
มคอ. ๓ 
หลักสตูรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 
 

รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 
รหัสวิชา CLS๒๑๐๑ รายวิชา การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

สาขาวิชา การจัดการการโลจิสติกส์/การจัดการการขนส่ง  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชื่อรายวิชา   

รหัสวิชา   CLS๒๑๐๑ 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Logistics and Supply Chain Management 

 
๒. จ านวนหน่วยกิต   ๓ (๓-o-๖)  หน่วยกิต  
       
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

๓.๑  หลักสูตร       บริหารธุรกิจบัณฑิต 
๓.๒ ประเภทของรายวิชา    วิชาแกน 

 
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    

๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิา           - 
๔.๒  อาจารย์ผู้สอน                      ดร.ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชตสิมบัต ิ
 

๕.  สถานที่ติดต่อ วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน / E – Mail: natpatsaya.se@ssru.ac.th /034-964-917, 062-4913343 
 
๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๖o    ชั้นปทีี่  ๑ 
๖.๒ จ านวนผู้เรียนที่รับได ้ ไม่เกิน  ๕o คน 

 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถ้ามี) ….......ไม่มี................................. 
 
๘. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)(ถ้ามี) ….......ไม่ก าหนด........................ 
 
๙. สถานที่เรียน              วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
๑๐. วันที่จัดท าหรือปรับปรุง   วันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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รายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา    
          ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน            
          ๑.๒ เพ่ือให้สามารถน าความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหา  การผลิตสินค้าหรือบริการ   การจัดการวัสดุและขนถ่าย
ล าเลียง  ระบบรรจุภัณฑ์ในงานโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการการกระจายสินค้า การ
จัดการการขนส่ง การจัดการการส่งมอบและการบริการลูกค้า และการจัดการโลจิสติกส์และ    โซ่อุปทานระดับโลก  ไปใช้
เป็นพื้นฐานส าหรับการเรียนในรายวิชาชีพขั้นสูงต่อไป  
          ๑.๓ เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์และแสดงวิธีการแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานภายใต้กิจกรรมของโลจิสติกส์
และซัพพลายเชนได้ 
          ๑.๔ เพ่ือให้สามารถสังเคราะห์หลักการออกแบบวิธีการด าเนินงานในบางกิจกรรมของโลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้ 
          ๑.๕ เพ่ือให้สามารถประเมินผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระดับโลก   

๑.๖ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรับผิด ตรงต่อเวลาและไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น 
 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ ปรับปรุงรายวิชา 
  เพ่ือใหเ้นื้อหามีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ในปัจจุบัน   
 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา 
 Logistics and Supply Chain Management 

บทบาทของโลจิสติกส์และซัพพลายเชนต่อองค์กรและต่อระบบเศรษฐกิจ ด าเนินงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
การจัดหา การจัดซื้อ การจัดการสินค้าคงคลัง การผลิต การขนส่ง การให้บริการลูกค้าตลอดจนการน าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่
มาใช้ในการประเมินการท างานของระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพ่ือสร้างความได้เปรียบอย่างยั่งยืน 
 Role of logistics and supply chain for organization and economic system, operation of logistic and 
supply chain, procurement, purchasing, inventory management, production, transportation, customer 
service, as well as application of modern technology to evaluate performance in logistics and supply 
chain for sustainable advantage. 
 
๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

บรรยาย ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์   - - การศึกษาด้วยตนเอง ๖ 
ชั่วโมง/สัปดาห์   

45 ช่ัวโมง (Hour) - - 90 ช่ัวโมง (Hour) 
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๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 (ผู้รับผิดชอบรายวชิาโปรดระบขุ้อมูล   ตัวอย่างเช่น  ๑ ชัว่โมง / สัปดาห์) 
 ๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองที่ห้องพกัอาจารย์ผู้สอน  ห้องพักหมายเลข  ชั้น 1 อาคาร 2 วันจันทร์ เวลา 9.00-16.00 น. 
 ๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ทีท่ างาน / มือถือ  หมายเลข  081-557-6310 
 ๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)  natpatsaya.se@ssru.ac.th 
 ๓.๔ ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line) Line id: Ann.mpower 
 ๓.๕ ปรึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard) website: www.Dr-Ann.com และ
www.teacher.ssru.ac.th/natpatsaya_se/ 
 

หมวดที ่๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
๑.คุณธรรม  จริยธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  การยึดมั่นในคุณธรรม และจริยธรรม 
       (๒)  วินยั ซื่อสัตย์ สุจรติ ตรงต่อเวลา 
 (๓)  มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ มีจิตส านึกทีด่ี 
 (๔)  มีความรับผดิชอบต่อหนา้ที่สามารถปรับวิถีชีวิตอยา่งสรา้งสรรค์ในสังคมที่มีความขัดแยง้สูง ยึดฐานคิดทาง

ศีลธรรมทั้งในเร่ืองส่วนตัวและสงัคม 
๑.๒   วิธีการสอน 

หลักสูตรก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นกัศึกษามีระเบียบวนิัยโดยเนน้การเข้าชั้นเรียนให้ตรง
เวลาตลอดจนการแต่งกายที่เปน็ไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยนักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้น 
ต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผูน้ ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่มมีความซื่อสัตย์โดยไม่ต้องกระท าการทุจริตในการสอบหรือ
ลอกการบ้านของผู้อื่นเปน็ตน้ นอกจากนี้อาจารย์ผูส้อนทุกคนตอ้งสอดแทรกเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
ตลอดจนเป็นแบบอยา่งที่ดีแก่นกัศึกษา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

 
๑.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมายและร่วมกิจกรรม 
(๒) ประเมินจากความมีวนิัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
(๓) ปริมาณการท าทุจริตในการสอบ 
(๔)  ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมาย 

๒. ความรู้ 
๒.๑   ความรู้ที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  รู้และเข้าใจหลักการทฤษฏีพื้นฐานด้านโลจิสติกส์และสามารถน าไปประยุกต์ใชไ้ด้ในการวางแผนและ  
                 แก้ไขปัญหาในกิจกรรมด้านโลจสิติกส์และโซ่อุปทาน 
 (๒)  รู้และเข้าใจหลักการของศาสตร์อ่ืนที่เก่ียวข้องกับโลจสิติกส์เช่น หลักเศรษฐศาสตร์ หลักกฎหมาย  
                 หลักการจัดการเป็นตน้ โดยสามารถน ามาประยกุต์หรือเป็นพื้นฐานของโลจิสติกส์ 
 (๓)  ติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวชิาการอันเกิดจากการวิจัยทั้งในศาสตร์โลจสิติกส์และในศาสตร์ที่ 
                 เก่ียวข้อง 
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๒.๒   วิธีการสอน 

ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบโดยเนน้ผู้เรียนเปน็ส าคัญทั้งนีใ้ห้เป็นไปตามลักษณะของรายวชิาตลอดจนเนื้อหา
สาระของรายวชิานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดงูานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรงเป็นวทิยากรพเิศษเฉพาะเร่ืองตลอดจนฝึกปฏบิัติงานในสถานประกอบการ 
๒.๓    วิธีการประเมินผล 
 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ 

(๑) การทดสอบย่อย 
(๒) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(๓)  การประเมินจากรายงานทีน่ักศึกษาจัดท า 
(๔)  การประเมินจากแผนธุรกิจ โครงการ หรืองานวิจัยทีน่ าเสนอประเมินจากการน าเสนอในชัน้เรียน  
(๕)  ประเมินจากรายวิชาฝึกประสบการณ์วชิาชีพหรือสหกิจศึกษา 

๓.ทักษะทางปัญญา 
๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ 
 (๒)  สามารถประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฏีและกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ 
                 แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค ์
 (๓)  สามารถแก้ไขปัญหาทางโลจิสติกส์ได้อยา่งเหมาะสม 
๓.๒   วิธีการสอน 

(๑) ในการเรียนการสอนต้องฝึกกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ตั้งแต่เร่ิมเข้าศึกษาโดยเร่ิมต้นจากปัญหาที่งา่ยและ
เพิ่มระดับความแยกข้ึนเร่ือย ๆ ทั้งนี้ต้องจัดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรายวิชา 

(๒)  การจัดการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์จ าลอง 
(๓)  จัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเปน็ฐาน (Problem Based Leaning : PBL) 
(๔)  มีการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการเพื่อเป็นการเรียนวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 

๓.๓    วิธีการประเมินผล 
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบตัิของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน

การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์เป็นต้น 
 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  มีความสามารถในการท างานกับผู้อื่นได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 (๒)  มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
 (๓)  สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวฒันธรรมองค์กรที่ไปปฏบิัติงานได้เป็นอยา่งดี 
 (๔)  มีภาวะผู้น า 
๔.๒   วิธีการสอน 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาให้นักศึกษาเรียนรู้แบบร่วมมือฝึกการท างานเปน็กลุ่มตลอดจนมีการสอดแทรก
เร่ืองความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมการมีมนุษยสัมพนัธ์การเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กรเข้าไปในรายวิชาต่าง ๆ 
๔.๓    วิธีการประเมินผล 
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ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียนและสังเกตุพฤติกรรม
ที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

