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รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification) 
รหสัวิชา LOG ๒๒๐๑ รายวชิา  การจัดการการกระจายสินค้าและศูนยก์ระจายสินค้า 

สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์  วิทยาลยั โลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 
มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา ศูนย์การศึกษาจังหวดัระนอง 

ภาคการศึกษา  ๑  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๔ 
 

หมวดที่๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชือ่รายวิชา   

รหัสวิชา     LOG ๒๒๐๑ 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย   การจัดการการกระจายสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ   Distribution and Distribution Center Management 
 

๒. จ านวนหน่วยกิต    ๓ (๓-๐-๖) 
       
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
๓.๑  หลักสูตร        บริหารธุรกิจบัณฑิต 
๓.๒  ประเภทของรายวิชา     หมวดวิชาเฉพาะ  วิชาแกน 
 
๔.อาจารย์ผูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    
๔.๑  อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา            อาจารยอ์ัมพิกา  เล่าประวัติชัย 
 
๔.๒  อาจารยผ์ู้สอน    อาจารย์สุวัฒน์  นวลขาว 
 
๕.  สถานทีต่ดิต่อ    ห้องพักอาจารย์ /E-Mail : suwat@tlaps.or.th 
๖. ภาคการศกึษา / ชั้นปีทีเ่รียน   

๖.๑ ภาคการศกึษาที่    ๑/๒๕๖๔ ชั้นปีที่ 2 
๖.๒ จ านวนผู้เรียนที่รับได้  ภาคปกติ ๑๗ คน ภาคพิเศษ ๑๒ คน รวมจ านวน  ๒๙ คน 
 

๗. รายวิชาทีต่้องเรียนมากอ่น(Pre-requisite)   (ถ้ามี)            ไม่ม ี
๘. รายวิชาทีต่้องเรียนพร้อมกัน(Co-requisites)   (ถ้ามี)   ไม่ม ี
๙. สถานที่เรียน                ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 
๑๐.วันที่จดัท าหรือปรับปรงุ   วันที ่๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
รายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ 
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หมวดที่๒ จุดมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์

 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

 นักศึกษาที่ผ่านการศึกษาวิชานี้จะสามารถเข้าใจหลักการและบริหารศูนย์กระจายสินคา้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนพัฒนาความสามารถในการจัดการกระจายสินค้าในระดับสากลได้ 
๒. วัตถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 

     ๑) เข้าใจหลักการเบื้องต้นในการจัดการการกระจายสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า และทราบประเภทของสินค้าที่
สามารถ       น ามาจัดเก็บในคลังสินค้า 
 ๒) ทราบหลักการเลือกสถานที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่เหมาะสม ที่ต้องน ามาจัดเก็บสินค้าขององค์กร 
 ๓) รูห้ลกัการจดัองค์การเพ่ือบริหารงานกิจการศูนย์กระจายสินค้า และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
 ๔) เข้าใจหลักการดูแลรักษาสินค้า ที่น ามาจัดเก็บในศูนย์กระจายสินค้า 
 ๕) เข้าใจหลักการเบ้ืองต้นในการขนส่งและการกระจายสินค้าเข้าและออกจากศูนย์กระจายสินค้า 
 ๖) เขา้ใจหลักการเบ้ืองต้นในการอุปกรณ์ขนถา่ยล าเลียงในศูนย์กระจายสินค้า การบรรจุหีบห่อสินค้าเพื่อส่งมอบ 
 ๗) เข้าใจหลักการเบ้ืองต้นในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับระบบกระจายสินค้าและศูนย์กระจายสนิค้า 
 ๘) เข้าใจหลักการเบ้ืองต้นในการวางผังและการออกแบบศูนย์กระจายสินค้า เครื่องมือที่ใช้ออกแบบศูนย์กระจาย 
      สินค้า (Lean และ Visual Management) 
 ๙) เข้าใจหลักการเบ้ืองต้นในการทฤษฎีที่ใช้กับการออกแบบศูนย์กระจายสินค้าและเครอืข่ายกระจายสินค้า 
  

หมวดที๓่ ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธบิายรายวิชา 
บทบาทและความส าคัญของศูนย์กระจายสินค้าในระบบเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ของศูนย์กระจายสินค้าที่มีต่อ

กระบวนการ   โลจิสติกส์ ประเภทของศูนย์กระจายสินค้า การเลือกสถานที่ตั้ง การวางแผนและการออกแบบการกระจาย
สินค้าภายในการบริหารจัดการศูนย์กระจายสินค้า  

๒. จ านวนชั่วโมงที่ใชต้่อภาคการศกึษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบตั/ิงาน 
ภาคสนาม/การฝกึงาน(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๓ ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ ตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย 

