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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 
รหัสวิชา ENL๓๘๑๕     รายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ืองานโลจิสติคส (English for logistics) 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ภาคการศึกษา ๑    ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

หมวดที ่๑ ขอมูลทั่วไป 
๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    

รหัสวิชา   ENL๓๘๑๕      

ชื่อรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพ่ืองานโลจิสติคส  

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ English for logistics 

 

๒.  จํานวนหนวยกิต        ๓ (๓-๐-๖)      

        

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     

      ๓.๑  หลักสูตร       ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา    หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกน) 

 

๔.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน     

      ๔.๑  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา     ดร.อังควรา เหลืองนภา (เร่ิมเรียน วันพุธที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓) 

ปร.ด. (ภาษาศาสตรประยุกต) 

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ) 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

      ๔.๒  อาจารยผูสอน   ดร.อังควรา เหลืองนภา 

ปร.ด. (ภาษาศาสตรประยุกต) 

ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ) 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

 

๕.  สถานที่ติดตอ   อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

     ชั้น ๒ อาคาร ๓๕ หอง ๓๕๒๕ 

Email: angvarrah.li@ssru.ac.th 

     

๖.  ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่   ๑  /  ชั้นปที่ ๓ (หลักสูตร ๒๕๕๙) 

๖.๒ จํานวนผูเรียนที่รับได  ประมาณ  ๔๐  คน 
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๗.  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)  (ถามี) ไมมี 

 

๘.  รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)  ไมมี 

 

๙.  สถานที่เรียน     หอง ๓๖๔๔ 

กลุมเรียน ๐๐๒ หอง ๓๖๔๔ วันพุธ เวลา ๘.๐๐-๑๑.๐๐ 

กลุมเรียน ๐๐๑ หอง ๓๖๔๔ วันพุธ เวลา ๑๑.๐๐-๑๔.๐๐ 

และผานชองทาง Google Meet 

๑๐.วันที่จัดทําหรือปรับปรุง   วันที่ ๑๕  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

     รายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 

  
 

หมวดที ่๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

๑.   จุดมุงหมายของรายวิชา 
 พัฒนาทักษะความสามารถในดานคําศัพทตลอดทั้งทักษะในดานตาง ๆ เพื่อสามารถนําไปใชประโยชนในการประกอบอาชีพที่
เก่ียวของกับเพื่องานโลจิสติคส 
 
๒.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
1.เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจในเนื้อหาวิชาที่เรียนมากยิ่งข้ึนโดยการนําบทเรียนภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเก่ียวของกับ          
โลจิสติคส ที่หลากหลายมาใหนักศึกษาไดเรียนรู 
2. เพื่อปรับปรุงเนื้อหาในความรูภาษาอังกฤษสําหรับโลจิสติคสใหมีเนื้อหาทันสมัย  
3. เพื่อปรับปรุงเนื้อหาใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานยิ่งข้ึน 
4. เพื่อสงเสริมการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
5. เพื่อสนับสนุนการบูรณาการกับการวิจัย 
 
 
 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการดําเนินการ 
 

๑. คําอธิบายรายวิชา 
   Introduction to logistics; specific terminology, expressions and sentences used in logistics; inventory 
management and procurement; types of goods; modes of transport 
ศัพท สํานวนและรูปแบบประโยคที่ใชในงานโลจิสติคส โลจิสติคสเบื้องตน การบริการโลจิสติคส การบริหารและจัดการโลจิสติคส 
ประเภทของสินคา ประเภทของการขนสง 
 
 
 
 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๓  

รายวชิา ENL๓๘๑๕ สาขาวชิาภาษาอังกฤษธรุกจิ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 

(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 

(ชั่วโมง) 

การฝกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝกงาน (ชั่วโมง) 

การศึกษาดวยตนเอง 

(ชั่วโมง) 

๔๕  - ไมมีการฝกปฏิบัตภิาคสนาม ๓ ช่ัวโมง / สัปดาห 

 

 
๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหทีอ่าจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

 (ผูรับผิดชอบรายวชิาโปรดระบขุอมูล   ตัวอยางเชน  ๑ ชัว่โมง / สัปดาห) 

 ๓.๑ ปรึกษาดวยตนเองที่หองพกัอาจารยผูสอน  หอง ๓๕๒๕ ชัน้ ๒ อาคาร ๓๕ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๑ 

ชั่วโมง / สัปดาห 

 ๓.๒ ปรึกษาผานโทรศัพทมือถือ  หมายเลข  ๐๙๕๑๑๔๒๖๕๔ 

 ๓.๓ ปรึกษาผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-Mail)  angvarrah.li@ssru.ac.th 

