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คํานํา
เอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ของรายวิชาการจัดการโลจิสติกส์สําหรับธุรกิจค้าปลีก รหัส
วิช า 3673301 จั ด ทํ าขึ้ น เพื่ อ ใช้ ในการจั ด การเรีย นการสอนในรายวิ ช าดั งกล่ าวให้ มี ค วามเป็ น มาตรฐาน
ครบถ้วน และถูกต้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาทของโลจิสติกส์ที่มีต่อธุรกิจค้าปลีก การจัดการห่วงโซ่อุปทานค้าปลีก การขนส่ง การลดต้นทุน
ในธุรกิจค้าปลีก การวางแผนในการจัดการคลังสินค้า และการกระจายสินค้า เพื่อให้ถึงมือผู้ค้าปลีกอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดการลําเลียงสินค้าสําหรับธุรกิจค้าปลีก
รายละเอียดรายวิชานี้เป็นส่วนสําคัญต่อผู้เรียน ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฎีและการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษา จากกิจกรรมการเรียน
การสอนภายในห้ องเรียน รวมถึ งติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้ทั กษะการค้น คว้าด้วยตนเองเพิ่ ม เติ ม
นอกเหนือจากการเรียนภายในห้อง ผู้เรียนสามารถนําความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
รหัสวิชา 3673301 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย)
การจัดการโลจิสติกส์สําหรับธุรกิจค้าปลีก
(ภาษาอังกฤษ) Logistics Management for Retail Business
2. จํานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
3.2 ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผศ.ดร.ประศาสน์ นิยม
4.2 อาจารย์ผู้สอน
(1) ดร.กัญญทอง หรดาล
(2) ผศ.ดร.ประศาสน์ นิยม
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปีทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด
9.1 วันที่จัดทํา
8 สิงหาคม 2559
9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด
16 พฤศจิกายน 2561

ตอนเรียน A1
ตอนเรียน B1
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 นักศึกษามีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของโลจิสติกส์ที่มีต่อธุรกิจค้าปลีก และการจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานค้าปลีก
1.2 นักศึกษาสามารถประยุกต์ทฤษฎีเกี่ยวกับโลจิสติกส์ที่มีต่อธุรกิจค้าปลีกได้อย่างเหมาะสม
1.3 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ผลกระทบของกระบวนการโลจิสติกส์ต่อธุรกิจค้าปลีก
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้เนื้อหามีความทันสมัย เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบัน และเพื่อเป็น
การปรับปรุงความถูกต้องของเนื้อหา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
บทบาทของโลจิสติกส์ที่มีต่อธุรกิจค้าปลีก การจัดการห่วงโซ่อุปทานค้าปลีก การขนส่ง การลดต้นทุน
ในธุรกิจค้าปลีก การวางแผนในการจัดการคลังสินค้า และการกระจายสินค้า เพื่อให้ถึงมือผู้ค้าปลีกอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดการลําเลียงสินค้าสําหรับธุรกิจค้าปลีก
Role of logistics affecting the retail business, supply chain system management,
transportation, cost control in retail business, inventory management planning and products
distribution for retail sellers with efficiency and packaging for logistics in retail business.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

สอนเสริมเพื่อทดแทน
คาบเรียนที่ไม่สามารถ
ทําการสอนได้ หรือ
ตามที่ผู้เรียนร้องขอ เพื่อ
ทบทวนความรู้ความ
เข้าใจให้มคี วามชัดเจน
ยิ่งขึ้น

