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รายละเอียดของรายวิชา
---------------------ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
คณะ/ภาควิชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ .
หมวดที่ 1
ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
153310 การบริ หารการจัดซื้อ (Purchasing Management)
2. จํานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต (3-0-6)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
โดยเป็ นวิชาบังคับกลุ่มวิชาโลจิสติกส์
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
อ.ธฤต รัตนมณี
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปี ที่ 3
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่ อน
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
อาคาร 88 ชั้น 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9. วันทีจ่ ัดทํารายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุ ด
หลักสู ตรใหม่ เริ่ มใช้เมื่อปี การศึกษา 2553
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หมวดที่ 2
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจในบทบาท นโยบาย และการจัดการการจัดซื้อจัดหา
1.2 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถคัดเลือก ประเมิน และจัดการความสัมพันธ์ระหว่างองค์การกับผู ้
ส่ งสิ นค้า และวัตถุดิบ
1.3 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถตัดสิ นใจกําหนดวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และจัดการสิ นค้าคงคลัง
ด้วยเทคนิค และวิธีการที่ทนั สมัย และมีประสิ ทธิภาพ
1.4 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถกําหนดปั ญหา วิเคราะห์ และตัดสิ นใจดําเนิ นการในการบริ หาร
การจัดซื้อจัดหาอย่างมีหลักการและมีความเหมาะสม
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา
ไม่มี
หมวดที่ 3
ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
บทบาทการจัด ซื้ อจัดหา นโยบายในการจัดซื้ อจัดหาวัตถุ ดิบ ส่ วนประกอบ และสิ น ค้า
สําเร็ จรู ป การคัดเลือกและประเมินผูจ้ ดั ส่ งสิ นค้า และวัตถุดิบ การวางแผนการจัดซื้ อ ระบบการ
สั่งซื้อ และการผลิตแบบทันเวลาพอดี (JIT) การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างองค์การกับผูส้ ่ งสิ นค้า
และวัตถุดิบ วัตถุประสงค์และเป้ าหมายของสิ นค้าคงคลัง วิธีการหาปริ มาณ และเวลาของสิ นค้า
คงคลัง หลักการจัดการวัสดุ คงคลังแบบดั้งเดิ ม และแบบฐานศูน ย์ การนําเทคนิ ค และวิธีก ารที่
ทันสมัย และมีประสิ ทธิภาพมาใช้ในการตัดสิ นใจด้านวัสดุคงคลัง
2. จํานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

