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ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรีุ 

คณะ / ภาควิชา คณะวิทยาการจดัการ 

 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลโดยท่ัวไป 

 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

3451101 การจดัการโลจิสติกส์และหว่งโซอ่ปุทาน 

2. จาํนวนหน่วยกิต หรือจาํนวนช่ัวโมง 

 3 หนว่ยกิต (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา 

 บริหารธุรกิจบณัฑิต และเป็นวิชาชีพเลือก 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

 อาจารย์ ฉตัรชยั ราคา 

5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีท่ีเรียน 

 ภาคการศกึษาท่ี 2 / ชัน้ปีท่ี 1-3 

6. รายวิชาท่ีเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี 

 ไมมี่ 

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 

 ไมมี่ 

8. สถานท่ีเรียน 

 มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรีุ ศนูย์ธนบรีุ  

9. วันท่ีจัดทาํหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 

 ไมมี่ 

 

 

รายละเอียดของรายวิชา 



หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

 เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัการจดัการโลจิสตกิส์และห่วงโซอ่ปุทาน 

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้พืน้ฐาน และเป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการนําความรู้ความ

เข้าใจเก่ียวกบัวิชาการจดัการโลจิสตกิส์และหว่งโซ่อปุทาน เรียนรู้กิจกรรมตา่งๆและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง 

เพ่ือเป็นพืน้ฐานและเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสูส่ายอาชีพทางด้านโลจิสติกส์ในอนาคต   

 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดาํเนินการ 

 

1. คาํอธิบายรายวิชา 

 ศกึษาถึงนิยามของการจดัการโลจิสตกิส์และหว่งโซ่อปุทาน บทบาทของการจดัการโลจิสตกิส์และ

หว่งโซอ่ปุทานตอ่การแขง่ขนัทางธุรกิจ การดําเนินงาน กิจกรรมตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง อาทิเชน่ การบริหารการ

จดัซือ้ การบริหารขนสง่ การจดัการสินค้าคงคลงั การคลงัสินค้า การกระจายสินค้า การค้าระหว่างประเทศ 

กฎหมายตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง 

 

2. จาํนวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัตงิาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ชัว่โมงตอ่

ภาคการศกึษา 

 

 

 

 

สอนเสริมตามความ

ต้องการของนกัศกึษา

เฉพาะราย 

ไมมี่ ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

6 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์  

 

3. จาํนวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น

รายบุคคล 

 อาจารย์จดัเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบคุคลหรือรายกลุม่ตามความต้องการ 1 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ 

(เฉพาะรายท่ีต้องการ) 

 



หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม  จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 

พฒันาให้ผู้ เรียนมีความรับผิดชอบ มีวินยั มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยมีคณุธรรมและจริยธรรม

ตามคณุสมบตัิหลกัสตูรดงันี ้

- มีความรับผิดชอบ มีวินยั ตรงตอ่เวลา และซ่ือสตัย์สจุริต 

- ปฏิบตัตินตามจารีตประเพณีท่ีดีงามของสงัคมและประเทศชาติ 

- รับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน โดยเป็นทัง้ผู้พดูและผู้ ฟังท่ีดี 

- สามารถทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนทัง้ในฐานะผู้ นําและผู้ตาม โดยจดัการกบัความขดัแย้งท่ีอาจเกิดขึน้

อยา่งมีเหตผุลและมีคณุธรรม 

- เคารพกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลยั และกฎหมายบ้านเมือง 

- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.2 วิธีการสอน 

- บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศกึษาเก่ียวกบัประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจ 

เชน่ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบตัิวิชาชีพทางด้านโลจิสติกส์ เป็นต้น 

- ทํารายงาน และอภิปรายกลุม่ 

1.3 วิธีการประเมินผล 

 - การเข้าชัน้เรียนและสง่งานท่ีได้รับมอบหมายตรงเวลา 

 - ประเมินผลจากการอภิปรายกรณีศกึษา 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รับ 

 มีความรู้ ความเข้าใจในหลกัการพืน้ฐานของการจดัการโลจิสตกิส์และหว่งโซ่อปุทานและกิจกรรมท่ี

เก่ียวข้อง สามารถมองภาพรวมและเข้าใจความสมัพนัธ์ของการทํางานของกิจกรรมตา่งๆในงานโลจิสตกิส์ 

และหว่งโซอ่ปุทาน 

2.2 วิธีการสอน 

 บรรยาย อภิปราย ทํารายงานกลุม่ และมอบหมายให้ค้นคว้าหาบทความและรายงานท่ีเก่ียวข้อง 

2.3 วิธีการประเมินผล 



 - ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 

 - ประเมินจากผลการค้นคว้าหาข้อมลู แบบฝึกหดั และกรณีศกึษา 

 