ไม่ม ี การศึกษาด้วยตนเองตลอด
ภาคการศึกษา 

 
๓. จ านวนชั่วโมงต่อสปัดาห์ที่อาจารยใ์ห้ค าปรกึษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเปน็รายบคุคล 
 (ผู้รับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุข้อมูล   ตัวอย่างเช่น  ๑ ชั่วโมง / สัปดาห)์ 

๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผู้สอน  ห้อง ๒๐๕ ชั้น ๒ อาคาร A มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์
การศึกษาจังหวัดระนอง  
๓.๒ ปรึกษาผา่นโทรศัพท์ที่ท างาน / มือถอื  หมายเลข ๐๘๑-๗๒๑-๑๓๖฿ 

 ๓.๓ ปรึกษาผา่นจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(E-Mail) suwat@tlaps.or.th 
 ๓.๔ ปรึกษาผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line) ID : suwatnual@gmail.com 
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 ๓.๕ ปรึกษาผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร ์(Internet/Webboard) http://www.  tteeaacchheerr..ssssrruu..aacc..tthh//ssuuwwaatt__nnuu//.. 
 
 

หมวดที๔่ การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
๑.คุณธรรม  จริยธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมทีต่้องพฒันา 
 (๑)  มีวินัยตรงต่อเวลา  
 (๒)  มีความรบัผิดชอบสูง 
 (๓)  เคารพกฎระเบียบขององคก์รและสังคม 
 (๔)  สามารถท างานเป็นกลุ่มได้ และสามารถทางานเป็นกลุ่มได้ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้  
 (๕)  มีความซื่อสัตยส์ุจริต 
๑.๒   วิธีการสอน 

(๑)  สอนคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพโดยสอดแทรกเข้าไปในการบรรยายในแต่ละหัวข้อที่สอน 
(๒)  บรรยาย และการอธิบายแล้วสาธิต 
(๓)  ผู้เรียนศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง ท าแบบฝึกหัดและน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าทั้งเดีย่วและกลุม่ 

๑.๓    วิธีการประเมนิผล 
(๑)  การสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกในช้ันเรียน และการมีวินัยต่อการเรียน เช่น การตรงเวลา การแต่งกาย 

        เคารพอาจารย์ผู้สอน ยอมรับกฎระเบียบ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ส่งงานตรงเวลา 
(๒)  การท ากิจกรรมกลุ่มการน าเสนอผลงาน และฝึกท าแบบฝึกหัด 
(๓)  การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(๔)  ตรวจให้คะแนนและประเมินจากการท าแบบฝึกหัด น าเสนองานกลุ่ม 

 
๒. ความรู้ 

๒.๑   ความรู้ทีต่้องพฒันา 
 (๑)  เข้าใจ และวิเคราะห์หลักการและทฤษฎีพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ (คลังสินค้า) 
 (๒)  สามารถน าไปประยุกต์ในกิจกรรมด้านการด าเนินกิจกรรมด้านโลจสิติกส์ (คลังสินค้า) 
 (๓)  มีความรูแ้ละความเข้าใจ การวางแผนวิเคราะหเ์ทคโนโลยดี้านโลจิสติกส ์
๒.๒   วิธีการสอน 

(๑)  จัดการเรยีนการสอนที่มีลักษณะยึดผู้เรยีนเป็นส าคัญ โดยจัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการความรู้และ 
      ประสบการณ์เดิมของผูเ้รียนเข้ากับความรู้และประสบการณ์ใหม่ในรายวิชาที่สอน 
(๒)  จัดการเรยีนการสอนที่เน้นการปฏิบัติและบูรณาการความรู้เช่ือมโยงกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
      ด้านโลจสิติกส์ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้อย่างแท้จริง 
(๓)  จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พบกับวทิยากรที่มคีวามรู้ความสามารถในศาสตร์มาบรรยาย หรือ 
      การน าผู้เรียนไปศึกษาดูงาน 

๒.๓    วิธีการประเมนิผล 
(๑)  ประเมินจากช้ินงานนักศึกษาที่สร้างสรรค์แล้วน าเสนอผู้สอนทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคล 
(๒)  ประเมินด้วยการสอบย่อย สอบกลางภาคการศึกษาและสอบปลายภาคการศึกษา 
(๓)  ประเมินจากความพึงพอใจในการเข้าฟงับรรยายและการศึกษาดูงาน 
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๓.ทักษะทางปัญญา 

๓.๑   ทกัษะทางปัญญาทีต่้องพฒันา 
 (๑)  มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้หลักการที่ได้เรียนมาตลอดจนสามารถน าความรู ้
ไปประยุกต์ในสถานการณ์จรงิ 
 (๒)  สามารถแก้ปัญหาทางการขนส่งได้โดยน าหลักการต่าง ๆ มาอ้างอิง ได้อย่างเหมาะสม 
๓.๒   วิธีการสอน 