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มีฝึกปฏิบัติ

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ให้คําปรึกษาได้ตามเวลาที่เหมาะสม และกําหนดไว้ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1
ชั่วโมง
- อาจารย์ประจํารายวิชา จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุม่ ตามความต้องการของผู้เรียน มี
การนัดหมายล่วงหน้า โดยใช้ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร อาทิเช่น Line Facebook เป็นต้น
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1) ตระหนักในคุณค่าแห่งวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2) มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ
สังคม
3) มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์
1.2 วิธีการสอน
1) ปฐมนิเทศผู้เรียนเพื่อรับทราบกฎกติกาในรายวิชา
2) ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับวิชาอื่นๆ ที่
เรียนในภาคการศึกษาปัจจุบัน
3) เรี ย นจากกรณี ศึ ก ษา ธุ ร กิ จ วิ ช าการของมหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต และธุ ร กิ จ อื่ น ๆ ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ
4) เรียนรู้แบบร่วมมือ (Active Learning) และเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
1.3 วิธีการประเมินผล
1) การประเมินการปฏิบัติตนตามกติกา
1.1) การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน
1.2) การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน และการส่งงาน
1.3) การแต่งกายถูกระเบียบ
1.4) รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในห้องเรียน
1.5) รักษาทรัพยากรในชั้นเรียน และประหยัดพลังงานในการใช้ไฟฟ้า (ปิดแอร์ ปิดไฟก่อนออก
จากห้อง)
2) ประเมินกิจกรรม Active Learning
2.1) การนําเสนอเดี่ยว คู่ และกลุ่ม
2.2) โครงการที่มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
2.3) โครงการที่จัดและนําเสนอก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยหรือสังคมภายนอก
3) สั งเกตแบบมี ส่ ว นร่ วมเกี่ ยวกั บ วิ ธีก ารสื่ อ สารของผู้ เรีย น และทั ศ นคติ การแสดงความคิ ด เห็ น
ในการทํากิจกรรมในชั้นเรียน
4) การตรวจสอบการอ้างอิงข้อมูลในการค้นคว้า การทํารายงาน และโครงการ
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2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
1) มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก
2) มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ของศาสตร์ด้านโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ด้าน
การจัดการธุรกิจค้าปลีก โดยสามารถบูรณาการและนํามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
3) มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก โดยใช้วีธีการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์
4) สามารถติดตามความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านการ
จัดการธุรกิจค้าปลีก ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
2.2 วิธีการสอน
1) จัดให้มีการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทฤษฎี และประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานในด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก
2) ยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่พบในชีวิตประจําวัน หรือจากสื่อต่างๆ อันเกิดจากปัญหาทางด้านด้านการ
จัดการธุรกิจค้าปลีก โดยนําทฤษฎีไปวิเคราะห์เพื่อหาเหตุ และปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหา และการแก้ไขปัญหา
2.3 วิธีการประเมินผล
1) การทดสอบจากการทํากิจกรรมในชั้นเรียน
2) การประเมินจากการเขียนรายงาน การเขียนโครงการ
3) การประเมินจากการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
4) การสอบปลายภาคเรียน/โครงการ (Final Project)
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต่ ้องพัฒนา
1) มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
2) สามารถสืบค้น จําแนก และประเมินข้อมูล เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
3) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจค้าปลีกได้อย่างเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
1) แนะนําแหล่งข้อมูล ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล และสาธิตการเลือกสรรข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
2) ฝึกวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษาแล้ว ให้ผู้เรียนนําเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา และ
การนํามาปรับใช้ในชีวิตของตน
3) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา
และประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม่ ๆ
3.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการอ้างอิงข้อมูลในรายงาน ได้แก่ ความถูกต้องทางวิชาการความหลากหลายของ
แหล่งสารสนเทศ
2) ประเมินจากการทํากิจกรรมในชั้นเรียน
3) ประเมินจากการอภิปราย การสอบถาม
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1) สามารถทํางานเป็นกลุ่ม และสามารถแสดงภาวะผู้นํา สมาชิกของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้ง
ในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทสมาชิกของกลุ่ม
3) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
1) จัดกิจกรรมในชั้นเรียนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษามีปฏิสมั พันธ์กับนักศึกษาผู้อื่นในชั้นเรียน
2) มอบหมายงานกลุ่มและมีการเปลี่ยนกลุ่มทํางานตามกิจกรรมที่มอบหมายเพื่อให้นักศึกษาทํางานได้
กับผู้อื่น
4.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2) ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมายจากการทํางานกลุ่ม
3) ประเมินจากการนําเสนอผลงานการทํากิจกรรมโครงการ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
1) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานที่เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจค้า
ปลีก
2) สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การนําเสนอได้อย่างเหมาะสม
4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
1) แนะนําเทคนิคการสืบค้นข้อมูล แหล่งข้อมูลและวิธีการเลือกข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
2) มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) มอบหมายงานที่ต้องมีการนําเสนอทั้งในรูปเอกสารและวาจาประกอบสื่อเทคโนโลยี
5.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินรายงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) ประเมินทักษะการใช้ภาษาจากรายงานและการนําเสนอหน้าชั้นเรียน
3) ประเมินทักษะการใช้สื่อจากการรายงานหน้าชั้นเรียน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
1

