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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 ปรับปรุงจากหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการโลจิสติกส์ พ.ศ.2555  

6.2 เริ่มใช้หลักสูตร ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2559 โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 
2557 เป็นต้นไป 

6.3 สภาวิชาการ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยยอนุมัติในการประชุมครั้งท่ี 
4/2559 วันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 

6.4 สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบอนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 4/2559 

วันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559   
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา  
โลจิสติกส์ ในปีการศึกษา 2561  
 
8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1 นักวิชาการขนส่ง 
 8.2 พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ขนส่งสินค้าทางบก 
 8.3 พนักงานหรือเจ้าหน้าที่คลังสินค้า 
 8.4 พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมวัตถุดิบ 
 8.5 พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ซัพพลายเชน/โลจิสติกส์ 
 8.6 พนักงานหรือเจ้าหน้าที่น าเข้า/ส่งออก 
 8.7 พนักงานหรือเจ้าหน้าที่การค้าระหว่างประเทศ 
 8.8 พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ขนส่งสินค้าทางทะเล 
 8.9 พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ขนส่งทางอากาศ   
 8.10 พนักงานหรือเจ้าหน้าที่สายการบิน 
 8.11 นักวิเคราะห์งานโลจิสติกส์ 
 8.12 นักวิเคราะห์ซัพพลายเชน 
 8.13 นักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ 
 8.14 ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ ธุรกิจน าเข้าส่งออก เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 





 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
    ในสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
     
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
  11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
   ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศทางด้านเศรษฐกิจ โดยต้องเร่งรัด 
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน การขับเคลื่อนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ของไทยจะต้องใช้โอกาสจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับภูมิภาคและโลก อาทิ การรวมตัวเป็นประชาคม 
อาเซียน การขยายตัวของขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจใหม่ในเอเชียโดยเฉพาะการด าเนินนโยบายของขั้วอ านาจทาง 
เศรษฐกิจเหล่านั้นกับประเทศเพ่ือนบ้านของไทย รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงด้านตลาดในโลก ในขณะที่การ 
พัฒนาปรับปรุงด้านสมรรถนะในการแข่งขันโดยเฉพาะด้านปัจจัยการผลิตจะต้องสัมพันธ์และร่วมพัฒนา ใน
ฐานะหุ้นส่วนที่เสมอภาคกับประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศสมาชิกในอาเซียนมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านปัจจัย 
แรงงาน พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ ฐานการผลิต โซ่การผลิต และการแปรรูป ตลอดจนการเชื่อมโยงระบบ  
โลจิสติกส์ และยังมีความจ าเป็นที่ประเทศไทยจะต้องเปิดกว้างต่อตลาดเงินและตลาดทุนที่มีศักยภาพ 
โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน และเอเชียแปซิฟิกเพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยื น 
สถานการณ์ดังกล่าวมีความสอดคล้องและต่อเนื่องกับสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยผลกระทบจากโลกาภิวัตน์ได้เชื่อมโยง ประเทศ
ในภูมิภาคต่างๆ ของโลกให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งในด้านเศรษฐกิจ และสังคม 
โดยเฉพาะการก้าวสู่ความเป็นโลกหลายศูนย์กลางอันเนื่องจากการขยายตัวของขั้วอ านาจทาง เศรษฐกิจใหม่คือ 
บราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน (BRIC) ซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้างต่อระบบเศรษฐกิจและการปรับตัวของแต่ละ
ประเทศ ท าให้การก าหนดทิศทางด าเนินนโยบายการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคต่างๆ ทั้งใน
ระดับทวิภาคี และระดับพหุภาคี และภูมิภาคมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้น ในฐานะเป็นเครื่องมือเพ่ือสร้างอ านาจ
ต่อรองทางเศรษฐกิจและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มเศรษฐกิจอ่ืนๆ ด้วยเหตุดังกล่าว ในระยะ
ต่อไปในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ประเทศไทยจึงต้องปรับเพ่ิมบทบาทในด้านความเชื่อมโยงกับประเทศใน
ภูมิภาคต่างๆ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและรักษาสถานะความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
และเชื่อมโยงมิติของการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศกับมิติของความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค โดย
พิจารณาจากสถานการณ์ในบริบทความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านทั้งในกรอบอนุภูมิภาค กรอบความ
ร่วมมืออาเซียน และกรอบภูมิภาคอ่ืนๆ 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับที่  2 (พ.ศ. 2556-2560) โดยแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศฉบับนี้ ให้ความส าคัญกับการอ านวยความสะดวกทางการค้า
และการจัดการโซ่อุปทานเพ่ือความสามารถในการแข่งขันและการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ตุลาคม 2556) อีกทั้งตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เข้ามาบริหารประเทศ และ
ก าหนดแนวทางในการด าเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการค้าชายแดนผ่านการจัดตั้งเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ โดยมีค าสั่งที่ 72/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ซึ่งก าหนดจัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้
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พ้ืนที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกของไทยใน 5 พ้ืนที่ชายแดน ซึ่ง
ต่อมา มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 
พฤศจิกายน 2557 เห็นชอบขอบเขตพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน 5 พ้ืนที่ชายแดนเป้าหมาย ซึ่งรวมถึง
พ้ืนที่อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด (ศูนย์นอกที่ตั้ง) 
รวมทั้งยังมีการก าหนดให้มีการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ครอบคลุมพ้ืนที่ 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอแม่
สอด อ าเภอพบพระ อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ที่ 1/2558 เรื่อง ก าหนดพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ลงวันที่ 18 มกราคม 2558 ซึ่งนับว่าเป็น
ประเด็นที่ส าคัญต่อการที่จะพัฒนาหลักสูตรทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ขึ้น เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว จึงได้ท าการจัดท าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เพ่ือให้เป็นหลักสูตรที่มี
ความทันสมัย และรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 

 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  ในการจัดท าหลักสูตรนั้นได้ค านึงถึงสภาพแวดล้อมท าเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ซึ่งหลักสูตรการ

จัดการโลจิสติกส์ได้ท าการเรียนการสอนในที่ตั้งจังหวัดก าแพงเพชรซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ 7 กลุ่มจังหวัด
ใกล้เคียง ที่ส าคัญที่หนึ่งในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยเป็นพ้ืนที่พัฒนา “สี่แยกอินโดจีน” โดย
ให้ค านึงถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ และสอดรับกับการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน
อนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ (GMS) ซึ่งเป็นผลจากการก าหนดเส้นทางสายหลักแนวตะวันออก -ตะวันตก 
จากเมียวดี ประเทศพม่า เข้าอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก-มุกดาหาร สู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว-
เวียดนาม และเส้นทางแนวเหนือ-ใต้ จากอ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย – กรุงเทพมหานคร รวมทั้งยังเป็นเขต
ที่มีแหล่งอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาดูงาน เป็นกรณีศึกษาในการจัดการเรียน
การสอนรวมทั้งเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์การท างานในสถานประกอบการ จึงเป็นสิ่งส าคัญที่มหาวิทยาลัยได้
จัดท าหลักสูตรดังกล่าว 

 

12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
   มุ่งเน้นและพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา สร้าง
บุคลากรทางด้านโลจิสติกส์เพ่ือเป็นก าลังคนในการพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากใน
ปัจจุบัน โดยหลักสูตรจะเน้นผลิตบุคลากรที่มีความรู้ด้านการจัดการควบคู่ไปกับเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี 21 มา
ประยุกต์ใช้ในด้านโลจิสติกส์เป็นส าคัญ และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ทันที 
  12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
   หลักสูตรตอบสนองต่อพันธกิจของสถาบันที่มุ่งเน้นในการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม บุคลากรสู่
การพัฒนาท้องถิ่น โดยหลักสูตรสามารถที่จะผลิตบุคลากรด้านโลจิสติกส์สนองความต้องการของก าลังคน
ส าหรับองค์กรธุรกิจ อุตสาหกรรมต่างๆในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 
  13.1 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะ / สาขาวิชา / หลักสูตรอื่น (เช่น รายวิชาที่
เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น) 
   13.1.1  หมวดวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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   13.1.2  หมวดวิชาเฉพาะ  ได้แก่ กลุ่มวิชาแกน กลุ่มวิชาบังคับ กลุ่มวิชาเลือก และกลุ่มวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา เปิดสอนโดยคณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   13.1.3  หมวดวิชาเลือกเสรี ในหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนโดยคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 

13.2 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา / หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
   รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้ นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืน สามารถเลือกเรียนได้ในบางรายวิชาทั้งนี้ตาม
ความสนใจโดยเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรี 
  13.3  การบริหารจัดการ 
   (1) ก าหนดอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  
   (2) จัดท ารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม อธิบายเนื้อหาสาระ การจัดตารางเวลาเรียนและสอบ เพ่ือเป็นมาตรฐานในการติดตาม และประเมิน
คุณภาพการเรียนการสอน 
   (3) ให้มีการปรึกษาหารือระหว่างผู้สอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนเพ่ือให้ได้
เนื้อหาความรู้และทักษะทางการพัฒนาสังคมตามความต้องการของหลักสูตร 
   (4) ส ารวจความต้องการเชิงวิชาชีพจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันกับผู้สอนรายวิชาที่สอน
โดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 
   (5) จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือทบทวนความต้องการหรือเงื่อนไขการเรียนรู้และทักษะวิชาชีพเป็นระยะ 
เพ่ือแสวงหาแนวทางในการปรับปรุงรายวิชาร่วมกัน 
   (6) จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ 
 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  1.1 ปรัชญา   
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  มุ่ งผลิตบัณฑิตให้ เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถเชิงวิชาการทักษะทางการจัดการโลจิสติกส์ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
จัดการโลจิสติกส์ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ต่อการสร้างนวัตกรรม อาชีพ มีทักษะด้านการบริหารจัดการโลจิ
สติกส์ การค้า การบริการ สามารถน ามาพัฒนางานท้องถ่ินชุมชนโดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  1.2 ความส าคัญ 
   ปัจจุบันการด าเนินธุรกิจประสบปัญหาทางด้านการแข่งขันที่รุนแรงมาก ดังนั้นการด าเนินธุรกิจจึง
ต้องแสวงหาวิธีหรือ กลยุทธ์ใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่องค์กร หรือเพ่ือความอยู่รอดขององค์กรทาง
ธุรกิจโลจิสติกส์เป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญที่ช่วยในการวางแผน สนับสนุน การควบคุมการไหลเวียนของ
กิจกรรมต่างๆ เช่น สินค้าและบริการ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การจัดการคลังสินค้า บริหารต้นทุน 
การขนส่ง ไปถึงจุดที่มีการใช้งานหรือถึงมือผู้บริโภค 
   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  จึงมุ่งผลิตบัณฑิตด้านการจัดการ      
โลจิสติกส์เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสามารถใช้ทรัพยากรภายนอกและ
ร่วมมือกับภาคเอกชน โดยสนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพโดยการไปศึกษาดูงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสห
กิจศึกษา ตลอดจนเชิญผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์สูงมาเป็นวิทยากรพิเศษ 
 



                               

 

  

9 

  1.3 วัตถุประสงค์ 
   (1) เพ่ือผลิตบัณฑิต ให้มีความรอบรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์ โดยที่สามารถน าความรู้ดังกล่าวไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพได้อย่างสร้างสรรค์ 
   (2) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความริเริ่มสร้างสรรค์ และพัฒนาความรู้ความสามารถอยู่เสมอ รู้จัก
การค้นคว้าและวิจัย สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีหลักการและเหตุผล 
   (3) เพ่ือให้บัณฑิตสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพและพัฒนาประเทศในสาขา
ทางด้านโลจิสติกส์ 
   (4) เพ่ือส่งเสริมให้บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปรับตัวให้เข้ากับชุมชน และด ารงตนอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียด
ของแผนการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี นับ
จากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้ 
 

แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน / ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสู ตรการจัดการ 
โลจิสติกส์ให้มี มาตรฐานไม่ต่ ากว่า 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาโลจิสติกส์ที่ 
กระทรวงศึกษาธิการก าหนดและ
สอดคล้องกับความต้องการของภาค
ธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงและ
ความต้องการก าลังคนในภาคธุรกิจ
เพ่ื อ เป็ น ข้ อ มู ล ใน ก าร พั ฒ น า
หลักสูตร 
2. เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและ
เอกชนมามีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตร 
3. ประสานความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในการฝึกงาน
หรือสหกิจศึกษา 
4. มีการติดตามประเมินหลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอ 

- รายงานผลการด าเนินงาน 
- ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษา 
- นักศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 85 
ผ่ าน ก า รฝึ ก ป ร ะส บ ก ารณ์
วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 
- เอกสารการประสานงานกับ
ภาคธุรกิจผู้ใช้บัณฑิตมีความพึง
พอใจบัณฑิตโดยเฉลี่ยระดับ 3.5 
จากระดับ 5 

2 . พั ฒ น า อ า จ า ร ย์ ให้ ส า ม า ร ถ 
ปฏิ บั ติ งานอย่ างมี คุณ ภาพ  และ
ประสิทธิภาพ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์ให้มี
ประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ 
เพ่ือน ามาใช้ปรับปรุงคุณภาพการ
สอน 

- ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ พัฒนา
อาจารย์ ให้ เข้ ารับการอบรม
อย่ างน้ อยปี ละ 1 ครั้ ง และ
รายงานผลการพัฒนางานด้าน
วิชาชีพ 

3. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการ
ส อ น แ ล ะบ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร  ให้ มี
ประสบการณ์ จากการน าความรู้
ท า ง ก า ร จั ด ก า ร โ ล จิ ส ติ ก ส์ ไป
ปฏิบัติงานจริง 

1. สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
การสอนให้ท างานบริการวิชาการ
แก่องค์กรภายนอก 

1. ปริมาณงานบริการวิชาการ
ต่ออาจารย์ในหลักสูตร 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
  1.1 ระบบ 
   ระบบการศึกษาจัดแบบทวิภาค ในหนึ่ งปีการศึกษา แบ่ งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ            
โดยที่ 1 ภาคการศึกษา มีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  
  1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
   อาจจะให้มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้ งนี้ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ                  
บริหารหลักสูตร ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาและดุลพินิจของอธิการบดี 
  1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

 ไม่มี 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
  2.1 วัน - เวลาในด าเนินการเรียนการสอน 
   ภาคการศึกษาที่  1 เดือน มิถุนายน – กันยายน 
   ภาคการศึกษาที่  2  เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
   ภาคฤดูร้อน          เดอืน กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 
  2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
   (1) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
   (2) มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรก าหนด 
  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
   ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ครบตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เรื่อง การรับนักศึกษา 
  2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
    (1) นักศึกษาแรกเข้ามีวุฒิที่แตกต่างกันเนื่องจากนักศึกษาที่เข้ามาเรียนมีทั้งสายศิลป์ สายวิทย์ สาย
วิชาชีพ (ปวช.) ส่งผลต่อแผนการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน  
   (2) นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการปรับตัว การเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย  
   (3) ทักษะด้าน ภาษาอังกฤษ และทักษะด้านคณิตศาสตร์ ตลอดจนขาดเป้าหมายของการศึกษา 
  2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
   (1) จัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาแรกเข้าเมื่อมีปัญหาในการ ปรับตัวใน
มหาวิทยาลัย และจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ นักศึกษารุ่นพี่ กับนักศึกษารุ่นน้อง  
   (2) ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้ารับการอบรมเสริมสร้างทักษะด้านภาษาอังกฤษระหว่าง ภาคการศึกษา 
โดยจัดให้มีการสอนเสริมโดยกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย  
   (3) ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้ารับการอบรมปรับพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ โดยจัดให้มี การสอนเสริมโดย
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
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  2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
   2.5.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

ชั้นปีที่ 
ปีการศึกษา/จ านวนนักศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60 

ชั้นปีที่ 2 - 60 60 60 60 

ชั้นปีที่ 3 - - 60 60 60 

ชั้นปีที่ 4 - - - 60 60 

รวม 60 120 180 240 240 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 60 60 

   

    
  2.6   งบประมาณตามแผน 
   2.6.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   รายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายในหลักสูตรเป็นรายปี (หน่วย : บาท) 
 

หมวดรายจ่าย ปีการศึกษา 
2560 2561 2562 2563 2564 

ค่าวัสดุ 
ค่าใช้สอย 
ค่าตอบแทน 

400,000 
300,000 
200,000 

800,000 
600,000 
400,000 

1,600,000 
1,200,000 
800,000 

3,200,000 
2,400,000 
1,600,000 

3,200,000 
2,400,000 
1,600,000 

รวม 900,000 1,800,000 3,600,000 7,200,000 7,200,000 
จ านวนนักศึกษา 60 90 120 180 180 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา เฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตประมาณ 15,000 บาท/คน/ป ี
 
 

   2.6.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (ศูนย์แม่สอด) 
   รายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายในหลักสูตรเป็นรายปี (หน่วย : บาท) 
 

หมวดรายจ่าย ปีการศึกษา 
2560 2561 2562 2563 2564 

ค่าวัสดุ 
ค่าใช้สอย 
ค่าตอบแทน 

400,000 
300,000 
200,000 

800,000 
600,000 
400,000 

1,600,000 
1,200,000 
800,000 

3,200,000 
2,400,000 
1,600,000 

3,200,000 
2,400,000 
1,600,000 

รวม 900,000 1,800,000 3,600,000 7,200,000 7,200,000 
จ านวนนักศึกษา 60 90 120 180 180 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา เฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตประมาณ 15,000 บาท/คน/ป ี
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หมายเหตุ : เฉลี่ยทุกรายการ (ไม่รวมเงินเดือนของอาจารย์และเจ้าหน้าที่บุคลากร และงบประมาณด้าน
ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 
    2.7 ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน  
  2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
   ให้เป็นตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการยกเว้นการ
เรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550 
  

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
  3.1 หลักสูตร 
   3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 
   3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
    1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
     1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
     2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
     3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
     4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
     และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชา 1- 4 ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
    2. หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 
     1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน   27 หน่วยกิต 
     2) กลุ่มวิชาเอกบังคับ   39 หน่วยกิต 
     3) กลุ่มวิชาเอกเลือก    27 หน่วยกิต 
     4) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษาหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  7 หน่วยกิต 
    3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชา     
    1. รหัสรายวิชา การก าหนดเลขรหัสรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบ ด้วยตัวเลข
รหัสทั้งหมด 7 ตัว รายละเอียดได้จ าแนกดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

 
    2. ชื่อรายวิชา 
            1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                     ไม่น้อยกว่า      30 หน่วยกิต 

      1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                        ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
บังคับเรียน                                                                         6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

Fundamental English 
3(3-0-6) 

1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English for Communication 

3(3-0-6) 

เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้                                                     ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย 

Thai Language Usage Skills 
3(3-0-6) 

1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ 
Language and Communication for Specific Purposes 

3(3-0-6) 

1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 
Japanese for Communication 

3(3-0-6) 

1571001 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
Chinese for  Communication 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1571002 ภาษาจีนพ้ืนฐานเพ่ือการท่องเที่ยว 

Fundamental Chinese for Tourism 
3(3-0-6) 

1661001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 
Korean for Communication 

3(3-0-6) 

1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน 
Fundamental Burmese 

3(3-0-6) 

1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 
Burmese for Communication 
 

3(3-0-6) 

      1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 

Human Behavior and Self-Development 
3(3-0-6) 

1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ 
Thinking and Decision Making Skills 

3(3-0-6) 

1511001 จริยธรรมกับมนุษย์ 
Ethics and Human Beings 

3(3-0-6) 

1511002 ความจริงของชีวิต 
Facts of Life 

3(3-0-6) 

1521001 พุทธศาสน์ 
Buddhism 

3(3-0-6) 

1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า 
Information for Study and Research 

3(3-0-6) 

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ 
Aesthetics of Visual Arts 

3(3-0-6) 

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 
Aesthetics of Performing Arts 

3(3-0-6) 

2061001 สังคีตนิยม 
Music Appreciation 

3(3-0-6) 

3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า 
Leadership Development 

3(3-0-6) 

3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม 
Personality Development and the Arts of Socializing 
 

3(3-0-6) 

      1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้    ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย 

History of Thai Society and Culture 
3(3-0-6) 
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รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง 

Public Mind and Civic Social Engagement  
3(3-0-6) 

 
2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

Interdisciplinary Social Science for Development 
3(3-0-6) 

 
2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์ 

Globalization and Localization 
3(3-0-6) 

2521002 อาเซียนศึกษา 
ASEAN Studies 

3(3-0-6) 

2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
Human, Community, and Environment 

3(3-0-6) 

2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น 
Local Resource Management 

3(3-0-6) 

2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย 
Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government 

3(3-0-6) 

2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 
Introduction to Laws 

3(3-0-6) 

3501004 
 

การริเริ่มการประกอบธุรกิจ 
Business Initiation 

3(3-0-6) 

3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน 
Finance in Daily Life 

3(3-0-6) 

3541001 การเป็นผู้ประกอบการ 
Entrepreneurship 

3(3-0-6) 

3591002 เศรษฐกิจพอเพียง 
Sufficiency Economy 
 

3(3-0-6) 

      1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 
          และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4               ไม่น้อยกว่า 

6 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท–ป–อ) 
1161001 กีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต 

Sports and Recreation for Quality of Life 
3(2-2-5) 

1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
Exercise for Health 

3(2-2-5) 

4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน 
Science and Technology for Daily Life 

3(3-0-6) 

4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
Environments and Natural Resources  Conservation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3(3-0-6) 

4071001 สุขภาพและสุขอนามัย 
Health and Health Care 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Mathematics in Daily Life 
3(3-0-6) 

4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ 
Mathematics and Decision Making 

3(3-0-6) 

4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Computer and Information Technology 

3(2-2-5) 

4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 
Website Design and Development 

3(2-2-5) 

4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการประยุกต์ใช้งาน   
Package Software for Application 

3(2-2-5) 

5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน 
Agriculture in Daily Life 

3(3-0-6) 

5071001 อาหารเพื่อสุขภาพ 
Food for Health 

3(3-0-6) 

5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 
Technology in Daily Life 
 

3(3-0-6) 

    2. หมวดวิชาเฉพาะ                                           ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 
       2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้               27 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 

Business English 1 
3(3-0-6) 

1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 
Business English 2 

3(3-0-6) 

3532204 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ 
Tax and Business Laws 

3(3-0-6) 

3591101 หลักเศรษฐศาสตร์  
Principles of Economics 

3(3-0-6) 

5771105 
 

คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับโลจิสติกส์ 
Mathematics and Statistics for Logistics 

3(3-0-6) 

5771204 การบัญชีการเงินส าหรับโลจิสติกส์ 
Financial Accounting for Logistics 

3(2-2-5) 

5771205 
 

ธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ  
Business and International Trade 

3(3-0-6) 

5772105 การจัดการตลาดและการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในงานโลจิสติกส์ 
Marketing And Customer Relationship Management in 
Logistics 

3(2-2-5) 

5773206 
 

การเงินและการลงทุนระหว่างประเทศ 
International Finance and Investment 

3(3-0-6) 
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      2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้         39 หน่วยกิต 
รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
5771101 

 
ความรู้พื้นฐานโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
Fundamentals of Logistics and Supply Chain 

3(2-2-5) 

5771102 
  

มาตรฐานโลจิสติกส์ 
Logistics Standard 

3(3-0-6) 

5771203 
 

การจัดซื้อและการจัดการผู้ขาย 
Purchasing and Supplier Management 

3(2-2-5) 

5772101 
 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณส าหรับการจัดการโลจิสติกส์ 
Quantitative for Logistics Management 

3(2-2-5) 

5772102 
  

การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ 
Strategic Supply Chain Management 

3(2-2-5) 

5772204 
 

การออกแบบระบบคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าส าหรับโลจิสติกส์ 
Warehouse and Distribution Center Design for Logistics 

3(2-2-5) 

5772206 
 

การน าเข้าและส่งออก  
Import and Export 

3(3-0-6) 

5773101 เทคโนโลยีการเก็บรักษาสินค้าและสินค้าคงคลัง 
Product Storage Technology and Inventory 

3(2-2-5) 

5773108 
 

การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ 
Logistics Cost Management 

3(2-2-5) 

5773201 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการกระจายสินค้า 
Information Technology For Barcode/RFID 

3(2-2-5) 

5773204 กฎหมายเกี่ยวกับโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ 
Logistics and International Trade Law 

3(3-0-6) 

5773205 
 

การวิจัยการด าเนินงานเบื้องต้น 
Introduction to Operation Research 

3(3-0-6) 

5774101 
 

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 
Research and Development in Logistic Technology 
 

3(3-0-6) 

       2.3 กลุ่มวิชาเลือก ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้        27 หน่วยกิต 
รหสัวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
5771103 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

Logistics and Supply Chain Management 
3(2-2-5) 

5771104 การบริหารจัดการโซ่อุปทาน 
Supply Chain Management 

3(2-2-5) 

5771201 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 
Multimodal Transport 

3(3-0-6) 

5771202 
 

การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนส่ง 
Insurance on Transport Industry 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
5771205 ธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ 

Business and International Trade 
3(3-0-6) 

5772103 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับโลจิสติกส์ 
Information Technology for Logistics 

3(2-2-5) 

5772104 เทคโนโลยีการขนส่ง 
Transportation Technology 

3(2-2-5) 

5772201 เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพ่ืองานโลจิสติกส์ 
Renewable Energy Technology for Logistics 

3(2-2-5) 

5772202 
 

ระบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับงานโลจิสติกส์ 
Packaging System for Logistics 

3(2-2-5) 

5772203 การวางแผนและควบคุมการผลิต 
Production Planning and Control 

3(2-2-5) 

5772205 เทคโนโลยีการติดตามการขนส่ง 
Transport Systems Technology 

3(2-2-5) 

5772207 ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ  
International Trade Theory and Policy 

3(3-0-6) 

5772208 โลจิสติกส์ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
Logistics in ASEAN Economics Community 

3(3-0-6) 

5773103 
 

ระบบการผลิตแบบลีน 
LEAN Manufacturing System 

3(2-2-5) 

5773105 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในงานโลจิสติกส์ 
Human Resource Management in Logistics 

3(3-0-6) 

5773106 ทฤษฎีเกมส์และกลยุทธ์ทางธุรกิจ 
Game Theory and Business Strategy 

3(2-2-5) 

5773109 
 

การขนส่งสินค้าและบริหารเส้นทางในงานโลจิสติกส์ 
Freight and Route Management in Logistics 

3(2-2-5) 

5773202 
 

การจัดการโซ่อุปทานส าหรับธุรกิจค้าปลีก 
Supply Chain Management for Retail Business 

3(2-2-5) 

5773207 
 

การขนถ่ายวัสดุ 
Material Handling 

3(2-2-5) 