(๑)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคิดเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรยีนคิดวิเคราะห์ ใคร่ครวญดว้ย  
      เหตผุล และมีวิจารณญาณ เช่น อภิปรายกลุ่ม ฝึกแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม และจัดสถานการณ์จ าลองให้ 
      ผู้เรียนฝึกตัดสินใจ เป็นต้น 
(๒)  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง เช่น ฝึกปฏิบัติด้วยการแสดงบทบาทสมมุติ ศึกษานอก 
      สถานที ่เพือ่ฝึกสังเกต สัมภาษณ์ พูดคุยกับผู้มีประสบการณ์แล้ว สรุปเป็นสาระความรู้ แนวคดิ ข้อคิด 
      ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้อย่างลงตัว 
(๓)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการมอบหมายงานทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่มเพื่อให้เกิดกระบวนการ 
      ค้นหาข้อมูลจากหลายทางเลือกแล้วน ามาวิเคราะห์ เปรียบเทียบกับงานที่มอบหมาย และกล้าตัดสินใจ 

๓.๓    วิธีการประเมนิผล 
(๑)  ประเมินด้วยการสงัเกตพฤติกรรมทางปัญญาของผู้เรียนตั้งแต่ขั้นสังเกต ตั้งค าถาม สืบค้น คิด 
      วิเคราะห ์สังเคราะห์และประเมินค่า ตามล าดับ 
(๒)  ประเมินด้วยการน าเสนอรายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าในกรณีตัวอย่าง บทบาท 
      สมมต ิบทความ บทร้อยกรอง หรือบทกวนิีพนธ์ที่อ่านต่อหน้าชั้นเรียน 
(๓)  ประเมินดว้ยการสร้างสถานการณ์จ าลอง แล้วใหผู้้เรียนฝึกตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล โดย 
      ผู้สอนและผู้เรียนรว่มกันประเมินผลงานนั้น 
(๔)  ประเมินจากผลงานที่เกิดจากการเลือกตัดสินใจของผู้เรียน 
(๕)  ประเมินจากผลคะแนนในการสอบวัดความรู้สอดคล้องตามเนือ้หาที่สอนของผู้เรียน 

 
๔. ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

๔.๑   ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบทีต่้องพฒันา 
 (๑)  มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยส์ัมพันธแ์ละสามารถสร้างสัมพนัธภาพอันดีกับผู้อื่นด้วย  
                 พื้นฐานความเข้าใจถึงความแตกต่างของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมีจิตวิทยา 
 (๒)  มีความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม การประสานงาน การมอบหมายบทบาทหน้าที่และความ 
                 รับผิดชอบพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกต่อเพื่อนร่วมงาน ซึ่งเป็นการแสดงออก 
                 ถึงความเป็นผู้น าที่มีความรับผิดชอบ 
 (๓)  มีความกระตือรือร้นและความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความรับผิดชอบ ยอมรับฟัง 
                 และเคารพความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งมคีวามเป็นผู้ตามในจังหวะที่เหมาะสม 
 (๔)  มีความสามารถในการริเริ่มแสดงความคิดเห็นใหม่ ๆ ที่อาจมีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ 
๔.๒   วิธีการสอน 

(๑)  จัดกิจกรรมการเรียนรูจ้ากการท างานเป็นคู่ หรือเป็นกลุ่ม เพื่อฝึกความรับผิดชอบ ทักษะความเป็นผู้น า
และผู้ตามที่ดี มีทักษะการสรา้งมนุษย์สัมพันธแ์ละยอมรับความแตกตา่งของคนในสังคม 
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(๒)  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ช่วยกันเรียนรู้ เช่น ท างานกลุ่ม การแสดง 
      บทบาทสมมติร่วมกัน เป็นต้น 

๔.๓    วิธีการประเมนิผล 
(๑)  สังเกตการณ์ร่วมกิจกรรมกลุ่มของผู้เรยีน 
(๒)  สร้างแบบประเมินทักษะให้ผู้เรียนประเมินความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 

 
๕. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทกัษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่อ้งพฒันา 
 (๑)  สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์และ 
                 ตัดสินใจทางธุรกิจ 
 (๒)  สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (๓)  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและเทคโนโลยีระบบสารสนเทศที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

  (๔)  สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงานและการ 
                 น าเสนอด้วยวาจา  

                  (๕)  สามารถสื่อสารด้วยบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือและสามารถเลือกใช้รูปแบบของสื่อ เทคนิค วิธีการ และ 
                 เทคโนโลยีทีเ่หมาะสม สอดคล้องกับกลุ่มบุคคลที่มีพื้นฐานและแนวคิดที่หลากหลาย 
๕.๒   วิธีการสอน 

