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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

รหัสวิชา ACM ๒๒๐๔  รายวิชา อาคารคลังสนิค้าทางอากาศ 

สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 
หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา   
รหัสวิชา   ACM ๒๒๐๔   
ชื่อรายวิชาภาษาไทย  อาคารคลังสนิค้าทางอากาศ 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ  (Air Cargo Terminal)     

 
๒. จ านวนหน่วยกิจ   ๓ (๓-๐-๖)  
       
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     ๓.๑  หลักสูตร       บริหารธุรกิจบัณฑิต  
     ๓.๒ ประเภทของรายวิชา    วิชาแกน 
 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    
    ๔.๑  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา  อาจารย์อาจารย์มาธุสร  แข็งขัน 
    ๔.๒  อาจารย์ผู้สอน   อาจารย์อาจารย์มาธุสร  แข็งขัน 
 
๕.  สถานที่ติดต่อ      ห้องพักอาจารย์  ชั้น ๒  

       ๑. อาจารย์มาธุสร  แข็งขัน E- Mail : martusorn.kh@ssru.ac.th , Tel : 093-532-6155 
 

๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรยีน   
๖.๑ ภาคการศกึษาที่   ๒/๒๕๖๑๒/ ช้ันปีที่ ๒ 
๖.๒ จ านวนผูเ้รียนที่รับได้ ประมาณ ๑๒๐ คน 

 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)  ไม่มี 
 
๘. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)   ไม่ม ี

 

mailto:martusorn.kh@ssru.ac.th
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๙. สถานที่เรยีน  วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศกึษาจังหวัดนครปฐม 
 
๑๐.วันท่ีจัดท าหรอืปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
  - 
 

หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 ๑.๑ วิเคราะห์เกี่ยวกับความส าคัญของการจัดการคลังสินค้าทางอากาศและความส าคัญของการจัดพื้นที่
ภายในคลังสินคา้ให้เหมาะสมกับสินค้าที่มใีนคลังสินคา้ทางอากาศ 
 ๑.๒ วิเคราะห์การด าเนินกิจกรรมในคลังสินค้าและการบริหารคลังสินค้าทางอากาศเพื่อให้สามารถคิดและ
ออกแบบการบริการจัดการอย่างเหมาะสม 

 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

- 
หมวดที ่๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

 
๑. ค าอธิบายรายวิชา 
 รูปแบบการบริหารและจัดพื้นที่ส าหรับการด าเนินงานในคลังสินค้า อุปกรณ์ที่มีความจ าเปนนส าหรับอ านวย

ความสะดวกภายในคลังสินค้า ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมในการขนส่งสินค้าทางอากาศ และรูปแบบการบริการ

จัดการอาคารคลังสนิค้าภายในท่าอากาศยาน 

 Management and space allocation patterns for warehouse operation, necessary equipment to 

facilitate inside the warehouse, air transportation processes, and forms of warehouse management in 

the airport   

 
๒. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน

(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๔๕ ตามความตอ้งการ
ของนักศึกษา 

- ๙๐ 
 

 
๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรกึษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศกึษาเป็นรายบุคคล 
 ๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผู้สอนโดยการนัดหมายล่วงหน้าในเวลาราชการ   
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 ๓.๒ ปรึกษาผา่นโทรศัพท์มือถือ    
๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  

  
หมวดที ่๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
๑.คุณธรรม  จรยิธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จรยิธรรมที่ต้องพัฒนา 
           (๑)  มีวนิัยตรงต่อเวลาและมีความรับผดิชอบสูง ทั้งต่อตนเองวิชาชีพและสังคม 
           (๒)  แสดงความซื่อสัตย์สุจรติอย่างสม่ าเสมอ 
           (๓)  ปฏิบัติหน้าที่ดว้ยคุณธรรมและจรยิธรรม 
           (๔)  เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม   
๑.๒   วิธีการสอน 

(๑)  สอนคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพโดยสอดแทรกเข้าไปในการบรรยายในแต่ละหัวข้อที่สอน 
(๒)  บรรยาย และการอธิบายแล้วสาธิต 
(๓)  การฝกึท าแบบฝกึหัด  และกรณีศกึษา 
(๔)  การน าเสนองานเปนนกลุ่ม 