5774103 การจ าลองสถานการณ์ทางโลจิสติกส์ 
Simulation in Logistics 

3(2-2-5) 

5774104 ซอฟแวร์ประยุกต์ในการจัดการโลจิสติกส์ 
Software Application in Logistics Management 

3(2-2-5) 

5774105 สัมมนาทางการจัดการโลจิสติกส์ 
Seminar in Logistics Management 

3(2-2-5) 

5774106 หัวข้อพิเศษทางโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
Special Topics in Logistics and Supply Chain 

3(2-2-5) 
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       2.4 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษาหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                     7 หนวยกิต  
รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
5774102 

 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
Preparation for Professional Experience 

2(90) 

5774107 
 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านโลจิสติกส์       
Field Experience in Logistics 

5(450) 

หรือ   
5774108 เตรียมฝึกสหกิจศึกษา 

Cooperative Education Preparation 
1(45) 

 
5774109 สหกิจศึกษา 

Cooperative Education 
6(540) 

   
    3 หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

        
                     ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน แต่ต้องไม่
ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่บังคับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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3.1.4 แผนการศึกษา  

 
 

ปีที ่ 1 / ภาคการศึกษาที่  1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(X-X-X) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(X-X-X) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(X-X-X) 
1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6) 
5771105 คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับโลจิสติกส์ 3(3-0-6) 
5771205 ธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
5771101 ความรู้พื้นฐานโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(2-2-5) 

   

รวม 21 หน่วยกิต 
 
 
 

ปีที ่ 1 / ภาคการศึกษาที่  2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(X-X-X) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(X-X-X) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(X-X-X) 
5771204 การบัญชีการเงินส าหรับโลจิสติกส์ 3(2-2-5) 
1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0-6) 
5772211 การจัดการตลาดและการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในงานโลจิสติกส์ 3(2-2-5) 
5771102 มาตรฐานโลจิสติกส์ 3(3-0-6) 

   

รวม 21 หน่วยกิต 
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ปีที ่ 2 / ภาคการศึกษาที่  1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(X-X-X) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(X-X-X) 
3532204 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
3591101 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
5773201 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการกระจายสินค้า 3(2-2-5) 
5772204 การออกแบบระบบคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าส าหรับโลจิสติกส์ 3(2-2-5) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

   

รวม 21 หน่วยกิต 
 
 
 

ปีที ่ 2 / ภาคการศึกษาที่  2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(X-X-X) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(X-X-X) 
5773206 การเงินและการลงทุนระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
5773101 เทคโนโลยีการเก็บรักษาสินค้าและสินค้าคงคลัง 3(2-2-5) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

   

รวม 21 หน่วยกิต 
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ปีที ่ 3 / ภาคการศึกษาที่  1 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

5773108 การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ 3(2-2-5) 
5772101 การวิเคราะห์เชิงปริมาณส าหรับการจัดการโลจิสติกส์ 3(2-2-5) 
5771203 การจัดซื้อและการจัดการผู้ขาย 3(2-2-5) 
5772206 การน าเข้าและส่งออก 3(3-0-6) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

   
รวม 21 หน่วยกิต 

 
 

ปีที ่ 3 / ภาคการศึกษาที่  2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

5772102 การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ 3(2-2-5) 
5773205 การวิจัยการด าเนินงานเบื้องต้น 3(3-0-6) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

   

รวม 18 หน่วยกิต 
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ปีที ่ 4 / ภาคการศึกษาที่  1 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

5773204 กฎหมายเกี่ยวกับโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
5774101 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 3(3-0-6) 
5774102 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2(90) 

   

รวม 8 หน่วยกิต 
 

 
ปีที ่ 4 / ภาคการศึกษาที่  2 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

5774107 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านโลจิสติกส์      5(450) 
   

รวม 5 หน่วยกิต 
 

ปีที ่ 4 / ภาคการศึกษาที่  1 (สหกิจศึกษา) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

5773204 กฎหมายเกี่ยวกับโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
5774101 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 3(3-0-6) 
5774108 เตรียมฝึกสหกิจศึกษา 1(45) 

   

รวม 7 หน่วยกิต 
 

ปีที ่ 4 / ภาคการศึกษาที่  2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

5774109 สหกิจศึกษา   6(540) 
   

รวม 6 หน่วยกิต 
 
    3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา   
      ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก
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  3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
   3.2.1 อาจารยป์ระจ าหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
หมายเหตุ  ดูรายละเอียดผลงานทางวิชาการและภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ในภาคผนวก (จ) 
 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

1* นายธนสิทธิ นิตยะปะภา  
 

อาจารย์ บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์) 
บช.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2553 
2551 

2* นายบัณฑิต ศรีสวัสดิ์    อาจารย์ บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์) 
วท.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2554 
2551 

3* นายธงเทพ ชูสงฆ์ 
 

อาจารย์ บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์) 
วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2554 
2548 

4 นายธัชชัย ช่อพฤกษา   
 

อาจารย์ บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2554 
2551 

5 นายพศวีร์ ศิริสราญลักษณ์ อาจารย์ MSc (Logistics and Supply Chain 
Management)   
ทลบ. (การจัดการท่าอากาศยาน)  

Birmingham City University, 
United Kingdom 
สถาบันการบินพลเรือน  

2558 
 

2553 
6 นางสาวิตรี พรหมรักษา อาจารย์ บธ.ม. (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) 

บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2557 
2554 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
ในชั้นปีที่ 4 นักศึกษาจะได้ฝึกประสบการณ์ภาคสนามกับองค์กรภาครัฐ หรือเอกชนที่เกี่ยวกับวิชาชีพก่อนเข้าสู่การ

ท างานจริง โดยต้องให้นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือเตรียมฝึกสหกิจศึกษา 
จึงจะอนุญาตให้ลงทะเบียนในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโลจิสติกส์ และสหกิจศึกษา   

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
    1) คุณธรรม จริยธรรม  
       1. นักศึกษาต้องยึดมั่นในคุณธรรม และจริยธรรม มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา 
       2. สามารถปรับวิถีการด าเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคมที่มีความขัดแย้งสูง ยึดฐานคิดทางศีลธรรมทั้งในเรื่อง

ส่วนตัวและสังคม 
    2) ความรู้ 
  1. รู้ และเข้าใจหลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานด้านโลจิสติกส์ และสามารถน าไปประยุกต์ได้ในการวางแผนและ

แก้ปัญหาในกิจกรรมด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
  2. รู้และเข้าใจหลักการของศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ เช่น หลักเศรษฐศาสตร์ หลักกฎหมาย หลักการ

จัดการ เป็นต้น โดยสามารถน ามาประยุกต์หรือเป็นพ้ืนฐานของโลจิสติกส์ 
    3) ทักษะทางปัญญา 
       1. ประยุกต์ความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆ  ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่าง

สร้างสรรค์ โดยเฉพาะสามารถแก้ปัญหาทางโลจิสติกส์ได้อย่างเหมาะสม 
    4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1. มีความสามารถในการท างานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  2. สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 
    5) การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       1. มีทักษะ และความสามารถในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน 
        2. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   4.2 ช่วงเวลา  
  ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาที่ 4 
    4.3 การจัดเวลาและตารางสอน   
   จัดรูปแบบแบบเต็มเวลาตลอดภาคการศึกษา 1 ภาคการศึกษา 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
  ข้อก าหนดในการท าวิจัย นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาการวิจัยการด าเนินงานเบื้องต้น และมีหัวข้อในการ
ท าวิจัย จึงจะอนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
  งานวิจัยจะต้องมีความเกี่ยวข้องด้านโลจิสติกส์และด้านการบริหาร โดยจะต้องเป็นการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และ
ปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถน าไปประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาในชุมชน สังคม ภาคธุรกิจหรือสถานประกอบการ 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  จากคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในสาขาการจัดการโลจิสติกส์การวัดผลและประเมินผลต้องจัดให้สอดคล้อง
กับเนื้อหาหรือสาระการเรียนรู้ เพ่ือให้ได้ผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน ดังนี้ 
   1) คุณธรรม จริยธรรม 
     1. นักศึกษาต้องยึดมั่นในคุณธรรม และจริยธรรม มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา  
    2. มีจิตส านึกท่ีดีและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
    3. สามารถปรับวิถีการด าเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคมที่มีความขัดแย้งสูง ยึดฐานคิดทาง
ศีลธรรมทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม 
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   2) ความรู้ 
     1. รู้และเข้าใจหลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานด้านโลจิสติกส์ และสามารถน าไปประยุกต์ได้ในการ
วางแผนและแก้ปัญหาในกิจกรรมด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
    2. ติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ อันเกิดจากการวิจัยทั้งในศาสตร์โลจิสติกส์และศาสตร์
ที่เก่ียวข้อง 
    3) ทักษะทางปัญญา 
     1. มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ 
    2. ประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆ ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์โดยเฉพาะสามารถแก้ปัญหาทางโลจิสติกส์ได้อย่างเหมาะสม 
   4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
     1. มีความสามารถในการท างานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     1. มีทักษะ และความสามารถในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การเขียน  
    2. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    3. มีความรู้ทางคณิตศาสตร์ และสถิติ ในอันที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ตลอดจนการน าเสนอ
ข้อมูลโดยใช้คณิตศาสตร์และสถิติที่เหมาะกับบริบท 
 5.3 ช่วงเวลา 
  ภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่  4 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต 
  จ านวน 3 หน่วยกิต 
 5.5 การเตรียมการ 
  มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทางระบบ
อินเทอร์เนตและปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา 
 5.6 กระบวนการประเมินผล 
  ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงานที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และ
ประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลาน าเสนอ และด าเนินการจัดสอบการน าเสนอ
โครงงานโดยมีอาจารย์สอบไม่ต่ ากว่า 3 ท่าน  
 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม 

- มีการสอดแทรกเรื่อง คุณค่า ทัศนคติ จริยธรรมแห่งวิชาชีพ ให้รู้ถึง
ผลกระทบท่ีมีต่อวิชาชีพโลจิสติกส์ และ ในระบบเศรษฐกิจโลก ใน
รายวิชาทุกวิชาในกลุ่มวิชาเอก พิธีปฐมนิเทศ และพิธีปัจฉิมนิเทศ 
- ให้ท ากิจกรรม/โครงการ ที่เกี่ยวกับการสร้างเสริม คุณธรรม จริยธรรม 
และความรับผิดชอบต่อสังคม 
- มีกติกาท่ีจะสร้างวินัยในตนเอง และความรับผิดชอบ และเฝ้าสังเกต 
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 

2. มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางด้าน    
โลจิสติกส์ ทักษะทางวิชาชีพ และ
ศาสตร์อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

- ให้นักศึกษาเรียนวิชาท่ีต้องใช้ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ เพื่อใช้ในการ
แก้ไขปัญหา หรือการแสดงความเห็นฯ 
- จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการวิชาการและกิจกรรมนักศึกษาให้
เหมาะสมกับระดับชั้นปีของนักศึกษา 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
3. มีความสามารถ คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
บูรณาการความรูแ้ละประสบการณ์ทาง     
โลจิสติกสอ์ย่างเป็นระบบ 

- ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ เสริม
กับการเรียนรายวิชาในหลักสูตร ให้เหมาะสมกับระดับชั้นปีของนักศึกษา 
- ใช้วิธีการสอนท่ีให้นักศึกษาได้ฝึกหัดคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการ
ความรู้และประสบการณ์ทางวิชาโลจิสติกส์ 

4. มีโลกทัศน์ท่ีกว้างไกล ความคดิสร้างสรรค์
พัฒนาตนเองท้ังด้านความรู้ ทักษะวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่องและท างานร่วมกับบุคคลอื่นได้
ทุกระดับอย่างเหมาะสม 

- ก าหนดให้ท างานกลุ่มในรายวิชา 
- ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนวิชาสหกิจหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
- ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ เสริม
กับการเรียนรายวิชาในหลักสูตร ให้เหมาะสมกับระดับชั้นปีของนักศึกษา 
- มอบหมายหัวข้อ ท่ีมีเนื้อหาเหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง และจัดหา
สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ สื่อการสอนเอกสาร หรือแหล่งค้นคว้าท่ีจัดให้มี
ในห้องสมุด ในปริมาณเพียงพอและพร้อมใช้ 

5. มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีท่ี ทันสมัย 
สามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ก าหนดรายวิชา หรือ หัวข้อ ท่ีจัดการศึกษาในแบบ E-Learning 
- มอบหมายงานท่ีให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจากแหล่งข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ และให้มีการรายงาน 
- กิจกรรมเสริมหลักสูตรเกี่ยวกับ โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านโลจิสติกส ์

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ 
   1.2 มีระเบียบวินัยและความรบัผิดชอบ 
อดทน ขยัน ซือ่สัตย ์
   1.3 มีความเสียสละ มีจิตอาสา เป็น
แบบอย่างท่ีดี มคีวามเขา้ใจตนเอง  เข้าใจ
ผู้อื่น เข้าใจสังคมไทยและสังคมโลก 
   1.4 รู้จักความจริงของชีวิต คณุค่าของ
ความเป็นมนษุย ์ด าเนินชีวิตโดยพื้นฐาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 ใหค้วามส าคัญในวินัย  การตรง
ต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาท่ีก าหนด 
   1.2 เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรม
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม  และแสดงถึง 
การมีเมตตา กรุณา และความเสียสละ 
   1.3 สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเอง  
สังคม 
   1.4 จัดกิจกรรมการพฒันาคณะ / 
มหาวิทยาลัย / ชมุชน 
   1.5 เน้นเรื่องการแต่งกายและปฏิบัติ
ตนท่ีเหมาะสม  ถูกต้อง  ตามระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

1. ดา้นคุณธรรม  จริยธรรม 
   1.1 การขานชื่อ การให้คะแนนการเขา้
ชั้นเรียนและการส่งงานตรงเวลา 
   1.2 พิจารณาจากผลการเข้ารว่ม
กิจกรรมของนักศกึษา 
   1.3 สังเกตพฤติกรรมของนักศกึษาใน
การปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอ้บังคับ
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

2. ด้านความรู้ 
   2.1 มีความเข้าใจแนวคิด หลักการ 
ทฤษฎีด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลย ี
   2.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่สาร 
   2.3 สามารถวิเคราะห์ สงัเคราะห์และ
น าความรู้ด้านมนษุยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
   2.4 มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษา 

2. ด้านความรู้ 
   2.1 ใช้การสอนหลายรูปแบบ  โดย
เน้นหลักทางทฤษฎแีละการปฏบิัติ
เพื่อให้เกิดองค์ความรู ้
   2.2 มอบหมายให้ท ารายงาน 
   2.3 จัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง โดยการศกึษาดูงาน 
 
 

2. ด้านความรู้ 
   2.1 การประเมนิจากแบบทดสอบด้าน
ทฤษฎ ีส าหรบัการปฏิบัติประเมนิจาก
ผลงานและการปฏิบัติการ 
   2.2 พิจ ารณาจากรายงานท่ี
มอบหมาย 
   2.3 ประเมินจากรายงานผลการศึกษา
ดูงาน 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความ
เข้าใจ ประเมินข้อมูลจากหลักฐานและ  
น าข้อสรุปมาใช้ประโยชน์ได้ 
   3.2 สามารถศึกษา วิเคราะห์ปัญหาท่ี
ซับซ้อน และเสนอแนวทางแก้ไข 

3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ส่งเสรมิการเรียนรู้จากการ
แก้ปัญหา (Problem Based  
Instruction) 
   3.2 ให้นักศึกษาปฏิบัติการจาก
สถานการณ์จริง 
   3.3 มอบหมายงานท่ีส่งเสริมการคิด  
วิเคราะห์และสังเคราะห ์

3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ประเมินจากการรายงานผลการ
ด าเนินงานและการแก้ปัญหา 
   3.2 ประเมินผลการปฏิบัติการจาก
สถานการณ์จริง 
   3.3 ประเมินจากการทดสอบ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
   4.1 มีทักษะความสมัพันธร์ะหว่าง
บุคคล  มภีาวะผู้น าและภาวะผู้ตามท่ีดี   
มีความเขา้ใจวัฒนธรรมและสังคมท่ี
แตกต่าง มคีวามสามารถในการท างาน 
และแก้ปัญหากลุ่มได้ 
   4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
   4.1 ก าหนดการท างานกลุม่โดยให้
หมุนเวียนการเป็นผู้น าและผูร้ายงาน 
   4.2 ให้ค าแนะน าในการเขา้ร่วม
กิจกรรมสโมสร  กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยฯ 
   4.3 ใหค้วามส าคัญในการแบ่งหน้าท่ี
ความรับผิดชอบและการใหค้วามร่วมมอื 
   4.4 มอบหมายงานให้สัมภาษณ์บุคคล
ต่างๆ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
   4.1 ประเมินจากการรายงานหน้าชั้น
เรียนโดยอาจารย์และนกัศึกษา 
   4.2 พิจารณาจากการเขา้ร่วมกิจกรรม
ของนักศึกษา 
   4.3 ประเมินผลจากแบบประเมิน
ตนเองและกิจกรรมกลุ่ม 
   4.4 ประเมินจาการสังเกตพฤติกรรม 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5.1 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์         
ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ใน  
การแก้ปญัหาและการตัดสินใจในการ
ด ารงชีวิต 
   5.2 มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ท้ังการ
ฟัง พูด อ่าน เขียน และเลือกใช้รปูแบบ
การน าเสนอได้เหมาะสมท้ังภาษาไทย  
และภาษาต่างประเทศ 
   5.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  การสืบค้น  ค้นคว้า
แหล่งข้อมูล ความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดถึงรู้เท่าทัน
การสื่อสารจากแหล่งสารสนเทศทุก
รูปแบบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   5.1 ส่งเสรมิให้เห็นความส าคญั และ
ฝึกให้มีการตัดสินใจบนฐานขอ้มลูและ
ข้อมูลเชิงตัวเลข 
   5.2 มอบหมายงานค้นควา้องคค์วามรู้
จากแหล่งข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ  
ให้นักศึกษาน าเสนอหน้าชั้น 
   5.3 การใช้ศกัยภาพทางคอมพวิเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
น าเสนอผลงานท่ีได้รับมอบหมาย 
   5.4 ฝกึการน าเสนองานโดยเน้น
ความส าคญัของการใช้ภาษา และ
บุคลิกภาพ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   5.1 ประเมินจากผลงานและการ
น าเสนอผลงาน 
   5.2 สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดศึกษาทั่วไป 
  ความรับผิดชอบหลัก   

 

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร                  

1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย               

1541002 ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ               

1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                 

1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร               

1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร               

1571001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร              

1571002 ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว              

1661001 ภาษาเกาหลีเพื่อการสือ่สาร               

1691001 ภาษาพม่าพื้นฐาน               

1691002 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร               

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์   
               

1001003 พฤติกรรมมนุษยก์ับการพัฒนาตน                
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

1001005 ทักษะการคิดและการตดัสินใจ                

1511001 จริยธรรมกับมนุษย ์                

1511002 ความจริงของชีวิต                

1521001 พุทธศาสน ์                

1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า                

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป ์                

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง                

2061001 สังคีตนิยม                

3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า        

3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม       

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์                 

2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย               

2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง               

2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา                

2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน ์               
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

2521002 อาเซียนศึกษา               

2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม               

2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น               

2551002 ความรู้พื้นฐานเกีย่วกับการเมืองการปกครองไทย               

2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป               

3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ      

3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน    

3541001 การเป็นผู้ประกอบการ     

3591002 เศรษฐกิจพอเพียง      

 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
               

1161001 กีฬาและนันทนาการเพือ่คุณภาพชีวิต                

1161002 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ                

4001002 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน            

4001003 การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาติ           

4071001 สุขภาพและสุขอนามัย           
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน             

4091003 คณติศาสตรกั์บการตดัสนิใจ             

4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ         

4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ์         

4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน         

5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน           

5071001 อาหารเพ่ือสขุภาพ      

5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจ าวัน       
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 2.2. หมวดวิชาเฉพาะ  
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
      1.1 นักศึกษาต้องยึดมั่นในคุณธรรม 
และจริยธรรม มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อ
เวลา  
      1.2 มีจรรยาบรรณในการประกอบ
วิชาชีพ  
      1.3 มีจิตส านึกท่ีดีและมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ี  
      1.4 สามารถปรับวิถีการด าเนินชีวิต
อย่างสร้างสรรค์ในสังคมท่ีมีความขัดแย้ง
สูง ยึดฐานคิดทางศีลธรรมท้ังในเรื่อง
ส่วนตัวและสังคม 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
      1.1 ก าหนดใหส้อดแทรกคุณธรรม 
และจริยธรรม มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อ
เวลา ในรายวิชา  
      1.2 สอดแทรกเนื้อหาด้าน
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพใน
รายวิชา  
      1.3 สอดแทรกจิตส านึกท่ีดีและมี
ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีหรืองานที่
ได้รับมอบหมายในร ายวิ ช า  
      1.4 ก าหนดในรายวิชามีการ
ประชุม หรืออภิปรายกลุ่ม เพื่อให้น าไป
ปรับการด าเนินชีวิตในสังคม โดยยึด
หลักทางศีลธรรมท้ังในเรื่องส่วนตัวและ
สังคม 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
     1) ประเมินผลจากการสังเกต
พฤติกรรม ในการเข้าชั้นตรงเวลา ส่ง
งานตรงเวลาและครบถ้วน 
     2) ประเมินผลจากการสังเกต
พฤติกรรมในการปฏิบัตงานใน
รายวิชา การเข้าสอบ  
     3) ประเมินผลจากการสังเกต
พฤติกรรมกลุ่ม การแสดงความ
คิดเห็น รายงานกลุ่ม 
     4) ประเมินผลจากการน าเสนอ
ผลสรุปการประชุม หรือการอภิปราย
กลุ่ม 

 

2. ความรู ้
     2.1 รู้ และเข้าใจหลักการและทฤษฎี
พื้นฐานด้านโลจิสติกส์ และสามารถน าไป
ประยุกต์ได้ในการวางแผนและแก้ปัญหา
ในกิจกรรมด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
     2.2 รู้และเข้าใจหลักการของศาสตร์อื่น
ท่ีเกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ เช่น หลัก
เศรษฐศาสตร์ หลักกฎหมาย หลักการจัดการ 
เป็นต้น โดยสามารถน ามาประยุกต์หรือเป็น
พื้นฐานของโลจิสติกส์ 
     2.3 ติดตามความเปลี่ยนแปลงทาง
วิชาการ อันเกิดจากการวิจัยท้ังใน
ศาสตร์โลจิสติกส์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

2. ความรู ้
     2.1 ก าหนดแผนการสอนท่ีมีเนื้อหา
ทางทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ 
ด้านโลจสิติกส์ และสามารถน าไปประยุกต์
ในการวางแผนและแก้ปัญหาด้านโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน 
     2.2 มีการสอดแทรกองค์ความรู้ท่ี
เกี่ยวข้องทางด้านการบริหารจัดการกับ
ศาสตร์ทางด้านโลจิสติกส์ 
     2.3 ปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาให้มี
ความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
วิชาการ และการวิจัย 

2. ความรู ้
     1) ประเมินผลจากการสอบกลาง
ภาค และปลายภาคท้ังทฤษฎี และ
การฝึกปฏิบัติ 
     2) ประเมินจากงานท่ีได้รับ
มอบหมายศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติมท้ัง
รายบุคคลและรายกลุ่ม 
     3) ประเมินจากงานที่ได้รับ
มอบหมายท้ังรายบุคคลและรายกลุ่ม 

3. ทักษะทางปัญญา 
     3.1 มีความสามารถในการวิเคราะห์
สถานการณ์ 
     3.2  ประยุกต์ความรู้ความเข้าใจใน
แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และ
กระบวนการต่างๆ ไปใช้ในการแก้ปัญหา
ได้อย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะสามารถ
แก้ปัญหาทางโลจิสติกส์ได้อย่างเหมาะสม 

3. ทักษะทางปัญญา 
     3.1 ก าหมดให้มีกรณีศึกษา หรือ
ตัวอย่างเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น 
     3.2  ก าหนดกิจกรรม งานท่ีได้รับ
มอบหมายเป็นกรณีศึกษาและท าการ
ประยุกต์ใชแ้นวคิด ทฤษฎี และ
กระบวนการต่าง  ๆในการแก้ปัญหางาน
ด้านโลจิสติกส์ 

3. ทักษะทางปัญญา 
     1) ประเมินจากงานท่ีได้รับ
มอบหมายให้ไปศึกษา วิเคราะห์
สถานการณ์และปัญหาท้ังรายบุคคล
และรายกลุ่ม 
     2) ประเมินจากงานที่ได้รับ
มอบหมาย โดยสามารถน าแนวคิด 
ทฤษฎีทางด้านโลจิสติกส์ ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน หรือแก้ไขปัญหาได้ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
     4.1 มีความสามารถในการท างานกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
     4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม  
     4.3 สามารถปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์และวัฒนธรรมองคก์รท่ีไป
ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 
     4.4 มีภาวะความเป็นผู้น า 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
     4.1 ก าหนดงาน หรือรายงานให้
เป็นแบบกลุ่มในการท างานร่วมกับผู้อื่น  
     4.2 ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ในตัวงาน หรือรายงานเป็นรายบุคคล
ภายในกลุ่ม  
     4.3 ก าหนดให้มีการลงพื้นท่ี การ
หาข้อมูลหรือปฏิบัติงานกับองค์กร 
     4.4 จัดให้มีการปรับเปล่ียนหน้าท่ี
ความรับผิดชอบในการเป็นผู้น ากลุ่ม 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
     1) ประเมินผลจากการสังเกต
พฤติกรรม งานท่ีมอบหมาย หรือ
รายงานกลุ่ม 
     2) ประเมินผลจากการสังเกต
พฤติกรรม และบทบาทหน้าท่ีในการ
ท างานหรือรายงาน 
     3) ประเมินผลจากการสังเกต
พฤติกรรม การแก้ไขปัญหาในการลง
พื้นที ่การหาข้อมูลหรือการ
ปฏิบัติงานกับองค์กร 
     4) ประเมินผลจากการสังเกต
พฤติกรรม การแสดงออก และ
บทบาทหน้าท่ีจากการท างาน 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1 มีทักษะ และความสามารถใน
การใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพท้ังการพูด การเขียน  
     5.2 มีทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
     5.3 มีความรู้ทางคณิตศาสตร์ และสถิติ
ในอันท่ีจะวิเคราะห์สถานการณ์ตลอดจนการ
น าเสนอข้อมูลโดยใช้คณิตศาสตร์และสถิติท่ี
เหมาะกับบริบท  
     5.4 มีความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษา 
ต่างประเทศอื่นเพียงพอท่ีจะสื่อสารได้ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สือ่สาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
     5.1 มีการน าเสนองาน ผลงาน รายงาน
ท่ีเป็นภาษาไทย  
     5.2 ก าหนดมีการสอนโดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชาทฤษฎี 
และปฏิบัติ  
     5.3 มีการสอนโดยการน าหลักการ
ทางคณิตศาสตร์ และสถิติในการวิเคราะห์
สถานการณใ์นตัวอย่าง หรือกรณีศึกษา 
     5.4 มีการน าเสนองาน ผลงาน รายงาน
ท่ีเป็นภาษาอังกฤษ หรือการใช้งาน
โปรแกรมส าเร็จรูปท่ีเป็นภาษาอังกฤษ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
     1) ประเมินผลจากการน าเสนอ
รายงานท่ีน าเสนอเป็นภาษาไทย 
     2) ประเมินผลจากการสังเกต
พฤติกรรม การใช้เทคโนโลยีในการ
จัดท า การน าเสนอ 
     3) ประเมินจากการสอบกลาง
ภาค และปลายภาค 
     4) ประเมินผลจากการน าเสนอ
รายงานท่ีน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ 
หรือประเมินผลจากการสังเกต
พฤติกรรม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
  ความรับผิดชอบหลัก   

