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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

รหัสวิชา ACM ๑๒๐๒  รายวิชา ตัวแทนผู้ส่งออกสินค้าทางอากาศ 
สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ 

วิทยาลัย โลจิสติกส์และซัพพลายเชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ภาคการศึกษา  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 
หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา   
รหัสวิชา    ACM ๑๒๐๒   
ชื่อรายวิชาภาษาไทย  ตัวแทนผู้ส่งออกสินค้าทางอากาศ 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ  (Air Cargo Agency)     

 
๒. จ านวนหน่วยกิจ   ๓ (๓-๐-๖)  
       
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     ๓.๑  หลักสูตร       บริหารธุรกิจบัณฑิต  
     ๓.๒ ประเภทของรายวิชา    วิชาเอก/แขนง 
 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    
    ๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  อาจารย์อาจารย์มาธุสร  แข็งขัน 
    ๔.๒ อาจารย์ผู้สอน   อาจารย์อาจารย์มาธุสร  แข็งขัน 
 
๕.  สถานที่ติดต่อ      ห้องพักอาจารย์  ชั้น ๒  
       ๑. อาจารย์มาธุสร  แข็งขัน E- Mail : martusorn.kh@ssru.ac.th , Tel : ๐๙๙-๒๙๑ ๙๖๑๕ 
 
๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่   ๑/๒๕๖๔ / ชั้นปีที่ ๒ 
๖.๒ จ านวนผู้เรียนที่รับได ้ประมาณ ๑๕๐ คน 

 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน(Pre-requisite)  (ถ้ามี)  ไม่มี 
 
๘. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)  ไม่มี 
 
๙. สถานที่เรียน  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 

 

mailto:martusorn.kh@ssru.ac.th
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๑๐.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
  - 
 

หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
๑.๑ ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการของธุรกิจตัวแทนผุ้รับการจัดการการขนส่งสินค้าทาง
อากาศ 
๑.๒ ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการด าเนินงานและบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เป็นตัวแทนผู้ส่งออกสินค้า
ทางอากาศ 
๑.๓ ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบของผู้ที่เป็นตัวแทนผู้ส่งออกสินค้าทางอากาศ 

 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

- 
หมวดที ่๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

 
๑. ค าอธิบายรายวิชา 
 การด าเนินการของธุรกิจตัวแทนผู้รับการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศขั้นตอนการด าเนินงานบทบาทหน้าที่และ
กฎระเบียบของผู้ให้บริการการขนส่งสินค้าทางอากาศ 
 Operation of air freight forwarder business, operating processes, roles responsibilities and 
regulations for air freight forwarders. 
 
๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๔๕ ตามความต้องการของ
นักศึกษา 

- ๙๐ 
 

 
๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 ๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองท่ีห้องพักอาจารย์ผู้สอนโดยการนัดหมายล่วงหน้าในเวลาราชการ   
 ๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศพัท์มือถือ    

๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
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หมวดที ่๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
๑.คุณธรรม  จริยธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
           (๑)  มีวินัยตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบสูง ทั้งต่อตนเองวิชาชีพและสังคม 
           (๒)  แสดงความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสม่ าเสมอ 
           (๓)  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม 
           (๔)  เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม   
๑.๒   วิธีการสอน 

(๑)  สอนคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพโดยสอดแทรกเข้าไปในการบรรยายในแต่ละหัวข้อที่สอน 
(๒)  บรรยาย และการอธิบายแล้วสาธิต 
(๓)  การฝึกท าแบบฝึกหัด  และกรณีศึกษา 
(๔)  การน าเสนองานเป็นกลุ่ม 

๑.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  สังเกตพฤติกรรมในการเข้าชั้นเรียน  ได้แก่  การตรงต่อเวลา  ความซื่อสัตย์  การแต่งกาย  การตั้งใจ 

                            หรือเอาใจใส่ระหว่างเรียน  การส่งงานตามท่ีมอบหมาย 
(๒)  ประเมินผลการน าเสนอรายงานการท างานกลุ่ม  การน าเสนองาน  และการอภิปรายกลุ่ม 
(๓)  ตรวจให้คะแนนและประเมินจากการท าแบบฝึกหัด  หรือกรณีศึกษา 
 

๒. ความรู้ 
๒.๑   ความรู้ที่ต้องพัฒนา 
   (๑)  เข้าใจและวิเคราะห์หลักการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์ได้ 

