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86788678  0303  PP  25612561  11  36137033613703        446300400446300400

  

หมวดที� 1. ขอ้มลูท ั�วไปหมวดที� 1. ขอ้มลูท ั�วไป

1.1. รหสัและชื�อรายวชิารหสัและชื�อรายวชิา

36137033613703 ภาษาองักฤษสําหรับโลจสิตกิส์ภาษาองักฤษสําหรับโลจสิตกิส์
English for LogisticsEnglish for Logistics

2.2. จาํนวนหนว่ยกติจาํนวนหนว่ยกติ

3(3-0-6) 3(3-0-6) จํานวนหน่วยกติ (บรรยาย-ปฎบิตั-ิศกึษาดว้ยตนเอง)จํานวนหน่วยกติ (บรรยาย-ปฎบิตั-ิศกึษาดว้ยตนเอง)

3.3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิาหลกัสตูรและประเภทของรายวชิา

บรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาวชิาการจัดการโลจสิตกิส์บรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาวชิาการจัดการโลจสิตกิส์

4.4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อนอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิาอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา

  

อาจารยผ์ูส้อนอาจารยผ์ูส้อน

กลุม่ 58/70 อาจารย ์พงศช์ยนต ์ศรีกลุม่ 58/70 อาจารย ์พงศช์ยนต ์ศรี
สวุรรณสวุรรณ

กลุม่ 58/71 อาจารย ์พงศช์ยนต ์ศรีกลุม่ 58/71 อาจารย ์พงศช์ยนต ์ศรี
สวุรรณสวุรรณ

5.5. ภาคการศกึษา/ช ั�นปีที�เรยีนภาคการศกึษา/ช ั�นปีที�เรยีน

ภาคการศกึษาที� 1 ภาคการศกึษาที� 1 ปีการศกึษาที� 2561ปีการศกึษาที� 2561

6.6. รายวชิาที�ตอ้งเรยีนมากอ่น (Pre-requisite) (ถา้ม)ีรายวชิาที�ตอ้งเรยีนมากอ่น (Pre-requisite) (ถา้ม)ี

ไมม่ีไมม่ี

รายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.3)
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7.7. รายวชิาที�ตอ้งเรยีนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถา้ม)ีรายวชิาที�ตอ้งเรยีนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถา้ม)ี

ไมม่ีไมม่ี

8.8. สถานที�เรยีนสถานที�เรยีน

มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม วทิยาเขต มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐมมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม วทิยาเขต มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม

9.9. วนัที�จดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาคร ั�งลา่สดุวนัที�จดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาคร ั�งลา่สดุ

  

หมวดที� 2. จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์หมวดที� 2. จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์

1.1. จดุมุง่หมายของรายวชิาจดุมุง่หมายของรายวชิา

1) 1) เกดิความรูค้วามเขา้ใจการใชภ้าษาองักฤษในศาสตรโ์ลจสิตกิส์เกดิความรูค้วามเขา้ใจการใชภ้าษาองักฤษในศาสตรโ์ลจสิตกิส์

2) 2) สามารถวเิคราะหก์รณีศกึษาในศาสตรโ์ลจสิตกิสท์ี�เป็นภาษาองักฤษได ้สามารถวเิคราะหก์รณีศกึษาในศาสตรโ์ลจสิตกิสท์ี�เป็นภาษาองักฤษได ้

3) 3) สามารถนาความรูภ้าษาองักฤษไปประยกุตใ์ชใ้นการทางานดา้นโลจสิตกิสไ์ด ้สามารถนาความรูภ้าษาองักฤษไปประยกุตใ์ชใ้นการทางานดา้นโลจสิตกิสไ์ด ้

4) 4) เกดิเจตคตทิี�ดตีอ่การตดิตอ่สื�อสารงานดา้นโลจสิตกิสโ์ดยใชท้กัษะภาษาองักฤษ เกดิเจตคตทิี�ดตีอ่การตดิตอ่สื�อสารงานดา้นโลจสิตกิสโ์ดยใชท้กัษะภาษาองักฤษ 

2.2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิาวตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา

ปรับตาม มคอ. ปรับตาม มคอ. 5 5 ของภาคเรยีนกอ่นหนา้และปรับใหท้นักบัการเปลี�ยนแปลงที�เกดิขึ�น ของภาคเรยีนกอ่นหนา้และปรับใหท้นักบัการเปลี�ยนแปลงที�เกดิขึ�น 

  