 

กลุ่มวชิาแกน 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ ์

ทักษะในการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1                              
1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2                              
3532204 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ                              
3591101 หลักเศรษฐศาสตร ์                             
5771105 คณิตศาสตร์และสถติิส าหรับโลจสิติกส ์                              
5771204 การบัญชีการเงินส าหรับโลจิสติกส ์                              
5771205 ธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ                              
5772105 การจัดการตลาดและการจัดการลกูค้าสัมพันธ์ในงานโลจิสติกส์                             
5773206 การเงินและการลงทุนระหว่างประเทศ                              

กลุ่มวชิาเอกบังคับ                  
5771101 ความรู้พื้นฐานโลจสิติกส์และโซ่อปุทาน                             
5771102 มาตรฐานโลจสิติกส ์                             
5771203 การจัดซื้อและการจัดการผู้ขาย                             
5772101 การวิเคราะห์เชิงปรมิาณส าหรับการจัดการโลจิสติกส ์                             
5772102 การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์                             

5772204 
การออกแบบระบบคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินคา้ส าหรับ 
โลจสิติกส ์

                             

5773204 กฎหมายเกี่ยวกับโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ                              



                               

 

  

36 

 

กลุ่มวชิาเอกบังคับ 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ ์

ทักษะในการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

5772206 การน าเข้าและส่งออก                             
5773101 เทคโนโลยีการเก็บรักษาสินค้าและสินค้าคงคลัง                             
5773108 การจัดการต้นทุนโลจิสติกส ์                             
5773201 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการกระจายสินค้า                              
5773205 การวิจัยการด าเนินงานเบื้องต้น                             
5774101 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยโีลจสิติกส ์                             

กลุ่มวชิาเอกเลือก                  
5771103 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน                  
5771104 การบริหารจัดการโซ่อุปทาน                  
5771201 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ                  
5771202 การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนส่ง                  
5771205 ธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ                              
5772103  เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับโลจสิติกส ์                  
5772104 เทคโนโลยีการขนส่ง                  
5772201 เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพ่ืองานโลจสิติกส ์                  
5772202 ระบบบรรจุภณัฑส์ าหรับงานโลจิสติกส ์                  
5772203 การวางแผนและควบคุมการผลิต                  
5772205 เทคโนโลยีการติดตามการขนส่ง                  
5772207 ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ                               
5772208 โลจสิติกส์ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน                              
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กลุ่มวชิาเอกเลือก 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ ์

ทักษะในการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

5773103 ระบบการผลิตแบบลีน                  
5773105 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในงานโลจสิติกส ์                  
5773106 ทฤษฎีเกมส์และกลยุทธ์ทางธุรกิจ                  
5773109 การขนส่งสินค้าและบริหารเส้นทางในงานโลจิสติกส ์                  
5773202 การจัดการโซ่อุปทานส าหรับธรุกิจค้าปลีก                  
5773207 การขนถ่ายวัสด ุ                  
5774103 การจ าลองสถานการณ์ทางโลจสิตกิส ์                              
5774104 ซอฟแวร์ประยุกต์ในการจดัการโลจิสติกส ์                              
5774105 สัมมนาทางการจัดการโลจิสติกส ์                              
5774106 หัวข้อพิเศษทางโลจิสติกส์และโซ่อปุทาน                             

กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกจิศึกษา                  
5774102 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                  

5774107 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านโลจิสติกส์                     

5774108 เตรียมฝึกสหกิจศึกษา                  

5774109 สหกิจศึกษา                  
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค โดย

การประเมินผลการเรียนแต่ละรายวิชาเป็นระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับคะแนน  ความหมาย  ค่าระดับคะแนน 
 A    ดีเยี่ยม (Excellent)  4.00 
 B+    ดีมาก (Very Good)  3.50 
 B    ดี (Good)   3.00 
 C+    ดีพอใช้ (Fair Good)  2.50 
 C    พอใช้ (Fair)   2.00 
 D+    อ่อน (Poor)   1.50  
 D    อ่อนมาก (Very Poor)  1.00 
 E    ตก (Fail)   0.00 

กรณีรายวิชาในหลักสูตรไม่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนนให้ใช้สัญลักษณ์แทน โดยเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีพ.ศ. 2548 

 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
     โดยมีการทดสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
  2.1 แต่งตั้งคณะกรรมกรรมพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบตลอดจนการประเมินผลรายวิชา 

2.2 มีการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา หรือ
สอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตใหม่โดยใช้แบบสอบถาม หรือ โดยการประชุมกลุ่มย่อย 

2.3 มีการสอบประมวลผลการเรียนรู้ก่อนจบการศึกษา โดยใช้ข้อสอบของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในกลุ่มเครือข่ายของสถาบันการศึกษา 

 

3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
     3.1 การส าเร็จการศึกษา 
  1) มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
  2) สอบได้รายวิชาต่างๆ  ครบตามหลักสูตร รวมทั้งหลักสูตรหรือสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิม 
  3) ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
  4) มีสภาพเป็นนักศึกษาไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนปกติ และไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน 
 5) เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา ระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
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หมวดที ่6 หลักเกณฑ์การพัฒนาอาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
  1.1 มีการจัดการปฐมนิเทศส าหรับอาจารย์ให้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของ มหาวิทยาลัย 
คณะ หรือหน่วยงานองค์กร 
  1.2 มีการแนะน าหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผล และหน้าที่  คุณธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
  1.3 ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น รายละเอียด
หลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่างๆ 
  1.4 อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการสอน การจัดท ารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 
  1.5 ก าหนดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือและให้ค าแนะน าปรึกษา 
  1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ให้เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ เช่น การอบรมหรือศึกษา ดูงานด้าน
วิชาการต่างๆ เพื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพประสิทธิ์ผลให้สูงยิ่งขึ้น 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
  2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
   2.1.1 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
   2.1.2 การศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ การร่วมเครือข่าย
พัฒนาวิชาชีพอาจารย์ 
   2.1.3 การจัดท าเว็บไซต์ เอกสารเผยแพร่ การพัฒนาความรู้ 
   2.1.4 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ เช่น การวิจัย  การท าผลงานทางวิชาการ                         
การน าเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อ การอบรมระยะสั้น   
   2.1.5 สนับสนุนให้คณาจารย์ท าการวิจัยค้นคว้า เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ที่จะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอาจารย์และนักศึกษา 
   2.1.6 สนับสนุนให้คณาจารย์ได้ศึกษาต่อให้ระดับที่สูงขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างศักยภาพทางวิชาการ
และคุณวุฒิจนถึงระดับสูงสุด 
  2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านต่าง ๆ   
   2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม 
   2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
   2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
   2.2.4 จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
   2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ/ มหาวิทยาลัย 
    2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ/ มหาวิทยาลัย 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การบริหารหลักสูตร  
 1. มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้ค าแนะน า ตลอดจนแนวปฏิบัติให้แก่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและอาจารย์
ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระทะทุกปีอย่าง
ต่อเนื่อง 
 3. มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
 4. มีการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างคณะทุกคณะเพ่ือให้หลักสูตรมีคุณภาพ 
 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1 การบริหารงบประมาณ 
  มหาวิทยาลัยและคณะได้จัดสรรงบประมาณส าหรับจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ อย่างเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนเรียนรู้ด้วยตนเอง  โดยใช้งบ ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
(บก.ศ.) และการหารายได้เสริมจากรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน ในการจัดหาวัสดุหรือครุภัณฑ์เพ่ือ
สนับสนุนการ เรียนการสอนที่จ าเป็น โดยการบริการวิชาการ งานวิจัย หรือการบริการงานอื่น ๆ 
 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
  2.2.1 สถานที่และอุปกรณ์การสอน  
   สถานที่ใช้อาคารเรียนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่มีอุปกรณ์การเรียน การสอนพร้อม 
แต่ละห้องเรียนประกอบด้วยโสตทัศนูปกรณ์ท่ีทันสมัยเป็นไปตามมาตรฐาน โดยมี รายละเอียดดังนี้ 
   1) สถานที่ 
    (1) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  (lab computer) พร้อมระบบ LAN จ านวน 1 ห้อง  
ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 33 เครื่อง 
    (2) ห้องประชุมสัมมนา จ านวน 1 ห้อง (ใช้รวมกับคณะ) 
    (3) ห้องพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ (ใช้รวมกับคณะ) 
    (4) ห้องสมุดทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ 1 ห้อง จ านวนหนังสือ 250 เล่ม 
   2) อุปกรณ์การสอนและโสตทัศนูปกรณ์ 
    (1) อุปกรณ์การเรียนการสอนจากคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ 
    (2) เครื่องพิมพ์ แบบ All in One  (printer) จ านวน  3 เครื่อง 
    (3) เครื่อง Visualizer จ านวน 1 เครื่อง (ใช้รวมกับคณะ) 
    (4) เครื่องขยายเสียงขนาดเล็ก จ านวน 2 เครื่อง 
    (5) เครื่องขยายเสียงขนาดใหญ่ จ านวน 1 เครื่อง 
    (6) เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ All in One  6 เครื่อง 
    (7) ครุภัณฑ์ระบบปฏิบัติการ GPS Tracking 1 ชุด 
    (8) ชุดปฏิบัติการซอฟแวร์ทางวิศวกรรมโลจิสติกส์ 1 ชุด 
    (9) ชุดปฏิบัติการ GPS Tracking 1 ชุด 
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 2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม            
  สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส าคัญของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คือเครื่องมือ อุปกรณ์
ห้องปฏิบัติการ เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ต้องเตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิต ส่วนใหญ่ในการ ท างานจริงใน
วงการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีความจ าเป็นที่นักศึกษาต้องมี ประสบการณ์ใช้งานเครื่องมือ 
อุปกรณ์ ให้เกิดความเข้าใจหลักการ วิธีการใช้งานที่ถูกต้องและทักษะ ในการใช้งานจริง รวมทั้งเข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศทั้งห้องสมุดและอินเทอร์เน็ต และสื่อการเรียนการ สอนส าเร็จ ดังนั้นต้องมีทรัพยากรขั้นต่ าเพ่ือ
จัดการเรียนการสอน ดังนี้  
   1) ต้องมีห้องเรียนสื่อการสอนและอุปกรณ์ท่ีทันสมัยเอ้ือให้อาจารย์สามารถปฏิบัติงานสอน ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
   2) ต้องมีห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์ และระบบซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างเ พียงพอต่อการเรียนการ สอน  
รวมถึงห้องปฏิบัติการส าหรับการท าโครงงาน โดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  
   3) ต้องมีเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และซอฟแวร์ ที่ใช้
ประกอบการสอนที่พร้อมใช้ปฏิบัติงาน  
   4) มีห้องสมุดและแหล่งความรู้และสิ่งอ านวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่านระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์  ตลอดจนมีหนังสือ ต าราวารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งภาษาไทยและ ภาษาต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องในจ านวนที่เหมาะสม โดยจ านวนต าราที่เกี่ยวข้องต้องมีมากกว่าจ านวน คู่มือ  
   5) มีเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการต่อจ านวนนักศึกษาในอัตราส่วน เป็นอย่างน้อย 1: 2  
   6) มีเครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการต่อจ านวนนักศึกษาในอัตราส่วน เป็น
อย่างน้อย 1: 2  
   7) มีห้องคอมพิวเตอร์เปิดให้บริการแก่นักศึกษานอกเวลาเรียนให้สามารถเข้าใช้ได้ไม่ต่ ากว่า 8 
ชั่วโมงต่อวัน  โดยมีปริมาณคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม  
   8) ควรมีโปรแกรมที่ถูกต้องตามกฎหมายติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง เครื่อง 
คอมพิวเตอร์ควรปรับเปลี่ยนรุ่นใหม่อย่างสม่ าเสมอมากทุก 5 ปี  
   9) อาจารย์ควรมีเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง  
   10) ประสานงานกับส านักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ บริการให้
อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อ หนังสือนั้น 
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่ อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะ รายชื่อหนังสือ 
ส าหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วยในส่วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อย เพ่ือ บริการหนังสือ ต ารา หรือ
วารสารเฉพาะทางและคณะจะต้องจัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใช้ประกอบการ สอนของอาจารย์ เช่น เครื่อง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ เครื่อง ฉายสไลด์ เป็นต้น 
 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร   
  ทางสาขาฯ และคณะฯ มีการส ารวจความต้องการห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ วัสดุ ครุภัณฑ์  เอกสาร 
ต าราเรียนและสื่ออ่ืนๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของคณาจารย์เป็นประจ าทุกปี
การศึกษา คณะด าเนินการรวบรวมข้อมูลผู้ใช้หนังสือหรือวารสารต่างๆ เพ่ือรายงานบริหารและคณาจารย์
เป็นประจ าปีละ 1 ครั้ง 
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3. การบริหารคณาจารย์   
 3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
   การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและการทบทวนหลักสูตร 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์ประจ าสาขาวิชาประชุมร่วมกันเพ่ือวางแผนการจัดการ
เรียนการสอน การประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชาโดยจะเก็บรวบรวมทั้งหมด
เพ่ือประกอบการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนประชุมปรึกษาหารือหาแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนให้บรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือให้ได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
   มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์พิเศษตามค าแนะน าของสาขาวิชา โดยพิจารณาจากประวัติการศึกษา 
(วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง) และประสบการณ์ท างานตรงจากหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน 
 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
   ไม่มีบุคลากรสายสนับสนุน 
 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
 5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นักศึกษา  
   1. มหาวิทยาลัยมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ส าหรับท าหน้าที่ในการติดตาม ดูแลและ ให้ค าปรึกษา 
เพ่ือให้นักศึกษาผ่านการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และผ่าน
กระบวนการของหลักสูตร รวมทั้งส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด    
  2. มีกระบวนการสนับสนุนนักศึกษาให้เข้าร่วมกิจกรรม / โครงการพัฒนานักศึกษา 
   3. จัดหาแหล่งทุนการศึกษาให้นักศึกษาท้ังประเภททุนให้เปล่าและทุนกู้ยืม 
   4. ส่งเสริมให้นักศึกษามีงานท าระหว่างเรียน 
   5. จัดระบบสารสนเทศในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อหลังส าเร็จการศึกษา 
 5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
   กรณีที่นักเรียนมีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นบันทึกข้อความถึง
อาจารย์ผู้สอนเพื่อขอดูหลักฐานในการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 
 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
  ส าหรับความต้องการก าลังคนสาขาการจัดการโลจิสติกส์นั้น คาดว่ามีความต้องการก าลังคนด้าน     
โลจิสติกส์นั้นสูงมาก จากยุทธศาสตร์การพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศไทย มีวิสัยทัศน์ เพ่ือให้ประเทศไทยมี
ระบบโลจิสติกส์ที่ได้มาตรฐานสากล เพ่ือสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางธุรกิจและการค้าของภูมิภาคอินโดจีน  
ทั้งนี้ คณะฯ โดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยจัดการส ารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับ
การประมาณความต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษา 
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7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร      

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
(ถ้ามี) 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย ก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา      

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

-     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน       

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี             

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

- - - - - 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร น้อยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0      

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0      

 
หมายเหตุ : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ไม่มีบุคลากรสายสนับสนุน 
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หมวดที ่8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนา การเรียนการสอนนั้น  
พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจ
ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบ
ค าถามจากนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมิน
เบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีสอน 
  การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่หาก
พบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป  
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  การประเมินของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หรือหัวหน้าภาควิชา การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับนักศึกษาของ
สถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน   
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
  การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท า เมื่อนักศึกษาเรียนอยู่ชั้นปีที่  4 และอาจต้องฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์จะไปนิเทศก์นักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรู้และ
ความรับผิดชอบของนักศึกษา มีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือการปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการ
สอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา ซึ่งการประเมินหลักสูตรในภาพรวมด าเนินการต่อไปนี้ 
 2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
  2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยฝ่ายวิชาการคณะ ตัวแทนผู้ใช้หลักสูตร 
ได้แก่ ผู้สอน ผู้เรียนปัจจุบัน   

 2.1.2 คณะกรรมการวางแผนหลักสูตรอย่างมีระบบ 
 2.1.3 ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพ่ือประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันทุกชั้นปีและจาก

ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น 
 2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ / หรือจากผู้ประเมินภายนอก 
  คณะกรรมการประเมินหลักสูตร ท าการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวมและมีข้อมูลของ
ผู้เรียน ผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้ใช้หลักสูตร เพ่ือประกอบการประเมิน 
 2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต 
  ติดตามบัณฑิตโดยส ารวจข้อมูลจากผู้บริหารสถานประกอบการณ์ และ/หรือผู้บังคับบัญชาโดยใช้
แบบสอบถาม และ/หรือ การสัมภาษณ์ 
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3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
  การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนี
ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ 3 ปี และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
อย่าง ต่อเนื่องทุก 5 ปี 
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ภาคผนวก ก  
ค าอธิบายรายวิชา 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย        3(3-0-6)  
  Thai Language Usage Skills 
  หลักการ  รูปแบบ  และวิธีการใช้ภาษาในบริบทต่างๆจากทรัพยากรสารสนเทศ  ฝึก
ปฏิบัติการคิดวิเคราะห์  การสังเคราะห์  การจับประเด็น และการสรุปสาระส าคัญ  โดยน าเสนอผลการศึกษา
ด้วยวาจาและลายลักษณ์ 
   
1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ     3(3-0-6) 
  Language and Communication for Specifics Purposes 
  หลักการ วิธีการใช้ภาษาและการสื่อสาร เพ่ือให้บรรลุตามจุดประสงค์ของการสื่อสาร  ฝึก
ปฏิบัติการพูดและการเขียน และประเมินการพูดและการเขียน 
   
1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน        3(3-0-6)  
  Fundamental English 
  การเขียนประโยคเบื้องต้นตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฝึกการอ่านบทความ
ภาษาอังกฤษสั้น ๆ ฝึกการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษจากบทสนทนาต่างๆ  
   
1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6)  
  English for Communication 
  โครงสร้างและรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษ จากสถานการณ์ต่างๆ มุ่งเน้นการฝึกทักษะการ
ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพ่ือให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  
   
1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
   Japanese for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ฝึก
การฟัง การเขียน การอ่าน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่อง
ทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ในสถานการณ์จริง 
   
1571001   ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 
  หลักการออกเสียง การฟัง พูด บทสนทนาทั่วไปในชีวิตประจ าวันเบื้องต้น ตามหลัก
ไวยากรณ์เพ่ือให้สื่อสารได้อย่างถูกต้อง และฝึกทักษะการพูดภาษาจีนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ตามสถานการณ์จริง 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ)  
1571002   ภาษาจีนพ้ืนฐานเพ่ือการท่องเที่ยว      3(3-0-6) 
  Fundamental Chinese for Tourism 
  ค าศัพท์ ส านวน และบทสนทนาภาษาจีน ที่ใช้ส าหรับการท่องเที่ยวในสถานการณ์ต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสม เพ่ือการเดินทางโดยสารรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน การเข้าพักโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร 
การซื้อสินค้า และธุรกิจบริการอ่ืนๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว การปฏิบัติตนในการเป็นเจ้าของ
ประเทศท่ีดี  
   
1661001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Korean for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน 
ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาเกาหลีใน
บทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาเกาหลีได้
ในสถานการณ์จริง 
   
1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน        3(3-0-6) 
  Fundamental Burmese 
  การเรียนรู้พยัญชนะ สระและการออกเสียง หลักไวยากรณ์พ้ืนฐาน ค าศัพท์และส านวน ฝึก
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนจากบทสนทนาเบื้องต้น  
   
1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Burmese for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ฝึก
ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาพม่า
ในบทสนทนาเรื่องทั่วไป การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาพม่าได้ในสถานการณ์
จริง 
 
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน      3(3-0-6)  
  Human Behavior and Self-Development 
  พฤติกรรมมนุษย์ วิธีการศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรม ปัจจัยทางชีววิทยา 
ปัจจัยทางสังคมวิทยา ปัจจัยทางจิตวิทยา  องค์ประกอบของพฤติกรรม ความฉลาดทางอารมณ์ การเข้าใจ
ตนเองและการพัฒนาตนเอง  มนุษย์สัมพันธ์ การท างานเป็นทีมและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ)  
1001005   ทักษะการคิดและการตัดสินใจ      3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making Skill 
  กระบวนการคิดของมนุษย์  ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล การวิเคราะห์ กระบวนการ
ตัดสินใจ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบนิรนัย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา การประยุกต์ใช้
ความคิดในชีวิตประจ าวัน 
   
1511001 จริยธรรมกับมนุษย์        3(3-0-6) 
  Ethics and Human Beings 
  ความหมายของจริยธรรมและมนุษย์ ความส าคัญของจริยธรรมต่อมนุษย์ ทฤษฎีทาง
จริยธรรม หลักจริยธรรมที่ส าคัญทางปรัชญาและศาสนาส าหรับมนุษย์ การประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคลและสังคม 
   
1511002 ความจริงของชีวิต        3(3-0-6) 
  Facts of Life 
  ความหมายของชีวิต ชีวิตมนุษย์ การด ารงชีวิตในสังคมโลกปัจจุบัน การน าเอาความจริง
และหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนาชีวิตและสังคม คุณธรรมจริยธรรมตามหลัก 
ศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุข และสังคมท่ีมีสันติภาพ 
    
1521001 พุทธศาสน์         3(3-0-6)  
  Buddhism 
  ประวัติ องค์ประกอบต่างๆ และลักษณะส าคัญของพระพุทธศาสนา หลักธรรมส าคัญต่างๆ 
ของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับสังคมไทย หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา เน้นการปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน การพัฒนาตน และการพัฒนาสังคม 
   

1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า      3(3-0-6)  
  Information for Study and Research 
  ความหมาย ความส าคัญ บทบาทของสารสนเทศ มาตรฐานการรู้สารสนเทศ ทรัพยากร
สารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ การ
เข้าถึงสารสนเทศ การอ้างอิง และการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 
    
2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์       3(3-0-6) 
  Aesthetics of Visual Arts 
  สุนทรียภาพที่เกี่ยวกับความประทับใจและสะเทือนใจในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่เป็นแรง
บันดาลใจในการสร้างผลงานทัศนศิลป์แขนงจิตรกรรม ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  พร้อมทั้งรับรู้
องค์ประกอบความงาม หลักการจัดภาพ  ทฤษฎีการถ่ายทอดของงานทัศนศิลป์ไทย จนเกิดคุณค่าของงาน
ทัศนศิลป์ด้านความงามและเรื่องราว  โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ในหลักการดูงานทัศนศิลป์เบื้องต้น  และ
น าไปสู่การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ตามหลักวิชาการ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ)  
2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง       3(3-0-6) 
  Aesthetics of Performing Arts 
  การจ าแนกข้อต่างในศาสตร์ของความงาม ความหมายของสุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง
องค์ประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล ความส าคัญของการรับรู้ ศาสตร์ต่างๆ 
ของการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว ศิลปะการแสดง 
 

2061001 สังคีตนิยม         3(3-0-6) 
  Music Appreciation 
  องค์ประกอบพื้นฐานของดนตรี เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีตะวันตก การประสมวงดนตรี
ไทย วงดนตรีตะวันตก คีตลักษณ์ที่พบเห็นทั่วไป คีตกวีที่ส าคัญและคีตวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องบางบท 
ประวัติดนตรีที่ควรทราบ และประสบการณ์การฟังดนตรีเพื่อก่อให้เกิดความซาบซึ้ง 
 

3501001  การพัฒนาภาวะผู้น า       3(3-0-6)  
  Leadership Development 
  ความหมาย ความส าคัญ พัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้น า การพัฒนาภาวะผู้น า 
การตัดสินใจ การจูงใจและสร้างขวัญก าลังใจ การติดต่อสื่อสารและพัฒนาทีมงาน การจัดการความขัดแย้ง 
การจัดการการเปลี่ยนแปลง 
 

3501003   การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม    3(3-0-6)  
  Personality Development and the Arts of Socializing 
  ความหมาย ความส าคัญ และองค์ประกอบของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพในด้าน 
การพูด การแต่งกาย การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ศิลปะการเข้าสังคม  
 

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
2501001  ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย     3(3-0-6) 
  History of Thai Society and Culture 
  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในสังคมไทย 
เงื่อนไขหรือปัจจัยที่ก าหนดลักษณะความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน ความเข้าใจ เกี่ยวกับปรากฏการณ์และ
ปัญหาทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยร่วมสมัย 
 

2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง    3(3-0-6) 
  Public Mind and Civic Social Engagement 
  บทบาทหน้าที่ จิตส านึกและความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม พันธะทาง
สังคมของพลเมือง กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะ ความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย การมี
คุณธรรม จริยธรรม แนวคิด หลักการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมไทย สาเหตุ ผลกระทบที่
เกิดจากการทุจริตประพฤติมิชอบในมิติต่างๆ แนวทางแก้ไขโดยการประยุกต์แนวคิดความเป็นพลเมือง 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
2501004  สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา     3(3-0-6) 
   Interdisciplinary Social Science for Development 
  ปรากฏการณ์ที่ส าคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติสหวิทยาการทางสังคมเพ่ือให้เกิด
มุมมองต่อความหลากหลายและเข้าปฏิสัมพันธ์ในโลกสมัยใหม่ จิตส านึกสากล โลกทัศน์ใหม่ในมิติทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม รัฐชาติและความเป็นชาติ การรวมกลุ่มในโลกปัจจุบัน สันติศึกษา 
ศาสนาส าหรับโลกสมัยใหม่ ความเป็นพลเมืองโลก เพศสภาวะและเพศสภาพ สังคมสมัยใหม่ 
     
