
เอกสารหมายเลข มคอ.3/1 

รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา1มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา1คณะวทิยาการการจดัการ 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

1. รหัสและช่ือรายวชิา1 3451101  การจดัการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 
2. จํานวนหน่วยกติ1  3(3-0-6) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา1บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการจดัการโลจิสติกส์ 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน1อาจารยก์มลทิพย ์ โตเมศน์   

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน1   1/2558 

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน(Pre- requisites) (ถ้ามี) 1 

การจดัการคลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ 

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 1 

- 

8. สถานทีเ่รียน1    คณะวทิยาการการจดัการ   มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

9. วนัทีจั่ดทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด1 28 พฤศจิกายน 2557 

  

 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา1 

    เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการการจดัวางและเคล่ือนยา้ยสินคา้ เพื่อทาํใหน้กัศึกษามี

ความรู้ความเขา้ใจในการจดัวางและเคล่ือนยา้ยสินคา้ นาํความรู้ไปปฏิบติัจริงได ้

 

 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา1 

      เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้และความเขา้ใจในเร่ืองการจดัวางและเคล่ือนยา้ยสินคา้ และยงัสามารถนาํ

ความรู้ท่ีไดรั้บไปใชเ้ป็นพื้นฐานในการเรียนวชิาอ่ืนๆ และยงัไปใชใ้นการทาํงานไดอ้นาคต 
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หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนินการ 

 

1. คําอธิบายรายวชิา1 

  ความหมายความสาํคญั หลกัการ ขั้นตอนในการจดัวางและเคล่ือนยา้ยสินคา้ประเภทต่างๆตลอดจน

สินคา้ท่ีตอ้งควบคุมอุณหภูมิ วตัถุอนัตราย แก็ส อาหารและเคร่ืองด่ืม พลาสติก เคมีภณัฑ ์สินคา้เกษตร 

เป็นตน้  โดยใชเ้ทคนิคในการเคล่ือนยา้ยแบบต่างๆ รูปแบบการจดัวางแบบต่างๆ โดยคาํนึงถึงหลกัความ

ปลอดภยั 

2. จํานวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา1 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ชัว่โมง ต่อ

ภาคการศึกษา 

 

สอนเสริมตามความ

ตอ้งการของนกัศึกษา

เฉพาะรายวชิา 

ไม่มีการฝึกปฏิบติั นกัศึกษาศึกษาดว้ย

ตนเอง 6 ชัว่โมงต่อ

สัปดาห์ 

3. จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล1 

              - อาจารยป์ระจาํรายวชิา ประกาศคาํปรึกษาผา่น website คณะ และผา่นทาง E-mail 

 - อาจารยจ์ดัเวลาไหค้าํปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความตอ้งการ 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

(เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) 

 

หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 

     1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพฒันา1 

    พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรับผดิชอบ มีวินยั มีจรรยาบรรณวชิาชีพครูโดยมีคุณธรรม จริยธรรม ตาม

คุณสมบติัหลกัสูตร ดงัน้ี 

 - ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุ์จริต 

 - มีวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเอง หนา้ท่ีแะสังคม 

 - มีภาวะความเป็นผูน้าํและผูต้าม สามารถทาํงานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ 

   และลาํดบัความสาํคญั 

 - เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรี 

               ของความเป็นมนุษย ์
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              - เคารพกฏระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆขององคก์รและสังคม 

 - สามารถวเิคราะห์ผลกระทบความผดิดา้นจรรยาบรรณต่อบุคคล องคก์ร และสังคม 

 - มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพครู 

  1.2 วธีิการสอน1 

             - บรรยายพร้อมทั้งยกตวัอยา่งกรณีศึกษาเก่ียวกบัการจดัวางและเคล่ือนยา้ยสินคา้ 

 - อภิปรายกลุ่ม 

 -กาํหนดใหน้กัศึกษาหาตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้ง กรือกาํหนดบทบาทสมมุติ 

