
แบบฟอร์มการเขียนแบบถอนประสบการณ์การเรียนรู้  
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1.  ช่ือ-สกุลผูเ้ล่าเร่ือง..............ดร.กญัญก์ณิษฐ ์ กมลกิตติวงศ.์...................คณะบริหารธุรกิจ 
2.  ช่ือ-สกุลผูบ้นัทึก...................ดร.นพปฎล  สุวรรณทรัพย.์.....................คณะบริหารธุรกิจ 
3.   บทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิของของผูเ้ล่าเร่ือง 
 ผูเ้ล่าเร่ืองเป็นหวัหนา้สาขาวชิาการจดัการจดัการโลจิสติกส์   คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต  
4.  เร่ืองท่ีเล่า 
 การประยกุตใ์ชภ้าษาองักฤษส าหรับวชิาชีพดา้นการจดัการโลจิสติกส์ส าหรับเด็กยคุใหม ่
5.  ความเป็นมาของเร่ืองท่ีเล่า 
 สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์มีวตัถุประสงคห์ลกัในการท่ีจะผลิตบณัฑิตในสาขาวชิาท่ีเป็นความ
ตอ้งการของสังคมและประเทศ โดยจะเนน้การศึกษาในหลกัสูตรสาขาวชิาต่าง ๆ ทางดา้นบริหารธุรกิจ โดยตั้ง
ความหวงัแน่วแน่ท่ีจะผลิตบณัฑิตใหไ้ดคุ้ณภาพท่ีน าเอาเทคโนโลยกีารจดัการเชิงธุรกิจต่าง ๆ มาประยกุตใ์ชไ้ด้
จริง     
 ส าหรับสาระรายวชิาในหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ ไดถู้กออกแบบมา
โดยอิงกบัลกัษณะเฉพาะของสายงานวชิาชีพดา้นโลจิสติกส์ ซ่ึงสามารถจ าแนกเป็น 2 สายงานหลกั ไดแ้ก่  1.  
สายงานดา้นการบริหารงานและการจดัการกลยทุธ์โลจิสติกส์ (Logistics Administration and Strategy)  เช่น  
การจดัการจดัหาจดัจา้ง  (Procurement Management) การพยากรณ์ดา้นอุปสงค ์(Demand Forecasting) การ
จดัการการตลาดส าหรับโซ่อุปทาน  (Marketing Management for Supply Chain)  การจดัการความสัมพนัธ์ผูข้าย
ปัจจยัการผลิต (Supplier Relationship Management)  และ 2.  สายงานดา้นการปฏิบติัการดา้นโลจิสติกส์ 
(Logistics Operation) เช่น  การจดัการสินคา้คงคลงัและคลงัสินคา้ (Inventory and Warehouse Management) 
การจดัการขนส่ง  (Transportation Management)  การจดัการการกระจายสินคา้ (Distribution Management) การ
ส่งออก-น าเขา้ (Export-Import)  การจดัการการขนส่งทางน ้า  (Sea Transport Management) การจดัการการ
ขนส่งทางอากาศ (Air Transport Management)  
 ซ่ึงทั้งสองสายงานดงักล่าวลว้นเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการท างานในสายงานดา้นโลจิสติกส์ ดงันั้น
คณะกรรมการจึงไดอ้อกแบบหลกัสูตรและวางแผนการสอนใหน้กัศึกษาสามารถพฒันาความสามารถของ
ตนเองใหส้อดคลอ้งกบัทกัษะทั้งสองดา้นน้ี  ซ่ึงเป็นทกัษะท่ีเป็นประโยชน์และเป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงาน
ดา้นโลจิสติกส์ 



