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รหัสวิชา 3541202 การจัดการคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา 

Warehouse Management and Distribution Center 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายวิชานี้เปนสวนหนึง่ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556 

คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 



 

 

สารบัญ 

 

หมวดท่ี  1 ขอมูลท่ัวไป        1 

หมวดท่ี  2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค      2 

หมวดท่ี  3 ลักษณะและการดําเนนิการ      3 

หมวดท่ี  4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา     4 

หมวดท่ี  5 แผนการสอนและการประเมินผล      9 

หมวดท่ี  6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน            20 

หมวดท่ี  7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา  22 
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา การจัดการคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา 

รายละเอียดของรายวิชา 

 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและชื่อรายวิชา1 

                 3541202  การจัดการคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา 3(3-0-6)  

 Warehouse Management And Distribution Center 

2. จํานวนหนวยกิต1 

                3 หนวยกิต (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา1 

              หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  

              ประเภทรายวิชาแกน   

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน1 

                อ.บัณฑิตา  สุขเจริญ  

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปท่ีเรียน1 

                ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560  ช้ันปที่ 2 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน(Pre- requisites)  

                ไมม ี

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 1 

                ไมม ี

8. สถานท่ีเรียน1 

                 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุร ี– กรุงเทพ  

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด1 

                1 กรกฎาคม 2560 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 

คณะวิทยาการจัดการ   
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา การจัดการคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา 

 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

          ดานความรูความเขาใจ  (K)  เพื่อใหนักศึกษา 

1.  มีความเขาใจความเขาใจเกี่ยวกบัหลักการจัดการคลังสินคาและการจัดการศูนยกระจายสินคา  

2. มีความเขาใจและนําความรูไปวิเคราะห ประเภท รูปแบบ  ปจจัยที่มีผลตอการเลือกทําเลที่ต้ัง 

อุปกรณ การบริหารพี้นที่ สิ่งอํานวยความสะดวก การจัดการสินคาคงคลัง การจัดเก็บ เทคโนโลยี 

และกฎระเบียบขอบังคับ สําหรับการจัดการคลังสินคาและศูนยกระจายสินคาได 

ดานทักษะกระบวนการ (P)  เพื่อใหนักศึกษา 

          3. มีความสามารถในแยกประเภทคลังสินคาและวิเคราะหรูปแบบการจัดเรียงสินคาในคลงัสินคาและ

ศูนยกระจายสินคาได  

         ดานคุณลักษณะ (A) เพื่อใหนักศึกษา 

 4.   มีความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา และซื่อสัตยในวิชาชีพ 

 5.   ใหความสําคัญการจัดการคลงัสินคาและศูนยกระจายสนิคาเพื่อลดตนทุนในระบบโลจสิติกสและ

หวงโซอปุทาน 

2. จุดมุงหมายท่ีปรับปรุง 

          1. เพื่อปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของปการศึกษา 1/2559 ผานมา โดยใหสงผลตอการ

เรียนรูและมีการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สงูข้ึนของผูเรียน 
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา การจัดการคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา 

       ศึกษารูปแบบ ประโยชน และความจําเปนของคลังสินคาและศูนยกระจาย สินคา การเลือกทําเลที่

เหมาะสม การดําเนินงานคลังสินคาแลศูนยกระจายสินคา การนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการ

คลังสินคาและศูนยกระจายสินคา การ ออกแบบพื้นที่ใชงานภายในตัวอาคารคลังสินคา ข้ันตอนการ

ปฏิบัติการคลังสินคา การจัดสรรทรัพยากรภายในคลังสินคา เทคนิคการวิเคราะหการไหลเวียนของสินคา 

การออกแบบระบบและการเลือกใชอุปกรณขนยายสินคา 

      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. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

45 ชม. ตามความตองการ

ของนศ.โดยอยูใน

ดุลพินิจของอาจารย

ผูสอน 

ไมม ี 60  ช่ัวโมง 

 

 

3. ใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาโดย 

          3.1 ผูสอนแจงเบอรโทรศัพทแกนักศึกษาทีส่ามารถติดตอปรึกษาได 

                092-270-1359, 

          3.2 ผูสอนให Email Address แกนักศึกษาที่สามารถติดตอปรกึษาได 

               Phd.nuni.18@hotmail.com , id line: nunina18 

 

 

mailto:Phd.nuni.18@hotmail.com
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา การจัดการคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