     1.3 วธีิการประเมินผล1 

            - พฤติกรรมการเขา้เรียน และการส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหแ้ละตรงเวลา 

 - มีการอา้งอิงเอกสารท่ีไดน้าํมาทาํรายงาน อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

 - ประเมินแลการวเิคราะห์กรณีศึกษา 

 - ประเมินผลการนาํเสนอรายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

2. ความรู้ 

     2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ1 

            มีความรู้เก่ียวกบัหลกัการ และการจดัวางและเคล่ือนยา้ยสินคา้  ในคลงัสินคา้และการขนส่ง การ

จดัประเภทเคร่ืองมือ เทคโนโลย ีการเก็บ การดูแลรักษา และความปลอดภยัในการใชเ้คร่ืองมือและ

อุปกรณ์ในคลงัสินคา้และการขนส่ง 

3. ทกัษะทางปัญญา 

     3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา1 

           พฒันาความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ มีการวเิคราะห์ เพื่อการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาท่ี

เกิดข้ึนจากการจดัวางและเคล่ือนยา้ยสินคา้ 

3.2 วธีิการสอน1 

         - การมอบหมายใหน้กัศึกษาทาํโครงการงานพิเศษท่ีใหว้อิเคราะห์และแกไ้ขปัญหา และการนาํเสนอ

ผลงาน 

 - อภิปรายกลุ่ม 

 - วเิคาระห์กรณีศึกษา ในการเป็นผูป้ระกอบการท่ีผดิผลาด และท่ีสมบูรณ์แบบ 

 - การสะทอ้นแนวคิดจากพฤติกรรม 
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     3.2 วธีิการประเมินผล1 

          - สอบกลางภาค และปลายภาค โดยเนน้ขอ้สอบท่ีมีการวเิคราะห์สถานการณ์ หรือวเิคราะห์แนวคิด 

               ในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศการจดัวางและเคล่ือนยา้ยสินคา้ 

 - วดัผลจากการประเมินโครงการ การนาํเสนอผลงาน 

 - สังเกตพฤติกรรมการแกไ้ขปัญหา 

 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

     4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 

1           - พฒันาทกัษะในการสร้างสมัพนัธ์ภาพระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั 

 - พฒันาความเป็นผูน้าํและผูต้ามในการทาํงานเป็นทีม 

 - พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และมีความรับผดิชขอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมายไหค้รบถว้น 

               ตามกาํหนดเวลา 

     4.2 วธีิการสอน1 

          - จดักิจกรรมกลุ่มในการวเิคราะห์กรณีศึกษา 

 - มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล เช่นการคน้ควา้ความกา้วหนา้ของเทคโนโลย ี

                ของการการจดัวางและเคล่ือนยา้ยสินคา้ การนาํตวัอยา่งการใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนการสอน 

ธุรกิจ หรือ  อ่านบทความท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายวชิา 

 - การนาํเสนอรายงาน 

 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

     5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 

          - ทกัษะการคิดคาํนวณ  เชิงตวัเลข 

 - พฒันาทกัษะในการส่ือสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทาํรายงาน  

              และนาํเสนอในชั้นเรียน  

 - พฒันาทกัษะในการวิเคราะห์ขอ้มูลจากกรณีศึกษา 

 - พฒันาทกัษะในการสืบคน้ ขอ้มูลทางอินเตอร์เนต 

 - ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการส่ือสาร เช่น การส่งงานทางเมลล ์ การส่ือสารการ

ทาํงาน 

    ในกลุ่มผา่นหอ้งสนทนา chatroom 

 - ทกัษะในการนาํเสนอรายงานโดยใชรู้ปแบบ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยทีีเหมาะสม 
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     5.2 วธีิการสอน1 

              - มอบหมายงานให้ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง และทาํรายงาน โดยเนน้การนาํตวัเลข หรือมีสถิติ 

