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รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification)
รหัสวิชา FSM ๓๒๐๓ รายวิชา การบริหารจัดการขนส่งและกระจายสินค้า
สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์, การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ
วิทยาลัย โลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
ภาคการศึกษา ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาภาษาไทย
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ

FSM ๓๒๐๓
การบริหารจัดการขนส่งและกระจายสินค้า
Translations and Distribution Management

๒. จานวนหน่วยกิต

๓(๓-๐-๖)

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
๓.๑ หลักสูตร
๓.๒ ประเภทของรายวิชา

บริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาแกน

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์นพพร สุดสามารถ
๕. สถานที่ติดต่อ
๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
๖.๑ ภาคการศึกษาที่
๖.๒ จานวนผู้เรียนที่รับได้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
๒/๒๕๖๑
ประมาณ ๒๘ คน

๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน(Pre-requisite)(ถ้ามี)
๘. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถ้ามี) ๙. สถานที่เรียน

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

๑๐.วันที่จัดทาหรือปรับปรุง

วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
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หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการ ขอบเขต และความสาคัญของการจัดการ การขนส่งและกระจายสินค้า โดยนาเอาแนวคิด
และหลักการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานขององค์กรธุรกิจ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในด้าน
คุณภาพ ต้นทุน และการตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการอาศัยเครื่องมือ แนวคิด เทคนิค และวิธีการ ทางด้านการจัดการ การ
ขนส่งและกระจายสินค้า เชื่อมโยงกับงานด้านอื่นๆ ภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ และ สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วภายใต้
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
๒.๑ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจความหมาย ขอบเขต และ ความสาคัญของการบริหารจัดการขนส่งและกระจายสินค้า
๒.๒ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจองค์ประกอบ ความสัมพันธ์ กิจกรรม และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ของการจัดการขนส่งและกระจายสินค้า
๒.๓ เพื่อให้นักศึกษาสามารถวางแผนการจัดระบบการจัดการขนส่งและกระจายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๔ เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ต้นทุน ปัจจัยในการตัดสินใจ และ แก้ไขปัญหา ได้อย่างถูกต้อง
๒.๕ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจ วิธีการวัดประสิทธิภาพของการบริหารจัดการขนส่งและกระจายสินค้า
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดาเนินการ
๑. คาอธิบายรายวิชา
Translations and Distribution Management
หลักการจัดการคลังสินค้าและวิธีการ โกดังสินค้าเมื่อเทียบกับศูนย์กระจายสินค้า การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในคลังสินค้าและโลจิสติกส์
สถานที่ตั้งและการเลือกสถานที่ เค้าโครงคลังสินค้า การจั ดการวัสดุ การจัดการสินค้าคงคลัง ระบบการจัดการคลังสินค้า การวัด
ประสิทธิภาพของการดาเนินงานคลังสินค้า การบริการขนส่ง เอกสารขนส่งในประเทศและต่างประเทศ การพัฒนาอย่างรวดเร็วและ
การจัดการ ต้นทุนการขนส่งและการกาหนดราคาระบบการจัดการขนส่ง และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการขนส่ง
Principles of warehouse management and procedure, comparison between warehouse and distribution center,
warehouse strategic decision making and logistics, location and location selection, warehouse layout, material
management, inventory management, warehouse management system, inventory management performance measures,
shipping services, domestic and international shipping documents, rapid development, transportation cost management
and transportation management system, pricing and transportation performance analysis
๒. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
(ชั่วโมง)
(ชั่วโมง)
บรรยาย ๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์
สอนเสริมตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม

การศึกษาด้วยตนเอง
(ชั่วโมง)
การศึกษาด้วยตนเอง ๖
ชั่วโมงต่อสัปดาห์

๓. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
๓.๑ อาจารย์ประจารายวิชาทา Power point รายวิชาลงหน้าเว็บมหาวิทยาลัย และเรื่องที่เกี่ยวข้อง
๓.๒ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) nsudsamart@gmail.com
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หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา

(๑) การยึดมั่นในคุณธรรม และจริยธรรม

(๒) วินัย ซื่อสัตย์ สุจริต ตรงต่อเวลา

(๓) มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ มีจิตสานึกที่ดี

(๔) มีความรับผิดชอบต่อหน้าทีส่ ามารถปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคมที่มีความขัดแย้งสูง ยึดฐานคิดทางศีลธรรมทั้ง
ในเรื่องส่วนตัวและสังคม
๑.๒ วิธีการสอน
หลักสูตรกาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัยโดยเน้นการเข้าชัน้ เรียนให้ตรงเวลา
ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยนักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทางานกลุ่มนั้น ต้องฝึกให้รู้
หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่มมีความซื่อสัตย์โดยไม่ต้องกระทาการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น
เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผสู้ อนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชาตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
นักศึกษา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
๑.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมายและร่วมกิจกรรม
(๒) ประเมินจากความมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(๓) ปริมาณการทาทุจริตในการสอบ
(๔) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
๒. ความรู้
๒.๑ ความรู้ที่ต้องพัฒนา

(๑) รู้และเข้าใจหลักการทฤษฏีพนื้ ฐานด้านการบริหารจัดการขนส่งและกระจายสินค้า และ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
การกาหนดกลยุทธ์ และ การออกแบบระบบการกระจายสินค้า (Distribution Network Design) การเลือกใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสาหรับการบริหารจัดการขนส่งและกระจายสินค้า (Transport and Warehouse Management System) การ
วิเคราะห์ตน้ ทุน และ การวัดผลประสิทธิภาพการดาเนินงาน

(๒) รู้และเข้าใจหลักการของศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องกับ การขนส่งและกระจายสินค้า เช่น หลักกฎหมาย หลักการจัดการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

(๓) ติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการอันเกิดจากการวิจยั ทั้งในศาสตร์โลจิสติกส์และในศาสตร์ทเี่ กี่ยวข้อง
๒.๒ วิธีการสอน
ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบโดยเน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของ
รายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรูจ้ ากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงเป็น
วิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
๒.๓ วิธีการประเมินผล
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ
(๑) การทดสอบย่อย
(๒) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(๓) การประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
(๔) การประเมินจากแผนธุรกิจ โครงการ หรืองานวิจัยที่นาเสนอประเมินจากการนาเสนอในชั้นเรียน
(๕) ประเมินจากรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
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๓.ทักษะทางปัญญา
๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา

(๑) มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์

(๒) สามารถประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฏีและกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการตัดสินใจ และ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม

(๓) สามารถแก้ไขปัญหาจัดการขนส่งและกระจายสินค้าได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
๓.๒ วิธีการสอน
(๑) ในการเรียนการสอนต้องฝึกกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาโดยเริ่มต้นจากปัญหาที่ง่ายและเพิ่ม
ระดับความแยกขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้ตอ้ งจัดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรายวิชา
(๒) การจัดการสอนแบบยึดผูเ้ รียนเป็นสาคัญด้วยการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์จาลอง
(๓) จัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Leaning : PBL)
(๔) มีการปฏิบตั ิจริงในสถานประกอบการเพื่อเป็นการเรียนวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง
๓.๓ วิธีการประเมินผล
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียนการ
ทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์เป็นต้น
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา

(๑) มีความสามารถในการทางานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๒) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

(๓) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

(๔) มีภาวะผู้นา
๔.๒ วิธีการสอน
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาให้นักศึกษาเรียนรู้แบบร่วมมือฝึกการทางานเป็นกลุม่ ตลอดจนมีการสอดแทรกเรื่องความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมการมีมนุษยสัมพันธ์การเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กรเข้าไปในรายวิชาต่าง ๆ
๔.๓ วิธีการประเมินผล
ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียนและสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออก
ในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา

