
 
มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา 

(Course Specification) 
 
 

 
 

รหัสวิชา 3452404 การจดัการขนสงและการวดัประสทิธิภาพในหวงโซ
อุปทาน 3 (3-0-6) Transportation management and Supply chain 

performance 
 
 

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 

หลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2556 
คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี



สารบัญ 
 
หมวดที่1 ข้อมูลทั่วไป       1 
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์     1 
หมวดที่3 ลักษณะและการด าเนินการ     2 
หมวดที่4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา    4 
หมวดที่5 แผนการสอนและการประเมินผล     10 
หมวดที่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน    20 
หมวดที่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา  20 
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รายละเอียดของรายวิชา 
Course Specification 

 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา:  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
คณะ/ภาควิชา  :วิทยาการจัดการ 
 

หมวดที่1ข้อมูลทั่วไป 
1.รหัสและช่ือรายวิชา :รหัสวิชา 3452404 การจัดการขนสงและการวัดประสิทธิภาพในหวงโซ
อุปทาน 3 (3-0-6) Transportation management and Supply chain performance 
2.จ านวนหน่วยกิต :3(3-0- 6) 
3.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา: 

เป็นรายวิชาเฉพาะในหมวดบังคับกลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์ในหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชา 
การจัดการโลจิสติกส์ 

4.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน : 
 4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
  1)อาจารย์วรพงศ์ โพล้งอยู่ 

สถานท่ีติดต่ออาจารย์  : ห้องพักอาจารย์ตึก9 
  โทร.0839667863  E-mail.  Logistics_dru@hotmail.com 
5.ภาคการศึกษา/ช้ันปีที่เรียน : ภาคการศึกษา1/60ชั้นปีที่2 
6.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่ม ี
7.รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :ไม่ม ี
8.สถานที่เรียน   :มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีศูนย์สมุทรปราการ 
9.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด:1 กค. 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

 
หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา:  
เพื่อใหน้ักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักบื้องต้นส าหรับงานคลังสินค้าสามารถ 
วิเคราะห์โจทย์และแก้ปัญหาในรูปแบบต่างๆได้ 
 
2.วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา: 
1. เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่มีผลต่อการท าธุรกิจ 
2. เพื่อให้นักศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการท าธุรกิจและน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
3. เพื่อให้นักศึกษาใช้ทรัพยากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น 
4.เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับระดับความรู้พื้นฐานของผู้เรียนและให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ 
เพียงพอส าหรับการศึกษารายวิชาอื่นๆตามล าดับ 
 

หมวดที่3ลักษณะและการด าเนินการ 
1. การจัดการขนสงและการวัดประสิทธิภาพในหวงโซอุปทาน 3 (3-0-6) Transportation 
management and Supply chain performance แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการขนสงรูปแบบต
างๆ ปรับปรุงสมรรถนะ ของโซอุปทาน ลักษณะของระบบการวัด โดยการมุงท่ีดัชนีหลักและดัชนี
สนับสนุน ในระบบการขนสง การด าเนินงานดานคุณภาพ ดานเวลา ดานตนทุน ดานความ นาเช่ือถือ
ของกิจกรรม โลจิสติกส รวมทั้งการประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกส ระหวางประเทศ Concepts and 
principles of transportation in various forms. Developing supply chain performance. 
The measurement system focusing on main index and index links in the transport 
system. Operational function in quality, time, cost, and reliability of logistics activities. 
The international logistics performance evaluation. 
2.จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา: 
จ านวนช่ัวโมงบรรยาย  45ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 จ านวนช่ัวโมงฝึกปฏิบัติการ  ไม่มีช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 จ านวนช่ัวโมงการศึกษาด้วยตนเอง 6ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 จ านวนช่ัวโมงท่ีสอนเสริมในรายวิชา   ตามความต้องการของนักศึกษาช่ัวโมงภาคการศึกษา 
3.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคลอาจารย์ประจารายวิชาประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซด์ของคณะ/สาขาวิชา 
E-mail : logistics_dru@hotmail.com 
อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชม / สัปดาห์ 
 3.1 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น. ห้อง...คณะวิทยาการจัดการสมุทรปราการ...โทร...
0839667863 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
     ให้อธิบายการพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านท่ีมุ่งหวัง ซึ่งต้องสอดคล้องกับรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) เพื่อการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)โดยเลือกมาตรฐานตามท่ีก าหนด(ปรับตารางเป็นหน้าขวางได้) 
ใหร้ะบุ- จาก curriculum Mapping ท่ีก าหนดหรือเลือกไว้ มาวางไว้หน้ามาตรฐานผลการเรียนรู้ให้ตรงกัน เช่น 