              อา้งอิง จากแหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

 - นาํเสนอโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 

 

     5.3 วธีิการประเมินผล1 

    - ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนาํเสนอดว้ยส่ือเทคโนโลย ี

 - ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวธีิอภิปราย 

 

 

 

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ /รายละเอียด จํานวน

ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน

การสอน/ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

1 Introduction to Supply Chain and Logistics 

Management 
4 -ปฐมนิเทศ 

-บรรยาย 

อาจารยก์มลทิพย ์

โตเมศน์ 

2 Global Logistics  Management 4 -บรรยาย อาจารยก์มลทิพย ์

โตเมศน์ 

3 Logistic Management Activities 4 บรรยาย ยกตวัอยา่ง 

ประกอบอภิปราย

กลุ่มจากรณีศึกษา 

อาจารยก์มลทิพย ์

โตเมศน์ 

 

 

4 Logistic & Supply chain Management 4 บรรยาย ยกตวัอยา่ง 

ประกอบอภิปราย

กลุ่มจากรณีศึกษา 

อาจารยก์มลทิพย ์

โตเมศน์ 

 

 

 

 

 

http://mail.chiangmai.ac.th/%7Eapichat/SCM%20Online/21st-Century%20Supply%20Chain.pdf
http://mail.chiangmai.ac.th/%7Eapichat/SCM%20Online/21st-Century%20Supply%20Chain.pdf
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ /รายละเอียด จํานวน

ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน

การสอน/ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

5 Forecasting  in  Logistics Management 4 บรรยาย ยกตวัอยา่ง 

ประกอบอภิปราย

กลุ่มจากรณีศึกษา 

อาจารยก์มลทิพย ์

โตเมศน์ 

 

 

6 Inventory Management 4 บรรยาย ยกตวัอยา่ง 

ประกอบอภิปราย

กลุ่มจากรณีศึกษา 

อาจารยก์มลทิพย ์

โตเมศน์ 

 

 

7 Material Management 4 บรรยาย ยกตวัอยา่ง 

ประกอบอภิปราย

กลุ่มจากรณีศึกษา 

อาจารยก์มลทิพย ์

โตเมศน์ 

 

 

8 สอบกลางภาค 4  อาจารยก์มลทิพย ์

โตเมศน์ 

 

 

9 Warehouse Management and 

Distribution 
4 บรรยาย ยกตวัอยา่ง 

ประกอบอภิปราย

กลุ่มจากรณีศึกษา 

อาจารยก์มลทิพย ์

โตเมศน์ 

 

 

10 Material Handling & Equipment and 

Transportation 
4 บรรยาย ยกตวัอยา่ง 

ประกอบอภิปราย

กลุ่มจากรณีศึกษา 

อาจารยก์มลทิพย ์

โตเมศน์ 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ /รายละเอียด จํานวน

ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน

การสอน/ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

11 Location Planning 4 บรรยาย ยกตวัอยา่ง 

ประกอบอภิปราย

กลุ่มจากรณีศึกษา 

อาจารยก์มลทิพย ์

โตเมศน์ 

 

 

12 IT in Logistics 4 บรรยาย ยกตวัอยา่ง 

ประกอบอภิปราย

กลุ่มจากรณีศึกษา 

อาจารยก์มลทิพย ์

โตเมศน์ 

 

 

13 Strategic  Planning for Logistics 

Management 
 บรรยาย ยกตวัอยา่ง 

ประกอบอภิปราย

กลุ่มจากรณีศึกษา 

อาจารยก์มลทิพย ์

โตเมศน์ 

 

 

14 Logistics Controlling for Cost Reducing and 

Profit Increasing 

 บรรยาย ยกตวัอยา่ง 

ประกอบอภิปราย

กลุ่มจากรณีศึกษา 

อาจารยก์มลทิพย ์

โตเมศน์ 

 

 

