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รายวิชานีเ้ป็นส่วนหนึ่งของหลกัสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   
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คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 



สารบญั 
 
หมวดที่  1 ข้อมูลทั่วไป        1 
หมวดที่  2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์      2 
หมวดที่  3 ลักษณะและการดําเนนิการ      3 
หมวดที่  4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา     4 
หมวดที่  5 แผนการสอนและการประเมินผล      7 
หมวดที่  6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน            14 
หมวดที่  7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา  15 
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รายละเอียดของรายวิชา 

มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุร ี

คณะวิทยาการจัดการ   
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชือ่รายวิชา1 
                 3541202  การจัดการคลังสนิค้าและศูนยก์ระจายสนิค้า 3(3-0-6)  
 Warehouse Management And Distribution Center 

2. จํานวนหนว่ยกิต1 
                3 หน่วยกิต (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา1 
              หลกัสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
              ประเภทรายวิชาแกน   

4. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน1 
                อ.บัณฑิตา  สุขเจริญ และอาจารย์วรพงค์ โพล้งอยู่ 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรยีน1 
                ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559  ช้ันปีที่ 3 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน(Pre- requisites)  
                ไม่ม ี

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 1 
                ไม่ม ี

8. สถานที่เรียน1 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี – กรุงเทพ และ สมุทรปราการ 

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด1 
                 1 มิถุนายน 2559 

 
 
 
 
 



2                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์
 

 
1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
เพื่อให้นักศึกษามึความรู้ความเข้าใจในความหมายและความสําคัญของการบริหารคลังสินค้าและศูนย์
กระจายสินค้า ให้สามารถนําความรู้ทางด้านการจัดการไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเกิดปัญญาใน
การนําความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานอื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาเพื่อให้สอดรับกับงานโลจิสติกส์และบริหารห่วงโซ่อุปทาน
ด้านการกระจายสินค้าได้  

 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรบัปรงุรายวิชา 

     เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ที่เป็นพื้นฐานเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านการนํา
ความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและในชีวิตประจําวันได้โดยการนําความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการนําแนวคิดการบริหารการคลังสินค้าและศูนย์การกระจายสินค้าไป  การวางแผนการ
โดยให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านการบริการที่ได้มีความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยใน
ปัจจุบัน 
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนนิการ 
 

 
1. คําอธบิายรายวิชา 
       ศึกษารูปแบบ ประโยชน์ และความจําเป็นของคลังสินค้าและศูนย์กระจาย สินค้า การเลือก
ทําเลที่เหมาะสม การดําเนินงานคลังสินค้าแลศูนย์กระจายสินค้า การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการ
บริหารจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า การ ออกแบบพื้นที่ใช้งานภายในตัวอาคารคลังสิ
นค้า ขั้นตอนการปฏิบัติการคลังสินค้า การจัดสรรทรัพยากรภายในคลังสินค้า เทคนิคการวิ
เคราะห์การไหลเวียนของสินค้า การออกแบบระบบและการเลือกใช้อุปกรณ์ขนย้ายสินค้า 
 Patterns, utilities, and the need of warehouse and distribution center. Selection 
the appropriate location. The operation of warehouse and distribution center. 
Technology used in warehouse and distribution center management. Space 
design in warehouse building. The process of warehouse operation. Resource 
allocation within the warehouse. Analysis technique of goods flow. System design 
and selection of product handling equipment.       .           

 

2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

48 ชม. ตามความต้องการ
ของนศ.โดยอยู่ใน

ดุลพินิจของอาจารย์
ผู้สอน 

ไม่ม ี 3  ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์/ 
45 ช่ัวโมงต่อภาค

การศึกษา 

 
3. ให้คําปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นักศึกษาโดย 
          3.1 ผูส้อนแจ้งเบอร์โทรศัพท์แก่นักศึกษาที่สามารถติดต่อปรึกษาได้ 
                092-270-1359, 
          3.2 ผูส้อนให้ Email Adress แก่นกัศึกษาที่สามารถติดต่อปรึกษาได้ 
               Phd.nuni.18@hotmail.com , id line: nunina18 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.การพัฒนาผลการเรียนรู ้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมนิผล 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 1.1 ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสตัย์

สุจริต   
 1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง 

วิชาชีพ และสังคม  
 1.3  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 1.4  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและ

สังคม 
 1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 
1. อาจารย์ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง  
2. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาและฝึกปฏิบัติ  
3. การเรียนรู้โดยการใช้สื่อต่างๆ  
 

 
1. พฤติกรรมการเข้าเรียน 
2. ส่งงานที่มอบหมายให้ทันกําหนด 
3. การอภิปราย/การนําเสนอ/ การตอบคําถาม 
4. พิจารณาจากผลงานที่ใหฝ้กึปฏิบัติ  

2. ด้านความรู ้ 
 2.1 มีความรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการและ

กระบวนการทางบัญชี 
 2.2  สามารถคิด วิเคราะห์ข้อมูล และสามารถประยุกต์ใช้

ในการบันทึกรายการบัญชีได้ 
 2.3  มีทักษะมากเพียงพอในการปรับใช้วิธีการบัญชีที่

เหมาะสมกับประเภทของธุรกิจ 
 2.4  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและองค์

ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นกับการเงินและบัญชี 

 
1. บรรยาย 
2. ศึกษาด้วยตนเอง  
3. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาและฝึกปฏิบัติ 

 
1. การทดสอบวัดระดับความรู้ และการประยุกต์ใช้ 
2. การนําเสนองาน 
3. การอภิปรายกรณีศึกษาและฝึกปฏิบัติการ 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู ้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมนิผล 

 2.5 สามารถนําความรู้ทางบัญชีมาประยุกต์ใช้ร่วมกับ
ความรู้ในศาสตร์อื่นๆ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา  
 3.1 สามารถคิดวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางบัญชีเพื่อ

ประมวลผลรายงานทางการเงินได้เพื่อเป็นแนวทางป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสม 

 3.2 มทีักษะการจัดทํารายงานการเงินที่เกี่ยวข้องเพื่อ 
แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 

 3.3 มีความสามารถนําความรู้ในเชิงทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้
อย่างเหมาะสม 

 3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะมาพัฒนา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน 

 
1. บรรยาย 
2. ศึกษาด้วยตนเอง  
3. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาและฝึกปฏิบัติ 

 
1. การทดสอบวัดระดับความรู้ และการประยุกต์ใช้ 
2. การนําเสนองาน 
3. การอภิปรายกรณีศึกษาและฝึกปฏิบัติการ 

4. ด้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ  

 4.1 สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น ร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ตามบทบาทผู้นําหรือผู้ร่วมงานที่ดี  

 4.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
   4.3 พัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม   

 
 
1. บรรยาย 
2. ศึกษาด้วยตนเอง  
3. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาและฝึกปฏิบัติ 
 

 
 
1. การสังเกต/การนําเสนอ 
2. ประเมินการปฏิบัติ (พฤติกรรม ทศันคติ จริยธรรม) 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู ้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมนิผล 

  4.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และวิชาชีพ   

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  และการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  

 5.1 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการ
สื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพ 

 5.2 สามารถใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อใช้ในการ
ประมวลผลข้อมูลการเงิน และวิเคราะห์ผล 

 5.3 สามารถนําความรู้และเครื่องมือทางการเงินและบัญชี
มาประยุกต์ใช้ในองค์กรได้ 

 5.4 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร
และนําเสนอได้อย่างเหมาะสม 

 
 
1. บรรยาย 
2. ศึกษาด้วยตนเอง  
3. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาและฝึกปฏิบัติ 
  

 
 
1. การทดสอบวัดระดับความรู้ และการประยุกต์ใช้ 
2. การนําเสนองาน 
3. การอภิปรายกรณีศึกษาและฝึกปฏิบัติการ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู ้ (Curriculum Mapping)   
  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก      หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง     -  หมายถึง   ไม่กําหนดผลการเรียนรู ้

 
 

 

 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความ สัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 12 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 23 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 41 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

วิชาแกน 

 3451202 การจัดการคลังสินค้าและศูนย์
กระจายสินค้า  
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการจดัการเรียนรู ้  

 

สัปดาห์ที/่ 
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรยีนรู ้
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ 
(3) 

สื่อการเรียนรู ้
 (4) 

จํานวนชั่วโมง 
(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
 (6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วยตนเอง 

1 - แนะนํารายวิชาชี้แจง/ข้อตกลงต่างๆของ
วิชานี้เช่นการประเมินผลการมอบหมาย
งาน/การบ้าน / การประเมินผลก่อนการ
เรียนการสอน /การเรียนการสอนของ
รายวิชา /ภาระงานและการประเมินผล
โดยนักศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผน 
 