๑.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  สังเกตพฤติกรรมในการเข้าช้ันเรียน  ได้แก่  การตรงตอ่เวลา  ความซื่อสัตย์  การแต่งกาย  การ

ตั้งใจ 
                            หรอืเอาใจใส่ระหว่างเรียน  การส่งงานตามที่มอบหมาย 

(๒)  ประเมินผลการน าเสนอรายงานการท างานกลุ่ม  การน าเสนองาน  และการอภปิรายกลุ่ม 
(๓)  ตรวจให้คะแนนและประเมินจากการท าแบบฝกึหัด  หรอืกรณีศึกษา 
 

๒. ความรู้ 
๒.๑   ความรู้ที่ต้องพัฒนา 
   (๑)  เข้าใจและวิเคราะหห์ลักการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์ได้ 

 (๒)  สามารถน าไปประยุกต์ในกิจกรรมด้านการจัดการโลจิสตกิส์ได้ 
 (๓)  เข้าใจและวิเคราะหห์ลักการของศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง เชน่ หลักเศรษฐศาสตร์  หลักการ

จัดการ เปนนต้น  
๒.๒   วิธีการสอน 

(๑)  การบรรยายและถามตอบเพื่อทดสอบความรูแ้ละความเข้าใจในเนื้อหาที่เรยีน 
(๒)  การอภิปรายและซักถามปัญหา 
(๓)  การท าแบบฝกึหัด วิเคราะหก์รณีศกึษาเปนนกลุ่มและน าเสนอรายงาน 
(๔)  การมอบหมายงานให้ค้นคว้า 

๒.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  การทดสอบกลางภาค และปลายภาค  ดว้ยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี 
(๒)  การน าเสนอผลงาน  จากกรณีศกึษา  หรอืงานที่ค้นคว้า 
(๓)  สังเกตพฤติกรรมการถามตอบและมีสว่นร่วมในช้ันเรียน 
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๓.ทักษะทางปัญญา 
๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

 (๑)  มีความสามารถในการวิเคราะหส์ถานการณโ์ดยใช้หลักการที่ได้เรยีนมาตลอดจนสามารถ
น าความรู้ 

                                ไปประยุกต์ในสถานการณ์จริง 
 (๒)  สามารถแก้ปัญหาทางการจัดการคลังสนิค้าได้โดยน าหลักการต่าง ๆ มาอ้างองิ ได้อย่าง

เหมาะสม 
 (๓)  มีความใฝห่าความรู้ 

๓.๒   วิธีการสอน 
(๑)  การบรรยายและถามตอบเพื่อทดสอบทักษะการคิดวิเคราะหข์องนักศกึษาในประเด็นต่าง ๆ 
(๒)  การอภิปรายและซักถามปัญหา 
(๓)  การท าแบบฝกึหัดและวิเคราะหก์รณีศึกษาเปนนกลุ่ม 
(๔)  ท าการทดสอบเพื่อติดตามพัฒนาการของการเรียนรูข้องนักศึกษา 

๓.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  สังเกตจากพฤติกรรมการซักถามของนักศึกษาในชั้นเรียน 
(๒)  ประเมินจากการตอบข้อซักถามของนักศึกษาในช้ันเรียน 
(๓)  ประเมินจากการให้คะแนนการวิเคราะหโ์จทย์ 
(๔)  ประเมินจากการท าแบบฝกึหัด การทดสอบกลางภาคและการสอบปลายภาคโดยเน้นขอ้สอบที่มี

การ 
                            วิเคราะห์จากสถานการณ์จรงิ   
    
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  สามารถท างานกับผูอ้ื่นได้เปนนอย่างดี 
 (๒)  มีความรับผดิชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
 (๓)  สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เปนนอย่างดี 

  (๔)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดกีับผูร้่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
  (๕)  มีภาวะผูน้ า 
 
๔.๒   วิธีการสอน 

(๑) สังเกตพฤติกรรมระหว่างการร่วมอภิปราย การรว่มแสดงความคิดเห็นและการยอมรับความ
คิดเห็นจาก 

     ผูอ้ื่น 
(๒)  มอบหมายแบบฝกึหัด โครงงานและกรณีศึกษางานกลุ่ม 
(๓)  การน าเสนอรายงานและการตอบข้อซักถาม 