(๑) มีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน

(๒) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอีกทั้งมีความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติในอันที่จะวิเคราะห์สถานการณ์

(๓) การนาเสนอข้อมูลโดยใช้คณิตศาสตร์และสถิติที่เหมาะสมกับบริบท

(๔) มีความรูภ้ าษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศเพียงพอที่จะสื่อสารได้
๕.๒ วิธีการสอน
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้เรียนรูด้ ้วยการปฏิบัติในหลากหลายสถานการณ์
๕.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือคณิตศาสตร์และสถิติ
(๒) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายการอภิปรายกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน

หน้า | ๔

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก
หมายเหตุ
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
เว้นว่าง
หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ
ซึ่งจะปรากฏอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
๑
หัวข้ อที่ ๑: ความรู้เบื้องต้น การบริ หาร
จัดการขนส่งและกระจายสินค้า
๑.๑ บทบาท และ ความสาคัญ ของการขนส่งและ
การกระจายสินค้า
๑.๒ รูปแบบการกระจายสินค้า
๑.๓ องค์ ประกอบหลั กของระบบการกระจาย
สินค้า
๒
หัวข้อที่ ๒ : การออกแบบเครือข่ายกระจาย
สินค้า
๒.๑ ปัจจัยในการพิจารณาเลือกช่องทางในการ
กระจายสินค้า
๒.๒ การเลือกที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้า
๒.๓ การเลือกรูปแบบการขนส่ง

จานวน
ชั่วโมง
๓

กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน/สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
ใช้สื่อการสอนเป็นภาพโดยใช้ power ๑. บรรยายโดยใช้ power
point
point และ วิดีโอในการนาเสนอ
๒. ตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นร่วมกัน
๓. มอบหมายงานกลุ่ม

๓

ใช้สื่อการสอนเป็นภาพโดยใช้ power ๑. บรรยายโดยใช้ power
point ในการนาเสนอ
point
ใช้กรณีศึกษาประกอบการสอน
๒. ตอบข้อซักถามและ
แลกเปลีย่ นข้อคิดเห็นร่วมกับ
นักศึกษา
ใช้สื่อการสอนเป็นภาพโดยใช้ power
point ในการนาเสนอ
ให้นักศึกษา อภิปรายงานกลุม่ ที่ได้รับ
มอบหมาย โดยใช้สื่อ power point
ในการนาเสนอ
ให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น
ใช้สื่อการสอนเป็นภาพโดยใช้ power
point ในการนาเสนอ
ให้นักศึกษา อภิปรายงานกลุม่ ที่ได้รับ
มอบหมาย โดยใช้สื่อ power point
ในการนาเสนอ
ให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น
ทบทวนเนื้อหาวิชาก่อนขึ้นบทเรียน
ใหม่สัปดาห์หน้า บรรยายเนื้อหาโดย
ใช้ power point ในการนาเสนอ

๓

หัวข้อที่ ๓ : ระบบการวางแผนกระจาย
สินค้า
๓.๑ ระบบการเติมเต็มสินค้า
๓.๒ การหาจุดสั่งซื้อและการหาปริมาณสินค้า
สารอง

๓

๔

หัวข้อที่ ๔ : การบริหารศูนย์กระจายสินค้า
๔.๑ ความหมายและความสาคัญของศูนย์
กระจายสินค้า
๔.๒ การออกแบบศูนย์
๔.๓ การบริหารพื้นที่คลังสินค้ากระจายสินค้า

๓

๕

หัวข้อที่ ๕: การบริหารศูนย์กระจายสินค้า
(ต่อ)
๕.๑ กิจกรรมในศูนย์กระจายสินค้า
๕.๒ อุปกรณ์ในการจัดเก็บและเคลื่อนย้าย
สินค้า

๓

๑. บรรยายโดยใช้ power
point
๒. ตอบข้อซักถามในหัวข้อที่สอน
และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับ
นักศึกษา
๑. บรรยายโดยใช้ power
point
๒. ตอบข้อซักถามในหัวข้อที่สอน
และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับ
นักศึกษา
๑. บรรยายโดยใช้ power
point
๒. ตอบข้อซักถามในหัวข้อที่สอน
และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับ
นักศึกษา