หมวดที� 3. ลกัษณะและการดาํเนนิการหมวดที� 3. ลกัษณะและการดาํเนนิการ

1.1. คาํอธบิายรายวชิาคาํอธบิายรายวชิา

          การฝึกฝนพัฒนาทกัษะฟัง พดู อา่นและเขยีน ทั �งดา้นคําศพัทท์ี�สําคญั บทความและตํารา          การฝึกฝนพัฒนาทกัษะฟัง พดู อา่นและเขยีน ทั �งดา้นคําศพัทท์ี�สําคญั บทความและตํารา
วชิาการภาษาองักฤษที�เกี�ยวขอ้งกบัโลจสิตกิส ์รวมถงึทกัษะการตดิตอ่สื�อสารในการทํางานที�วชิาการภาษาองักฤษที�เกี�ยวขอ้งกบัโลจสิตกิส ์รวมถงึทกัษะการตดิตอ่สื�อสารในการทํางานที�
เกี�ยวขอ้งกบักจิกรรมดา้นโลจสิตกิส ์อาทเิชน่ การบรหิารการจัดซื�อ การขนสง่และการกระจายสนิคา้เกี�ยวขอ้งกบักจิกรรมดา้นโลจสิตกิส ์อาทเิชน่ การบรหิารการจัดซื�อ การขนสง่และการกระจายสนิคา้
การจัดการคลงัสนิคา้และสนิคา้คงคลงั เป็นตน้การจัดการคลงัสนิคา้และสนิคา้คงคลงั เป็นตน้
                    

2.2. จาํนวนช ั�วโมงที�ใชต้อ่ภาคการเรยีนจาํนวนช ั�วโมงที�ใชต้อ่ภาคการเรยีน --
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บรรยายบรรยาย การฝึกปฏบิตั/ิงานภาคการฝึกปฏบิตั/ิงานภาค
สนาม/การฝึกงานสนาม/การฝึกงาน

การศกึษาดว้ยตนเองการศกึษาดว้ยตนเอง สอนเสรมิสอนเสรมิ

บรรยาย 45 ชั�วโมง ตอ่บรรยาย 45 ชั�วโมง ตอ่
ภาคการศกึษา ภาคการศกึษา 

การศกึษาดว้ยตนเอง 6การศกึษาดว้ยตนเอง 6
ชั�วโมงตอ่สปัดาห ์ชั�วโมงตอ่สปัดาห ์

90 ชั�วโมง 90 ชั�วโมง สอนเสรมิตามความสอนเสรมิตามความ
ตอ้งการ ของนักศกึษาตอ้งการ ของนักศกึษา
เฉพาะกลุม่ เฉพาะกลุม่ 

3.3. จาํนวนช ั�วโมงตอ่สปัดาหท์ี�อาจารยใ์หค้าํปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแกน่กัศกึษาเป็นรายบคุคลจาํนวนช ั�วโมงตอ่สปัดาหท์ี�อาจารยใ์หค้าํปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแกน่กัศกึษาเป็นรายบคุคล

เปิดโอกาสใหค้าปรกึษาเป็นรายบคุคลหรอืรายกลุม่ตามความตอ้งการ 1 ชั�วโมงตอ่สปัดาห ์เปิดโอกาสใหค้าปรกึษาเป็นรายบคุคลหรอืรายกลุม่ตามความตอ้งการ 1 ชั�วโมงตอ่สปัดาห ์

  

หมวดที� 4. การพฒันาการเรยีนรูข้องนกัศกึษาหมวดที� 4. การพฒันาการเรยีนรูข้องนกัศกึษา

1.1. คณุธรรม จรยิธรรมคณุธรรม จรยิธรรม

สถานสถาน
ะะ

ผลการเรยีนรู ้ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ/์วธิกีารสอนกลยทุธ/์วธิกีารสอน กลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผลกลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผล

1.ตระหนักใน1.ตระหนักใน
คณุธรรม จรยิธรรม เสยีสละ และคณุธรรม จรยิธรรม เสยีสละ และ
ซื�อสตัยส์จุรติ ซื�อสตัยส์จุรติ 

1. การบรรยาย1. การบรรยาย
  2. การอภปิราย2. การอภปิราย
  3. การใชก้รณีศกึษา (Case)3. การใชก้รณีศกึษา (Case)  

1. การสอบขอ้เขยีน/สอบยอ่ย1. การสอบขอ้เขยีน/สอบยอ่ย
  2. การเขา้ชั �นเรยีน/การเขา้รว่ม2. การเขา้ชั �นเรยีน/การเขา้รว่ม

กจิกรรมกจิกรรม  

2.มวีนัิย ตรงตอ่เวลา มคีวามรับ2.มวีนัิย ตรงตอ่เวลา มคีวามรับ
ผดิชอบตอ่ตนเองและสงัคม ผดิชอบตอ่ตนเองและสงัคม 

    

3.เคารพสทิธแิละรับฟังความคดิ3.เคารพสทิธแิละรับฟังความคดิ
เห็นของผูอ้ื�น เห็นของผูอ้ื�น 

    

4.เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบั4.เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบั
ขององคก์ารและสงัคม ขององคก์ารและสงัคม 

    

5.มจีรรยาบรรณทางวชิาการและ5.มจีรรยาบรรณทางวชิาการและ
วชิาชพี วชิาชพี 

1. การบรรยาย1. การบรรยาย
  2. การอภปิราย2. การอภปิราย
  3. การใชก้รณีศกึษา (Case)3. การใชก้รณีศกึษา (Case)  