(๑) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและจัดท าโครงงานโดยเน้นการน าตัวเลขเพื่อท าการวิเคราะห ์
ข้อมูล 
(๒)  สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๓    วิธีการประเมนิผล 
(๑)  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สะท้อนความรู้ความคิด ความเข้าใจผ่านสื่อเทคโนโลยีแบบต่างๆ 
(๒)  สังเกตพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีในระหว่างร่วมกิจกรรมการเรียนรูใ้นชั้นเรียน หรอืขณะร่วมกิจกรรม 
      เสริมหลักสูตรที่มหาวิทยาลยัจัดขึ้น 

 
๖. ดา้นอื่นๆ 

(๑)  ไม่ม ี
หมายเหต ุ

สัญลักษณ ์ หมายถึง ความรับผดิชอบหลัก  
 
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  
เว้นว่าง หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฏอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum 
Mapping) 
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หมวดที๕่แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาหท์ี ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

๑ แนะน ารายวชิา 
ชี้แจงกิจกรรมการเรียนการสอน 
หัวข้อที่ ๑ ความรู้เบื้องต้น 
๑.๑ บทบาทของคลังสินค้าและศูนย ์
กระจายสินค้า 
๑.๒ การจดัการคลังสินค้าและศูนย ์
กระจายสินค้า 
๑.๓ หน้าที่ของการคลงัสินค้าและศูนย ์
กระจายสินค้า 
๑.๔ ความแตกต่างระหว่างคลังสินค้า 
และศูนย์กระจายสินค้า 
๑.๕ นโยบายการตั้งคลังสินค้าและ 
ศูนย์กระจายสนิค้า 
๑.๖ ความท้าทายของการกระจาย 
สินค้าในปัจจุบนั 

๓ - สอน Online ๑ 
- อธิบายเงื่อนไขต่างๆ 
- แนะน าการเรียนการสอน 
- ใช้สื่อการสอนเป็นภาพโดย
ใช้ power point และวิดีโอ
ในการน าเสนอ 
- ใช้ Class ๑๒๓  บรหิาร
จัดการชั้นเรียน 
- ใช้ Lino it ประเมินผู้สอน
และนักศึกษาก่อนเลิก Class 
- Facebook group 

อ. สุวัฒน์ นวลขาว 

๒ หัวข้อที่ ๒ ความส าคัญของคลังสินค้า 
๒.๑ ความส าคญัของคลังสินค้า 
๒.๒ วัตถุประสงค์ของคลังสินค้า 
๒.๓ ปัจจัยในการจัดการคลังสินค้า 
๒.๔ ประโยชน์ของคลังสินค้า 
๒.๕ ความสัมพันธ์ระหว่างคลังสินค้ากับ
กิจกรรมโลจสิติกส์ 
๒.๖ ความส าคญัเชิงกลยุทธ์ของคลังสินค้า 
๒.๗ เป้าหมายของการจัดการคลังสินค้า 
 

๓ ออนไลน์ครั้งที ่๒ 
- Power Point 
- สอนออนไลน์ด้วยระบบ 
Google Meet 
- ตอบค าถาม Kahoot ก่อน
และหลังเรียน 
- ใช้ Lino it ประเมินผู้สอน
และนักศึกษาก่อนเลิก Class 

อ. สุวัฒน์ นวลขาว 

๓ หัวข้อที่ ๓ ประเภทของคลังสินค้า 
๓.๑ บทน าของประเภทคลังสินค้า 
๓.๒ คลังสินคา้สาธารณะ 
๓.๓ คลังสินคา้ส่วนบุคคล 
๓.๔ การเปรียบเทียบคลังสินค้าสาธารณะ
และคลังสินค้าเอกชน 
๓.๕ คลังสินคา้เก็บวัสดุ 

๓ ออนไลน์ครั้งที ่๓ 
- Power Point 
- สอนออนไลน์ด้วยระบบ 
Google Meet 
- ตอบค าถาม Kahoot ก่อน
และหลังเรียน 
- ใช้ Lino it ประเมินผู้สอน

อ. สุวัฒน์ นวลขาว 



มคอ. ๓ 
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รายวชิา การคดิและวเิคราะหเ์ชงิระบบ สาขาวชิา การจดัการโลจสิตกิส ์วทิยาลยั โลจสิตกิสแ์ละซพัพลายเชน  มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา  