1. ดานคณุธรรม จริยธรรม  

 1.1 ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซือ่สัตย

สุจริต   

 1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง 

วิชาชีพ และสังคม  

 1.3  เคารพสิทธิและรบัฟงความคิดเห็นของผูอื่น 

 1.4  เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและ

สังคม 

 1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1. อาจารยประพฤติตนเปนแบบอยาง  

2. การบรรยาย,การเรียนรูโดยการปฏิบัติ   

3. ศึกษาดวยตนเอง  

4. การเรียนรูโดยใช WIL   

5. การเรียนการสอนโดยกําหนดตําแหนงและหนาที่  

 

 

1. การอภิปราย/รายงาน/การนําเสนอ/ 

   การตอบคําถาม,การเขาเรียน  

2. การประเมินแบบสังคมมิติ 

3. นักศึกษาประเมินตนเอง 

4. การสงงานใบงาน 7 ใบงาน  

2. ดานความรู  

 2.1 มีความรูและเขาใจอยางถองแทในหลักการจัดการ

คลังสินคาและศูนยกระจายสินคา 

 2.2  สามารถคิด วิเคราะหขอมลู และสามารถประยุกตใช

ในการคํานวนพื้นที่ ในการจัดวางสินคาและสินคงคลัง 

 2.3  มีทักษะมากเพียงพอในการปรับใชวิธีการจัดวาง

สินคาและคํานวณพื้นที่และเลือกประเภทสินคาทีเ่หมาะสมกับ

ประเภทของคลังสินคา 

 

1. บรรยาย 

2. ศึกษาดวยตนเอง  

3. การอภิปรายกลุม 

4. การเรียนรูโดยใช WIL   

5. การเรียนการสอนโดยกําหนดตําแหนงและหนาที่  

 

1. การสอบวัด ทั้ง 3 ดาน  

2. การนําเสนองาน 

3. แบงกลุมอภิปรายถึงกรณีศึกษาที่ใหไป 

4. รายงานรปูแบบคลังสินคาประเภทตาง ๆ  
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา การจัดการคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา 

1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

 2.4  สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและองค

ความรูใหมทีเ่กิดข้ึนกบัการจัดการคลังสินคาและศูนยกระจาย

สินคาได  

 2.5 สามารถนําความรูทางการจัดการคลงัสินคา และการ

จัดการศูนยกระจายสินคา มาประยุกตใชรวมกับความรูใน

ศาสตรอื่นๆ 

3. ดานทักษะทางปญญา  

 3.1 สามารถคิดวิเคราะหขอมลูพื้นฐานทางการคํานวณ

พื้นที่ การควบคุมสินคาคงคลัง เพื่อประมวลผลเปนแนวทาง

ปองกันและแกไขปญหาทางการจัดการคลงัสินคาและศูนย

กระจายสินคาไดอยางเหมาะสม 

 3.2 มีทักษะการวางแผนและคิดวิเคราะหดานการจัดการ

คลังสินคาและศูนยกระจายสินคาที่เกี่ยวของเพือ่แกปญหาโดย

ใชเหตุผลเชิงวิเคราะหใหผูอื่นเขาใจได 

 3.3 มีความสามารถนําความรูในเชิงทฤษฎีสูการปฏิบัติได

อยางเหมาะสม 

 3.4 สามารถประยุกตความรูและทักษะมาพฒันา

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน 

 

1. การบรรยาย,การเรียนรูโดยการปฏิบัติ   

2. ศึกษาดวยตนเอง  

3. การเรียนรูโดยใช WIL   

4. การเรียนการสอนโดยกําหนดตําแหนงและหนาที่  

 

 

1.รายงานรปูแบบคลงัสินคาประเภทตาง ๆ 

2. การนําเสนอ 

3. ฝกปฏิบัติการเขารวมกิจกรรม 

4. รายงานกลุมและการรวมกิจกรรมในระหวางการ

เรียนการสอน 

5.การเขารวมฝกประสบการณระหวางปการศึกษา 

6. ศึกษาดูงานดานการจัดการคลังสินคาและศูนย

กระจายสินคา ประเภทตาง ๆ  
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา การจัดการคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา 

1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

4. ดานทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและ 

ความรับผดิชอบ  

 4.1 สามารถทํางานรวมกบัผูอื่น รวมกันแกปญหาที่เกิดข้ึน

ตามบทบาทผูนําหรอืผูรวมงานที่ดี  

 4.2 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 

   4.3 พัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธที่ดี และปรับตัวเขากบั

สถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม   

  4.4 มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และวิชาชีพ   

1. การบรรยาย,การเรียนรูโดยการปฏิบัติ   

2. ศึกษาดวยตนเอง  

3. การเรียนรูโดยใช WIL   

4. การเรียนการสอนโดยกําหนดตําแหนงและหนาที่  

 

 

1.รายงานรปูแบบคลงัสินคาประเภทตาง ๆ 

2. การนําเสนอ 

3. ฝกปฏิบัติการเขารวมกิจกรรมและการประเมินแบบ

สังคมมิติ 

4. รายงานกลุมและการรวมกิจกรรมในระหวางการ

เรียนการสอน 

5.การเขารวมฝกประสบการณระหวางปการศึกษา 

6. ศึกษาดูงานดานการจัดการคลังสินคาและศูนย

กระจายสินคา ประเภทตาง ๆ  

5.  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร  และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 5.1 สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการ

สื่อสาร อยางมปีระสทิธิภาพ 

 5.2 สามารถใชทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขเพื่อใชในการ

ประมวลผลขอมลูการเงิน และวิเคราะหผล 

 5.3 สามารถนําความรูและรูปแบบ การคํานวณพื้นที่ การ

เลือกอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก ประเภทของสินคามาจัด

วางในคลังสินคาและศูนยกระจายสินคามาประยุกตใชใน

องคกรได 

1.การบรรยายและฝกคํานวณ  

2. ศึกษาดวยตนเอง  

3. การเรียนรูโดยใช WIL   

4. การเรียนการสอนโดยกําหนดตําแหนงและหนาที่  

5. การนําเสนอ 

 

 

 

  

1. การทดสอบกอนเรียนและหลงัเรียน 

2. การนําเสนองานดวยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

3. รายงานรปูแบบคลังสินคาประเภทตาง ๆ 

4. ศึกษาดูงานดานการวางแผนการผลิตและ

ระบบปฏิบัติการ 
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา การจัดการคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา 

1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

 

 5.4 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร

และนําเสนอไดอยางเหมาะสม 
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา การจัดการคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู  (Curriculum Mapping)   

  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก      หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง     -  หมายถึง   ไมกําหนดผลการเรียนรู 

 
 

 

 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวชิา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
2. ความรู 

3.ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความ สัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลขการส่ือสารและ

การใชเทคโนโลยี

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 การจัดการคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา                        
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา การจัดการคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการจัดการเรียนรู   
 

(1) สาระ/เน้ือหาการเรียนรู 

(2) 

วิธีสอนและ 

กิจกรรมการเรียนรู 

(3) 

ส่ือการเรียนรู 

 (4) 

จํานวนช่ัวโมง 

(5) 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 (6) 

ช่ือผูสอน 

 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาดวย

ตนเอง 

1 - แนะนํารายวิชาช้ีแจง/ขอตกลงตางๆของวิชาน้ีเชน

การประเมินผลการมอบหมายงาน/การบาน / การ

ประเมินผลกอนการเรียนการสอน /การเรียนการสอน

ของรายวิชา /ภาระงานและการประเมินผลโดย

นักศึกษามีสวนรวมในการวางแผน 

 

บรรยาย มคอ .  3 เ อกส า ร

ประกอบการสอน 

 

1 - - การสังเกต 

การตอบคําถาม 

อ.บัณฑิตา 

สุขเจริญ 
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา การจัดการคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา 

(1) สาระ/เน้ือหาการเรียนรู 

(2) 

วิธีสอนและ 

กิจกรรมการเรียนรู 

(3) 

ส่ือการเรียนรู 

 (4) 

จํานวนช่ัวโมง 

(5) 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 (6) 

ช่ือผูสอน 

 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาดวย

ตนเอง 

1-2 บทที่ 1 บทนํา  

1.ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะ ความสัมพันธ ของ

การจัดการคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา  

2. ประโยชน ของการจัดการคลังสินคาและศูนย

กระจายสินคา 

1. บรรยาย 

2. ศึกษาดวยตนเอง  

3. การเรียนรูโดยใช 

WIL   

4. การเรียนการสอน

โดยกําหนดตําแหนง

และหนาที่  

ตํารา, power point,

เอกสารประกอบการ

สอน 

5 - 12 การสังเกต 

การตอบคําถาม 

การนําเสนอ 

การอภิปรายกลุม 

อ.บัณฑิตา 

สุขเจริญ 

 

