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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา               มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์/ วิศวกรรมโลจิสติกส์ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
NL409 การวางแผนเชิงกลยทุธ์ส าหรับโลจิสติกส์ (Strategic Planning for Logistics) 

2. จ านวนหน่วยกิต 
3 หนว่ยกิต(3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมโลจิสติกส์ 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
ดร. รวินกานต์ ศรีนนท์ อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน[email:rawinkhan@gmail.com]   

5. ภาคการศึกษา/ ชัน้ปีที่เรียน 
ภาคการศกึษาที่ 1 ปีการศกึษา 2559/ชัน้ปีที่ 4 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 
นกัศกึษาชัน้ปีที่ 4หรือเทอมสดุท้ายของการศกึษา 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้าม)ี 
ไมม่ี 

8. สถานที่เรียน 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
28กรกฎาคม2559 

 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1. เพื่อให้นกัศกึษาเข้าใจหลกัการวิเคราะห์ปัญหาของโลจิสติกส์ 
2. เพื่อให้นกัศกึษาสามารถวิเคราะห์ วางแผนทางกลยทุธ์ทางโลจิสติกส์โดยเน้นการเลอืกใช้ 

กลยทุธ์ทางธุรกิจที่มีประสทิธิภาพและเลอืกใช้ดชันีชีว้ดัสมรรถภาพที่เหมาะสมได้ 
 
 

mailto:rawinkhan@gmail.com


 

University of the Thai Chamber of Commerce 
 

Page 2 of 7 

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
1. เพื่อให้มีความความสอดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษาแหง่ชาติ เหมาะสมกบัลกัษณะของผู้ศกึษา 
2. เพื่อให้เนือ้หารายวิชามีความทนัสมยัอยูเ่สมอ 
 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Objectives) 
1. เพื่อให้นกัศกึษาเข้าใจหลกัการวิเคราะห์ปัญหาของโลจิสติกส์ 
2. เพื่อให้นกัศกึษาสามารถวิเคราะห์ วางแผนทางกลยทุธ์ทางโลจิสติกส์โดยเน้นการเลอืกใช้ 

กลยทุธ์ทางธุรกิจที่มีประสทิธิภาพและเลอืกใช้ดชันีชีว้ดัสมรรถภาพที่เหมาะสมได้ 
 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินงาน 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
เคร่ืองมือในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และปัจจยัภายในองค์กร หลกัการ ขัน้ตอน การท าแผน 
และเทคนิคของการบริหารจดัการกิจกรรมโลจิสติกส์และโซอ่ปุทาน 
การวางแผนกลยทุธ์ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัของธุรกิจ 
รวมถึงการก าหนดยทุธวิธีและแผนการด าเนินการท่ีสอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์ที่วางไว้ 
การน าเทคนิคการออกแบบและแก้ปัญหาในศาสตร์ทางโลจิสติกส์ผสมประสานความรู้ในแขนงตา่งๆมาใช้ในการแก้ปั
ญหาและวางแผนเชิงกลยทุธ์ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ การประเมินแผน 
การเลอืกใช้ดชันีชีว้ดัสมรรถภาพที่เหมาะสมเพื่อใช้สามารถวิเคราะห์ 
ติดตามและวินิจฉยัผลการด าเนินงานของแผนกลยทุธ์ การศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ กรณีตวัอยา่ง 
การวางแผนกลยทุธ์ทางด้านโลจิสติกส์และโซอ่ปุทานท่ีประสบความส าเร็จ 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต ิ การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย45ชัว่โมงตอ่ภาคการศกึษา - - การศกึษาด้วยตนเอง 6 
ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ 

 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
อาจารย์จดัเวลา(office hour) ให้ค าปรึกษาเป็นรายบคุคล หรือ รายกลุม่ ตามความต้องการ 4 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์  
Office hour:องัคาร และ พธุ เวลา 9:30 – 11:30 น.สถานที่ติดต่อ ( Office):สถาบนัวิจยัและพฒันาโลจิสติกส์  
อาคาร 17 ชัน้ 1 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
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1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

- ซื่อสตัย์และมีวินยั ทัง้ตอ่ตนเองและผู้อื่น 
- มีความรับผิดชอบ ตรงตอ่เวลา 
- สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมตอ่บคุคล องค์กร 

สงัคมและสิง่แวดล้อม 
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ 

รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสงัคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตล่ะสาขา ตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั  
1.2  วิธีการสอน 