๔.๓    วธิีการประเมินผล 
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(๑)  ผลงานที่ได้รับมอบหมายแบบงานกลุ่ม โครงงานและกรณีศึกษาที่น าเสนอและพฤติกรรมการ
ท างาน   

      เปนนทีม 
(๒)  สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนรว่มในชั้นเรียนและการเข้าเรียนสม่ าเสมอ 
 

๕. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  มีทักษะการใช้ภาษาไทยในการอธิบายหลักการและสถานการณ์ตลอดจนการสื่อสาร

ความหมายได้ 
                                อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 (๒)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูลและน าเสนอรายงาน 
 (๓)  มีความรูพ้ืน้ฐานทางคณิตศาสตร์และสถิตใินอันที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ตลอดจนน าเสนอ

ข้อมูล 
                                 โดยใช้คณิตศาสตรห์รอืสถิติ 

  (๔)  ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้  
 
๕.๒   วิธีการสอน 

(๑) มอบหมายงานให้ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองและจัดท าโครงงานโดยเน้นการน าตัวเลขเพื่อท าการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

(๒)  น าเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
๕.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมินจากผลงานการจัดท าโครงงาน/กรณีศกึษาโดยมีการวิเคราะห์และอ้างอิงขอ้มูลน่าเชื่อถือ
และน าเสนอ               

     ด้วยสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
(๒)  ความสามารถในการอธิบายและช้ีแจงข้อซักถาม การมสี่วนรว่มในการอภปิราย 

หมายเหตุ 

สัญลักษณ์     หมายถึง ความรับผดิชอบหลัก  

สัญลักษณ์     หมายถึง ความรับผดิชอบรอง  

เว้นว่าง        หมายถึง ไม่ได้รับผดิชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) 

 

 

 

 



                

                                                                                                                         มคอ. ๓  หลักสูตรระดับปริญญาตรี   

รายวิชา ACM ๒๒๐๔  อาคารคลังสินค้าทางอากาศ  แขนงวิชาการจัดการการขนสง่สนิค้าทางอากาศ 

วิทยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน (ในรปูแบบผสมผสาน Online 70%  http://www.elcls.ssru.ac.th/martusorn_kh Onsite  30%) 

สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรยีน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๑-๒ บทที่ ๑ ความรู้เบื้องต้นด้านคลังสินค้า   1 

-ความหมายและและความส าคัญการ

บริหารคลังสินค้า   1 

-ความส าคัญของการบริหารคลังสินคา้  3 

-ประเภทของคลังสนิค้า  5 

-หน้าที่คลังสนิค้า  13 

-การวางแผนการด าเนินงานคลังสินคา้ 21 

ยกตัวอย่างกรณีศึกษา เรื่อง 

Improve the Process of Service with 

Lean Concept: A Case Study of 

Salaya Hospital 

โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการนาเข้ายาและ

เวชภัณฑ์มาสู่ผู้ป่วยคนสุดท้าย  

๖ 

ช่ัวโมง 

 

 

- แผนการเรียน การสอน

รายวิชา 

- ข้อตกลงเบือ้งตน้ในการ

เรียนการสอน 

-Video สร้างแรงบัลดาลใจใน

การใชชี้วิต 

- ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 

 - Discussion Topic in class 

Presentation in Class 

กิจกรรม Active Learning 

อภปิรายสรุปประเด็นราย

กลุ่มและท้ายคาบ 
http://www.elcls.ssru.ac.th/
martusorn_kh 

ทีมอาจารย์

ผูส้อน 

๓ บทที่ ๒  การจัดพื้นที่และการออกแบบ

คลังและอุปกรณ์ที่จ าเป็นในคลังสินค้า 

-กระบวนการออกแบบคลังสินค้า 37 

-ก าหนดสูตรพืน้ฐาน/วิธีการวางแผน 40 

-การค านวณปริมาณอุปกรณ์ที่ใช้ 

๓ 

ช่ัวโมง 

 

-Power Point 

- มอบหมายงานกลุ่ม 

ใบงานที่ ๑ Infographic 

อุปกรณ์ที่จ าเป็นใน

คลังสินค้า 

ออกแบบการจัดพื้นที่และการ

ออกแบบคลังสินค้า 

-Video 

 - Discussion Topic in class 

Presentation in Class 

กิจกรรม Active Learning 

อภปิรายสรุปประเด็นราย

ทีมอาจารย์

ผูส้อน 

http://www.elcls.ssru.ac.th/martusorn_kh
http://www.elcls.ssru.ac.th/martusorn_kh
http://www.elcls.ssru.ac.th/martusorn_kh