 ๓.๔ ปรึกษาผานเครือขายสังคมออนไลน (Line)  

 ๓.๕ ปรึกษาผานเครือขายคอมพิวเตอร (teacher.ssru.ac.th/angvarrah.li, Edmodo)  

 
หมวดที ่๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

๑. คุณธรรม  จริยธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 
  (๑)  มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
  (๒)  มีความซื่อสัตยสจุริต 
  (๓)  มีคานิยมที่ถูกตองในการดําเนินชีวิต 
  (๔)  มีจรรยาบรรณในวชิาชีพ 
๑.๒   วิธีการสอน 

(๑)  ชี้แนะและใหความรูเก่ียวกับวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวนิัย โดยเนนการเขา

ชั้นเรียนและการสงงานใหตรงเวลา การประพฤตติน ใหเหมาะสมกับกาละเทศะ ตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา   

(๒)  ผูสอนสอดแทรกเนื้อหาที่เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม โดยยกตัวอยางประสบการณและเหตุการณจริงที่เกิดข้ึน

เพื่อเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพทางธุรกิจ 
๑.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชัน้เรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และ

การรวมกิจกรรม 

(๒) ประเมินจากการมีวินัยและความพรอมเพรียงของนักศึกษา ในการเขารวมกิจกรรม 
  (๓) สังเกตการแสดงพฤติกรรมของผูเรียนรวมเปนรายตัว 
 
 

๒. ความรู 
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๒.๑   ความรูที่ตองพัฒนา 

  (๑)  มีความรูความเขาใจในหลกัภาษา และหลักการสื่อสาร 

  (๒)  มีความรูความเขาใจในหลกัการ ทฤษฎีและกระบวนการทางธุรกิจ 
๒.๒   วิธีการสอน 

(๑)  บรรยายพรอมเอกสารและสื่อประกอบ พรอมซักถาม 

(๒)  อธิบาย ยกตัวอยางและใหฝกปฏิบัต ิ

(๓)  ใหอภิปรายเปนกลุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและความคิดเห็น 
(๔)  ใหศึกษาคนควานอกหองเรียนดวยตนเองโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ 
(๕)  ใหคนควา ทําวจิัย และนําเสนอผลงาน 

๒.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  การทดสอบยอย 

(๒)  การสอบปลายภาคเรียน 

(๓)  ประเมินจากงานวิจัยทีน่ักศึกษาคนควา 

(๔)  ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 

 

๓. ทักษะทางปญญา 

๓.๑   ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 

  (๑)  มีความสามารถในการสื่อสาร  วิเคราะห วิจารณ  แลกเปลีย่นความคิด (discussion) และการนําเสนอเปน

ภาษาอังกฤษ 

  (๒)  มีความสามารถในการวิเคราะหแผนธุรกิจ และกรณศึีกษา 
๓.๒   วิธีการสอน 

(๑) มอบหมายงานใหนักศึกษาไดมีโอกาสศึกษาคนควาเพิ่มเติมดวยตนเอง 

(๒) จัดใหมีการอภิปรายเปนกลุม เพื่อใหรูจักรับฟงความคิดเห็นและแสดงความคิดเห็นอยางเหมาะสม 

(๓) ตั้งคําถามเพี่อกระตุนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห สังเคราะห วิพากย วิจารณ 
(๔) ใหทํากิจกรรมที่ไดนําเอาความรูไปประยุกตใชได เชนการจําลองสถานการณ 
(๕) ใหเขียน Learning reflection 

๓.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  ประเมินผลจากฝกปฏิบัต ิ

(๒)  การสอบพูดตามหัวขอที่เรียน 

 
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา 

  (๑)  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางสรางสรรค มีภาวะผูนาํ-ผูตาม ในโอกาศที่เหมาะสม 

  (๒)  มีความรับผดิชอบตอการกระทําและผลสืบเนื่อง (consequence) 

  (๓) มีเปาหมายในการดําเนนิชีวติและเรียนรู และแสวงหาวิธีการเพื่อไปสูเปาหมาย 
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๔.๒   วิธีการสอน 

(๑)  กําหนดโครงงานวจิัยเพื่อฝกการทํางานเปนกลุม และการประสานงานกับผูอ่ืน เพื่อใหเรียนรูดานทักษะ

ความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ 
(๒)  เปดโอกาสใหสอบถามพดูคุยแลกเปลี่ยนประสบการณและการเรียนรูในชั้นเรียน 

๔.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ประเมินจากผลงานของกลุมและผลงานของผูเรียนในกลุมที่ไดรับมอบหมายใหทาํงาน 