 
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพฒันา 
 (๑)  มีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างมปีระสิทธิภาพทั้งการพดู การเขียน 
 (๒)  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอีกทั้งมีความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติในอันที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ 
 (๓)  การน าเสนอข้อมูลโดยใช้คณิตศาสตร์และสถิติที่เหมาะสมกับบริบท 
 (๔)  มีความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาตา่งประเทศเพียงพอที่จะสื่อสารได้ 
๕.๒   วิธีการสอน 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติในหลากหลายสถานการณ์ 
๕.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือคณิตศาสตร์และสถิติ 
(๒) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายการอภิปรายกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 

๖. ด้านอ่ืนๆ 
(๑) ……………………………………………………………………..………………………………… 
(๒)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
(๓)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
(๔)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
(๕)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

 
หมายเหตุ 

สัญลักษณ ์ หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  
เว้นว่าง หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 

 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 

๑. แผนการสอน (Active Learning: ใช้กระบวนการสอนแบบ CBL ร่วมกับ Flipped Classroom) 

สัปดา

ห์ท่ี 

เนื้อหา กิจกรรม สื่อการสอน 

1 

 

แนวคิดการจัดการโล
จิสติกส์และ 
โซ่อุปทาน 
 ความหมายและ

ใช้กระบวนการสอนแบบ CBL 
1. การกระตุน้ความสนใจ 
  1.1 ตรวจสอบพื้นความรู้ผู้เรียนโดยถาม
ค าถามเกี่ยวกับ “โลจิสติกส์และซัพพลาย

1. Clip VDO “One Trade Logistics” 

2. ป้าย Label เขียนชื่อกิจกรรมใน 

Supply Chain 

3. Presentation (PowerPoint) 
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บทบาทของการขนส่ง  
โลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน  
 กิจกรรมหลักของ
การจัดการ 
โลจิสติกส์และ 
โซ่อุปทาน  
 วิวัฒนาการของ
ระบบโลจิสติกส์ 
 ตัวขับเคลื่อนและ
อุปสรรคของ 
โซ่อุปทาน  
 สรุป  

เชน” 
  1.2 ให้ชม Clip VDO “One Trade 
Logistics” กระตุ้นความสนใจและน าเข้าสู่
บทเรียน 
  1.3 ถามค าถามเพ่ือให้ผู้เรียนได้คิดเกี่ยวกับ
ข้อมูลใน  Clip VDO ที่ได้รับชม 
2. การตั้งปญัหาและแบ่งกลุ่ม / บรรยาย 
  2.1 บอกหัวข้อและวัตถุประสงค์การเรียน 
  2.2 ผู้เรียนลงทะเบียนเข้าใข้งานเว็บไซต์  
e-Learning 
  2.3 สร้างกลุ่มเพื่อเพ่ิมช่องทาง
ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่าน
โปรแกรม Line  
  2.4 บรรยายและก าหนดโจทย์ปัญหาใน
ศึกษาเรื่อง “Role Play Activity การไหล
ของกิจกรรมโลจิสติกส์และ 
โซ่อุปทาน” 
2.5 ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ค้นคว้าตามโจทย์ปัญหา
ที่ก าหนด 
3. การค้นคว้าและคิด 
 3.1 ผู้เรียนท างานตามกลุ่มตาม และศึกษา
ค้นคว้าความรู้จากแหล่ง www.Dr-
Ann.com, 
www.teacher.ssru.ac.th/natpatsaya_se 
หรือเว็บไซต์อ่ืน หรือเอกสารประกอบการ
สอน 
  3.2 ผู้สอนคอยให้ค าแนะน าปรึกษา และ
ชี้แนะ 
  3.3 ถาม-ตอบ และพูดคุยซักถามใน
ประเด็นปัญหาต่าง ๆ  
  3.4 สนทนากลุ่ม  ทั้งภายในและระหว่าง
กลุ่มเพ่ือแบ่งปันความรู้ระหว่างกัน 
  3.5 เพ่ือนช่วยเพื่อน ระหว่างท างานกลุ่ม  
4. การน าเสนอ 
  4.1 น าเสนอกิจกรรมกลุ่ม “Role Play 
Activityหรือบทบาทสมมติการไหลของ
กิจกรรมโลจิสติกส์และ 

4. Website (www.Dr-Ann.com, 

www.teacher.ssru.ac.th/natpatsaya_se 

และเว็บไซต์อื่น) 

5. เอกสารประกอบการสอน 

http://www.dr-ann.com/
http://www.dr-ann.com/
http://www.teacher.ssru.ac.th/natpatsaya_se
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โซ่อุปทาน” หน้าชั้น  
 4.2 ผู้ฟังถามค าถาม และเกิดการเรียนรู้ใหม่
จากค าถาม 
 4.3 ผู้สอนและผู้เรียนสรุปเนื้อหาร่วมกัน 
5. การประเมินผล   
  5.1 ประเมินพฤติกรรมการแสดงออกใน
กิจกรรมกลุ่ม Role Play Activity 
  5.2 ตอบโจทย์ปัญหา 
  5.3 แบบฝึกหัดท้ายบท 
5.4 มอบหมายให้ผู้เรียนอ่านเนื้อหาบทเรียน
ต่อไป เพ่ือใช้เรียนในครั้งหน้า 

2 
 

การตั้งปัญหาและ
แบ่งกลุ่ม โดยเลือก
หัวข้อในการศึกษา  
ประกอบด้วย   
กลุม่ 1 การจัดการ
การจัดซื้อและการ
จัดหา 
กลุ่ม 2 การผลิต
สินค้าและบริการ 
กลุ่ม 3 การจัดการ
วัสดุและการขนถ่าย
ล าเลียง 
กลุ่ม 4 ระบบบรรจุ
ภัณฑ์ในงานโลจิ
สติกส์ 
กลุ่ม 5 การจัดการ
สินค้าคงคลังและ
ค าสั่งซื้อของลูกค้า 
กลุ่ม 6 การจัดการ
คลังสินค้า 
กลุ่ม 7 การจัดการ
การกระจายสินค้า 
กลุ่ม 8 การจัดการ
การขนส่ง 
กลุ่ม 9 การจัดการ
การส่งมอบและการ

ใช้กระบวนการสอนแบบ CBL ร่วมกับ 
Flipped Classroom 
1. การกระตุ้นความสนใจ 
  1.1 ทบทวนเนื้อหาสัปดาห์ที่ผ่านมา 
  1.2 ให้ชมภาพ “Supply Chain Model 
and Value Chain Model“ กระตุ้นความ
สนใจและน าเข้าสู่บทเรียน 
  1.3 ถามค าถามเพ่ือให้ผู้เรียนได้คิดเกี่ยวกับ
ภาพที่ชม 
2. การตั้งปัญหาและแบ่งกลุ่ม 
  2.1 บอกหัวข้อและวัตถุประสงค์การเรียน   
  2.2 ก าหนดโจทย์ปัญหาหรือหัวข้อใน
การศึกษา  ประกอบด้วย   
-การผลิตสินค้าและบริการ 
-การจัดการวัสดุและการขนถ่ายล าเลียง 
-ระบบบรรจุภัณฑ์ในงานโลจิสติกส์ 
-การจัดการสินค้าคงคลังและค าสั่งซื้อของ
ลูกค้า 
- การจัดการคลังสินค้า 
-การจัดการการกระจายสินค้า 
-การจัดการการขนส่ง 
-การจัดการการส่งมอบและการบริการลูกค้า 
-การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระดับ
โลก 
- Incoterm 
 2.5 ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ตามหัวข้อที่ตนเอง

1. รูปภาพ Model 

2. Presentation (PowerPoint) 

3. Website (www.Dr-Ann.com, 

www.teacher.ssru.ac.th/natpatsaya_se 

และเว็บไซต์อื่น) 

4. เอกสารประกอบการสอน 

http://www.teacher.ssru.ac.th/natpatsaya_se
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บริการลูกค้า 
กลุ่ม 10 การ
จัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทานระดับโลก 
กลุ่ม 11 Incoterm 
 
 