2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์      3(3-0-6) 
  Globalization and Localization 
  แนวคิด รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทไทยที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับโลกและ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม สังคมสมัยใหม่ และ
สังคมหลังสมัยใหม่ผ่านวาทกรรมว่าด้วยการพัฒนาทั้งการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรมและ วิถีชีวิตอันเป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์ และขบวนการเคลื่อนไหวท้องถิ่นภิวัตน์ 
     
2521002 อาเซียนศึกษา         3(3-0-6) 
  ASEAN Studies 
  ความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมาของอาเซียน กฎบัตร การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม วิถีอาเซียน ความสามารถในการแข่งขัน เขตการค้าเสรี เขตเศรษฐกิจพิเศษ การเคลื่อนย้ายอย่าง
เสรีของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน แรงงานทักษะ และตลาดอาเซียน การท่องเที่ยว การเกษตร 
การศึกษา การกีฬา สุขภาพ และช่องว่างของการพัฒนาอาเซียน 
     
2541001 มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6) 
  Human Beings, Community and Environment 
  ระบบนิเวศ มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ทางพ้ืนที่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของ
มนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการใช้พลังงาน ด้านการเกษตร แนวทางการแก้ปัญหาจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
หลักการอนุรักษ์ การมีส่วนร่วมการจัดการเชิงบูรณาการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
   
2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น       3(3-0-6) 
  Local Resource Management 
  ทรัพยากรท้องถิ่น การจัดการแบบบูรณาการเชิงระบบ โดยมุ่งใช้มาตรการทางสังคม 
เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์   ธรรมาภิบาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วม หลักความพอเพียง การจัดการ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพ่ือเน้นความเป็นชุมชน ท้องถิ่นและความ
ยั่งยืน 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย     3(3-0-6) 
  Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government 
  แนวคิด และวิวัฒนาการของการเมืองการปกครองไทย รั ฐธรรมนูญ พัฒนาการทาง
ประชาธิปไตยของไทยรวมทั้งกระบวนการทางเมืองและบทบาทและหน้าที่ของสถาบันทางการเมืองไทย การ
จัดระเบียบการปกครอง ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มการเมืองไทยในอนาคต  
   
2561001 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมาย      3(3-0-6)     
  Introduction to Laws 
  ความรู้พ้ืนฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา ลักษณะและชนิดต่างๆของกฎหมาย การใช้
และการยกเลิกกฎหมาย หลักท่ัวไปของกฎหมายแพ่งและอาญา 
   
3501004  การริเริ่มการประกอบธุรกิจ      3(3-0-6)  
  Business Initiation 
  ความหมาย ความส าคัญ และกระบวนการริเริ่มธุรกิจ การประเมินความพร้อมในการ
ประกอบธุรกิจ การค้นหาโอกาสทางธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ การเข้าสู่ตลาด การประเมินผล และการ
ปรับปรุงธุรกิจ 
   
3531001  การเงินในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6)  
  Finance in Daily Life 
  การวางแผนและการบริหารการเงินในชีวิตประจ าวันส าหรับบุคคลและครอบครัวเพ่ือ
อนาคต การวางแผนการออม การลงทุน และหลังการเกษียณ วิธีการของสินเชื่อส่วนบุคคลและการลงทุน 
การรู้จักใช้เงินเพื่อสุขภาพและพักผ่อนบันเทิง 
   
3541001  การเป็นผู้ประกอบการ       3(3-0-6)  
  Entrepreneurship 
  แนวคิดและทฤษฏีการเป็นผู้ประกอบการ องค์ประกอบที่เกี่ยวกับความพร้อมในการ
ประกอบการ การมองหาโอกาส และความท้าทายในการเป็นผู้ประกอบการ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ 
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องแนวโน้มการเป็นผู้ประกอบการ  
   
3591002  เศรษฐกิจพอเพียง       3(3-0-6)  
  Sufficiency Economy  
  ความหมาย หลักการ และแนวทางการด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เรียนรู้จากการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความเสียสละ มีจิตอาสา เป็นแบบอย่างที่ดีในวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง การ
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในบริบทของสังคมยุคใหม่ การสืบสานแนวคิด รูปแบบปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือให้รู้จักความจริงของชีวิต การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการ
ด ารงชีวิตให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไป 
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1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต      3(2-2-5) 
  Sports and Recreation for Quality of Life 
  ความส าคัญและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่อ
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง การเลือกรูปแบบของกิจกรรม กีฬาและ
นันทนาการ ฝึกทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทางนันทนาการ 
   
1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ       3(2-2-5) 
  Exercise for Health 
  ความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุณประโยชน์ของการออกก าลังกาย หลักการและ
ขั้นตอนของการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ การออกก าลังกายเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพ ทางกายด้าน  
ต่าง ๆ การเลือกกิจกรรมการออกก าลังกายให้สอดคล้องกับเพศและวัย การประเมินผลการออกก าลังกาย
อย่างถูกวิธี การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือการออกก าลังกาย การฝึกการออกก าลังกายในสถานบริการออก
ก าลังกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
   
4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6)                              
  Science and Technology for Daily Life 
  ความหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์ประกอบ และกระบวนการแสวงหาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ พลังงาน สารเคมี เทคโนโลยี สมุนไพรในชีวิตประจ าวัน 
   
4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ     3(3-0-6)   
  Environments and Natural Resources Conservation 
  ความหมาย ประเภทของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความส าคัญของสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติต่อระบบสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ อธิบายสถานการณ์สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันใน
ประเทศและโลก ปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์และการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนควบคู่กับหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
   
4071001  สุขภาพและสุขอนามัย       3(3-0-6) 
  Health and Health Care 
  ลักษณะสุขภาพที่ดี  การป้องกันโรคและยาเสพติด  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  การส่งเสริม
สุขภาพ  โรคติดต่อ  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  การคุมก าเนิด  อุบัติเหตุและการป้องกัน  สิ่งแวดล้อมและ
สุขอนามัยในการประกอบอาชีพ  และระบบหลักประกันสุขภาพ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6)                  
  Mathematics in Daily Life 
  ดอกเบี้ย การซื้อเงินผ่อน การเช่าซื้อ การจ านอง การจ าน าและการขายฝาก การค านวณ
ภาษ ีคณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   
  
4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ       3(3-0-6)  
  Mathematics and Decision Making 
  ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัด
การกระจาย ความน่าจะเป็นและทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น ก าหนดการเชิงเส้นฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางด้านสถิติและการตัดสินใจ     
 

4121001   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ     3(2-2-5)  
  Computer and Information Technology 

การใช้ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมอรรถประโยชน์ การใช้งานอินเทอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศ เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้งาน กฎหมายและจริยธรรม 
จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

4121005   การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์     3(2-2-5) 
   Website Design and Development 
  การใช้เครื่องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การประยุกต์ใช้กับระบบงาน
ขององค์กร การสร้างและออกแบบเว็บเพจโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 

4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการประยุกต์ใช้งาน      3(2-2-5)  
 Package Software for Application 
  การใช้โปรแกรมด้านการประมวลผลค า โปรแกรมด้านการน าเสนอผลงาน และโปรแกรม
กระดานค านวณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจ าวัน 
 

5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 
  Agriculture in Daily Life 
  วิวัฒนาการ และความส าคัญของการเกษตร ระบบการเกษตรที่เหมาะสม การผลิตพืช การผลิต
สัตว์ เกษตรอินทรีย์ การเกษตรตามแนวพระราชด าริ ปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อการผลิตทางการเกษตร ผลพลอยได้
จากการเกษตรและการใช้ประโยชน์ ผลกระทบจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
 

5071001   อาหารเพื่อสุขภาพ        3(3-0-6) 
  Food for Health 
  อันตรายจากอาหาร ปัญหาสุขภาพและโรคที่เกิดจากอาหาร สิ่งเจือปนและสิ่งปนเปื้อนใน
อาหารที่มีผลต่อสุขภาพ หลักการบริโภคอาหารเพ่ือให้มีสุขภาพดี สุขลักษณะของอาหารกับสุขภาพ 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหารชีวจิต อาหารและสมุนไพร อาหารดัดแปลงพันธุกรรม ฉลากอาหารและฉลาก
โภชนาการ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
5501001         เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
           Technology in Daily Life 
           ความเป็นมาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยีท้องถิ่น ทางเลือกใน
การใช้เทคโนโลยี การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใช้ต่าง ๆ การดูแลรักษาเครื่องมือและการซ่อมบ ารุง 
 

2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
รหัสวิชา         ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                        น(ท–ป–อ) 
1551402    ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 

   Business English 1 
3(3-0-6) 

                   ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจ เพ่ือการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การสื่อสารทาง
โทรศัพท์ ระหว่างองค์กร ส านักงาน ภายในและภายนอกส านักงาน การสั่งสินค้า ผลิตภัณฑ์ โครงสร้ าง
องค์กร และค าศัพท์ทางธุรกิจเฉพาะ 
 

1551403     ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 
    Business English 2 

3(3-0-6) 

                    ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจที่กว้างขึ้นในโลกธุรกิจ การเงิน ธนาคาร การน าเสนอ ข้อมูล
ทางธุรกิจ รายงานบริษัท การตลาด การต่อรอง วาระการประชุม บันทึกและรายงานการประชุม  
 

5771204      การบัญชีการเงินส าหรับโลจิสติกส์ 
    Financial Accounting for Logistics 

3(2-2-5) 

                   ลักษณะและวัตถุประสงค์ของการบัญชี ความหมายและรูปแบบของข้อมูลทางการบัญชี 
การบันทึกรายการทางการบัญชี การปรับปรุงบัญชีในวันสิ้นงวด การปิดบัญชีและการจัดท างบการเงิน 
กิจการซื้อขายสินค้าและการควบคุมภายใน การบัญชีของกิจการซื้อขายสินค้า ส่วนของเจ้าของ การบัญชี
ภาษีมูลค่าเพ่ิม สมุดรายวันเฉพาะ 
 

3532204     การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ 
    Tax and Business Laws 

3(3-0-6) 

                    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร เน้นหลักการของภาษีอากรตามหลักประมวลรัษฎากรของ
ไทย  ตลอดจนเข้าใจวิธีการและหลักเกณฑ์การค านวณภาษีอากรประเภทต่าง ๆ อันได้แก่ ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา  ภาษีเงินได้นิติบุคคล  ภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  อากรแสตมป์ และภาษีอ่ืนที่
เกี่ยวกับการค้า ตลอดจนศึกษาถึงหลักกฎหมายทั่วไป เกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น 
บริษัทจ ากัด  ห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรม สัญญา และแรงงาน
สัมพันธ์ 
 

3591101     หลักเศรษฐศาสตร์  
    Principles of Economics 

3(3-0-6) 

                    แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วยอุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่น พฤติกรรมผู้บริโภค 
ทฤษฎีการผลิต การก าหนดราคาในตลาด รายได้ประชาชาติ นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง การค้า
ระหว่างประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจ 
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รหัสวิชา         ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                      น(ท–ป–อ) 
5771105 

 
     คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับโลจิสติกส์ 
     Mathematics and Statistics for Logistics 

3(3-0-6) 

                    ระบบวิธีทางสถิติและการใช้สถิติ  โปรแกรมเชิงเส้น การเรียงล าดับ การจัดหมู่  ความ
น่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มทั้งต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง แคลคูลัส อนุพันธ์และการประยุกต์ อินทีเกรชันและ
การประยุกต์ การสุ่มตัวอย่างและการประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน  สหสัมพันธ์และการถดถอยอย่าง
ง่าย  เน้นการน าไปใช้เพื่อแก้ปัญหาทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ 
 

5771205     ธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ                         
    Business and International Trade 

3(3-0-6) 

                    วิวัฒนาการของธุรกิจระหว่างประเทศ เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ โลกาภิวัตน์ โดย
ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น ทฤษฎีทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ รูปแบบต่างๆ ของการด าเนิน
ธุรกิจระหว่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสภาพแวดล้อมที่ส าคัญในการ
ประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ เช่น สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และ
การเมือง 
 

5773206 
 

    การเงินและการลงทุนระหว่างประเทศ 
    International Finance and Investment 

3(3-0-6) 

                    การบริหารการเงินระหว่างประเทศ การเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ ตลาดเงิน
ระหว่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน เครื่องมือตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การสร้างก าไรจากส่วน
ต่างอัตราดอกเบี้ย ความสัมพันธ์ระหว่างเงินเฟ้อของประเทศต่างๆ ดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน การ
พยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยน การวัดความเสียหายจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยศึกษาถึงวิธี 
Option, Futer การจัดหาเงินทุนระยะสั้น การบริหารเงินสดระหว่างประเทศ โครงสร้างเงินทุนและต้นทุน
เงินทุนในต่างประเทศ การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ และการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ 
 

5772105     การจัดการตลาดและการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในงานโลจิสติกส์  
    Marketing And Customer Relationship Management in   
    Logistics 

3(2-2-5) 

                    ทฤษฏีด้านการจัดการ กระบวนการจัดการ เช่น การวางแผน การจัดองค์กร การจัดการ
พนักงาน การสั่งการ การควบคุม กลยุทธ์การตลาด การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาดเพ่ือแก้ปัญหา 
ลักษณะของผู้บริโภคและพฤติกรรมผู้บริโภค ตลอดจนกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด หลักการและ
ความสัมพันธ์ของการให้บริการลูกค้า บทบาทการบริการลูกค้าขององค์กรในงานโลจิสติกส์ เทคนิคการ
สื่อสาร การวางแผนกลยุทธ์ในการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
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2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้  
 รหัสวิชา        ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                        น(ท–ป–อ) 
5771101 

 
   ความรู้พื้นฐานโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
   Fundamentals of Logistics and Supply Chain 

3(2-2-5) 

                   ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กิจกรรมโลจิสติกส์ ความ
เชื่อมโยงของกิจกรรมโลจิสติกส์กับการจัดการโซ่อุปทาน บทบาทของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ต่อการพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจ  ความส าคัญของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานต่อระบบ
เศรษฐกิจ 
 

5771102 
  

    มาตรฐานโลจิสติกส ์
    Logistics Standard 

3(3-0-6) 

                    ความหมาย วัตถุประสงค์ องค์ประกอบ และชนิดของมาตรฐานโลจิสติกส์ต่างๆ เช่น 
มาตรฐานกล่องกระดาษลูกฟูก มาตรฐานพาเลท มาตรฐานตู้คอนเทนเนอร์ มาตรฐานอุปกรณ์ทางโลจิสติกส์ 
(Logistics Equipment) มาตรฐานรถบรรทุกและแชสซี  
 
5771203
  

    การจัดซื้อและการจัดการผู้ขาย 
    Purchasing and Supplier Management 

3(2-2-5) 

                    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทและความส าคัญของการจัดซื้อและการจัดหาในแง่ของโซ่
อุปทาน กระบวนการในการตัดสินใจซื้อ หลักในการจัดซื้อ การตัดสินใจผลิตเองหรือจัดซื้อ การวางแผน
และการก าหนดนโยบายการจัดซื้อ การประเมินผลการจัดซื้อ การรับการเก็บรักษาพัสดุ การประเมินและ
การควบคุมพัสดุ การจัดซื้อจัดหาแบบอิเลคทรอนิกส์ เทคนิคการเจรจาต่อรอง การวางแผนยุทธวิธีและ
ขั้นตอนในการเจรจาต่อรอง การจัดหาผู้ขายปัจจัยการผลิต การสรรหา การวิเคราะห์ การตัดสินใจในการ
เลือกผู้ขายปัจจัยการผลิต การประเมินผลผู้ขายปัจจัยการผลิต การเจรจาต่อรองกับผู้ขายปัจจัยการผลิต 
ตลอดจนความสัมพันธ์ของผู้ขายปัจจัยการผลิต 
 

5772101 
 

    การวิเคราะห์เชิงปริมาณส าหรับการจัดการโลจิสติกส์ 
    Quantitative for Logistics Management 

3(2-2-5) 

                    การก าหนดเชิงเส้น ตัวแบบสินค้าคงคลัง ตัวแบบการขนส่ง ปัญหาการมอบหมายงาน 
ปัญหาการหาค่าต่ าสุดสูงสุด เทคนิคการพยากรณ์      

 

5772102 
  

    การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ 
    Strategic Supply Chain Management 

3(2-2-5) 

                    แนวคิดและบทบาทของกลยุทธ์ด้านการจัดการโซ่อุปทาน การไหลเวียนของพัสดุและ
สต็อก คลังสินค้าและการกระจายสินค้า กลยุทธ์การขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการโซ่อุปทาน 
การจัดองค์กรและวางแผนส าหรับโซ่อุปทาน โลจิสติกส์และโซ่อุปทานระดับสากล แนวโน้มเกี่ยวกับโลจิ
สติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน 
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รหัสวิชา         ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                      น(ท–ป–อ) 
5773204     กฎหมายเกี่ยวกับโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ 

    Logistics and International Trade Law 
3(3-0-6) 

                    มาตรฐานโลจิสติกส์ กฎหมายโลจิสติกส์ทางบก กฎหมายโลจิสติกส์ทางน้ า กฎหมายโลจิ
สติกส์ทางอากาศหรือการบิน พระราชบัญญัติจราจรทางบก พระราชบัญญัติรถยนต์ พระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก พระราชบัญญัติทางหลวง พร้อมด้วยกฎกระทรวง ระเบียบฯ ข้อบังคับ 
 

5772204
  

 การออกแบบระบบคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าส าหรับโลจิสติกส์ 
 Warehouse and Distribution Center Design for Logistics 

3(2-2-5) 

                 หลักการจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า ความส าคัญ ประเภท การด าเนินงานใน
คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า การสร้างมูลค่าเพ่ิมและประสิทธิภาพสูงสุดกา เลือกท าเลที่ตั้ง และการ
วางผัง คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า การวางแผนการไหลของวัสดุ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า 
 

5772206 
 

    การน าเข้าและส่งออก  
    Import and Export 

3(3-0-6) 

                    หลักการน าเข้าและส่งออก กระบวนการน าเข้า และส่งออกสินค้า กฏหมายระหว่าง
ประเทศ ข้อสัญญา อนุสัญญาของการซื้อขายสินค้า การเลือกใช้เอกสารในการน าเข้าและส่งออกที่
เหมาะสมกับรูปแบบการขนส่ง และตระหนัก ถึงความส าคัญของการน าเข้าและส่งออก ความรู้เกี่ยวกับ
การค้าระหว่างประเทศ การประกันภัยส าหรับการส่งออกและน าเข้าสินค้า ระ เบียบปฏิบัติในการส่งออก
สินค้า เงื่อนไขทางการค้า ระเบียบปฏิบัติในการน าเข้าสินค้า มาตรการด้านภาษีอากรในการส่งออกและ
น าเข้าสินค้า เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและสนธิสัญญา
การค้าระหว่างประเทศ การเงินส าหรับการน าเข้าและส่งออก การส่งออกและน าเข้าออนไลน์ 
 

5773201
  

    เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการกระจายสินค้า  
    Information Technology For Barcode/RFID 

3(2-2-5) 

                    การจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า บทบาทของการขนส่งและการกระจายสินค้า 
รูปแบบ/ประเภทของการขนส่ง ประโยชน์ของการขนส่ง ปัจจัยส าคัญของการขนส่ง การเชื่อมโยงระบบการ
ขนส่ง การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ รูปแบบและกลยุทธ์ในการกระจายสินค้า รวมถึ งการเลือก
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการขนส่งและกระจายสินค้าที่เหมาะสม  
 

5773108 
 

    การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ 
    Logistics Cost Management 

3(2-2-5) 

                    องค์ประกอบต้นทุนโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การค านวณต้นทุนตามกิจกรรม ความส าคัญ
ของต้นทุนโลจิสติกส์ ต้นทุนการจัดซื้อจัดหา (Procurement Cost) ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง 
(Inventory Carrying Cost) ต้นทุนการบริหารคลังสินค้า (Warehouse Management Cost) ต้นทุนการ
จัดการขนส่งสินค้า (Transportation Cost) ต้นทุนค่าขนส่งเพ่ือการส่งออก (Export Cost) ค่าระวาง 
(Freight Cost) การเปรียบเทียบต้นทุนโลจิสติกส์ การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ การประเมินผลกระทบต่อ
ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของการขนส่ง 
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รหัสวิชา         ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                      น(ท–ป–อ) 
5773101
  

     เทคโนโลยีการเก็บรักษาสินค้าและสินค้าคงคลัง 
     Product Storage Technology and Inventory  

3(2-2-5) 

                    หลักพ้ืนฐานการจัดการสินค้าคงคลัง ประเภทสินค้าคงคลัง ต้นทุนสินค้าคงคลัง การตรวจ
นับจ านวนสินค้าคงคลัง ระบบการควบคุมสินค้าคลังคลัง ระบบการสั่งซื้อที่ประหยัด การรวมความเสี่ยง
ด้านสินค้าคงคลัง การออกแบบและการจัดวางสินค้าคงคลัง หลักการทันเวลาพอดี และระบบการผลิตแบบ
ผลักและดึง การคิดต้นทุนสินค้าคงคลัง การวัดประสิทธิภาพของสินค้าคงคลัง ตลอดจนวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้
ใน การควบคุมสินค้าคงคลัง 
 
5773205
  

    การวิจัยการด าเนินงานเบื้องต้น 
    Research Methodology for Logistics 

3(3-0-6) 

                    หลักการท าวิจัยเบื้องต้น รูปแบบการท าวิจัย วิธีการวิจัย ร่วมถึงการด าเนินงานวิจัยขั้น
พ้ืนฐาน เพื่อการน าเสนอโครงร่างงานวิจัย    
 
5774101 

 
    การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 
    Research and Development in Logistic Technology 

3(3-0-6) 

                    การท าวิจัยโดยมุ่งเน้นในเรื่องการของการจัดการโลจิสติกส์ การใช้เทคนิคและเครื่องมือใน
การวิจัย กระบวนการ และกรรมวิธีในการท าวิจัย โดยเริ่มตั้งแต่การเขียนข้อเสนอการวิจัย การออกแบบ
สอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้สถิติเพ่ือการวิจัย การประมวลผล การวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการ
น าเสนองานวิจัย 
 

2.3 กลุ่มวิชาเลือก ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
รหัสวิชา         ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                       น(ท–ป–อ) 
5771103     การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

    Logistics and Supply Chain Management 
3(2-2-5) 

                   ความหมายของโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเชิงการ
จัดการ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเชิงปฏิบัติการ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเชิงการ
ออกแบบระบบ ประสิทธิภาพจัดซื้อจัดจ้าง การวางแผนการผลิต การจัดการคลังสินค้า การจัดการศูนย์
กระจายสินค้า ระบบสารสนเทศส าหรับโลจิสติสก์และซัพพลายเชน การขนส่งทางเรือ การขนส่งทางอากาศ 
และการขนส่งทางบก แนวคิดการลดต้นทุน กระประเมินส าหรับโลจิสติสก์และซัพพลายเชน 
 

5771104     การบริหารจัดการโซ่อุปทาน 
    Supply Chain Management 

3(2-2-5) 

                    ความรู้พ้ืนฐานส าหรับวิชาการบริหารจัดการโซ่อุปทาน การจัดการจัดซื้อจัดหา การ
ก าหนดราคาส าหรับการจัดซื้อ การวางแผนและจัดการระบบการผลิต การสร้างพันธมิตรในการผลิต ทฤษฎี
โซ่คุณค่า ระบบการขนถ่ายวัสดุ การวางแผนทรัพยากรและการจัดการไหลของวัสดุหรือวัตถุดิบ การจัดการ
ความเสี่ยง การจัดการคลังสินค้า การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการศูนย์ประจายสินค้า และกรณีศึกษาโซ่
อุปทานธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง 
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รหัสวิชา         ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                      น(ท–ป–อ) 
5771201     การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

    Multimodal Transport 
3(3-0-6) 

                    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ กฎหมายและกฎเกณฑ์ทางการค้า 
อนุสัญญาระหว่างประเทศและกฎหมายไทยที่ใช้กับการขนส่งในแต่ละรูปแบบ พ.ร.บ. การขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบ สิทธิ หน้าที่และความรับผิดทางแพ่ง การควบคุมการประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบ 

  
5771202 
 

    การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนส่ง 
    Insurance on Transport Industry 

3(3-0-6) 

                   ลักษณะและขอบเขตของธุรกิจประเภทต่างๆที่ เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการขนส่ง 
หลักการส าคัญเกี่ยวกับการประกันภัยและการขนส่ง การจัดการความเสี่ยง  การประกันภัยความ
รับผิดชอบของผู้ขนส่งภายในประเทศ  การประกันภัยส าหรับผู้ประกอบการขนส่งทางบก ทางทะเล ทาง
อากาศ และการขนส่งต่อเนื่อง การประกันภัยสินค้า การประกันภัยสินค้า การเรียกร้องและชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนและอ่ืนๆ 
  
5772103 

 
    เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับโลจิสติกส์  
    Information Technology for Logistics 

3(2-2-5) 

                    บทบาทและความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ของการไหลของสารสนเทศทางโลจิ
สติกส์ การออกแบบระบบสารสนเทศโลจิสติกส์ ระบบสารสนเทศส าหรับงานด้านโลจิสติกส์ เช่น 
เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับงานบริหารคลังสินค้า เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับงานขนส่งสินค้า 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆให้เหมาะสมกับงานโลจิสติกส์ เช่น ระบบ
บาร์โค้ด ระบบ RFID  E-Commerce เป็นต้น 
 

5772104     เทคโนโลยีการขนส่ง 
    Transportation Technology 

3(2-2-5) 

                    บทบาทและความส าคัญของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
การขนส่งต่างๆ เช่น การจัดเส้นทางและตารางเวลาเดินรถด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟแวร์
ส าเร็จรูปในการจัดเส้นทางและตารางเวลาเดินรถ ระบบจีพีเอสในการบริหารเส้นทางการขนส่ง ระบบ
บริหารจัดการกองยานพาหนะ เป็นต้น 
 

5772202 
 

    ระบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับงานโลจิสติกส์ 
    Packaging System for Logistics 

3(2-2-5) 

                   หลักการและเทคนิคของระบบบรรจุภัณฑ์หน้าที่และความส าคัญของ ระบบบรรจุภัณฑ์  
มาตรฐานของบรรจุภัณฑ์ วัสดุและชนิดของบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์เพ่ือการน าเข้าและส่งออก บรรจุภัณฑ์
เพ่ือการขนส่ง การวางแผนและวิเคราะห์บรรจุภัณฑ์งานโลจิสติกส์ 
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รหัสวิชา         ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                      น(ท–ป–อ) 
5772203     การวางแผนและควบคุมการผลิต 

    Production Planning and Control 
3(2-2-5) 