แนะนําบทเรียนและทดสอบถามพื้นฐานของ
นักศึกษา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์
-ความหมาย และความแตกต่างกับโซ่อุปทาน
-เป้าหมายหลักของโลจิสติกส์
-กิจกรรมหลักของโลจิสติกส์
-พัฒนาการของโลจิสติกส์
Learning Outcome
อธิบายความหมายและความแตกต่างของการ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานได้ รวมทั้ง
สามารถเข้าใจเป้าหมายและกิจกรรมหลักของโล
จิสติกส์ได้

จํานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.แนะนําวิธีการเรียนการสอน
2. ชี้แจงวัตถุประสงค์และเนือ้ หา
3. บรรยายและอภิปรายร่วมกัน
กิจกรรม ดู Youtube เรื่อง What is
Logistics Management? อภิปราย
ความสําคัญของโลจิสติกต์ในธุรกิจค้าปลีก

สื่อการสอน
1. ตําราวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์สําหรับ
ธุรกิจค้าปลีก
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. วิดิทัศน์ เรื่อง “What
is Logistics
Management?”
4. ใบงาน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
1,2,3

ผู้สอน
(1) (2)
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สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
2

3

4

การให้บริการลูกค้า
-การบริการลูกค้า
-ความพึงพอใจของลูกค้า
-การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า
-การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
Learning Outcome
- อธิบายความหมาย การบริการลูกค้าได้ได้
- สามารถพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าได้
ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์
-เทคโนโลยีสารสนเทศด้านโลจิสติกส์ ด้านการ
สื่อสาร บาร์โค้ด RFID ERP

Learning Outcome
-เข้าใจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโลจิสติกส์
ในแต่ละประเภทได้
การจัดซื้อและการจัดหา
-บทบาทของการจัดซื้อในโลจิสติกส์
-กิจกรรมการจัดซื้อ

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
2,3,4,5

ผู้สอน

3

1. ตําราวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์สําหรับ
ธุรกิจค้าปลีก
กิจกรรม การเตรียมการนําเสนอด้วยแผนที่ 2. สื่อการสอน
ความคิด (Mind Mapping) ผู้สอนกําหนด PowerPoint
ประเด็นที่เกี่ยวกับความสําคัญของการ
3. ใบงาน
บริการลูกค้า

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
บรรยายและอภิปรายร่วมกัน

1. ตําราวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์สําหรับ
ธุรกิจค้าปลีก
กิจกรรม การเตรียมการนําเสนอด้วยแผนที่ 2. สื่อการสอน
ความคิด (Mind Mapping) ผู้สอนกําหนด PowerPoint
ประเด็นที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศและ
3. ใบงาน
เทคโนโลยีด้านโลจิสติกต์

3,4,5

(1) (2)

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
บรรยายและอภิปรายร่วมกัน

3,4,5

(1) (2)

กิจกรรมการเรียนการสอน
บรรยายและอภิปรายร่วมกัน

1. ตําราวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์สําหรับ
ธุรกิจค้าปลีก

(1) (2)
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สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่

