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รายละเอยีดของรายวชิา   

Course Specification 
 

 

ชือ่สถาบนัอดุมศกึษา   :  มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบรุ ี

คณะ/ภาควชิา    :  วิทยาการจดัการ/หลกัสตูร

บริหารธรุกิจ 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทั่วไป 

1. รหสัและชื่อรายวิชา  :   3454309 ความปลอดภยัในการขนส่งและ

สิ่งแวดล้อม 

(Safety in the transport and the environment) 

2. จ านวนหน่วยกติ  :   3 (3-0-6) 

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิา  : 

เป็นรายวิชาในหมวดวิชาชีพเลือก กลุ่มแกน หลักสูตร

บริหารธุรกิจ  

วิชาเอก การจัดการโลจิสติกส์ 

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน :  

 4.1  อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวิชา 

  1)  อาจารย์วสุรัตน์ ด้วงสุวรรณ 

สถานท่ีติดต่ออาจารย์  : ห้องคณะวิทยาการจัดการ

(มรธ.สป.)        

  โทร.  084-9324623   E-mail.  

Vasurat.do@gmail.com 

 4.2  อาจารยผ์ู้สอนรายวชิา 

  1)  อาจารย์วสุรัตน์ ด้วงสุวรรณ 
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5. ภาคการศกึษา/ชั้นปทีี่เรยีน  :  ภาคการศกึษา 2/59 ชัน้ปีที ่    

6. รายวิชาที่ตอ้งเรยีนมากอ่น  :  ไม่มี 

7. รายวิชาที่ตอ้งเรยีนควบคู่กนั  :  ไม่มี 

8. สถานที่เรยีน   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   

9. วนัที่จดัท าหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครัง้ลา่สดุ  :   

2555 

 

 

หมวดที ่2 จดุมุง่หมายและวตัถุประสงค์ 

1. จดุมุง่หมายของรายวชิา   :  เขียนจุดมุ่งหมายของรายวิชาเป็น

ค าบรรยายหรือเป็นข้อๆ ก็ได้ 

1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบ

การขนส่งและระบบการขนส่งท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2. ตระหนักถึงความปลอดภัยของระบบการขนส่งและระบบ

การขนส่งท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3.  สามารถวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาท่ี

จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบการขนส่งและระบบการ

ขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 

  

2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา  :   

การพัฒนาและปรับปรุงรายวิชานี้เพ่ือให้นักศึกษาหรือ

ผู้เรียนได้มองเห็นความส าคัญของความปลอดภัยในการขนส่งและ

สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน รวมถึงการ

เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมของโลกปัจจุบัน 
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หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนนิการ 

 

1. ค าอธบิายรายวชิา  (โดยน าหวัขอ้การสอน 15 สปัดาห์มา

เขยีน) 

 บทบัญญัติและข้อบังคับทางความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมท่ี

เกี่ยวกับการ 

ด าเนินการด้านการขนส่ง การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข 

การวิเคราะห์ 

ปัญหาและการประเมิน การควบคุมผลิต การจัดเก็บ การล าเลียง

และการขนส่ง 

สินค้าอันตราย เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

กรณีศึกษา                             2. จ านวนชัว่โมงทีใ่ช้ต่อภาค

การศกึษา  :    

    จ านวนชั่วโมงบรรยาย                   45 ชั่วโมง/ภาค

การศึกษา 

 จ านวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติการ   - ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

 จ านวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง 90 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

3. จ านวนชัว่โมงตอ่สปัดาหท์ี่อาจารยใ์หค้ าปรึกษาและแนะน าทาง

วิชาการแกน่ักศกึษาเปน็รายบคุคล   อาจารย์ประจารายวิชา

ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซด์ของคณะ/สาขาวิชา 

E-mail : vasurat.do@gmail.com 

อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความ

ต้องการ 1 ชม / สัปดาห์ 

 3.1 วันอังคาร ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น. ห้อง...คณะ

วิทยาการจัดการสมุทรปราการ...โทร...  084-9324623 
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หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรยีนรูข้องนกัศึกษา 