 (๒)  สามารถน าไปประยุกต์ในกิจกรรมด้านการจัดการโลจิสติกส์ได ้
 (๓)  เข้าใจและวิเคราะห์หลักการของศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักเศรษฐศาสตร์  หลักการจัดการ 

เป็นต้น  
๒.๒   วิธีการสอน 

(๑)  การบรรยายและถามตอบเพ่ือทดสอบความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน 
(๒)  การอภิปรายและซักถามปัญหา 
(๓)  การท าแบบฝึกหัด วิเคราะห์กรณีศึกษาเป็นกลุ่มและน าเสนอรายงาน 
(๔)  การมอบหมายงานให้ค้นคว้า 

๒.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  การทดสอบกลางภาค และปลายภาค  ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี 
(๒)  การน าเสนอผลงาน  จากกรณีศึกษา  หรืองานที่ค้นคว้า 
(๓)  สังเกตพฤติกรรมการถามตอบและมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
 
 

๓.ทักษะทางปัญญา 
๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
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 (๑)  มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้หลักการที่ได้เรียนมาตลอดจนสามารถน าความรู้ 
                                ไปประยุกต์ในสถานการณ์จริง 

 (๒)  สามารถแก้ปัญหาทางการจัดการคลังสินค้าได้โดยน าหลักการต่าง ๆ มาอ้างอิง ได้อย่างเหมาะสม 
 (๓)  มีความใฝ่หาความรู้ 

๓.๒   วิธีการสอน 
(๑)  การบรรยายและถามตอบเพ่ือทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาในประเด็นต่าง ๆ 
(๒)  การอภิปรายและซักถามปัญหา 
(๓)  การท าแบบฝึกหัดและวิเคราะห์กรณีศึกษาเป็นกลุ่ม 
(๔)  ท าการทดสอบเพ่ือติดตามพัฒนาการของการเรียนรู้ของนักศึกษา 

๓.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  สังเกตจากพฤติกรรมการซักถามของนักศึกษาในชั้นเรียน 
(๒)  ประเมินจากการตอบข้อซักถามของนักศึกษาในชั้นเรียน 
(๓)  ประเมินจากการให้คะแนนการวิเคราะห์โจทย์ 
(๔)  ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด การทดสอบกลางภาคและการสอบปลายภาคโดยเน้นข้อสอบที่มีการ 

                            วิเคราะห์จากสถานการณ์จริง   
    
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  สามารถท างานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
 (๒)  มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
 (๓)  สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 

  (๔)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
  (๕)  มีภาวะผู้น า 
 
๔.๒   วิธีการสอน 

(๑) สังเกตพฤติกรรมระหว่างการร่วมอภิปราย การร่วมแสดงความคิดเห็นและการยอมรับความคิดเห็นจาก 
     ผู้อื่น 
(๒)  มอบหมายแบบฝึกหัด โครงงานและกรณีศึกษางานกลุ่ม 
(๓)  การน าเสนอรายงานและการตอบข้อซักถาม 

๔.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ผลงานที่ได้รับมอบหมายแบบงานกลุ่ม โครงงานและกรณีศึกษาที่น าเสนอและพฤติกรรมการท างาน   
      เป็นทีม 
(๒)  สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและการเข้าเรียนสม่ าเสมอ 
 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

 (๑)  มีทักษะการใช้ภาษาไทยในการอธิบายหลักการและสถานการณ์ตลอดจนการสื่อสารความหมายได้ 
                                อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 (๒)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูลและน าเสนอรายงาน 
 (๓)  มีความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในอันที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ตลอดจนน าเสนอข้อมูล 

                                 โดยใช้คณิตศาสตร์หรือสถิติ 
  (๔)  ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้  
 
๕.๒   วิธีการสอน 

(๑) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและจัดท าโครงงานโดยเน้นการน าตัวเลขเพ่ือท าการวิเคราะห์
ข้อมูล 

(๒)  น าเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
๕.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมินจากผลงานการจัดท าโครงงาน/กรณีศึกษาโดยมีการวิเคราะห์และอ้างอิงข้อมูลน่าเชื่อถือและ
น าเสนอ               

     ด้วยสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
(๒)  ความสามารถในการอธิบายและชี้แจงข้อซักถาม การมีส่วนร่วมในการอภิปราย 

หมายเหตุ 
สัญลักษณ์     หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  
สัญลักษณ์     หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  
เว้นว่าง        หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 
 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน (ในรูปแบบ Online http://www.elcls.ssru.ac.th/martusorn_kh) 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อท่ีใช้  