3-4 บทที่ 2  การจัดการคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา 

1. หลักการจัดการคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา 

2. กระบวนการจัดการ 

3. หลักการจัดวางสินคา 

4.ทรัพยากรในคลังสินคา  

5. กฏระเบียบการดําเนินการในคลังสินคาและศูนย

กระจายสินคา 

1. บรรยาย 

2. ศึกษาดวยตนเอง  

3. การอภิปรายกลุม 

4. การเรียนรูโดยใช 

WIL   

5. การเรียนการสอน

โดยกําหนดตําแหนง

และหนาที่  

 

 

ตํารา, power point,

เอกสารประกอบการ

สอน 

6 - 12 การสังเกต 

การตอบคําถาม 

การนําเสนอ 

การอภิปรายกลุม 

อ.บัณฑิตา 

สุขเจริญ 
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา การจัดการคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา 

(1) สาระ/เน้ือหาการเรียนรู 

(2) 

วิธีสอนและ 

กิจกรรมการเรียนรู 

(3) 

ส่ือการเรียนรู 

 (4) 

จํานวนช่ัวโมง 

(5) 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 (6) 

ช่ือผูสอน 

 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาดวย

ตนเอง 

5-6 บทที่ 3 รูปแบบของคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา  

1. หนาที่ของคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา 

2. ประเภทของคลังสินคาประเภทตาง ๆ 

1 .  บ ร ร ย า ย 

2. ศึกษาดวยตนเอง  

3. นําเสนอรายงาน 

4. การเรียนรูโดยใช 

WIL   

5. การเรียนการสอน

โดยกําหนดตําแหนง

และหนาที่  

6. ศึกษาดู ง าน

คลังสินคาประเภท

ตาง ๆ  

ตํารา, power point,

เอกสารประกอบการ

สอน 

3 - 6 การสังเกต 

การตอบคําถาม 

การนําเสนอ 

การอภิปรายกลุม 

 

อ.บัณฑิตา 

สุขเจริญ 

 

7 บทที่ 4 ปจจัยที่มีผลตอการเลือกทําเลที่ตั้ง 

1. ความหมายและความสําคัญของทําเลที่ตั้ง 

2.ขั้นตอนของการเลือกที่ทําเลที่ตั้ง 

3.ปจจัยในการพิจารณาในการเลือกทําเลที่ตั้ง 

4. เทคนิคการเลือกทําเลที่ตั้ง 

1 .  บ ร ร ย า ย 

2. ศึกษาดวยตนเอง  

3. การอภิปรายกลุม 

4. การเรียนรูโดยใช 

WIL   

5. การเรียนการสอน

ตํารา, power point,

เ อกสารประกอบการ

สอน 

3 - 6 การสังเกต 

การตอบคําถาม 

การนําเสนอ 

การอภิปรายกลุม 

คํานวณเทคนิคการ

เลือกทําเลที่ตั้ง 

อ.บัณฑิตา 

สุขเจริญ 
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา การจัดการคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา 

(1) สาระ/เน้ือหาการเรียนรู 

(2) 

วิธีสอนและ 

กิจกรรมการเรียนรู 

(3) 

ส่ือการเรียนรู 

 (4) 

จํานวนช่ัวโมง 

(5) 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 (6) 

ช่ือผูสอน 

 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาดวย

ตนเอง 

โดยกําหนดตําแหนง

และหนาที่  

8 บทที่ 5 อุปกรณในคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา 

1. ความหมายของอุปกรณในคลังสินคา 

2. อุปกรณและเครื่องทุนแรงสําหรับคลังสินคาและ

ศูนยกระจายสินคา 

3. อุปกรณลําเลียง รถโฟลคลิฟและความปลอดภัยใน

การใชอุปกรณในคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา  

1 .  บ ร ร ย า ย 

2. ศึกษาดวยตนเอง  

3. การอภิปรายกลุม 

4. การเรียนรูโดยใช 

WIL   

5. การเรียนการสอน

โดยกําหนดตําแหนง

และหนาที่  

ตํารา, power point,

เ อกสารประกอบการ

สอน 

3 - 6 การสังเกต 

การตอบคําถาม 

การนําเสนอ 

การอภิปรายกลุม 

อ.บัณฑิตา 

สุขเจริญ 

 