3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 

พฒันาความสามารถในการประยกุต์ใช้หลกัการและทฤษฎีของการจดัการโลจิสติกส์และหว่งโซ่

อปุทาน สามารถแก้ไขปัญหาอยา่งมีระบบ 

3.2 วิธีการสอน 

วิเคราะห์กรณีศกึษาและอภิปรายกลุม่ 

3.3 วิธีการประมวลผล 

 - ประเมินผลจากแบบฝึกหดั และรายงานท่ีเก่ียวข้อง 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 

- พฒันาการทํางานเป็นทีม ทํารายงานท่ีได้รับมอบหมาย โดยเป็นทัง้ผู้ นําและผู้ตาม 

- พฒันาตนเอง ให้มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย และสง่ตามกําหนดเวลา 

4.2 วิธีการสอน 

- จดักิจกรรมกลุม่ วิเคราะห์กรณีศกึษา 

- มอบหมายรายงานกลุม่และแบบฝึกหดัสว่นบคุคล 

4.3 วิธีการประเมินผล 

 - ประเมินจากรายงานท่ีนําเสนอ และพฤตกิรรมในการทํางานเป็นทีม 

 - ประเมินจากการทําแบบฝึกหดัท่ีมอบหมาย 

 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 

- ทกัษะในการคดิ คํานวณเชิงตวัเลขจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- พฒันาทกัษะในการสืบค้นข้อมลูทางอินเทอร์เน็ต 

- ทกัษะในการนําเสนอรายงานโดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

5.2 วิธีการสอน 



- มอบหมายให้ศกึษาค้นคว้าด้วยตวัเอง และทํารายงาน 

- นําเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เชน่ ส่ือการเรียนการสอนท่ีเป็นภาพเคล่ือนไหว 

5.3 วิธีการประเมินผล 

 - ประเมินจากพฤตกิรรมการเข้าเรียน การมีสว่นร่วมในชัน้เรียน 

 - ประเมินจากรายงาน รูปแบบการนําเสนอด้วยเทคโนโลยี และการอภิปราย 

 

 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 

1. แผนการสอน 

 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ /รายละเอียด จาํนวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน

การสอน/ส่ือท่ีใช้ 

ผู้สอน 

1 

 

 

แนะนําการเรียนการสอนใน

วิชาการจดัการโลจิสติกส์และ

หว่งโซอ่ปุทาน 

- บทท่ี 1 บทบาทของโลจิสติกส์

ตอ่เศรษฐกิจและองค์กร 

3 

 

บรรยาย ศกึษาจาก

ตวัอยา่งกรณีศกึษา 

และชม

ภาพเคล่ือนไหว 

อ.ฉตัรชยั ราคา 

2 บทท่ี 2 การบริการลกูค้า 

- นิยามของการบริการลกูค้า 

- วิธีสร้างกลยทุธ์ในการบริการ

ลกูค้า 

- การบริการลกูค้าทัว่โลก 

- การปรับปรุงการให้บริการ 

3 บรรยาย ศกึษาจาก

ตวัอยา่งกรณีศกึษา 

ทําแบบฝึกหดั 

อ.ฉตัรชยั ราคา 

3 บทท่ี 3 ระบบสารสนเทศเพ่ือ

การจดัการโลจิสตกิส์ 

- บทนํา 

- รอบเวลาการสัง่ซือ้ 

- การประมวลผลคําสัง่ซือ้ 

- การแลกเปล่ียนข้อมลูทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 

- ระบบสารสนเทศเพ่ือการ

จดัการโลจิสติกส์ 

3 บรรยาย ศกึษาจาก

ตวัอยา่งกรณีศกึษา 

ทําแบบฝึกหดั 

อ.ฉตัรชยั ราคา 



- ข้อพิจารณาทางด้านการเงิน 

- ระบบสนบัสนนุการตดัสินใจ 

- การจดัการฐานข้อมลู 

4 บทท่ี 4 การจดัการสินค้าคง

คลงั 

- บทนํา 

- ต้นทนุการจดัเก็บสินค้าคง

คลงั 

- การจดัการสินค้าคงคลงั 

- การปรับปรุงการตดัการสินค้า

คงคลงั 

- ผลกระทบตอ่กําไรของกิจการ 

3 บรรยาย ศกึษาจาก

ตวัอยา่งกรณีศกึษา 

ทําแบบฝึกหดั 

อ.ฉตัรชยั ราคา 

5 บทท่ี 5 การขนสง่ 

- บทนํา 

- ลกัษณะของผู้ขนสง่และ

บริการ 

- การขนสง่ทางนํา้ 

- การขนสง่ทางบก 

- การขนสง่ทางอากาศ 

 

3 บรรยาย ศกึษาจาก

ตวัอยา่งกรณีศกึษา 

ทําแบบฝึกหดั 

อ.ฉตัรชยั ราคา 

6 บทท่ี 5 การขนสง่ (ตอ่) 