1. การสอบขอ้เขยีน/สอบยอ่ย1. การสอบขอ้เขยีน/สอบยอ่ย
  2. การเขา้ชั �นเรยีน/การเขา้รว่ม2. การเขา้ชั �นเรยีน/การเขา้รว่ม

กจิกรรมกจิกรรม  

2.2. ความรู ้ความรู ้

สถานสถาน
ะะ

ผลการเรยีนรู ้ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ/์วธิกีารสอนกลยทุธ/์วธิกีารสอน กลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผลกลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผล
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สถานสถาน
ะะ

ผลการเรยีนรู ้ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ/์วธิกีารสอนกลยทุธ/์วธิกีารสอน กลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผลกลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผล

1.มคีวามรู ้ความเขา้ใจในหลกั1.มคีวามรู ้ความเขา้ใจในหลกั
การ ทฤษฎ ีและสามารถนําไปการ ทฤษฎ ีและสามารถนําไป
ประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชพีประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชพี
ได ้ได ้

1. การบรรยาย1. การบรรยาย
  2. การอภปิราย2. การอภปิราย
  3. การใชก้รณีศกึษา (Case)3. การใชก้รณีศกึษา (Case)  

1. การสอบขอ้เขยีน/สอบยอ่ย1. การสอบขอ้เขยีน/สอบยอ่ย
  2. การประเมนิการบา้น2. การประเมนิการบา้น

  3. การสอบกลางภาค3. การสอบกลางภาค
  4. การสอบปลายภาค4. การสอบปลายภาค  

2.สามารถ2.สามารถ
วเิคราะห ์สงัเคราะห ์และบรูณาวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และบรูณา
การความรูใ้หเ้ชื�อมโยงกบัหลกัการความรูใ้หเ้ชื�อมโยงกบัหลกั
การในศาสตร ์ อื�นได ้การในศาสตร ์ อื�นได ้

1. การอภปิราย1. การอภปิราย  1. การสอบขอ้เขยีน/สอบยอ่ย1. การสอบขอ้เขยีน/สอบยอ่ย
  2. การประเมนิการบา้น2. การประเมนิการบา้น

  3. การสอบกลางภาค3. การสอบกลางภาค
  4. การสอบปลายภาค4. การสอบปลายภาค  

3.มคีวามเขา้ใจและสนใจที�จะ3.มคีวามเขา้ใจและสนใจที�จะ
พัฒนาความรู ้ความสามารถอยา่งพัฒนาความรู ้ความสามารถอยา่ง
ตอ่เนื�อง ตอ่เนื�อง 

    

4.มคีวามรอบรู ้ในกฎระเบยีบ ขอ้4.มคีวามรอบรู ้ในกฎระเบยีบ ขอ้
บงัคบัและสภาพแวดลอ้มทางบงัคบัและสภาพแวดลอ้มทาง
ธรุกจิ ธรุกจิ 

    

3.3. ทกัษะทางปญัญาทกัษะทางปญัญา

สถานสถาน
ะะ

ผลการเรยีนรู ้ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ/์วธิกีารสอนกลยทุธ/์วธิกีารสอน กลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผลกลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผล

1.มคีวามคดิรเิริ�มสรา้งสรรค ์คดิ1.มคีวามคดิรเิริ�มสรา้งสรรค ์คดิ
อยา่งเป็นระบบและมีอยา่งเป็นระบบและมี
วจิารณญาณ วจิารณญาณ 

    

2.สามารถนําความรูไ้ปประยกุต์2.สามารถนําความรูไ้ปประยกุต์
ใชไ้ดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ใชไ้ดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์
ทางธรุกจิ ทางธรุกจิ 

1. การใชก้รณีศกึษา (Case)1. การใชก้รณีศกึษา (Case)  1. การสอบขอ้เขยีน/สอบยอ่ย1. การสอบขอ้เขยีน/สอบยอ่ย
  2. การสอบกลางภาค2. การสอบกลางภาค

  3. การสอบปลายภาค3. การสอบปลายภาค  

3.สามารถบรูณาการองคค์วามรู ้3.สามารถบรูณาการองคค์วามรู ้
และประสบการณใ์นการแกไ้ขและประสบการณใ์นการแกไ้ข
ปัญหาอยา่งสรา้งสรรค ์ปัญหาอยา่งสรา้งสรรค ์

    

4.สามารถวเิคราะหส์ถานการณท์ี�4.สามารถวเิคราะหส์ถานการณท์ี�
มผีลกระทบตอ่การเปลี�ยนแปลงมผีลกระทบตอ่การเปลี�ยนแปลง
ทางธรุกจิอยา่งสมํ�าเสมอ ทางธรุกจิอยา่งสมํ�าเสมอ 

    

4.4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ

สถานสถาน
ะะ

ผลการเรยีนรู ้ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ/์วธิกีารสอนกลยทุธ/์วธิกีารสอน กลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผลกลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผล

1.สามารถทํางานรว่มกบัผูอ้ื�นได ้1.สามารถทํางานรว่มกบัผูอ้ื�นได ้
เป็นอยา่งด ีเป็นอยา่งด ี
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สถานสถาน
ะะ