สนใจ 
3. การค้นคว้าและคิด 
 3.1 ผู้สอนก าหนดหมายเลขกลุ่ม และให้
ผู้เรียนท างานตามกลุ่มตามที่ตนเองเลือก  
และศึกษาค้นคว้าความรู้จากแหล่งที่ก าหนด 
  3.2 ผู้สอนคอยให้ค าแนะน าปรึกษา และ
ชี้แนะ 
  3.3 ถาม-ตอบ และพูดคุยซักถามใน
ประเด็นปัญหาต่าง ๆ  
  3.4 สนทนากลุ่ม  ทั้งภายในและและ
ระหว่างกลุ่มเพ่ือแบ่งปันความรู้ระหว่างกัน 
  3.5 เพ่ือนช่วยเพื่อน ระหว่างท างานกลุ่ม  
4. การน าเสนอ 
  -งดการน าเสนอในสัปดาห์นี้- 
5. การประเมินผล   
  5.1 สังเกตุพฤติกรรมที่แสดงออกในการ
ร่วมกิจกรรม 
อ่ืน ๆ: มอบหมายให้ค้นคว้าตามงานกลุ่มที่
ได้รับมอบหมาย และจะเริ่มน าเสนอใน
สัปดาห์หน้า 
 
หมายเหตุ: ขั้นตอน Flipped ClassRoom 
ที่น ามาประยุกต์ใช้ 
1. ก าหนดวัตถุประสงค์ 
2. วางแผนการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
3. แจ้งจุดมุ่งหมาย วิธีการเรียนและระเบียบ
กติกา  
4.วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของ
ผู้เรียน 
5.ด าเนินการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
6.ประเมินการเรียนตามวัตถุประสงค์ 
7.ด าเนินการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ถัดไป 
8.ติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้ 
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กลุ่ม 1 การจัดการ
การจัดซื้อและการ
จัดหา 
 แนวคิดเบื้องต้น

ใช้กระบวนการสอนแบบ CBL ร่วมกับ 
Flipped Classroom 
1. การกระตุ้นความสนใจ 
  1.1 ทบทวนการเรียนในครั้งที่ผ่านมา   

1. โปรแกรม Excel and Projector 
2. ใบงานพัฒนาสเปค และ Supplier 
name list 
3. Presentation (PowerPoint) 
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เกี่ยวกับการจัดซื้อ
และการจัดหา  
 การจัดการการ
จัดซื้อ  
 การจัดการการ
จัดหา 
 การบริหารการ
จัดซื้อและการจัดหา
ระดับโลก  
 สรุป  
 
 

  1.2 ถามค าถามเพ่ือน าเข้าสู่บทเรียน 
2. การตั้งปัญหาและแบ่งกลุ่ม 
  2.1 บอกหัวข้อและวัตถุประสงค์การเรียน 
  2.4 ก าหนดโจทย์ปัญหาหรือหัวข้อใน
การศึกษา ของกลุ่มที่ 1 - 11 
2.5 ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้วจาก
สัปดาห์ที่ผ่านมา 
3. การค้นคว้าและคิด 
 3.1 ผู้เรียนท างานตามกลุ่มตามท่ีตนเอง
เลือก และศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมในชั้น
เรียน ก าหนดกรอบเวลา 40 นาที 
  3.2 ผู้สอนคอยให้ค าแนะน าปรึกษา และ
ชี้แนะ 
  3.3 ถาม-ตอบ และพูดคุยซักถามใน
ประเด็นปัญหาต่าง ๆ  
  3.4 สนทนากลุ่ม  ทั้งภายในและและ
ระหว่างกลุ่มเพ่ือแบ่งปันความรู้ระหว่างกัน 
  3.5 เพ่ือนช่วยเพื่อน ระหว่างท างานกลุ่ม  
4. การน าเสนอ 
  4.1 กลุ่มที่ 1  น าสนองานกลุ่มหน้าชั้น
เรียน  
 4.2 ผู้ฟังถามค าถาม และเกิดการเรียนรู้ใหม่
จากค าถาม 
 4.3 ผู้สอนและผู้เรียนสรุปเนื้อหาร่วมกัน 
5. การประเมินผล   
  5.1 ประเมินงานกลุ่ม 
  5.2 การประเมินการน าเสนองานกลุ่มด้วย
โปรแกรม CBL หรือ Kahoot 
อ่ืน ๆ:  
1. ผู้สอนสรุปเนื้อหาและบรรยายเพิ่มเติม 
2. ยกตัวอย่างการพัฒนาข้อก าหนด
ผลิตภัณฑ์ เช่น  Spec การจัดซื้อจัดหา
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
3. ผู้เรียนทุกกลุ่มท า Case Study: ก าหนด 
Spec ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ Toyota เพ่ือ
การจัดซื้อจัดหา และสรุปตัวเลขของทุกกลุ่ม
ใน Excel 

4. Website (www.Dr-Ann.com, 

www.teacher.ssru.ac.th/natpatsaya_se 

และเว็บไซต์อื่น) 
5. เอกสารประกอบการสอน 
6. โปรแกรม CBL Tool /โปรแกรม 
Kahoot 
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มคอ. ๓ 
หลักสตูรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๐ 

รายวิชา CLS๒๑๐๑ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

4. มอบหมายให้ค้นคว้าตามงานกลุ่มที่ได้รับ
มอบหมาย และจะน าเสนอในสัปดาห์หน้า 
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กลุ่ม 2 การผลิต
สินค้าและบริการ 
 ประเภทของ
อุตสาหกรรมการผลิต
และบริการ 
 ระบบการผลิต  
 การออกแบบ
ระบบและ
กระบวนการผลิต 
 วางแผนและ
ควบคุมการผลิต  
 การจัด
ตารางเวลาการผลิต 
 การวางแผน
ความต้องการวัสดุ
และปัจจัยการผลิต 
 ระบบการ
ประกอบและการ
สมดุลของสายงาน
ผลิต  
 การจัดล าดับงาน
ในตารางการผลิต  
 การทดสอบ
คุณภาพ 
 การจัดท าตาราง
ซ่อมบ ารุง 
 สรุป 

ใช้กระบวนการสอนแบบ CBL ร่วมกับ 
Flipped Classroom 
1. การกระตุ้นความสนใจ 
  1.1 ทบทวนการเรียนในครั้งที่ผ่านมา   
 1.2 ให้ดูภาพ Supply Chain Model เพ่ือ
เชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน 
1.3 ถามค าถามเพ่ือน าเข้าสู่บทเรียน 
2. การตั้งปัญหาและแบ่งกลุ่ม 
  2.1 บอกหัวข้อและวัตถุประสงค์การเรียน 
  2.4 ก าหนดโจทย์ปัญหาหรือหัวข้อใน
การศึกษา ของกลุ่มที่ 1 - 11 
2.5 ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้วจาก
สัปดาห์ที่ 2 ที่ผ่านมา 
3. การค้นคว้าและคิด 
 3.1 ผู้เรียนท างานตามกลุ่มตามท่ีตนเอง
เลือก และศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมในชั้น
เรียน ก าหนดกรอบเวลา 40 นาที 
  3.2 ผู้สอนคอยให้ค าแนะน าปรึกษา และ
ชี้แนะ 
  3.3 ถาม-ตอบ และพูดคุยซักถามใน
ประเด็นปัญหาต่าง ๆ  
  3.4 สนทนากลุ่ม  ทั้งภายในและและ
ระหว่างกลุ่มเพ่ือแบ่งปันความรู้ระหว่างกัน 
  3.5 เพ่ือนช่วยเพื่อน ระหว่างท างานกลุ่ม  
  3.6 กลุ่มท่ีน าเสนอแล้วก าหนดให้ท าหน้าที่
เป็น Mentor 
4. การน าเสนอ 
  4.1 กลุ่มท่ี 2  น าสนองานกลุ่มหน้าชั้น
เรียน  
 4.2 ผู้ฟังถามค าถาม และเกิดการเรียนรู้ใหม่
จากค าถาม 
 4.3 ผู้สอนและผู้เรียนสรุปเนื้อหาร่วมกัน 
5. การประเมินผล   
  5.1 ประเมินงานกลุ่ม 
  5.2 การประเมินการน าเสนองานกลุ่มด้วย

1. เอกสาร Problem Based Learning 
PBL สายการผลิตหยุดชะงัก 
2. Presentation (PowerPoint) 
3. Website (www.Dr-Ann.com, 

www.teacher.ssru.ac.th/natpatsaya_se 

และเว็บไซต์อื่น) 
4. เอกสารประกอบการสอน 
6. โปรแกรม CBL Tool /โปรแกรม 
Kahoot 
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มคอ. ๓ 
หลักสตูรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๑ 