- สอดแทรกหรือยกตวัอยา่งประกอบขณะท่ีสอนเนือ้หา 
โดยบางครัง้มีการสอดแทรกเร่ืองคณุธรรมและจริยธรร มที่เก่ียวข้องกบัวิชาชีพ ลงไปด้วย  และ 
สอนให้นกัศกึษามีความซื่อสตัย์ในการสอบ 

- สอนให้นกัศกึษามีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมายและตรงตอ่เวลาในชัน้เรียน เช่น 
การเข้าห้องเรียนตรงเวลาและเข้าเรียนสม ่าเสมอ ไมข่าดเรียน 

1.3  วิธีการประเมินผล 
- ประเมินผลจากพฤติกรรมการเข้าชัน้เรียน เช่น การตรงตอ่เวลา 
- ประเมินผลจากความรับผิดชอบในงานท่ีมอบหมายให้นกัศกึษา 
- ประเมินผลจากเร่ืองการทจุริตในการสอบ 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

นกัศกึษาเข้าใจหลกัการวิเคราะห์ปัญหาของโลจิสติกส์และวางแผนทางกลยทุธ์ทางโลจิสติกส์ 
2.2  วิธีการสอน 

- ท าการสอนโดยการบรรยาย และมีการสอดแทรกหรือยกตวัอยา่งประกอบขณะสอนเนือ้หา 
- มีการให้นกัศกึษาไปค้นหาหรือส ารวจข้อมลูเพิ่มเติม 

โดยเฉพาะตวัอยา่งของสิง่ที่สอนวา่มีการใช้ ในธุรกิจและอตุสาหกรรม แบบ ใด บ้าง มี ข้อดี, 
ปัญหาและอปุสรรคตอ่การบริหารจดัการอยา่งไร 

2.3  วิธีการประเมินผล 
- ประเมินผลจากการถาม-ตอบนกัศกึษาในชัน้เรียน 
- ประเมินจากการท ารายงานสง่ และ การรายงานหน้าห้องคะแนนสอบกลางภาค และ ปลายภาค 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

มีความาสามารถในการวิเคราะห์ และประยกุต์ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้  
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3.2  วิธีการสอน 
ให้นกัศกึษาฝึกฝนท างานท่ีได้รับมอบหมายตา่งๆ ในแตล่ะสปัดาห์ 

3.3  วิธีการประเมินผล 
- ประเมินผลจากรายงาน 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

- ความรับผิดชอบในการท างานท่ีได้รับมอบหมายได้ครบถ้วนตามก าหนดเวลา ทัง้รายกลุม่และรายบคุคล 
4.2  วิธีการสอน 

- มอบหมายให้นกัศกึษาท างานกลุม่ และ งานรายบคุคล 
4.3  วิธีการประเมินผล 

- ประเมินความรับผิดชอบจากรายงานกลุม่ของนกัศกึษาและการรายงานหน้าห้อง 
5. ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1  ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
- ทกัษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าและท ารายงาน  
- มีทกัษะ และความสามารถในการใช้ภาษาไทยในการสือ่สารได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 
5.2  วิธีการสอน 

- มอบหมายให้นกัศกึษาค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ท พร้อมทัง้ไปสงัเกตเก็บข้อมลูจากแหลง่ตา่งๆ รอบตวั 
5.3  วิธีการประเมิน 

- ประเมินผลจากรายงานและการรายงานหน้าชัน้ 

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่

ใช้ 
1 Introduction เอกสารประกอบการสอน (ppt) 

2 กลยุทธใ์นการแขง่ขนั(Competitive strategies) 
หลกัการและขัน้ตอนในการวางแผนกลยุทธ ์

เอกสารประกอบการสอน (ppt) 

3 เคร่ืองมือในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และปัจจยัภายในองค์กร – เอกสารประกอบการสอน (ppt) 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่

ใช้ 
การวิเคราะห์เชิงคณุภาพ 

4 Logistics Performance Index  

 Operational Measurement 

เอกสารประกอบการสอน (ppt) 

5 Logistics Performance Index  

 Financial  Measurement 

เอกสารประกอบการสอน (ppt) 

6 หลกัการและความส าคญัของการวดัประสทิธภิาพ  

ดชันีชีว้ดัสมรรถภาพประเภทต่างๆ  

 Supply Chain Performance: Achieving Strategic Fit and scope 

 Supply Chain Drivers and Metrics 

เอกสารประกอบการสอน (ppt) 