                    องค์ประกอบของการผลิตในกิจการทางอุตสาหกรรมการควบคุมคุณภาพและปริมาณ 
รวมทั้งราคาและมาตรฐานตามที่ต้องการ การเลือกท าเลที่ตั้งของโรงงานและกระบวนการที่ใช้ในการผลิต 
การคาดการณ์ในอนาคต เทคนิคการพยากรณ์ การวิเคราะห์ตลาด การหาวัตถุดิบการจัดการและควบคุม
วัสดุคงคลัง 
 
5772205     เทคโนโลยีการติดตามการขนส่ง 

    Transport Systems Technology 
3(2-2-5) 

                    ทฤษฎีระบบระบุต าแหน่งบนพ้ืนโลก (GPS System) ทฤษฎีระบบแผนที่ทางภูมิศาสตร์ 
(GIS System) ทฤษฎีระบบติดตามการขนส่ง (GPS Tracking System) การเชื่อมโยงระบบ GPS เข้ากับ
ระบบ GIS การปฏิบัติการระบบ GPS การปฏิบัติการระบบติดตามการขนส่ง (GPS Tracking System) 
 
5773103 

 
    ระบบการผลิตแบบลีน 
    LEAN Manufacturing System 

3(2-2-5) 

                   โครงสร้างของการผลิต ลดของเสียในระหว่างการผลิต รวมไปถึงจุดที่เกิดของเสียต่างๆ เช่น 
การรอคอย การขนส่ง สินค้าขาดสต็อก การผลิตเกิน และสินค้าล้นสต็อก นอกจากนั้น ยังลดความผันแปร
ในการผลิตตลอดทั้งกระบวนการ เช่น การบริหารวัตถุดิบ การสื่อสารในองค์การ การลดขั้นตอนในการผลิต 
และอ่ืนๆ 
 
5773105     การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในงานโลจิสติกส์ 

    Human Resource Management in Logistics 
3(3-0-6) 

                    ความหมายและความส าคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในงานโลจิสติกส์ ขอบข่าย 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในงานอุตสาหกรรมทางด้านในงานโลจิสติกส์ แนวคิด ทฤษฎีการจัดการ
ทรัพยกรมนุษย์ การจัดท าค าอธิบายลักษณะงานโลจิสติกส์  การจัดท าค าก าหนดลักษณะเฉพาะของงาน   
โลจิสติกส์การวางแผนก าลังคน การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรม ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงศึกษาโปรแกรมประยุกต์เพ่ือการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 
5773106     ทฤษฎีเกมส์และกลยุทธ์ทางธุรกิจ 

    Game Theory and Business Strategy 
3(2-2-5) 

                    กฎเกณฑ์ ส่วนประกอบและรูปแบบการแข่งขันทางธุรกิจ เกมส์ทางธุรกิจที่มีผู้เล่นพร้อม
กัน เกมส์ทางธุรกิจแบบมีล าดับขั้นของการตัดสินใจ ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบเชิงกลยุทธ์ในการเข้าสู่
ตลาดในล าดับที่แตกต่างกัน ธุรกิจที่มีความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ การวางกลยุทธ์ทางธุรกิจแบบผสม วิธีการ
ปกป้องและการยึดอ านาจทางการตลาด การเล่นเกมส์ทางธุรกิจที่มีเงื่อนไขของเวลาและจ านวนครั้ง 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                            น(ท–ป–อ) 
5772201 
 

     เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่องานโลจิสติกส์  
     Renewable Energy Technology for Logistics 

3(2-2-5) 

                    พลังงานทดแทน การประยุกต์ใช้งานและศักยภาพของแหล่งพลังงานทดแทนประเภท
ต่างๆ การเลือกใช้พลังงานทดแทนเพ่ือใช้ในงานโลจิสติกส์ เพ่ือลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ เช่น การ
เปลี่ยนมาใช้ก๊าซธรรมชาติแทนน้ ามันในภาคการขนส่ง การน าของเหลือทิ้งจากภาคการผลิตกลับมาเป็น
พลังงานทดแทน รวมถึงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 
 
5773109 

 
    การขนส่งสินค้าและบริหารเส้นทางในงานโลจิสติกส์ 
     Freight and Route Management in Logistics 

3(2-2-5) 

                    การขนส่งกับการจัดการโลจิสติกส์ ลักษณะทั่วไปของการขนส่ง  วิธีการขนส่ง การบริหาร
ขนส่ง การบริหารกลุ่มยานพาหนะ การเลือกวิธีการขนส่ง ชนิดของยานพาหนะบนถนน การเลือกรถยนต์ใน
การขนส่ง  หลักการและแนวคิดในการบริหารเส้นทางการขนส่งสินค้า การวางแผนและการวิเคร าะห์
เส้นทางการรับและส่งสินค้า การจัดการเส้นทางและตารางเวลาในการขนส่ง การวางแผนและการจัดหา
ทรัพยากรในการขนส่ง การใช้ระบบจีพีเอสในการบริหารเส้นทางการขนส่ง  
 
5773202 
 

    การจัดการโซ่อุปทานส าหรับธุรกิจค้าปลีก 
    Supply Chain Management for Retail Business 

3(2-2-5) 

                    ความหมายความส าคัญและขอบข่ายของการจัดการโซ่อุปทานที่มีต่อธุรกิจค้าปลีก 
นอกจากนี้ศึกษากระบวนการในระบบโซ่อุปทาน เริ่มตั้งแต่ซัพพลายเออร์ต้นน้ า ผู้ผลิต ผู้กระจายสินค้า 
ผู้ค้าปลีก ไปถึงผู้บริโภคปลายน้ าการลดลดต้นทุนและลดเวลาการส่งมอบและการตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า การปรับปรุงการจัดการโซ่อุปทาน ทั้งหมดนี้เพ่ือให้ประสิทธิภาพโดยรวมของธุรกิจค้าปลีกให้
สูงขึ้น 
 
5773207 

 
    การขนถ่ายวัสดุ 
    Material Handling 

3(2-2-5) 

                   ทฤษฎี ระบบการขนถ่ายวัสดุ เครนส าหรับเคลื่อนย้ายวัสดุ การออกแบบโซ่ล าเลียง ส าหรับ
งานขนถ่ายวัสดุ การออกแบบกระพ้อล าเลียง กลไกการปล่อยวัสดุของกระพ้อขนถ่ายวัสดุความเร็วสูง การ
ออกแบบระบบก าจัดฝุ่นที่เกิดจากการขนถ่ายวัสดุ อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ การขนถ่ายวัสดุด้วยลม สายพาน
ล าเลียง เรื่องทั่วไปการขนถ่ายวัสดุ 
 
5774103     การจ าลองสถานการณ์ทางโลจิสติกส์ 

    Simulation in Logistics 
3(2-2-5) 

                    ซอฟท์แวร์จ าลองสถานการณ์ในการขนส่ง การวางแผน การจัดการโซ่อุปทาน การสร้าง
โมเดล รูปแบบ System Dynamic, Process Centric (Discrete Event) และ Agent Based การสร้าง 
โมเดลแบบกราฟฟิก 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                            น(ท–ป–อ) 
5772207      ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ  

     International Trade Theory and Policy 
3(3-0-6) 

                     ทฤษฎีและนโยบายการค้าและระบบการค้าของโลก ประกอบด้วย มาตรการภาษีศุลกากร
และมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากร เหตุผลของการใช้มาตรการการค้าในลักษณะต่างๆ ผลกระทบของ
นโยบายการค้าต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
 
5772208      โลจิสติกส์ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

     Logistics in ASEAN Economics Community 
3(3-0-6) 

                    ความหมาย บทบาท สภาพทางการแข่งขันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในด้าน
เศรษฐกิจ สังคมการเมือง วัฒนธรรมประเพณี ภาษา อัตราแลกเปลี่ยนทางการเงิน การลงทุนของกลุ่ม
ประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สามารถเชื่อมโยงความรู้ทางระบบโลจิสติกส์กับการพัฒนา
เศรษฐกิจของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
                 
5774104     ซอฟแวร์ประยุกต์ในการจัดการโลจิสติกส์ 

    Software Application in Logistics Management 
3(2-2-5) 

                    ซอฟแวร์ทางโลจิสติกส์ ความส าคัญของซอฟแวร์ประยุกต์ในงานโลจิสติกส์ การเลือกใช้
และการประยุกต์ใช้ซอฟแวร์เพ่ือให้เหมาะสมกับงานโลจิสติกส์ต่างๆ เช่น งานด้านการขนส่ง งานด้าน
คลังสินค้า รวมถึงการใช้ซอฟแวร์ค านวณและวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจต่างๆ 
 
5774105      สัมมนาทางการจัดการโลจิสติกส์ 

     Seminar in Logistics Management 
3(2-2-5) 

                     ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสัมมนา กระบวนการจัดสัมมนาทางวิชาชีพ การเรียบเรียงและ
การเขียนรายงานสัมมนา การน าเสนอรายงานสัมมนาวิชาชีพ การใช้สื่อและโสตทัศนูปกรณ์ในการน าเสนอ 
การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การสัมมนา 
 
5774106      หัวข้อพิเศษทางโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

     Special Topics in Logistics and Supply Chain 
3(2-2-5) 

                    สถานการณ์ในปัจจุบัน ความเปลี่ยนแปลงทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี หรือเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องที่น่าสนใจ 
 

2.4 กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติการและฝึกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา  
 รหัสวิชา        ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                      น(ท–ป–อ) 
5774102    การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

   Preparation for Professional Experience 
2(90) 

                  จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง  
โลจิสติกส์เพ่ือให้รับทราบลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตน ให้ความรู้ ทักษะ  
เจตคติ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ 
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รหัสวิชา        ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                      น(ท–ป–อ) 
5774107     การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส ์      

    Field Experience in Logistics Technology Management 
5(450) 

                    จัดให้นักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ตรงกับสาขาวิชาเพ่ือให้นักศึกษา
ได้มีความรู้ มีประสบการณ์การท างานในวิชาชีพ รับทราบถึงอุปสรรค ปัญหาของการท างานในวิชาชีพ 
ฝึกการวิเคราะห์ การแก้ปัญหาเพ่ือเป็นประสบการณ์ในการประกอบอาชีพก่อนจบการศึกษา เมื่อเสร็จสิ้น
การปฏิบัติงาน นักศึกษาจะต้องจัดท ารายงานและน าเสนอผลการปฏิบัติงาน 
 
5774108      การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา 

     Cooperative Education Preparation  
1(45) 

                     จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึกสหกิจศึกษาทางโลจิ
สติกส์เพ่ือให้รับทราบลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตน ให้ความรู้ ทักษะ เจตคติ 
และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ 
 
5774109      สหกิจศึกษา 

     Cooperative Education   
6(540) 

                     การฝึกปฏิบัติงานจริงแบบเต็มเวลา โดยจะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานจริงตามท่ีก าหนด
ในหน่วยงานอย่างมีระบบ เรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน หรือการจัดท าโครงการอย่างมีคุณภาพ
ตรงตามหน่วยงานที่ปฏิบัติ เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน นักศึกษาจะต้องจัดท ารายงานและน าเสนอผลการ
ปฏิบัติงาน 
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ภาคผนวก ข 

ตารางเปรียบเทียบ 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555) กับ  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสตูร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555) 
กับหลักสูตร บริหารธุรกิจ สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร  
 เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันรวมทั้งวิสัยทัศน์ และความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น  สังคม ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) 
   สาระส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2559 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ดังนี้  
 

หมวดวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 30 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1 กลุ่มวิชาแกน 
2.2 กลุ่มวิชาบังคับ 
2.3 กลุ่มวิชาเลือก 
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 

 
18 
48 
27 
6 

 
18 
48 
27 
7 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 
หน่วยกิตรวม 135 136 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสตูร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555) 
กับหลักสูตร บริหารธุรกิจ สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

 

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555 หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 

ชื่อหลักสูตร 
   ภาษาไทย      : หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลย ี
                      การจัดการโลจสิติกส ์
   ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in  
                      Logistics Management Technology   
ชื่อปริญญา   
   ช่ือเต็ม (ไทย) : เทคโนโลยีบณัฑติ (เทคโนโลยีการจัดการ           
                     โลจิสติกส)์  
   ช่ือเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Technology (Logistics  
                         Management Technology) 
   ช่ือย่อ (ไทย)      : ทล.บ. (เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์) 
   ช่ือย่อ (อังกฤษ)  : B.Tech. (Logistics Management Technology) 
 

ชื่อหลักสูตร 
   ภาษาไทย      : หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการ 
                       จัดการโลจิสตกิส ์
   ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Business Administration  
                       Program in Logistics Management   
ชื่อปริญญา   
   ช่ือเต็ม (ไทย)  : บริหารธุรกิจบณัฑิต (การจัดการโลจิสติกส)์ 
   ช่ือเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration  
                         (Logistics Management) 
   ช่ือย่อ (ไทย)      : บธ.บ. (การจัดการโลจสิติกส์) 
   ช่ือย่อ (อังกฤษ)  : B.B.A. (Logistics Management) 

ปรับปรุง – จากหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ สาขาวิชา
เทคโนโลยีการจดัการโลจสิติกส ์เป็นหลักสตูร
บริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์ 
เพื่อให้สอดคล้องกับคณุวุฒิของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร และให้สอดคล้องกับ มคอ.1 ทางด้านการ
จัดการโลจสิติกส์   

ปรัชญา 
           หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑติ มุ่งผลติบัณฑิตให้เป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถเชิงวิชาการทกัษะทางเทคโนโลยีการจดัการโล
จิสติกส์ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ต่อการสร้างนวัตกรรม และ
อาชีพ มีทักษะด้านการบริหารจดัการอุตสาหกรรม การค้า การ
บริการ สามารถน ามาพัฒนางานท้องถิ่นชุมชนโดยยึดมั่นใน
คุณธรรมและจรยิธรรม 

ปรัชญา 
           หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกส์ มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการ
ทักษะทางการจัดการโลจิสติกส์  รวมถึ งการประยุกต์ ใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการโลจิสติกส์  สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ต่อการสร้างนวัตกรรม อาชีพ มีทักษะด้านการ
บริหารจัดการอุตสาหกรรม การค้า การบริการ สามารถน ามา
พัฒนางานท้องถิ่นชุมชนโดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  

        

ปรับปรุง – เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรบรหิารธุรกจิ
บัณฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส ์
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555 หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 

วัตถุประสงค ์
      1. เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการ
จัดการ      โลจิสติกส์  ให้มีความรอบรู้ทั้ งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นทางด้านการน าเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในการ
จัดการโลจิสติกส์ โดยที่สามารถน าความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ใน
การประกอบวิชาชีพในอนาคตได้อย่างสร้างสรรค์ พัฒนาสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 
   2. เพื่อผลิตบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติ
กส์รองรับความก้าวหน้าของวิทยาการโลจิสติกส์สามารถติดตาม
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และแสวงหาความรู้ในระดับสูง
ต่อไป 
   3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความริเริ่มสร้างสรรค์ และ
พัฒนาความรู้ความสามารถอยู่เสมอ รู้จักการค้นคว้าและวิจัย 
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีหลักการและเหตุผล 
   4. เพื่อให้บัณฑิตสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพและพัฒนาประเทศในสาขาวิชาชีพที่ต้องใช้
เทคโนโลยีทางด้าน       โลจิสติกส์ 
       5. เพื่อส่งเสริมให้บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับชุมชน และด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

วัตถุประสงค ์
      1. เพื่อผลิตบัณฑิต ให้มีความรอบรู้ด้านการจัดการโลจิ
สติกส์ โดยที่สามารถน าความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ ใช้ในการ
ประกอบวิชาชีพได้อย่างสร้างสรรค์ 
   2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความริเริ่มสร้างสรรค์ และ
พัฒนาความรู้ความสามารถอยู่เสมอ รู้จักการค้นคว้าและวิจัย 
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีหลักการและเหตุผล 
   3. เพื่อให้บัณฑิตสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพและพัฒนาประเทศในสาขาทางด้านโลจิสติกส์ 
      4. เพื่อส่งเสริมให้บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับชุมชน และด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข     

ปรับปรุง – เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการเรียนการ
สอนในปัจจุบัน และความต้องการของตลาดแรงงาน 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสตูร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555) 
กับหลักสูตร บริหารธุรกิจ สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

 

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555 หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 

1. กลุม่วิชาเฉพาะด้าน 1. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  

5701001 ความรู้พื้นฐานโลจสิติกส์และโซ่อปุทาน        3(2-2-5) 
         Fundamentals of Logistics and Supply Chain 
              ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทานเบื้องต้น ความส าคัญของระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานต่อระบบ
เศรษฐกิจและองค์กร บทบาทของโลจิสติกส์ในการจัดการโซ่อุปทาน
กิจกรรมในระบบโลจิสติกส์และแนวโน้มของโลจิสติกส์ต่อระบบเศรษฐกิจ 

 ตัดออก – โดยย้ายรายวิชาไปเป็น
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

 1551402  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1                                     3(3-0-6) 
               Business English 1  
               ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อการติดต่อสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน การสื่อสารทางโทรศัพท์ ระหว่างองค์กร ส านักงาน ภายใน
และภายนอกส านักงาน การสั่งสินค้า ผลิตภัณฑ์ โครงสร้างองค์กร และ
ค าศัพท์ทางธุรกิจเฉพาะ 

เพิ่มรายวิชา – เพื่อให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรบริหารธุรกิจ และ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ  ม ค อ .1  ก า ร
จัดการโลจิสติกส์ 

5771102 มาตรฐานโลจิสติกส ์                       3(3-0-6) 
   Logistics Standard 
             ศึกษาความหมาย วัตถุประสงค์ องค์ประกอบ และชนิดของ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์มาตรฐาน และกฎหมายพาณิชย์ ผลประโยชน์ 
การศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานบางชนิด การมาตรฐานผสมผสาน การ
ได้ เปรียบเสียเปรียบเชิงพาณิชย์ที่ เกี่ยวข้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
คลังสินค้า เช่น มาตรฐานกล่องกระดาษลูกฟูก , ถุงกระดาษ, แพ๊คเกจจิ้ง
ประเภทพลาสติก, พาเลท เป็นต้น 

 ตัดออก – โดยย้ายรายวิชาไปเป็น
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
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 1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2                                      3(3-0-6) 
              Business English 2  
              ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจที่กว้างขึ้นในโลกธุรกิจ การเงิน 
ธนาคาร การน าเสนอ ข้อมูลทางธุรกิจ รายงานบริษัท การตลาด การ
ต่อรอง วาระการประชุม บันทึกและรายงานการประชุม 

เพิ่มรายวิชา – เพื่อให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรบริหารธุรกิจ และ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ  ม ค อ .1  ก า ร
จัดการโลจิสติกส์ 

5771201 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ                      3(3-0-6) 
   Multimodal Transport 
              ลักษณะทั่วไปของการขนส่งในแต่ละรูปแบบได้แก่ การขนส่งทางน้ า 
การขนส่งทางบกและการขนส่งทางอากาศ รวมทั้งวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียของการ
ขนส่งในแต่ละรูปแบบโครงข่ายการขนส่งและการเช่ือมโยงระบบการขนส่ง ปัจจัย
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกการขนส่ง การขนส่งต่อเนื่อง โครงสร้างพื้นฐานและ
ส่วนประกอบที่ช่วยในการด าเนินการการขนส่งหลายรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ตัดออก – โดยย้ายรายวิชาไปเป็น
กลุ่มวิชาเอกเลือก 

 5771204 การบัญชีการเงินส าหรับโลจิสติกส ์                           3(2-2-5) 
              Financial Accounting for Logistics  
              ลักษณะและวัตถุประสงค์ของการบัญชี ความหมายและรูปแบบ
ของข้อมูลทางการบัญชี การบันทึกรายการทางการบัญชี การปรับปรุงบัญชี
ในวันสิ้นงวด การปิดบัญชีและการจัดท างบการเงิน กิจการซื้อขายสินค้า
และการควบคุมภายใน การบัญชีของกิจการซื้อขายสินค้า ส่วนของเจ้าของ 
การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม สมุดรายวันเฉพาะ 

เพิ่มรายวิชา – เพื่อให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรบริหารธุรกิจ และ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ  ม ค อ .1  ก า ร
จัดการโลจิสติกส์ 

5771202 การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนส่ง                    3(3-0-6) 
   Insurance on Transport Industry 
              ลักษณะและขอบเขตของธุรกิจประเภทต่างๆที่ เกี่ ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมการขนส่ง เช่น ผู้รับจัดการขนส่ง ผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ท่าเรือ
และเทอร์มินัล ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ เป็นต้น เพื่อทราบลักษณะความเสี่ยงภัยใน
การประกอบธุรกิจและขอบเขตความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้อง 

 ตัดออก – โดยย้ายรายวิชาไปเป็น
กลุ่มวิชาเอกเลือก 
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 3532204  การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ                        3(3-0-6) 
               Tax and Business Laws  
               ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร เน้นหลักการของภาษีอากร
ตามหลักประมวลรัษฎากรของไทย  ตลอดจนเข้าใจวิธีการและหลักเกณฑ์
การค านวณภาษีอากรประเภทต่างๆ อันได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  
ภาษีเงินได้นิติบุคคล  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  อากรแสตมป์ และ
ภาษีอื่นที่เกี่ยวกับการค้า ตลอดจนศึกษาถึงหลักกฎหมายทั่วไป เกี่ ยวกับ
การจัดตั้งธุรกิจรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น บริษัทจ ากัด  ห้างหุ้นส่วน เป็นต้น 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรม สัญญา และแรงงาน
สัมพันธ์ 
 

เพิ่มรายวิชา – เพื่อให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรบริหารธุรกิจ และ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ  ม ค อ .1  ก า ร
จัดการโลจิสติกส์ 

5772101 การวิเคราะห์เชิงปริมาณส าหรับการจัดการโลจิสติกส์  3(2-2-5) 
   Quantitative Methods for Logistics Management 
      ศึกษาและปฏิบัติการน าเครื่องมือทางคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้
ในการจัดการและแก้ปัญหาโลจิสติกส์ ประกอบด้วย ก าหนดเชิงเส้น ตัว
แบบสินค้าคงคลัง ตัวแบบการขนส่ง ปัญหาการมอบหมายงาน ปัญหาการ
หาค่าต่ าสุดสูงสุด เทคนิคการพยากรณ์ 
 

 ตัดออก – โดยย้ายรายวิชาไปเป็น
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

 3591101  หลักเศรษฐศาสตร์                                         3(3-0-6) 
               Principles of Economics  
               แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วยอุปสงค์ อุปทาน ความ
ยืดหยุ่น พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต การก าหนดราคาในตลาด 
รายได้ประชาชาติ นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง การค้าระหว่าง
ประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 

เพิ่มรายวิชา – เพื่อให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรบริหารธุรกิจ และ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ  ม ค อ .1  ก า ร
จัดการโลจิสติกส์ 
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5772102 การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์                     3(3-0-6) 
   Strategic Supply Chain Management 
       วิธี แนวคิดและบทบาทของกลยุทธ์ด้านการจัดการโซ่อุปทาน 
การไหลเวียนของพัสดุและสต็อก คลังสินค้าและการกระจายสินค้า กลยุทธ์
การขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการโซ่อุปทาน การจัดองค์กร
และวางแผนส าหรับโซ่อุปทาน โลจิสติกส์และโซ่อุปทานระดับสากล 
แนวโน้มเกี่ยวกับโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน 

 ตัดออก – โดยย้ายรายวิชาไปเป็น
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

 5771105    คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับโลจิสติกส์                 3(3-0-6) 
                Mathematics and Statistics for Logistics  
                ระบบวิธีทางสถิติและการใช้สถิติ  โปรแกรมเชิงเส้น การ
เรียงล าดับ การจัดหมู่ ความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มทั้งต่อเนื่องและไม่
ต่อเนื่อง แคลคูลัส อนุพันธ์และการประยุกต์ อินทีเกรชันและการประยุกต์ 
การสุ่มตัวอย่างและการประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน สหสัมพันธ์และ
การถดถอยอย่างง่าย  เน้นการน าไปใช้เพื่อแก้ปัญหาทางด้านการจัดการ  
โลจิสติกส์ 
 

เพิ่มรายวิชา – เพื่อให้สอดคล้อง
กับ มคอ.1 การจัดการโลจิสตจิกส์ 

 5771205  ธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ                        3(3-0-6) 
               Business and International Trade  
               วิ วัฒ น าการของธุ รกิ จ ระห ว่ า งป ระ เทศ  เพื่ อ อ ธิ บ าย
ปรากฏการณ์โลกาภิวัตน์ โดยครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น ทฤษฎีทางการค้า
และการลงทุนระหว่างประเทศ รูปแบบต่างๆ ของการด าเนินธุรกิจระหว่าง
ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสภาพแวดล้อมที่
ส าคัญในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ เช่น สภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการเมือง 
 

เพิ่มรายวิชา – เพื่อให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรบริหารธุรกิจ และ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ  ม ค อ .1  ก า ร
จัดการโลจิสติกส์ 
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 5773206   การเงินและการลงทุนระหว่างประเทศ                 3(3-0-6) 
               International Finance and Investment  
               การบริหารการเงินระหว่างประเทศ การเคลื่อนย้ายเงินทุน
ระหว่างประเทศ ตลาดเงินระหว่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน เครื่องมือ
ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การสร้างก าไรจากส่วนต่างอัตรา
ดอกเบี้ย ความสัมพันธ์ระหว่างเงินเฟ้อของประเทศต่างๆ ดอกเบี้ยและ
อัตราแลกเปลี่ยน การพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยน การวัดความเสียหายจาก
การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยศึกษาถึงวิธี Option, Futer การ
จัดหาเงินทุนระยะสั้น การบริหารเงินสดระหว่างประเทศ โครงสร้างเงินทุน
และต้นทุนเงินทุนในต่างประเทศ การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ และ
การบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ 
 
 

เพิ่มรายวิชา – เพื่อให้สอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

 5772105 การจัดการตลาดและการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในงาน 
โลจิสติกส์                                                                   3(2-2-5) 
              Marketing And Customer Relationship Management in 
Logistics  
                ทฤษฏีด้านการจัดการ กระบวนการจัดการ เช่น การวางแผน 
การจัดองค์กร การจัดการพนักงาน การสั่งการ การควบคุม กลยุทธ์
การตลาด การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาดเพื่อแก้ปัญหา ลักษณะของ
ผู้บริโภคและพฤติกรรมผู้บริโภค ตลอดจนกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด 
หลักการและความสัมพันธ์ของการให้บริการลกูค้า บทบาทการบริการลูกคา้
ขององค์กรในงานโลจิสติกส์ เทคนิคการสื่อสาร การวางแผนกลยุทธ์ในการ
สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าท้ังภายในและภายนอกองค์กร 
 

เพิ่มรายวิชา – เพื่อให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรบริหารธุรกิจ และ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ  ม ค อ .1  ก า ร
จัดการโลจิสติกส์ 
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2. กลุม่วิชาเอกบังคับ 2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ  

