรรม 
๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  มีความรูแ้ละความเขา้ใจในคุณคา่แห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีตอ่วิชาชีพ 
  (๒)  มีความซื่อสตัยส์ุจรติ มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบตัติามระเบยีบของสถาบันและสังคม 
 (๓)  สามารถบรหิารเวลาและปรับวถิชีีวติอย่างสรา้งสรรค์ในสังคม 
 (๔)  มีจติส านึกและพฤติกรรมที่ค านึงถงึประโยชนส์่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตนอยา่งมีคุณธรรม 
๑.๒   วิธีการสอน 

(๑) ให้รู้จักการตรงตอ่เวลาการเข้าช้ันเรยีน 
(๒)  ฝึกวินัยในการท าแบบฝึกหัด / การบ้านใหส้่งตรงเวลา 

๑.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) มีคะแนนการเขา้ชั้นเรยีน 
(๒)  มีคะแนนแบบฝึกหัด และคะแนนการบ้าน 

๒. ความรู ้
๒.๑   ความรู้ท่ีต้องพัฒนา 
 (๑)  มีความรูแ้ละความเขา้ใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีทีส่ าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาการจัดการ 
       อตุสาหกรรม 
 (๒)  มีความรูแ้ละความเขา้ใจในองคค์วามรูท้างดา้นอื่นที่สมัพันธ์กับองคค์วามรูท้างด้านการจัดการ 
       อตุสาหกรรม โดยสามารถบูรณาการและน ามาประยุกต์ใชไ้ดอ้ย่างเหมาะสม 
 (๓)  มีความรูเ้ก่ียวกับเทคนิคการปฏิบัติงานดา้นการจัดการอุตสาหกรรมโดยใช้วธิีการเรยีนรูจ้าก 
       ประสบการณ์ 
 (๔)  สามารถตดิตามการเปลีย่นแปลงทางวิชาการและวิชาชีพทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏบิัติอยา่ง

ต่อเนื่อง 
๒.๒   วิธีการสอน 

(๑) สอนให้รู้จักใช้ทฤษฎีน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง 
(๒)  ให้นักศึกษาฝึกแสดงความคดิเห็นและแสดงตัวอยา่งในการปฏิบัต ิ
(๓)  ใหน้ักศึกษาฝึกแสดงความคดิเห็นและแสดงตัวอยา่งในการปฏิบัติ 

๒.๓    วิธีการประเมนิผล 
(๑) เก็บคะแนนจากแบบฝึกหดัและการทดลอง 
(๒) คะแนนสอบกลางภาค 
(๓) คะแนนสอบปลายภาค 
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๓.ทักษะทางปัญญา 
๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ตอ้งพัฒนา 
 (๑)  สามารถสืบค้นขอ้มลู ประมวลขอ้มูล หลักฐานและแนวคดิต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ในการระบุและ
วิเคราะห์ 
      ปญัหาไดด้้วยตนเอง 
 (๒)  สามารถประยุกต์ความรูท้างดา้นการจัดการอุตสาหกรรมและด้านอืน่ๆทีส่ัมพันธ์กัน ใช้ทักษะ

ทาง 
       วิชาชีพและดุลยพินิจในการแกไ้ขปัญหาในสถานการณต์่างๆอยา่งสร้างสรรค์ โดยค านึง

ผลกระทบ 
       ที่อาจเกิดจากการตดัสนิใจ 
๓.๒   วิธีการสอน 

(๑) ให้วเิคราะหส์ภาพปัญหาที่เกดิขึน้จรงิในปัจจุบนัน าไปสูก่ารแก้ปัญหาในบทเรียน 
(๒)  ให้นักศึกษาคดิ ออกแบบเครื่องมือ / วิธีการ อย่างเหมาะสม 

๓.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) คะแนนจากการท ารายงาน / การปฏิบัต ิ