หน้า | ๕

สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก
กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน/สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

๕.๓ ระบบคุณภาพที่เกีย่ วข้องกับศูนย์กระจาย
สินค้า
๕.๔ ปัญหาในการดาเนินงานและแนว
ทางแก้ไข
๖

หัวข้อที่ ๖ การบริหารต้นทุนคลังสินค้าและ
สินค้าคงคลัง
๖.๑ ต้นทุนในการจัดเก็บรักษา
๖.๒ ต้นทุนสินค้าคงคลัง
๖.๓ การบริหารทรัพยากร
๖.๔ ความเสีย่ งที่เกิดจากสินค้าคงคลัง

๓

ทบทวนเนื้อหาวิชาก่อนขึ้นบทเรียน ๑. บรรยายโดยใช้ power
ใหม่สัปดาห์หน้า บรรยายเนื้อหาโดย point
ใช้ power point ในการนาเสนอ
๒. ตอบข้อซักถามในหัวข้อที่สอน
และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับ
นักศึกษา

๗

หัวข้อที่ ๗ : เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารศูนย์กระจายสินค้า
๗.๑ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
๗.๒ การสาธิตโปรแกรมบริหารศูนย์กระจาย
สินค้า
๗.๓ เงื่อนไขในการหยิบสินค้า (FIFO FEFO
LIFO)

๓

ทบทวนเนื้อหาวิชาก่อนสอบ และ
๑. บรรยายโดยใช้ power
ส่งและโครงงานพร้อมรายงานโดยใช้ point
power point ในการนาเสนอ
๒. ตอบข้อซักถามในหัวข้อที่สอน
และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับ
นักศึกษา

๘

๙

๑๐

หัวข้อที่ ๘ : การวัดผลประสิทธิภาพในการ
บริหารศูนย์กระจายสินค้า
๘.๑ การกาหนดดัชนีชี้วัดผลสาเร็จ
๘.๒ การรวบรวมเก็บข้อมูลเพื่อจัดทาดัชนีชี้วัดผล
สาเร็จ
๘.๓ การจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงาน
หัวข้อที่ ๙ : การบริหารการขนส่ง
๙.๑ ความรู้เบื้องต้นเกีย่ วกับการขนส่ง
๙.๒ ความสาคัญของการขนส่งใน
กระบวนการโลจิสติกส์
หัวข้อที่ ๑๐ : การบริหารการขนส่ง(ต่อ)
๑๐.๑ ระดับของการบริหารการขนส่ง
๑๐.๒ ประเภทของการขนส่ง
๑๐.๓ การบริหารทรัพยากรที่ใช้ในการขนส่ง
๑๐.๔ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง
๑๐. ๕ การเลือกใช้ประเภทรถบรรทุกที่
เหมาะสมกับสินค้า
๑๐.๖ ปัญหาในการดาเนินงานและแนว
ทางแก้ไข

สอบกลางภาค
๓
ใช้สื่อการสอนเป็นภาพโดยใช้ power
point ในการนาเสนอ
ให้นักศึกษา อภิปรายงานกลุม่ ที่ได้รับ
มอบหมาย โดยใช้สื่อ power point
ในการนาเสนอ
ให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น
๓
ใช้สื่อการสอนเป็นภาพโดยใช้ power
point ในการนาเสนอ
ให้นักศึกษา อภิปรายงานกลุม่ ที่ได้รับ
มอบหมาย โดยใช้สื่อ power point
ในการนาเสนอ
ให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น
๓
ใช้สื่อการสอนเป็นภาพโดยใช้ power
point ในการนาเสนอ
ให้นักศึกษา อภิปรายงานกลุม่ ที่ได้รับ
มอบหมาย โดยใช้สื่อ power point
ในการนาเสนอ
ให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น

