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คํานํา
เอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ของรายวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสําหรับ
ธุรกิจค้าปลีก รหัสวิชา 3672304 จัดทําขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าวให้มีความเป็น
มาตรฐาน ครบถ้วน และถูกต้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่มีต่อระบบเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล การดําเนินงาน
ด้านโลจิสติกส์ การบริการลูกค้า ระบบสารสนเทศโลจิสติกส์ การขนส่ง การบริหารสินค้าคงคลัง คลังสินค้า
การจัดซื้อ การจัดการวัสดุและการพยากรณ์ การควบคุมงานโลจิสติกส์และโลจิสติกส์โลก รวมถึงระบบขนส่ง
ในภาพรวมและวิธีปฏิบัติในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งการวิเคราะห์กรณีศึกษาการจัดการโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชนสําหรับธุรกิจค้าปลีก
รายละเอียดรายวิชานี้เป็นส่วนสําคัญต่อผู้เรียน ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฎีและการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษา จากกิจกรรมการเรียน
การสอนภายในห้ องเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้ทั กษะการค้น คว้าด้ วยตนเองเพิ่ ม เติ ม
นอกเหนือจากการเรียนภายในห้อง ผู้เรียนสามารถนําความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กรกฎาคม 2562
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
รหัสวิชา 3672304 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสําหรับธุรกิจค้าปลีก
Logistics and Supply Chain 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) ผศ.ดร.ประศาสน์ นิยม
(2) ดร.กัญญทอง หรดาล
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปีทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด
9.1 วันที่จัดทํา
14 กรกฎาคม 2562
9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด
-

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
-

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
บทบาทของโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่มีต่อระบบเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล การดําเนินงานด้านโล
จิสติกส์ การบริการลูกค้า ระบบสารสนเทศโลจิสติกส์ การขนส่ง การบริหารสินค้าคงคลัง คลังสินค้า การจัดซื้อ
การจัดการวัสดุและการพยากรณ์ การควบคุมงานโลจิสติกส์และโลจิสติกส์โลก รวมถึงระบบขนส่งในภาพรวม
และวิธีปฏิบัติในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งการวิเคราะห์กรณีศึกษาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
สําหรับธุรกิจค้าปลีก
Role of logistics and supply chain management in the digital economy, logistics
operation, customer service, logistics information technology system, transportation,
inventory management, warehouse, purchasing, materials management and forecasting,
logistics control and global logistics and case study analysis in logistics and supply chain
management for 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
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3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ให้คําปรึกษาได้ตามเวลาที่เหมาะสม และกําหนดไว้ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1
ชั่วโมง
- อาจารย์ประจํารายวิชา จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุม่ ตามความต้องการของผู้เรียน มี
การนัดหมายล่วงหน้า โดยใช้ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร อาทิเช่น Line Facebook เป็นต้น