๔. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  สามารถปฏิบตัิและรับผดิชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (๒)  มมีนุษยส์ัมพนัธ์ทีด่ี สามารถท างานรว่มกับผูอ้ื่นได้ และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และ

วัฒนธรรม 
       องคก์รได้เป็นอย่างดี 
 (๓)  สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณต์่างๆ 
       ทั้งในบทบาทผูน้ าหรอืในบทบาทของผู้ร่วมทมี 
 (๔)  มีความรับผดิชอบต่อการพัฒนาความรูค้วามสามารถทางวิชาชีพด้านการจัดการอตุสาหกรรม 
        ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๔.๒   วิธีการสอน 

(๑) ให้เก็บขอ้มลูการท ารายงานจากสถานที่จริง เพือ่น ามาเป็นกรณศีึกษา 
(๒)  ให้ท างานเป็นกลุ่ม / ทมี ของนักศึกษา 

๔.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)ให้สถานประกอบการเป็นผู้ช่วยในการประเมิน 
(๒)  ให้นักศึกษาร่วมกันประเมิน 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  มีทักษะการใช้วธิีวเิคราะห์เชิงปริมาณเพื่อตดัสนิใจอยา่งสรา้งสรรคใ์นการแปลความหมาย 
      และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาหรอืข้อโต้แยง้ 
 (๒)  สามารถสือ่สารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รูจ้ักเลือกใชรู้ปแบบการน าเสนอ 
                ที่เหมาะสมกับปญัหาและกลุ่มผู้ฟงัที่แตกต่าง 
 (๓)  สามารถเลอืกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล 
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       การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ 
๕.๒   วิธีการสอน 

(๑) ให้นักศึกษาเข้าเว็บไซต์การเรยีนการสอน 
(๒) ให้นักศึกษาส่งงานผ่านทางอีเมล์และเว็บไซต์ของนักศึกษา และการส่งงาน 

๕.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) เก็บคะแนนจากเข้าเว็บไซต์ 
(๒)  คะแนนสอบกลางภาค 
(๓)  คะแนนสอบปลายภาค 

๖. ด้านอื่นๆ (ไม่มี) 

หมายเหตุ 

สัญลักษณ์ หมายถงึ ความรับผดิชอบหลัก  

สัญลักษณ ์ หมายถงึ ความรับผดิชอบรอง  

เว้นว่าง หมายถงึ ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 

Mapping) 

 

หมวดท่ี๕แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๑ ปฐมนิเทศรายวิชา 

บทท่ี ๑ ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกบัการ

จัดหาและจัดซ้ือ 

๑.๑ ความเป็นมาของการจัดหาและ

การจัดซื้อวัสด ุ

๑.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดหาวัสด ุ

๑.๓ ความหมายเก่ียวกับการจัดหา

และจัดซื้อ 

๓ ๑. ผู้สอนแจ้งรายละเอียดของ

แผนการเรยีนรูป้ระจ าวิชา    

๒. ผู้สอนอธิบายงานปฏิบตัิตามใบ

มอบหมายงาน 

๓. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาบทที ่๑ 

ประกอบการถาม-ตอบ 

สื่อท่ีใช้ 

๑. พาวเวอร์พอยท์ (power points)  

๒. แผนการจัดการเรยีนรู้ 

๓. ใบมอบหมายงาน 

๔. เอกสารความรู ้

๕. สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 

ผศ.ดร.วิทยา เมฆข า 

 

๒ บทท่ี ๒ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดหา

และจัดซ้ือ 

๒.๑ ทฤษฎีและแนวคิดการจดัซื้อ 

๓ ๑. ผู้สอนแจ้งผลลัพธ์การเรยีนรูแ้ละ

กระบวนการเรียนรู ้   

๒. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาบทที ่ ๒ 

ผศ.ดร.วิทยา เมฆข า 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๖ 
รายวิชา การจัดการงานวัสดุ สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรม คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๒.๒ หลักพื้นฐานในการจดัซื้อ ประกอบการถาม-ตอบ 