                

                                                                                                                         มคอ. ๓  หลักสูตรระดับปริญญาตรี   

รายวิชา ACM ๒๒๐๔  อาคารคลังสินค้าทางอากาศ  แขนงวิชาการจัดการการขนสง่สนิค้าทางอากาศ 

วิทยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 

สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรยีน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

http://www.elcls.ssru.ac.th/

martusorn_khกลุ่มและท้าย

คาบ 

-Quiz เก็บคะแนน ดว้ย 

kahoot 

๔ บทที่ ๓ ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมใน

คลังสินค้า 58 

-ขั้นตอนการด าเนินงานในคลังสินคา้ 58 

-ขั้นตอนในกระบวนการขาเข้า INBOUND  60 

-ขั้นตอนในกระบวนการขาออก 

OUTBOUND 65 

-อุปกรณ์การจัดการ 

๓ 

ช่ัวโมง 

 

 

-Power Point 

- มอบหมายงานกลุ่ม 

-Video 

 - Discussion Topic in class 

Presentation in Class 

กิจกรรม Active Learning 

อภปิรายสรุปประเด็นราย

กลุ่มและท้ายคาบ 

-Quiz kahoot 
http://www.elcls.ssru.ac.th/
martusorn_kh 

ทีมอาจารย์

ผูส้อน 

๕-๖ บทที่ ๔ ระบบการบรหิารจัดการ

คลังสินค้า  189 

-วิวัฒนาการระบบการจัดการคลังสินค้า 189 

-ความส าคัญของระบบ WMS  192 

-การตดิตั้งระบบ WMS 193 

-บทบาทหนา้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และสิ่งที่ควร

พิจารณา 197 

-การออกแบบระบบ AS/RS 

๖ 

ช่ัวโมง 

 

“เกมส์เศรษฐีคน” แข่งขัน  

๑๕ นาท ีเพื่อทบทวน

เน้ือหา บทที่ ๑ และบทที่ ๒ 

ที่เรยีนผ่านมา (แจกขนม) 

-Power Point 

-บรรยาย / อภิปราย 

- มอบหมายงานกลุ่ม  

- Discussion Topic in class 

Presentation in Class 

กิจกรรม Active Learning 

อภปิรายสรุปประเด็นราย

กลุ่มและท้ายคาบ
http://www.elcls.ssru.ac.th/
martusorn_kh 

ทีมอาจารย์

ผูส้อน 

๗-๘ โครงการเพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับการ ๖ -Power Point ทีม

http://www.elcls.ssru.ac.th/martusorn_kh
http://www.elcls.ssru.ac.th/martusorn_kh
http://www.elcls.ssru.ac.th/martusorn_kh
http://www.elcls.ssru.ac.th/martusorn_kh
http://www.elcls.ssru.ac.th/martusorn_kh
http://www.elcls.ssru.ac.th/martusorn_kh


                

                                                                                                                         มคอ. ๓  หลักสูตรระดับปริญญาตรี   

รายวิชา ACM ๒๒๐๔  อาคารคลังสินค้าทางอากาศ  แขนงวิชาการจัดการการขนสง่สนิค้าทางอากาศ 

วิทยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 

สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรยีน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

จัดการคลังสินค้าทางอากาศ 

(เชิญผู้เชี่ยวชาญ) 

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

ช่ัวโมง 

 

-บรรยาย / อภิปราย  

พัฒนาและเพิ่มเติมองค์

ความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับ

การจัดการคลังสินค้าทาง

อากาศ  
http://www.elcls.ssru.ac.th/
martusorn_kh 

ผูเ้ชี่ยวชาญ

บริษัทการ

บินไทย 

จ ากัด 

มหาชน 

 

สอบกลางภาค 
๓ 

ช่ัวโมง 
อัตนัย 

ทีมอาจารย์

ผูส้อน 

 

 