48 ชัว่ โมง

ไม่มี

การฝึ กปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
ไม่มี

การศึกษาด้ วยตนเอง
3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์

3. จํานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์จดั เวลาให้คาํ ปรึ กษาเป็ นรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชัว่ โมง/สัปดาห์
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หมวดที่ 4
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้ องพัฒนา
- มีวินยั ตรงเวลา และมีความรับผิดชอบสู งทั้งต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
- ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยคุณธรรมและจริ ยธรรม
- เคารพในกฎระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์การและสังคม
1.2 วิธีการสอน
- การทํารายงานหรื อกรณี ศึกษา เพื่อพิจารณาความรั บผิดชอบ ความซื่ อสัตย์ต่อ
หน้าที่เมื่อได้รับมอบหมาย และความตรงต่อเวลาในการส่ งงาน
1.3 วิธีการประเมินผล
สั งเกตพฤติ ก รรมต่ างๆ ของนั ก ศึ ก ษาที่ เกิ ด ระหว่า งการเรี ย นการสอนภายใน
ห้องเรี ยนเป็ นการทดสอบว่าวิธีการสอนข้างต้นมีประสิ ทธิผลต่อหลักคุณธรรม จริ ยธรรมหรื อไม่
2. ความรู้
2.1 ความรู้ทตี่ ้ องได้ รับ
เข้าใจ และวิเคราะห์ หลักการของศาสตร์ อื่นที่เกี่ ยวข้องและนํามาใช้เป็ นพื้นฐาน
ของโลจิสติกส์
2.2 วิธีการสอน
บรรยายหัวข้อรายละเอียดต่างๆ โดยใช้สื่อ Power point ประกอบการบรรยาย โดย
ให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในการสอนด้วยการจัดให้มีการตอบคําถาม หรื อออกมาทํากิจกรรมหน้าชั้น
เรี ยนที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรี ยนรู ้ และตามด้วยตัวอย่างในการศึกษา แบ่งกลุ่มในการทํางาน การ
นําเสนอรายงาน และการวิเคราะห์กรณี ศึกษา
2.3 วิธีการประเมินผล
- สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี
- การทํางานกลุ่ม การทํางานเดี่ยว และการนําเสนอรายงาน
- การวิเคราะห์กรณี ศึกษา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต่ ้ องพัฒนา
- มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้หลักการที่ได้เรี ยนมาตลอดจน
สามารถนําความรู ้ไปประยุกต์ในสถานการณ์จริ งได้
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- มีความใฝ่ หาความรู ้
3.2 วิธีการสอน
บรรยายและมอบหมายงานให้นัก ศึ ก ษาวิเคราะห์ ก รณี ศึก ษา และทํารายงานที่
กําหนดโดยใช้ความรู ้ในรายวิชานี้ และนําเสนอผลงานในรู ปของการอภิปรายกลุ่ม และตอบคําถาม
เป็ นรายบุคคล
3.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากการตอบปั ญหา และการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรี ยน ทั้งรายบุคคล
และกลุ่ม
- แบบฝึ กหัด
- การสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้ องพัฒนา
- สามารถทํางานกับผูอ้ ื่นได้เป็ นอย่างดี
- มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูร้ ่ วมงานในองค์การและบุคคลทัว่ ไป
- มีภาวะผูน้ าํ
4.2 วิธีการสอน
- มอบหมายให้ทาํ รายงานร่ วมกันเป็ นกลุ่มโดยเน้นความรู ้ที่เรี ยนในวิชากับปั ญหา
ที่กาํ หนด
- สอดแทรกประสบการณ์จริ งของอาจารย์ในระหว่างการสอน
4.3 วิธีการประเมินผล
- การตรวจและประเมินผลคุณภาพรายงานที่มอบหมายให้ทาํ เป็ นกลุ่ม
- ให้นักศึกษาประเมินสมาชิ กในกลุ่ม ทั้งด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และด้านความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้ องพัฒนา
- มีทกั ษะการใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
- สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการนําเสนอ
- ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่ อสารได้
5.2 วิธีการสอน
- การสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ด้วยการนํานักศึกษาเข้าสู่ บทเรี ยนจากการตั้ง
ตําถามในเชิงวิเคราะห์
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- การวิเคราะห์กรณี ศึกษาด้านการจัดซื้ อจัดหา เพื่อค้นหาสาเหตุ และแนวทางการ
แก้ปัญหา
- การฝึ กสังเคราะห์ขอ้ มูลทุติยภูมิ โดยมอบหมายให้นกั ศึกษาค้นคว้า และรวบรวม
ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
- การมอบหมายให้นักศึกษาทํารายงาน โดยค้นคว้า และสื บค้นจากแหล่งข้อมูล
ทางอินเทอร์เน็ต พร้อมกับนําเสนอข้อมูล
5.3 วิธีการประเมินผล
ประเมิ น จากเทคนิ ค การนํ า เสนอโดยใช้ ท ฤษฎี การเลื อ กใช้ เครื่ องมื อ ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อสถิติที่เกี่ยวข้อง
หมวดที่ 5
แผนการสอนและการประเมินผล
สั ปดาห์
ที่
1

หัวข้ อ/ รายละเอียด
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการ

จํานวน

กิจกรรมการเรียน

ชั่วโมง

การสอน/ สื่ อทีใ่ ช้

3

ผู้สอน

จัดซื้อ วัตถุประสงค์

1. ผูส้ อนอธิ บายเนื้ อหารายวิชา ผศ. ดร.สุ ภาภรณ์
จุดประสงค์ และเป้ าหมายของ สุ วรรณรังษี