สื่อท่ีใช้ 

๑. พาวเวอร์พอยท ์

๒. เอกสารความรู ้

๓. สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น  

๔. วิดีทัศน ์

๓ บทท่ี ๓ หลักการบริหารด้านการจัดหา
และจัดซ้ือ 
๓.๑ แนวคดิการบริหารการจัดหาและ

จัดซื้อ 
๓.๒ หลักการบริหารการจดัหาและจัดซื้อ 
 

๓ ๑. ผู้สอนแจ้งผลลัพธ์การเรยีนรูแ้ละ

กระบวนการเรียนรู ้   

๒. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาบทที ่ ๒ 

ประกอบการถาม-ตอบ 

สื่อท่ีใช้ 

๑. พาวเวอร์พอยท ์

๒. เอกสารความรู ้

๓. สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น  

๔. วิดีทัศน ์

ผศ.ดร.วิทยา เมฆข า 

 

๔ บทท่ี ๔ ประเภทและชนิดของวัสดุ 

๔.๑ ประเภทของวสัด ุ

๓ ๑.  ผู้สอนแจง้ผลลัพธ์การเรยีนรูแ้ละ

กระบวนการเรียนรู ้   

๒.  ผู้สอนบรรยายเนือ้หาบทที่ ๔ 

ประกอบการถาม-ตอบ 

สื่อท่ีใช้ 

๑. VCD กรณีตัวอยา่ง 

๒. พาวเวอร์พอยท ์

๓. เอกสารความรู ้

๔. สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 

ผศ.ดร.วิทยา เมฆข า 

 

๕-๖ บทท่ี ๕ เทคนิคการวิเคราะห์เก็บ

รักษาวัสดุและสินค้าคงคลังได้ 

๕.๑ รูปแบบการวเิคราะห์เพื่อการ

เก็บรักษาสินคา้คงคลัง 

๕.๒ การช้ีบ่งความสูญเสียจากการ

จัดเก็บ 

๕.๓ การประเมินการใช้วัสด ุ

๖ ๑.  ผู้สอนแจง้ผลลัพธ์การเรยีนรู้

และกระบวนการเรียนรู ้   

๒.  ผู้สอนบรรยายเนือ้หาบทที่ ๕ 

ประกอบการถาม-ตอบ 

๓.  ผู้สอนอธิบายงานปฏิบัติตามใบ

มอบหมายงาน 

สื่อท่ีใช้ 

๑. พาวเวอร์พอยท ์
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มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๗ 
รายวิชา การจัดการงานวัสดุ สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรม คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๒. เอกสารความรู ้

๓. ใบมอบหมายงาน 

๔. สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น  

วิดีทัศน ์

๗ สอบกลางภาค    

๘ บทท่ี ๖ การวิเคราะห์เพื่อการ

จัดซ้ือท่ีประหยัดได้ 

๖.๑ แบบจ าลองการจัดซื้อทีป่ระหยัด 

๖.๒ ประเภทสินคา้คงเหลือ 

 

๓ ๑.  ผู้สอนแจง้ผลลัพธ์การเรยีนรูแ้ละ

กระบวนการเรียนรู ้   

๒.  ผู้สอนบรรยายเนือ้หาบทที่ ๖

ประกอบการถาม-ตอบ 

สื่อท่ีใช้ 

๑. VCD กรณีตัวอยา่ง 

๒. พาวเวอร์พอยท ์

๓. เอกสารความรู ้

๔. สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 
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๙-๑๐ บทท่ี ๗ กระบวนการจัดซ้ือและ