สัปดาหท์ี ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

๓.๖ คลังสินคา้เพ่ือกิจกรรมพิเศษ และนักศึกษาก่อนเลิก Class 
  

๔ หัวข้อที่ ๔ การด าเนินงานใน 
คลังสินค้า 
๔.๑ ความหมายและขอบเขตของการ 
ด าเนินงานคลังสินค้า 
๔.๒ วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 
คลังสินค้า 
๔.๓ หลักการด าเนินงานคลังสินค้า 
๔.๔ ภาพรวมการด าเนินงานคลังสินค้า 
๔.๕ การรับสนิค้า 
๔.๖ การจัดเกบ็สินค้า การค านวณช่อง
เก็บ การวิเคราะห์สินค้าแบบABC 
๔.๗ การหยิบสินค้า 
๔.๘ การจ่ายสินค้า 
๔.๙ การด าเนินงานคลังสินค้า 
๔.๑๐ แบบจ าลองการด าเนินงาน
คลังสินค้า 
๔.๑๑ การปรบัปรุงการด าเนินงาน 
คลังสินค้า 
๔.๑๒ การจัดส่งสินค้า 

๓ - สอน Online ๔ 
บรรยายใช้ Power Point   
- ใช้ Class ๑๒๓  บรหิาร
จัดการชั้นเรียน 
- ใช้ Lino it ประเมินผู้สอน
และนักศึกษาก่อนเลิก Class 
- Facebook group 
- ลงห้องปฏิบัติการด้าน 
โลจิสติกส ์

อ.สุวัฒน์ นวลขาว  

๕ หัวข้อที่ ๕ การกระจายสินค้า 
๕.๑ การกระจายสินค้า 
๕.๒ กลยทุธ์การกระจายสินค้า 
๕.๓ ช่องทางกระจายสินค้า 
๕.๔ เทคนิคในการก าหนดเส้นทางการ
ขนส่ง 
๕.๕ ทางเลือกการออกแบบการขนส่ง 
๕.๗ การจัดเส้นทางและการก าหนดตาราง
การขนส่งโดยวิธกีารมอบหมายงานทั่วไป 
Generalized as assignment 

๓ ออนไลน์ครั้งที ่๕ 
- Power Point 
- สอนออนไลน์ด้วยระบบ 
Google Meet 
- ตอบค าถาม Kahoot ก่อน
และหลังเรียน 
- ใช้ Lino it ประเมินผู้สอน
และนักศึกษาก่อนเลิก Class 

อ. สุวัฒน์ นวลขาว 

๖ หัวข้อที่ ๖ ยทุธวิธีการกระจายสินค้า 
๖.๑ การขนส่งตรงแบบเต็มคันรถ 
๖.๒ การส่งสินค้าผ่านคลังสินค้า 
๖.๓ การจัดส่งแบบทยอยรับทยอยส่ง 
๖.๔ คลังสินคา้ทัณฑ์บนแบบกระทบยอด

๓ ออนไลน์ครั้งที ่๖ 
- Power Point 
- สอนออนไลน์ด้วยระบบ 
Google Meet 
- ตอบค าถาม Kahoot ก่อน

อ. สุวัฒน์ นวลขาว 
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สัปดาหท์ี ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

สินค้าคงคลัง 
๖.๕ การกระจายสินค้าในระบบลีน 
๖.๖ ระบบการกระจายสินค้าแบบทันเวลา
พอดี (JIT) 
๖.๗ ระบบคัมบัง 
๖.๘ การขนส่งด้วยการลดการวิ่งเที่ยว
เปล่าขากลับ 
๖.๙ การสรา้งพันธมิตรในการกระจาย
สินค้า  
๖.๑๐ การขับรถแบบถูกต้องปลอดภัยและ
ประหยัด 
๖.๑๑ การกระจายสินค้าเชิงความร่วมมือ 
๖.๑๒ การจ้างเหมาบุคคลภายนอก
กระจายสินค้า 

และหลังเรียน 

๗ หัวข้อที่ ๗ การค านวณความต้องการ
ทรพัยากร 
๗.๑ ปัจจัยที่ตอ้งพิจารณาเพื่อค านวณ
ความต้องการด้านแรงงานและอปุกรณ ์
๗.๒ องค์ประกอบของการออกแบบงาน 
๗.๓ การศึกษาการเคลื่อนไหว 
๗.๔ การวัดงาน 
๗.๕ วงจรการท างานคลังสินค้า 
๗.๖ มาตราฐานการวางแผน 

๓ - ออนไลนค์รั้งที่ ๗ 
-Power Point 
- บรรยาย/อภิปราย 
- ถามตอบและท ากิจกรรมใน
ห้องปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ 
- ช่องทางติดต่อ Line group 
- Facebook group 