รายวิชา CLS๒๑๐๑ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

โปรแกรม CBL หรือ Kahoot 
อ่ืน ๆ:  
1. ผู้สอนสรุปเนื้อหาและบรรยายเพิ่มเติม 
2. ผู้เรียนทุกกลุ่มวิเคราะห์ Problem 
Based Learning (PBL) สายการผลิต
หยุดชะงัก และเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
ปัญหา 
3. ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
4. มอบหมายให้ค้นคว้าตามงานกลุ่มที่ได้รับ
มอบหมาย และจะน าเสนอในสัปดาห์หน้า 
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กลุ่ม 3 การจัดการ
วัสดุและการขนถ่าย
ล าเลียง 
- Pretest 
 การจัดการวัสดุ
และขนถ่ายล าเลียง  
 การวางแผน
ทรัพยากรและ
ควบคุมการไหลของ
วัสดุ  
 พาหนะที่มีการ
ก าหนดทิศทางแบบ
อัตโนมัติ  
 การออกแบบ
และวิเคราะห์ระบบ
การจัดเก็บวัสดุ  
 ความสัมพันธ์
ระหว่างการขนถ่าย
วัสดุและการวาง
อุปกรณ์  
 ความสัมพันธ์
ระหว่างการขนถ่าย
วัสดุ  การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการผลิต  
 สรุป  
- Posttest  

ใช้กระบวนการสอนแบบ CBL ร่วมกับ 
Flipped Classroom 
1. การกระตุ้นความสนใจ 
  1.1 ทบทวนการเรียนในครั้งที่ผ่านมา   
 1.2 Pretest แบบ Multiple Choice ผ่าน
ระบบ e-Learning และแจ้งผลคะแนนให้
ทราบทันที 
 1.3 ให้ดูภาพ Supply Chain Model เพ่ือ
เชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน 
 1.4 ถามค าถามเพ่ือน าเข้าสู่บทเรียน 
2. การตั้งปัญหาและแบ่งกลุ่ม 
  2.1 บอกหัวข้อและวัตถุประสงค์การเรียน 
  2.4 ก าหนดโจทย์ปัญหาหรือหัวข้อใน
การศึกษา ของกลุ่มที่ 1 - 11 
2.5 ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้วจาก
สัปดาห์ที่ 2 ที่ผ่านมา 
3. การค้นคว้าและคิด 
 3.1 ผู้เรียนท างานตามกลุ่มตามท่ีตนเอง
เลือก และศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมในชั้น
เรียน ก าหนดกรอบเวลา 40 นาที 
  3.2 ผู้สอนคอยให้ค าแนะน าปรึกษา และ
ชี้แนะ 
  3.3 ถาม-ตอบ และพูดคุยซักถามใน
ประเด็นปัญหาต่าง ๆ  
  3.4 สนทนากลุ่ม  ทั้งภายในและและ
ระหว่างกลุ่มเพ่ือแบ่งปันความรู้ระหว่างกัน 
  3.5 เพ่ือนช่วยเพื่อน ระหว่างท างานกลุ่ม  

1. รูปภาพ 
2. Presentation (PowerPoint) 
3. Website (www.Dr-Ann.com, 

www.teacher.ssru.ac.th/natpatsaya_se 

และเว็บไซต์อื่น) 
4. เอกสารประกอบการสอน 
6. โปรแกรม CBL Tool /โปรแกรม 
Kahoot 
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มคอ. ๓ 
หลักสตูรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๒ 

รายวิชา CLS๒๑๐๑ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

  3.6 กลุ่มท่ีน าเสนอแล้วก าหนดให้ท าหน้าที่
เป็น Mentor 
4. การน าเสนอ 
  4.1 กลุ่มท่ี 3  น าสนองานกลุ่มหน้าชั้น
เรียน  
 4.2 ผู้ฟังถามค าถาม และเกิดการเรียนรู้ใหม่
จากค าถาม 
 4.3 ผู้สอนและผู้เรียนสรุปเนื้อหาร่วมกัน 
5. การประเมินผล   
  5.1 ประเมินงานกลุ่ม 
  5.2 การประเมินการน าเสนองานกลุ่มด้วย
โปรแกรม CBL หรือ Kahoot 
  5.3 Posttest 
อ่ืน ๆ:  
1. ผู้สอนสรุปเนื้อหาและบรรยายเพิ่มเติม 
2. ผู้เรียนทุกกลุ่มวิเคราะห์รูปภาพ “จัดการ
วัสดุและการ ขนถ่ายล าเลียง” และกิจกรรม
ถาม-ตอบ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน 
3. ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
4. มอบหมายให้ค้นคว้าตามงานกลุ่มที่ได้รับ
มอบหมาย และจะน าเสนอในสัปดาห์หน้า 
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กลุ่ม 4 ระบบบรรจุ
ภัณฑ์ในงาน 
โลจิสติกส์ 
 บรรจุภัณฑ์  
 ประเภทของ
บรรจุภัณฑ์  
 สินคา้และบรรจุ
ภัณฑ์  
 ระบบบรรจุภัณฑ์
ในงานโลจิสติกส์  
 สรุป  
- Quiz  
 

ใช้กระบวนการสอนแบบ CBL ร่วมกับ 
Flipped Classroom 
1. การกระตุ้นความสนใจ 
  1.1 ทบทวนการเรียนในครั้งที่ผ่านมา   
 1.2 ให้ดูภาพ Supply Chain Model เพ่ือ
เชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน 
 1.3 ถามค าถามเพ่ือน าเข้าสู่บทเรียน 
2. การตั้งปัญหาและแบ่งกลุ่ม 
  2.1 บอกหัวข้อและวัตถุประสงค์การเรียน 
  2.4 ก าหนดโจทย์ปัญหาหรือหัวข้อใน
การศึกษา ของกลุ่มที่ 1 - 11 
2.5 ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้วจาก
สัปดาห์ที่ 2 ที่ผ่านมา 
3. การค้นคว้าและคิด 
 3.1 ผู้เรียนท างานตามกลุ่มตามท่ีตนเอง
เลือก และศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมในชั้น

1. VDO เรื่อง Packaging 
2. Presentation (PowerPoint) 
3. Website (www.Dr-Ann.com, 

www.teacher.ssru.ac.th/natpatsaya_se 

และเว็บไซต์อื่น) 
4. เอกสารประกอบการสอน 
6. โปรแกรม CBL Tool /โปรแกรม 
Kahoot 
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มคอ. ๓ 
หลักสตูรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 
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มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

เรียน ก าหนดกรอบเวลา 40 นาที 
  3.2 ผู้สอนคอยให้ค าแนะน าปรึกษา และ
ชี้แนะ 
  3.3 ถาม-ตอบ และพูดคุยซักถามใน
ประเด็นปัญหาต่าง ๆ  
  3.4 สนทนากลุ่ม  ทั้งภายในและและ
ระหว่างกลุ่มเพ่ือแบ่งปันความรู้ระหว่างกัน 
  3.5 เพ่ือนช่วยเพื่อน ระหว่างท างานกลุ่ม  
  3.6 กลุ่มท่ีน าเสนอแล้วก าหนดให้ท าหน้าที่
เป็น Mentor 
4. การน าเสนอ 
  4.1 กลุ่มท่ี 4  น าสนองานกลุ่มหน้าชั้น
เรียน  
 4.2 ผู้ฟังถามค าถาม และเกิดการเรียนรู้ใหม่
จากค าถาม 
 4.3 ผู้สอนและผู้เรียนสรุปเนื้อหาร่วมกัน 
5. การประเมินผล   
  5.1 ประเมินงานกลุ่ม 
  5.2 การประเมินการน าเสนองานกลุ่มด้วย
โปรแกรม CBL หรือ Kahoot 
  5.3 Quiz 
อ่ืน ๆ:  
1. ผู้สอนสรุปเนื้อหาและบรรยายเพิ่มเติม 
2. ผู้เรียนทุกกลุ่มร่วมดู VDO เรื่อง 
Packaging  และกิจกรรมถาม-ตอบ เพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน 
3. ให้ท างานเดี่ยว Case study  การ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือ 
โลจิสติกส์ และเพ่ือการตลาด 
4. มอบหมายให้ค้นคว้าตามงานกลุ่มที่ได้รับ
มอบหมาย และจะน าเสนอในสัปดาห์หน้า 
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กลุ่ม 5 การจัดการ
สินค้าคงคลังและ
ค าสั่งซื้อของลูกค้า 
 การจัดการสินค้า
คงคลัง  
 การวางแผนและ

ใช้กระบวนการสอนแบบ CBL ร่วมกับ 
Flipped Classroom 
1. การกระตุ้นความสนใจ 
  1.1 ทบทวนการเรียนในครั้งที่ผ่านมา   
 1.2 ให้ดูภาพ Supply Chain Model เพ่ือ
เชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน 