ผลการเรยีนรู ้ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ/์วธิกีารสอนกลยทุธ/์วธิกีารสอน กลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผลกลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผล

2.มคีวามรับผดิชอบตอ่หนา้ที�และ2.มคีวามรับผดิชอบตอ่หนา้ที�และ
งานที�ไดรั้บมอบหมาย งานที�ไดรั้บมอบหมาย 

    

3.สามารถปรับตวัเขา้กบั3.สามารถปรับตวัเขา้กบั
สถานการณแ์ละวฒันธรรมสถานการณแ์ละวฒันธรรม
องคก์ารที�ปฏบิตังิานไดเ้ป็นอยา่งองคก์ารที�ปฏบิตังิานไดเ้ป็นอยา่ง
ด ีด ี

    

4.มมีนุษยสมัพันธท์ี�ดกีบัผูร้ว่ม4.มมีนุษยสมัพันธท์ี�ดกีบัผูร้ว่ม
งานในองคก์ารและบคุคลทั�วไป งานในองคก์ารและบคุคลทั�วไป 

    

5.สามารถเป็นไดท้ั �งผูนํ้าและผู ้5.สามารถเป็นไดท้ั �งผูนํ้าและผู ้
ตามที�ดไีด ้ตามที�ดไีด ้

    

5.5. ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื�อสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื�อสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

สถานสถาน
ะะ

ผลการเรยีนรู ้ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ/์วธิกีารสอนกลยทุธ/์วธิกีารสอน กลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผลกลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผล

1.สามารถเลอืกและประยกุตใ์ช ้1.สามารถเลอืกและประยกุตใ์ช ้
เทคนคิทางสถติหิรอืคณติศาสตร์เทคนคิทางสถติหิรอืคณติศาสตร์
ที�เกี�ยวขอ้งในการตดัสนิใจ ที�เกี�ยวขอ้งในการตดัสนิใจ 

    

2.สามารถเทคโนโลยสีารสนเทศ2.สามารถเทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการบรหิารจัดการไดอ้ยา่งในการบรหิารจัดการไดอ้ยา่ง
เหมาะสม เหมาะสม 

    

3.สามารถสื�อสารไดอ้ยา่งมี3.สามารถสื�อสารไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพทั �งการประสทิธภิาพทั �งการ
ฟัง พดู เขยีน ฟัง พดู เขยีน 

1. การบรรยาย1. การบรรยาย
  2. การอภปิราย2. การอภปิราย  

1. การสอบขอ้เขยีน/สอบยอ่ย1. การสอบขอ้เขยีน/สอบยอ่ย
  2. การสอบปากเปลา่2. การสอบปากเปลา่

  3. การสอบกลางภาค3. การสอบกลางภาค
  4. การสอบปลายภาค4. การสอบปลายภาค  

4.สามารถเลอืกใชร้ปูแบบการนํา4.สามารถเลอืกใชร้ปูแบบการนํา
เสนอไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ เสนอไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

    

  

หมวดที� 5. แผนการสอนและการประเมนิผลหมวดที� 5. แผนการสอนและการประเมนิผล

1.1. แผนการสอนแผนการสอน

ส ัส ั
ปป
ดาดา
ห์ห ์
ที�ท ี�

หวัขอ้/รายหวัขอ้/ราย
ละเอยีดละเอยีด

จาํนวนช ั�วโมงจาํนวนช ั�วโมง วธิกีารวธิกีาร
สอนสอน

กจิกรรกจิกรร
มการมการ
เรยีน เรยีน 

  การการ
สอนสอน

สื�อและสื�อและ
แหลง่แหลง่
การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ช ิ�นงาน/ชิ�นงาน/
ภาระภาระ
งานงาน

การการ
ประเมนิประเมนิ

  การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้
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ทฤษฎีทฤษฎี ปฏบิตั ิปฏบิตั ิส ัส ั
ปป
ดาดา
ห์ห ์
ที�ท ี�

หวัขอ้/รายหวัขอ้/ราย
ละเอยีดละเอยีด

จาํนวนช ั�วโมงจาํนวนช ั�วโมง วธิกีารวธิกีาร
สอนสอน

กจิกรรกจิกรร
มการมการ
เรยีน เรยีน 

  การการ
สอนสอน

สื�อและสื�อและ
แหลง่แหลง่
การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ช ิ�นงาน/ชิ�นงาน/
ภาระภาระ
งานงาน

การการ
ประเมนิประเมนิ

  การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ทฤษฎีทฤษฎี ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

1 1 แจกรายแจกราย
ละเอยีดละเอยีด
แผนการแผนการ
เรยีน (Courseเรยีน (Course
 Syllabus) ต Syllabus) ต
ลอดทั �งลอดทั �ง
หลกัสตูร แนะหลกัสตูร แนะ
นํานํา
หนังสอื และหนังสอื และ
เนื�อหาที�เนื�อหาที�
เรยีน และมีเรยีน และมี
การทดสอบการทดสอบ
กอ่นกอ่น
เรยีน (Pre-เรยีน (Pre-
Test)  Test)  