อ. สุวัฒน์ นวลขาว 
 

๘ สอบกลางภาค    
๙ หัวข้อที่ ๘ การเลือกท าเลทีต่ั้งของศูนย์

กระจายสินค้า 
๘.๑ กลยทุธใ์นการเลือกท าเลที่ตั้ง 
๘.๒ ความหมายและวัตถุประสงค ์
๘.๓ ความส าคญัของท าเลที่ตัง้ 
๘.๔ ปัจจัยพิจารณาในการเลอืกท าเลที่ตั้ง 
๘.๕ การตัดสนิใจเกีย่วกับเลือกท าเลที่ตั้ง 
๘.๖ แบบจ าลองการก าหนดท าเลที่ตั้ง
เดี่ยว 
๘.๗ แบบจ าลองการก าหนดท าเลที่ตั้ง 
๘.๗ การเปรียบเทียบที่ต้ังเพ่ือเลือกศูนย์
กระจายสินค้า 

๓ - ออนไลนค์รั้งที่ ๘ 
-บรรยายใช้ Power Point   
- แบบทดสอบใช้ QUIZIZZ
หรือKahoot 
- ใช้ Class๑๒๓  บริหาร
จัดการชั้นเรยีนประเมิน
พฤติกรรมจากการ์ดราย 
บุคคล 
- มอบหมายงานเดีย่ว  

อ. สุวัฒน์ นวลขาว 



มคอ. ๓ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๙ 
รายวชิา การคดิและวเิคราะหเ์ชงิระบบ สาขาวชิา การจดัการโลจสิตกิส ์วทิยาลยั โลจสิตกิสแ์ละซพัพลายเชน  มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา  

สัปดาหท์ี ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

๑๐ หัวข้อที่ ๙  อาคารคลังสินค้าและศูนย์
กระจายสนิค้า 
๙.๑ ชนิดของสิ่งอ านวยความสะดวกใน
การจัดเก็บสินค้า 
๙.๒ พื้นที่เก็บรักษาภายในอาคาร 
๙.๓ พื้นที่เก็บรักษากลางแจ้ง 
๙.๔ การประยกุต์ตัวแบบแถวคอยส าหรับ
ศูนยก์ระจายสินค้า 
   - การประยุกต์ตัวแบบแถวคอย    
     ส าหรับศูนยก์ระจายสินค้า 
   - ลักษณะของระบบแถวคอย 
   - กฎเกณฑ์ในการให้บริการ 
   - ลักษณะการเข้ารับบริการ 

๓ ออนไลน์ครั้งที ่๙ 
- Power Point 
- สอนออนไลน์ด้วยระบบ 
Google Meet 
- ตอบค าถาม Kahoot ก่อน
และหลังเรียน 

อ. สุวัฒน์ นวลขาว 

๑๑ หัวข้อที่ ๑๐ พืน้ที่คลังสนิค้าและการ 
สร้างแผนผังอาคาร 
๑๐.๑ การก าหนดจ านวนต าแหน่งการ
จัดเก็บที่ต้องการ 
๑๐.๒ การก าหนดชุดของการจัดเก็บ
พื้นฐาน 
๑๐.๓ การค านวณความต้องการของพื้นที ่
๑๐.๔ พื้นที่คลังสินค้า และการวางแผนผัง
บริเวณ โดยการใช ้Excel 
๑๐.๕ การวางแผนพื้นที่ส าหรับการรับ
และการจัดส่ง 
๑๐.๖  การวางแผนพื้นที่ส าหรับกิจกรรม
จัดเก็บ 
๑๐.๗ การวางแผนผังบริเวณศูนยก์ระจาย
สินค้า 

๓ - ออนไลน์ครั้งที่ ๑๐ 
 
บรรยายใช้ Power Point   
- แบบทดสอบใช้ QUIZIZZ
หรือKahoot 
- ใช้ Class๑๒๓  บริหาร
จัดการชัน้เรียนประเมิน
พฤตกิรรมจากการ์ดราย 
บุคคล 
- มอบหมายงานเดีย่ว 
จ าลองพื้นที่คลังสินค้า และ
การวางแผนผังบริเวณ โดย
การใช้ Excel ในการ
ออกแบบพื้นที่คลังสินค้า 

อ. สุวัฒน์ นวลขาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒ หัวข้อที่ ๑๑ การออกแบบสิง่อ านวย 
ความสะดวกและการซ่อมบ ารุง 
๑๑.๑ การออกแบบสิ่งอ านวยความ
สะดวก และการซ่อมบ ารุง 
๑๑.๒ กระบวนการออกแบบอาคาร 
๑๑.๓ การออกแบบระบบความร้อน
ระบายอากาศ และปรับอากาศ 
๑๑.๔ การออกแบบระบบแสงสว่าง 

๓ ออนไลน์ครั้งที ่๑๑ 
- Power Point 
- สอนออนไลน์ด้วยระบบ 
Google Meet 
- ตอบค าถาม Kahoot ก่อน
และหลังเรยีน 