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจทางด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จ และสามารถนํ า ไป
ประยุกต์ใช้ได้
 1.1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเสียสละ ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
 1.1.3 มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
1.2 วิธีการสอน
(1) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่ง
กายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(2) ฝึกนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบในการทํางานกลุ่มโดยฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นํา
และการเป็นสมาชิกของกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยไม่ทุจริตหรือคัดลอกงานของผู้อื่น
(3) อาจารย์ ผู้ ส อนสอดแทรกคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมในการสอนในรายวิ ช า และมี ก ารจั ด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ประพฤติดี ปฏิบัติดี ทําประโยชน์กับส่วนรวม
และมีจิตสาธารณะ
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาของนักศึกษา การส่งงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่นมา
เป็นของตน
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2. ความรู้
2.1 ความรู้ทตี่ ้องได้รับ
 2.1.1 มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก
2.1.2 มีความรู้ และความเข้าใจในสาระสําคัญเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจค้าปลีก
 2.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก
รวมทั้งมีความเข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างเท่าทัน
 2.1.4 มีความสามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้าน
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
2.2 วิธีการสอน
1) จัดให้มีการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทฤษฎี และประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานในด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก
2) ยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่พบในชีวิตประจําวัน หรือจากสื่อต่างๆ อันเกิดจากปัญหาทางด้าน
ด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก โดยนําทฤษฎีไปวิเคราะห์เพื่อหาเหตุ และปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหา และการแก้ไข
ปัญหา
2.3 วิธีการประเมินผล
1) การทดสอบจากการทํากิจกรรมในชั้นเรียน
2) การประเมินจากการเขียนรายงาน การเขียนโครงการ
3) การประเมินจากการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
4) การสอบปลายภาคเรียน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 3.1.1 มีความสามารถในการสืบค้น จําแนกและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้มา
ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเหมาะสม
 3.1.2 มีความสามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจค้าปลีกได้อย่าง
เหมาะสม
3.1.3 มี ค วามคิ ดริเริ่ม สร้างสรรค์ ต่ อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบู รณาการความรู้ใน
สาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม หรือแนวทางในการประกอบอาชีพ
3.2 วิธีการสอน
1) แนะนําแหล่งข้อมูล ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล และสาธิตการเลือกสรรข้อมูลอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2) ฝึ ก วิ เคราะห์ สั งเคราะห์ ข้ อ มู ล จากกรณี ศึ ก ษาแล้ ว ให้ ผู้ เรีย นนํ าเสนอแนวทางในการ
แก้ปัญหา และการนํามาปรับใช้ในชีวิตของตน
3) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชา
ที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม่ ๆ
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3.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการอ้างอิงข้อมูลในรายงาน ได้แก่ ความถูกต้องทางวิชาการความหลากหลาย
ของแหล่งสารสนเทศ
2) ประเมินจากการทํากิจกรรมในชั้นเรียน
3) ประเมินจากการอภิปราย และการสอบถาม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 4.1.1 มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถสร้างสัมพันธภาพอันดี
กับผู้อื่น และปรับตัวเชิงวิชาชีพได้
 4.1.2 มีความกระตือรือร้น สามารถทํางานเป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบ และสามารถแสดง
ภาวะผู้นํา ผู้ตามได้อย่างเหมาะสม มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาตนเองและอาชีพ
4.1.3 มีความคิดริเริ่มและมีความคิดเห็นที่มีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ของกลุ่ม
4.2 วิธีการสอน
1) จัดกิจกรรมในชั้นเรียนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษามีปฏิสมั พันธ์กับนักศึกษาผู้อื่นในชั้นเรียน
2) มอบหมายงานกลุ่มและมีการเปลี่ยนกลุ่มทํางานตามกิจกรรมที่มอบหมายเพื่อให้นักศึกษา
ทํางานได้กับผู้อื่น
4.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2) ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมายจากการทํางานกลุ่ม
3) ประเมินจากการนําเสนอผลงานการทํากิจกรรมโครงการ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 5.1.1 มีความสามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้
ในการวิเคราะห์และตัดสินใจ
5.1.2 มีความสามารถสื่อสารภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศได้
 5.1.3 มี ค วามสามารถสื่ อ สารเพื่ อ อธิ บ ายและสร้ างความเข้ าใจ การเขี ย นรายงาน และ
การนําเสนองานต่อกลุ่มบุคคลที่แตกต่างได้อย่างเหมาะสม
 5.1.4 มีความสามารถนําเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดําเนินงาน
5.2 วิธีการสอน
1) แนะนําเทคนิคการสืบค้นข้อมูล แหล่งข้อมูลและวิธีการเลือกข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
2) มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) มอบหมายงานที่ต้องมีการนําเสนอทั้งในรูปเอกสารและวาจาประกอบสื่อเทคโนโลยี
5.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินรายงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) ประเมินทักษะการใช้ภาษาจากรายงานและการนําเสนอหน้าชั้นเรียน
3) ประเมินทักษะการใช้สื่อจากการรายงานหน้าชั้นเรียน

9

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
1

แนะนําบทเรียนและทดสอบพื้นฐานของ
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. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการจัดการโลจิ
สติกส์และซัพพลายเซน
สําหรับธุรกิจค้าปลีก
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. วิดิทัศน์ เรื่อง “What
is Logistics
Management?”
4. ใบงาน

ผู้สอน
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
1
ผศ.ดร.
ประศาสน์
นิยม
และดร.กัญญ
ทอง หรดาล
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สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
2

3

การจัดการซัพพลายเชน
-โครงสร้างซัพพลายเซน
-กระบวนการซัพพลายเซน
-ความสําเร็จการจัดการซัพพลายเซน
Learning Outcome
- เข้าใจโครงสร้างซัพพลายเซน
- สามารถอธิบายกระบวนการซัพพลายเซนได้
การให้บริการลูกค้า
-การบริการลูกค้า
-ความพึงพอใจของลูกค้า
-การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า
-การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