3 3 0 0 1. การ1. การ
บรรยายบรรยาย  

  1.1.
เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน

  2.2.
PowerPower
PointPoint  

Pre-Pre-
Test Test 

1. การ1. การ
เขา้ชั �นเขา้ชั �น
เรยีน/เรยีน/
การเขา้การเขา้
รว่มรว่ม
กจิกรรมกจิกรรม

  2. การ2. การ
ทดสอบทดสอบ
กอ่นกอ่น
เรยีนเรยีน  

2 2 ไวยากรณพ์ื�นไวยากรณพ์ื�น
ฐานสําหรับฐานสําหรับ
ภาษาภาษา
องักฤษ (Engliองักฤษ (Engli
sh Grammarsh Grammar
)  )  

3 3 0 0 1. การ1. การ
บรรยายบรรยาย

  2. การ2. การ
อภปิรายอภปิราย
  

  1.1.
เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน

  2.2.
PowerPower
PointPoint  

แบบแบบ
ฝึกหดัฝึกหดั
ในใน
หอ้งเรยีหอ้งเรยี
น น 

1. การ1. การ
เขา้ชั �นเขา้ชั �น
เรยีน/เรยีน/
การเขา้การเขา้
รว่มรว่ม
กจิกรรมกจิกรรม  

3 3 ไวยากรณเ์พื�อไวยากรณเ์พื�อ
การการ
สื�อสาร (Engliสื�อสาร (Engli
sh Tenses) sh Tenses) 

3 3 0 0 1. การ1. การ
บรรยายบรรยาย

  2. การ2. การ
อภปิรายอภปิราย
  

  1.1.
เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน

  2.2.
PowerPower
PointPoint  

สอบเกบ็สอบเกบ็
คะแนนคะแนน
เรื�องเรื�อง
ไวยากรไวยากร
ณ ์ณ ์

1. การ1. การ
สอบขอ้สอบขอ้
เขยีน/เขยีน/
สอบสอบ
ยอ่ยยอ่ย

  2. การ2. การ
เขา้ชั �นเขา้ชั �น
เรยีน/เรยีน/
การเขา้การเขา้
รว่มรว่ม
กจิกรรมกจิกรรม  

4 4 Chapter 1 IntChapter 1 Int
roduction to roduction to 
Logistics Logistics 

3 3 0 0 1. การ1. การ
บรรยายบรรยาย

  2. การ2. การ
อภปิรายอภปิราย

  3. การ3. การ
ใชก้รณีใชก้รณี
ศกึษาศกึษา
(Case)(Case)  

  1.1.
เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน

  2.2.
PowerPower
PointPoint  

แบบแบบ
ฝึกหดัฝึกหดั
ในใน
หอ้งเรยีหอ้งเรยี
น น 

1. การ1. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้นการบา้น

  2. การ2. การ
เขา้ชั �นเขา้ชั �น
เรยีน/เรยีน/
การเขา้การเขา้
รว่มรว่ม
กจิกรรมกจิกรรม  
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ส ัส ั
ปป
ดาดา
ห์ห ์
ที�ท ี�

หวัขอ้/รายหวัขอ้/ราย
ละเอยีดละเอยีด

จาํนวนช ั�วโมงจาํนวนช ั�วโมง วธิกีารวธิกีาร
สอนสอน

กจิกรรกจิกรร
มการมการ
เรยีน เรยีน 

  การการ
สอนสอน

สื�อและสื�อและ
แหลง่แหลง่
การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ช ิ�นงาน/ชิ�นงาน/
ภาระภาระ
งานงาน

การการ
ประเมนิประเมนิ

  การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ทฤษฎีทฤษฎี ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

5 5 Chapter 2 LoChapter 2 Lo
gistics Servicgistics Servic
es es 

3 3 0 0 1. การ1. การ
บรรยายบรรยาย

  2. การ2. การ
อภปิรายอภปิราย

  3. การ3. การ
ใชก้รณีใชก้รณี
ศกึษาศกึษา
(Case)(Case)  

  1.1.
เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน

  2.2.
PowerPower
PointPoint  

แบบแบบ
ฝึกหดัฝึกหดั
ในใน
หอ้งเรยีหอ้งเรยี
น น 

1. การ1. การ
ประเมนิประเมนิ
ตนเองตนเอง

  2. การ2. การ
เขา้ชั �นเขา้ชั �น
เรยีน/เรยีน/
การเขา้การเขา้
รว่มรว่ม
กจิกรรมกจิกรรม  

6 6 Chapter 3 InChapter 3 In
ventory Manventory Man
agement andagement and
 Procuremen Procuremen
t  t  

3 3 0 0 1. การ1. การ
บรรยายบรรยาย

  2. การ2. การ
อภปิรายอภปิราย

  3. การ3. การ
ใชก้รณีใชก้รณี
ศกึษาศกึษา
(Case)(Case)  