1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม(Ethics and Moral) 
1.1 มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต  
อย่างพอเพียง รับผิดชอบ อดทน อดกล้ัน ซื่อสัตย์  
มีระเบียบวินัย ไม่มีอคติ 
1.2 ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย โดยเฉพาะ 
มีความสุภาพ และรู้จักกาลเทศะ 
เพิ่มหมวดวิชาเฉพาะต่อ (ถ้ามี) 
1.3  มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.4  เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม 
 

1.อาจารย์ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง (Role Model) 
2. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา case study 
3.การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ Performance Based Learning 
4.การเรียนรู้โดยการใช้ส่ือ Media Learning 
5.การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักProblem Based 
Learning 

1.การอภิปราย/รายงาน/การน าเสนอ/ 
   การตอบค าถาม 
2. นักศึกษาประเมินเพื่อร่วมร่วมกิจกรรม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
ให้ระบุวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับ
วิธีการสอน 
วิธีการวัดและประเมินผล 
1.งานท่ีให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 
2.สถานการณ์จ าลอง 
3.แฟ้มสะสมงาน 
4.การเขียนบันทึก 
5.โครงการกลุ่ม 
6.นิทรรศการ 
7.การสังเกต 
8.การสัมภาษณ์ 
9.การน าเสนองาน 
10.การฝึกตีความ 
11.ข้อสอบอัตนัย 
12. ข้อสอบปรนัย 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
13.แบบทดสอบวัดด้านการปฏิบัติ 
14.การประเมินตนเอง 
15.การประเมินโดยเพื่อน 
16. อื่น ๆ โปรดระบุ   
เน้นการใช้วิธีการวัดหลากหลายตามเนื้อหาและ
กิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน ผลการประเมินต้องสะท้อน
ให้เห็นความก้าวหน้าของผู้เรียน 

2.ด้านความรู้ (Knowledge) 
2.1 มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์
กว้างไกล เห็นคุณค่าของมนุษย์ สังคม ศิลปะ 
วัฒนธรรม ธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
2.2  มีความรู้พื้นฐานเพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรได้
(ส าหรับวิชาพื้นฐาน) ถ้ามี 
2.3  มีความรู้ตามหลักการ ทฤษฎีในสาขาวิชา....
(ส าหรับวิชาเฉพาะ) 
2.4  มีความรู้ในสาขาอื่น เช่น.. 
2.5 รู้กฎระเบียบ ข้อก าหนดทาง เทคนิค 

 
1. บรรยาย 
2. ศึกษาด้วยตนเอง Self Directed Learning 
3. เข้ากลุ่มแลกเปล่ียนเรียนรู้Co-operative Learning 
4. การเรียนรู้โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence Based  
Learning 

 
1. การสอบวัดระดับความรู้ ความจ า ความเข้าใจ 
2. การน าเสนองานปากเปล่า 
3. การรายงานการศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง 

3.ด้านทักษะทางปัญญา(CognitiveSkills) 
3.1 มีทักษะการแสวงหาและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ตลอดชีวิต   
3.2 มีทักษะการคิด ได้แก่ การคิดแบบองค์รวม 
การคิดสร้างสรรค์การคิดวิจารณญาณ และแก้ไขปัญหา
ต่างๆได้ 