บรรยาย /อภิปราย/
ศึกษาด้วยตนเอง/ฝึก
ปฏิบัติ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอร์พอยด์ 

1 - - การสังเกต การตอบ
คําถาม การนําเสนอ
แนวคิด  

อ.บัณฑิตา  
สุขเจริญ 
อ.สุรสิทธิ์  
จรัสเพ็ชร์ 
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1-2 บทที่ 1 บทบาทของคลังสินค้าและศูนย์กระจาย
สินค้า (Roles of Warehouse and 
Distribution Center) 
- ความหมายของการจัดการคลงัสินค้า 

- วัตถุประสงค์และประโยชน์ของคลังสินค้า 

- วัตถุประสงค์ของการจัดการคลงัสินค้า 

- หน้าที่ของการจัดการคลังสินคา้ 

- นโยบายการตั้งคลังสินค้า 

- ประเภทต่างๆของคลังสินคา้ 

- ความหมายของศูนย์กระจายสินค้า  
- วัตถุประสงค์ของศูนย์การกระจายสินค้า  
- ประเภทของศูนย์การกระจายสินค้า  
- กิจกรรมที่สําคัญของ ศูนย์การกระจายสินค้า  
- กิจกรรมที่สําคัญของ ศูนย์การกระจายสินค้า 

บรรยาย /อภิปราย/
ศึกษาด้วยตนเอง/ฝึก
ปฏิบัติ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอร์พอยด์ 

4 1 10 การสังเกต การตอบ
คําถาม การนําเสนอ
แนวคิด การส่งงานที่
รับมอบหมาย 

อ.บัณฑิตา  
สุขเจริญ 
อ.วรพงค์  
โพล้งอยู่ 
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3-4 บทที ่2 รูปแบบของคลังสินค้าและศูนย์

การกระจายสินค้า 

- ความหมายและลักษณะของคลังสินค้า

และศูนย์การกระจายสินค้า  

- บทบาทของการกระจายสินค้าในระบบ

โซ่อุปทาน  

- องค์ประกอบที่มีอิทธิพลในการออกเบบ

เครือข่ายกระจายสินค้า การออกแบบ

เครือข่ายกระจายสินค้า  

บรรยาย /อภิปราย/
ศึกษาด้วยตนเอง/ฝึก
ปฏิบัติ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอร์พอยด์ 

4 1 10 การสังเกต การตอบ
คําถาม การนําเสนอ
แนวคิด การส่งงานที่
รับมอบหมาย 

อ.บัณฑิตา  
สุขเจริญ 
อ.วรพงค์  
โพล้งอยู่ 

5 บทที่ 3 พื้นที่คลังสินค้าและการวาง
แผนผังคลังสินค้า (Warehouse Space 
and Layout Planning) 
-ลักษณะของพืน้ที่และการวางสินค้า 
-ระบบการจัดวางสินค้าประเภทต่าง ๆ  
 

บรรยาย /อภิปราย/
ศึกษาด้วยตนเอง/ฝึก
ปฏิบัติ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอร์พอยด์ 

1 2 6 การสังเกต การตอบ
คําถาม การนําเสนอ
แนวคิด การส่งงานที่
รับมอบหมาย 

อ.บัณฑิตา  
สุขเจริญ 
อ.วรพงค์ 
 โพล้งอยู่ 
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6-7 บทที ่4 อุปกรณ์จัดเก็บและเคลื่อนย้าย
สําหรับคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า 
(Warehouse and Distribution Center 
Material Handling Equipments) 
- ความหมายและลักษณะของอุปกรณ์
จัดเก็บและเคลื่อนย้าย 
-วิธีการใช้งานและการดูแลรกัษาอุปกรณ์ 

บรรยาย /อภิปราย/
ศึกษาด้วยตนเอง/ฝึก
ปฏิบัติ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอร์พอยด์ 

4 1 10 การสังเกต การตอบ
คําถาม การนําเสนอ
แนวคิด การส่งงานที่
รับมอบหมาย 

อ.บัณฑิตา  
สุขเจริญ 
อ.วรพงค์  
โพล้งอยู่ 

8 บทที่ 6 เทคโนโลยีสําหรับคลงัสินค้าและ
ศูนย์กระจายสนิค้า 
(Technology for Warehouse and 
Distribution Center) 
-ความหมายของเทคโนโลยีสําหรับ
คลังสินค้า 
- ลักษณะของคลังอัตโนมัติ 
- เทคโนโลยีทีช่่วยในการจัดการคลังสินค้า 