1. โปรแกรม Excel and Solver Tool 
2.รูปภาพการเกิดปรากฎการแส้ม้า 
(Bullwhip effect) 
3. Presentation (PowerPoint) 
4. Website (www.Dr-Ann.com, 

www.teacher.ssru.ac.th/natpatsaya_se 

http://www.teacher.ssru.ac.th/natpatsaya_se


มคอ. ๓ 
หลักสตูรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๔ 

รายวิชา CLS๒๑๐๑ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

การจัดการสินค้าคง
คลังในโซ่อปุทาน  
 การจัดการการ
ประหยัดจากขนาดใน
โซ่อุปทาน : สินค้าคง
คลังหมุนเวียน 
 การจัดการความ
ไม่แน่นอนในโซ่
อุปทาน : สินค้าคง
คลังเพ่ือความ
ปลอดภัย 
 การก าหนดระดับ
ที่เหมาะสมที่สุดของ
ความพร้อมผลิตภัณฑ์  
 ปัจจัยที่ท าท่ี
จ าเป็นต้องมีสินค้าคง
คลัง  
 ประสิทธิภาพ
ของการจัดการสินค้า
คงคลัง  
 การจัดการค าสั่ง
ซื้อของลูกค้า 
 ความไม่แน่นอน
ของอุปสงค์ 
 ปรากฎการแส้ม้า 
(Bullwhip effect) 
 สรุป  

 1.3 ถามค าถามเพ่ือน าเข้าสู่บทเรียน 
2. การตั้งปัญหาและแบ่งกลุ่ม 
  2.1 บอกหัวข้อและวัตถุประสงค์การเรียน 
  2.4 ก าหนดโจทย์ปัญหาหรือหัวข้อใน
การศึกษา ของกลุ่มที่ 1 - 11 
2.5 ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้วจาก
สัปดาห์ที่ 2 ที่ผ่านมา 
3. การค้นคว้าและคิด 
 3.1 ผู้เรียนท างานตามกลุ่มตามท่ีตนเอง
เลือก และศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมในชั้น
เรียน ก าหนดกรอบเวลา 40 นาที 
  3.2 ผู้สอนคอยให้ค าแนะน าปรึกษา และ
ชี้แนะ 
  3.3 ถาม-ตอบ และพูดคุยซักถามใน
ประเด็นปัญหาต่าง ๆ  
  3.4 สนทนากลุ่ม  ทั้งภายในและและ
ระหว่างกลุ่มเพ่ือแบ่งปันความรู้ระหว่างกัน 
  3.5 เพ่ือนช่วยเพื่อน ระหว่างท างานกลุ่ม  
  3.6 กลุ่มท่ีน าเสนอแล้วก าหนดให้ท าหน้าที่
เป็น Mentor 
4. การน าเสนอ 
  4.1 กลุ่มท่ี 5  น าสนองานกลุ่มหน้าชั้น
เรียน  
 4.2 ผู้ฟังถามค าถาม และเกิดการเรียนรู้ใหม่
จากค าถาม 
 4.3 ผู้สอนและผู้เรียนสรุปเนื้อหาร่วมกัน 
5. การประเมินผล   
  5.1 ประเมินงานกลุ่ม 
  5.2 การประเมินการน าเสนองานกลุ่มด้วย
โปรแกรม CBL หรือ Kahoot 
  5.3 แบบฝึกหัด 
อ่ืน ๆ:  
1. ผู้สอนสรุปเนื้อหาและบรรยายเพิ่มเติม 
2. ผู้เรียนดูตัวอย่าง Simulation โปรแกรม 
Demo Excel, EOQ Solver และกิจกรรม
ถาม-ตอบ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน 
และวิเคราะห์รูปภาพ “การเกิดปรากฎการ

และเว็บไซต์อื่น) 
5. เอกสารประกอบการสอน 
6. โปรแกรม CBL Tool /โปรแกรม 
Kahoot 
 



มคอ. ๓ 
หลักสตูรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๕ 

รายวิชา CLS๒๑๐๑ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

แส้ม้า (Bullwhip effect)” 
3. มอบหมายให้ค้นคว้าตามงานกลุ่มที่ได้รับ
มอบหมาย และจะน าเสนอในสัปดาห์หน้า 

8 สอบกลางภาค   
9 

 
กลุ่ม 6 การจัดการ
คลังสินค้า 
 การคลังสินค้า 
 ประเภทของ
คลังสินค้า 
 บทบาทหน้าที่
ของการจัดการ
คลังสินค้า 
 การจัดการและ
การออกแบบ
คลังสินค้า 
 การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
จัดการคลังสินค้า 
 สรุป  
 

ใช้กระบวนการสอนแบบ CBL ร่วมกับ 
Flipped Classroom 
1. การกระตุ้นความสนใจ 
  1.1 ทบทวนการเรียนในครั้งที่ผ่านมา   
 1.2 ให้ดูภาพ Supply Chain Model เพ่ือ
เชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน 
 1.3 ถามค าถามเพ่ือน าเข้าสู่บทเรียน 
2. การตั้งปัญหาและแบ่งกลุ่ม 
  2.1 บอกหัวข้อและวัตถุประสงค์การเรียน 
  2.4 ก าหนดโจทย์ปัญหาหรือหัวข้อใน
การศึกษา ของกลุ่มที่ 1 - 11 
2.5 ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้วจาก
สัปดาห์ที่ 2 ที่ผ่านมา 
3. การค้นคว้าและคิด 
 3.1 ผู้เรียนท างานตามกลุ่มตามท่ีตนเอง
เลือก และศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมในชั้น
เรียน ก าหนดกรอบเวลา 40 นาที 
  3.2 ผู้สอนคอยให้ค าแนะน าปรึกษา และ
ชี้แนะ 
  3.3 ถาม-ตอบ และพูดคุยซักถามใน
ประเด็นปัญหาต่าง ๆ  
  3.4 สนทนากลุ่ม  ทั้งภายในและและ
ระหว่างกลุ่มเพ่ือแบ่งปันความรู้ระหว่างกัน 
  3.5 เพ่ือนช่วยเพื่อน ระหว่างท างานกลุ่ม  
  3.6 กลุ่มท่ีน าเสนอแล้วก าหนดให้ท าหน้าที่
เป็น Mentor 
4. การน าเสนอ 
  4.1 กลุ่มท่ี 6  น าสนองานกลุ่มหน้าชั้น
เรียน  
 4.2 ผู้ฟังถามค าถาม และเกิดการเรียนรู้ใหม่
จากค าถาม 
 4.3 ผู้สอนและผู้เรียนสรุปเนื้อหาร่วมกัน 
5. การประเมินผล   

1. เอกสาร Case Study 
3. Presentation (PowerPoint) 
4. Website (www.Dr-Ann.com, 

www.teacher.ssru.ac.th/natpatsaya_se 

และเว็บไซต์อื่น) 
5. เอกสารประกอบการสอน 
6. โปรแกรม CBL Tool /โปรแกรม 
Kahoot 
 
 
 

http://www.teacher.ssru.ac.th/natpatsaya_se


มคอ. ๓ 
หลักสตูรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๖ 

รายวิชา CLS๒๑๐๑ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

  5.1 ประเมินงานกลุ่ม 
  5.2 การประเมินการน าเสนองานกลุ่มด้วย
โปรแกรม CBL หรือ Kahoot 
  5.3 แบบฝึกหัด 
อ่ืน ๆ:  
1. ผู้สอนสรุปเนื้อหาและบรรยายเพิ่มเติม 
2. ให้ผู้เรียนทุกกลุ่มท ากรณีศึกษา: เรื่อง
คลังสินค้า/ ผู้ให้บริการเช่าคลังสินค้า และให้
อภิปรายเดี่ยวกับผู้สอนหน้าชั้น 
3. มอบหมายให้ค้นคว้าตามงานกลุ่มที่ได้รับ
มอบหมาย และจะน าเสนอในสัปดาห์หน้า 
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กลุ่ม 7 การจัดการ
การกระจายสินค้า 
 ศูนย์กระจาย
สินคา้ 
 รูปแบบการ
กระจายสินค้า 
 ขอบเขตและ
พ้ืนที่กระจายสินค้า 
 หลักการและ
วิธีการกระจายสินค้า 
 ความซับซ้อน
ของการกระจาย
สินค้า 
 การบริหารการ
กระจายสินค้า 
 ช่องทางการ
กระจายสินค้า 
 การเลือกช่องทาง
การกระจายสินค้า 
 การน าสินค้าออก
สู่ตลาด 
 การกระจาย
สินค้าเชิงกลยุทธ์ 
 การจัดการการ
กระจายสินค้าระดับ
โลก  

ใช้กระบวนการสอนแบบ CBL ร่วมกับ 
Flipped Classroom 
1. การกระตุ้นความสนใจ 
  1.1 ทบทวนการเรียนในครั้งที่ผ่านมา   
 1.2 ให้ดูภาพ Supply Chain Model เพ่ือ
เชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน 
 1.3 ถามค าถามเพ่ือน าเข้าสู่บทเรียน 
2. การตั้งปัญหาและแบ่งกลุ่ม 
  2.1 บอกหัวข้อและวัตถุประสงค์การเรียน 
  2.4 ก าหนดโจทย์ปัญหาหรือหัวข้อใน
การศึกษา ของกลุ่มที่ 1 - 11 
2.5 ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้วจาก
สัปดาห์ที่ 2 ที่ผ่านมา 
3. การค้นคว้าและคิด 
 3.1 ผู้เรียนท างานตามกลุ่มตามท่ีตนเอง
เลือก และศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมในชั้น
เรียน ก าหนดกรอบเวลา 40 นาที 
  3.2 ผู้สอนคอยให้ค าแนะน าปรึกษา และ
ชี้แนะ 
  3.3 ถาม-ตอบ และพูดคุยซักถามใน
ประเด็นปัญหาต่าง ๆ  
  3.4 สนทนากลุ่ม  ทั้งภายในและและ
ระหว่างกลุ่มเพ่ือแบ่งปันความรู้ระหว่างกัน 
  3.5 เพ่ือนช่วยเพื่อน ระหว่างท างานกลุ่ม  
  3.6 กลุ่มท่ีน าเสนอแล้วก าหนดให้ท าหน้าที่
เป็น Mentor 