1.การพฒันาผลการเรยีนรู ้ 2.วธิกีารสอน 3.วธิกีารวดัและประเมนิผล 

1. ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม  

 1.1 ตระหนักในคุณค่าของความมี

คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์

สุจริต   

 1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ

รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม 

 1.3  เคารพสิทธิและรับฟังความ

คิดเห็นของผู้อื่น 

 1.4  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ

ต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

 1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

 

1  โดยการบรรยายเนื้อหาและ

ยกตัวอย่างประกอบเนื้อหาอย่าง

ชัดเจน มี case study ให้ท า  เปิด 

CD หรือ VDO  ท่ีเกี่ยวข้องกับการ

จัดการองค์การ 

2.  น ากิจกรรมท่ีสอดคล้องและ

สามารถส่งเสริม สร้างจิตส านึกด้าน

จริยธรรม คุณธรรม จรรยาบรรณ

ในการจัดการองค์กรให้กับ

นักศึกษาได้ปฏิบัติ และมอบหมาย

งานให้สอดคล้องกับเนื้อหาการ

เรียนการสอน 

3.  การมอบหมายงานมีท้ังงาน

เดี่ยวและการท างานเป็นกลุ่ม

 

1.  ประเมินจากการสังเกต

พฤติกรรมท่ีแสดงออกในน้ าใจ การ

เคารพกฎระเบียบ เช่น ช่วยเหลือ

เพ่ือน อาจารย์ การรู้จักรักษา การ

เข้าเรียนตรงต่อเวลา 

ความสะอาดในห้องเรียน การ

พูดจาในชั้นเรียน 

2.  ประเมินจากการท างานท่ีได้รับ

มอบหมาย ไม่คัดลอกงานผู้อื่น ส่ง

งานครบถ้วนตรงเวลา 

3.  ประเมินจากการวิเคราะห์

กรณีศึกษาท่ีน าหลักจรรยาบรรณ

มาตัดสินใจ และเลือกใช้ในการ

จัดการองค์การท่ีถูกต้อง 
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1.การพฒันาผลการเรยีนรู ้ 2.วธิกีารสอน 3.วธิกีารวดัและประเมนิผล 

เพ่ือให้แสดงความรับผิดชอบและ

รู้จักการท างานเป็นทีม 

 

 

2. ดา้นความรู ้ 

 2.1 มีความรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้

ในหลักการและทฤษฎีท่ีส าคัญในการ

บริหารธุรกิจ 

 2.2  สามารถวิเคราะห์และเข้าใจ

ปัญหาทางด้านธุรกิจ และสามารถหา

แนวทางปรับปรุงแก้ไข รวมท้ังประยุกต์

ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือท่ี

เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 

 2.3  สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่

ในการบริหารธุรกิจและสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ได้จริง   

 

1. บรรยาย / อภิปรายยกตัวอย่าง

ประกอบเนื้อหาอย่างชัดเจนโดยใช้

หลักการตามหลักทฤษฎีของการ

จัดการองค์การ 

2. ศึกษาด้วยตนเอง  

3. เข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

4. เปดิ CD หรือ VDO ท่ีเกี่ยวข้อง

กับความรู้ ความเข้าใจ และการ

วิเคราะห์ในหลักการจัดการ

องค์การ 

5. การวิเคราะห์กรณีศึกษา 

6. การมอบหมายงาน 

 

1. การสอบวัดระดับความรู้ 

ความจ า ความเข้าใจ 

2. การน าเสนองาน การท า

แบบฝึกหัด 

3. แบ่งกลุ่มอภิปรายถึงกรณีศึกษาท่ี

ให้ไป 

4. การทดสอบย่อย ทดสอบกลาง

ภาค ทดสอบปลายภาค 
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 2.4  สามารถติดตามความก้าวหน้า