นโยบาย และวิธีการจัดซื้อ

รายวิ ช าเกณฑ์ ก ารวัด ผลและ
ประเมิ น ผล แนะนํ า หนั ง สื อ
แหล่ งการเรี ย นรู ้ และWebsite
เพิ่มเติม
2. บรรยายบทที่ 1 ประกอบสื่ อ
การสอน Power point
3. สรุ ปและซักถาม

2-3

การจัดซื้อจัดหา พื้นฐาน

3

1. ทบทวนเนื้อหาบทที่ 1

โซ่อุปทาน และโลจิสติกส์

ผศ. ดร.สุ ภาภรณ์
2. บรรยายบทที่ 2-3 ประกอบ สุ วรรณรังษี

สําหรับการจัดซื้อจัดหา

สื่ อการสอน Power point
3. สรุ ปและซักถาม
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สั ปดาห์
ที่
4

หัวข้ อ/ รายละเอียด
การประยุกต์เทคโนโลยีใน

จํานวน

กิจกรรมการเรียน

ชั่วโมง

การสอน/ สื่ อทีใ่ ช้

3

การจัดการการจัดซื้อจัดหา

ผู้สอน

1. ทบทวนเนื้อหาบทที่ 2-3

ผศ. ดร.สุ ภาภรณ์
2. บรรยายบทที่ 4 ประกอบสื่ อ สุ วรรณรังษี
การสอน Power point
3. สรุ ปและซักถาม

5

การจัดซื้อจัดหาด้วยระบบ

3

อิเล็กทรอนิกส์

1. ทบทวนเนื้อหาบทที่ 4

ผศ. ดร.สุ ภาภรณ์
2. บรรยายบทที่ 5 ประกอบสื่ อ สุ วรรณรังษี
การสอน Power point
3. สรุ ปและซักถาม

6

ทักษะการเจรจาต่อรองใน

3

การจัดซื้อ

1. ทบทวนเนื้อหาบทที่ 5

ผศ. ดร.สุ ภาภรณ์
2. บรรยายบทที่ 6 ประกอบสื่ อ สุ วรรณรังษี
การสอน Power point
3. สรุ ปและซักถาม

7

พันธมิตรทางธุรกิจ และ

3

ความร่ วมมือในโซ่อุปทาน

1. ทบทวนเนื้อหาบทที่ 6

ผศ. ดร.สุ ภาภรณ์
2. บรรยายบทที่ 7 ประกอบสื่ อ สุ วรรณรังษี
การสอน Power point
3. สรุ ปและซักถาม
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กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3

ในงานการจัดซื้อ

1. ทบทวนเนื้อหาบทที่ 7

ผศ. ดร.สุ ภาภรณ์
2. บรรยายบทที่ 8 ประกอบสื่ อ สุ วรรณรังษี
การสอน Power point
3. สรุ ปและซักถาม

10

จรรยาบรรณในงานการ
จัดซื้อ

3

1. ทบทวนเนื้อหาบทที่ 8

ผศ. ดร.สุ ภาภรณ์
2. บรรยายบทที่ 9 ประกอบสื่ อ สุ วรรณรังษี
การสอน Power point
3. สรุ ปและซักถาม
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สั ปดาห์
ที่
11