1.โปรแกรม MS-Excel 

2. Presentation (PowerPoint) 
3. Website (www.Dr-Ann.com, 

www.teacher.ssru.ac.th/natpatsaya_se 

และเว็บไซต์อื่น) 
4. เอกสารประกอบการสอน 
6. โปรแกรม CBL Tool /โปรแกรม 
Kahoot 
 

http://www.teacher.ssru.ac.th/natpatsaya_se


มคอ. ๓ 
หลักสตูรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๗ 

รายวิชา CLS๒๑๐๑ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 สรุป  
 

4. การน าเสนอ 
  4.1 กลุ่มท่ี 7  น าสนองานกลุ่มหน้าชั้น
เรียน  
 4.2 ผู้ฟังถามค าถาม และเกิดการเรียนรู้ใหม่
จากค าถาม 
 4.3 ผู้สอนและผู้เรียนสรุปเนื้อหาร่วมกัน 
5. การประเมินผล   
  5.1 ประเมินงานกลุ่ม 
  5.2 การประเมินการน าเสนองานกลุ่มด้วย
โปรแกรม CBL หรือ Kahoot 
  5.3 แบบฝึกหัด 
อ่ืน ๆ:  
1. ผู้สอนสรุปเนื้อหาและบรรยายเพิ่มเติม 
2. ให้ประยุกต์การวิเคราะห์ What-if-
Analysis  เพ่ือค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่
เกิดกับการกระจายสินค้าในรูปแบบต่าง ๆ 
3. มอบหมายให้ค้นคว้าตามงานกลุ่มที่ได้รับ
มอบหมาย และจะน าเสนอในสัปดาห์หน้า 
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กลุ่ม 8 การจัดการ
การขนส่ง 
 การขนส่งและ
อุปกรณ์การขนส่ง  
 การขนส่งในโซ่
อุปทาน 
 การจัดการการ
ขนส่ง 
 การออกแบบ
เครือข่าย เทคโนโลยี
สารสนเทศ   และ
การตัดสินใจเลือกสิ่ง
อ านวยความการ
ขนส่งใน 
โซ่อุปทาน  
 การประสานงาน
ในโซ่อุปทาน  
 สรุป  

ใช้กระบวนการสอนแบบ CBL ร่วมกับ 
Flipped Classroom 
1. การกระตุ้นความสนใจ 
  1.1 ทบทวนการเรียนในครั้งที่ผ่านมา   
 1.2 ให้ดูภาพ Supply Chain Model เพ่ือ
เชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน 
 1.3 ถามค าถามเพ่ือน าเข้าสู่บทเรียน 
2. การตั้งปัญหาและแบ่งกลุ่ม 
  2.1 บอกหัวข้อและวัตถุประสงค์การเรียน 
  2.4 ก าหนดโจทย์ปัญหาหรือหัวข้อใน
การศึกษา ของกลุ่มที่ 1 - 11 
2.5 ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้วจาก
สัปดาห์ที่ 2 ที่ผ่านมา 
3. การค้นคว้าและคิด 
 3.1 ผู้เรียนท างานตามกลุ่มตามท่ีตนเอง
เลือก และศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมในชั้น
เรียน ก าหนดกรอบเวลา 40 นาที 
  3.2 ผู้สอนคอยให้ค าแนะน าปรึกษา และ
ชี้แนะ 

1. โปรแกรม MS-Excel 
2.แบบฟอร์มค านวณต้นทุนการขนส่ง 
3. Presentation (PowerPoint) 
4. Website (www.Dr-Ann.com, 

www.teacher.ssru.ac.th/natpatsaya_se 

และเว็บไซต์อื่น) 
5. เอกสารประกอบการสอน 
6. โปรแกรม CBL Tool /โปรแกรม 
Kahoot 
 

 

http://www.teacher.ssru.ac.th/natpatsaya_se


มคอ. ๓ 
หลักสตูรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๘ 

รายวิชา CLS๒๑๐๑ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

  3.3 ถาม-ตอบ และพูดคุยซักถามใน
ประเด็นปัญหาต่าง ๆ  
  3.4 สนทนากลุ่ม  ทั้งภายในและและ
ระหว่างกลุ่มเพ่ือแบ่งปันความรู้ระหว่างกัน 
  3.5 เพ่ือนช่วยเพื่อน ระหว่างท างานกลุ่ม  
  3.6 กลุ่มท่ีน าเสนอแล้วก าหนดให้ท าหน้าที่
เป็น Mentor 
4. การน าเสนอ 
  4.1 กลุ่มท่ี 8  น าสนองานกลุ่มหน้าชั้น
เรียน  
 4.2 ผู้ฟังถามค าถาม และเกิดการเรียนรู้ใหม่
จากค าถาม 
 4.3 ผู้สอนและผู้เรียนสรุปเนื้อหาร่วมกัน 
5. การประเมินผล   
  5.1 ประเมินงานกลุ่ม 
  5.2 การประเมินการน าเสนองานกลุ่มด้วย
โปรแกรม CBL หรือ Kahoot 
  5.3 แบบฝึกหัด 
อ่ืน ๆ:  
1. ผู้สอนสรุปเนื้อหาและบรรยายเพิ่มเติม 
2. ให้ท า Workshop : การค านวณต้นทุน
การขนส่งเพ่ือ Bid เสนอราคารับงาน ของ
ผู้ประกอบการขนส่ง) 
3. มอบหมายให้ค้นคว้าตามงานกลุ่มที่ได้รับ
มอบหมาย และจะน าเสนอในสัปดาห์หน้า 
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กลุ่ม 9 การจัดการ
การส่งมอบและการ
บริการลูกค้า 
การจัดการการส่ง
มอบ 
 การส่งมอบ  
 การออกแบบ
กระบวนการส่งมอบ
สินค้า  
 การเลือก
กระบวนการส่งมอบ
สินค้า  

ใช้กระบวนการสอนแบบ CBL ร่วมกับ 
Flipped Classroom 
1. การกระตุ้นความสนใจ 
  1.1 ทบทวนการเรียนในครั้งที่ผ่านมา   
 1.2 ให้ดูภาพ Supply Chain Model เพ่ือ
เชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน 
 1.3 ถามค าถามเพ่ือน าเข้าสู่บทเรียน 
2. การตั้งปัญหาและแบ่งกลุ่ม 
  2.1 บอกหัวข้อและวัตถุประสงค์การเรียน 
  2.4 ก าหนดโจทย์ปัญหาหรือหัวข้อใน
การศึกษา ของกลุ่มที่ 1 - 11 
2.5 ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้วจาก

1. Short Movie 
2. Presentation (PowerPoint) 
3. Website (www.Dr-Ann.com, 

www.teacher.ssru.ac.th/natpatsaya_se 

และเว็บไซต์อื่น) 
4. เอกสารประกอบการสอน 
6. โปรแกรม CBL Tool /โปรแกรม 
Kahoot 
 

 

http://www.teacher.ssru.ac.th/natpatsaya_se


มคอ. ๓ 
หลักสตูรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๙ 

รายวิชา CLS๒๑๐๑ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 ออกแบบระบบ
บริการจัดส่งสินค้า  
การบริการลูกค้า 
ความส าคัญของ
การบริการลูกคา้ 
องค์ประกอบของ
การบริการลูกค้า 
การจ าลอง
คุณภาพการ
ให้บริการลูกค้า 
นโยบายด้านการ
บริการลูกค้า 
ระดับการ
ให้บริการลูกค้า 
การวัดและ
ประเมินผลการ
ให้บริการลูกค้า 
 สรุป  
 