ทางวิชาการและองค์ความรู้ใหม่ท่ีเกิดขึ้น

ในการบริหารธุรกิจ 

  2.5 สามารถน าความรู้ในการ

บริหารธุรกิจประยุกต์ใช้ร่วมกับความรู้

ในศาสตร์อื่นๆ 

3. ดา้นทักษะทางปญัญา  

 3.1 สามารถวิเคราะห์สาเหตุของ

ปัญหาโดยใช้หลักการเหตุและผลรวมท้ัง

หาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้

อย่างเหมาะสม 

 3.2 มีความสามารถสาธิตทักษะใน

การแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์

ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 

 3.3 มีความสามารถน าความรู้ในเชิง

ทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 

 3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และ

ทักษะในศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องมา

 

1. การบรรยายเนื้อหา และ

ยกตัวอย่างการวิเคราะห์กรณีศึกษา 

2. การท าแบบฝึกหัดท่ีสามารถให้

นักศึกษารู้จักคิดวิเคราะห์เพ่ือ

น าไปสู่การแก้ปัญหาตามเหตุการณ์

ท่ีเกิดขึ้น 

3. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา

และน าเสนอ 

 

1. การสอบข้อเขียนในระดับการ

วิเคราะห์  

สังเคราะห์ การน าไปใช้ การ

ประเมินค่า 

3. ท าแบบฝึกหัดในการวิเคราะห์

กรณีศึกษา 

4. โครงงานกลุ่ม ประเมินจากการ

ท างานที่มอบหมายนักศึกษารู้จัก

การวิเคราะห์และการจัดล าดับ 

ระบบการวิเคราะห์เหตุการณ์ 
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1.การพฒันาผลการเรยีนรู ้ 2.วธิกีารสอน 3.วธิกีารวดัและประเมนิผล 

พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน

การท างาน 

4. ดา้นทักษะความสัมพนัธร์ะหวา่งบคุคล

และ 

ความรบัผดิชอบ  

 4.1 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้

เป็นอย่างดี โดยร่วมกันแก้ปัญหาท่ี

เกิดขึ้นร่วมกันตามบทบาทผู้น าท่ีดีหรือ

ผู้ร่วมงานที่ดี  

 4.2 มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับ

มอบหมาย 

 4.3 สามารถพัฒนาทักษะมนุษย

สัมพันธ์ที่ดี และปรับตัวเข้ากับ

สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม   

 4.4 มคีวามรับผิดชอบต่อตนเอง 

สังคม และวิชาชีพ   

 

 

1. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา  

2. การยกตัวอย่างกรณีศึกษาใน

บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบและ

การสร้างความสัมพันธ์ของบุคคล 

3. การมอบหมายงานให้ท าเป็น

กลุ่ม และงานชิ้นต่อไปให้เปลี่ยน

สมาชิกกลุ่ม เพ่ือให้แต่ละคนมี

บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

รวมถึงให้รู้จักสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลได้หลากหลายคน 

 

 

1. ประเมินจากการสังเกตผู้เรียน 

2. ประเมินจากผลส าเร็จการท างาน

เป็นกลุ่มของแต่ละกลุ่มและ

พฤติกรรมการสร้างความสัมพันธ์

ในกลุ่ม 

3. การน าเสนองานท่ีได้รับ

มอบหมาย 

5.  ดา้นทักษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 

การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  

 

 

1. บรรยาย 

 

 

1. ประเมินจากการน าเสนองาน 
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1.การพฒันาผลการเรยีนรู ้ 2.วธิกีารสอน 3.วธิกีารวดัและประเมนิผล 

 5.1 สามารถใช้ภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร ท้ังการ

ฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างมีประสิทธิภาพ  

 5.2 สามารถใช้ทักษะการวิเคราะห์

เชิงสถิติ วิเคราะห์เชิงตัวเลขเพ่ือใช้ใน

การประมวลผลแปลความหมาย และ

วิเคราะห์ผลทางบริหารธุรกิจ 

 5.3 สามารถน าความรู้และเครื่องมือ

ทางการบริหารธุรกิจมาประยุกต์ใช้ใน

องค์การได้ 

 5.4 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการสื่อสารและน าเสนอได้

อย่างเหมาะสม 

2. การยกตัวอย่างกรณีศึกษา 

เพ่ือให้เข้าใจการวิเคราะห์ การ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 

