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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 
รหัสวิชา BUA๖๑๐๑ รายวิชา การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา   
รหัสวิชา   BUA๖๑๐๑ 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Logistics and Supply Chain Management  

 
๒. จำนวนหน่วยกิต   3 (3-0-6)  
       
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    ๓.๑  หลักสูตร                บริหารธุรกิจ  
    ๓.๒ ประเภทของรายวิชา    วิชาบังคับ  
 
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    
    ๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา           ผศ. ดร. ปรีชา วรารตัน์ไชย 
    ๔.๒ อาจารย์ผู้สอน             ผศ. ดร. ปรีชา วรารตัน์ไชย 
      
๕.  สถานที่ติดต่อ   วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

/ E – Mail: kumnai@logisticsfocus.net 
 
๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   
    ๖.๑ ภาคการศึกษาที่   1/  ชั้นปีที่ 256๔  (รุ่น 16 หมู่ 01 กลุ่มเรียน 851 และรุ่น 17 หมู่ 01 กลุ่มเรียน 
850) 
    ๖.๒ จำนวนผู้เรียนที่รับได ้ ประมาณ 40 คน 
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๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถ้ามี) ไม่มี 
 
๘. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)(ถ้ามี) ไม่มี 
 
๙. สถานที่เรียน ห้อง 2132 ชั้น 3 อาคารศรีจุฑาภา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
๑๐.วันที่จัดทำหรือปรับปรุง   วันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 256๔ 
    รายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 

หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
    1.อธิบายความสัมพันธ์ของกระบวนการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานได้อย่างถูกต้อง            
    2.ให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจแนวคิด หลักการและทฤษฎีทางโลจิสติกส์เพ่ือประยุกต์ใช้ทางธุรกิจ เช่น การให้บริการลูกค้า การ
ปรับปรุงการให้บริการลูกค้า การพิจารณาผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบ ระบบ สารสนเทศเพ่ือการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการสินค้า
คงคลัง การพยากรณ์ การขนส่งและการบริการ อุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นในการจัดการโลจิสติกส์ การจัดซื้อในโซ่อุปทาน การจัด
องค์กรโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาและประเด็นความร่วมมือกันภายในบริษัท และระหว่างบริษัทที่
เกี่ยวข้อง    
 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
    เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานด้านโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม ด้านสติปัญญาในการทำ
ความเข้าใจ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียนในวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจะมี การยกตัวอย่างอ้างอิงให้สอดคล้องกับแนวโน้มใน
อนาคตเก่ียวกับโลจิสติกส์ ซึ่งสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการดำเนินการ 
๑. คำอธิบายรายวิชา 
    การจัดการเชิงยุทธ์ศาสตร์แบบบูรณาการ เน้นการวิเคราะห์และวางแผน การปฏิบัติตามแผน การควบคุมและประเมินผล  
วิเคราะห์สถานการณ์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ที่เหมาะสมทันสมัย กำหนดแผนกลยุทธ์ 
และแผนปฏิบัติการ กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และตัวชี้วัด ปฏิบัติตามกลยุทธ์ ควบคุมและประเมินผลกล
ยุทธ์ โดยใช้เครื่องมือทางการจัดการที่เหมาะสมและทันสมัยนักศึกษาได้รับการฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์     
และแผนปฏิบัติการที่เหมาะสมกับองค์การธุรกิจโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับประเทศและระดับโลก โดยใช้กรณีศึกษา
และการฝึกปฏิบัติ  
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๒. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

45 ชั่วโมง สอนเสริมตามความ
ต้องการนักศึกษาแต่ละ

ราย 

-  
30 ชั่วโมง 

 
๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
    ๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผู้สอน ห้อง 2145 ชั้น 4 อาคารศรีจุฑาภา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 
    ๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ที่ทำงาน / มือถือ  หมายเลข 085-341-4299 
  ๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) kumnai@logisticsfocus.net 
 

หมวดที ่๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
๑. คุณธรรม  จริยธรรม 
    ๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
          (๑)  มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบสูงทั้งต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
          (๒)  ใช้หลักการ เหตุผล การวินิจฉัยในการจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนโดยคำนึงผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่น 