- การขนสง่ทางราง 

- การขนสง่ทางทอ่ 

- การกําหนดราคาคา่ขนสง่ 

- การจดัการโลจิสติกส์และการ

ขนสง่ 

 

3 บรรยาย ศกึษาจาก

ตวัอยา่งกรณีศกึษา 

ชมภาพเคล่ือนไหว 

กรณีศกึษา 

อ.ฉตัรชยั ราคา 

7 บทท่ี 6 การคลงัสินค้า 

- บทนํา 

- การดําเนินงานของคลงัสินค้า 

- คลงัสินค้าชนิดตา่งๆ 

 

3 บรรยาย ศกึษาจาก

ตวัอยา่งกรณีศกึษา 

ชมภาพเคล่ือนไหว 

กรณีศกึษา 

อ.ฉตัรชยั ราคา 



8 บทท่ี 6 การคลงัสินค้า (ตอ่) 

- สิ่งอํานวยความสะดวกใน

คลงัสินค้า 

- ผลิตภาพและการวดัผลของ

คลงัสินค้า 

 

3 บรรยาย ศกึษาจาก

ตวัอยา่งกรณีศกึษา 

ชมภาพเคล่ือนไหว 

กรณีศกึษา 

อ.ฉตัรชยั ราคา 

9 สอบกลางภาค    

10 บทท่ี 7 อปุกรณ์ยกขนสินค้า

และการบรรจภุณัฑ์ 

- บทนํา 

- อปุกรณ์ยกขนสินค้า 

- การบรรจภุณัฑ์ 

 

3 บรรยาย ศกึษาจาก

ตวัอยา่งกรณีศกึษา 

ชมภาพเคล่ือนไหว 

กรณีศกึษา  

อ.ฉตัรชยั ราคา 

11 บทท่ี 8 การจดัซือ้ 

- บทนํา 

- บทบาทของการจดัซือ้ในโซ่

อปุทาน 

- กิจกรรมตา่งๆในงานจดัซือ้ 

- การบริหารต้นทนุจดัซือ้ 

- การจดัการความสมัพนัธ์กบัผู้

สง่มอบ 

 

3 บรรยาย ศกึษาจาก

ตวัอยา่งกรณีศกึษา  

อ.ฉตัรชยั ราคา 

12 บทท่ี 9 โลจิสตกิส์โลก 

- บทนํา 

- กลยทุธ์ช่องทางการกระจาย

สินค้าระหวา่ประเทศ 

- การจดัการสินค้าสง่ออก 

- ลกัษณะด้านโลจิสตกิส์ของ

ตลาดตา่งๆทัว่โลก 

 

3 บรรยาย ศกึษาจาก

ตวัอยา่งกรณีศกึษา  

อ.ฉตัรชยั ราคา 



13 บทท่ี 10 การจดัองค์กรโลจิ

สตกิส์ท่ีมีประสิทธิภาพ 

- บทนํา 

- ประเภทโครงสร้างของ

องค์กรโลจิสติกส์ 

- การตดัสินใจทางกลยทุธ์ 

 

3 บรรยาย ศกึษาจาก

ตวัอยา่งกรณีศกึษา  

อ.ฉตัรชยั ราคา 

14 บทท่ี 11 การจดัการโซ่อปุทาน 

- บทนํา 

- ชอ่งทางการกระจายสินค้า 

- โครงสร้างของชอ่งทาง

กระจายสินค้า 

- การไหลในช่องทางกระจาย

สินค้า 

- กระบวนการของการจดัการ

โซอ่ปุทานเชิงบรูณาการ 

 

3 บรรยาย ศกึษาจาก

ตวัอยา่งกรณีศกึษา  

อ.ฉตัรชยั ราคา 

15 อภิปรายรายงานกลุม่ 3 อภิปรายหน้าชัน้

เรียนเป็นรายกลุม่ 

อ.ฉตัรชยั ราคา 

16 สอบปลายภาค    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 

กิจกรรม 

ท่ี 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ ประเมิน สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

4.3 

 

 

1.1, 1.3, 2.3, 5.3 

 

1.1 

 

 

2.3, 3.3, 4.3 

 

สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 

 

การอภิปรายกลุม่ 

 

การเข้าชัน้เรียน 

 

 

แบบฝึกหดั 

9, 16 

 

 

15 

 

ตลอดภาค

การศกึษา 

 

ตลอดภาค

การศกึษา 

30% 

30% 

 

20% 

 

10% 

 

 

10% 

 

 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. เอกสารตาํราหลัก 

กมลชนก สทุธิวาทนฤพฒุิ และคณะ, การจดัการโลจิสตกิส์, McGraw-Hill, 2544. 

Douglas M. Lambert et al., Fundamental of Logistics Management, McGraw-Hill, 1998. 

 

2. เอกสารและข้อมูลสาํคัญ 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................  

3.เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................  

 

 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวิชา 

 



1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................  

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................  

3. การปรับปรุงการสอน 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................  

5. การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................  