3. การกระตุ้นให้นักศึกษารู้จักคิด

วิเคราะห์กับเหตุการณ์ และสามารถ

สื่อสารได้อย่างถูกต้อง 

สื่อสารให้คนอื่นเข้าใจหรือไม่ การ

เรียงล าดับการสื่อสาร การใช้

เทคโนโลยีในการน าเสนองาน 

2. ประเมินจากการตอบค าถามการ

ใช้ภาษาในการโต้ตอบค าถามใน

ขณะท่ีสอน 

3. ประเมินจากการใช้ภาษาเขียน

ตอบการทดสอบ 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้  (Curriculum Mapping)   

  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก      หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง     -  หมายถึง   ไมก่ าหนดผลการ

เรียนรู้ 
 

หมวดวชิา รหสัและ

ชือ่รายวชิา 

1. คณุธรรมจรยิธรรม 

 

2. ความรู ้

 

3. ทกัษะทาง

ปญัญา 

 

4. ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคลและ

ความรบัผดิชอบ 

 

5. ทกัษะการ

วเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 

การสือ่สาร และการ

ใชเ้ทคโนโลย ี

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 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

3454309 ความ

ปลอดภัยในการ

ขนส่งและ

สิ่งแวดล้อม 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมนิผล 

1. แผนการจดัการเรยีนรู ้  
 

สปัดาหท์ี/่ 

(1) 

สาระ/เนือ้หาการเรยีนรู ้

(2) 

วธิีสอนและกจิกรรม

การเรยีนรู ้

(3) 

สือ่การเรยีนรู ้

 (4) 

จ านวนชัว่โมง 

(5) 

วธิกีารวดัและ

ประเมนิผล 

 (6) 

ชือ่ผู้สอน 

 

(7) บรรยา

ย 

ปฏบิตักิ

าร 

ศกึษาดว้ย

ตนเอง 

สปัดาหท์ี ่1 

 

แจกแผนการสอน ท าความรู้จัก 

ท าความเข้าใจ และก าหนด

กติกาในการเรียนการสอน 

อธิบายเกีย่วกับเคา้

โครงการสอน การ

วัดผลการเรียน การ

แบ่งคะแนนเก็บ 

แนวการสอน 

ต ารา/เอกสาร

ประกอบการสอน 

สไลด์จาก

คอมพิวเตอร์  

3 0 6 การสังเกต การตอบ

ค าถาม 

อาจารย์             

วสุรัตน์ ด้วง

สุวรรณ 

สปัดาหท์ี ่2 - ความส าคัญของความ

ปลอดภัย 

- ทฤษฎีเกี่ยวกับความปลอดภัย 

- บรรยายและ

ยกตัวอย่างโดยใช้ 

PowerPoint 

- ต้ังค าถามให้ 

ต าราเอกสาร

ประกอบการสอน 

สไลด์จาก

คอมพิวเตอร์  

3 0 6 การสังเกต การตอบ

ค าถาม  

การท าแบบฝกึหัด  

อาจารย์             

วสุรัตน์ ด้วง

สุวรรณ 

สปัดาหท์ี ่3  -ระบบการจัดการอาชีวอนามัย - บรรยายและ

ยกตัวอย่างโดยใช้ 

PowerPoint 

- ดูคลิปวิดีโอ

กรณีศึกษา 

- ต้ังค าถามให้ตอบ

โดยสรุปใส่สมุดส่ง

ต ารา เอกสาร

ประกอบการสอน 

สไลด์จาก

คอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกต การตอบ

ค าถาม 

และการท างานที่

มอบหมาย 

อาจารย์              

วสุรัตน์ ด้วง

สุวรรณ 
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สปัดาหท์ี/่ 

(1) 

สาระ/เนือ้หาการเรยีนรู ้

(2) 

วธิีสอนและกจิกรรม

การเรยีนรู ้

(3) 

สือ่การเรยีนรู ้

 (4) 

จ านวนชัว่โมง 

(5) 

วธิกีารวดัและ

ประเมนิผล 

 (6) 

ชือ่ผู้สอน 

 

(7) บรรยา

ย 

ปฏบิตักิ

าร 

ศกึษาดว้ย

ตนเอง 

งานในช้ันเรียน (งาน

กลุ่ม) 