สัปดาห์ที่ 2 ที่ผ่านมา 
3. การค้นคว้าและคิด 
 3.1 ผู้เรียนท างานตามกลุ่มตามท่ีตนเอง
เลือก และศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมในชั้น
เรียน ก าหนดกรอบเวลา 40 นาที 
  3.2 ผู้สอนคอยให้ค าแนะน าปรึกษา และ
ชี้แนะ 
  3.3 ถาม-ตอบ และพูดคุยซักถามใน
ประเด็นปัญหาต่าง ๆ  
  3.4 สนทนากลุ่ม  ทั้งภายในและและ
ระหว่างกลุ่มเพ่ือแบ่งปันความรู้ระหว่างกัน 
  3.5 เพ่ือนช่วยเพื่อน ระหว่างท างานกลุ่ม  
  3.6 กลุ่มท่ีน าเสนอแล้วก าหนดให้ท าหน้าที่
เป็น Mentor 
4. การน าเสนอ 
  4.1 กลุ่มท่ี 9  น าสนองานกลุ่มหน้าชั้น
เรียน  
 4.2 ผู้ฟังถามค าถาม และเกิดการเรียนรู้ใหม่
จากค าถาม 
 4.3 ผู้สอนและผู้เรียนสรุปเนื้อหาร่วมกัน 
5. การประเมินผล   
  5.1 ประเมินงานกลุ่ม 
  5.2 การประเมินการน าเสนองานกลุ่มด้วย
โปรแกรม CBL หรือ Kahoot 
  5.3 แบบฝึกหัด 
อ่ืน ๆ:  
1. ผู้สอนสรุปเนื้อหาและบรรยายเพิ่มเติม 
2. ให้ผู้เรียนชม “Short Movie” และถาม
ตอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน 
3. มอบหมายให้ค้นคว้าตามงานกลุ่มที่ได้รับ
มอบหมาย และจะน าเสนอในสัปดาห์หน้า 
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กลุ่ม 10 การ
จัดการโลจิสติกส์และ 
โซ่อุปทานระดับโลก 
 โลจิสติกส์โลก 
 บทบาทและ
ความส าคัญของ 

ใช้กระบวนการสอนแบบ CBL ร่วมกับ 
Flipped Classroom 
1. การกระตุ้นความสนใจ 
  1.1 ทบทวนการเรียนในครั้งที่ผ่านมา   
 1.2 ให้ดูภาพ Supply Chain Model เพ่ือ
เชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน 

1. โปรแกรม CBL Tool /โปรแกรม 
Kahoot 
2. Presentation (PowerPoint) 
3. Website (www.Dr-Ann.com, 

www.teacher.ssru.ac.th/natpatsaya_se 

http://www.teacher.ssru.ac.th/natpatsaya_se


มคอ. ๓ 
หลักสตูรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๒๐ 

รายวิชา CLS๒๑๐๑ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

โซ่อุปทานระดับโลก  
 โครงสร้างและ
กระบวนการจัดการ 
โลจิสติกส์และโซ่
อุปทานระดับโลก 
 การจัดการโลจิ
สติกส์และ 
โซ่อุปทานระดับโลก 
 ประเด็นด้าน: 
กฎหมายโลจิสติกส์ 
 ประเด็นด้าน: 
การจัดการทรัพยากร
บุคคลโลจิสติกส์ 
 การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เชิงกลยุทธ์เพื่อสร้าง
ความได้เปรียบในการ
แข่งขัน 
กรีนโลจิสติกส์
และการพัฒนาสู่
ความยั่งยืน 
 การประเมินผล
การด าเนินงานด้านโล
จิสติกส์และซัพพลาย
เชน 
 ค าศัพท์ด้านโลจิ
สติกส์และซัพลายเชน 
 สรุป  

 1.3 ถามค าถามเพ่ือน าเข้าสู่บทเรียน 
2. การตั้งปัญหาและแบ่งกลุ่ม 
  2.1 บอกหัวข้อและวัตถุประสงค์การเรียน 
  2.4 ก าหนดโจทย์ปัญหาหรือหัวข้อใน
การศึกษา ของกลุ่มที่ 1 - 11 
2.5 ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้วจาก
สัปดาห์ที่ 2 ที่ผ่านมา 
3. การค้นคว้าและคิด 
 3.1 ผู้เรียนท างานตามกลุ่มตามท่ีตนเอง
เลือก และศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมในชั้น
เรียน ก าหนดกรอบเวลา 40 นาที 
  3.2 ผู้สอนคอยให้ค าแนะน าปรึกษา และ
ชี้แนะ 
  3.3 ถาม-ตอบ และพูดคุยซักถามใน
ประเด็นปัญหาต่าง ๆ  
  3.4 สนทนากลุ่ม  ทั้งภายในและและ
ระหว่างกลุ่มเพ่ือแบ่งปันความรู้ระหว่างกัน 
  3.5 เพ่ือนช่วยเพื่อน ระหว่างท างานกลุ่ม  
  3.6 กลุ่มท่ีน าเสนอแล้วก าหนดให้ท าหน้าที่
เป็น Mentor 
4. การน าเสนอ 
  4.1 กลุ่มท่ี 10  น าสนองานกลุ่มหน้าชั้น
เรียน  
 4.2 ผู้ฟังถามค าถาม และเกิดการเรียนรู้ใหม่
จากค าถาม 
 4.3 ผู้สอนและผู้เรียนสรุปเนื้อหาร่วมกัน 
5. การประเมินผล   
  5.1 ประเมินงานกลุ่ม 
  5.2 การประเมินการน าเสนองานกลุ่มด้วย
โปรแกรม CBL หรือ Kahoot 
  5.3 แบบฝึกหัด 
อ่ืน ๆ:  
1. ผู้สอนสรุปเนื้อหาและบรรยายเพิ่มเติม 
2. ให้ผู้เรียนชม “สารคดี “International 
Trade” และสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างกัน 
3. มอบหมายให้ค้นคว้าตามงานกลุ่มที่ได้รับ

และเว็บไซต์อื่น) 
4. เอกสารประกอบการสอน 



มคอ. ๓ 
หลักสตูรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๒๑ 

รายวิชา CLS๒๑๐๑ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

มอบหมาย และจะน าเสนอในสัปดาห์หน้า 
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กลุ่ม 11 Incoterm 
 Incoterm 
 ค าศัพท์ด้านโลจิ
สติกส์และซัพพลาย
เชน 

ใช้กระบวนการสอนแบบ CBL ร่วมกับ 
Flipped Classroom 
1. การกระตุ้นความสนใจ 
  1.1 ทบทวนการเรียนในครั้งที่ผ่านมา   
 1.2 ให้ดูภาพ Supply Chain Model เพ่ือ
เชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน 
 1.3 ถามค าถามเพ่ือน าเข้าสู่บทเรียน 
2. การตั้งปัญหาและแบ่งกลุ่ม 
  2.1 บอกหัวข้อและวัตถุประสงค์การเรียน 
  2.4 ก าหนดโจทย์ปัญหาหรือหัวข้อใน
การศึกษา ของกลุ่มที่ 1 - 11 
2.5 ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้วจาก
สัปดาห์ที่ 2 ที่ผ่านมา 
3. การค้นคว้าและคิด 
 3.1 ผู้เรียนท างานตามกลุ่มตามท่ีตนเอง
เลือก และศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมในชั้น
เรียน ก าหนดกรอบเวลา 40 นาที 
  3.2 ผู้สอนคอยให้ค าแนะน าปรึกษา และ
ชี้แนะ 
  3.3 ถาม-ตอบ และพูดคุยซักถามใน
ประเด็นปัญหาต่าง ๆ  
  3.4 สนทนากลุ่ม  ทั้งภายในและและ
ระหว่างกลุ่มเพ่ือแบ่งปันความรู้ระหว่างกัน 
  3.5 เพ่ือนช่วยเพื่อน ระหว่างท างานกลุ่ม  
  3.6 กลุ่มท่ีน าเสนอแล้วก าหนดให้ท าหน้าที่
เป็น Mentor 
4. การน าเสนอ 
  4.1 กลุ่มท่ี 11  น าสนองานกลุ่มหน้าชั้น
เรียน  
 4.2 ผู้ฟังถามค าถาม และเกิดการเรียนรู้ใหม่
จากค าถาม 
 4.3 ผู้สอนและผู้เรียนสรุปเนื้อหาร่วมกัน 
5. การประเมินผล   
  5.1 ประเมินงานกลุ่ม 
  5.2 การประเมินการน าเสนองานกลุ่มด้วย
โปรแกรม CBL หรือ Kahoot 

1. โปรแกรม CBL Tool /โปรแกรม 
Kahoot 
2. Presentation (PowerPoint) 
3. Website (www.Dr-Ann.com, 

www.teacher.ssru.ac.th/natpatsaya_se 

และเว็บไซต์อื่น) 
4. เอกสารประกอบการสอน 

http://www.teacher.ssru.ac.th/natpatsaya_se


มคอ. ๓ 
หลักสตูรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๒๒ 

รายวิชา CLS๒๑๐๑ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

  5.3 แบบฝึกหัด 
อ่ืน ๆ:  
1. ผู้สอนสรุปเนื้อหาและบรรยายเพิ่มเติม 
2. ผู้สอนแนะน าค าศัพท์เพ่ิมเติมด้านโลจิ
สติกส์และซัพพลายเชน  และท่องค าศัพท์
คนล  10 ค า 
3. Oral Test Incoterm 
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ประมวลความรู้ องค์
ความรู้ หน่วยที่ 1-6 
กรณีศึกษาและโจทย์
ปัญหา 