การจัดจ าหน่าย 

๗.๑ ขั้นตอนการจัดซื้อ 

๗.๒ ขั้นตอนการจัดหาวสัด ุ

๗.๓ ขั้นตอนการตรวจรับ 

๗.๔ ขั้นตอนการเก็บรักษาวัสดุ 

๖ ๑. ผู้สอนแจ้งผลลัพธ์การเรยีนรูแ้ละ

กระบวนการเรียนรู ้   

๒. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาบทที ่๗ 

ประกอบการถาม-ตอบ 

๓. ผู้สอนอธิบายงานปฏิบัตติามใบ

มอบหมายงาน 

สื่อท่ีใช้ 

๑. VCD กรณีตัวอยา่ง 

๒. พาวเวอร์พอยท ์

๓. เอกสารความรู ้

๔. ใบมอบหมายงาน 

๕. สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบคน้ 
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๑๑ บทท่ี ๘ การอบรมการจัดซ้ือ 

๘.๑ การวางแผนการฝกึอบรมการ

จัดซื้อ 

 

๓ ๑. ผู้สอนแจ้งผลลัพธ์การเรยีนรูแ้ละ

กระบวนการเรียนรู ้   

๒. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาบทที ่๘ 

ประกอบการถาม-ตอบ 

๓. ผู้สอนอธิบายงานปฏิบัตติามใบ

มอบหมายงาน 

ผศ.ดร.วิทยา เมฆข า 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๘ 
รายวิชา การจัดการงานวัสดุ สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรม คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

สื่อท่ีใช้ 

๑. VCD กรณตีัวอยา่ง 

๒. พาวเวอร์พอยท ์

๓. เอกสารความรู ้

๔. ใบมอบหมายงาน 

๕. สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 

๑๒ บทท่ี ๙ การจัดระบบสารสนเทศ

การจัดซ้ือ  

๙.๑ การจัดท าฐานข้อมลูการจัดซื้อ 

 

๓ ๑. ผู้สอนแจ้งผลลัพธ์การเรยีนรูแ้ละ

กระบวนการเรียนรู ้   

๒. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาบทที ่๙ 

ประกอบการถาม-ตอบ 

สื่อท่ีใช้ 

๑. พาวเวอร์พอยท ์

๒. เอกสารความรู ้

๓. สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 
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๑๓ บทท่ี ๑๐ ประชาสัมพันธ์ และการ

รณรงค์การจัดซ้ือ 

๑๐.๑ รูปแบบและวิธีการ

ประชาสัมพันธ์ รณรงคก์ารจดัซื้อ 

 

๓ ๑. ผู้สอนแจ้งผลลัพธ์การเรยีนรูแ้ละ

กระบวนการเรียนรู ้   
๒. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาบทที๑่๐

ประกอบการถาม-ตอบ 

สื่อท่ีใช้ 

๑. พาวเวอร์พอยท์ และเอกสาร

ความรู้ 
๒. สือ่อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 
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๑๔-๑๕ บทท่ี ๑๐ ประชาสัมพันธ์ และการ

รณรงค์การจัดซ้ือ 

๑๐.๑ รูปแบบและวิธีการ

ประชาสัมพันธ์ รณรงคก์ารจดัซื้อ 

 

๓ ๑. ผู้สอนแจ้งผลลัพธ์การเรยีนรูแ้ละ

กระบวนการเรียนรู ้   
๒. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาบทที๑่๐

ประกอบการถาม-ตอบ 

สื่อท่ีใช้ 

๑. พาวเวอร์พอยท ์

๒. เอกสารความรู ้
๓. สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 
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๑๖ สอบปลายภาค    

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๙ 
รายวิชา การจัดการงานวัสดุ สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรม คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

( ระบุวิธีการประเมนิผลการเรยีนรูห้ัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบของ

รายวิชา 

(Curriculum Mapping) ตามทีก่ าหนดในรายละเอียดของหลกัสูตรสัปดาห์ที่ประเมนิและสดัส่วนของการประเมนิ) 

ผลการเรียนรู ้ วีธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
สัปดาห์ท่ี