บรรยาย /อภิปราย/
ศึกษาด้วยตนเอง/ฝึก
ปฏิบัติ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอร์พอยด์ 

2 1 6 การสังเกต การตอบ
คําถาม การนําเสนอ
แนวคิด การส่งงานที่
รับมอบหมาย 

อ.บัณฑิตา  
สุขเจริญ 
อ.วรพงค์  
โพล้งอยู่ 
 



12                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

 

9  สอบกลางภาค ข้อเขียน ข้อสอบ 3 - - ผลการสอบ อ.บัณฑิตา  
สุขเจริญ 
อ.วรพงค์  
โพล้งอยู่ 

10-12 บทที ่7 กลยุทธ์คลังสินค้าและศูนย์
กระจายสินค้า(Warehouse and 
Distribution Center Strategy) 
-ความหมายของกลยุทธ์และวิธีการจัดการ
คลังแบบมีกลยุทธ์ 
-เทคนิคและวิธีการสร้างความได้เปรียบ
ของการจัดการคลังสินค้าและศูนย์
กระจายสินค้า  

บรรยาย /อภิปราย/
ศึกษาด้วยตนเอง/ฝึก
ปฏิบัติ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอร์พอยด์ 

1 2 6 การสังเกต การตอบ
คําถาม การนําเสนอ
แนวคิด การส่งงานที่
รับมอบหมาย 

อ.บัณฑิตา  
สุขเจริญ 
อ.วรพงค์  
โพล้งอยู่ 
 

13-15 นําเสนองานกลุ่มเกี่ยวกับ  warehouse 
measurements ,Third Party 
Warehouse and Distribution Center 
 

บรรยาย /อภิปราย/
ศึกษาด้วยตนเอง/ฝึก
ปฏิบัติ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
เพาเวอร์พอยด์ 

3 6 18 การสังเกต การตอบ
คําถาม การนําเสนอ
แนวคิด การส่งงานที่
รับมอบหมาย 

อ.บัณฑิตา  
สุขเจริญ 
อ.วรพงค์  
โพล้งอยู่ 
 16  สอบปลายภาค  ทดสอบเนื้อหาที่ศึกษา ข้อสอบ 3 - - ข้อสอบ 
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู ้  ให้ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา 
(Curriculum Mapping)  ตามที่กําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) สัปดาหท์ี่ประเมินและสัดส่วนของการประเมิน  

ผลการเรียนรู้ 
Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สัปดาห์ 
ที่ประเมิน 

สัดส่วนของการประเมินผล 

 1.1 ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต   
 1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม  
 1.3  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 1.4  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
 1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1. พฤติกรรมการเข้าเรียน 
2. ส่งงานที่มอบหมายให้ทันกําหนด 
3. มีส่วนร่วมในการอภิปราย/การนําเสนอ/ 
การตอบคําถาม 
4. พิจารณาจากผลงานที่ให้ฝึกปฏิบัติ  

ทุกสัปดาห์ เข้าชั้นเรียนและตรงต่อเวลา 
10% 
ทักษะและความรับผิดชอบ 
20% 
ค้นคว้าอิสระ 10% 
ทดสอบกลางภาค 30%
ทดสอบปลายภาค 40% 

 2.1 มีความรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการและกระบวนการทางบัญช ี
 2.2  สามารถคิด วิเคราะห์ข้อมูล และสามารถประยุกต์ใช้ในการบันทึกรายการ

บัญชีได้ 
 2.3  มีทักษะมากเพียงพอในการปรับใช้วิธีการบัญชีที่เหมาะสมกับประเภทของ

ธุรกิจ 
 2.4  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นกับ

การเงินและบัญชี 
 2.5 สามารถนําความรู้ทางบญัชีมาประยุกต์ใช้ร่วมกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ 

1. การทดสอบวัดระดับความรู้ และการ
ประยุกต์ใช้ 
2. การนําเสนองาน 
3. การอภิปรายกรณีศึกษาและฝึกปฏิบัติการ 

ทดสอบกลางภาคและปลาย
ภาคสัปดาห์ที่ 9และ16 

 

 3.1 สามารถคิดวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางบัญชีเพื่อประมวลผลรายงาน
ทางการเงินได้เพื่อเป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