 
1.การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักProblem Based 
Learning 
2.การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน Project Based Learning 
3. การสาธิต  
4. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  Performance Based 

 
1.การสอบข้อเขียนในระดับการวิเคราะห์  
สังเคราะห์ การน าไปใช้ การประเมินค่า 
2.ผลงานกลุ่มในการวิเคราะห์ปัญหา การแก้ไข 
  ปัญหา และเสนอแนวทางใหม่ในการแก้ไข 
  ปัญหา 



6มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
3.3 น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
3.4ค้นหาข้อเท็จจริง สรุป ท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิชาชีพได้  
3..5ศึกษาวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไข
เกี่ยวกับวิชาชีพได้ 
    3.6 มีทักษะภาคปฏิบัติตามท่ีได้รับการฝึกฝน 
ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ  ภาคสนาม  การใช้
เครื่องมืออุปกรณ์   การวิจัย  ค้นคว้าอิสระ โครงงาน
(ถ้ามี) 
 
 

Learning 
5. การทดลอง 

3. การน าเสนอปากเปล่า 
4. โครงงานกลุ่ม/บุคคล 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 
Responsibility) 
4.1 มีจิตอาสา เสียสละ ส านึกดีต่อสังคมและ
สาธารณะ  
4.2 เป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของสังคมและเข้าใจสังคมพหุ
วัฒนธรรม 
4.3 มีความเป็นผู้น า ผู้ตามท่ีดีสามัคคีและมีส่วนร่วมใน
การท างานเป็นทีม   
4.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
4.5มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย 
4.6ปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่น  

 
 
 
1.การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา case study 
2.การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักProblem Based 
Learning 
3.การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  Performance Based 
Learning 
4.การเรียนรู้โดยการใช้ส่ือ Media Learning 
5.การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นหลัก Community Based 
Learning 

 
 
 
1. การอภิปราย/รายงาน/การน าเสนอและ 
   การตอบค าถาม 
2. นักศึกษาประเมินเพื่อร่วมกลุ่มกิจกรรม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
4. ประเมินส่ือ 
5. ประเมนิการปฏิบัติ (พฤติกรรม ทัศนคติ จริยธรรม) 
 
 
 



7มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
4.7วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับ
บทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบ 
4.8วางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 

 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical  
Analysis, Communicationand Information 
Technology Skills) 
5.1 มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร  
5.2 คิดค านวณและวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 
5.3 ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
รู้เท่าทัน 

 
 
1.บรรยาย 
2.การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  Performance Based 
Learning 
3.ศึกษาด้วยตนเอง self Directed Learning 
4.การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน Project Based Learning 

 
 
1.การสอบในระดับความรู้ ความจ า ความเข้าใจ 
2.การน าเสนอปากเปล่า 
3.การรายงานศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง 
4.การประเมินโครงงาน 

6. ด้านทักษะปฏิบัติ (Psychomotor Skill) (ถ้ามี) 
    6.1  มีทักษะปฏิบัติ  และสามารถแก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัติงานตามสภาพจริงได้ 
ค าช้ีแจง 1.ทักษะปฏิบัติหมายถึงทักษะทางกายภาพสูง 
เช่น การเต้นร า ดนตรี การวาดภาพ การแกะสลัก  
พลศึกษา การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ พยาบาล  
สัตวแพทย์เทคนิคการแพทย์  

 
1. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  Performance Based 
Learning 
ทักษะทางกายภาพขั้นสูง เช่น แพทย์ พยาบาล กีฬา ดนตรี 
ศิลปะ 
 

 
1.ประเมินการปฏิบัติ (พฤติกรรม ทัศนคติ จริยธรรม) 
 
 
 
 
 

6.2 การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา  1.การเรียนรู้โดยการปฏิบัติในสถานประกอบการ  1.การน าเสนอปากเปล่า 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
    Performance Based Learning 

 
2.การรายงานศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง 
3.การประเมินโครงงาน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้(Curriculum Mapping) 
แสดงรายละเอียดตามท่ีก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก    หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง - หมายถึงไม่ก าหนดผลการเรียนรู ้
 