หัวข้ อ/ รายละเอียด
วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย

จํานวน

กิจกรรมการเรียน

ชั่วโมง

การสอน/ สื่ อทีใ่ ช้

3

ผู้สอน

1. ทบทวนเนื้อหาบทที่ 9

ของสิ นค้าคงคลัง และการ

ผศ. ดร.สุ ภาภรณ์
2. บรรยายบทที่ 10 ประกอบ สุ วรรณรังษี

จัดการสิ นค้าคงคลัง

สื่ อการสอน Power point
3. สรุ ปและซักถาม

12

วิธีการหาปริ มาณ และ

3

เวลาของสิ นค้าคงคลัง

1. ทบทวนเนื้อหาบทที่ 10

ผศ. ดร.สุ ภาภรณ์
2. บรรยายบทที่ 11 ประกอบ สุ วรรณรังษี

สื่ อการสอน Power point
3. สรุ ปและซักถาม
13

หลักการจัดการวัสดุ

3

1. ทบทวนเนื้อหาบทที่ 11

คงคลังแบบดั้งเดิม

ผศ. ดร.สุ ภาภรณ์
2. บรรยายบทที่ 12 ประกอบ สุ วรรณรังษี

และแบบฐานศูนย์

สื่ อการสอน Power point
3. สรุ ปและซักถาม

14

15

การนําเทคนิค วิธีการที่ทนั

3

1. ทบทวนเนื้อหาบทที่ 12

สมัย และประสิ ทธิภาพ

ผศ. ดร.สุ ภาภรณ์
2. บรรยายบทที่ 13 ประกอบ สุ วรรณรังษี

มาใช้ในการตัดสิ นใจด้าน

สื่ อการสอน Power point

วัสดุคงคลัง

3. สรุ ปและซักถาม

กิจกรรมกลุ่มจากกรณี
ศึกษา

3

1. ผู ้ เ รี ยน ร่ วม กั น อ ภิ ป ราย ผศ. ดร.สุ ภาภรณ์
สุ วรรณรังษี
ประเด็นสําคัญ
2. สรุ ปและซักถาม

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สั ปดาห์ ที่

สั ดส่ วนของการ

8
ที่
1

1.1, 2.1, 4.1, 5.1

2
3

2.1, 3.1, 5.1
1.1

4

2.1, 3.1, 5.1

แบบฝึ กหัด รายงาน
และการนําเสนองาน
การสอบกลางภาค
การประเมินพฤติกรรม
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
และความรับผิดชอบ
การสอบปลายภาค

ประเมิน
1-15

ประเมินผล
30%

8
1-15

30%
10%

16

30%

หมวดที่ 6
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
คํานาย อภิปรัชญาสกุล. (2553). หลักการจัดซื้อ. กรุ งเทพฯ: โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชชิ่ง
สุ ชาติ ศุภมงคล. (2553). บริหารการจัดซื้อและคลังพัสดุ. กรุ งเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชัน่
2. เอกสารและข้ อมูลสํ าคัญ
Baily, P., Farmer, D., Crocker, B. Jessop, D. and Jones, D. (2010). Procurement, Principles &
Management (10th ed.). Prentice Hall.
Shanahan, B. (2013). The Procurement Leader's Handbook. Createspace Independent Pub.
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยผู้เรียน
การประเมินประสิ ทธิ ผลในรายวิชานี้ ที่จดั ทําโดยผูเ้ รี ยนได้จดั กิจกรรมในการนําแนวคิด
และความเห็ นจากผูเ้ รี ยนให้ผเู ้ รี ยนทุกคนประเมินประสิ ทธิ ผลของรายวิชา ซึ่ งรวมถึงวิธีการสอน
การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรี ยน สิ่ งสนับสนุ นการเรี ยนการสอนซึ่ งมีผลกระทบต่อการเรี ยนรู ้
และผลการเรี ยนรู ้ที่ได้รับและเสนอแนะเพื่อการปรับปรุ งรายวิชา ได้โดยแบบประเมินผูส้ อน และ
แบบประเมินรายวิชา
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2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
- การสังเกตการณ์สอนของผูร้ ่ วมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู ้
3. การปรับปรุงการสอน
- สัมมนาการจัดการเรี ยนการสอน
- การวิจยั ในและนอกชั้นเรี ยน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของผู้เรียนในรายวิชา
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่ มตรวจผลงานของผูเ้ รี ยนโดยผูส้ อนอื่ น
หรื อผูท้ รงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่ผสู ้ อนประจําหลักสูตร
- มี การตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมิ นการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยน โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุ งรายวิชาทุก 5 ปี หรื อตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
- เปลี่ยนหรื อสลับผูส้ อน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีมุมมองในเรื่ องการประยุกต์ความรู ้น้ ี กบั
ปัญหาที่มาจากงานวิจยั ของผูส้ อนหรื ออุตสาหกรรมต่าง ๆ