อ. สุวัฒน์ นวลขาว 



มคอ. ๓ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๑๐ 
รายวชิา การคดิและวเิคราะหเ์ชงิระบบ สาขาวชิา การจดัการโลจสิตกิส ์วทิยาลยั โลจสิตกิสแ์ละซพัพลายเชน  มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา  

สัปดาหท์ี ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

๑๑.๕ การออกแบบระบบป้องกันอัคคีไฟ 
๑๑.๖ การออกแบบที่จอดรถยนต ์
๑๑.๗ การออกแบบส านักงาน 
๑๑.๘ อัตราส่วนพื้นที่ส าหรับกิจกรรมใน
ศูนย์กระจายสินค้า 

๑๓ หัวข้อที่ ๑๒ อุปกรณจ์ดัเกบ็และเคลื่อน 
ย้ายส าหรบัศูนย์กระจายสนิค้า 
๑๒.๑ วัตถุประสงค์ของอุปกรณ์ในศูนย์
กระจายสินค้า 
๑๒.๒ อุปกรณย์กและเคลื่อนย้ายสินค้า 
๑๒.๓ อุปกรณใ์นการจัดเก็บสินค้า 
๑๒.๔ เทคโนโลยีอตัโนมัต ิ
๑๒.๕ พาเลท 
- ระบบบรรจภุัณฑ์ในการกระจายสินค้า 
           - การป้องกันความเสียหายของ
สินค้าในการขนส่งกระจายสินค้า 
           -บรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก 

๓ ออนไลน์ครั้งที ่๑๒ 
- Power Point 
- สอนออนไลน์ด้วยระบบ 
Google Meet 
- ตอบค าถาม Kahoot ก่อน
และหลังเรียน 

อ. สุวัฒน์ นวลขาว 

๑๔ หัวข้อที่ ๑ ๓  ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศกระจายสินค้า 
๑๓.๑ ระบบสารสนเทศกระจายสินค้า 
๑๓.๒ การออกแบบและการติดต้ังระบบ 
๑๓.๓ แนวโน้มซอฟแวร์การกระจายสินค้า 
๑๓.๔ ระบบการจัดการกระจายสินค้า 
๑๓.๕ ระบบโลจิสติกส์ที่ได้รับการบูรณ
การ 

๓ -ออนไลน์ครั้งที่ ๑๓  
บรรยายใช้ Power Point   
- แบบทดสอบใช้ QUIZIZZ
หรือKahoot 
- ใช้ Class ๑๒๓  บรหิาร
จัดการชั้นเรียนประเมิน
พฤติกรรมจากการ์ด
รายบุคคล 
- Facebook group ดูสื่อ
การสอนยอ้นหลังและงานที่
ได้รับมอบหมาย 

อ. สุวัฒน์ นวลขาว 

๑๕ หัวข้อที่ ๑๔ ระบบการวางแผนความ 
ต้องการกระจายสินค้า 
๑๔.๑ การวางแผนความต้องการการ
กระจายสินค้า 
๑๔.๒ ความยืดหยุ่นผ่านการวางแผน
ทรัพยากรกระจายสินค้า 
๑๔.๓ การจัดการเปลี่ยนแปลง 
๑๔.๔ การวางแผนความต้องการการ

๓ ออนไลน์ครั้งที ่๑๔ 
- Power Point 
- สอนออนไลน์ด้วยระบบ 
Google Meet 
- ตอบค าถาม Kahoot ก่อน
และหลังเรียน 

อ. สุวัฒน์ นวลขาว 



มคอ. ๓ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๑๑ 
รายวชิา การคดิและวเิคราะหเ์ชงิระบบ สาขาวชิา การจดัการโลจสิตกิส ์วทิยาลยั โลจสิตกิสแ์ละซพัพลายเชน  มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา  

สัปดาหท์ี ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

กระจายสินค้า และจุดสั่งซื้อใหม่ 
๑๔.๕ การปฏิบัติการกระจายสินค้าจริง 
๑๔.๖ การแสดงการวางแผนความ
ต้องการกระจายสินค้า 

๑๖ น าเสนอรายงาน ๓ ออนไลน์ครั้งที ่๑๕ 
กิจกรรมการเรยีนการสอน 
- น าเสนอและอภปิราย
เนื้อหาในรายงาน 
- ตั้งประเด็น ซัก - ถาม 
- สรุปประเด็นความรู้ที่ได้ 

อ. สุวัฒน์ นวลขาว 

๑๗ สอบปลายภาค    
 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบของ
รายวิชา 
(Curriculum Mapping) ตามที่ก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตรสัปดาห์ที่ประเมินและสัดส่วนของการประเมิน) 