หมวดวิชา รหัสและช่ือ
รายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี 

6. ทักษะ
ปฏิบัติ 
 

1.
1 

1.
2 

1.
3 

1.
4 

1.
5 

2.
1 

2.
2 

2.
3 

2.
4 

2.
5 

3.1 3.
2 

3.
3 

3.4 3.
5 

4.1 4.2 4.3 4.4 5.
1 

5.
2 

5.
3 

5.4 6.1 6.2 

ทุกรายวิชาต้องมีครบทุกด้าน 
 จะเป็นจุดด าหรือจุดขาวก็ได้ 
ยกเว้นด้านทักษะปฏิบัติ ให้
ก าหนดเฉพาะรายวิชาท่ีเน้น
ด้านปฏิบัติ 

 - - - - -  - - -    - -  - - -  - - - - - 
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หมวดที่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ 

 
หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน 

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียน     

การสอน ส่ือที่ใช้ (ถ้ามี) 
ผู้สอน 

1 
 
 

แนะน ำรำยวชิำ 
แนวคดิเบือ้งต้นเก่ียวกับ 
กำรขนสง่และกำรวดั
ประสทิธิภำพ 
 

3 
 
 

1. แนะน ำกำรเรียนสอน 
2. ชีแ้จงวตัถปุระสงค์
และขอบเขตของเนือ้หำ 
3.บรรยำยควำมรู้
พืน้ฐำน 
4.ผู้เรียนผู้สอนสรุปและ
อภิปรำยร่วมกนั 

อ.วรพงศ์ โพล้ง
อยู ่ 

2 
 

กำรด ำเนินงำนด้ำนคณุภำพ 
 

3 1. ชีแ้จงวตัถปุระสงค์ 
และขอบเขตของเนือ้หำ 
2.บรรยำยเนือ้หำ 
3.อภิปรำยร่วมกนั 
4. แบบฝึกหดั 

อ.วรพงศ์ โพล้ง
อยู ่ 

3-4 
 
 

กำรด ำเนินงำนด้ำนเวลำ 
 

6 1. ชีแ้จงวตัถปุระสงค์
และขอบเขตของเนือ้หำ 
2.บรรยำยเนือ้หำ 
3.อภิปรำยร่วมกนั 
4.ท ำแบบฝึกหดั 

อ.วรพงศ์ โพล้ง
อยู ่ 

5 
 
 

กำรวำงแผนเก่ียวกบักำร
บริหำรกำรขนสง่ 
 

3 1. ชีแ้จงวตัถปุระสงค์
และขอบเขตของเนือ้หำ 
2.บรรยำยเนือ้หำ 
3.อภิปรำยร่วมกนั 

อ.วรพงศ์ โพล้ง
อยู ่ 

6 
 
 

กำรเลือกท ำเลท่ีตัง้ 
 

3 1.บรรยำยเนือ้หำ 
2.อภิปรำยร่วมกนั 
3.ท ำแบบฝึกหดั 

อ.วรพงศ์ โพล้ง
อยู ่ 

7 กำรวำงแผนด้ำนสมรรณะใน
ห่วงโซ่อปุทำน 

3 1. ชีแ้จงวตัถปุระสงค์
และขอบเขตของเนือ้หำ 
2.บรรยำยเนือ้หำและ

อ.วรพงศ์ โพล้ง
อยู ่ 
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อภิปรำยร่วมกนั 
8 กำรวำงผงัโรงงำนและกำรวำง

แผนผงักระบวนกำรผลติ  
3 1.บรรยำยเนือ้หำ 

2.อภิปรำยร่วมกนั 
3.ท ำแบบฝึกหดั 

อ.วรพงศ์ โพล้ง
อยู ่ 

9 สอบกลางภาค   อ.วรพงศ์ โพล้ง
อยู ่ 

10 กำรจดักำรคณุภำพและกำร
ควบคมุคณุภำพ  

3 1. ชีแ้จงวตัถปุระสงค์
และขอบเขตของเนือ้หำ 
2.บรรยำยเนือ้หำและ
อภิปรำยร่วมกนั 
3.ท ำแบบฝึกหดั 