๑. บรรยายโดยใช้ power
point
๒. ตอบข้อซักถามในหัวข้อทีส่ อน
และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับ
นักศึกษา
๑. บรรยายโดยใช้ power
point
๒. ตอบข้อซักถามในหัวข้อที่สอน
และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับ
นักศึกษา
๑. บรรยายโดยใช้ power
point
๒. ตอบข้อซักถามในหัวข้อที่สอน
และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับ
นักศึกษา

หน้า | ๖

สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
๑๑
หัวข้อที่ ๑๑ : เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารการขนส่ง
๑๑.๑ การสาธิตการใช้โปรแกรมบริหารการ
ขนส่ง
๑๑.๒ ระบบติดตามการขนส่ง (GPS)

จานวน
ชั่วโมง
๓

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก
กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน/สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
ใช้สื่อการสอนเป็นภาพโดยใช้ power ๑. บรรยายโดยใช้ power
point ในการนาเสนอ
point
ให้นักศึกษา อภิปรายงานกลุม่ ที่ได้รับ ๒. ตอบข้อซักถามในหัวข้อที่สอน
มอบหมาย โดยใช้สื่อ power point และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับ
ในการนาเสนอ
นักศึกษา
ให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น

๑๒

หัวข้อที่ ๑๒ : การวางแผนเส้นทางการขนส่ง
๑๒.๑ ข้อมูลที่จาเป็นสาหรับการวางแผน
เส้นทางการขนส่ง
๑๒.๒ สาธิตการใช้โปรแกรม

๓

ใช้สื่อการสอนเป็นภาพโดยใช้ power
point ในการนาเสนอ
ให้นักศึกษา อภิปรายงานกลุม่ ที่ได้รับ
มอบหมาย โดยใช้สื่อ power point
ในการนาเสนอ
ให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น

๑. บรรยายโดยใช้ power
point
๒. ตอบข้อซักถามในหัวข้อที่สอน
และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับ
นักศึกษา

๑๓

หัวข้อที่ ๑๓: การบริหารต้นทุนการขนส่ง
๑๓.๑ องค์ประกอบของต้นทุนการขนส่ง
๑๓.๒ การควบคุมและลดต้นทุนการขนส่ง

๓

ใช้สื่อการสอนเป็นภาพโดยใช้ power
point ในการนาเสนอ
ให้นักศึกษา อภิปรายงานกลุม่ ที่ได้รับ
มอบหมาย โดยใช้สื่อ power point
ในการนาเสนอ
ให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น

๑. บรรยายโดยใช้ power
point
๒. ตอบข้อซักถามในหัวข้อที่สอน
และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับ
นักศึกษา

๑๔

หัวข้อที่ ๑๔ : การวัดผลประสิทธิภาพในการ
บริหารการขนส่ง
๑๔.๑ การกาหนดดัชนีชี้วัดผลสาเร็จ
๑๔.๒ การรวบรวมเก็บข้อมูลเพื่อจัดทาดัชนีชี้
วัดผลสาเร็จ
๑๔.๓ การจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงาน
สรุปการเรียนการสอนปลายภาคเรียน
ทั้งหมด ยกตัวอย่างงานวิจัยและงานบริการ
วิชาการที่เกี่ยวข้อง

๓

ใช้สื่อการสอนเป็นภาพโดยใช้ power ๑. บรรยายโดยใช้ power
point ในการนาเสนอ
point
ใช้กรณีศึกษาในกาสรประกอบการสอน ๒. ตอบข้อซักถามในหัวข้อที่สอน
และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับ
นักศึกษา

๑๕

ใช้สื่อการสอนเป็นภาพโดยใช้ power ๑. บรรยายโดยใช้ power
point ในการนาเสนอ
point
ใช้กรณีศึกษาในกาสรประกอบการสอน ๒. ตอบข้อซักถามในหัวข้อที่สอน
และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับ
นักศึกษา
สอบปลายภาค
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๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
(๑)
(๒)
(๓)