5771103 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน                      3(2-2-5) 
   Logistics and Supply Chain Management 
      ศึกษาและปฏิบัติหลักการและการด าเนินการของโลจิสติกส์ใน
ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมโซ่อุปทานและแนวคิดการบริหารโซ่อุปทาน 
การประเมินความสามารถของโซ่อุปทาน การบริหารโซ่อุปทานทั่วโลก 

 ตัดออก – โดยย้ายรายวิชาไปเป็น
กลุ่มวิชาเอกเลือก 

 5771101   ความรู้พื้นฐานโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน                  3(2-2-5) 
               Fundamentals of Logistics and Supply Chain  
               ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
กิจกรรมโลจิสติกส์ ความเช่ือมโยงของกิจกรรมโลจิสติกส์กับการจัดการโซ่
อุปทาน บทบาทของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานต่อการพัฒนา
ความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจ  ความส าคัญของโลจิสติกส์และโซ่
อุปทานต่อระบบเศรษฐกิจ  
 

ปรับปรุง – เปลี่ยนจากวิชาแกนมา
เป็ น วิ ช า เอกบั งคั บ  และป รั บ
ค าอธิบายรายวิชาให้ทันสมัยขึ้น 

5771104 การบริหารจัดการโซ่อุปทาน                      3(2-2-5) 
       Supply Chain Management 
       ศึกษาและปฏิบัติการบูรณาการการจัดซื้อ การจัดหา และการ
บริหารโซ่อุปทานเทคนิคและกลยุทธ์ส าหรับการบริหารโซ่อุปทาน เช่น 
ระบบการบริหารข้อมูลและการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
การจัดการแบบทันเวลา การวิเคราะห์คุณค่า การก าหนดราคาส าหรับการ
จัดซื้อและจ าหน่าย การสร้างพันธมิตรในการผลิต นโยบายการจัดซื้อ การ
พัฒนาผู้ส่งมอบ ระบบโลจิสติกส์ส าหรับการผลิต การจัดหาวัตถุดิบต่างๆ 
การบริหารและจัดการความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดหา ระบบการขนถ่ายวัสดุ 
การบริหารพัสดุคงคลัง การบริการลูกค้า เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
การตัดสินใจส าหรับสนับสนุนกิจกรรมการบริหารโซ่อุปทาน 

 ตัดออก – โดยย้ายรายวิชาไปเป็น
กลุ่มวิชาเอกเลือก 
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 5771102    มาตรฐานโลจิสติกส์                                       3(3-0-6) 
                Logistics Standard  
                ความหมาย วัตถุประสงค์  องค์ประกอบ และชนิดของ
มาตรฐานโลจิสติกส์ต่างๆ เช่น มาตรฐานกล่องกระดาษลูกฟูก มาตรฐานพา
เลท มาตรฐานตู้คอนเทนเนอร์ มาตรฐานอุปกรณ์ทางโลจิสติกส์ (Logistics 
Equipment) มาตรฐานรถบรรทุกและแชสซี  

ปรับปรุง – เปลี่ยนจากวิชาแกนมา
เป็ น วิ ช า เอกบั งคั บ  และป รั บ
ค าอธิบายรายวิชาให้ทันสมัยขึ้น 

5771203 การจัดซื้อและการจัดการผู้ขาย                      3(2-2-5)               
              Purchasing and Supplier Management 
      ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทและความส าคัญของการจัดซื้อ
และการจัดหาในแง่ของโซ่อุปทาน หลักในการจัดซื้อ การตัดสินใจผลิตเอง
หรือจัดซื้อ การวางแผนและการก าหนดนโยบายการจัดซื้อ การประเมินผล
การจัดซื้อ การประเมินและการควบคุมพัสดุ  การจัดซื้อจัดหาแบบ
อิเลคทรอนิกส์ เทคนิคการเจรจาต่อรอง การวางแผนวิธีและขั้นตอนในการ
เจรจา การจัดหาผู้ขายปัจจัยการผลิต การวิเคราะห์ตัดสินใจในการเลือก
ผู้ขายปัจจัยการผลิต การประเมินผลผู้ขายปัจจัยการผลิต การเจรจาต่อรอง
กับผู้ขายปัจจัยการผลิต ตลอดจนความสัมพันธ์ของผู้ขายปัจจัยการผลิต 

5771203 การจัดซื้อและการจัดการผู้ขาย                      3(2-2-5)               
              Purchasing and Supplier Management 
              ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทและความส าคัญของการจดัซื้อ
และการจัดหาในแง่ของโซ่อุปทาน กระบวนการในการตัดสินใจซื้อ หลักใน
การจัดซื้อ การวางแผนและการก าหนดนโยบายการจัดซื้อ การประเมินผล
การจัดซื้อ การรับการเก็บรักษาพัสดุ การประเมินและการควบคุมพัสดุ การ
จัดซื้อจัดหาแบบอิเลคทรอนิกส์ การวางแผนยุทธวิธีและขั้นตอนในการ
เจรจาต่อรอง การจัดหาผู้ขายปัจจัยการผลิต การตัดสินใจในการเลือกผู้ขาย
ปัจจัยการผลิต การประเมินผลผู้ขายปัจจัยการผลิต การเจรจาต่อรองกับ
ผู้ขายปัจจัยการผลิต ตลอดจนความสัมพันธ์ของผู้ขายปัจจัยการผลิต 

ปรับปรุง – ค าอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

5772103 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับโลจสิติกส์        3(2-2-5) 
   Information Technology for Logistics 
      ศึกษาและปฏิบัติทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ระบบโลจิสติกส์ แนวคิดและโครงสร้างการพัฒนาระบบสารสนเทศ การ
วิเคราะห์ การออกแบบ การทดสอบ การน าไปใช้งาน และการบ ารุงรักษา
ระบบสารสนเทศ การรวบรวมข้อมูล (Data Capture) การก าหนด
มาตรฐานสินค้า (Barcode) การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDI) 
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการน าการค้าอิเล็กทรอนิกส์ (E-
commerce) มาใช้ในการจัดการ 

 
 

ตัดออก – โดยย้ายรายวิชาไปเป็น
กลุ่มวิชาเอกเลือกเพื่อให้สอดคล้อง
กับ มคอ.1 
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5772104 เทคโนโลยีการขนส่ง             3(2-2-5) 
   Transportation Technology 
       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการขนส่งแต่ละประเภท เช่น ทางบก 
ทางน้ า ทางอากาศ และอื่น ๆ กระบวนการในการขนส่งในงานโลจิสติกส์ 
ระบบการกระจายสินค้าจากคลังไปสู่ลูกค้า การจัดการเกี่ยวกับเอกสารและ
โปรแกรมส าเร็จรูปที่เกี่ยวข้อง การบริหารกลุ่มยานพาหนะในการขนส่ง 
การเลือกใช้ยานพาหนะในการขนส่ง 

 ตัดออก – โดยย้ายรายวิชาไปเป็น
กลุ่มวิชาเอกเลือก 

5772201 เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพ่ืองานโลจสิติกส ์        3(2-2-5) 
       Renewable Energy Technology for Logistics 
       ศึกษาและปฏิบัติในด้านพลังงานทดแทน การประยุกต์ใช้และ
ศักยภาพของแหล่งพลังงานทดแทน การเลือกใช้พลังงานทดแทนเพื่อใช้ใน
งานโลจิสติกส์และลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ เช่น การเปลี่ยนมาใช้ก๊าซ
ธรรมชาติแทนน้ ามันในภาคการขนส่ง การน าของเหลือจากภาคการผลิต
กลับมาเป็นพลังงานทดแทน รวมถึงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 
 

 ตัดออก – โดยย้ายรายวิชาไปเป็น
ก ลุ่ ม วิ ช า เอ ก เลื อ ก  เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ และ
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน 

 5772101   การวิเคราะห์เชิงปริมาณส าหรับการจัดการโลจิสติกส์ 3(2-2-5) 
               Quantitative for Logistics Management  
               การก าหนดเชิงเส้น ตัวแบบสินค้าคงคลัง ตัวแบบการขนส่ง 
ปัญหาการมอบหมายงาน ปัญหาการหาค่าต่ าสุดสูงสุด เทคนิคการพยากรณ์      

ปรับปรุง – เปลี่ยนจากวิชาแกนมา
เป็ น วิ ช า เอกบั งคั บ  และป รั บ
ค าอธิบายรายวิชาให้ทันสมัยขึ้น 

5772202 ระบบบรรจุภณัฑส์ าหรับโลจิสติกส ์          3(2-2-5) 
   Packaging System for Logistics 
     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคของระบบบรรจุ
ภัณฑ์หน้าที่และความส าคัญของ ระบบบรรจุภัณฑ์ ในอุตสาหกรรม 
คุณสมบัติของวัสดุต่างๆที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อ รวมถึงการวางแผน และ
วิเคราะห์ระบบบรรจุภัณฑ์ในงานโลจิสติกส์ 

 ตัดออก – โดยย้ายรายวิชาไปเป็น
กลุ่มวิชาเอกเลือก 
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 5772102   การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์                          3(2-2-5) 
               Strategic Supply Chain Management  
               แนวคิดและบทบาทของกลยุทธ์ด้านการจัดการโซ่อุปทาน การ
ไหลเวียนของพัสดุและสต็อก คลังสินค้าและการกระจายสินค้า กลยุทธ์การ
ขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการโซ่อุปทาน การจัดองค์กรและ
วางแผนส าหรับโซ่อุปทาน โลจิสติกส์และโซ่อุปทานระดับสากล แนวโน้ม
เกี่ยวกับโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน 

ปรับปรุง – เปลี่ยนจากวิชาแกนมา
เป็ น วิ ช า เอกบั งคั บ  และป รั บ
ค าอธิบายรายวิชาให้ทันสมัยขึ้น 

5772203 การวางแผนและควบคุมการผลิต          3(2-2-5) 
   Production Planning and Control 
      ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบของการผลิตในกิจการ
ทางอุตสาหกรรมการควบคุมคุณภาพและปริมาณ รวมทั้งราคาและ
มาตรฐานตามที่ต้องการ การเลือกท าเลที่ตั้งของโรงงานและกระบวนการที่
ใช้ในการผลิต การคาดการณ์ในอนาคต เทคนิคการพยากรณ์ การวิเคราะห์
ตลาด การหาวัตถุดิบการจัดการและควบคุมวัสดุคงคลัง 
 

 ตัดออก – โดยย้ายรายวิชาไปเป็น
กลุ่มวิชาเอกเลือก 

5773204  กฎหมายเกี่ยวกับโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ  
                                                                              3(3-0-6) 
              Logistics and International Trade Law 
               ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับของการขนส่ง
สินค้าและบริการทางบก ทางน้ า ทางอากาศ และอื่นๆ ความรับผิดชอบ
ระหว่างผู้ส่งสินค้า ผู้สั่งซื้อ ผู้รับขนส่ง และบริษัทประกันภัยในความช ารุด 
บกพร่องสูญหายของสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ในกรณีปกติและกรณีวินาศภัย
ต่างๆ กฎหมายระหว่างประเทศ ข้อสัญญา อนุสัญญาของการซื้อขายสินค้า
และการบริการระหว่างประเทศ กฎเกณฑ์ของ WTO, GATT และ EU 
รวมทั้งกลุ่มเศรษฐกิจอ่ืนๆ 

5773204  กฎหมายเกี่ยวกับโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ  
                                                                              3(3-0-6) 
              Logistics and International Trade Law  
               มาตรฐานโลจิสติกส์  กฎหมายโลจิสติกส์ทางบก กฎหมาย     
โล จิ ส ติ ก ส์ ท างน้ า  ก ฎ ห มาย โลจิ ส ติ ก ส์ ท างอ ากาศ ห รื อ ก ารบิ น 
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พระราชบัญญัติรถยนต์ พระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก พระราชบัญญัติทางหลวง พร้อมด้วยกฎกระทรวง ระเบียบฯ 
ข้อบังคบั 

ปรับปรุง – ค าอธิบายรายวิชาให้
ทันสมัยขึ้น 
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5772204 การออกแบบระบบคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินคา้ส าหรับ  
โลจสิติกส ์                                                                 3(2-2-5) 
   Warehouse and Distribution Center Design for 
Logistics 
      ศึกษาและปฏิบัติแนวทางในบริหารจัดการคลังสินค้า และศูนย์
กระจายสินค้า แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงบทบาทคลังสนิค้าในโซ่อุปทานเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มและประสิทธิภาพ เลือกท าเลที่ตั้ง และการวางผังคลังสินค้า
และศูนย์กระจายสินค้า การวางแผนการไหลของวัสดุ การสร้างแบบจ าลอง
ในการออกแบบวิเคราะห์คลังสินค้าและกระจายสินค้า ปัจจัยทางการเงิน
เกี่ยวกับคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า กรณีศึกษาจากหน่วยงานจริง 

5772204 การออกแบบระบบคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินคา้ส าหรับ  
โลจสิติกส ์                                                                 3(2-2-5) 
   Warehouse and Distribution Center Design for 
Logistics 
       หลักการจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า ความส าคัญ 
ประเภท การด าเนินงานในคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า การสร้าง
มูลค่าเพิ่มและประสิทธิภาพสูงสุดกา เลือกท าเลที่ตั้ง และการวางผัง 
คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า การวางแผนการไหลของวัสดุ รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการคลังสินค้าและศูนย์
กระจายสินค้า 

ปรับปรุง – ค าอธิบายรายวิชาให้
ทันสมัยขึ้น 

5773101 เทคโนโลยีการเก็บรักษาสินค้าและสินค้าคงคลัง        3(2-2-5) 
   Saving heals goods and Inventory System Technology 
       ศึกษาและปฏิบัติการเก็บรักษาสินค้าจัดซื้อและจัดหา นโยบาย
ในการเก็บรักษาสินค้า วัตถุดิบ ส่วนประกอบ และสินค้าส าเร็จรูป การ
คัดเลือกและประเมินผู้จัดส่งสินค้าและวัตถุดิบ การวางแผนการการเก็บ
รักษาสินค้ารายงานเกี่ยวกับการเก็บรักษาสินค้า การจัดการความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรกับผู้ส่งสินค้า วัตถุประสงค์และเป้าหมายของสินค้าคงคลัง 
หลักการจัดการวัสดุคงคลังแบบดั้งเดิม การน าเทคนิคและวิธีการที่ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพมาใช้ในการตัดสินใจด้านวัสดุคงคลัง 

5773101 เทคโนโลยีการเก็บรักษาสินค้าและสินค้าคงคลัง        3(2-2-5) 
   Product Storage Technology and Inventory 
       หลักพื้นฐานการจัดการสินค้าคงคลัง ประเภทสินค้าคงคลัง 
ต้นทุนสินค้าคงคลัง การตรวจนับจ านวนสินค้าคงคลัง ระบบการควบคุม
สินค้าคลังคลัง ระบบการสั่งซื้อท่ีประหยัด การรวมความเสี่ยงด้านสินค้าคง
คลัง การออกแบบและการจัดวางสินค้าคงคลัง หลักการทันเวลาพอดี และ
ระบบการผลิตแบบผลักและดึง การคิดต้นทุนสินค้าคงคลัง การวัด
ประสิทธิภาพของสินค้าคงคลัง ตลอดจนวิธีการต่างๆ ที่ใช้ใน การควบคุม
สินค้าคงคลัง 

ปรับปรุง – ค าอธิบายรายวิชาให้
ทันสมัยขึ้น 

 5772206   การน าเข้าและส่งออก                                     3(3-0-6) 
               Import and Export  
                หลักการน าเข้าและส่งออก กระบวนการน าเข้า และส่งออก
สินค้า กฏหมายระหว่างประเทศ ข้อสัญญา อนุสัญญาของการซื้อขายสินค้า 
การเลือกใช้เอกสารในการน าเข้าและส่งออกที่เหมาะสมกับรูปแบบการ
ขนส่ง ความส าคัญของการน าเข้าและสง่ออก ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหวา่ง

เพิ่มรายวิชา – เพื่อให้สอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
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ประเทศ การประกันภัยส าหรับการส่งออกและน าเข้าสินค้า ระเบียบปฏิบัติ
ในการส่งออกสินค้า เงื่อนไขทางการค้า ระเบียบปฏิบัติในการน าเข้าสินค้า 
มาตรการด้านภาษีอากรในการส่งออกและน าเข้าสินค้า เอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับการค้าระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและสนธิสัญญา
การค้าระหว่างประเทศ การเงินส าหรับการน าเข้าและส่งออก การส่งออก
และน าเข้าออนไลน์  

5773102 การวางแผนอุปสงค์และสินค้าคงคลัง         3(2-2-5) 
   Demand and Inventory Planning 
      ศึกษาและปฏิบัติการโครงสร้างเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง ลักษณะ
ของปัญหาสินค้าคงคลัง เทคนิคการพยากรณ์ความต้องการและการวางแผน
ระดับการจัดเก็บสินค้าคงคลัง การควบคุมระดับสินค้าคงคลังการตรวจนับ
สินค้าคงคลังในรูปแบบต่างๆ การค านวณจุดสั่งซื้อและปริมาณการสั่งซื้อที่
เหมาะสม 

 ตั ด อ อ ก  – เนื้ อ ห า ร วม อ ยู่ ใน
รายวิชาสินค้าคงคลัง 

5773201 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการกระจายสินค้า        3(2-2-5) 
   Information Technology For Barcode/RFID 
      ศึกษาและปฏิบัติเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการกระจายสินค้าใน
ระบบโลจิสติกส์ การรวบรวมข้อมูล การก าหนดมาตรฐานสินค้า ระบบRFID 
การกระจายสินค้า โดยเน้นการจัดการช่องทางการจัดจ าหน่ายและการ
แจกจ่ายผลิตภัณฑ์ ระบบงานการจัดจ าหน่าย การจัดจ าหน่าย การคัดเลือก
คนกลาง บทบาทและหน้าที่ของคนกลาง กระบวนการการจัดระบบการ 
แจกจ่ายผลิตภัณฑ์ โดยเน้นโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

5773201 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการกระจายสินค้า        3(2-2-5) 
   Information Technology For Barcode/RFID  
               การจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า บทบาทของการ
ขนส่งและการกระจายสินค้า รูปแบบ/ประเภทของการขนส่ง ประโยชน์ของ
การขนส่ง ปัจจัยส าคัญของการขนส่ง การเช่ือมโยงระบบการขนส่ง การ
ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ รูปแบบและกลยุทธ์ในการกระจายสินค้า 
รวมถึงการเลือกประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการขนส่งและกระจาย
สินค้าท่ีเหมาะสม  

ปรับปรุง – ค าอธิบายรายวิชาให้
ทันสมัยขึ้น 

5773103 ระบบการผลิตแบบลีน             3(3-1-5) 
       LEAN Manufacturing 
      ศึกษาและปฏิบัติถึงโครงสร้างของการผลิต ลดของเสียใน
ระหว่างการผลิต รวมไปถึงจุดที่เกิดของเสียต่างๆ เช่น การรอคอย การ

 ตัดออก – โดยย้ายรายวิชาไปเป็น
กลุ่มวิชาเอกเลือก 
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ขนส่ง สินค้าขาดสต็อก การผลิตเกิน และสินค้าล้นสต็อก นอกจากนั้น ยัง
ลดความผันแปรในการผลิตตลอดทั้งกระบวนการ เช่น การบริหารวัตถุดิบ 
การสื่อสารในองค์การ การลดขั้นตอนในการผลิต และอื่นๆ 
 5773108    การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์                              3(2-2-5) 

                Logistics Cost Management  
                องค์ประกอบต้นทุนโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การค านวณ
ต้นทุนตามกิจกรรม ความส าคัญของต้นทุนโลจิสติกส์ ต้นทุนการจัดซื้อ
จัดหา (Procurement Cost) ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง ต้นทุนการ
บริหารคลังสินค้า (Warehouse Management Cost) ต้นทุนการจัดการ
ขนส่งสินค้า (Transportation Cost) ต้นทุนค่าขนส่งเพื่อการส่งออก 
(Export Cost) ค่าระวาง (Freight Cost) การเปรียบเทียบต้นทุนโลจิสติกส์ 
การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ การประเมินผลกระทบต่อต้นทุนทาง
เศรษฐศาสตร์ของการขนส่ง 

เพิ่มรายวิชา – เพื่อให้สอดคล้อง
กับ มคอ.1 การจัดการโลจิสตจิกส์ 

5773202 การจัดการโซ่อุปทานส าหรับธรุกิจค้าปลีก        3(3-0-6) 
   Supply Chain Management for Retail Business 
      ศึกษาความหมายความส าคัญและขอบข่ายของการจัดการโซ่
อุปทานที่มีต่อธุรกิจค้าปลีก นอกจากนี้ศึกษากระบวนการในระบบโซ่
อุปทาน เริ่มตั้งแต่ซัพพลายเออร์ต้นน้ า ผู้ผลิต ผู้กระจายสินค้า ผู้ค้าปลีก ไป
ถึงผู้บริโภคปลายน้ าการลดลดต้นทุนและลดเวลาการส่งมอบและการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

 ตัดออก – โดยย้ายรายวิชาไปเป็น
กลุ่มวิชาเอกเลือก 

5773203 การจัดการการค้าระหว่างประเทศ          3(3-0-6) 
   International Trade Management  
      ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการน าเข้าและส่งออกสินค้า ตลอดจน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระบบ L/C ระบบภาษีและพิธีการศุลกากรระหว่าง
ประเทศ กลไกของระบบการค้าและธุรกิจระหว่างประเทศ กฎหมาย

 ตัดออก – เนื้อหารายวิชามีความ
ซ้ าซ้อน 
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ระหว่างประเทศ ข้อสัญญา อนุสัญญาของการซื้อขายสินค้าและการบริการ
ระหว่างประเทศ 
 

 5773205  การวิจัยการด าเนินงานเบื้องต้น         3(3-0-6)         
    Introduction to Operation Research 
                หลักการท าวิจัยเบื้องต้น รูปแบบการท าวิจัย วิธีการวิจัย ร่วม
ถึงการด าเนินงานวิจัยขั้นพื้นฐาน เพื่อการน าเสนอโครงร่างงานวิจัย 

เพิ่มรายวิชา – โดยย้ายมาจากเอก
เลื อ ก  แ ล ะ ท า ก า ร ป รั บ ป รุ ง
ค าอธิบายรายวิชาให้ทันสมัยขึ้น 

 5774101   การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีโลจิสติกส ์                3(3-0-6) 
               Research and Development in Logistic Technology 
                การท าวิจัยโดยมุ่งเน้นในเรื่องการของการจัดการโลจิสติกส์ 
การใช้เทคนิคและเครื่องมือในการวิจัย กระบวนการ และกรรมวิธีในการท า
วิจัย โดยเริ่มตั้งแต่การเขียนข้อเสนอการวิจัย การออกแบบสอบถาม การ
เก็บรวบรวมข้อมูล การใช้สถิติเพื่อการวิจัย การประมวลผล การวิเคราะห์
ข้อมูล รวมทั้งการน าเสนองานวิจัย 
 

เพิ่มรายวิชา – โดยย้ายมาจากเอก
เลื อ ก  แ ล ะ ท า ก า ร ป รั บ ป รุ ง
ค าอธิบายรายวิชาให้ทันสมัยขึ้น 

3. กลุ่มวิชาเอกเลือก 3. กลุ่มวิชาเอกเลือก  

 5771103 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน                      3(2-2-5) 
   Logistics and Supply Chain Management 
       ความหมายของโลจิสติกส์และซัพพลายเชนโซ่อุปทานเชิงการ
จัดการ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเชิงปฏิบัติการ การจัดการโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทานเชิงการออกแบบระบบ การวางแผนการผลิต การ
จัดการคลังสินค้า การจัดการศูนย์กระจายสินค้า ระบบสารสนเทศ
ส าหรับโลจิสติสก์และซัพพลายเชน การขนส่งทางเรือ การขนส่งทางอากาศ 
และการขนส่งทางบก กระประเมินส าหรับโลจิสติสก์และซัพพลายเชน 
 

เพิ่มรายวิชา – โดยย้ายมาจากเอก
บังคับ 
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 5771104 การบริหารจัดการโซ่อุปทาน                      3(2-2-5) 
       Supply Chain Management 
       ความรู้พื้นฐานส าหรับวิชาการบริหารจัดการโซ่อุปทาน การ
จัดการจัดซื้อจัดหา การก าหนดราคาส าหรับการจัดซื้อ การวางแผนและ
จัดระบบการผลิต การสร้างพันธมิตรในการผลิต ทฤษฎีโซ่คุณค่า ระบบการ
ขนถ่ายวัสดุ การวางแผนทรัพยากรและการจัดการไหลของวัสดุหรือวัตถุดิบ 
การจัดการความเสี่ยง การจัดการคลังสินค้า การจัดการสินค้าคงคลัง การ
จัดการศูนย์ประจายสินค้า และกรณีศึกษาโซ่อุปทานธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง 
 

เพิ่มรายวิชา – โดยย้ายมาจากเอก
บังคับ 

5771204 การบัญชีการเงินส าหรับโลจิสติกส ์          3(2-2-5) 
   Financial Accounting for Logistics 
      ศึกษาและปฏิ บั ติ ถึ งลักษณ ะและแนวคิดทางการบัญ ชี 
กระบวนการบันทึกบัญชี การจัดท าเอกสารประกอบการลงบัญชีขั้นต้น 
สมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันเฉพาะ จัดท างบทดลองการปรับปรุงและการ
แก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี และการจัดท างบการเงิน ส าหรับกิจการ
พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม การบัญชีส าหรับสินทรัพย์ หน้ีสินและส่วน
ของผู้ถือหุ้น การอ่านรายงานทางการเงิน 

 ตัดออก – โดยย้ายไปเป็นวิชาแกน 

 5771201 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ                           3(3-0-6) 
              Multimodal Transport  
               ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 
กฎหมายและกฎเกณฑ์ทางการค้า อนุสัญญาระหว่างประเทศและกฎหมาย
ไทยที่ใช้กับการขนส่งในแต่ละรูปแบบ พ.ร.บ. การขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบ สิทธิ หน้าที่และความรับผิดทางแพ่ง การควบคุมการประกอบการ
ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 
 

เพิ่มรายวิชา – โดยย้ายมาจากวิชา
แกน และปรับค าอธิบายราบวิชา
ให้ทันสมัยขึ้น 
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5772105 การจัดการตลาดและการจัดการลกูค้าสัมพันธ์ในงานโลจิสติกส์
                                                                       3(2-2-5) 
       Environment Marketing And Customer Relationship  
Management in Logistics 
       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาด การวิเคราะห์โอกาสทาง
การตลาดเพื่อแก้ปัญหา ศึกษาถึงลักษณะของผู้บริโภคและพฤติกรรมผู้บริโภค 
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด หลักการและ
ความสัมพันธ์ของการให้บริการลูกค้า บทบาทการบริการลูกค้าขององค์กรในงานโลจิ
สติกส์ การวางแผนกลยุทธ์ในการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าทั้งภายในและภายนอก
องค์กร 