ประเมิน 

สัดส่วน 

ของการประเมินผล 

ความ

กระตือรอืร้นใน

การท างาน

ภายในช้ันเรยีน 

การมีส่วนร่วมในช้ันเรยีน ๒–๖  

และ 

๘-๑๕ 

๑๐ 

การศึกษาและ

การท ากิจกรรม

ผ่านระบบ E-

learning 

งานที่ได้รับมอบหมาย ๒–๖  

และ 

๘-๑๕ 

๑๐ 

ความรู ้ความจ า สอบกลางภาค / ปลายภาค ๗ และ ๑๖ ๕๐ 

ทักษะและ

ความสามารถใน

การปฏิบัติ/สรา้ง

ผลงาน 

โครงงาน / การปฏิบัติจรงิ ๑๒ – ๑๔ ๓๐ 

 

หมวดท่ี๖ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ต าราและเอกสารหลัก 

๑)  สมุนา อยู่โพธิ์. (๒๕๔๐).  การจัดซ้ือและการบริหารพัสดุ. กรุงเทพฯ: ชวนพิมพ ์

 

๒.เอกสารและข้อมูลส าคญั 

 ๑)  วิชิต หลอ่จีระชุณฑก์ุล. (๒๕๓๖). ทฤษฎีสนิค้าคงคลงั. กรุงเทพฯ: นิดา้ 

 ๒)  พิภพ ลลิตาภรณ์. (๒๕๔๐). การบริหารของคงคลัง MRP. กรุงเทพฯ: สมาคมไทยญี่ปุน่ 

 ๓)  อดุลย์ จาตุรงคกุล. (๒๕๓๘). การจัดซ้ือ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัฑรรมศาสตร์ 

 ๔)  ศิวพร มัณฑุกานนท.์ การบริหารงานพัสดุ. กรุงเทพฯ: ชวนพิมพ ์

 ๕)  สุชาต ิศุภมงคล. (๒๕๓๕). การบริหารวัสดุยุคใหม่. กรุงเทพฯ: ธรรมมติิ. 

 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า (ไม่ม)ี 

  

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๐ 
รายวิชา การจัดการงานวัสดุ สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรม คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 
หมวดท่ี๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

  ให้นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ได้แก่ วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน สิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอนซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรูท้ี่ได้รับพรอ้มข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

       ประเมินโดยคณะแตง่ตั้งคณะกรรมการประเมิน  

 

๓. การปรับปรุงการสอน 

 สาขาวิชาก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิภาพ
ของรายวิชา นอกจากนี้ควรก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมกลยุทธ์การสอนหรือการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน ควรมีการประชุมอาจารย์ทั้งสาขาวิชาเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและร่วมกันหาแนว
ทางแก้ไข 
 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

 คณะมีคณะกรรมการประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน  โดยการสุ่มรายวิชา ภายในรอบเวลา
หลักสูตร 
 
๕. การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 

      สาขาวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาผล

การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินของคณะ การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอนหลังการทบทวนประสิทธิผล

ของรายวิชา อาจารย์ผูส้อนรับผิดชอบในการทบทวนเนือ้หาที่สอนและกลยทุธ์การสอนที่ใช้ และน าเสนอแนวทางในการ

ปรับปรุงและพัฒนาในรายงานรายวิชาเสนอต่อที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุป

วางแผนพัฒนาปรับปรุงพร้อมน าเสนอสาขาวิชา / คณะ เพื่อใช้ในการสอนคร้ังต่อไป 

 

*********************** 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

หนา้ | ๑๑ 

รายวิชา การจัดการงานวัสดุ สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามท่ีปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่าง

บุคคลและ

ความ

รับผิดชอบ

ระหว่าง

บุคคลและ

ความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศเชงิ

ตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะ

ด้าน

อื่น ๆ 

ความรับผดิชอบหลัก                                                        ความรับผดิชอบรอง  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔  

รหัสวิชา IMM ๑๕๐๑ 

ชื่อรายวิชา  
การจัดการงานวสัดุ(MaterialManagement) 

 

                       

ความรับผดิชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจ านวนไดต้ามความรับผดิชอบ 