จํานวน
ชั่วโมง

-การวางแผนการจัดซื้อ
-การจัดการต้นทุนการจัดซื้อ
-การจัดซื้อระบบอิเล็คทรอนิกส์

5

6

Learning Outcome
-เข้าใจบทบาทของการจัดซื้อ, การวางแผน และ
กิจกรรมการจัดการต้นทุนในกิจกรรมโลจิสติกส์
ได้
แนวคิดสินค้าคงคลังและการจัดการ
-แนวคิดพื้นฐานของสินค้าคงคลัง
-การจัดการสินค้าคงคลัง
-กลยุทธ์สินค้าคงคลังในมิติทางการเงิน
Learning Outcome
-อธิบายแนวคิดพื้นฐานของสินค้าคงคลังได้
แนวคิดสินค้าคงคลังและการจัดการ (ต่อ)
-ผลกระทบของการหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง
ต่อต้นทุนถือครองสินค้าคงคลัง
-สัญญาณที่ไม่ดีของการจัดการสินค้าคงคลัง
-การพัฒนาการจัดการสินค้าคงคลัง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

กิจกรรม การเตรียมการนําเสนอด้วยแผนที่ 2. สื่อการสอน
ความคิด (Mind Mapping) ผู้สอนกําหนด PowerPoint
ประเด็นที่เกี่ยวกับการจัดซื้อและการจัดหา 3. ใบงาน

3

1. ตําราวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์สําหรับ
ธุรกิจค้าปลีก
กิจกรรม การเตรียมการนําเสนอด้วยแผนที่ 2. สื่อการสอน
ความคิด (Mind Mapping) ผู้สอนกําหนด PowerPoint
ประเด็นที่เกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงคลัง 3. ใบงาน

3,4,5

(1) (2)

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
บรรยายและอภิปรายร่วมกัน

3,4,5

(1) (2)

กิจกรรมการเรียนการสอน
บรรยายและอภิปรายร่วมกัน

กิจกรรม แบ่งกลุ่มให้นกั ศึกษาวิเคราะห์
กรณีศึกษาด้านการจัดการสินค้าคงคลัง

1. ตําราวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์สําหรับ
ธุรกิจค้าปลีก
2. สื่อการสอน
PowerPoint
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สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

7

8

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

3. ใบงาน

-ผลกระทบของการลดสินค้าคงคลังต่อกําไรของ
องค์การ
Learning Outcome
-อธิบายผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดจากการจัดการ
สินค้าคงคลังได้
การจัดการวัตถุดิบ
-ขอบเขตของการจัดการวัตถุดิบ
-การพยากรณ์
การจัดการคุณภาพโดยรวม
-การบริหารและควบคุมการไหลของวัตถุดิบ
Learning Outcome
-อธิบายการจัดการวัตถุดิบและการควบคุมการ
ไหลของวัตถุดิบได้
การขนส่ง
- ลักษณะของผู้ขนส่งและบริการ
- การกําหนดราคาค่าขนส่งและประเด็นที่
เกี่ยวข้อง
- การจัดการโลจิสติกส์และการขนส่ง

สื่อการสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
บรรยายและอภิปรายร่วมกัน

1. ตําราวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์สําหรับ
ธุรกิจค้าปลีก
2. สื่อการสอน
กิจกรรม การเตรียมการนําเสนอด้วยแผนที่ PowerPoint
ความคิด (Mind Mapping) ผู้สอนกําหนด 3. ใบงาน
ประเด็นที่เกี่ยวกับการจัดการวัตถุดิบ

3,4,5

(1) (2)

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
บรรยายและอภิปรายร่วมกัน

2,3,4,5

(1) (2)

1. ตําราวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์สําหรับ
ธุรกิจค้าปลีก
กิจกรรม การเตรียมการนําเสนอด้วยแผนที่ 2. สื่อการสอน
ความคิด (Mind Mapping) ผู้สอนกําหนด PowerPoint
ประเด็นที่เกี่ยวกับ ผลดีและผลเสียของการ 3. ใบงาน
ขนส่งในแต่ละประเภท
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สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่