(๔)

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

นักศึกษาเข้าเรียนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐ ของชั่วโมง
คะแนนเข้าเรียน
เรียนตลอดภาคการศึกษา
นั ก ศึ ก ษามี ค วามเข้ า ใจในเนื้ อ หาวิ ช าการจั ด การ
สอบทบทวนความรู้
คลังสินค้า
สอบกลางภาค
สอบวิเคราะห์กรณีศึกษาตาม
ทฤษฎีที่เรียน
การวิเคราะห์กรณีศึกษา การค้นคว้า
การนาเสนอรายงาน
นักศึกษาสามารถนาทฤษฎี กรณีศึกษาที่ได้จากการ
เรียนรู้มาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในกิจกรรมโลจิ
สติกส์ได้

สอบปลายภาค

สัปดาห์ที่
ประเมิน
๑ – ๑๕

สัดส่วน
ของการประเมินผล
๑๐
๒๐

๘
๓,๗,๘,
๑๑
๑๕

๓๐
๔๐

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตาราและเอกสารหลัก
๑) Stock J.R., Lambert D.M. (๒๐๐๑). Strategic Logistics Management. Singapore: McGraw-Hill
๒) พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ (๒๕๕๓). เอกสารประกอบการสอนวิชา การจัดการโลจิสติกส์เชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ: สาขาการ
จัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
๓) คมสัน โสมณวัตร (๒๕๕๗). เอกสารประกอบการสอนวิชา การจัดการโลจิสติกส์เชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ:สาขาการจัดการโลจิสติกส์
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
๔) Supply Chain and Logistics Management, Lambert/Stock/Ellram
๕) APICS The Educational Society for Resource Management
๖) LOGISTICS DISTRIBUTION MANAGEMENT, ALAN RUSHTON, PHIL CROUCHER, PETER BAKER
๒. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
๑) Ballou R.H., Business Logistics/Supply Chain Management. Pearson Prentice Hall
๒) Supply Chain Management (Strategy , Planning and operation) Sunil Chopra , Peter Meindl
๓. เอกสารและข้อมูลแนะนา
-
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หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ให้นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ได้แก่ วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนการ
สอนของอาจารย์ ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงอาจารย์และแนวทางการเรียนการ
สอนแบบ ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน
(ระบุวิธีการประเมินที่จะได้ข้อมูลการสอน เช่น จากผู้สังเกตการณ์ หรือทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา เป็นต้น)
ประเมินโดยวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน หรือจากการสังเกตการสอน โดยอาจารย์ผู้
ควบคุมดูแลรายวิชา และผลการเรียนของนักศึกษา
๓. การปรับปรุงการสอน
(อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เช่น คณะ/ภาควิชามีการกาหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว้อย่างไรบ้าง การวิจัยใน
ชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น)
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการกาหนดให้อาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ผู้ควบคุมดูแลรายวิชานั้นทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และ
วิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิภาพของรายวิชา แล้วจัดทารายงานเมื่อสอนจบภาคเรียน
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
(อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา เช่น ทวนสอบ
จากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปสาหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน หรือสาหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละ
ด้าน)
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถาม
นักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์โดยรวมในรายวิชา เช่นการสอบ pre-test และ post-test
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แผนที่แสดงการ
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) มคอ. ๒

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

 ความรับผิดชอบหลัก
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รหัสวิชา FSM ๓๒๐๓
ชื่อรายวิชา
การบริหารจัดการขนส่งและกระจายสินค้า
Translations and Distribution
Management

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
บุคคลและความรับผิดชอบ
การใช้เทคโนโลยี
ระหว่างบุคคลและความ
สารสนเทศเชิงตัวเลข
รับผิดชอบ
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ความรับผิดชอบรอง

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๔

๕

๑

๒

๓

๔







































ความรับผิดชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจานวนได้ตามความรับผิดชอบ
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