(๒)  ประเมินตนเอง และประเมนิซึ่งกันและกัน 

(๓)  สังเกตพฤติกรรมและการมีสวนรวมในชั้นเรียน 

 
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 

  (๑)  มีทักษะในการประมวลผล แปลความหมายและนําไปใชประโยชน 

   (๒)  มีทักษะการใชภาษาไทย และภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 (๓)  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนและนําเสนอ 
๕.๒   วิธีการสอน 

(๑)  สอนการใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษไดดวยตนเองและเหมาะสมกับ

ความสามารถของผูเรียน 

(๒) สืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยีและจัดการกับขอมูลไดอยางเหมาะสม 

(๓) นําเสนอผลการคนควาและวิจัย โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย 
(๔) บูรณาการการใชเครือขายทางสังคมในการแลกเปลี่ยนความรู 

๕.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย การอภิปราย การนําเสนอในชั้นเรียน และในสื่อสังคมออนไลนที่

กําหนด 

(๒)  ประเมินจากเทคนิคการนาํเสนอโดยใชเทคโนโลยทีี่เหมาะสม  

 

 
๖. ดานอ่ืนๆ 

(๑)  ……………………………………………………………………..……………..………………… 

(๒)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

(๓)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

(๔)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
(๕)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

 
หมายเหตุ 

สัญลักษณ  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  
สัญลักษณ  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  
เวนวาง หมายถึง ไมไดรับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยูในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
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หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน  

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน 

สื่อท่ีใช ผูสอน 

1 Introduction to the 
course 
 

 1. Talking about 
agreement on 
learning 

2. How to do self-
accessed learning 

3. Course assessment 
4. How to join online 

classroom 
5. Pretest 

 

PowerPoint อาจารยอังควรา  
เหลืองนภา 

2 
 

Unit 1: Introduction to 
logistics 
[Supply chain 
management] 
(online) 

3 1. Brainstorm “What is 
supply chain 
management 

2. Watch videos about 
“What is supply 
chain 
management?”  

 https://www.youtube.c
om/watch?v=4-
QU7WiVxh8 

 https://www.youtube.c
om/watch?v=UBSOiHUc
trY 

 https://www.youtube.c
om/watch?v=s8dkMmq
5aiI 

3. Read passage and 
write down the flow 
of supply chain 
operations 

1. Padlet 
2. Youtube 

vdo 
3. Edraw 

mind 
mapping 

4. Google 
form 

อาจารยอังควรา  
เหลืองนภา 

3 
 

Unit 1: Introduction to 
logistics 
[Logistics, definition]  

3 1. Brainstorm “What is 
logistics?”  
2. Surf the internet and 

1. Padlet 
2. Youtube vdo 
3. Google form 
4. Grammar 

อาจารยอังควรา  
เหลืองนภา 

https://www.youtube.com/watch?v=4-QU7WiVxh8
https://www.youtube.com/watch?v=4-QU7WiVxh8
https://www.youtube.com/watch?v=4-QU7WiVxh8
https://www.youtube.com/watch?v=UBSOiHUctrY
https://www.youtube.com/watch?v=UBSOiHUctrY
https://www.youtube.com/watch?v=UBSOiHUctrY
https://www.youtube.com/watch?v=s8dkMmq5aiI
https://www.youtube.com/watch?v=s8dkMmq5aiI
https://www.youtube.com/watch?v=s8dkMmq5aiI
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สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน 

สื่อท่ีใช ผูสอน 

(online) identify the definition of 
logistics, share through 
Padlet 
3. Read the passage about 
Why Logistics is So 
Important to Supply Chains 
4. Watch videos about what 
logistics is. 
https://www.youtube.com/watc
h?v=lZPO5RclZEo 
5. Study the definitions of 
logistics  
6. Do exercise in google 
form 

checker program 
 

4 
 

Unit 2: Key terms related 
to logistics 
[Relative clauses] 
(online) 

3 Study the key terms related 
to logistics 
PowerPoint 

Padlet 
 

อาจารยอังควรา  
เหลืองนภา 

5 Unit 3: Types of logistics 
services and logistics 
companies 

3 Logistics services and 
profiles of logistics 
companies 
Move analysis 
PowerPoint 

 อาจารยอังควรา 
เหลืองนภา 

6 Unit 4: Job positions 
related to logistics 

3 Job descriptions and person 
specification in various 
positions in logistics 
companies 
PowerPoint 

 อาจารยอังควรา 
เหลืองนภา 

7 
 

Unit 4: Person 
specification in logistics 
jobs 

3 Person specification 
(qualification) in jobs related 
to logistics 
PowerPoint 

 อาจารยอังควรา 
เหลืองนภา 

8 Unit 5: Inventory 
management and 
procurement 

3  The management of 
inventory and procurement 
PowerPoint 

 อาจารยอังควรา 
เหลืองนภา 

https://www.youtube.com/watch?v=lZPO5RclZEo
https://www.youtube.com/watch?v=lZPO5RclZEo
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สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน 