อ.วรพงศ์ โพล้ง
อยู ่ 

11 กำรประเมณิประสทิธิภำพ
ด้ำนโลจิสตกิส์ 
 

3 1. ชีแ้จงวตัถปุระสงค์
และขอบเขตของเนือ้หำ 
2.บรรยำยเนือ้หำและ
อภิปรำยร่วมกนั 
3.ท ำแบบฝึกหดั 

อ.วรพงศ์ โพล้ง
อยู ่ 

12 กำรประเมณิประสทิธิภำพ
ด้ำนโลจิสตกิส์ระหวำ่ง
ประเทศ 
 

3 1. ชีแ้จงวตัถปุระสงค์
และขอบเขตของเนือ้หำ 
2.บรรยำยเนือ้หำและ
อภิปรำยร่วมกนั 
3.ท ำแบบฝึกหดั 

อ.วรพงศ์ โพล้ง
อยู ่ 

13 ดชันีชัว้ดักำรขนสง่ 3 1. ชีแ้จงวตัถปุระสงค์
และขอบเขตของเนือ้หำ 
2.บรรยำยเนือ้หำและ
อภิปรำยร่วมกนั 

อ.วรพงศ์ โพล้ง
อยู ่ 

14 กำรบริหำรโครงกำร  3 1. ชีแ้จงวตัถปุระสงค์
และขอบเขตของเนือ้หำ 
2.บรรยำยเนือ้หำและ
อภิปรำยร่วมกนั 
3.ท ำแบบฝึกหดั 

อ.วรพงศ์ โพล้ง
อยู ่ 

15 กิจกรรมศกึษำดงูำนและ
น ำเสนอรำยงำนกลุ่ม 

3 1. ชีแ้จงวตัถปุระสงค์
และขอบเขตของเนือ้หำ

อ.วรพงศ์ โพล้ง
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ท่ีจะศกึษำดงูำน 
2.สรุปเนือ้หำและจดัท ำ
เป็นรูปเล่ม 
3.จดัท ำ Power Point 
เพ่ือน ำเสนอ 

อยู ่ 

16 สอบปลายภาค   ข้อสอบปรนัย
และอัตนัย 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ 
Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สัปดาห์ 
ที่ประเมิน 

สัดส่วนของ
การประเมินผล 

 
 

การเข้าช้ันเรียน 
การส่งรายงานตรงเวลา 
การแสดงความคิดเห็นในช้ันเรียน 

1-15      10% 

 แบบฝึกหัด การบ้าน  20% 
 การสอบกลางภาค 8 30% 
 การน าเสนองาน/การรายงาน  10% 
 การสอบปลายภาค 17 30% 

รวม 100% 
 
 

หมวดที่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.ต าราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน 

- วันชัยริจิรวนิช, ชอุ่มพลอยมีค่า, “เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม,”โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2.เอกสารและข้อมูลส าคัญที่นักศึกษาจ าเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม 
- ไม่ม ี
3.เอกสารและข้อมูลแนะน าที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม 

บทความทางการขนส่ง 
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หมวดที่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ท้ังด้านวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและ
ห้องนอกเรียน ส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ท่ี
ได้รับ ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯลฯ 
2.กลยุทธ์การประเมินการสอน: 
- ผลการสอบ 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
- การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินข้อสอบ 
3.การปรับปรุงการสอน : 
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

- การวิจัยในช้ันเรียนและนอกชั้นเรียน 
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา: 

- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่นหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตร 
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดย
ตรวจสอบข้อสอบ 
-รายงานวิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนพฤติกรรม 
5.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา : 
ปรับปรุงรายวิชาทุกปีตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 

       
 
ลงชื่อ                                       อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
        (..................................................) 
 
ลงชื่อ     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        (..................................................) 