๙-๑๐ บทที่ ๕ วิธีการหยิบสินค้าและอุปกรณ์ที่

จ าเป็นในคลังสินค้า (ลงมือปฏิบัติที่

ห้องปฏิบัติการโลจสิติกส์) 98 

-วิธีการเลือกหยิบสินค้า 98 108 

-การตัดสินใจเลือกประเภทของระบบ 

-การหยิบและเครื่องมอื 

SECTION ๘๐๑ วันท่ี ๘ และ ๑๕ มีนาคม 

SECTION ๘๐๒ วันท่ี ๗ และ ๑๔ มีนาคม 

แบ่งเข้าครึ่งหอ้งเข้าหอ้งปฏิบัติการ 

  

๖ 

ช่ัวโมง 

 

 

- มอบหมายงานกลุ่ม 

ใบงานที่ 2 ให้นักศึกษา

ออกแบบท าโมเดลของการ

จัดพื้นที่คลังสินค้าทาง

อากาศตามกรณีศึกษาที่

นักศกึษาสนใจ กลุ่มละ ๕-

๘ คน (น าเสนอก่อนสอบ 

Final คณะกรรมการ ๓   

คน) กิจกรรม Active 

Learning  

-ลงหอ้งปฏิบัติการโลจิสตกิส์ 

เพื่อเรียนรู้การใช้เครื่องมอื 

และระบบการจัดการ

คลังสินค้าช้ัน ๑
http://www.elcls.ssru.ac.th/
martusorn_kh 

ทีมอาจารย์

ผูส้อน 

๑๑ บทที่ ๖ การบรหิารจัดการคลังสินค้า

ภายใน 

๓ 

ช่ัวโมง 

 

-สอบย่อย เก็บ ๑๐ คะแนน 

“เกี่ยวกับอุปกรณ์และระบบ

ปฎิบัติการคลังสินค้า”ที่

ทีมอาจารย์

ผูส้อน 

http://www.elcls.ssru.ac.th/martusorn_kh
http://www.elcls.ssru.ac.th/martusorn_kh
http://www.elcls.ssru.ac.th/martusorn_kh
http://www.elcls.ssru.ac.th/martusorn_kh


                

                                                                                                                         มคอ. ๓  หลักสูตรระดับปริญญาตรี   

รายวิชา ACM ๒๒๐๔  อาคารคลังสินค้าทางอากาศ  แขนงวิชาการจัดการการขนสง่สนิค้าทางอากาศ 

วิทยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 

สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรยีน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

- องค์ประกอบของการจัดการสินคา้คงคลัง 

-สินค้าคงคลังและการจัดการคุณภาพ 

-ระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง   

 นักศึกษาได้ลงไปปฏิบัติมาใน

สัปดาห์ก่อนหน้า 

Power Point 

- มอบหมายงานกลุ่ม  

- Discussion Topic in class 

Presentation in Class 

กิจกรรม Active Learning 

การจัดหมวดหมูส่ินค้าคงคลัง

ดว้ย ABC Analysis 

(ใช้คอมพิวเตอร)์ 

กิจกรรม Active Learning

อภปิรายสรุปประเด็นราย

กลุ่มและท้ายคาบ
http://www.elcls.ssru.ac.th/
martusorn_kh 

๑๒-๑๓ บทที่ ๗ การควบคุมสินค้าคงคลัง 149 

-องค์ประกอบของการจัดการสนิค้าคงคลัง 153 

-บทบาทของสนิค้าคงคลังในซัพพลายเชน   154 

-ระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory 

Control System)  

 

๖ 

ช่ัวโมง 

 

-Power Point 

-บรรยาย / อภิปราย 

- มอบหมายงานกลุ่ม  

- Discussion Topic in class 

Presentation in Class 

กิจกรรม Active Learning 

-บรรยาย / อภิปราย 

-การค านวณการสั่งซือ้ที่

ประหยัดที่สุดด้วย EOQ 

-การหาจุดสั่งซือ้ใหม่ดว้ย 

ROP 

-ค าถามพัฒนาความเข้าใจ   

และคิดวิเคราะห์ 

-มอบหมายงานการค านวณ

Quiz EOQ เก็บคะแนน ๕ 

ทีมอาจารย์

ผูส้อน 

http://www.elcls.ssru.ac.th/martusorn_kh
http://www.elcls.ssru.ac.th/martusorn_kh


                

                                                                                                                         มคอ. ๓  หลักสูตรระดับปริญญาตรี   

รายวิชา ACM ๒๒๐๔  อาคารคลังสินค้าทางอากาศ  แขนงวิชาการจัดการการขนสง่สนิค้าทางอากาศ 

วิทยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 

สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรยีน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

http://www.elcls.ssru.ac.th/

martusorn_khคะแนน 

๑๔ บทที่ ๘ การพยากรณ์เพื่อการจัดการ

คลังสินค้า 

-ความหมายของการพยากรณ์    181 

-ประโยชนของการพยากรณ์ 183 

-หนวยงานที่เกี่ยวของกับการพยากรณ์ 184 

-ขั้นตอนพื้นฐานที่จะชวยใหการพยากรณ์มี

ประสิทธิภาพ 185 

-การเลือกเทคนิคในการพยากรณ 

๓ 

ช่ัวโมง 

 

 

-Power Point 

- มอบหมายงานกลุ่ม ๒ กลุ่ม

ใหญ่ เพื่อเรียนรู้วธิีการ

พยากรณ์ ๒ วิธีหลักๆ   

- Discussion Topic in class 

Presentation in Class แล้วมห

ใหน้ักศึกษาหาบัดดี้ คู่ใจสอน

วิธีการค านวณใหคู้่ของตัวเอง 

กิจกรรม Active Learning 

-บรรยาย / อภิปราย 

-การค านวณการพยากรณ์

ด้วยวิธี Exponential 

Smoothing และ 
Linear Regression 
-ค าถามพัฒนาความเข้าใจ   

และคิดวิเคราะห์ 

อภปิรายสรุปประเด็นราย

กลุ่มและท้ายคาบ 

-มอบหมายงานการค านวณ 

-Quiz Forecasting เก็บ

คะแนน ๕ คะแนน
http://www.elcls.ssru.ac.th/
martusorn_kh 

ทีมอาจารย์

ผูส้อน 

๑๕ น าเสนองาน(ใบงานท่ี ๒) การออกแบบ

การโมเดลการจัดพื้นที่คลังสินค้าทาง

อากาศ ตามกรณีของนักศึกษานักศกึษา

สนใจ (10 คะแนน) 

๓ 

ช่ัวโมง 

 

-Discussion Topic in class

กิจกรรม Active Learning 

การน าเสนอมี 

คณะกรรมการ ๓ คนเป็น

ผู้ให้คะแนนด้วยระบบ 

ทีมอาจารย์

ผูส้อน 

http://www.elcls.ssru.ac.th/martusorn_kh
http://www.elcls.ssru.ac.th/martusorn_kh
http://www.elcls.ssru.ac.th/martusorn_kh
http://www.elcls.ssru.ac.th/martusorn_kh
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รายวิชา ACM ๒๒๐๔  อาคารคลังสินค้าทางอากาศ  แขนงวิชาการจัดการการขนสง่สนิค้าทางอากาศ 

วิทยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 

สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรยีน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

Manual และนักศกึษา 

ใหค้ะแนนด้วย CBL Tool 

เด็กทุกคนมสี่วนรว่มในการให้

คะแนนเพื่อนร่วมช้ัน เพื่อน า

คะแนนทุกส่วนมาหาค่าเฉลี่ย

ของงานชิน้นี้ 
http://www.elcls.ssru.ac.th/
martusorn_kh 

๑๖ สรุป ทบทวน ก่อนสอบปลายภาค ๓ 

ช่ัวโมง 

 

-บรรยาย / อภิปราย 

เกี่ยวกับหัวข้อที่เรียนมาตลอด

ทั้งภาคการศกึษาพูดถึงการ

น าไปประยุกต์ใชต้่อไปใน

อนาคตของการท างาน 

-Video สร้างแรงบัลดาลใจใน

การใชชี้วิต 
http://www.elcls.ssru.ac.th/
martusorn_kh 

ทีมอาจารย์

ผูส้อน 

 สอบปลายภาค ๓ 

ช่ัวโมง 

อัตนัย ทีมอาจารย์

ผูส้อน 

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 

ผลการเรียนรู้ วีธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
สัปดาห์ที่