ผลการเรียนรู ้ วีธีการประเมนิผลการเรียนรู้ 
สัปดาห์ที่
ประเมนิ 

สัดส่วน 
ของการประเมินผล 

- ความรู้และทักษะทาง
ปัญญา 

 

- ทดสอบกลางภาค 
- ทดสอบปลายภาค+สอบทวนความรู้ 
- แบบฝกึหัด/ลงห้องปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ 
 

๘ 
๑๗ 
๑๗ 

ตลอดภาค
เรียน 

๒๐ 
๔๐ 
๑๐ 

- คุณธรรม จรยิธรรม 
- ทักษะความสัมพันธร์ะหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

- นักศึกษาเข้าเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ ของ 
ชั่วโมงเรียนตลอดภาคการศึกษา 
- รายงานที่น าเสนอ 

ตลอดภาค
เรยีน 

 

๑๐ 
 

๒๐ 
 

หมวดที๖่ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑. ต าราและเอกสารหลัก 

๑)  การจัดการโลจิสติกสแ์ละโซ่อุปทาน แปลโดย รศ.ดร.กมลชนก สทุธิวาทนฤพุฒิ ดร.ศลิษา ภมรสถติ ดร.
จักรกฤษณ์  ดวงพัสตรา 

๒)  การบรหิารระบบข้อมูลโลจิสติกส ์โดย ดร.ค านาย  อภิปรัชญาสกุล  
๓)  การจัดการคลังและการกระจายสินค้า : ผู้เขียน ดร. ค านาย อภิปรัชญาสกุล 
๔) เทคนคิการเพิ่มผลผลิตในองค์กร หลักการและตัวอย่างการปฎิบัติ ผู้เขียน ผศ.ดร.ประจวบ  กล่อมจิตร 
๕) การกระจายสินค้าแบบลนี  ผู้เขียน ดร.วิทยา  สุหฤทด ารง ดร.ชัชชาลี  รักษ์ตานนท์ชัย แปล 



มคอ. ๓ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญา   ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๑๒ 
รายวชิา การคดิและวเิคราะหเ์ชงิระบบ สาขาวชิา การจดัการโลจสิตกิส ์วทิยาลยั โลจสิตกิสแ์ละซพัพลายเชน  มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา  

๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 ๑)  ไม่ม ี
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 ๑)  ไม่ม ี
  

หมวดที่๗ การประเมนิและปรบัปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 
๑. กลยทุธ์การประเมินประสทิธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

๑. การสนทนากลุม่ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  
๒. การสะท้อนคิด จากพฤติกรรมของผู้เรียน  
๓. แบบประเมินผูส้อนและแบบประเมินรายวิชา 

๒. กลยทุธ์การประเมินการสอน 
      (ระบุวิธีการประเมินที่จะได้ข้อมูลการสอน เช่น จากผู้สังเกตการณ์ หรือทมีผู้สอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา เปน็ต้น) 

๑. ผลการเรียนของนักศึกษา  
๒. การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู ้

 
๓. การปรบัปรุงการสอน 
      วิทยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชนก าหนดให้อาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ผู้ควบคุมดูแลรายวิชานั้นทบทวน และ
ปรับปรุงกลยุทธ ์และวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิภาพของรายวิชา แล้วจัดท ารายงานเมื่อสอนจบภาคเรียน 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษาในรายวิชา 
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ ในวิชาได้จาก
การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผล
การเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในรายวิชา เช่นการ สอบ pre-test และ post-test 
 
๕. การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
      (อธิบายกระบวนการในการน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรบัปรุงคุณภาพ) 

๑.  ปรับปรุงรายวิชาตามแผนการสอน 
 

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



มคอ. ๓ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญา   ตร ี  โท  เอก 
 

หนา้ | ๑๓ 

รายวชิา การคดิและวเิคราะหเ์ชงิระบบสาขาวชิา การจดัการโลจสิตกิส ์วทิยาลยั โลจสิตกิสแ์ละซพัพลายเชน  มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 

แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ตามทีป่รากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

 

 

รายวิชา 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

ความรู ้

 

ทกัษะ

ทาง

ปญัญา 

ทกัษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบคุคลและ

ความรับผดิชอบ

ระหว่างบคุคลและ

ความรบัผิดชอบ 

ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเชงิตัวเลข 

การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทกัษะ

ด้าน

อืน่ๆ 

     ความรับผดิชอบหลัก                              ความรับผดิชอบรอง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ 

รหสัวิชา LOG ๒๒๐๑ การจดัการการ

กระจายสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า Distribution and Distribution Center Management 

                   - 

ความรับผิดชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจ านวนได้ตามความรับผดิชอบ 