- ต้ังค าถามให้ตอบ

เป็นกรณีศึกษาโดย

ค้นคว้าและน าเสนอ

หน้าชั้นเรียน (งาน

กลุ่ม) 

สปัดาหท์ี ่4 - ระบบการจัดการอาชีวอนามัย

(ต่อ) 

- บรรยายและ

ยกตัวอย่างโดยใช้ 

PowerPoint 

- ดูคลิปวิดีโอ

กรณีศึกษา 

- ต้ังค าถามให้ตอบ

โดยสรุปใส่สมุดส่ง

งานในช้ันเรียน (งาน

กลุ่ม) 

- ต้ังค าถามให้ตอบ

เป็นกรณีศึกษาโดย

ค้นคว้าและน าเสนอ

หน้าชั้นเรียน (งาน

กลุ่ม) 

ต ารา เอกสาร

ประกอบการสอน 

สไลด์จาก

คอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกต การตอบ

ค าถาม  

การท าแบบฝกึหัด 

อาจารย์              

วสุรัตน์ ด้วง

สุวรรณ 
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สปัดาหท์ี/่ 

(1) 

สาระ/เนือ้หาการเรยีนรู ้

(2) 

วธิีสอนและกจิกรรม

การเรยีนรู ้

(3) 

สือ่การเรยีนรู ้

 (4) 

จ านวนชัว่โมง 

(5) 

วธิกีารวดัและ

ประเมนิผล 

 (6) 

ชือ่ผู้สอน 

 

(7) บรรยา

ย 

ปฏบิตักิ

าร 

ศกึษาดว้ย

ตนเอง 

สปัดาหท์ี ่5  -การสอบสวนวิเคราะห์และ

รายงานอุบัติเหตุ 

 - การบ่งช้ีอันตรายและการ

ประเมินความเส่ียง 

 

 

บรรยาย / อภิปราย 

กรณีศึกษา 

มอบหมายงาน 

ต ารา เอกสาร

ประกอบการสอน 

สไลด์จาก

คอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกต การตอบ

ค าถาม 

 การท างานที่ได้

มอบหมาย 

อาจารย์              

วสุรัตน์ ด้วง

สุวรรณ 

สปัดาหท์ี ่6 -การบ่งช้ีอันตรายและการ

ประเมินความเส่ียง(ต่อ) 

- บรรยายและ

ยกตัวอย่างโดยใช้ 

PowerPoint 

- ดูคลิปวิดีโอ

กรณีศึกษา 

- ต้ังค าถามให้ตอบ

โดยสรุปใส่สมุดส่ง

งานในช้ันเรียน (งาน

กลุ่ม) 

- ต้ังค าถามให้ตอบ

เป็นกรณีศึกษาโดย

ค้นคว้าและน าเสนอ

หน้าชั้นเรียน (งาน

กลุ่ม) 

ต ารา เอกสาร

ประกอบการสอน 

สไลด์จาก

คอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกต การ

ซักถาม  

การท างานทีไ่ด้

มอบหมาย 

อาจารย์             

วสุรัตน์ ด้วง

สุวรรณ 

สปัดาหท์ี ่7 สอบกลางภาค        
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สปัดาหท์ี/่ 

(1) 

สาระ/เนือ้หาการเรยีนรู ้

(2) 

วธิีสอนและกจิกรรม

การเรยีนรู ้

(3) 

สือ่การเรยีนรู ้

 (4) 

จ านวนชัว่โมง 

(5) 

วธิกีารวดัและ

ประเมนิผล 

 (6) 

ชือ่ผู้สอน 

 

(7) บรรยา

ย 

ปฏบิตักิ

าร 

ศกึษาดว้ย

ตนเอง 

สปัดาหท์ี ่8 - การขนส่ง  

 

บรรยาย / อภิปราย 

วิเคราะห์กรณีศึกษา 

มอบหมายงาน 

ต ารา เอกสาร

ประกอบการสอน 

สไลด์จาก

คอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกต การ

ซักถาม  

การท างานทีไ่ด้

มอบหมาย 

อาจารย์              

วสุรัตน์ ด้วง

สุวรรณ 

สปัดาหท์ี ่9 -ข้อก าหนดและกฎหมาย

เกี่ยวกับการขนส่งวัตถุ    

อันตรายของกรมการขนส่งทาง

บก 

 