9

10

Learning Outcome
-อธิบายความสําคัญของการขนส่งในกิจกรรมโล
จิสติกส์ได้
คลังสินค้า
- การดําเนินงานของคลังสินต้า
- การเปรียบเทียบคลังสินค้าสาธารณะและ
คลังสินค้าเอกชน
Learning Outcome
-อธิบายความสําคัญของคลังสินค้าแต่ละประเภท
ได้
คลังสินค้า (ต่อ)
- การพัฒนาสิง่ อํานวยความสะดวก
- ผลิตภาพของคลังสินค้า
- การวัดผลิตภาพของคลังสินค้า
- การปรับปรุงผลิตภาพของคลังสินค้า
Learning Outcome
-คํานวณหาผลิตภาพของคลังสินค้าได้
-เข้าใจในกระบวนการการปรับปรุงผลิตภาพของ
คลังสินค้าได้

จํานวน
ชั่วโมง

3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
บรรยายและอภิปรายร่วมกัน
กิจกรรม แบ่งกลุ่มให้นกั ศึกษาวิเคราะห์
กรณีศึกษา การจัดการคลังสินค้าของแต่ละ
บริษัท โดยวิเคราะห์ถึงข้อดี ข้อเสีย และ
ข้อจํากัด และสุ่มนําเสนอผลงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน
บรรยายและอภิปรายร่วมกัน
กิจกรรม แบ่งกลุ่มให้นกั ศึกษาวาทีในญัตติ
“คลังสินค้าสาธารณะดีกว่าคลังสินค้า
เอกชน”

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

1. ตําราวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์สําหรับ
ธุรกิจค้าปลีก
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงาน

2,3,4,5

(1) (2)

1. ตําราวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์สําหรับ
ธุรกิจค้าปลีก
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงาน

2,3,4,5

(1) (2)
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สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
11

12

การควบคุมดูแลวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และโลจิ
สติกส์ย้อนกลับ
- ความหมายของวัตถุดิบและการจัดการวัตถุดิบ
- ความสําคัญของวัตถุดิบ
- ความหมายของบรรจุภัณฑ์และการจัดการ
บรรจุภัณฑ์
- ความสําคัญของบรรจุภัณฑ์
- แนวทางการจัดการบรรจุภัณฑ์โลจิสติกส์ให้มี
ประสิทธิภาพ
Learning Outcome
-อธิบายความสําคัญของการควบคุมดูแลวัตถุดิบ
และบรรจุภัณฑ์ได้
การควบคุมดูแลวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และโลจิ
สติกส์ย้อนกลับ (ต่อ)
- ความหมายและความสําคัญของโลจิสติกส์
ย้อนกลับ
- ประโยชน์ของโลจิสติกส์ย้อนกลับ
- แนวทางการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยโลจิสติกส์
ย้อนกลับ

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3

1. ตําราวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์สําหรับ
ธุรกิจค้าปลีก
กิจกรรม ทํา Clip VDO จําลองสถานการณ์ 2. สื่อการสอน
เกี่ยวกับการจัดการวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ PowerPoint
3. ใบงาน

3

1. ตําราวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์สําหรับ
ธุรกิจค้าปลีก
กิจกรรม การเตรียมการนําเสนอด้วยแผนที่ 2. สื่อการสอน
ความคิ ด (Mind Mapping) ผู้ ส อนกําหนด PowerPoint
ประเด็นที่เกี่ยวกับ ประโยชน์ของโลจิสติกส์ 3. ใบงาน
ย้อนกลับสําหรับธุรกิจค้าปลีก

กิจกรรมการเรียนการสอน
บรรยายและอภิปรายร่วมกัน

กิจกรรมการเรียนการสอน
บรรยายและอภิปรายร่วมกัน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
2,3,4,5

ผู้สอน

3,4,5

(1) (2)

(1) (2)
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สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่