 และดว้ยลกัษณะของการท างานในสายงานดา้นโลจิสติกส์ มีค าศพัทเ์ทคนิคเฉพาะในการท างานท่ี
นกัศึกษาจ าเป็นตอ้งมีความเขา้ใจในการส่ือสารเพื่อการท างานเป็นไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  จึงเป็นเหตุผลให้
อาจารยผ์ูส้อนในรายวชิาต่างๆ จ าเป็นตอ้งสอดแทรกค าศพัทเ์ทคนิคเขา้ไปในรายวชิาโดยใชเ้ทคนิคต่างๆ  เพื่อ
นกัศึกษาเกิดความรู้และความเขา้ใจไดเ้ป็นอยา่งดี   
6.  วธีิการ/ขั้นตอน หรือกระบวนการท่ีท าใหง้านนั้นประสบความส าเร็จ หรือเทคนิคหรือกลยทุธ์ท่ีใช ้ผูมี้ส่วน
ร่วม อุปสรรคหรือปัญหาในการท างาน และแนวทางแกไ้ข 
 เทคนิคและขั้นตอนการประยุกตใ์ชภ้าษาองักฤษส าหรับวชิาชีพดา้นการจดัการโลจิสติกส์ส าหรับเด็กยคุ
ใหม่  เร่ิมตน้มาจาก 

1) การจดัท าเอกสารค าสอนท่ีสอดแทรกค าศพัทเ์ทคนิคดา้นการส่งออก-น าเขา้  โดยอาจารยผ์ูส้อนได้
จดัเตรียมค าศพัทท่ี์ส าคญัต่างๆ  ไวใ้นแต่ละบทเรียน  โดยอธิบายพร้อมยกตวัอยา่งประกอบเพื่อให้
นกัศึกษาเกิดความเขา้ใจ 

2) การใชส่ื้อการเรียนการสอนผา่นส่ือสังคมออนไลน์ เช่น  Youtube   
3) การพานกัศึกษาไปทศันศึกษาดูงาน ณ ท่าเรือคลองเตย 
4) ใหน้กัศึกษาจดค าศพัทท่ี์ไดจ้ากการไปทศันศึกษาดูงาน  พร้อมรูปภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัค าศพัทน์ั้นๆ  

ส่งใหอ้าจารยผ์ูส้อน  เพื่อเป็นทบทวนความรู้ความเขา้ใจของนกัศึกษา   
5) อาจารยน์ าค าศพัทท่ี์ไดจ้ากการไปทศันศึกษาดูงานมาสรุปให้นกัศึกษาไดฟั้งในชั้นเรียน เพื่อ

แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
7. ผลลพัธ์หรือความส าเร็จท่ีเกิดข้ึน และส่ิงท่ีผูเ้ล่าเร่ืองท่ีไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ดงักล่าว 

1) นกัศึกษาเกิดความรู้และความเขา้ใจในค าศพัทเ์ทคนิคเฉพาะทางไดม้ากข้ึน 
2) นกัศึกษาสามารถเช่ือมโยงความรู้จากในห้องเรียนสู่การท างานจริง 
3) นกัศึกษาเกิดความสนใจและต่ืนตวักบัค าศพัทใ์หม่ๆท่ีไดเ้รียนรู้จากสถานประกอบการจริง   

 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบรายงานผลการน าแนวทางการถอดประสบการณ์การเรียนรู้ไปใช้ปฏิบัติจริง 
1. อ้างองิแบบถอดประสบการณ์การเรียนรู้ด้าน 

✓ เทคนิคการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
ช่ือเร่ือง  การประยกุตใ์ชภ้าษาองักฤษส าหรับวชิาชีพดา้นการจดัการโลจิสติกส์ส าหรับเด็กยคุใหม่ 
คณะบริหารธุรกจิ  มหาวิทยาลยัรังสิต 

2. วธีิการด าเนินงาน/กจิกรรม 
1) อาจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัเตรียมเอกสารประกอบค าบรรยายโดยมีค าศพัทเ์ทคนิคเฉพาะดา้นการส่งออก-