1.เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการจัดการโลจิ
สติกส์และซัพพลายเซน
กิจกรรม การเตรียมการนําเสนอด้วยแผนที่ สําหรับธุรกิจค้าปลีก
ความคิด (Mind Mapping) ผู้สอนกําหนด 2. สื่อการสอน
ประเด็นที่เกี่ยวกับความสําคัญของซัพพลาย PowerPoint
3. ใบงาน
เซน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
บรรยายและอภิปรายร่วมกัน

กิจกรรมการเรียนการสอน
บรรยายและอภิปรายร่วมกัน

กิจกรรม การวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
ประสบการณ์ของลูกค้าที่เหนือกว่าในการ
จัดส่งสินค้า กรณีศึกษาบริษทั TNT

Learning Outcome
- อธิบายความหมาย การบริการลูกค้าได้ได้
- สามารถพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าได้
4

ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์
-เทคโนโลยีสารสนเทศด้านโลจิสติกส์ ด้านการ
สื่อสาร บาร์โค้ด RFID ERP

สื่อการสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
บรรยายและอภิปรายร่วมกัน

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
1
ผศ.ดร.
ประศาสน์
นิยม
และดร.กัญญ
ทอง หรดาล

1.เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการจัดการโลจิ
สติกส์และซัพพลายเซน
สําหรับธุรกิจค้าปลีก
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงาน

1, 2

ผศ.ดร.
ประศาสน์
นิยม
และดร.กัญญ
ทอง หรดาล

1.เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการจัดการโลจิ
สติกส์และซัพพลายเซน

1, 2

ผศ.ดร.
ประศาสน์
นิยม
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สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่

จํานวน
ชั่วโมง

Learning Outcome
-เข้าใจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโลจิสติกส์
ในแต่ละประเภทได้
5

6

การจัดซื้อและการจัดหา
-บทบาทของการจัดซื้อในโลจิสติกส์
-กิจกรรมการจัดซื้อ
-การวางแผนการจัดซื้อ
-การจัดการต้นทุนการจัดซื้อ
-การจัดซื้อระบบอิเล็คทรอนิกส์
Learning Outcome
-เข้าใจบทบาทของการจัดซื้อ การวางแผน และ
กิจกรรมการจัดการต้นทุนในกิจกรรมโลจิสติกส์
ได้
แนวคิดสินค้าคงคลังและการจัดการ
-แนวคิดพื้นฐานของสินค้าคงคลัง
-การจัดการสินค้าคงคลัง
-กลยุทธ์สินค้าคงคลังในมิติทางการเงิน
Learning Outcome
-อธิบายแนวคิดพื้นฐานของสินค้าคงคลังได้

3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

กิจกรรม การเตรียมการนําเสนอด้วยแผนที่ สําหรับธุรกิจค้าปลีก
ความคิด (Mind Mapping) ผู้สอนกําหนด 2. สื่อการสอน
ประเด็นที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศและ
PowerPoint
เทคโนโลยีด้านโลจิสติกต์
3. ใบงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.เอกสารประกอบการ
บรรยายและอภิปรายร่วมกัน
สอนวิชาการจัดการโลจิ
สติกส์และซัพพลายเซน
กิจกรรม การวิเคราะห์และการนําเสนอ
สําหรับธุรกิจค้าปลีก
บทความวิจัยเกี่ยวกับการจัดซื้อและการ
2. สื่อการสอน
จัดหา
PowerPoint
3. ใบงาน

กิจกรรมการเรียนการสอน
บรรยายและอภิปรายร่วมกัน
กิจกรรม การวิเคราะห์กรณีศกึ ษา การ
จัดการสต็อกสินค้าเมื่อเผชิญกับความ
ต้องการของลูกค้า กรณีศึกษาร้านแมค
โดนัลด์

1.เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการจัดการโลจิ
สติกส์และซัพพลายเซน
สําหรับธุรกิจค้าปลีก
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงาน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน
และดร.กัญญ
ทอง หรดาล

1, 2

ผศ.ดร.
ประศาสน์
นิยม
และดร.กัญญ
ทอง หรดาล

1, 2, 3

ผศ.ดร.
ประศาสน์
นิยม
และดร.กัญญ
ทอง หรดาล
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สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
7