13

14

Learning Outcome
-อธิบายความสําคัญของโลจิสติกส์ย้อนกลับได้
- อธิบายแนวโน้มความน่าจะเป็นของประโยชน์
ของโลจิสติกส์ย้อนกลับในอนาคตได้
การจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิผล
- ความสําคัญของโลจิสติกทีม่ ีประสิทธิผล
- ประเภทของโครงสร้างองค์กรโลจิสติกส์
- การตัดสินใจทางกลยุทธ์ในองค์กรโลจิสติกส์
Learning Outcome
-อธิบายลักษณะของการจัดการโลจิสติกส์ทมี่ ี
ประสิทธิผลได้
กลยุทธ์ดา้ นโลจิสติกส์
- ลําดับขั้นของการวางแผน
- การเชื่อมโยงกลยุทธ์โลจิสติกส์กับกลยุทธ์
องค์การ
- กระบวนการวางแผนในองค์การ
Learning Outcome
-เข้าใจความสําคัญของการจัดการกลยุทธ์ใน
กิจกรรมโลจิสติกส์ได้

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

กิจกรรม นําเสนอกิจกรรมการจัดการ
วัตถุดิบและผลิตภัฑณ์ (PPT นําเสนอ และ
Clip VDO)
3

กิจกรรมการเรียนการสอน
บรรยายและอภิปรายร่วมกัน

1. ตําราวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์สําหรับ
ธุรกิจค้าปลีก
กิจกรรม วิเคราะห์กรณีศึกษาการจัดการโล 2. สื่อการสอน
จิสติกส์ที่มีประสิทธิผลในธุรกิจค้าปลีก
PowerPoint
3. ใบงาน

3,4,5

(1) (2)

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
บรรยายและอภิปรายร่วมกัน

3,4,5

(1) (2)

1. ตําราวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์สําหรับ
ธุรกิจค้าปลีก
กิจกรรม กรณีศึกษา “ทําไมการวางแผนจึง 2. สื่อการสอน
เป็นกิจกรรมทีม่ ีความสําคัญของโลจิสติกส์” PowerPoint
3. ใบงาน
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สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
15

กลยุทธ์ดา้ นโลจิสติกส์ (ต่อ)
- แผนเชิงกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์
- ความท้าทายในอนาคตและประเด็นสําคัญใน
กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์
รายงานและนําเสนอ
Learning Outcome
-เข้าใจและประยุกต์ใช้แผนเชิงกลยุทธ์ด้านโลจิ
สติกส์ได้

จํานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
บรรยายและอภิปรายร่วมกัน
กิจกรรม การจําลองสถานการณ์การ
บริหารโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Beer
Game)

สื่อการสอน
1. ตําราวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์สําหรับ
ธุรกิจค้าปลีก
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงาน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
3,4,5

ผู้สอน
(1) (2)
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

1.การเข้าชั้นเรียน/
การตรงต่อเวลา/
การแต่งกาย/
กิจกรรมตามใบงาน

(1.1.1) (1.1.3)
(2.1.2) (2.1.3)
(3.1.1) (3.1.3)
(4.1.1) (5.1.1)
(5.1.4)

2.การวิเคราะห์
กรณีศึกษา

(1.1.1) (1.1.3)
(2.1.2) (2.1.3)
(3.1.1) (3.1.3)
(5.1.1) (5.1.4)

3.รายงานและการ (1.1.1) (1.1.3)
นําเสนอ
(2.1.2) (2.1.3)
(3.1.1) (3.1.3)
(4.1.1) (5.1.1)
(5.1.4)