น าเขา้  สอดแทรกในเน้ือหาแต่ละบท   
2) เทคนิคท่ีใชใ้นการบรรยายจะเป็นการยกตวัอยา่ง  โดยมีรูปภาพประกอบ  และส่ือออนไลน์  เช่น 

youtube   
3) ติดต่อประสานงานกบัสถานประกอบการเพื่อพานกัศึกษาเขา้ไปเยีย่มชม  เน่ืองจากรายวชิาเก่ียวขอ้ง

กบัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ  อาจารยผ์ูส้อนจึงไดติ้ดต่อประสานงานไปยงั การท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย เพื่อพานกัศึกษาในรายวชิา  LGM 413  การส่งออก-น าเขา้  ไปทศันศึกษาดูงานท่ี
ท่าเรือคลองเตย 

4) ทางท่าเรือคลองเตยไดจ้ดัให้มีผูเ้ช่ียวชาญมาบรรยายพร้อมพาเขา้เยีย่มชมสถานท่ีส าคญัต่างๆ  ใน
ท่าเรือ  เช่น  โรงพกัสินคา้  บริเวณท่าเรือ ท าใหน้กัศึกษาไดเ้ห็นอุปกรณ์ต่างๆ  ท่ีใชส้ าหรับการขน
ถ่ายสินคา้ในท่าเรือ  ขั้นตอนการผา่นพิธีการทางศุลกากร  ค าศพัทต่์างๆ ท่ีจ  าเป็นในการท างานดา้น
การส่งออก-น าเขา้ 

5) นกัศึกษาไดซ้กัถามและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัเจา้หนา้ท่ีและผูเ้ช่ียวชาญท่ีปฏิบติังานจริง  และ
เห็นถึงสภาพการท างานจริง 

6) อาจารยผ์ูส้อนไดม้อบหมายใหน้กัศึกษาจดบนัทึกค าศพัทต่์างๆ  พร้อมถ่ายรูป  เพื่อกลบัมาท าสรุป
และส่งใหอ้าจารยเ์พื่อสรุปความรู้และความเขา้ใจท่ีไดรั้บจากการศึกษาดูงาน 

7) อาจารยผ์ูส้อนน าค าศพัทท่ี์ไดม้าและท าการสรุปใหก้บันกัศึกษาไดช้ั้นเรียน   
3. ผลการด าเนินงาน/การประเมินผล 

ผลการด าเนินงาน 
1) นกัศึกษาเกิดความรู้และความเขา้ใจในค าศพัทเ์ทคนิคเฉพาะทางไดม้ากข้ึน 
2) นกัศึกษาสามารถเช่ือมโยงความรู้จากในห้องเรียนสู่การท างานจริง 
3) นกัศึกษาเกิดความสนใจและต่ืนตวักบัค าศพัทใ์หม่ๆท่ีไดเ้รียนรู้จากสถานประกอบการจริง   



การประเมินผล 
1) การมอบหมายงานให้นกัศึกษาจดัท าสรุปค าศพัทพ์ร้อมอธิบายความหมาย 
2) การสอบปลายภาค 

4. ปัญหาและอุปสรรค 
ขาดงบประมาณในการศึกษาดูงาน  เน่ืองจาก  สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์และมีงบส่วนกลางเท่านั้น 
และกิจกรรมดงักล่าวเป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนเฉพาะในรายวิชา จึงท าใหต้อ้งมีการเก็บเงินค่าเดินทางกบั
นกัศึกษา   

5. แนวทางการปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ 
ในรายวชิาอ่ืนๆ  ของสาขาวชิาควรจดัใหมี้กิจกรรมต่างๆ  เพื่อสอดแทรกค าศพัทเ์ฉพาะใหก้บันกัศึกษาใน
สาขาวชิา  โดยหากิจกรรมอ่ืนๆ  เสริม เช่น  การเชิญวทิยากรจากภายนอกมาบรรยายในชั้นเรียน  เป็นตน้ 

6. อ่ืนๆ 
- 

 