(๓)  แสดงถึงภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในสถานประกอบการ 
สถานที่ทำงาน ชุมชน และสังคม 
          (๔)  เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม 
    ๑.๒   วิธีการสอน 
              (๑) การจัดการเรียนรู้หลากหลายวิธีที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เช่น การเรียนรู้แบบร่วมมือ การฝึกปฏิบัติการ 
และการค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนา รวมทั้งการบรรยาย 
              (๒)  การเรียนรู้จากสถานประกอบการจริงทั้งในและต่างประเทศ     
    ๑.๓    วิธีการประเมินผล 
             (๑) นักศึกษาประเมินผลการเรียนด้วนตนเอง ก่อนและหลังการเรียน 
              (๒) อาจารย์ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของบัณฑิต 
              (๓)  ผู้ใช้นักศึกษาประเมินคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาจากการปฏิบัติงาน 
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๒. ความรู้ 
    ๒.๑   ความรู้ที่ต้องพัฒนา 
           (๑) เข้าใจ วิเคราะห์หลักการและทฤษฎีที่สำคัญด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ตลอดจนการการ
นำมาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ 
           (๒)  สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในกิจกรรมด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้อย่างมีเหตุผลและ
น่าเชื่อถือ 
           (๓)  สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของผลงานวิจัยสาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในปัจจุบันที่
เกี่ยวข้องซึ่งมีต่อองค์ความรู้ในสาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
           (๔)  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและระดับนานาชาติที่
อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
 
    ๒.๒   วิธีการสอน 
              (๑) ความรู้กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีและการสรุปย้ำความรู้ใหม่หลังการเรียนรู้กรอบแนวคิด การเชื่อมโยงความรู้
ระหว่างวิชาผ่านการสัมมนา หรือสนทนากลุ่ม  
             (๒) การจัดการเรียนรู้หลากหลายวิธีที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เช่น การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ และการค้นคว้าด้วย
ตนเอง และการสัมมนา 
             (๓) การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทันในและนอกห้องเรียน เช่น การศึกษาดูงานจากแหล่งปฏิบัติที่ดีทั้งในและนอก
ประเทศ 
             (๔) การเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย 

(๕) การศึกษาค้นคว้าการทำโครงการแบบเดี่ยว และแบบกลุ่ม 
    ๒.๓    วิธีการประเมินผล 
             (๑) นักศึกษาประเมินผลการเรียนด้วยตนเอง ก่อนและหลังการเรียน 

(๒)  อาจารย์ประเมินความเข้าใจของนักศึกษาจากการสะท้อนความคิดของนักศึกษาในต่างรูปแบบ เช่น การ
นำเสนอปากเปล่า ผลงาน การแสดงออกในระหว่างการทำงานจากความคิดเห็นของเพ่ือนนักศึกษาร่วมกันที่มีต่องานของ
เพ่ือน 
 
๓. ทักษะทางปัญญา 
    ๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
         (๑) คิดริเริ่ม สร้างสรรค์เพ่ือตอบประเด็นหรือปัญหา รวมถึงการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆได้
อย่างเหมาะสม 

(๒) สามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้หลักการที่ได้เรียนมาตลอดจนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใน
สถานการณ์จริง 

(๓) สามารถแก้ปัญหาทางโลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้โดยนำหลักการต่างๆมาอ้างอิงได้อย่างเหมาะสม 



มคอ. ๓ 
หลักสตูรระดับปริญญา   ตรี โท   เอก 

หน้า | ๕ 
รายวชิาการจัดการโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน วทิยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 

(๔) สามารถวางแผน และดำเนินการโครงการวิจัยทางวิชาการด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ การใช้เทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรุปที่ขยายองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมได้อย่างสมเหตุสมผล  

 
    ๓.๒   วิธีการสอน 
             (๑) ความรู้กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีและการสรุปย้ำความรู้ใหม่หลังการเรียนรู้กรอบแนวคิด การเชื่อมโยงความรู้
ระหว่างวิชาผ่านการสัมมนา หรือสนทนากลุ่ม 
             (๒) การจัดการเรียนรู้หลากหลายที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เช่น การแก้ปัญหาจากสถานการณ์จำลอง การบรรยาย 
การฝึกปฏิบัติ และการค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนา รวมทั้งการบรรยาย 
             (๓) การเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย 
             (๔) การศึกษาค้นคว้าการทำโครงการแบบเดี่ยว และแบบกลุ่ม 
 