ผู้สอน 

๑-๒ บทที่ ๑ ความรู้เบื้องต้นของการขนส่งสินค้า
ทางอากาศ   1 
- แนวความคิดในการขนส่งทางอากาศ 
-ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการขยายตัวของการ
ขนส่งสินค้าทางอากาศ 
-ผู้ที่มีบทบาทในการขนส่งสินค้าทางอากาศ 
-เอกสารทางการขนส่ง 
 
 
 
 

๖ ชั่วโมง 
 
 

- แผนการเรียน การสอน
รายวิชา 
- ข้อตกลงเบื้องต้นในการเรียน
การสอน 
-Video สร้างแรงบัลดาลใจใน
การใช้ชีวิต 
 - Discussion Topic in class 
Presentation in Class 
กิจกรรม Active Learning 
อภิปรายสรุปประเด็นรายกลุ่ม
และท้ายคาบ 
http://www.elcls.ssru.ac.th/
martusorn_kh 

ทีมอาจารย์
ผู้สอน 

http://www.elcls.ssru.ac.th/martusorn_kh
http://www.elcls.ssru.ac.th/martusorn_kh
http://www.elcls.ssru.ac.th/martusorn_kh
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อท่ีใช้  

ผู้สอน 

๓ บทที่ ๒  ขั้นตอนการขนส่งสินค้าทางอากาศ 
-กระบวนการส่งออกสินค้าทางอากาศ 
(Outbound) 37 
-กระบวนการน าเข้าสินค้าทางอากาศ 
(Inbound) 40 
 

๓ ชั่วโมง 
 

-Power Point 
- มอบหมายงานกลุ่ม 
-Video 
 - Discussion Topic in class 
Presentation in Class 
กิจกรรม Active Learning 
อภิปรายสรุปประเด็นรายกลุ่ม
และท้ายคาบ
http://www.elcls.ssru.ac.th/
martusorn_kh 

ทีมอาจารย์
ผู้สอน 

๔ บทที่ ๓ กฎระเบียบเบื้องต้นของการขนส่ง
สินค้าทางอากาศ 58 
 
 

๓ ชั่วโมง 
 
 

-Power Point 
- มอบหมายงานกลุ่ม 
-Video 
 - Discussion Topic in class 
Presentation in Class 
กิจกรรม Active Learning 
อภิปรายสรุปประเด็นราย 
http://www.elcls.ssru.ac.th/
martusorn_kh 

ทีมอาจารย์
ผู้สอน 

๕-๖ บทที่ ๔ องค์กร และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การขนส่งสินค้าทางอากาศ  189 
-หน่วยงานระหว่างประเทศ 
-หน่วยงานภายในประเทศ  

๖ ชั่วโมง 
 

-Power Point 
-บรรยาย / อภิปราย 
- มอบหมายงานกลุ่ม  
- Discussion Topic in class 
Presentation in Class 
กิจกรรม Active Learning 
อภิปรายสรุปประเด็นรายกลุ่ม
และท้ายคาบ
http://www.elcls.ssru.ac.th/
martusorn_kh 

ทีมอาจารย์
ผู้สอน 

 

สอบกลางภาค 
๓ 

ชั่วโมง 
ปรนัย/อัตนัย 

ทีมอาจารย์
ผู้สอน 

 
 

๗-๘ บทที่ ๕ ตัวแทนผู้ส่งออกสินค้าทางอากาศ 
- ความส าคัญของตัวแทนผู้ส่งออกสินค้าทาง
อากาศ 
- บริษัทตัวแทนผู้ส่งออก 

๖ ชั่วโมง 
 
 

-Power Point 
-บรรยาย / อภิปราย 
- มอบหมายงานกลุ่ม  
- Discussion Topic in class 

ทีมอาจารย์
ผู้สอน 

http://www.elcls.ssru.ac.th/martusorn_kh
http://www.elcls.ssru.ac.th/martusorn_kh
http://www.elcls.ssru.ac.th/martusorn_kh
http://www.elcls.ssru.ac.th/martusorn_kh
http://www.elcls.ssru.ac.th/martusorn_kh
http://www.elcls.ssru.ac.th/martusorn_kh
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อท่ีใช้  

ผู้สอน 

 Presentation in Class 
กิจกรรม Active Learning 
อภิปรายสรุปประเด็นรายกลุ่ม
และท้ายคาบ
http://www.elcls.ssru.ac.th/
martusorn_kh 

๙ บทที่ ๖ บทบาทของตัวแทนผู้ส่งออกสินค้า
ทางอากาศ 
- หน้าที่และบทบาทของตัวแทนผู้ส่งออกสินค้า
ทางอากาศ 
 