ประเมิน 

สัดส่วน 

ของการประเมินผล  

๑.๑, ๑.๒, ๑.๓ 

๒.๑, ๒.๒, ๒.๓ 

๓.๑, ๓.๓ 

๔.๑, ๔.๒, ๔.๔ 

๕.๑, ๕.๒, ๕.๓ 

- การทดสอบกลางภาค 

- การสอบปลายภาค        

๗ 

๑๗ 

๒๕% 

๕๐% 

๑.๑, ๑.๒, ๑.๓ - การจัดท ารายงานกลุ่ม ๑๖ ๒๐% 

http://www.elcls.ssru.ac.th/martusorn_kh
http://www.elcls.ssru.ac.th/martusorn_kh
http://www.elcls.ssru.ac.th/martusorn_kh
http://www.elcls.ssru.ac.th/martusorn_kh
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ผลการเรียนรู้ วีธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
สัปดาห์ที่

ประเมิน 

สัดส่วน 

ของการประเมินผล  

๒.๑, ๒.๒, ๒.๓ 

๓.๑, ๓.๓ 

๔.๑, ๔.๒, ๔.๔ 

๕.๑, ๕.๒, ๕.๓ 

- การน าเสนอรายงานต่างๆ 

- การวิเคราะหก์รณีศกึษาการค้นคว้า  

- งานกิจกรรม Active Learning 

 

 

 

๑.๑, ๑.๒, ๑.๓ 

๒.๑, ๒.๒, ๒.๓ 

๓.๑, ๓.๓ 

๔.๑, ๔.๒, ๔.๔ 

๕.๑, ๕.๒, ๕.๓ 

- การท าแบบฝกึหัดท้ายบท และตอบ

ค าถาม (Quiz เก็บคะแนน) 

 

บางสัปดาห์ ๕% 

๑.๑, ๑.๒, ๑.๓ 

๒.๑, ๒.๒, ๒.๓ 

๓.๑, ๓.๓ 

๔.๑, ๔.๒, ๔.๔ 

๕.๑, ๕.๒, ๕.๓ 

- สังเกตจากการอภปิรายและการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

- สังเกตจากการมีสว่นรวมในการท างาน 

- สังเกตจากการใช้ IT ที่น าเสนอรายงาน 

ทุกสัปดาห์ ๐% 

 

 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ต าราและเอกสารหลัก 
เอกสารประกอบการสอน มาธุสร แข็งขัน. อาคารคลังสินค้าทางอากาศ.(๒๕๖๐). กรุงเทพฯ : วิทยาลัย        

โลจสิติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

      

๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
Andy Serwer. (2001). First Glut Check. Fortune, 105-112. 

APICS. (2017). American Production and Inventory Control Society. เรียกใช้เมื่อ 11 September 2017 จาก 

American Production and Inventory Control Society: http://www.apics.org/apics-for-

individuals/publications-and-research/apics-dictionary 
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๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

- 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศกึษา 

     แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชาออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน  

-  การสังเกตพฤติกรรมผูเ้รียน 

 -  ผลการสอบ 

 -  แบบทดสอบกลางภาคและแบบทดสอบปลายภาค 

 

๓.  การปรับปรุงการสอน 

       ผูส้อนมีการวางแผนเพื่อด าเนินการปรับปรุงการสอนในภาคเรียนถัดไปในกรณีที่ไม่เปนนไปตามรายละเอียดที่ได้

ก าหนดไว้ในแต่ละหัวข้อโดยมีการจัดประชุมและการสัมมนาเพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอน 
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๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษาในรายวิชา 

        การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชา ทีมผู้สอนจะด าเนินการให้แลว้เสร็จภายหลังการส่งผลการเรียน โดย

จัดท าแบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศกึษา และสุ่มกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา จ านวน ร้อยละ ๑๐ ของจ านวนผู้มสีิทธิเข้า

สอบในเนื้อหาที่เรยีนในรายวิชานีใ้นบางหัวข้อที่ศกึษาว่ามีความรูม้ากน้อยเพียงใด 

 

๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

           ผู้สอนจะน าผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษาและผลการประเมินการสอน (ข้อ ๑ และ 

ข้อ ๒) มาใช้ในการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 
*********************** 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามที่ปรากฏในรายละเอยีดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ความรับผิดชอบหลัก                                                         ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวิชาแกนบริหารธุรกิจ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ 
รหัสวิชา ACM ๒๒๐๔   
ชื่อรายวิชา อาคารคลังสนิค้าทาง
อากาศ Air Cargo Terminal 

                   

 

 