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ 1-15
10%
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
งาน ต า ม กํ าห น ด ร ะ ย ะ เว ล า ที่
มอบหมาย
2. ประเมิ น จากการแต่ ง กายของ
นักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้ า ที่ ที่ ได้ รั บ มอบหมายรายกลุ่ ม
และบุคคล
4. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม
5. ประเมินจากงาน/กิจกรรมต่างๆ
ที่ ม อบหมายให้ นั ก ศึ ก ษาฝึ กปฏิ บั ติ
ต้องมีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่นํา
ผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน เช่น
แบบฝึกหัดทบทวน
6 .ป ร ะ เมิ น จ า ก ก า ร วิ เค ร า ะ ห์
กรณี ศึกษา เพื่อวัดความเข้าใจของ
นักศึกษา
30%
1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ 6, 9, 13,
14
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน
2. ประเมิ น จากการแต่ ง กายของ
นักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
3.ประเมิ น จากการการวิ เคราะห์
กรณีศึกษา
15
20%
1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
งาน ต า ม กํ าห น ด ร ะ ย ะ เว ล า ที่
มอบหมาย
2. ประเมิ น จากการแต่ ง กายของ
นักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
วิธีการประเมินผล
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กิจกรรมที่

4.สอบปลายภาค

ผลการเรียนรู้

(2.1.2) (2.1.3)
(3.1.1) (3.1.3)

วิธีการประเมินผล
3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้ า ที่ ที่ ได้ รั บ มอบหมายรายกลุ่ ม
และบุคคล
4. ประเมิ น จากรายงาน ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต
ไม่นําผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
5. ประเมินจากการนําเสนอผลงาน
(กลุ่ม ) หน้ าชั้นเรียน การเป็ นผู้ นํ า
และผู้ ต ามในการอภิ ป รายซั ก ถาม
ตลอดจนการใช้ความคิดแก้ไขปัญหา
ทางด้ า นเศรษฐศาสตร์ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
6. ประเมินจากผลการสืบค้นเทคนิค
ก าร นํ า เส น อ โด ย ก าร เลื อ ก ใช้
เท คโน โลยี ส ารสน เท ศได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
1. ประเมินจากการสอบปลายภาค
โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัยและอัตนัย

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล

16

40%
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
ประศาสน์ นิยม และกัญญทอง หรดาล. (2561). การจัดการโลจิสติกส์สําหรับธุรกิจค้าปลีก.
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
2.1 Bowersox, D. J., Closs, D. J., Cooper, M. B., & Bowersox, J. C. (2013). Supply Chain
Logistics Management. McGraw-Hill. Singapore.
2.2 Grant, D. B., Lambert, D. M., Stock, J. R., & Ellram, L. M. (2005). Fundamental of
Logistics Management. European editon. McGraw-Hill.
2.3 สํานักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่: http://www.logistics.go.th/
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
คํานาย อภิปรัชญาสกุล. (2556). โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน กลยุทธ์ทําให้รวยช่วยให้
ประหยัด. กรุงเทพมหานคร. โฟกัสมีเดีย แอนด์พับลิชชิง.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของรายวิ ช าทั้ ง วิ ธี ก ารสอนการจั ด กิ จ กรรมในชั้ น เรี ย นสื่ อ
การสอน และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ ตลอดจนเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 ประเมินผลการสอนของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ผู้สอนจากระบบออนไลน์
2.2 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 ผู้ประสานงานรายวิชา และคณาจารย์ผู้สอนร่วมกันระดมสมองกําหนดกลยุทธ์วิธีการสอนจากผล
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชา สรุปภาพรวมปัญหา และอุปสรรคจากมคอ.5 เพื่อหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาร่วมกัน
3.2 คณาจารย์ผู้สอนกันร่วมปรับปรุง มคอ.3 เพื่อให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน และเหตุการณ์ปัจจุบัน
3.3 พัฒนาตํารา เอกสารประกอบการสอน และแบบฝึกหัด
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 กระบวนการวิเคราะห์ข้อสอบ เพื่อจัดทําคลังข้อสอบ
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
การนําข้อมูลทีไ่ ด้จากข้อ 1 และ 2 มาสรุปเป็นข้อมูล จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนําผลมาหาแนวทางการ
แก้ไขปรับปรุง รวมถึงพัฒนาเทคนิคการสอนให้ดีขึ้น