สื่อท่ีใช ผูสอน 

9 Midterm  -    

10 Unit 6: Types of goods 
 

3 Types of goods 
PowerPoint 

  

11 Unit 6: Types of goods 
 

3 Types of goods 
PowerPoint 

 อาจารยอังควรา 
เหลืองนภา 

12 Unit 7: Mode of 
transportation 
 

3 Different modes of 
transportation 
 And transportations 
PowerPoint 

 อาจารยอังควรา 
เหลืองนภา 

13 Unit 8: Pictorial marking 
(online) 

3 Understanding pictorial 
markings for handling 
packages 

1. PowerPoint 
2. Application: 
VoiceNotebook 

อาจารยอังควรา 
เหลืองนภา 

14 Unit 8: Pictorial marking  3 Role paly: choose 3 

pictorial markings and 
make a role play to talk 
about the functions of the 
selected pictorial markings 

 อาจารยอังควรา 
เหลืองนภา 

15 
 

Unit 9: Research-based 
project on language 
analysis 
(online) 

3 Research integration: 
Introducing corpus study 
and tools (AntConc, CLAWS) 

1. VDO 
2. PowerPoint 
3. Word cloud 
program 
https://wordsift.
org/ 
https://wordcoun
ttools.com/ 
 

อาจารยอังควรา 
เหลืองนภา 

16 Unit 9: Research-based 
project on language 
analysis 

3 Using corpus to identify key 
terms and grammatical 
structures related to 
logistics 
PowerPoint 

 อาจารยอังควรา 
เหลืองนภา 

https://wordsift.org/
https://wordsift.org/
https://wordcounttools.com/
https://wordcounttools.com/
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สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน 

สื่อท่ีใช ผูสอน 

17 สอบปลายภาค 3 Paper-based test  อาจารยอังควรา 
เหลืองนภา 

 
 
 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
    ( ระบุวิธีการประเมินผลการเรยีนรูหัวขอยอยแตละหัวขอตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา  
     (Curriculum Mapping) ตามท่ีกําหนดในรายละเอียดของหลกัสูตร สัปดาหท่ีประเมิน และสัดสวนของการประเมิน) 
 

ผลการเรียนรู วีธีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู สัปดาหทีป่ระเมิน สัดสวนการประเมิน 
1 - การเขาชั้นเรียน  

- การมีสวนรวมในชั้นเรียน 
- ความประพฤติ 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10 

2 - การทดสอบเก็บคะแนนยอย  
- การสอบปลายภาค 

5 
17 

10 
30 

3 - การคิดวิเคราะห สังเคราะห ความรูท่ีไดรับใน
แตละสัปดาห และนําเสนอโดยถายทอดใน
รูปแบบ Learning reflection 

- Classroom activity 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10 

2,3,4,5 - การศึกษาคนควา วิจัย หัวขอ Job 
descriptions and person specification 
related to logistics 

7 20 

2,3,4,5 - การศึกษาคนควา วิจัยคําศัพท สํานวน และ
หลักภาษาจากคลังขอมูลท่ีไดรวบรวมไว หวัขอ 
The analysis of language related to 
logistics 

15, 16 20 

 
 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑.  ตําราและเอกสารหลัก 

๑)  Marion Grussendorf, 2009, English for Logistics, Oxford University Press. 

๒)  Yulia Stukalina, 2014, Professional English for students of logistics, Transport and Telecommunication 

Institute, Retrieved online: http://www.vkok.ee/logontrain/wp-

content/uploads/2014/09/Professional_English_for_Students_of_Logistics_disclaimer.pdf 
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๒.  เอกสารและขอมูลสําคัญ 
        - 

  

๓.  เอกสารและขอมูลแนะนํา 
• www.onelook.com 

• www.howstuffworks.com 

• www.dict.Longdo.com 

• http://en.wikipedia.org/ 

• https://books.google.com/ngrams 

• www.Englishzone.com 

• www.Teachingenglish.org.uk 

• http://books.google.com/ngrams 

• http://visuwords.com 

• http://www.edufind.com/english/grammar/grammar_topics.php 

• http://www.englishforum.com/00/ 

• http://www.grammarstation.com/Homework/RelatedToArticle/ 

• http://www.literacynet.org/cnnsf/ 

• http://www.onestopenglish.com/ 

• http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/home.htm 

• http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/200/reading/index.htm 