 

บรรยาย / อภิปราย 

วิเคราะห์กรณีศึกษา 

มอบหมายงาน 

ต ารา เอกสาร

ประกอบการสอน 

สไลด์จาก

คอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกต การ

ซักถาม  

การท างานทีไ่ด้

มอบหมาย 

อาจารย์              

วสุรัตน์ ด้วง

สุวรรณ 

สปัดาหท์ี ่10  -ข้อก าหนดและกฎหมาย

เกี่ยวกับการขนส่งวัตถุอันตราย

ของกรมการขนส่งทางบก(ต่อ) 

 

 

บรรยาย / อภิปราย 

วิเคราะห์กรณีศึกษา 

มอบหมายงาน 

ต ารา เอกสาร

ประกอบการสอน 

สไลด์จาก

คอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกตมีส่วน

ร่วม การซักถาม 

การท างานทีไ่ด้

มอบหมาย 

อาจารย์              

วสุรัตน์ ด้วง

สุวรรณ 

  



14                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

สปัดาหท์ี ่11 - มาตรฐานระบบการจัดการ

ส่ิงแวดล้อม  

 

- การบรรยาย / 

อภิปราย / ซักถาม 

-  วิเคราะห์

กรณีศึกษา 

-การศึกษาด้วย

ตนเอง 

ต ารา เอกสาร

ประกอบการสอน 

สไลด์จาก

คอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกตมีส่วน

ร่วม การซักถาม 

การท างานทีไ่ด้

มอบหมาย 

อาจารย์              

วสุรัตน์ ด้วง

สุวรรณ 

สปัดาหท์ี ่12 -โลจิสติกส์ที่เป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม 

 

- การบรรยาย / 

อภิปราย / ฝึกปฏบิัติ 

- กรณีศึกษา 

- มอบหมายงาน 

ต ารา เอกสาร

ประกอบการสอน 

สไลด์จาก

คอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกตมีส่วน

ร่วม การซักถาม 

การท างานทีไ่ด้

มอบหมาย 

อาจารย์                         

วสุรัตน์ ด้วง

สุวรรณ 

สปัดาหท์ี ่13 -โลจิสติกส์ที่เป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 

บรรยาย / อภิปราย 

วิเคราะห์กรณีศึกษา 

มอบหมายงาน 

ต ารา เอกสาร

ประกอบการสอน 

สไลด์จาก

คอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกตมีส่วน

ร่วม การซักถาม 

การท างานทีไ่ด้

มอบหมาย 

อาจารย์                             

วสุรัตน์ ด้วง

สุวรรณ 

สปัดาหท์ี ่14 การวิเคราะหกรณีศึกษา  บรรยาย / อภิปราย 

วิเคราะห์กรณีศึกษา 

มอบหมายงาน 

ต ารา เอกสาร

ประกอบการสอน 

สไลด์จาก

คอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกตมีส่วน

ร่วม การซักถาม 

การท างานทีไ่ด้

มอบหมาย 

อาจารย์                             

วสุรัตน์ ด้วง

สุวรรณ 

สปัดาหท์ี ่15 ทบทวนบทเรียน บรรยาย 

การอภิปราย 

ต ารา เอกสาร

ประกอบการสอน 

สไลด์จาก

คอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกตมีส่วน

ร่วม การซักถาม 

 

อาจารย์                             

วสุรัตน์ ด้วง

สุวรรณ 

สปัดาหท์ี ่16 สอบปลายภาค        

รวมจ านวนชัว่โมง      45     
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2.  แผนการประเมนิผลการเรยีนรู้   ให้ระบุวิธีการประเมินผลการ

เรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการ

กระจายความรับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping)  