9  การสอบกลางภาค  สอบกลางภาค  ขอสอบกลางภาค  - - - คะแนน อ.บัณฑิตา 

สุขเจริญ 

10 บทที่ 6 การบริหารพื้นที่คลังสินคาและศูนยกระจาย

สินคา 

1. หลักการบริหารพื้นที่  ความสําคัญ พื้นที่ ใน

คลังสินคาและศูนยกระจายสินคา 

2. ปจจัยพิจารณาในการคํานวณพื้นที่ 

1 .  บ ร ร ย า ย 

2. ศึกษาดวยตนเอง  

3. การอภิปรายกลุม 

4. การเรียนรูโดยใช 

WIL   

ตํารา, power point,

เ อกสารประกอบการ

สอน 

3 - 6 การสังเกต 

การตอบคําถาม 

การนําเสนอ 

การคํานวณ 

อ.บัณฑิตา 

สุขเจริญ 
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา การจัดการคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา 

(1) สาระ/เน้ือหาการเรียนรู 

(2) 

วิธีสอนและ 

กิจกรรมการเรียนรู 

(3) 

ส่ือการเรียนรู 

 (4) 

จํานวนช่ัวโมง 

(5) 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 (6) 

ช่ือผูสอน 

 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาดวย

ตนเอง 

3. การใชพื้นที่อยางคุมคา 5. การเรียนการสอน

โดยกําหนดตําแหนง

และหนาที่  

6. ศึกษาดูงานดาน

การจัดการคลังสินคา

และศู นย กร ะจาย

สินคา  

11 บทที่ 7 ส่ิงอํานวยความสะดวกในคลังสินคาและศูนย

กระจายสินคา  

1.ความหมายและประเภทส่ิงอํานวยความสะดวกใน

คลังสินคาและศูนยกระจายสินคา 

2.ประเภทของส่ิงอํานวยความสะดวก 

3.คลังสินคาอัตโนมัติรูปแบบตาง ๆ  

1. บรรยาย 

2. ศึกษาดวยตนเอง  

3. การอภิปรายกลุม 

4. การเรียนรูโดยใช 

WIL   

5. การเรียนการสอน

โดยกําหนดตําแหนง

และหนาที่  

ตํารา, power point,

เอกสารประกอบการ

สอน 

3 - 6 การสังเกต 

การตอบคําถาม 

การนําเสนอ 

การอภิปรายกลุมใน

การเลือกส่ิงอํานวย

ความสะดวก 

อ.บัณฑิตา 

สุขเจริญ 

 

12 บทที่ 8 หลักการจัดการสินคาคงคลังในคลังสินคา 

1. ความหมาย ,ประเภท,ประโยชนของสินคาคงคลัง 

1 .  บ ร ร ย า ย 

2. ศึกษาดวยตนเอง  

ตํารา, power point,

เ อกสารประกอบการ

3 - 6 การสังเกต 

การตอบคําถาม 

อ.บัณฑิตา 

สุขเจริญ 
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา การจัดการคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา 

(1) สาระ/เน้ือหาการเรียนรู 

(2) 

วิธีสอนและ 

กิจกรรมการเรียนรู 

(3) 

ส่ือการเรียนรู 

 (4) 

จํานวนช่ัวโมง 

(5) 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 (6) 

ช่ือผูสอน 

 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาดวย

ตนเอง 

2. การจัดการสินคาคงคลัง 

3.เทคนิคการจัดการสินคาคงคลังรูปแบบตาง ๆ  

3. การอภิปรายกลุม 

4. การเรียนรูโดยใช 

WIL   

5. การเรียนการสอน

โดยกําหนดตําแหนง

และหนาที่  

 

สอน การนําเสนอ 

การคํานวณเทคนิค

การจัดการคลังสินคา

คงคลังรูปแบบตาง ๆ 

 

13 บทที่ 9 การจัดเก็บสินคาในคลังสินคาและศูนยกระจาย

สินคา 

1. ความหมาย รูปแบบ ขอดี ขอเสีย ของการจัดเก็บ

สินคาในคลังสินคา 

2. อุปกรณในการชวยในการจัดเก็บ 

3. สัญญาเก็บสินคาในคลังสินคาตามเง่ือนไข 

1 .  บ ร ร ย า ย 

2. ศึกษาดวยตนเอง  

3. การอภิปรายกลุม 

4. การเรียนรูโดยใช 

WIL   

5. การเรียนการสอน

โดยกําหนดตําแหนง

และหนาที่  

 

 

ตํารา, power point,

เ อกสารประกอบการ

สอน 

3 - 6 การสังเกต 

การตอบคําถาม 

การนําเสนอ 

การคํานวณเทคนิค

การจัดการคลังสินคา

คงคลังรูปแบบตาง ๆ 

อ.บัณฑิตา 

สุขเจริญ 
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา การจัดการคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา 