    ๓.๓    วิธีการประเมินผล 
             (๑) นักศึกษาประเมินกระบวนการพัฒนาความสามารถทางปัญญาของตนในแต่ละขั้นตอน เช่น การสังเกต การตั้ง 
คำถาม การสืบค้น การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสะท้อนและสื่อความคิด 
             (๒) อาจารย์ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการนำเสนอรายงาน 
ในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น 
   
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    ๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
            (๑)  สามารถทำงานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
           (๒) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงได้ด้วยตนเอง 

  (๓) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
  (๔)  มนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
 (๕) แสดงทักษะการเป็นผู้นำได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการ

ทำงานของกลุ่ม 
    ๔.๒   วิธีการสอน 
              จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาให้นักศึกษาเรียนรู้แบบร่วมมือ ฝึกการทำงานเป็นกลุ่มตลอดจนมีการสอดแทรก
เรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กรเข้าไปในรายวิชาต่างๆ 
    ๔.๓    วิธีการประเมินผล 
              (๑) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน และสังเกตจาก 
พฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ 
              (๒) ความสามารถในการทำงานเป็นทีมท่ีบรรลุเป้าหมายร่วมกันภายใต้การเคารพความแตกต่างของความคิด  
บุคลิกภาพและลักษณะนิสัย 
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(๓) ความสามารถในการใช้ภาษาสื่อความคิดได้อย่างสร้างสรรค์และเกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างตนเองและ
ผู้อื่น ทั้งภาษาท่าทาง ภาษาพูด ภาษากาย ภาษาเขียน ภาษาสัญลักษณ์ 
 
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    ๕.๑  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา 
            (๑) มีทักษะการใช้ภาษาไทยในการอธิบายหลักการและสถานการณ์ ตลอดจนการสื่อสารความหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
            (๒) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูลและนำเสนอรายงาน 
            (๓) มีความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในอันที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ตลอดจนนำเสนอข้อมูลโดยใช้
คณิตศาสตร์หรือสถิติ 
              (๔)ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ 
    ๕.๒   วิธีการสอน 
           จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติในหลากหลายสถานการณ์ 
    ๕.๓    วิธีการประเมินผล  
                (๑) ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ 

(๒)  ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆท่ีมีการนำเสนอต่อชั้นเรียน 
หมายเหตุ 

สัญลักษณ ์ หมายถงึ ความรับผิดชอบหลัก  
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  
เว้นว่าง หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ 

    ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 
สัปดาห์ 

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จำนวน 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 -อธิบายวิชาโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน  
-แนวการสอน/เนื้อหาสาระ  
-กิจกรรมการเรียนการสอน  
-การวัดและประเมินผลการเรียน  

3 - ปฐมนิเทศและ อธิบาย
แนวการเรียนการสอน  
- แจกเค้าโครงรายวิชา  
-บรรยาย โดยใช้สื่อ 
PowerPoint และ 
เอกสารประกอบการสอน 

 ดร คำนาย อภิปรัชญา
สกุล 
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สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

2-3 -บทบาทของโลจิสติกส์  
-โครงสร้างจิสติกส์ในระบบเศรษฐกิจและ
ธุรกิจ  
-โลจิสติกส์มุ่งสู่การตลาด  
-โลจิสติกส์เพิ่มมูลค่าการใช้เวลาและพ้ืนที่  
-การจัดหาและการกระจายสินค้า 

6 -บรรยาย ซักถามประเด็น
สงสัย อภิปราย แสดง
ความคิดเห็น  
-บรรยาย โดยใช้สื่อ 
PowerPoint และ 
เอกสารประกอบการสอน 
กิจกรรม Group 
Discussion บริษัท ขนส่ง 
และศูนย์กระจายสินค้า 

ผศ. ดร. ปรีชา วรารัตน์
ไชย 

4-5 -การสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน
ด้วยโลจิสติกส์  
โลจิสติกส์เชิงบูรณาการ  
-บทบาทการเพ่ิมมูลค่าของโลจิสติกส์  
-กิจกรรมหลักโลจิสติกส์ 

6 -บรรยาย โดยใช้สื่อ 
PowerPoint และ 
เอกสารประกอบการสอน  
-กรณีศึกษา บริษัท CP All, 
Big C , Family Mark 