 ตัดออก – โดยย้ายไปเป็นวิชาแกน 

 5771202    การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนส่ง                    3(3-0-6) 
               Insurance on Transport Industry  
               ลักษณะและขอบเขตของธุรกิจประเภทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมการขนส่ง หลักการส าคัญเกี่ยวกับการประกันภัยและการ
ขนส่ง การจัดการความเสี่ยง การประกันภัยความรับผิดชอบของผู้ขนส่ง
ภายในประเทศ  การประกันภัยส าหรับผู้ประกอบการขนส่งทางบก ทาง
ทะเล ทางอากาศ และการขนส่งต่อเนื่อง การประกันภัยสินค้า การ
ประกันภัยสินค้า การเรียกร้องและชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและอื่นๆ 

เพิ่มรายวิชา – โดยย้ายมาจากวิชา
แกน และปรับค าอธิบายราบวิชา
ให้ทันสมัยขึ้น 

5772205 เทคโนโลยีการติดตามการขนส่ง                      3(2-2-5)  
   Transport Systems Technology 
               ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเส้นทางการขนส่งหลักการและแนวคิดในการ
บริหารเส้นทางการขนส่งสินค้าการวางแผนและวิเคราะห์เส้นทางการรับและส่งสินค้า
การจัดเส้นทางและเวลาในการด าเนินงานทรัพยากรขนส่งการตัดสินใจเลือกเส้นทาง
การขนส่งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เช่น การใช้
แบบจ าลองคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาระบบขนส่ง 

5772205 เทคโนโลยีการติดตามการขนส่ง                      3(2-2-5)  
   Transport Systems Technology 
               ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทฤษฎีแนวคิดในการบริหารเส้นทาง
การขนส่งสินค้าการวางแผนและวิเคราะห์เส้นทางการรับและส่งสินค้าการ
จัดเส้นทาง ทฤษฎีระบบ GPS, GIS, GPS Tracking, การใช้เครื่องมือในการ
ส ารวจด้วย GPS  การออกแบบเส้นทางการขนส่ง การจัดการระบบขนส่ง
ด้วย GPS, GIS การใช้งานและการบริหารจัดการระบบ GPS Tracking  

ปรับปรุ ง – เนื้ อหารายวิชาให้
ทันสมัยและสอดคล้องกับวิชา
ทางโลจิสติกส์ 



                               

 

  

84 

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555 หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 

 5772103    เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับโลจิสติกส์                 3(2-2-5) 
                Information Technology for Logistics  
                 บทบาทและความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ของการ
ไหลของสารสนเทศทางโลจิสติกส์ การออกแบบระบบสารสนเทศโลจิสติกส์ 
ระบบสารสนเทศส าหรับงานด้านโลจิสติกส์ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับงานบริหารคลังสินค้า เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับงานขนส่งสินค้า 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆให้เหมาะสม
กับงานโลจิสติกส์ เช่น ระบบบาร์โค้ด ระบบ RFID  E-Commerce เป็นต้น    

เพิ่ มรายวิชา – โดยย้ายมาจาก
วิชาเอกบังคับ และปรับค าอธิบาย
ราบวิชาให้ทันสมัยขึ้น 

5773104  การจัดการคุณภาพทั่วองค์กร                        3(3-0-6) 
               Total Quality Management 
        ศึกษาปรัชญา ขอบเขตและองค์ประกอบในการจัดการคุณภาพ
ทั่วทั้งองค์กรในมุมมองต่างๆ ปัจจัยแห่งความส าเร็จ ความล้มเหลว และข้อ
ควรค านึงในการน าการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กรไปประยุกต์ใช้ทั้งในภาค
การผลิต และภาคบริการ บทบาทของผู้บริหารในการก าหนดนโยบายและ
จัดการคุณภาพ ความมีส่วนร่วมของพนักงานในการปรับปรุงคุณภาพ 
เครื่องมือปรับปรุงคุณภาพ การรักษามาตรฐานคุณภาพ ปัจจัยมนุษย์ในการ
จัดการงานคุณภาพ 

 ตั ด ออก  – เนื้ อ ห าราย วิ ช า ไม่
สอดคล้องกับวิชาทางโลจิสติกส์ 

 5772104  เทคโนโลยีการขนส่ง                                       3(2-2-5) 
               Transportation Technology  
                บทบาทและความส าคัญของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการ
ขนส่ง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการขนส่งต่างๆ เช่น การจัดเส้นทางและ
ตารางเวลาเดินรถด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟแวร์ส าเร็จรูปในการ
จัดเส้นทางและตารางเวลาเดินรถ ระบบจีพีเอส ในการบริหารเส้นทางการ
ขนส่ง ระบบบริหารจัดการกองยานพาหนะเป็นต้น 
 

เพิ่ มรายวิชา – โดยย้ายมาจาก
วิชาเอกบังคับ และปรับค าอธิบาย
ราบวิชาให้ทันสมัยขึ้น 
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5773105 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในงานโลจสิติกส ์        3(3-0-6) 
   Human Resource Management in Logistics 
      ศึกษาถึงความหมายและความส าคัญของการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ ขอบข่าย บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในงานอุตสาหกรรม แนวคิด 
ทฤษฎีการจัดการทรัพยกรมนุษย์ การจัดท าค าอธิบายลักษณะงาน การ
จัดท าค าก าหนดลักษณะเฉพาะของงาน การวางแผนก าลังคน การสรรหา 
การฝึกอบรม ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รวมถึง
ศึกษาโปรแกรมประยุกต์เพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

5773105  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในงานโลจิสติกส์           3(3-0-6) 
               Human Resource Management in Logistics  
               ความหมายและความส าคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
งานโลจิสติกส์ ขอบข่าย บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในงานอุตสาหกรรม
ทางด้านในงานโลจิสติกส์ แนวคิด ทฤษฎีการจัดการทรัพยกรมนุษย์ การ
จัดท าค าอธิบายลักษณะงานการก าหนดลักษณะเฉพาะของงานโลจิสติกส์
การวางแผนก าลังคน การสรรหา การฝึกอบรม ปัญหาและอุปสรรคในการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงศึกษาโปรแกรมประยุกต์เพื่อการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ 
 

ปรับปรุง – ค าอธิบายรายวิชา ให้
สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 

 5772202   ระบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับงานโลจิสติกส์                  3(2-2-5) 
               Packaging System for Logistics  
               หลักการและเทคนิคของระบบบรรจุภัณ ฑ์หน้ าที่ และ
ความส าคัญของ ระบบบรรจุภัณฑ์ มาตรฐานของบรรจุภัณฑ์ วัสดุและชนิด
ของบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์เพื่อการน าเข้าและส่งออก บรรจุภัณฑ์เพื่อการ
ขนส่ง การวางแผนและวิเคราะห์บรรจุภัณฑ์งานโลจิสติกส์ 
 

เพิ่มรายวิชา – เปลี่ยนจากวิชาเอก
บังคับมาเป็นวิชาเอกเลือก และ
ปรับค าอธิบายราบวิชาให้ทันสมัย
ขึ้น 

5773106 ทฤษฎีเกมส์และกลยุทธ์ทางธุรกิจ         3(3-0-6) 
   Game Theory and Business Strategy 
       กฎเกณฑ์ ส่วนประกอบและรูปแบบการแข่งขันทางธุรกิจ เกมส์
ทางธุรกิจที่มีผู้เล่นพร้อมกัน เกมส์ทางธุรกิจแบบมีล าดับขั้นของการตัดสนิใจ 
ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบเชิงกลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาดในล าดับที่
แตกต่างกัน การวางกลยุทธ์ทางธุรกิจแบบผสม การเล่นเกมส์ทางธุรกิจที่มี
เงื่อนไขของเวลาและจ านวนครั้ง 

5773106  ทฤษฎีเกมส์และกลยุทธ์ทางธุรกิจ                        3(2-2-5) 
                Game Theory and Business Strategy  
                     กฎเกณฑ์ ส่วนประกอบและรูปแบบการแข่งขันทางธุรกิจ 
เกมส์ทางธุรกิจที่มีผู้เล่นพร้อมกัน เกมส์ทางธุรกิจแบบมีล าดับขั้นของการ
ตัดสินใจ ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบเชิงกลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาดใน
ล าดับที่แตกต่างกัน การวางกลยุทธ์ทางธุรกิจแบบผสม การเล่นเกมส์ทาง
ธุรกิจมีเง่ือนไขของเวลาและจ านวนครั้ง 
 

คงเดิม 
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5772105  เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม            3(3-0-6) 
    Industrial economics 
        ศึกษาโครงสร้างเศรษฐกิจไทยและโครงสร้างของภาคอุตสาหกรรม 
ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม กับการพัฒนาเศรษฐกิจ การ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน การเลือกท าเลที่ตั้งของอุตสาหกรรม วิธีหาแหล่งเงินทุน
เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม และน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม 

 ตัดออก – เนื้อหารายวิชารวมอยู่
ในวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ 

 5772203   การวางแผนและควบคุมการผลิต                       3(2-2-5) 
                Production Planning and Control  
                องค์ประกอบของการผลิตในกิจการทางอุตสาหกรรมการควบคุม
คุณภาพและปริมาณ รวมทั้งราคาและมาตรฐานตามที่ต้องการ การเลือกท าเลที่ตั้ง
ของโรงงานและกระบวนการที่ใช้ในการผลิต การคาดการณ์ในอนาคต เทคนิคการ
พยากรณ์ การวิเคราะห์ตลาด การหาวัตถุดิบการจัดการและควบคุมวัสดุคงคลัง 

เพิ่มรายวิชา – เปลี่ยนจากวิชาเอก
บังคับมาเป็นวิชาเอกเลือก และ
ปรับค าอธิบายราบวิชาให้ทันสมัย
ขึ้น 

5773205  การวิจัยการด าเนินงานเบื้องต้น         3(3-0-6)         
    Introduction to Operation Research 
              ศึกษาแนะน าระเบียบและวิธีการส าหรับการท าวิจัยโลจิสติกส์ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล แนวทางการทดสอบเพื่อหาผลลัพธ์และข้อมูลจาก
โครงงาน การประมวลผลและวิเคราะห์โครงงาน วิธีการจัดท าเอกสารและ
รายงาน การน าเสนอโครงงาน 

 ตัดออก – โดยย้ายไปอยู่วิชาเอก
บังคับ 

 5773103   ระบบการผลิตแบบลีน                                     3(2-2-5) 
               LEAN Manufacturing System  
               โครงสร้างของการผลิต ลดของเสียในระหว่างการผลิต รวมไป
ถึงจุดที่เกิดของเสียต่างๆ เช่น การรอคอย การขนส่ง สินค้าขาดสต็อก การ
ผลิตเกิน และสินค้าล้นสต็อก นอกจากนั้น ยังลดความผันแปรในการผลิต
ตลอดทั้งกระบวนการ เช่น การบริหารวัตถุดิบ การสื่อสารในองค์การ การ
ลดขั้นตอนในการผลิต และอื่นๆ 

เพิ่มรายวิชา – เปลี่ยนจากวิชาเอก
บังคับมาเป็นวิชาเอกเลือก และ
ปรับค าอธิบายราบวิชาให้ทันสมัย
ขึ้น 
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5774101  การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยโีลจิสติกส ์        3(3-0-6) 
    Research and Development in Logistic Technology 
        ศึกษาหัวข้อโครงงานโลจิสติกส์ เพื่อศึกษา ทดลองและพัฒนา 
โดยจะต้ องมี การส่ งปริญ ญ านิพนธ์  เมื่ อจบภาคการศึกษา ซึ่ งจะ
ประกอบด้วย โดยหัวข้อโครงงานจะต้อง สอดคล้องกับกลุ่มสาขาวิชาที่
นักศึกษาเลือกเรียน 
 

 ตัดออก – โดยย้ายไปอยู่วิชาเอก
บังคับ 

 5772201 เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพ่ืองานโลจสิติกส ์        3(2-2-5) 
       Renewable Energy Technology for Logistics 
               พลังงานทดแทน การประยุกต์ใช้งานและศักยภาพของแหล่ง
พลังงานทดแทนประเภทต่างๆ การเลือกใช้พลังงานทดแทนเพื่อใช้ในงาน  
โลจิสติกส์ เพื่อลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ เช่น การเปลี่ยนมาใช้ก๊าซ
ธรรมชาติแทนน้ ามันในภาคการขนส่ง การน าของเหลือท้ิงจากภาคการผลิต
กลับมาเป็นพลังงานทดแทน รวมถึงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 
 

เพิ่มรายวิชา – เปลี่ยนจากวิชาเอก
บังคับมาเป็นวิชาเอกเลือก และ
ปรับค าอธิบายราบวิชา เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ และ
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน 

 5773109    การขนส่งสินค้าและบริหารเส้นทางในงานโลจสิติกส์  3(2-2-5) 
                Freight and Route Management in Logistics  
                การขนส่งกับการจัดการโลจิสติกส์ ลักษณะทั่วไปของการ
ขนส่ง  วิธีการขนส่ง การบริหารขนส่ง การบริหารกลุ่มยานพาหนะ การ
เลือกวิธีการขนส่ง ชนิดของยานพาหนะบนถนน การเลือกรถยนต์ในการ
ขนส่ง  หลักการและแนวคิดในการบริหารเส้นทางการขนส่งสินค้า การ
วางแผนและการวิเคราะห์เส้นทางการรับและส่งสินค้า การจัดการเส้นทาง
และตารางเวลาในการขนส่ง การวางแผนและการจัดหาทรัพยากรในการ
ขนส่ง การใช้ระบบจีพีเอสในการบริหารเส้นทางการขนส่ง 
  

เพิ่มรายวิชา – เพื่อให้สอดคล้อง
กับ มอค. 1 การจัดการโลจิสติกส์ 
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 5773202    การจัดการโซ่อุปทานส าหรับธุรกิจค้าปลีก              3(2-2-5) 
                Supply Chain Management for Retail Business  
                 ความหมายความส าคัญและขอบข่ายของการจัดการโซ่
อุปทานที่มีต่อธุรกิจค้าปลีก นอกจากนี้ศึกษากระบวนการในระบบโซ่
อุปทาน เริ่มตั้งแต่ซัพพลายเออร์ต้นน้ า ผู้ผลิต ผู้กระจายสินค้า ผู้ค้าปลีก ไป
ถึงผู้บริโภคปลายน้ าการลดลดต้นทุนและลดเวลาการส่งมอบและการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า การปรับปรุงการจัดการโซ่อุปทาน 
ทั้งหมดนี้เพื่อให้ประสิทธิภาพโดยรวมของธุรกิจค้าปลีกให้สูงขึ้น 
 

เพิ่มรายวิชา – เปลี่ยนจากวิชาเอก
บังคับมาเป็นวิชาเอกเลือก และ
ปรับค าอธิบายราบวิชาให้ทันสมัย
ขึ้น 

 5773207     การขนถ่ายวัสดุ                                           3(2-2-5) 
                 Material Handling  
                 ทฤษฎี ระบบการขนถ่ายวัสดุ เครนส าหรับเคลื่อนย้ายวัสดุ 
การออกแบบโซ่ล าเลียง ส าหรับงานขนถ่ายวัสดุ การออกแบบกระพ้อ
ล าเลียง กลไกการปล่อยวัสดุของกระพ้อขนถ่ายวัสดุความเร็วสูง การ
ออกแบบระบบก าจัดฝุ่นท่ีเกิดจากการขนถ่ายวัสดุ อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ การ
ขนถ่ายวัสดุด้วยลม สายพานล าเลียง เรื่องทั่วไปการขนถ่ายวัสดุ 
 

เพิ่มรายวิชา – เพื่อให้สอดคล้อง
กับ มอค. 1 การจัดการโลจิสติกส์ 

 5774103   การจ าลองสถานการณ์ทางโลจิสติกส์                   3(2-2-5) 
                Simulation in Logistics 
                 ซอฟท์แวร์จ าลองสถานการณ์ในการขนส่ง การวางแผน การ
จัดการโซ่อุปทาน การสร้างโมเดล รูปแบบ System Dynamic, Process 
Centric (Discrete Event) และ Agent Based การสร้าง โมเดลแบบ
กราฟฟิก 
 
 

เพิ่มรายวิชา – เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ในปัจจุบันของการ
ท างาน 
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 5772207   ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ        3(3-0-6) 
                International Trade Theory and Policy  
                 ทฤษฎีและนโยบายการค้ าและระบบการค้ าของโลก 
ประกอบด้วย มาตรการภาษีศุลกากรและมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากร 
เหตุผลของการใช้มาตรการการค้าในลักษณะต่างๆ ผลกระทบของนโยบาย
การค้าต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

เพิ่มรายวิชา – เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ในปัจจุบันและ
เศรษฐกิจ 

 5772208   โลจิสติกส์ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน              3(3-0-6) 
                Logistics in ASEAN Economics Community  
                 ความหมาย บทบาท สภาพทางการแข่งขันของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน สังคมการเมือง วัฒนธรรมประเพณี  ภาษา อัตรา
แลกเปลี่ยนทางการเงิน การลงทุนของกลุ่มประเทศสมาชิกในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน สามารถเช่ือมโยงความรู้ทางระบบโลจิสติกส์กับการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

เพิ่มรายวิชา – เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ในปัจจุบันและ
เศรษฐกิจ 

 5774104   ซอฟแวร์ประยุกต์ในการจัดการโลจิสติกส์              3(2-2-5) 
                Software Application in Logistics Management  
                 ซอฟแวร์ทางโลจิสติกส์ ความส าคัญของซอฟแวร์ประยุกต์ใน
งานโลจิสติกส์ การเลือกใช้และการประยุกต์ใช้ซอฟแวร์เพื่อให้เหมาะสมกับ
งานโลจิสติกส์ต่างๆ เช่น งานด้านการขนส่ง งานด้านคลังสินค้า รวมถึงการ
ใช้ซอฟแวร์ค านวณและวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจต่างๆ 

เพิ่มรายวิชา – เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ในปัจจุบันของการ
ท างาน 

 5774105    สัมมนาทางการจัดการโลจิสติกส์                       3(2-2-5) 
                 Seminar in Logistics Management  
                 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสัมมนา กระบวนการจัดสัมมนาทาง
วิชาชีพ การเรียบเรียงและการเขียนรายงานสัมมนา การน าเสนอรายงาน
สัมมนาวิชาชีพ การใช้สื่อและโสตทัศนูปกรณ์ในการน าเสนอ การเตรียม
สถานท่ีและอุปกรณ์การสัมมนา 

เพิ่มรายวิชา – เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ในปัจจุบันของการ
ท างาน 
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 5774106    หัวข้อพิเศษทางโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน              3(2-2-5) 
                 Special Topics in Logistics and Supply Chain  
                สถานการณ์ในปัจจุบัน ความเปลี่ยนแปลงทางการจัดการ    
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี หรือเรื่องอื่นๆที่
เกี่ยวข้องที่น่าสนใจ 

เพิ่มรายวิชา – เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ในปัจจุบันของการ
ท างาน 

4. กลุ่มวิชาสหกิจศึกษาหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4. กลุ่มวิชาสหกิจศึกษาหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

5774103  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                       1(90)                           
    Preparation of Training Experience 
       จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์เพื่อให้รับทราบ
ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตน ให้ความรู้ ทักษะ 
เจตคติ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ 

5774102  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                          2(90) 
               Preparation for Professional Experience 
                จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง  โลจิสติกส์เพื่อให้รับทราบลักษณะและโอกาส
ของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตน ให้ความรู้ ทักษะ  เจตคติ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ 
 

ปรับปรุง – เปลี่ยนรหัสวิชา และ
จ านวนหน่วยกิต 

5774201 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีการจดัการ         
โลจสิติกส ์                                                                  5(450) 

   Field Experience in Logistics Technology 
Management 
      เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ มีประสบการณ์การท างานในวิชาชีพ 
รับทราบถึงอุปสรรค ปัญหาของการท างานในวิชาชีพ ฝึกการวิเคราะห์ การ
แก้ปัญหาเพื่อเป็นประสบการณ์ในการประกอบอาชีพก่อนจบการศึกษา จึง
มีแนวทางให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้านเทคโนโลยีการ
จัดการโลจิสติกส์ 

5774107  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีการจดัการ       โล
จิสติกส ์                                                                 5(450) 

    Field Experience in Logistics Technology 
Management 
        จัดให้นักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ตรงกับ
สาขาวิชาเพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ มีประสบการณ์การท างานในวิชาชีพ 
รับทราบถึงอุปสรรค ปัญหาของการท างานในวิชาชีพ ฝึกการวิเคราะห์ การ
แก้ปัญหาเพื่อเป็นประสบการณ์ในการประกอบอาชีพก่อนจบการศึกษา 
เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน นักศึกษาจะต้องจัดท ารายงานและน าเสนอผล
การปฏิบัติงาน 
 

ป รั บ ป รุ ง  – เป ลี่ ย น รหั ส วิ ช า 
จ านวนหน่วยกิต และค าอธิบาย
รายวิชา 
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 5774108   การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา                                   1(45) 
                Cooperative Education Preparation  
                จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออก
ฝึกสหกิจศึกษาทางโลจิสติกส์เพื่อให้รับทราบลักษณะและโอกาสของการ
ประกอบอาชีพ การพัฒนาตน ให้ความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ 

เพิ่มรายวิชา – เตรียมความพร้อม
เข้าสู่สถานประกอบการ 

5774202   สหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีการจดัการโลจสิติกส์      6(540) 
            Cooperative Education 
                 บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามากับการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการที่ให้ความร่วมมือ ในการจัดกระบวนการเรียนรูอ้ย่างเป็นระบบ
ร่วมกัน โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนปฏิบัติงาน การคัดเลือกนักศึกษา การ
เตรียมความพร้อม การนิเทศ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิด
ทักษะการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ 

5774109   สหกิจศึกษา                                                 6(540) 
                Cooperative Education 
                 การฝึกปฏิบัติงานจริงแบบเต็มเวลา โดยจะต้องมีระยะเวลา
ปฏิบัติงานจริงตามที่ก าหนดในหน่วยงานอย่างมีระบบ เรียนรู้ประสบการณ์
จากการปฏิบัติงาน หรือการจัดท าโครงการอย่างมีคุณภาพตรงตาม
หน่วยงานที่ปฏิบัติ เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน นักศึกษาจะต้องจัดท า
รายงานและน าเสนอผลการปฏิบัติงาน       

ปรับปรุง – รหัสวิชา ช่ือวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชา ให้ทันสมัยมาก
ขึ้น 
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ภาคผนวก  ค   

ข้อบังคับ ระเบียบและค าสั่ง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                               

 

  

93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                               

 

  

94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                               

 

  

95 

 
 
 
 



                               

 

  

96 

 



                               

 

  

97 

 
 

  
 



                               

 

  

98 

 



                               

 

  

99 

 



                               

 

  

100 

 



                               

 

  

101 

 



                               

 

  

102 

 



                               

 

  

103 

 



                               

 

  

104 

 
 
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

---------------------------------------- 
  โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับ  
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ออกข้อบังคับไว้
ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๔"  
  ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศ อ่ืนใดในส่วนท่ีได้ก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้ง
กับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน  
  ข้อ ๕ ในข้อบังคับนี้ 
   “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  ข้อ ๕. ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย โดยจัดการ
เรียนการสอนในระบบทวิภาคที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์ต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติ  ส าหรับการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาใด ๆ ที่เป็นหลักสูตรอิสระระยะสั้น ในภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ระยะเวลา
ศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น ๆ  
  มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อนที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าแปดสัปดาห์ด้วยก็
ได้ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนครบตามจ านวนช่ัวโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติส าหรับรายวิชานั้นๆ ภายในระยะเวลา
ศึกษาส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน 
  ข้อ ๖. ผู้ที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จะต้อง ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
เว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือ
ประกาศนียบัตรอื่น ๆ ที่เทียบเท่า และต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ข้อ ๗. การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการโดยการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ข้อ ๘. นักศึกษาสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาในระบบการศึกษาภาคปกติที่จัดการเรียนการสอนในเวลาราชการ หรือ
ทั้งในและนอกเวลาราชการ  หรือการศึกษาภาคพิเศษซึ่งจัดเฉพาะนอกเวลาราชการก็ได้ 
  ข้อ ๙. นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถขอยกเว้นการเรียนรายวิชา หรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา โดย
น าประสบการณ์ หรือผลการเรียนรายวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรองมาขอยกเว้น
หรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยก็ได้ 
  ข้อ ๑๐. มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรีสองปริญญาตามแนวทางการจัดการศึกษา    
หลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการได้   
  ข้อ ๑๑. โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา การคิดเทียบจ านวนช่ัวโมงเรียนเป็นค่าหน่วยกิต การก าหนด        
หน่วยกิตรวมและระยะเวลาของหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
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  ข้อ ๑๒. มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา เพื่อท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน าแนวทาง
การศึกษา และการลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษา 
  ข้อ ๑๓. การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิตและไม่เกิน 
๒๒ หน่วยกิต ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต  
  ในกรณีที่มีความจ าเป็น อธิการบดีอาจพิจารณาอนุญาตยกเว้น ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์ที่แตกต่างไป
จาก ที่ก าหนดในวรรคหนึ่งก็ได้  
  ข้อ ๑๔. การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ พร้อมทั้งยื่นหลักฐานการลงทะเบียน
เรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้ว 
  ข้อ ๑๕. ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีอาจอนุญาตให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา แก่นักศึกษาที่พ้นสภาพ  
การเป็นนักศึกษา ด้วยเหตุไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและไม่ได้รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาก็ได้  
  ข้อ ๑๖. อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาที่ตน
สอน  
  ข้อ ๑๗. ในกรณีที่รายวิชาเดียวกันมีอาจารย์ผู้สอนหลายคน ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนร่วมกันจัดท ารายละเอียดของ
รายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชานั้น 
  ข้อ ๑๘. ให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการท าหน้าที่ ก ากับ และควบคุมดูแลการฝกึประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
ในสาขาวิชาต่าง ๆ ตลอดจนจัดท ารายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา และรายงานผลการ
ด าเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้วย 
  ข้อ ๑๙. ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน 
  ข้อ ๒๐. การวัดและประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  ข้อ ๒๑. ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยช้ีขาดในกรณีที่มีปัญหาจากการ
ปฏิบัติตามข้อบังคับนี ้การวินิจฉัยช้ีขาดของอธิการบดีถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