8

แนวคิดสินค้าคงคลังและการจัดการ (ต่อ)
-ผลกระทบของการหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง
ต่อต้นทุนถือครองสินค้าคงคลัง
-สัญญาณที่ไม่ดีของการจัดการสินค้าคงคลัง
-การพัฒนาการจัดการสินค้าคงคลัง
-ผลกระทบของการลดสินค้าคงคลังต่อกําไรของ
องค์การ
Learning Outcome
-อธิบายผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดจากการจัดการ
สินค้าคงคลังได้
การจัดการวัสดุและการพยากรณ์
-ขอบเขตของการจัดการวัตถุดิบ
-การพยากรณ์
การจัดการคุณภาพโดยรวม
-การบริหารและควบคุมการไหลของวัตถุดิบ
Learning Outcome
-อธิบายการจัดการวัตถุดิบและการควบคุมการ
ไหลของวัตถุดิบได้

จํานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
บรรยายและอภิปรายร่วมกัน
กิจกรรม แบ่งกลุ่มให้นกั ศึกษาวิเคราะห์
กรณีศึกษาด้านการจัดการสินค้าคงคลัง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
บรรยายและอภิปรายร่วมกัน
กิจกรรม การวิเคราะห์และการนําเสนอ
บทความวิจัยเกี่ยวกับการพยากรณ์

สื่อการสอน
1.เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการจัดการโลจิ
สติกส์และซัพพลายเซน
สําหรับธุรกิจค้าปลีก
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงาน

1.เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการจัดการโลจิ
สติกส์และซัพพลายเซน
สําหรับธุรกิจค้าปลีก
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงาน

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
1, 2, 3
ผศ.ดร.
ประศาสน์
นิยม
และดร.กัญญ
ทอง หรดาล

1, 2, 3

ผศ.ดร.
ประศาสน์
นิยม
และดร.กัญญ
ทอง หรดาล
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สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
9

10

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

จํานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
บรรยายและอภิปรายร่วมกัน
กิจกรรม แบ่งกลุ่มให้นกั ศึกษาวิเคราะห์
กรณีศึกษา การจัดการคลังสินค้าของแต่ละ
บริษัท โดยวิเคราะห์ถึงข้อดี ข้อเสีย และ
ข้อจํากัด และสุ่มนําเสนอผลงาน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
บรรยายและอภิปรายร่วมกัน
กิจกรรม แบ่งกลุ่มให้นกั ศึกษาวาทีในญัตติ
“คลังสินค้าสาธารณะดีกว่าคลังสินค้า
เอกชน”

สื่อการสอน
1.เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการจัดการโลจิ
สติกส์และซัพพลายเซน
สําหรับธุรกิจค้าปลีก
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงาน
1.เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการจัดการโลจิ
สติกส์และซัพพลายเซน
สําหรับธุรกิจค้าปลีก
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงาน

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
2, 3
ผศ.ดร.
ประศาสน์
นิยม
และดร.กัญญ
ทอง หรดาล

2, 3

ผศ.ดร.
ประศาสน์
นิยม
และดร.กัญญ
ทอง หรดาล

14
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
11

12

การขนส่ง
- ลักษณะของผู้ขนส่งและบริการ
- การกําหนดราคาค่าขนส่งและประเด็นที่
เกี่ยวข้อง
- การจัดการโลจิสติกส์และการขนส่ง
Learning Outcome
-อธิบายความสําคัญของการขนส่งในกิจกรรมโล
จิสติกส์ได้
การควบคุมดูแลวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และโลจิ
สติกส์ย้อนกลับ
- ความหมายของวัตถุดิบและการจัดการวัตถุดิบ
- ความสําคัญของวัตถุดิบ
- ความหมายของบรรจุภัณฑ์และการจัดการ
บรรจุภัณฑ์
- ความสําคัญของบรรจุภัณฑ์
- แนวทางการจัดการบรรจุภัณฑ์โลจิสติกส์ให้มี
ประสิทธิภาพ
Learning Outcome
-อธิบายความสําคัญของการควบคุมดูแลวัตถุดิบ
และบรรจุภัณฑ์ได้

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3

1.เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการจัดการโลจิ
สติกส์และซัพพลายเซน
กิจกรรม การเตรียมการนําเสนอด้วยแผนที่ สําหรับธุรกิจค้าปลีก
ความคิด (Mind Mapping) ผู้สอนกําหนด 2. สื่อการสอน
ประเด็นที่เกี่ยวกับ ผลดีและผลเสียของการ PowerPoint
ขนส่งในแต่ละประเภท
3. ใบงาน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
บรรยายและอภิปรายร่วมกัน