• http://www.insightin.com/reading/search.shtml 

• http://www.lumosity.com/landing_pages/188?gclid=CPzs-e_j0LYCFREi6wod9REA9Q 

• http://oxforddictionaries.com/words/better-writing 

• http://www.phon.ucl.ac.uk/home/dick/feg/essays.htm 

• http://evaeaston.com/pr/home.html (pronunciation) 
 
 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
๑.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาโดยนักศึกษา รายวิชานี้ดําเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือเปดรับฟงขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะจากนักศึกษาในรูปแบบตาง ๆ ดังนี้ 
๑. ใหนักศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบ ความรู ทักษะในการประมวล/คิดวิเคราะหกอนและหลังการ
เรียนรายวิชานี้ 
๒. สงเสริมใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นตอการเรียนการสอน และการพัฒนารายวิชา ในชั่วโมงสุดทายของการเรียนรายวิชา
นี้ 
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๓. ใหนักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซ่ึงรวมถึงวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกหองเรียน สิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอนซ่ึงมีผลกระทบตอการเรียนรูและผลการเรียนรูท่ีไดรับ โดยผานแบบสอบถามท่ีทางมหาวิทยาลัย
จัดใหนักศึกษาประเมินการสอนของผูสอนในปลายภาค (online questionnaire)  รวมท้ังขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
๒. กลยุทธการประเมินการสอน  
๑. อาจารยผูสอนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการเรียนของนักศึกษา และทารายงานสรุปพัฒนาการของนักศึกษา ปญหา 
อุปสรรค และแนวทางแกไขหรือการเปลี่ยน/ปรับปรุงรายวิชา 
๒. จัดใหมีคณะกรรมการทวนสอบการสอน หรือจากการสังเกตการณสอน โดยอาจารยประจาหลักสูตร 
๓. แบบบันทึกความรูท่ีไดรับจากการเขาเรียนและเขารวมฟงบรรยาย (Learning reflection) 
 
๓.  การปรับปรุงการสอน 

หลังการประเมินการสอนจะมีการปรับปรุงการสอนโดยแกไขขอบกพรองท่ีมีอยูเพ่ือใหการสอนครั้งตอๆไปสมบูรณ
ยิ่งข้ึน และจะนํานวัตกรรมการสอนใหมๆทีไดรับการอบรมท้ังจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมาปรับใชในการสอน เพ่ือ
พัฒนาสอนใหดียิ่งๆข้ึน โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
๑. การประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา การประเมินการสอนของตนเองขอเสนอแนะการทวนสอบจากอาจารยประจา
หลักสูตร สรุปปญหา อุปสรรค แนวทางแกไข เม่ือสิ้นสุดการสอน เพ่ือเปนขอมูลเบื้องตนในการปรับปรงุรายวิชาในภาค
การศึกษาตอไป 
๒. ใหอาจารยผูสอนเขารับการอบรมกลยุทธการสอน หรือการวิจัย เพ่ือพัฒนารูปแบบ วิธีการสอน 
๓. ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาใหทันสมัยและเหมาะสมกับนักศึกษารุนตอไป 
  
 
๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
๑. การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยประจาหลักสูตร 
๒. มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยตรวจสอบขอสอบรายงาน 
วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 
 
๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
๑. นําผลจากการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลจากการประเมินโดยกรรมการทวนสอบโดยอาจารยประจําหลักสูตรมาใช
ในการพัฒนาเนื้อหาสาระใหทันสมัย ปรับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลใหตรงกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
๒. นําผลการประเมินการสอนของตนเอง มาใชในการพัฒนาเนื้อหาสาระใหทันสมัย ปรับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการ
ประเมินผลใหตรงกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
๓. ทําการปรับปรุงรายวิชาทุกป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4 
 

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



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก   
 

หนา้ | ๑๒  
รายวชิา ENL๓๘๑๕ สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกจิ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
ตามท่ีปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) มคอ. ๒ 

 

 

  

ความรับผิดชอบในแตละดานสามารถเพิ่มลดจํานวนไดตามความรับผิดชอบ 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม 

(๑.๑) 
ความรู 
(๒.๑) 

ทักษะทาง
ปญญา 
(๓.๑) 

ทักษะความสมัพันธ
ระหวางบุคคล และ
ความรับผิดชอบ

ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

(๔.๑) 

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๕.๑) 
  ความรับผิดชอบหลัก                                                  ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

รหัสวิชา ENL๓๘๑๕ 

ชื่อรายวิชา  

ภาษาอังกฤษเพ่ืองานโลจิสติคส  

(English for logistics) 

              