ใช้กระบวนการสอนแบบ CBL ร่วมกับ 
Flipped Classroom 
1. การกระตุ้นความสนใจ 
  1.1 ทบทวนการเรียนในครั้งที่ผ่านมา   
  1.2 ถามค าถามเพ่ือน าเข้าสู่บทเรียน 
2. การตั้งปัญหาและแบ่งกลุ่ม 
  2.1 บอกหัวข้อและวัตถุประสงค์การเรียน 
  2.4 ก าหนดกรณีศึกษา 
  2.5 ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม 
3. การค้นคว้าและคิด 
 3.1 ผู้เรียนท างานตามกลุ่มวิเคราะห์
กรณีศึกษา 
  3.2 ผู้สอนคอยให้ค าแนะน าปรึกษา และ
ชี้แนะ 
  3.3 ถาม-ตอบ และพูดคุยซักถามใน
ประเด็นปัญหาต่าง ๆ  
  3.4 สนทนากลุ่ม  ทั้งภายในและและ
ระหว่างกลุ่มเพ่ือแบ่งปันความรู้ระหว่างกัน 
  3.5 เพ่ือนช่วยเพื่อน ระหว่างท างานกลุ่ม  
4. การน าเสนอ 
  4.1 กลุ่มท่ี 11  น าสนองานกลุ่มกรณีศึกษา
หน้าชั้นเรียน  
 4.2 ผู้ฟังถามค าถาม และเกิดการเรียนรู้ใหม่
จากค าถาม 
 4.3 ผู้สอนและผู้เรียนสรุปเนื้อหาร่วมกัน 
5. การประเมินผล   
  5.1 ประเมินงานกลุ่ม 
  5.2 แบบฝึกหัด 

1. กรณีศึกษา 
2. Presentation (PowerPoint) 
3. Website (www.Dr-Ann.com, 

www.teacher.ssru.ac.th/natpatsaya_se 

และเว็บไซต์อื่น) 
4. เอกสารประกอบการสอน 
 
 

16 
27  

ประมวลความรู้ องค์
ความรู้หน่วยที่ 7-11 

ใช้กระบวนการสอนแบบ CBL ร่วมกับ 
Flipped Classroom 

1. กรณีศึกษา 
2. Presentation (PowerPoint) 

http://www.teacher.ssru.ac.th/natpatsaya_se


มคอ. ๓ 
หลักสตูรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๒๓ 

รายวิชา CLS๒๑๐๑ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

กรณีศึกษาและโจทย์
ปัญหา 
Course Review 

1. การกระตุ้นความสนใจ 
  1.1 ทบทวนการเรียนในครั้งที่ผ่านมา   
  1.2 ถามค าถามเพ่ือน าเข้าสู่บทเรียน 
2. การตั้งปัญหาและแบ่งกลุ่ม 
  2.1 บอกหัวข้อและวัตถุประสงค์การเรียน 
  2.4 ก าหนดกรณีศึกษา 
  2.5 ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม 
3. การค้นคว้าและคิด 
 3.1 ผู้เรียนท างานตามกลุ่มวิเคราะห์
กรณีศึกษา 
  3.2 ผู้สอนคอยให้ค าแนะน าปรึกษา และ
ชี้แนะ 
  3.3 ถาม-ตอบ และพูดคุยซักถามใน
ประเด็นปัญหาต่าง ๆ  
  3.4 สนทนากลุ่ม  ทั้งภายในและและ
ระหว่างกลุ่มเพ่ือแบ่งปันความรู้ระหว่างกัน 
  3.5 เพ่ือนช่วยเพื่อน ระหว่างท างานกลุ่ม  
4. การน าเสนอ 
  4.1 กลุ่มท่ี 11  น าสนองานกลุ่มกรณีศึกษา
หน้าชั้นเรียน  
 4.2 ผู้ฟังถามค าถาม และเกิดการเรียนรู้ใหม่
จากค าถาม 
 4.3 ผู้สอนและผู้เรียนสรุปเนื้อหาร่วมกัน 
5. การประเมินผล   
  5.1 ประเมินงานกลุ่ม 
  5.2 แบบฝึกหัด 

3. Website (www.Dr-Ann.com, 

www.teacher.ssru.ac.th/natpatsaya_se 

และเว็บไซต์อื่น) 
4. เอกสารประกอบการสอน 

17 สอบปลายภาค  

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
( ระบุวิธีการประเมินผลการเรยีนรู้หัวข้อย่อยแตล่ะหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบของรายวิชา 
(Curriculum Mapping) ตามทีก่ าหนดในรายละเอยีดของหลักสูตรสัปดาห์ที่ประเมินและสัดส่วนของการประเมิน) 
 

ผลการเรียนรู้ วีธีการประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ทีป่ระเมิน 
สัดส่วน 

ของการประเมินผล 
๑.๑, ๑.๒, ๒.๑, 
๒.๓ 

การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
กิจกรรมกลุ่ม 
กิจกรรมเดี่ยว 

๑-๑๗ 
๑-๑๗ 
๕,๑๓ 

๑o 
๑o 
๑๐ 

http://www.teacher.ssru.ac.th/natpatsaya_se


มคอ. ๓ 
หลักสตูรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๒๔ 

รายวิชา CLS๒๑๐๑ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

๓.๑, ๓.๓ สอบกลางภาค  ๘ 
 

๒๐ 
 

๔.๑, ๔.๒ การน าเสนอ  ๑๖ 
 

๑๐ 
 

๓.๑, ๓.๓, ๕.๒ สอบปลายภาค  ๑๗ 
 

๔๐ 

 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑. ต าราและเอกสารหลัก 

๑) Christopher, M. (2011), Logistics and Supply Chain Management : Creating Value-Adding Networks 4ED,  
 FT Prentice Hall, UK. 
 ๒)  ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ  (๒๕๕๙). เอกสารประกอบการสอนวิชา การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน.  
กรุงเทพฯ:   วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน,  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 ๑)  ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ  (๒๕๕๘). ต าราวิชา การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน.  กรุงเทพฯ:   
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร,  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 

๒) คมสัน โสมณวัตร  (๒๕๕๗). เอกสารประกอบการสอนวิชา การจัดการโลจิสติกส์เชิงกลยุทธ์.  กรุงเทพฯ:   สาขา
การจัดการโลจิสติกส์  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน,  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา. 
 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 www.Dr-Ann.com 
 www.teacher.ssru.ac.th/natpatsaya_se 
 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 ให้นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ได้แก่ วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและ 
นอกห้องเรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์ ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับพร้อม
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงอาจารย์และแนวทางการเรียนการสอนแบบ ผ้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
      (ระบุวิธีการประเมินท่ีจะได้ข้อมูลการสอน เช่น จากผูส้ังเกตการณ์ หรือทีมผูส้อน หรือผลการเรียนของนักศึกษา เป็นต้น) 
  ประเมินโดยวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน  หรือจากการสังเกตการสอน 
โดยอาจารย์ผู้ควบคุมดูแลรายวิชา และผลการเรียนของนักศึกษา 
 

๓. การปรับปรุงการสอน 
      (อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เช่น คณะ/ภาควิชามีการก าหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว้อย่างไรบ้าง  

http://www.dr-ann.com/
http://www.teacher.ssru.ac.th/natpatsaya_se


มคอ. ๓ 
หลักสตูรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๒๕ 

รายวิชา CLS๒๑๐๑ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

      การวิจัยในช้ันเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน เป็นต้น) 
  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ผู้ควบคุมดูแลรายวิชานั้นทบทวนและ
ปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิภาพของรายวิชา แล้วจัดท ารายงานเมื่อสอนจบภาคเรียน 
 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
      (อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา เช่น 
       ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานท่ีมอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปส าหรับรายวชิาที่แตกต่างกัน หรือส าหรับ 
      มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน) 
  ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้
จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในรายวิชา เช่นการสอบ pre-test และ post-test 
 

๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 
      (อธิบายกระบวนการในการน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ) 

 สาขามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมิน 
การสอนโดยนักศึกษา การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอน
รับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงาน
รายวิชา เสนอต่อที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงพร้อมน าเสนอ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เพ่ือใช้ในการสอนครั้งต่อไป 

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



มคอ. ๓ 
หลักสตูรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๒๖ 

รายวิชา CLS๒๑๐๑ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

แผนที่แสดงการ 
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) มคอ. ๒ 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ความรับผดิชอบหลัก                                                         ความรับผดิชอบรอง 

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

รหัสวิชา  CLS ๒๑๐๑  
ชื่อรายวิชา 
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
Logistics and Supply Chain 
Management 

                   

 

ความรับผิดชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจ านวนได้ตามความรับผิดชอบ 