 
 

 

๓ ชั่วโมง 
 
 

Power Point 
- มอบหมายงานกลุ่ม  
- Discussion Topic in class 
Presentation in Class 
กิจกรรม Active Learning 
http://www.elcls.ssru.ac.th/
martusorn_kh 

ทีมอาจารย์
ผู้สอน 

๑๐-๑๑ บทที่ ๗ การด าเนินการของตัวแทนผู้ส่งออก
สินค้าทางอากาศ 
 
- ขั้นตอนการด าเนินการของตัวแทนผู้ส่งออก
สินค้าทางอากาศ 
 

๖ ชั่วโมง 
 

-Power Point 
-บรรยาย / อภิปราย 
- มอบหมายงานกลุ่ม  
กิจกรรม Active Learning 
ให้นักศึกษาลงพ้ืนที่หา
ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทาง
อากาศ
http://www.elcls.ssru.ac.th/
martusorn_kh 

ทีมอาจารย์
ผู้สอน 

๑๒-๑๓ แสดงบทบาทสมมุทนส่วนของผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการด าเนินงานด้านการขนส่ง
สินค้าทางกาอาศเพื่อให้เข้าใจถึงบทบาท
หน้าที่ของตัวแทนผู้ขนส่งสินค้ามากขึ้น  
(เก็บคะแนน ) 

๖ ชั่วโมง 
 

มอบหมายงานกลุ่ม 
เก็บคะแนนความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบาทบาทหน้าที่ของ
ตัวแทนผู้ส่งออกสินค้าทาง
อากาศ
http://www.elcls.ssru.ac.th/
martusorn_kh 

 

๑๔ บทที่ ๘ กฎระเบียบของผู้ที่เป็นตัวแทนของผู้
ส่งออกสินค้าทางอากาศ 

๓ ชั่วโมง 
 
 

- Power Point 
- มอบหมายงานกลุ่ม  
- Discussion Topic in class 
Presentation in Class 
กิจกรรม Active Learning 
http://www.elcls.ssru.ac.th/
martusorn_kh 

ทีมอาจารย์
ผู้สอน 

http://www.elcls.ssru.ac.th/martusorn_kh
http://www.elcls.ssru.ac.th/martusorn_kh
http://www.elcls.ssru.ac.th/martusorn_kh
http://www.elcls.ssru.ac.th/martusorn_kh
http://www.elcls.ssru.ac.th/martusorn_kh
http://www.elcls.ssru.ac.th/martusorn_kh
http://www.elcls.ssru.ac.th/martusorn_kh
http://www.elcls.ssru.ac.th/martusorn_kh
http://www.elcls.ssru.ac.th/martusorn_kh
http://www.elcls.ssru.ac.th/martusorn_kh


                

                                                                                                                         มคอ. ๓  หลักสูตรระดับปริญญาตรี   
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อท่ีใช้  

ผู้สอน 

๑๕ น าเสนองานการลงพ้ืนที่กรณีศึกษาเกี่ยวกับ
ผู้ประกอบการที่เป็นตัวแทนผู้ส่งออกสินค้า
ทางอากาศ ตามกรณีของนักศึกษานักศึกษา
สนใจ อยู่ภายใต้สมาชิก TAFA (20 คะแนน) 
แบ่งส่วนส่วนการให้คะแนน เป็นด้านองค์
ความรู้ การน ามาถ่ายทอด 15 คะแนน รวม
ไปถึงทักษะอ่ืนๆที่ได้จากการด าเนินงานนี้ 5 
คะแนน (มีการออกแบบเกณฑ์การวัดผลอย่าง
ละเอียด) 

๓ ชั่วโมง 
 

-Discussion Topic in class
กิจกรรม Active Learning 
การน าเสนอมี  
ให้คะแนนด้วย CBL Tool 
เด็กทุกคนมีส่วนร่วมในการให้
คะแนนเพ่ือนร่วมชั้น เพ่ือน า
คะแนนทุกส่วนมาหาค่าเฉลี่ย
ของงานชิ้นนี้ 
http://www.elcls.ssru.ac.th/
martusorn_kh 

ทีมอาจารย์
ผู้สอน 

๗-๘ โครงการเพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ของตัวแทนผู้ส่งออกสินค้าทางอากาศ 
(เชิญผู้เชี่ยวชาญ) 
 

๖ ชั่วโมง 
 

-Power Point 
-บรรยาย / อภิปราย  
พัฒนาและเพ่ิมเติมองค์ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ของตัวแทนผู้ส่งออก
สินค้าทางอากาศ 