  1.1.
เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน

  2.2.
PowerPower
PointPoint  

แบบแบบ
ฝึกหดัฝึกหดั
ในใน
หอ้งเรยีหอ้งเรยี
น น 

1. การ1. การ
ประเมนิประเมนิ
ตนเองตนเอง

  2. การ2. การ
เขา้ชั �นเขา้ชั �น
เรยีน/เรยีน/
การเขา้การเขา้
รว่มรว่ม
กจิกรรมกจิกรรม  

7 7 Chapter 4 MChapter 4 M
odes of Tranodes of Tran
sport sport 

3 3 0 0 1. การ1. การ
บรรยายบรรยาย

  2. การ2. การ
อภปิรายอภปิราย

  3. การ3. การ
ใชก้รณีใชก้รณี
ศกึษาศกึษา
(Case)(Case)  

  1.1.
เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน

  2.2.
PowerPower
PointPoint  

แบบแบบ
ฝึกหดัฝึกหดั
ในใน
หอ้งเรยีหอ้งเรยี
น น 

1. การ1. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้นการบา้น

  2. การ2. การ
เขา้ชั �นเขา้ชั �น
เรยีน/เรยีน/
การเขา้การเขา้
รว่มรว่ม
กจิกรรมกจิกรรม

  3. การ3. การ
ทดสอบทดสอบ
หลงัหลงั
เรยีนเรยีน  

8 8 สอบกลางสอบกลาง
ภาค ภาค 

0 0 0 0         1. การ1. การ
สอบสอบ
กลางกลาง
ภาคภาค  

9 9 กจิกรรมกจิกรรม
บณัฑตินักบณัฑตินัก
ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

0 0 3 3 1. การ1. การ
ฝึกฝึก
ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ
(Practic(Practic
e)e)  

    การฝึกการฝึก
ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

1. การ1. การ
เขา้ชั �นเขา้ชั �น
เรยีน/เรยีน/
การเขา้การเขา้
รว่มรว่ม
กจิกรรมกจิกรรม  

1010
  

กจิกรรมกจิกรรม
บณัฑตินักบณัฑตินัก
ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

0 0 3 3 1. การ1. การ
ฝึกฝึก
ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ
(Practic(Practic
e)e)  

    การฝึกการฝึก
ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

1. การ1. การ
เขา้ชั �นเขา้ชั �น
เรยีน/เรยีน/
การเขา้การเขา้
รว่มรว่ม
กจิกรรมกจิกรรม  
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ส ัส ั
ปป
ดาดา
ห์ห ์
ที�ท ี�

หวัขอ้/รายหวัขอ้/ราย
ละเอยีดละเอยีด

จาํนวนช ั�วโมงจาํนวนช ั�วโมง วธิกีารวธิกีาร
สอนสอน

กจิกรรกจิกรร
มการมการ
เรยีน เรยีน 

  การการ
สอนสอน

สื�อและสื�อและ
แหลง่แหลง่
การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ช ิ�นงาน/ชิ�นงาน/
ภาระภาระ
งานงาน

การการ
ประเมนิประเมนิ

  การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ทฤษฎีทฤษฎี ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

1111
  

Chapter 5 PlChapter 5 Pl
anning and Aanning and A
rranging Trarranging Tra
nsport nsport 

3 3 0 0 1. การ1. การ
บรรยายบรรยาย

  2. การ2. การ
อภปิรายอภปิราย

  3. การ3. การ
ใชก้รณีใชก้รณี
ศกึษาศกึษา
(Case)(Case)  

  1.1.
เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน

  2.2.
PowerPower
PointPoint  

แบบแบบ
ฝึกหดัฝึกหดั
ในใน
หอ้งเรยีหอ้งเรยี
น  น  

1. การ1. การ
สอบขอ้สอบขอ้
เขยีน/เขยีน/
สอบสอบ
ยอ่ยยอ่ย

  2. การ2. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้นการบา้น

  3. การ3. การ
เขา้ชั �นเขา้ชั �น
เรยีน/เรยีน/
การเขา้การเขา้
รว่มรว่ม
กจิกรรมกจิกรรม  

1212
  

Chapter 6 SChapter 6 S
hipping Goohipping Goo
ds ds 

3 3 0 0 1. การ1. การ
บรรยายบรรยาย

  2. การ2. การ
อภปิรายอภปิราย

  3. การ3. การ
ใชก้รณีใชก้รณี
ศกึษาศกึษา
(Case)(Case)  

  1.1.
เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน

  2.2.
PowerPower
PointPoint  

แบบแบบ
ฝึกหดัฝึกหดั
ในใน
หอ้งเรยีหอ้งเรยี
น น 

1. การ1. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้นการบา้น

  2. การ2. การ
เขา้ชั �นเขา้ชั �น
เรยีน/เรยีน/
การเขา้การเขา้
รว่มรว่ม
กจิกรรมกจิกรรม  

1313
  

Chapter 7 WChapter 7 W
arehousing aarehousing a
nd Storage nd Storage 

3 3 0 0 1. การ1. การ
บรรยายบรรยาย

  2. การ2. การ
อภปิรายอภปิราย

  3. การ3. การ
ใชก้รณีใชก้รณี
ศกึษาศกึษา
(Case)(Case)  