ผศ. ดร. ปรีชา วรารัตน์
ไชย 

6-7 -กลยุทธ์ช่องทางโลจิสติกส์  
-การวางแผนกลยุทธ์โลจิสติกส์  
-ระดับกลวิธีแผนกลยุทธ์  
-การสร้างเครือข่ายโลจิสติกส์  
-การเลือกช่องทางโลจิสติกส์ 

6 -บรรยาย โดยใช้สื่อ 
PowerPoint และ 
เอกสารประกอบการสอน 
–กรณีศึกษา 7-11, 
บริษัท ไทยน้ำทิพย์, 
Coca Cola  

ผศ. ดร. ปรีชา วรารัตน์
ไชย 

8-9 -การวางแผนทางโลจิสติกส์  
-โครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ธุรกิจ  
-การจัดการไหลของสินค้า  
-กระบวนการอุปทานโลจิสติกส์  
-การจัดลำดับขั้นการวางแผนโลจิสติกส์  
-การบูรณาการวางแผนโลจิสติกส์  
-การจัดการสินค้าคงคลัง 

6 -บรรยาย โดยใช้สื่อ 
PowerPoint และ 
เอกสารประกอบการสอน 
กรณีศึกษา เปรียบเทียบ
การจัดการคลังสินค้าของ
บริษัท น้ำดื่ม, การจัดการ
คลังสินค้าของบริษัท การ
บินไทย จำกัด (มหาชน)  

ผศ. ดร. ปรีชา วรารัตน์
ไชย 

10-11 -การขนส่ง  
-ข้อตัดสินใจต่างๆในการบริหารการขนส่ง  

6 -บรรยาย โดยใช้สื่อ 
PowerPoint และ 

ผศ. ดร. ปรีชา วรารัตน์
ไชยผศ. ดร. ปรีชา วรา
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สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

-การสร้างโครงข่ายและการเลือกรูปแบบการ
ขนส่ง  
-การขนส่งระหว่างประเทศ  
-พาหนะและอุปกรณ์ประกอบพาหนะที่ใช้ใน
การขนส่ง    
-ต้นทุนในการขนส่ง  
-การจัดเส้นทางและตารางเวลาในการขนส่ง    
-นำเสนองานกลุ่ม 

เอกสารประกอบการสอน  
Group presentation 
ครั้งที่ 1 (รูปแบบการ
ขนส่งต่างๆ)  

รัตน์ไชย 

12-13 -การจัดการโลจิสติกส์และการขนส่ง กับการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
-รูปแบบของห่วงโซ่อุปทาน  
-ห่วงโซ่อุปทาน และการบริหารจัดการห่วงโซ่
อุปทาน  
-องค์ประกอบและกิจกรรมของการจัดการโล
จิสติกส์  
-การบริหารจัดการความต้องการ -การสร้าง
โครงข่ายการขนส่ง  
-ระบบสารสนเทศของ E-Logistics 
-นำเสนองานกลุ่ม 

6 -บรรยาย โดยใช้สื่อ 
PowerPoint และ 
เอกสารประกอบการสอน  
Group presentation 
ครั้ง 2 (รูปแบบการ
จัดการคลังสินค้าแบบ
ต่างๆ)  

ดร คำนาย อภิปรัชญา
สกุล 
ผศ. ดร. ปรีชา วรารัตน์
ไชย 

14-15 -การนำกลยุทธ์โลจิสติกส์ไปปฏิบัติ  
- โครงสร้างต้นทุนของของผู้ประกอบการ  
- กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง
แบบใหม่ หรือการใช้วิธีการขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบ (Multimodal 
transportation)  
- กลยุทธ์ศูนย์กระจายสินค้า  
- กลยุทธ์การขนส่งสินค้า  
- กลยุทธ์การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-นำเสนองานกลุ่ม 

6 -บรรยาย โดยใช้สื่อ 
PowerPoint และ 
เอกสารประกอบการสอน  
Group presentation 
ครั้ง 3 (การจัดการธุรกิจ 
On-Line ในปัจจุบัน) 

ผศ. ดร. ปรีชา วรารัตน์
ไชย 

16 Final 3    
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๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมที่ วีธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วน 
ของการประเมินผล 