15 สอบปลายภาค    
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรม 

ที่ 

ผลการ

เรียนรู้ 

วธีิการประเมิน สัปดาห์ที ่

ประเมิน 

สัดส่วนของ 

การประเมินผล 

1 2.1, 2.8 

2.2,3.4 

- ทดสอบยอ่ย 

- ทดสอบปลายภาค 

4 , 10 

12 

10% 

40% 

2 2.3,2.7 

3.1,3.4,5.1 

- ตรวจผลงานศึกษาคน้ควา้และ

นาํเสนอ 

- ตรวจผลงานโครงการ(ปฏิบติั

กิจกรรมกลุ่ม) 

ตลอดภาคเรียน 40% 

3 1.1-4,1.7 

2.4,4.4.,4.6 

5.3 

- ประเมินจากการมีส่วนร่วม 

- กิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน 

- ประเมินความรับผิดชอบ คงาม

ตรงต่อเวลาในงานท่ีไดรั้บ

มอบหมาย 

ตลอดภาคเรียน 10% 

 

 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. เอกสารและตําราหลกั1 

ไชยยศ ไชยมัน่คง และดร.มยขุพนัธ์ ไชยมัน่คง ,กลยทุธ์การขนส่ง .พิมพค์ร้ังท่ี 1 ,กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

บริษทั วชิัน่ พรีเพรส,2537 

อภิชาต โสภาแดง, การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน, คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2551. 

Wisner, J. D., Leong G. K., and Tan K. C., Principle of Supply Chain management – A Balance Approach, Thomson 

2006. 

 

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ1 

 ตาํราเอกสารเก่ียวกบัการเรียนการสอน 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา1 

   Website ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

        การประเมินประสิทธิผลในรายวชิาน้ี ท่ีจดัทาํโดนนกัศึกษา ท่ีจดัทาํโดยนกัศึกษา ไดจ้ดักิจจกรรมใน

การนาํแนวคิดและความคิดเห็นจากนกัศึกษาไดด้งัน้ี 

 - การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 

 - แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวชิา 

 - ขอ้เสนอแนะผา่นเวบบอร์ด ท่ีอาจารยผ์ูส้อน ไดจ้ดัทาํเป็นช่องทางการส่ือสารกบันกัศึกษา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

    ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ ดงัน้ี 

 - การสงัเกตการณ์ การสอนของผูร่้วมทีมการสอน 

 - ผลการเรียนของนกัศึกษา 

 - การทบทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

 

3. การปรับปรุงการสอน 

      หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมในการระดม

สมอง และหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดงัน้ี 

 - การสมัมนาการจดัการเรียนการสอน 

 - การวจิยัในและนอกชั้นเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

     ในระหวา่งกระบวนการเรียนการสอนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหวัขอ้ ตามท่ี

คาดหวงัจากการเรียนรู้ในวชิา ไดจ้าก การสอบถามนกัศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา 

รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอ่ย และหลงัจากการออกผลการเรียนรายวชิา มีการทวนสอบ

ผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในรายวชิาดงัน้ี 

- การทวนสอบการใหค้ะแนนจากกลุ่มสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษาโดยอาจารยข์องนกัศึกษา

อ่ืน หรือผูท้รงคุณวฒิุ ท่ีไม่ใช่อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 

- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา โดย

ตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน วิธีการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

    จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิภาพผลรายวชิา ไดมี้การวางแผนการปรับปรุง

การสอน และรายละเอียด เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน ดงัน้ี  
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5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

    จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิภาพผลรายวชิา ไดมี้การวางแผนการปรับปรุง

การสอน และรายละเอียด เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน ดงัน้ี 

- ปรับปรุงรายวชิาทุก 3 ปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตาม

ขอ้ 4 

เปล่ียนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน เพื่อให้นกัศึกษามีมุมมองในเร่ืองการประยกุตค์วามรู้กบัปัญหาท่ีมาจาก

งานวจิยัของอาจารยห์รืออุตสาหกรรมต่าง ๆ 

 