(1) สาระ/เน้ือหาการเรียนรู 

(2) 

วิธีสอนและ 

กิจกรรมการเรียนรู 

(3) 

ส่ือการเรียนรู 

 (4) 

จํานวนช่ัวโมง 

(5) 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 (6) 

ช่ือผูสอน 

 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาดวย

ตนเอง 

14 บทที่ 10 เทคโนโลยีสําหรับคลังสินคา 

1. เทคโนโลยีสําหรับคลังสินคา 

2. ฮารดแวรสําหรับคลังสินคา  

3. ซอฟแวรสําหรับการจัดการคลังสินคารูปแบบตาง ๆ  

1 .  บ ร ร ย า ย 

2. ศึกษาดวยตนเอง  

3. การนําเสนอ 

4. การเรียนรูโดยใช 

WIL   

5. การเรียนการสอน

โดยกําหนดตําแหนง

และหนาที่  

6.ศึกษาดู ง านด าน

การจัดการคลังสินคา 

ตํารา, power point,

เ อกสารประกอบการ

สอน 

3 - 6 การสังเกต 

การตอบคําถาม 

การนําเสนอ

เทคโนโลยีสําหรับ

การจัดการคลังสินคา

และศูนยกระจาย

สินคา 

 

อ.บัณฑิตา 

สุขเจริญ 

 

15 บทที่  11 กฎระเบียบขอบังคับสําหรับการจัดการ

คลังสินคาและศูนยกระจายสินคา 

1.สรุปประกาศกระทรวงพาณิชย เรืองการกําหนด

เง่ือนไขควบคุมกิจการคลังสินคา พศ. 2535 

2.สรุปประกาศสรุปประกาศกระทรวงพาณิชย เรือง

การกําหนดเง่ือนไขควบคุมกิจการไซโลและกิจการหอง

เย็นเปนกิจการ 

1 .  บ ร ร ย า ย 

2. ศึกษาดวยตนเอง  

3. การอภิปรายกลุม 

4. การเรียนรูโดยใช 

WIL   

5. การเรียนการสอน

โดยกําหนดตําแหนง

ตํารา, power point,

เ อกสารประกอบการ

สอน 

3 - 6 การสังเกต 

การตอบคําถาม 

การนําเสนอ 

การอภิปรายกลุม 

อ.บัณฑิตา 

สุขเจริญ 
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา การจัดการคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา 

(1) สาระ/เน้ือหาการเรียนรู 

(2) 

วิธีสอนและ 

กิจกรรมการเรียนรู 

(3) 

ส่ือการเรียนรู 

 (4) 

จํานวนช่ัวโมง 

(5) 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 (6) 

ช่ือผูสอน 

 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาดวย

ตนเอง 

3. ปพพ.ลักษณะที่ 14 เก็บของในคลังสินคา ใบรับขน

สินคา และ ใบประทวนสินคา 

4. สรุปประกาศกฎหมายพาณิชย การจัดเก็บสินคา

อันตราย  

5. สัญญาเชาโกดังสินคาและการเชาคลังสินคา  

และหนาที่  

 

รวมจํานวนช่ัวโมง 45 - 90   
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา การจัดการคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู   ใหระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรูหัวขอยอยแตละหัวขอตามทีป่รากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบของรายวิชา 

(Curriculum Mapping)  ตามที่กําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) สปัดาหที่ประเมินและสัดสวนของการประเมิน  

ผลการเรียนรู 

Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สัปดาห 

ท่ีประเมิน 

สัดสวนของการประเมินผล 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม  

 1.1 ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต   

 1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม  

 1.3  เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

 1.4  เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 

 1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1. อาจารยประพฤติตนเปนแบบอยาง  

2. การบรรยาย,การเรียนรูโดยการปฏิบัติ   

3. ศึกษาดวยตนเอง  

4. การเรียนรูโดยใช WIL   

5. การเรียนการสอนโดยกําหนดตําแหนง

และหนาที่  

1-15 การเขาและการมีสวนรวมใน

ช้ันเรียน5 % 

ใบงาน 7 ใบงาน  

15 % 

การสอบกลางภาค 30% 

รายงานรูปแบบของ

คลังสินคาประเภทตางๆ  

และนําเสนอ 20% 

การสอบปลายภาค 30% 

 