  ประกาศ ณ วันท่ี   ๒๗  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 

  เกษม จันทร์แก้ว 
  (ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 

  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
 

    ส าเนาถูกต้อง 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๔๘ 

-------------------------- 
  โดยที่เป็นการสมควรให้มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาใน
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีเพ่ือก ากับมาตรฐานเชิงคุณภาพในการด าเนินการประเมินผลการศึกษา
ส าหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยจึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ออกข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรีไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑. ข้อบังคับเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘” 
  ข้อ ๒. บรรดาข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใด ในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้
แทน 
  ข้อ ๓. ให้ใช้ข้อบังคับนี้ส าหรับประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษ 
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 
  ข้อ ๔. ในข้อบังคับนี้ 
   “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “สภา” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า หน่วยงานในส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ท าหน้าที่ประมวลผลการเรียนทุกรายวิชาของนักศึกษา 
   “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “ภาคเรียนถัดไป” หมายความว่า ภาคเรียนที่ถัดจากภาคเรียนที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชานั้นไว้ 
   “นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาส าหรับ
บุคลากรประจ าการ โครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชนหรือนักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ไม่ใช่
นักศึกษาภาคปกติ 
  ข้อ ๕. ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องท าตลอดภาคเรียน
อย่างสม่ าเสมอด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสังเกตพฤติกรรม  
เพ่ือทราบความก้าวหน้าในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ 30 ถึง 70 และต้องมีการสอบ
ปลายภาคเรียนด้วย เว้นแต่รายวิชาที่ก าหนดให้ประเมินลักษณะอ่ืน ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
   ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผ่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี การอนุมัติผล
เป็นอ านาจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 
  ข้อ ๖. ให้การประเมินผลการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรมี 2 ระบบดังนี้ 
   ๖.๑  ส าหรับรายวชิามาตรฐานที่หลักสูตรก าหนด ให้ประเมินผลการเรียนในระบบค่าระดับคะแนน
แบ่งเป็น 8 ระดับ ตามสัญลักษณ์และความหมายที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 
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ระดับคะแนน  ความหมายของผลการเรียน  ค่าระดับคะแนน 
    A     ดีเยี่ยม (Excellent)    4.0 
    B+     ดีมาก (Very Good)    3.5 
    B     ดี (Good)      3.0 
    C+     ดีพอใช้ (Fair Good)    2.5 
    C     พอใช้ (Fair)     2.0 
    D+     อ่อน (Poor)     1.5 
    D     อ่อนมาก (Very Poor)   1.0  
    E     ตก (Fail)      0.0 
  ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนนเป็น “E” ใน
รายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้นรายวิชาที่เป็นวิชาเลือก ให้
ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอ่ืนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ 
  ส าหรับรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผลการประเมินที่
มีค่าระดับคะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่ ในกรณีนี้ ถ้าได้ รับ
การประเมินรายวิชาดังกล่าวต่ ากว่า “C” เป็นครั้งที่สองให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
    ๖.๒ ส าหรับรายวิชาที่หลักสูตร หรือสภาก าหนดให้เรียนเพ่ิมเติมตามข้อก าหนดเฉพาะ โดยไม่คิด
ค่าระดับคะแนน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้ 
   ระดับการประเมิน     ผลการเรียน 
   PD (Pass with Distinction)  ผ่านดีเยี่ยม 
   P (Pass)        ผ่าน 
   F (Fail)        ไม่ผ่าน 
  ในระบบนี้ รายวิชาที่ได้ผลการเรียน “F” นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้  
  ข้อ ๗. ให้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ ในการบันทึกผลการเรียนในกรณีอ่ืนๆ ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน 
  สัญลักษณ์ ความหมาย และการใช้ 
  Au (Audit) ใช้บันทึกผลการเรียนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วมฟังโดยไม่นับหน่วยกิตและมี
ผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอน ก าหนด  
  W (Withdraw) ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาลงทะเบียน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
   (๑) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนเมื่อพ้นก าหนด 15 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน 
   (๒) นักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรียนหลังจากที่ลงทะเบียนในภาคเรียนนั้นแล้ว และได้รับอนุมัติให้
ถอนรายวิชานั้น ก่อนก าหนดสอบภาคปลายไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์ 
    (๓) นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วมฟัง(Audit) โดยไม่นับหน่วยกิต และผลการศึกษาวิชานั้นไม่
ผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
  I (Incomplete) ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
    (๑) เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียน ซึ่งนักศึกษาจะต้องขอรับการ
ประเมินเป็นค่าระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป 
    (๒) เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิ์สอบปลายภาค แต่ขาดสอบและได้ยื่นค าร้อง  ขอสอบในรายวิชา
ที่ขาดสอบนั้น ซึ่งคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  พิจารณาอนุญาตให้สอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้นได้ 
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  การให้ “I” แก่นักศึกษาคนใด อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่งบันทึกรายละเอียดคะแนนเก็บทั้งหมดในภาค
การศึกษา พร้อมระบุเหตุผลประกอบการส่งผลการเรียนด้วย 
  ข้อ ๘. กรณีท่ีนักศึกษาที่ขอปรับค่าระดับคะแนนรายวิชาที่ได้ “I” ท างานไม่เสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 
ให้อาจารย์ผู้สอนท าการประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว โดยให้ผลงานที่ค้างอยู่เป็น”ศูนย์” และ
ในกรณีที่ไม่มีการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนถัดไป ให้งานทะเบียนและประมวลผล ปรับผล
การเรียนรายวิชาที่ได้ “I” นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณ ี
  ข้อ ๙. ทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ต้องได้รับการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอน และ
ก าหนดค่าระดับคะแนน หรือสัญลักษณ์ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ รายวิชาใดที่อาจารย์ผู้สอนไม่รายงาน
ผลการประเมินเป็นค่าระดับคะแนน โดยไม่ระบุสัญลักษณ์อ่ืนใด และมิ ใช่รายวิชาที่นักศึกษาถอนการ
ลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียนรายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ ๑๐. ให้ใช้สัญลักษณ์ P ตามข้อ ๖.๒ ส าหรับบันทึกผลการประเมินส าหรับรายวิชาที่ได้รับการ
ยกเว้นการเรียน ตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเว้นการเรียน  
  ข้อ ๑๑. กรณีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย สถาบันราช
ภัฏ หรือหลักสูตรที่อนุมัติโดยสภาการฝึกหัดครู เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) จะ
ลงทะเบียนรายวิชาซ้ าหรือรายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้และให้
เว้นการนับหน่วยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ ยกเว้นเป็นรายวิชาที่เคยสอบ
ได้มาแล้วนับตั้งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาถึงวันเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) 
เกิน 5 ปี 
  ข้อ ๑๒. การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคเรียนและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิดเป็นเลข
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ 
         ๑๒.๑ กรณีสอบตกรายวิชาบังคับและต้องเรียนซ้ า ให้นับรวมหน่วยกิตท่ีสอบตกเป็นตัวหารด้วย 
        ๑๒.๑ กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว หรือเรียนรายวิชาที่เป็นวิชา
เทียบเท่าตามที่หลักสูตรก าหนดให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะวิชาที่ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น 
  ข้อ ๑๓. นักศึกษาในระบบเข้าชั้นเรียนจะต้องสอบปลายภาคเรียนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนต้องมีเวลาเข้าชั้นเรียนในรายวิชานั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เวลาเรียนทั้งหมด หรือน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย
แต่งตั้งพิจารณาเห็นสมควรยกเว้นให้มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนได้ 
  ข้อ ๑๔. นักศึกษาท่ีไม่ได้สอบปลายภาคเรียน ด้วยเหตุที่ไม่มีสิทธิ์สอบเนื่องจากมีเวลาเข้าชั้นเรียนไม่ถึง
ร้อยละ 60 ของเวลาเรียนทั้งหมด และไม่ได้รับยกเว้นให้มีสิทธิ์สอบปลายภาคตามที่ก าหนดในข้อ ๑๓ วรรค
ท้าย ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาบันทึกผลการประเมินเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ ๑๕. นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบ ให้อาจารย์ผู้สอนบันทึกผลการประเมิน
รายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี เว้นแต่ขาดสอบเนื่องจากมีเหตุจ าเป็นอื่นที่เป็นเหตุสุดวิสัยอย่าง
ยิ่ง และได้ยื่นค าร้องต่องานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ภายใน 15 วันนับแต่
วันเปิดภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป  
  กรณีนี้ให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม และให้อาจารย์
ผู้สอน หรืออาจารย์ที่เป็นประธานโปรแกรมวิชานั้น ท าการสอบให้ในภาคเรียนที่ถัดไปนั้นได้ และให้บันทึกผล
การประเมินรายวิชานั้นตามค่าระดับคะแนนในการสอบนั้นได้ 
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  ข้อ ๑๖. ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
   ๑๖.๑ มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
   ๑๖.๒ สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่หลักสูตรหรือสภาก าหนดให้เรียน
เพ่ิม 
   ๑๖.๓ ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00  
   ๑๖.๔ ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 4 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษา
ไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 2 ปี ไม่ต่ ากว่า 5 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น
นักศึกษาไม่เกิน 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 2 ปี และไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนปกติ 
และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี และไม่ต่ ากว่า 
8 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 20 ภาคเรียนปกติ ติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 5 ปี 
   ๑๖.๕ ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนและมีสภาพเป็นนักศึกษาไม่
เกิน 5 ปี กรณีเรียนหลักสูตร 2 ปี ไม่ต่ ากว่า 9 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 7 ปี ในกรณีที่
เรียนหลักสูตร 3 ปี และไม่ต่ ากว่า 12 ภาคเรียน ไม่เกิน 9 ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี และไม่ต่ ากว่า 15 
ภาคเรียนและไม่เกิน 11 ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร 5 ปี 
  ข้อ ๑๗. การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
   ๑๗.๑ นักศึกษาภาคปกติ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
   (๑) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 
2 นับตั้งแต่เริ่มเขา้เรียน 
   (๒) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 ในภาคเรียนปกติที่ 4 ที่ 6 ที่ 8 ที่ 
10 ที่ 12 ที่ 14 และท่ี 16 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
   (๓) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแล้ว แต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ต่ ากว่า 1.80  
   (๔) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 2 ปี ครบ 12 ภาค
เรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 3 ปี และครบ 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 
4 ปี ครบ 20 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 5 ปี และขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๖.๒ และ 
๑๖.๓ ในการเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
   (๕) ไม่ผ่านการประเมินรายในวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เป็นครั้งที่ 2 
   ๑๗.๒ นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 4 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 2 ปี สิ้นภาคเรียนที่ 6 
นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 3 ปี และเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 7 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน กรณีหลักสูตร 4 ปี 
สิ้นภาคเรียนที่ 8 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 5 ปี หรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตร
ก าหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 หรือไม่ผ่านการประเมินในรายวิชาเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
  ข้อ ๑๘. เมื่อนักศึกษาเรียนได้จ านวนกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ถ้าได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ถึง 
2.00 ทั้งนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๖ ด้วย 
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  ข้อ ๑๙. นักศึกษาที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามควร
แก่กรณีดังนี้ 
   ๑๙.๑ ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคเรียนถัดไป หรือ 
   ๑๙.๒ ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้น หรือ 
   ๑๙.๓ ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  ข้อ ๒๐. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้ 
   ๒๐.๑ ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เมื่อเรียนครบหลักสูตร
แล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 และ ส าหรับผู้ที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.60 
แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 
  ส าหรับปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
จากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
การศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 3.60 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส่วนผู้ที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง 3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้เกียรตินิยมอันดับ
สอง 
    ๒๐.๒ สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ “F” ตาม
ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) จะพิจารณาผลการ
เรียน ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน 
   ๒๐.๓ นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่เกิน 6 ภาค
เรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 10 ภาคเรียน
ปกติ ส าหรับหลักสูตร 5 ปี  
  นักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไม่เกิน 8 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่เกิน 11 ภาคเรียนปกติ 
ส าหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 14 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 17 ภาคเรียนปกติ ส าหรับ
หลักสูตร 5 ปี 
  ข้อ ๒๑. การนับก าหนดวันสิ้นสุดภาคเรียน ให้ยึดถือวันที่มหาวิทยาลัยก าหนดเป็นวันสุดท้ายของการ
สอบปลายภาคเรียน 
  ข้อ ๒๒. ให้คณะกรรมการที่สภาแต่งตั้งเป็นผู้อนุมัติการประเมินผลการศึกษา 
  ข้อ ๒๓. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิด
ปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 
 

เกษม  จันทร์แก้ว 
(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพขร 
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
---------------------------------------- 

  โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ืออ านวยประโยชน์ให้แก่
นักศึกษาของมหาวิยาลัยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗  ออกระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาไว้ดังนี้ 
  ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการโอนผลการเรียน และ
การยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐” 
  ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป 
  บรรดาระเบียบ ค าสั่ง หรือข้อบังคับอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน
รายวิชา ซ่ึงได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
  ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
   “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับที่ไม่ต่ ากว่า
อนุปริญญา และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืน ที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
   “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียน การสอนในระดับหลัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับรอง 
   “การศึกษาโดยระบบอ่ืน” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึก
อาชีพ และให้รวมถึงประสบการณ์จากการท างานด้วย 
   “การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่เคย
ศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 
   “การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียนรายวิชาใดวิชา
หนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยก าหนด โดยน าหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชาใดๆ ตามหลักสูตรระดับ
เดียวกันของมหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการน าผลการศึกษาและหน่วยกิต ของรายวิชาตามหลักสูตร
ในระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และผลการศึกษาที่ได้รับจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน ที่มีเนื้อหา
สาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชาตามหลักสู ตรของมหาวิทยาลัยที่ขอ
ยกเว้นการเรียน 
  ข้อ ๔ ผลการเรียน รายวิชาที่จะน ามา ใช้ในการ โอนผลการเรียน  หรือยกเว้นการเรียน รายวิชาต้อง
เป็นผลการเรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน ๑๐ ปี นับจากวันส าเร็จการศึกษา หรือภาคเรียนสุดท้ายที่
ได้รับผลการเรียน หรือ วันสุดท้าย ของการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่ได้รับผลการเรียนนั้น แล้วแต่กรณี จนถึง
วันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
   กรณีที่ผลการเรียนรายวิชาที่น ามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าที่ก าหนดในวรรค
ต้น ผู้ขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรของรายวิชาที่จะน ามาขอโอนหรือ
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ยกเว้นการเรียนรายวิชา ท าการสอบประเมินความรู้ และน าผลการสอบประเมินความรู้ที่ผ่านเกณฑ์มาขอโอน
หรือยกเว้นการเรียนรายวิชาได้ 
  ข้อ  ๕  ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียน ต้อง มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง  ดังต่อไปนี้  
   (๑)  เป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี แล้วแต่กรณี  ที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย 
และพ้นสภาพนักศึกษาไปโดยไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา 
   (๒)  เป็นนักศึกษาท่ี ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน 
   (๓)  เป็นนักศึกษาที่เปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตาม โครงการอ่ืนที่ใช้
หลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาภาคปกติ 
   (๔)  เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย 
  ข้อ ๖  การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
   (๑)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
   (๒)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากมหาวิทยาลัย ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  
   (๓)  การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จ ากัดจ านวนหน่วยกิต 
ที่ขอโอน 
    (๔)  ผลการเรียนรายวิชาที่จะน ามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในข้อ ๔ ของ
ระเบียบนี้  การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
  ข้อ  ๗  ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้อง  มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
   (๑)  เป็นนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา  หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
    (๒)  เป็นนักศึกษาท่ี ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน   
   (๓)  เป็นนักศึกษาท่ี ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
   (๔)  เป็นนักศึกษาท่ี ได้ศึกษา จากการศึกษาโดยระบบอื่น  
  ผู้มีสิทธิ์ยกเว้นตาม (๓) และ (๔) ต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
  การศึกษาอบรมตามกรณีใน(๓) และการศึกษาโดยระบบอ่ืนตาม(๔) ที่น าผลการเรียนมาขอยกเว้นการ
เรียนรายวิชา จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่จัดขึ้น ส าหรับผู้มีความรู้พ้ืนฐานระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
  ข้อ  ๘  การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้  
   (๑) รายวิชาที่น ามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่า C  
    (๒) การน าผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืนมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ใช้ผลการ
ประเมินของมหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัย 
   (๓)  ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป ให้ยกเว้น การเรียนรายวิชาใน
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจ านวน ๑๖ หน่วยกิต ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่
เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ ๔ และ ข้อ ๘ (๑) มาใช้บังคับ  
   (๔) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีก วิชาเอกหนึ่ง โดยไม่ต้องน า
เงื่อนไขข้อ ๔ และ ข้อ ๘ (๑)  มาใช้บังคับ  
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   (๕) จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นรายวิชา รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของหน่วยกิตรวม 
ขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย   
   (๖)  ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 
๑ ปีการศึกษา 
   (๗)  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดย
ใช้อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน ส าหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาตามข้อ ๘(๓) และ 
(๔) ให้นับหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็น
รายวิชา 
  ข้อ  ๙  นักศึกษาที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องด าเนินการ ให้เสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ข้อ ๑๐  การนับจ านวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ได้รับโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชา 
ให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 
   (๑)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของมหาวิทยาลัย 
หรือสถาบันอุดมศกึษาอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน ๒๒ หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน 

   (๒)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน ๑๒ หน่วยกิต เป็นหนึ่ง
ภาคเรียน 

   (๓)  การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ ๕(๑) ให้นับเฉพาะภาคเรียนที่เคยศึกษา
และได้รับผลการเรียน ส าหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ ๕(๒), (๓) และ (๔) ให้นับจ านวนภาคเรียน
ต่อเนื่องกัน 
  ข้อ ๑๑  การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของสภา 
  ข้อ ๑๒  ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการเรียน หรือ
การยกเว้นการเรียนรายวิชา 
  ข้อ ๑๓  นักศึกษาที่ได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
  ข้อ ๑๒  ให้อธิกาบดี  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจตีความ และวินิจฉัยชี้
ขาดในกรณีท่ีมีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๗   กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 
 

เกษม  จันทร์แก้ว 
(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
           ส าเนาถูกต้อง 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
ระดับอนุปริญญาและปรญิญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ 

---------------------------------------- 
 

 โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ืออ านวยประโยชน์ให้แก่
นักศึกษาของมหาวิยาลัยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ออกระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาไว้ดังนี้ 
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการโอนผลการเรียน 
และการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐” 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป 
      บรรดาระเบียบ ค าสั่ง หรือข้อบังคับอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการ
เรียนรายวิชา ซึ่งได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับที่ไม่ต่ ากว่า
อนุปริญญา และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืน ที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียน การสอนใน
ระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับรอง 

  “การศึกษาโดยระบบอื่น” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การ
ฝึกอาชีพ และให้รวมถึงประสบการณ์จากการท างานด้วย 
  “การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชา
ที่เคยศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก   
  “การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียนรายวิชา
ใดวิชาหนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยก าหนด โดยน าหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชาใดๆ ตามหลักสูตร
ระดับเดียวกันของมหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการน าผลการศึกษาและหน่วยกิต ของรายวิชาตาม
หลักสูตรในระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และผลการศึกษาที่ได้รับจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน ที่มี
เนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่
ขอยกเว้นการเรียน 
 ข้อ ๔ ผลการเรียน รายวิชาที่จะน ามา ใช้ในการ โอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียน รายวิชาต้อง
เป็นผลการเรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน ๑๐ ปี นับจากวันส าเร็จการศึกษา หรือภาคเรียนสุดท้ายที่
ได้รับผลการเรียน หรือ วันสุดท้าย ของการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่ได้รับผลการเรียนนั้น แล้วแต่กรณี จนถึง
วันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
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  กรณีที่ผลการเรียนรายวิชาที่น ามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าที่ก าหนดใน
วรรคต้น ผู้ขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรของรายวิชาที่จะน ามาขอ
โอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ท าการสอบประเมินความรู้ และน าผลการสอบประเมินความรู้ที่ผ่านเกณฑ์
มาขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาได้ 
 ข้อ ๕ ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้  
  (๑) เป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี  แล้วแต่กรณีที่ เคยศึกษาใน
มหาวิทยาลัย และพ้นสภาพนักศึกษาไปโดยไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา 
  (๒) เป็นนักศึกษาที่ ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน 
  (๓) เป็นนักศึกษาที่เปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้
หลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาภาคปกติ 
   (๔) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๖ การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
  (๑) นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
  (๒) นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากมหาวิทยาลัยตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  
  (๓) การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จ ากัดจ านวน
หน่วยกิตท่ีขอโอน 
   (๔) ผลการเรียนรายวิชาที่จะน ามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดใน  ข้อ 
๔ ของระเบียบนี้ การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
 ข้อ ๗ ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (๑) เป็นนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
   (๒) เป็นนักศึกษาท่ี ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  
  (๓ ) เป็นนักศึกษาที่  ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ งตามหลักสูตร
มหาวิทยาลัย 
  (๔) เป็นนักศึกษาท่ีได้ศึกษาจากการศึกษาโดยระบบอื่น  
 ผู้มีสิทธิ์ยกเว้นตาม (๓) และ (๔) ต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

การศึกษาอบรมตามกรณีใน (๓) และการศึกษาโดยระบบอ่ืนตาม (๔) ที่น าผลการเรียนมาขอยกเว้น
การเรียนรายวิชา จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่จัดขึ้น ส าหรับผู้มีความรู้พ้ืนฐานระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ข้อ ๘ การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้  
  (๑) รายวิชาที่น ามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่า C 
  (๒) การน าผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืนมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ใช้ผล
การประเมินของมหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
  (๓) ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป ให้ยกเว้นการเรียน
รายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจ านวน ๑๖ หน่วยกิต ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า ที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ ๔ และข้อ ๘ (๑) มาใช้บังคับ  
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  (๔) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด ส าหรับผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีก วิชาเอกหนึ่ง 
โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ ๔ และข้อ ๘ (๑) มาใช้บังคับ  
  (๕) จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นรายวิชา รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของหน่วย
กิตรวมขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  
  (๖) ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่
น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา 

 (๗) รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของ
นักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน ส าหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาตาม
ข้อ ๘(๓) และ (๔) ให้นับหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึก
ผลการเรียนเป็นรายวิชา 
 ข้อ ๙ นักศึกษาที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๑๐ การนับจ านวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ได้รับโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชา 
ให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 

  (๑) ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของ
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน ๒๒ หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน 

  (๒) ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน ๑๒ หน่วยกิต เป็นหนึ่ง
ภาคเรียน 

  (๓) การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ ๕(๑) ให้นับเฉพาะภาคเรียนที่เคย
ศึกษาและได้รับผลการเรียน ส าหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ ๕(๒), (๓) และ (๔) ให้นับจ านวนภาคเรียน
ต่อเนื่องกัน 

ข้อ ๑๑ การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของสภา 

ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการเรียน หรือ
การยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ ๑๓ นักศึกษาที่ได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
ข้อ ๑๔ ให้อธิกาบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจตีความ และวินิจฉัย ชี้

ขาดในกรณีท่ีมีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๐ 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ภาคผนวก  ง 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสตกิส์ฉบับปี พ.ศ.2555 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด   
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ภาคผนวก  จ  
 ผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1. อาจารย์บัณฑิต ศรีสวัสดิ์ 
 1.1 ประวัติการศึกษา 
  บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์), มหาวิทยาลัยนเรศวร. 2554 
  วท.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์), มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 2551 
 
 1.2 สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ 
      - การบริหารจัดการโซ่อุปทาน      
      - เทคโนโลยีการขนส่ง        
       - เทคโนโลยีการติดตามการขนส่ง      
      - การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ    
   
 1.3 ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (ตั้งแต่ปี 2544-2558) 
  งานวิจัย 

- ไม่มี - 
  บทความ 

- ไม่มี - 
 
2. อาจารย์ธนสิทธิ นิตยะประภา 
 2.1 ประวัติการศึกษา 
  บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์), มหาวิทยาลัยนเรศวร. 2553 
  บธ.บ. (การบัญชี), มหาวิทยาลัยนเรศวร. 2551 
 
 2.2 สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ 
      - การออกแบบระบบคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าส าหรับโลจิสติกส์  
      - เทคโนโลยีการเก็บรักษาสินค้าและสินค้าคงคลัง        
      - เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับโลจิสติกส์     
 
 2.3 ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (ตั้งแต่ปี 2544-2558) 
  งานวิจัย 

- ไม่มี - 
  บทความ 

- ไม่มี - 
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3. อาจารย์ธงเทพ ชูสงฆ์ 
 3.1 ประวัติการศึกษา 
       บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์), มหาวิทยาลัยนเรศวร. 2554 
       วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม), มหาวิทยาลัยราชภัฏ ก าแพงเพชร. 2548 
 
 3.2 สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ 
      - ความรู้พ้ืนฐานโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน    
      - การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน     
     - เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพ่ืองานโลจิสติกส์    
      - การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์     
 
 3.3 ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (ตั้งแต่ปี 2544-2558) 
  งานวิจัย 

- ไม่มี - 
  บทความ 

- ไมมี่ - 
 
4. อาจารย์ธัชชัย ช่อพฤกษา 
 4.1 ประวัติการศึกษา 
  บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์), มหาวิทยาลัยนเรศวร. 2554  
  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยนเรศวร. 2551 
 
 4.2 สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ 
  - มาตรฐานโลจิสติกส์        
   - ระบบการผลิตแบบลีน       
  - การวิเคราะห์เชิงปริมาณส าหรับการจัดการโลจิสติกส์   
    
 4.3 ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (ตั้งแต่ปี 2544-2558) 
  งานวิจัย 

- ไม่มี - 
  บทความ 

- ไม่มี – 
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5. อาจารยส์าวิตรี พรหมรักษา 
 5.1 ประวัติการศึกษา 
  บธ.ม. (ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ), มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 2557 
  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพขร. 2554 
 
 5.2 สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ 
  - การจัดการการค้าระหว่างประเทศ    
  - กฎหมายเกี่ยวกับโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ   
  - การจัดการคุณภาพทั่วองค์กร     
  - การจัดซื้อและการจัดการผู้ขาย       
  - การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในงานโลจิสติกส์    
 
 5.3 ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (ตั้งแต่ปี 2544-2558) 
  งานวิจัย 

- ไม่มี - 
  บทความ 

- ไม่มี – 
 

6. อาจารย์พศวีร์ ศิริสราญลักษณ์ 
 5.1 ประวัติการศึกษา 
  MSc (Logistics and Supply Chain Management) Birmingham City University, United 
Kingdom. 2558 
  ทลบ. (การจัดการท่าอากาศยาน) สถาบันการบินพลเรือน. 2553 
 
 5.2 สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ 
  - เทคโนโลยีการขนส่ง        
  - การจัดการโซ่อุปทานส าหรับธุรกิจค้าปลีก    
 
 5.3 ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (ตั้งแต่ปี 2544-2558) 
  งานวิจัย 

- ไม่มี - 
  บทความ 

- ไม่มี – 
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