  1.1.
เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน

  2.2.
PowerPower
PointPoint  

แบบแบบ
ฝึกหดัฝึกหดั
ในใน
หอ้งเรยีหอ้งเรยี
น น 

1. การ1. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้นการบา้น

  2. การ2. การ
เขา้ชั �นเขา้ชั �น
เรยีน/เรยีน/
การเขา้การเขา้
รว่มรว่ม
กจิกรรมกจิกรรม  

1414
  

Chapter 8 DChapter 8 D
ocumentatioocumentatio
n and Financn and Financ
e e 

3 3 0 0 1. การ1. การ
บรรยายบรรยาย

  2. การ2. การ
อภปิรายอภปิราย

  3. การ3. การ
ใชก้รณีใชก้รณี
ศกึษาศกึษา
(Case)(Case)  

  1.1.
เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน

  2.2.
PowerPower
PointPoint  

แบบแบบ
ฝึกหดัฝึกหดั
ในใน
หอ้งเรยีหอ้งเรยี
น น 

1. การ1. การ
สอบสอบ
ปากปาก
เปลา่เปลา่

  2. การ2. การ
ประเมนิประเมนิ
การบา้นการบา้น

  3. การ3. การ
เขา้ชั �นเขา้ชั �น
เรยีน/เรยีน/
การเขา้การเขา้
รว่มรว่ม
กจิกรรมกจิกรรม

  4. การ4. การ
ทดสอบทดสอบ
หลงัหลงั
เรยีนเรยีน  
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ส ัส ั
ปป
ดาดา
ห์ห ์
ที�ท ี�

หวัขอ้/รายหวัขอ้/ราย
ละเอยีดละเอยีด

จาํนวนช ั�วโมงจาํนวนช ั�วโมง วธิกีารวธิกีาร
สอนสอน

กจิกรรกจิกรร
มการมการ
เรยีน เรยีน 

  การการ
สอนสอน

สื�อและสื�อและ
แหลง่แหลง่
การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ช ิ�นงาน/ชิ�นงาน/
ภาระภาระ
งานงาน

การการ
ประเมนิประเมนิ

  การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ทฤษฎีทฤษฎี ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

1515
  

กจิกรรมกจิกรรม
บณัฑตินักบณัฑตินัก
ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

0 0 3 3 1. การ1. การ
ฝึกฝึก
ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ
(Practic(Practic
e)e)  

    การฝึกการฝึก
ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

1. การ1. การ
เขา้ชั �นเขา้ชั �น
เรยีน/เรยีน/
การเขา้การเขา้
รว่มรว่ม
กจิกรรมกจิกรรม  

1616
  

กจิกรรมกจิกรรม
บณัฑตินักบณัฑตินัก
ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

0 0 3 3 1. การ1. การ
ฝึกฝึก
ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ
(Practic(Practic
e)e)  

    การฝึกการฝึก
ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

1. การ1. การ
เขา้ชั �นเขา้ชั �น
เรยีน/เรยีน/
การเขา้การเขา้
รว่มรว่ม
กจิกรรมกจิกรรม  

1717
  

สอบปลายสอบปลาย
ภาค  ภาค  

0 0 0 0         1. การ1. การ
สอบสอบ
ปลายปลาย
ภาคภาค  

รวมรวม 33.0033.00 12.0012.00

2.2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้

กจิกรรมที�กจิกรรมที� งานที�ใชป้ระเมนิผลผูเ้รยีนงานที�ใชป้ระเมนิผลผูเ้รยีน สปัดาหท์ี�สปัดาหท์ี�
ประเมนิประเมนิ

คะแนนคะแนน สดัสว่นการสดัสว่นการ
ประเมนิประเมนิ

1 1 การสอบขอ้เขยีน/สอบยอ่ย การสอบขอ้เขยีน/สอบยอ่ย 3,11 3,11 20.00 20.00 20.00 20.00 

2 2 การสอบปากเปลา่ การสอบปากเปลา่ 14 14 10.00 10.00 10.00 10.00 

3 3 การเขา้ชั �นเรยีน/การเขา้รว่มการเขา้ชั �นเรยีน/การเขา้รว่ม
กจิกรรม กจิกรรม 

1,2,3,4,5,6,7,91,2,3,4,5,6,7,9
,10,11,12,13,1,10,11,12,13,1
4,15,16 4,15,16 

10.00 10.00 10.00 10.00 

4 4 การสอบกลางภาค การสอบกลางภาค 8 8 30.00 30.00 30.00 30.00 

5 5 การสอบปลายภาค การสอบปลายภาค 17 17 30.00 30.00 30.00 30.00 

รวมรวม 100.00100.00 100.00100.00

  

หมวดที� 6. ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอนหมวดที� 6. ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน

1.1. เอกสารและตาํราหลกัเอกสารและตาํราหลกั
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Marion Grussendorf. English for Logistics (Express Series), Oxford Business English. 2008 Marion Grussendorf. English for Logistics (Express Series), Oxford Business English. 2008 

2.2. เอกสารและขอ้มลูสาํคญัเอกสารและขอ้มลูสาํคญั

3.3. เอกสารและขอ้มลูแนะนําเอกสารและขอ้มลูแนะนํา

เว็บไซด ์ที�เกี�ยวกบัหวัขอ้ในประมวลรายวชิา เชน่ เชน่ เว็บไซด ์ที�เกี�ยวกบัหวัขอ้ในประมวลรายวชิา เชน่ เชน่ www.google.co.th : Search ; Logistics, Supply Chain, Transportation,www.google.co.th : Search ; Logistics, Supply Chain, Transportation,
Warehousing, Purchasing etc. Warehousing, Purchasing etc. 