2. ดานความรู  

 2.1 มีความรูและเขาใจอยางถองแทในหลักการจัดการคลังสินคาและศูนย

กระจายสินคา 

 2.2  สามารถคิด วิเคราะหขอมูล และสามารถประยุกตใชในการคํานวนพื้นที่ 

ในการจัดวางสินคาและสินคงคลัง 

 2.3  มีทักษะมากเพียงพอในการปรับใชวิธีการจัดวางสินคาและคํานวณพื้นที่

และเลือกประเภทสินคาที่เหมาะสมกับประเภทของคลังสินคา 

 2.4  สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและองคความรูใหมที่เกิดขึ้นกับ

การจัดการคลังสินคาและศูนยกระจายสินคาได  

 2.5 สามารถนําความรูทางการจัดการคลังสินคา และการจัดการศูนยกระจาย

สินคา มาประยุกตใชรวมกับความรูในศาสตรอ่ืนๆ 

1. บรรยาย 

2. ศึกษาดวยตนเอง  

3. การอภิปรายกลุม 

4. การเรียนรูโดยใช WIL   

5. การเรียนการสอนโดยกําหนดตําแหนง

และหนาที่  

 

9,16 
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา การจัดการคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา 

ผลการเรียนรู 

Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สัปดาห 

ท่ีประเมิน 

สัดสวนของการประเมินผล 

3. ดานทักษะทางปญญา  

 3.1 สามารถคิดวิเคราะหขอมูลพื้นฐานทางการคํานวณพื้นที่ การควบคุมสินคา

คงคลัง เพื่อประมวลผลเปนแนวทางปองกันและแกไขปญหาทางการจัดการ

คลังสินคาและศูนยกระจายสินคาไดอยางเหมาะสม 

 3.2 มีทักษะการวางแผนและคิดวิเคราะหดานการจัดการคลังสินคาและศูนย

กระจายสินคาที่เก่ียวของเพื่อแกปญหาโดยใชเหตุผลเชิงวิเคราะหใหผูอ่ืนเขาใจได 

 3.3 มีความสามารถนําความรูในเชิงทฤษฎีสูการปฏิบัติไดอยางเหมาะสม 

 3.4 สามารถประยุกตความรูและทักษะมาพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการทํางาน 

1. การบรรยาย,การเรียนรูโดยการปฏิบัติ   

2. ศึกษาดวยตนเอง  

3. การเรียนรูโดยใช WIL   

4. การเรียนการสอนโดยกําหนดตําแหนง

และหนาที่  

 

 

1-15 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

 4.1 สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน รวมกันแกปญหาที่เกิดขึ้นตามบทบาทผูนําหรือ

ผูรวมงานที่ดี  

 4.2 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 

   4.3 พัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธที่ดี และปรับตัวเขากับสถานการณตางๆ ได

อยางเหมาะสม   

  4.4 มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และวิชาชีพ   

 

 

 

1. การบรรยาย,การเรียนรูโดยการปฏิบัติ   

2. ศึกษาดวยตนเอง  

3. การเรียนรูโดยใช WIL   

4. การเรียนการสอนโดยกําหนดตําแหนง

และหนาที่  

 

 

1-15 
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา การจัดการคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา 

ผลการเรียนรู 

Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สัปดาห 

ท่ีประเมิน 

สัดสวนของการประเมินผล 

5.  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร  และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ  

 5.1 สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการส่ือสาร อยางมี

ประสิทธิภาพ 

 5.2 สามารถใชทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขเพื่อใชในการประมวลผลขอมูล

การเงิน และวิเคราะหผล 

 5.3 สามารถนําความรูและรูปแบบ การคํานวณพื้นที่ การเลือกอุปกรณ ส่ิง

อํานวยความสะดวก ประเภทของสินคามาจัดวางในคลังสินคาและศูนยกระจาย

สินคามาประยุกตใชในองคกรได 

 5.4 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสารและนําเสนอไดอยาง

เหมาะสม 

1.การบรรยายและฝกคํานวณ  

2. ศึกษาดวยตนเอง  

3. การเรียนรูโดยใช WIL   

4. การเรียนการสอนโดยกําหนดตําแหนง

และหนาที่  

5. การนําเสนอ 

 

 

 

  

3-4,10,12  

รวม  15 100% 
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา การจัดการคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. เอกสารและตําราหลัก1 

            1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการคลงัสนิคาและศูนยกระจายสินคา          

            2. Power Point Slide ประจําบทเรียน      

2. เอกสารและขอมูลสําคญั1 

คํานาย อภิปรัชญาสกลุ, การจัดการคลังสินคาและการกระจายสินคา, พิมพครัง้ที1่, กรุงเทพ: โฟกัสมเีดียร แอนด พับลิชช่ิง, 2556. 