7 Review เอกสารประกอบการสอน (ppt) 

8 Midterm week  

9 Logistics Customer Segmentation เอกสารประกอบการสอน (ppt) 

10 Time- based strategies: 

Reduce and control demand variability through product design, 
postponement and delayed differentiation 

เอกสารประกอบการสอน (ppt) 

11 Asset Productivity-based strategies เอกสารประกอบการสอน (ppt) 

12 Technology-based strategies 

Relationship-based strategies  

เอกสารประกอบการสอน (ppt) 

13 Corporate Strategy and its Connection to Supply Chain Management  เอกสารประกอบการสอน (ppt) 

14 Corporate Strategy and its Connection to Supply Chain Management  
(Cont’d) 

เอกสารประกอบการสอน (ppt) 

15 Case Study/ Project presentation  
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่

ใช้ 
16 Case Study/ Project presentation  

17 Final  

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 

กิจกรร
มที่ 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่ประ

เมิน 
สัดส่วนของการประเ

มินผล 
1 ความรู้และทกัษะ (Knowledge 

and Skills) 
1.1, 2.1, 3.1, 5.1 

- สอบกลางภาค 
-Quiz 
- สอบปลายภาค 

8 
 

17 

30 
5 
30 

2 การท างานหรือกิจกรรมการเรียน
การสอน 
( Assignments/Teaching-
Learning Activities) 
1.1, 3.1, 4.1, 5.1 

- การท าแบบฝึกหดั 
(Exercises) 
- 
งาน/โครงการท่ีได้รับมอบ
หมาย (Assigned 
Tasks/Projects)      
- การเข้าชัน้เรียน 
(Attendance) 

 10 
20 
 
5 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก 
1. เอกสารประกอบการสอน โดย ดร. รวินกานต์ ศรีนนท์ (2559) 
2. Sunil Chopra and Peter Meindl (2016). Supply Chain Management: Strategy, Planning and 

Operations (6th edition). Global edition: Pearson 
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2. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
1. Harrison, A. and Van Hoek, R (2011). Logistics Management and Strategy: Competing Through the 

Supply Chain (4thedition). United Kingdom: Financial Times/ Prentice Hall 
2. Jacobs F., et al. (2009). Operations and Supply Management. (12th edition) 
3. Ghiani, G. et al (2004). Introduction to Logistics Systems Planning and Control. England: Wiley 
3. Paul R. Murphy, Donald Wood (2004).Contemporary Logistics, (8th edition). United States of 

America: Pearson Prentice Hall. 
4. Arthur A. Thompson and A.J. Stricklandz(2001). Strategic Management: Concepts and Cases (12th 

edition). Singapore: McGraw-Hill. 
5. Douglas M. Lambert, et al. (1998). Fundamentals of Logistics Management (International Edition). 

Singapore: McGraw-Hill. 
6. ดร. จกัร ติงศภทัิย์ (แปลและเรียบเรียง, 2551). ขบัเคลือ่นกลยทุธ์: การน ากลยทุธ์ไปปฎิบติัใหเ้กิดผบส าเร็จ.  บ. 

เอ็กซเปอร์เน็ท จ ากดั 
7. จกัร ติงศภทัิย์ (แปลและเรียบเรียง, 2549). Kellogg สดุยอดกลยทุธ์.กรุงเทพมหานคร: บ. ธนาเพรส จ ากดั 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
ให้นกัศกึษาประเมินการสอนโดยกรอกข้อมลูตามแบบฟอร์มมาตรฐานของมหาวิทยาลยั 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

การประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ 

3. การปรับปรุงการสอน 
น าเอาผลการประเมนิจากข้อ 1 ข้างต้นมาวิเคราะห์ประกอบกบัเร่ืองเทคนิคการสอน 
ผลการเรียนนกัศกึษาเพื่อวางแผนปรับปรุงการสอนส าหรับภาคการศกึษาตอ่ไป 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
มีคณะกรรมการก ากบัมาตรฐานตรวจสอบข้อสอบปลายภาคก่อนสอบจริง และ ระดบัคะแนนการตดัเกรด 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

เอารายงานจาก มคอ. 5 มาประกอบการด าเนินการปรับปรุง มคอ. 3 ทกุปีก่อนการสอนครัง้ตอ่ไป 
 