กิจกรรมการเรียนการสอน
บรรยายและอภิปรายร่วมกัน

1.เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการจัดการโลจิ
สติกส์และซัพพลายเซน
กิจกรรม ทํา Clip VDO จําลองสถานการณ์ สําหรับธุรกิจค้าปลีก
เกี่ยวกับการจัดการวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ 2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงาน

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
2, 3
ผศ.ดร.
ประศาสน์
นิยม
และดร.กัญญ
ทอง หรดาล

2, 3

ผศ.ดร.
ประศาสน์
นิยม
และดร.กัญญ
ทอง หรดาล

15
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
13

13

จํานวน
ชั่วโมง
3

การควบคุมดูแลวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และโลจิ
สติกส์ย้อนกลับ (ต่อ)
- ความหมายและความสําคัญของโลจิสติกส์
ย้อนกลับ
- ประโยชน์ของโลจิสติกส์ย้อนกลับ
- แนวทางการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยโลจิสติกส์
ย้อนกลับ
Learning Outcome
-อธิบายความสําคัญของโลจิสติกส์ย้อนกลับได้
- อธิบายแนวโน้มความน่าจะเป็นของประโยชน์
ของโลจิสติกส์ย้อนกลับในอนาคตได้
การควบคุมงานโลจิสติกส์และโลจิสติกส์โลก
- ความสําคัญของโลจิสติกทีม่ ีประสิทธิผล
- ประเภทของโครงสร้างองค์กรโลจิสติกส์
- การตัดสินใจทางกลยุทธ์ในองค์กรโลจิสติกส์
Learning Outcome
-อธิบายลักษณะของการจัดการโลจิสติกส์ทมี่ ี
ประสิทธิผลได้

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
บรรยายและอภิปรายร่วมกัน

1.เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการจัดการโลจิ
สติกส์และซัพพลายเซน
กิจกรรม การเตรียมการนําเสนอด้วยแผนที่ สําหรับธุรกิจค้าปลีก
ความคิ ด (Mind Mapping) ผู้ ส อนกําหนด 2. สื่อการสอน
ประเด็นที่เกี่ยวกับ ประโยชน์ของโลจิสติกส์ PowerPoint
ย้อนกลับสําหรับธุรกิจค้าปลีก
3. ใบงาน

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
2, 3
ผศ.ดร.
ประศาสน์
นิยม
และดร.กัญญ
ทอง หรดาล

กิจกรรม นําเสนอกิจกรรมการจัดการ
วัตถุดิบและผลิตภัฑณ์ (PPT นําเสนอ และ
Clip VDO)
3

กิจกรรมการเรียนการสอน
บรรยายและอภิปรายร่วมกัน

1.เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการจัดการโลจิ
สติกส์และซัพพลายเซน
กิจกรรม วิเคราะห์กรณีศึกษาการจัดการโล สําหรับธุรกิจค้าปลีก
จิสติกส์ที่มีประสิทธิผลในธุรกิจค้าปลีก
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงาน

1, 2, 3

ผศ.ดร.
ประศาสน์
นิยม
และดร.กัญญ
ทอง หรดาล
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สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
14

15

การควบคุมงานโลจิสติกส์และโลจิสติกส์โลก
(ต่อ)
- ลําดับขั้นของการวางแผน
- การเชื่อมโยงกลยุทธ์โลจิสติกส์กับกลยุทธ์
องค์การ
- กระบวนการวางแผนในองค์การ
Learning Outcome
-เข้าใจความสําคัญของการจัดการกลยุทธ์ใน
กิจกรรมโลจิสติกส์ได้
การควบคุมงานโลจิสติกส์และโลจิสติกส์โลก
(ต่อ)
- แผนเชิงกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์
- ความท้าทายในอนาคตและประเด็นสําคัญใน
กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์
รายงานและนําเสนอ
Learning Outcome
-เข้าใจและประยุกต์ใช้แผนเชิงกลยุทธ์ด้านโลจิ
สติกส์ได้

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3

1.เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการจัดการโลจิ
สติกส์และซัพพลายเซน
กิจกรรม กรณีศึกษา “ทําไมการวางแผนจึง สําหรับธุรกิจค้าปลีก
เป็นกิจกรรมทีม่ ีความสําคัญของโลจิสติกส์” 2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงาน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
บรรยายและอภิปรายร่วมกัน