วิทยา สุหฤทดํารง และคณะ, คูมือการจัดการลอจสิติกสและการกระจายสินคา, กรงุเทพฯ : อี.ไอ.สแควร สํานักพิมพ, 2551 

คํานาย อภิปรัชญาสกลุ, คลังสินคาและการกระจายสินคา, พิมพครั้งที1่, กรุงเทพ: โฟกัสมเีดียร แอนด พับลิชช่ิง, 2553. 

อนุวัฒน ทรัพยพืชผล และคณะ, การจัดการคลงัสินคาระดับโลก, กรงุเทพฯ : อี.ไอ.สแควร สํานักพิมพ, 2549 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา1 

              หนังสือที่เกี่ยวกบัการจัดการคลังสินคา และการการจัดการศูนยกระจายสินคา ของไทยและตางประเทศ 
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา การจัดการคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

         นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งดานวิธีการสอน การจัดกจิกรรมในและนอกหองเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนทีส่งผล

กระทบตอการเรียนรู และผลการเรียนรูที่ไดรับ ขอเสนอแนะเพื่อปรบัปรุงรายวิชา ดวยระบบเครอืขายของมหาวิทยาลัย ฯลฯ 

1.1  ใหนักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชาดานวิธีการสอน  1.2  ประเมินการจัดกิจกรรมในและหองนอกเรยีน  1.3 ผลการเรียนรูที่ไดรับ 

1.4 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนทีส่งผลกระทบตอการเรียนรู  

2. กลยุทธการประเมินการสอน 

           สังเกตจากการฝกปฏิบัติ  , การมสีวนรวมจากกจิกรรมกลุม,    ผลการสอบ, การทวนสอบ     

3. การปรับปรุงการสอน 

           นําผลการประเมินของนักศึกษา และมคอ. 5 ปการศึกษา 1/2559  เพื่อปรับปรงุดานการจัดการเรียนการสอน พบวา ตองการไปศึกษาดูงาน

คลังสินคาทั้งในและระหวางประเทศและตองการลงพื้นที่ศึกษาเรื่องคลงัสินคา ในปการศึกษา 1/ 2560 จึงจะจัดใหนักศึกษาไดลงพื้นทีจ่ริงโดยการเรียนรูการ

จัดเรียงสินคาเพื่อจําหนายในหางสรรพสินคาในยานการคาตาง ๆ วามีรูปแบบอยางไร และพาไปศึกษาดูงานคลังสินคาประเภทตาง ๆ 
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา การจัดการคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาในรายวิชา 

         ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวขอ  ตามที่คาดหวังจากการเรียนรูในรายวิชา  ไดจาก  การสอบถามนักศึกษา  

หรือสุมตรวจผลงานของนักศึกษา  รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอย  และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชา

ไดดังน้ี 1. การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดย ผูทรงคุณวุฒิภายนอก มีการต้ังคณะกรรมการ ตรวจสอบผลประเมินการ

เรียนรูของนักศึกษาโดยตรวจ มคอ.3,5 ตรวจสอบขอสอบ  รายงาน  วิธีการใหคะแนนสอบ การใหคะแนนพฤติกรรม ผลประเมินการสอนออนไลน และอื่น ๆ  

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสทิธิผลของรายวิชา 

         นําผลการทวนสอบจากการประเมินของนักศึกษาและผูทรงคุณวุฒิของปการศึกษา 1/2559 ใหขอแนะนําวา  

1) ขอสอบดี เนนใหนักศึกษาไดฝกคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และควรสงเสรมิใหนักศึกษาไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการจริง 

ปการศึกษา 1/2560 จึงไดเสนอโครงการใหนศ.ไปศึกษาดูงานดานการจัดการคลงัสินคาและศูนยกระจายสินคาแตประเภท และจัดการเรียนการสอน 

แบบ WIL  เพื่อเพิ่มประสบการณใหกับนักศึกษา   

       

               ลงชื่อ                                      อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูสอน 

 

                                (อาจารยบณัฑิตา สุขเจริญ)  

 

               ลงชื่อ             อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร 

                             (อาจารยจิระพงค เรืองกุน)  