ตามท่ีก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) สัปดาห์ท่ี

ประเมินและสัดส่วนของการประเมิน 
  

ผลการเรยีนรู ้

Learning Outcome 

วธิกีารประเมนิผล สปัดาห ์

ทีป่ระเมนิ 

สดัสว่นของ

การ

ประเมนิผล 

 1.1 ตระหนักในคุณคา่ของ

ความมีคุณธรรม จริยธรรม 

เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต   

1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และ

ความรับผิดชอบต่อตนเอง 

วิชาชีพ และสังคม 

 1.3  เคารพสิทธิและรับฟัง

ความคิดเห็นของผู้อื่น 

 1.4  เคารพกฎระเบียบและ

ข้อบังคับต่างๆ ขององคก์รและ

สังคม 

 1.5 มจีรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

สังเกตจากการเขา้

ช้ันเรียน  

การส่งรายงานตรง

เวลา 

การแสดงความ

คิดเห็นในช้ันเรียน 

การมีส่วนร่วม

กิจกรรมในช้ัน

เรียน การ

ช่วยเหลืออาจารย์

ในการเตรียม

อุปกรณใ์นการ

เรียน การเคารพ

กฎ ระเบียบของ

มหาวิทยาลัย กฎ

กฎ กติกาใน

รายวิชา การ

ตระหนักถึง

จรรยาบรรณต่าง ๆ 

 

1-15 การเข้าและ

การมีส่วน

ร่วมในช้ัน

เรียน10 % 

การสอบ

กลางภาค 

30% 

งานที่

มอบหมาย 

30% 

การสอบ

ปลายภาค 

30% 

 

 2.1 มีความรู้และเข้าใจอย่าง

ถ่องแท้ในหลักการและทฤษฎีที่

ส าคัญในการบริหารธุรกจิ 

 2.2  สามารถวิเคราะห์และ

เข้าใจปญัหาทางด้านธุรกจิ และ

สามารถหาแนวทางปรับปรุง

แก้ไข รวมทั้งประยกุต์ความรู้ 

ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่

เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 

การสังเกต 

งานที่มอบหมาย

น าเสนอ 

การอภิปรายกลุ่ม 

กิจกรรมการมีส่วน

ร่วมในช้ันเรียน 

การโต้ตอบค าถาม

ในขณะเรียน 

การสอบกลางภาค 

การสอบปลายภาค 

ทุกสัปดาห์  
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 2.3  สามารถพัฒนาองค์

ความรู้ใหม่ในการบริหารธุรกิจ

และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้

จริง   

  2.4  สามารถติดตาม

ความก้าวหน้าทางวิชาการและ

องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในการ

บริหารธุรกิจ 

  2.5 สามารถน าความรูใ้นการ

บริหารธุรกิจประยุกต์ใช้รว่มกับ

ความรู้ในศาสตร์อื่นๆ 

  3.1 สามารถวิเคราะห์สาเหตุ

ของปัญหาโดยใช้หลักการเหตุ

และผลรวมทั้งหาแนวทางป้องกัน

และแก้ไขปัญหาได้อยา่ง

เหมาะสม 

   3.2 มีความสามารถสาธิต

ทักษะในการแก้ปัญหาโดยใช้

เหตุผลเชิงวิเคราะห์ให้ผู้อื่นเข้าใจ

ได ้

  3.3 มีความสามารถน าความรู้

ในเชิงทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้อยา่ง

เหมาะสม 

   3.4 สามารถประยุกต์ความรู้

และทักษะในศาสตร์ต่างๆที่

เกี่ยวข้องมาพัฒนาประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการท างาน 

การสังเกต 

งานที่มอบหมาย

น าเสนอโดยยึด

หลักทฤษฎีมา

วิเคราะห์ 

การมีส่วนร่วม

กิจกรรมในช้ัน

เรียน 

การสอบกลางภาค 

การสอบปลายภาค 

 ทุกสัปดาห์  

 4.1 สามารถท างานร่วมกับ

ผู้อื่นได้เป็นอยา่งดี โดยร่วมกัน

แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันตาม

บทบาทผู้น าหรือผู้ร่วมงานที่ดี  

   4.2 มีความรับผิดชอบต่องาน

ที่ได้รับมอบหมาย 

   4.3 สามารถพัฒนาทักษะ

มนุษยสัมพันธ์ที่ดี และปรับตัวเข้า

กับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง

เหมาะสม   

  4.4 มีความรับผิดชอบต่อ

ตนเอง สังคม และวิชาชีพ   

การอภิปรายกลุ่ม 

การมีส่วนร่วม

กิจกรรมในช้ัน

เรียน 

การน าเสนองาน

กลุ่ม 

การส่งงานตรงต่อ

เวลาที่ก าหนด 

จ านวนช้ินงานที่ส่ง

ครบตามจ านวน 

ทุกสัปดาห์   
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5.1 สามารถใช้ภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร 

ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

 5.2 สามารถใช้ทักษะการ

วิเคราะห์เชิงสถิติ วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขเพ่ือใช้ในการประมวลผล

แปลความหมาย และวิเคราะห์ผล

ทางบริหารธุรกิจ 

  5.3 สามารถน าความรูแ้ละ

เครื่องมือทางการบริหารธุรกิจมา

ประยุกต์ใช้ในองค์การได้ 

  5.4 สามารถเลือกใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ส่ือสารและน าเสนอได้อยา่ง

เหมาะสม 

การน าเสนองาน/

การรายงาน 

การเขียนโต้ตอบที่

สามารถส่ือสาร

เข้าใจได้ ถูกต้อง

ตามหลักภาษา  

การที่นักศึกษาใช้

ส่ือในการน าเสนอ

งาน 

ทุกสัปดาห์  

 

 

รวม 100% 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลกัทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอน   

 สุเนตร มูลทา. วิศวกรรมความปลอดภัย. 

 ค านาย อภิปรัชญาสกุล. โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลาย

เชน “กลยุทธ์ท าให้รวยช่วยประหยัด”,--กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์นัฎ

พร, 2546. 

เอกสารและขอ้มลูส าคัญทีน่ักศกึษาจ าเปน็ตอ้งศึกษาเพิม่เติม 

ไม่มี 

  

3. เอกสารและข้อมลูแนะน าทีน่ักศกึษาควรศึกษาเพิม่เติม 

เว็บไซต์ท่ีเกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น 

www.google.co.th: Search; Transportation Safety, 

Transportation Insurance, Dangerous Goods 

Transportation, Reverse Logistics, Green Logistics, 

Green Supply Chain Management etc. 
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มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม, MASCI 

(Management System Certification Institute) สืบค้นเมื่อ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 จาก

http://www.masci.or.th/services_otherlist_th.php?serv

icesid=3&otherid=62 

 

หมวดที ่7 การประเมนิและปรบัปรงุการด าเนนิการของ

รายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสทิธิผลของรายวชิาโดยนกัศึกษา   

    นักศึกษาทุกคนได้ท าการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา

ทาง web site ของมหาวิทยาลัยท้ังด้านการสอนของอาจารย์

ผู้สอน ด้านการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอน และด้านสิ่ง

สนับสนุนการเรียนการสอน   

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน :  หลักสูตรและคณะได้ก าหนดให้

มีการประเมินการสอนโดยการสังเกตจากผู้สังเกตการณ์สอน  

คณะกรรมการจากคณะประเมินผลการเรียนของนักศึกษา  

3. การปรบัปรงุการสอน  :  คณะมีการประชุมเพ่ือพัฒนาการเรียน

การสอนภายหลังการเรียนการสอนเสร็จสิ้นฯลฯ  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนักศกึษาในรายวิชา :  มี

คณะกรรมการจากคณะได้มีการทวนสอบรายวิชาจากคะแนน

ข้อสอบ งานท่ีมอบหมาย และการประเมินโดยระบบประเมินการ

จัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

5. การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิล

ของรายวชิา :  น าข้อมูลท่ีได้จากการประเมินผลมาใช้ในการปรับ

การจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษารุ่นถัดไป  
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ลงชื่อ    อาจารยว์สุรตัน ์ดว้งสวุรรณ   อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ

รายวชิา 

        (..................................................) 

 

ลงชื่อ อาจารยจ์ริะพงษ ์ เรอืงกนุ อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ

หลักสูตร 

        (..................................................) 

 