ทีม
ผู้เชี่ยวชาญ
บริษัทการ
บินไทย 
จ ากัด 

มหาชน 
๑๖ สรุป ทบทวน องค์ความรู้ที่ได้เรียนรู้มากับ

นักศึกษา 
 

๓ ชั่วโมง 
 

-บรรยาย / อภิปราย 
เกี่ยวกับหัวข้อที่เรียนมาตลอด
ทั้งภาคการศึกษาพูดถึงการ
น าไปประยุกต์ใช้ต่อไปใน
อนาคตของการท างาน 
-Video สร้างแรงบัลดาลใจใน
การใช้ชีวิต 
http://www.elcls.ssru.ac.th/
martusorn_kh 

ทีมอาจารย์
ผู้สอน 

 สอบปลายภาค ๓ 
ชั่วโมง 

ปรนัย/อัตนัย ทีมอาจารย์
ผู้สอน 

 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ วีธีการประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วน 

ของการประเมินผล  
๑.๑, ๑.๒, ๑.๓ 
๒.๑, ๒.๒, ๒.๓ 
๓.๑, ๓.๓ 
๔.๑, ๔.๒, ๔.๔ 

- การทดสอบกลางภาค 
- การสอบปลายภาค        

๗ 
๑๗ 

๒๕% 
๕๐% 

http://www.elcls.ssru.ac.th/martusorn_kh
http://www.elcls.ssru.ac.th/martusorn_kh
http://www.elcls.ssru.ac.th/martusorn_kh
http://www.elcls.ssru.ac.th/martusorn_kh
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ผลการเรียนรู้ วีธีการประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วน 

ของการประเมินผล  
๕.๑, ๕.๒, ๕.๓ 
๑.๑, ๑.๒, ๑.๓ 
๒.๑, ๒.๒, ๒.๓ 
๓.๑, ๓.๓ 
๔.๑, ๔.๒, ๔.๔ 
๕.๑, ๕.๒, ๕.๓ 

- การจัดท ารายงานกลุ่ม 
- การน าเสนอรายงานต่างๆ 
- การวิเคราะห์กรณีศึกษาการค้นคว้า  
- งานกิจกรรม Active Learning 
 
 

๑๖ 
 

๒๐% 

๑.๑, ๑.๒, ๑.๓ 
๒.๑, ๒.๒, ๒.๓ 
๓.๑, ๓.๓ 
๔.๑, ๔.๒, ๔.๔ 
๕.๑, ๕.๒, ๕.๓ 

- การท าแบบฝึกหัดท้ายบท และตอบค าถาม 
(Quiz เก็บคะแนน) 
 

บางสัปดาห์ ๕% 

๑.๑, ๑.๒, ๑.๓ 
๒.๑, ๒.๒, ๒.๓ 
๓.๑, ๓.๓ 
๔.๑, ๔.๒, ๔.๔ 
๕.๑, ๕.๒, ๕.๓ 

- สังเกตจากการอภิปรายและการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
- สังเกตจากการมีส่วนรวมในการท างาน 
- สังเกตจากการใช้ IT ที่น าเสนอรายงาน 

ทุกสัปดาห์ ๐% 

 
 
 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑. ต าราและเอกสารหลัก 

เอกสารประกอบการสอน มาธุสร แข็งขัน. อาคารคลังสินค้าทางอากาศ.(๒๕๖๐). กรุงเทพฯ : วิทยาลัย        
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

      
๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 
 ---------------------.   Infrastructure  Aviation  Book II.  ปทุมธานี  :  คณะบริหารการ  
2013 Air Cargo Market Share by Airline Domicile,  Boeing World Air Cargo Forecast Team 2014-2015. 
            31 (เมษายน, 2552) 
Air Sea Guide (2009). 
Andy Serwer. (2001). First Glut Check. Fortune, 105-112. 
APICS. (2017). American Production and Inventory Control Society. เรียกใช้เมื่อ 11 September 2017 จาก 

American Production and Inventory Control Society: http://www.apics.org/apics-for-
individuals/publications-and-research/apics-dictionary 
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            Ashgate.  
Auckland university. (2013). Nayland College - Mathematics . เข้าถึงได้จาก 

http://maths.nayland.school.nz/Year_13_Maths/3.8_Timeseries/1_Overview.htm 

Barcode INC. ( 2 0 1 7 ) .  Barcodes INC.  เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก  Barcodes INC: 
https://www.barcodesinc.com/motorola/wt4090.htm 
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