  

หมวดที� 7. การประเมนิและปรบัปรงุการดาํเนนิการของรายวชิาหมวดที� 7. การประเมนิและปรบัปรงุการดาํเนนิการของรายวชิา

1.1. กลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษากลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา

การประเมนิประสทิธผิลในรายวชิานี� ที�จัดทาโดยนักศกึษา ไดจั้ดกจิกรรมในการนาแนวคดิและ ความเห็นจากนักศกึษาไดด้งันี�การประเมนิประสทิธผิลในรายวชิานี� ที�จัดทาโดยนักศกึษา ไดจั้ดกจิกรรมในการนาแนวคดิและ ความเห็นจากนักศกึษาไดด้งันี�

- - การสนทนากลุม่ระหวา่งผูส้อนและผูเ้รยีนการสนทนากลุม่ระหวา่งผูส้อนและผูเ้รยีน
  - - การสงัเกตการณจ์ากพฤตกิรรมของผูเ้รยีนการสงัเกตการณจ์ากพฤตกิรรมของผูเ้รยีน
  - - แบบประเมนิผูส้อนและแบบประเมนิรายวชิา แบบประเมนิผูส้อนและแบบประเมนิรายวชิา - - การวดัผลสมัฤทธิ�ทางการเรยีน การวดัผลสมัฤทธิ�ทางการเรยีน 

2.2. กลยทุธก์ารประเมนิการสอนกลยทุธก์ารประเมนิการสอน

ในการเกบ็ขอ้มลูเพื�อประเมนิการสอน ไดม้กีลยทุธ ์ดงันี� ในการเกบ็ขอ้มลูเพื�อประเมนิการสอน ไดม้กีลยทุธ ์ดงันี� - - ผลการสอบผลการสอบ
  - - การทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรู ้การทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรู ้

  - - แบบประเมนิผูส้อนโดยมหาวทิยาลยัเป็นผูด้าเนนิการ แบบประเมนิผูส้อนโดยมหาวทิยาลยัเป็นผูด้าเนนิการ 

3.3. การปรบัปรงุการสอนการปรบัปรงุการสอน

ผูส้อนนําผลการประเมนิและความเห็นของนักศกึษามาวเิคราะห ์ทั �งนี�อาจมกีารประชมุกลุม่ยอ่ยกบั นักศกึษาเพื�อหาขอ้มลูเพิ�มเตมิในการผูส้อนนําผลการประเมนิและความเห็นของนักศกึษามาวเิคราะห ์ทั �งนี�อาจมกีารประชมุกลุม่ยอ่ยกบั นักศกึษาเพื�อหาขอ้มลูเพิ�มเตมิในการ
ปรับปรงุการสอน ปรับปรงุการสอน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ�ของนกัศกึษาในรายวชิา4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ�ของนกัศกึษาในรายวชิา

4.14.1 การทวนผลสมัฤทธิ�โดยนกัศกึษาการทวนผลสมัฤทธิ�โดยนกัศกึษา

ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิ�แตล่ะรายหวัขอ้ จากการตอบคําถาม นักศกึษา การตรวจงานคน้ควา้ และในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิ�แตล่ะรายหวัขอ้ จากการตอบคําถาม นักศกึษา การตรวจงานคน้ควา้ และ
รายงาน รายงาน 

4.24.2 การทวนผลสมัฤทธิ�โดยอาจารยผ์ูส้อนการทวนผลสมัฤทธิ�โดยอาจารยผ์ูส้อน
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5.5. การดาํเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิาการดาํเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา

จากผลการประเมนิ และทวนสอบผลสมัฤทธิ�ประสทิธผิลรายวชิา ไดม้กีารวางแผนการปรับปรงุ การสอน และรายละเอยีดวชิา เพื�อใหเ้กดิจากผลการประเมนิ และทวนสอบผลสมัฤทธิ�ประสทิธผิลรายวชิา ไดม้กีารวางแผนการปรับปรงุ การสอน และรายละเอยีดวชิา เพื�อใหเ้กดิ
คณุภาพมากขึ�น ดงันี�คณุภาพมากขึ�น ดงันี�

- - ปรับปรงุรายวชิาทกุ ปรับปรงุรายวชิาทกุ 3 3 ปี หรอืตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน ปี หรอืตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน 

6.6. แผนการปรบัปรงุรายวชิา ใหม้คีวามทนัสมยัแผนการปรบัปรงุรายวชิา ใหม้คีวามทนัสมยั