 3.2 มีทักษะการจัดทํารายงานการเงินที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิง

1. การทดสอบวัดระดับความรู้ และการ
ประยุกต์ใช้ 
2. การนําเสนองาน 

ทุกสัปดาห์ 
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วิเคราะห์ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
 3.3 มีความสามารถนําความรู้ในเชิงทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 
 3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะมาพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการทํางาน 

3. การอภิปรายกรณีศึกษาและฝึกปฏิบัติการ 

 4.1 สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น ร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตามบทบาทผู้นําหรือ
ผู้ร่วมงานที่ดี  

 4.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
 4.3 พัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้

อย่างเหมาะสม   
 4.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และวิชาชีพ   

1. การสังเกต/การนําเสนอ 
2. ประเมินการปฏิบัติ (พฤติกรรม ทัศนคติ 
จริยธรรม) 

ทุกสัปดาห์ 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

 5.1 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 5.2 สามารถใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูล
การเงิน และวิเคราะห์ผล 

 5.3 สามารถนําความรู้และเครื่องมือทางการเงินและบัญชีมาประยุกต์ใช้ใน
องค์กรได้ 

 5.4 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและนําเสนอได้อย่างเหมาะสม 

1. การทดสอบวัดระดับความรู้ และการ
ประยุกต์ใช้ 
2. การนําเสนองาน 
3. การอภิปรายกรณีศึกษาและฝึกปฏิบัติการ 

ทุกสัปดาห์  

รวม   100% 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและตําราหลัก1 
            1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินคา้          
            2. Power Point Slide ประจําบทเรียน      

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ1 
คํานาย อภิปรัชญาสกุล, การจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้า, พิมพ์ครั้งที่1, กรุงเทพ: โฟกัสมีเดียร์ แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2556. 
ดร. วิทยา สุหฤทดํารง และคณะ, คู่มือการจัดการลอจิสติกส์และการกระจายสินค้า, กรุงเทพฯ : อี.ไอ.สแควร์ สํานักพิมพ์, 2551 
คํานาย อภิปรัชญาสกุล, คลังสินค้าและการกระจายสินค้า, พิมพ์ครั้งที1่, กรุงเทพ: โฟกัสมีเดียร ์แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2553. 
อนุวัฒน์ ทรัพย์พืชผล และคณะ, การจัดการคลังสินค้าระดับโลก, กรุงเทพฯ : อี.ไอ.สแควร์ สํานักพิมพ์, 2549 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนาํ1 
              หนังสือที่เกี่ยวกับการจัดการคลังสินค้า และการการจัดการศูนย์กระจายสนิค้า ของไทยและต่างประเทศ 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวชิา 
 
1. กลยุทธ์การประเมนิประสทิธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
              แบบประเมินผู้สอน 
              นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งด้านวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส่งผล
กระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ฯลฯ 

1.1  ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชาด้านวิธีการสอน  1.2  ประเมินการจัดกิจกรรมในและห้องนอกเรียน  1.3 ผลการเรียนรู้ที่ได้รับ 
1.4 สิ่งสนับสนนุการเรียนการสอนที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้  

2. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 
           สังเกตจากการฝึกปฏิบัติ  , การมสี่วนร่วมจากกิจกรรมกลุม่,    ผลการสอบ     

3. การปรับปรงุการสอน 
           นําผลจากการประเมินการสอนมาปรับปรุง, ผลการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
         ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ  ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชา  ได้จาก  การสอบถามนักศึกษา  
หรือสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา  รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย  และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชา
ได้ดังนี้ 

• การทวนสอบการให้คะแนนจาการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือ ผูท้รงคุณวุฒิ  ทีไ่ม่ใช่อาจารย์ประจําหลักสูตร 
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• มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบข้อสอบ  รายงาน  วิธีการให้คะแนนสอบ 
และการให้คะแนนพฤติกรรม 

5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
          นําผลการประเมินและการทวนสอบมาวางแผนปรับปรุงการเรียนการสอนรุ่นถดัไป   

       
               ลงชื่อ                                    อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/ผู้สอน 
 
                                (อาจารย์บัณฑิตา สุขเจรญิ) 
 
               ลงชื่อ                                   อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชา/ผู้สอน 
                               (อาจารย์วรพงค์ โพล้งอยู่) 
 
               ลงชื่อ           อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร 
                             (อาจารย์จิระพงค์ เรืองกุน)  