กิจกรรมการเรียนการสอน
บรรยายและอภิปรายร่วมกัน

กิจกรรม การจําลองสถานการณ์การ
บริหารโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Beer
Game)

1.เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการจัดการโลจิ
สติกส์และซัพพลายเซน
สําหรับธุรกิจค้าปลีก
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงาน

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
1, 2, 3
ผศ.ดร.
ประศาสน์
นิยม
และดร.กัญญ
ทอง หรดาล

1, 2, 3

ผศ.ดร.
ประศาสน์
นิยม
และดร.กัญญ
ทอง หรดาล
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

1.การเข้าชั้นเรียน/
การตรงต่อเวลา/
การแต่งกาย/
กิจกรรมตามใบงาน

(1.1.2) (1.1.3)
(2.1.1) (2.1.3)
(2.1.4)
(3.1.1) (3.1.2)
(4.1.1) (4.1.2)
(5.1.1) (5.1.3)
(5.1.4)

2.การวิเคราะห์
กรณีศึกษา

(1.1.2) (1.1.3)
(2.1.1) (2.1.3)
(2.1.4)
(3.1.1) (3.1.2)
(5.1.1) (5.1.3)
(5.1.4)

3.รายงานและการ (1.1.2) (1.1.3)
นําเสนอ
(2.1.1) (2.1.3)
(2.1.4)
(3.1.1) (3.1.2)
(4.1.1) (4.1.2)
(5.1.1) (5.1.3)
(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

(2.1.1) (2.1.3)
(2.1.4)
(3.1.1) (3.1.2)

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
(กลุ่ ม ) หน้ าชั้นเรียน การเป็ นผู้นํ 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. (2562). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเซนสําหรับธุรกิจค้าปลีก. 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/
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและนักศึกษา การอภิปรายร่วมกัน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของนักศึกษาทั้งในและนอกชั้นเรียนสําหรับการนําความรู้ไปใช้
- การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
- ข้อเสนอแนะผ่านกลุ่มของสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้สอนได้จัดทําเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมของหลักสูตร
(2) ประเมินจากการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาของนักศึกษา การส่งงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่นมาเป็น
ของตน
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย จัดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(2) ประเมินผลจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
(3) ประเมินผลจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
2.3 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรมการอภิปราย และการตอบคําถาม
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(2) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้ารายงานที่ได้รับมอบหมาย
(3) การสอบปฏิบัติและการสอบวัดผลความรู้ โดยการจัดทําข้อสอบเพื่อใช้วัดทักษะทางด้าน
ปัญญาของนักศึกษา โดยเน้นการแก้ปัญหา การอธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหา โดย
การประยุกต์ความรู้ที่ได้เรียนมา
2.4 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) ประเมินจากพฤติกรรม การร่วมกิจกรรม การอภิปราย
(2) ประเมินการทํางานภายในกลุ่มอย่างต่อเนื่อง
(3) ให้นักศึกษาประเมินเพื่อนร่วมกลุ่มในแต่ละกิจกรรม
2.5 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สังเกตและประเมินผลการทํางานกลุ่ม
(2) ประเมินความสามารถในการนําเสนอผลงานทั้งด้านการใช้ภาษาและการใช้สื่อเทคโนโลยี
3. การปรับปรุงการสอน
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
- ผู้ ส อนบั น ทึ ก ผลการวิ เคราะห์ ส ภาพการศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษา และพิ จ ารณาทิ ศ ทางการปรั บ
รายบุคคล
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการตรวจผลงานของนักศึกษาโดยผู้สอน และผูส้ อนท่านอื่นที่ให้
ความสนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ การพิจารณาจากผลงานที่ได้นําเสนอ
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาสําหรับการตรวจสอบผลการประเมิน ทวนสอบวิธีการ
และผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการตรวจสอบข้อสอบ รายงาน เอกสารผลงาน วิธีการให้คะแนนสอบ
และการให้คะแนนพฤติกรรม กิจกรรมของนักศึกษา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมการสอนรายวิชาทุกภาคการศึกษาที่เปิ ดการเรียนการสอนหรือตาม
ข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
- เชิญวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นส่วนร่วมใน
การทําพิจารณ์ เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องของการประยุกต์ความรู้กับปัญหาที่มาจากงานสร้างสรรค์
ของผู้สอนหรือการจัดการเรียนรู้ตามประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือสอดคล้อง