1 การมีส่วนร่วมและให้ความสนใจในกิจกรรม 
การ เรียนการสอน และการอภิปรายในชั้นเรียน 

ทุกสัปดาห์ 10% 

2 ความรู้ก่อนการเรียนรู้รายวิชา 
ความรู้หลังการเรียนรู้รายวิชา 

1,2,4 
3,5,7 

20% 

3 การค้นคว้าด้วยตนเอง และการนำเสนอรายงาน 
ในชั้นเรียน 

10-15 30% 

4 การสอบปลายภาค 16 40% 
 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑. ตำราและเอกสารหลัก 
    Donald J. Bowersox and Other, (2012), Supply Chain Logistics Management 4Th edition., McGraw-Hill, 
USA. 
    Martin Christopher, (2016), Logistics and Supply Chain Management (5th Edition), Pearson, UK. 

๒. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
    กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ และคณะ (2548), การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์, กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ฟิสิกส์
เซ็นเตอร์. 
    ฐาปนา บุญหล้า และ นงลักษณ์ นิมิตร (2555), การจัดการโลจิสติกส์: มิติซัพพลายเชน, สำนักพิมพ์ ซีเอ็ดยูเคชั่น 

   International SCM journal 

   www.logistics.grad.chula.ac.th 

   www.logisticsthailand.com/ 
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หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
   ๑.๑ ผู้สอนอธิบายในวันแรกของการสอนให้นักศึกษาเข้าใจถึงประโยชน์ในการแสดงความคิดเห็น ต่อการพัฒนารายวิชานี้
ในปีการศึกษาต่อไป      
    ๑.๒ นักศึกษาประเมินการพัฒนาตนเองโดยการเปรียบเทียบ ความรู้ ทัศนคติ และทักษะวิชาชีพ โดยการใช้แบบทดสอบ
ความรู้และทัศนคติก่อนและหลังการเรียนรู้ในรายวิชานี้ และแบบทดสอบ ความรู้ก่อนและหลังการเรียนรู้รายบทเรียน 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    ๒.๑ ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน  ได้นำเอายุทธศาสตร์มาใช้คือการเข้าไปมีส่วนร่วมใน การสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษาและทีมผู้ร่วมสอน  
    ๒.๒ การทำรายงานสรุปพัฒนาการของนักศึกษา ปัญหา อุปสรรค์ และแนวทางการแก้ไขหรือ ปรับปรุงรายวิชา       
    ๒.๓ การสอบปลายภาคการศึกษา       
    ๒.๔ การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การให้ความสนใจในการเข้าเรียน การให้ความร่วมมือใน การอภิปรายในชั้นเรียน
และกิจกรรมต่างๆ ในรายวิชา 
๓. การปรับปรุงการสอน 
    ๓.๑ ผู้สอนประมวลข้อมูลจากการประเมินการสอนของตนเอง และผลการประเมินจากนักศึกษา และสรุปปัญหา อุปสรรค 
แนวทางแก้ไขเม่ือสิ้นสุดการสอน เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุง รายวิชานี้ในภาคการศึกษาต่อไป 
    ๓.๒ ปรับปรุงรายละเอียดวิชาให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับนักศึกษาและแนวโน้มในอนาคต 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
    (๑) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินข้อสอบของแต่ละรายวิชา  ว่าสอดคล้องกับความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้
หรือไม ่
    (๒) การประเมินผลของแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมของวิทยาลัยหรือคณะกรรมการที่วิทยาลัยแต่งตั้งก่อนประกาศผล
สอบ 
    (๓) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน 
    (๔) แต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าปกป้องวิทยานิพนธ์โดยให้มีบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของสำนัก
คณะกรรมการอุดมศึกษา จำนวน 2 คน 
๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
    ทบทวนเนื้อหาในรายวิชาส่วนที่ควรมอบหมายให้นักศึกษาคว้าด้วยตนเองตามแนวทางการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพ่ือเพ่ิม
พ้ืนที่สำหรับการเรียนรู้ด้านทักษะวิชาชีพและประสบการณ์ตรงให้มากขึ้น 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

 

รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ความรับผิดชอบหลัก                                                         ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ 
รหสัวิชา BUA๖10๑ 
รายวิชา การจัดการโลจิสติกส์และ 
ซัพพลายเชน  
(Logistics and Supply Chain 
Management) 

                     

 


