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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
Bachelor of Business Administration Program in Logistics Management

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)
ชื่อย่อ บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Business Administration (Logistics Management)
ชื่อย่อ B.B.A. (Logistics Management)
3. วิชาเอก (ถ้ามี)
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี 4 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกส์ 2552
5.2 ประเภทของหลักสูตร
ปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
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5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
โดยปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2559
6.2 เวลาที่เริ่มใช้หลักสูตรนี้
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
6.3 คณะกรรมการประจาคณะ ได้รับความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
มติเวียน อว 0615/ว 4386 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
6.4 สภาวิชาการ ใด้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
6.5 สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบอนุมัติหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั กสู ตรมีค วามพร้ อมในการเผยแพร่คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดั บ ปริญ ญาตรี
สาขาโลจิสติกส์ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา พ.ศ. 2566
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ผู้บริหารหรือพนักงานคลังสินค้าและศูนย์การกระจายสินค้า
8.2 ผู้บริหารหรือพนักงานควบคุมสินค้าคงคลัง
8.3 ผู้บริหารหรือพนักงานฝ่ายจัดส่งและกระจายสินค้า
8.4 ผู้บริหารหรือพนักงานฝ่ายจัดซื้อ
8.5 ผู้บริหารหรือพนักงานตรวจสอบสินค้า
8.6 นักวิชาการขนส่ง
8.7 ผู้บริหารหรือพนักงานการค้าระหว่างประเทศ
8.8 ผู้บริหารหรือพนักงานนาเข้า/ส่งออก
8.9 ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ ธุรกิจนาเข้าส่งออก เป็นต้น
8.10 ผู้บริหารหรือพนักงานขนส่งสินค้าทางบก/ทางอากาศ/ทางทะเล
8.11 ที่ปรึกษาทางด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
8.12 นักวิเคราะห์งานโลจิสติกส์ หรือซัพพลายเชน
8.13 ผู้บริหารหรือพนักงานซัพพลายเชน/โลจิสติกส์
8.14 ผู้บริหารหรือพนักงานควบคุมวัตถุดิบ
8.15 ผู้บริหารหรือพนักงานฝ่ายการผลิตและปฏิบัติการ
8.16 ผู้ควบคุมคลังสินค้าอัตโนมัติ
8.17 ผู้ควบคุมเทคโนโลยีการขนส่ง
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9. ชื่อ นามสกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ – สกุล
นายธนสิทธิ นิตยะประภา

2

นายบัณฑิต ศรีสวัสดิ์

3

นายพศวีร์ ศิริสราญลักษณ์

4

นางสาวสุธิดา ทับทิมศรี

5

นางสาวพัชรมณฑ์ อ่อนเชด

6

นางน้าฝน สะละโกสา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
Birmingham City University, United Kingdom
สถาบันการบินพลเรือน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยภาคกลาง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
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1

ตาแหน่ง
คุณวุฒิ /สาขาวิชา
วิชาการ
อาจารย์ บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์)
บช.บ. (การบัญชี)
อาจารย์ บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์)
วท.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)
อาจารย์ MSc. (Logistics and Supply Chain Management)
ทล.บ. (การจัดการท่าอากาศยาน)
อาจารย์ บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
อาจารย์ บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์)
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
อาจารย์ บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์)
วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
โลจิสติกส์ของประเทศไทยนั้น ภาคธุรกิจมีแนวโน้มที่เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่
ขยายตัวและพฤติกรรมการบริโภคของประชากรที่มีการเปลี่ยนแปลง จากการลงทุนของภาครัฐประกอบกับภาค
การส่งออกของไทยในปี 2562 ยังคงมีแนวโน้มขยายตัว แม้จะเป็นการขยายตัวอย่างชะลอลงก็ตาม แต่ก็ยังจะมี
บทบาทให้เศรษฐกิจโดยรวมยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแน่นอนว่า จะส่งผลให้ภาคโลจิสติกส์ไทยขยายตัวไปใน
ทิศทางเดียวกัน รัฐบาลไทยตระหนักถึงความสาคัญ ของโลจิสติกส์การค้า ซึ่งจะเป็นกุญแจสาคัญในการพัฒ นา
เศรษฐกิจ โดยในปัจจุบันประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้นาด้านโลจิสติกส์ของภูมิภาคและได้รับการจัดอันดับดัชนีวัด
ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ อยู่ในอันดับที่ 2 ในกลุ่มประเทศอาเซียน และรัฐบาลได้ตั้งเป้าหมาย
ดัชนีความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทยอยู่ ในอันดับที่ดีขึ้น โดยมีนโยบายที่ส่งเสริมความ
ร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศอย่างต่อเนื่อง
ท่ามกลางการแข่งขัน อย่างเข้มข้นของผู้ป ระกอบการ ก็จะยังมีการนาเทคโนโลยี เช่น หุ่ นยนต์ ระบบอัตโนมัติ
ปัญญาประดิษฐ์ โมบายแอพพลิเคชันที่เป็นเรียลไทม์ ฯลฯ เข้ามาช่วยให้บริการโลจิสติกส์เพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนอง
ความต้องการการจัดการต้นทุนด้านโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับกระแสการปรับเปลี่ยนสู่สังคม
เศรษฐกิจแบบดิจิทัล
สถานการณ์ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ปัจจุบันที่มีการแข่ง ขันสูง ไม่ว่าจะเรื่องต้นทุนการขนส่ง ด้านการ
เข้าถึงข้อมูลสินค้าออนไลน์ ด้านการให้บริการในทุกด้าน ตลอดจนการตอบสนองด้านความพึงพอใจของลูกค้าใน
แต่ละด้านแล้ว ความต้องการด้านบุลลากรด้านโลจิสติกส์โดยตรงก็เป็นสิ่งสาคัญหากผู้ประกอบการได้รับบุคลากร
ทางด้านโลจิสติกส์ที่ไม่ตรงตามความต้องการแล้ว จะต้องมีค่าต้นทุนด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่าย เพื่ออบรมบุลคากร
เหล่านี้ให้ พร้อมปฏิบัติงาน ถึงทาให้เกิดความล้าช้า และเสียโอกาสในการแข่งขันธุรกิจไป เพื่อให้ตอบสนองใน
หลักการที่ว่า “ดีกว่า เร็วกว่า ถูกกว่า” แล้วในความต้องการบุคลากรในสายงานโลจิสติกส์นั้น หากมีการจาแนก
ทางด้านสายงานโลจิสติกส์ประกอบด้วยดังนี้
1. ระดับปฏิบัติการ เช่น ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า ฝ่ายควบคุมวัตถุดิบ ฝ่ายซัพ
พลายเชนและโลจิสติกส์ ฝ่ายการขนส่ง
2. ระดับบริหาร เช่น นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน, นักวางแผน วัตถุดิบ การผลิต หรือ
การกระจายสินค้า, นักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ
3. รับราชการ เช่น กรมการขนส่งทางน้าและพาณิชย์นาวี กรมประมง กรมการขนส่งทางอากาศ กรม
ศุลกากร และหน่วยงานอื่นๆ
4. งานสายวิชาการ เช่น นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานรัฐหรือเอกชน ล้วนมีความต้องการบุคลากรที่รับผิดชอบตรงสายงานและพร้อมปฏิบัติหน้าที่โดยตรง หาก
พิจารณาจากต้นทุนในการผลิตบุคลากรให้ตรงสายงานนั้นต้องใช้เวลาในการฝึกฝนทดลองงานเป็นเวลานาน จึงส่ง
กระทบกับสถาบันการศึกษาโดยตรงที่ผลิตบัณฑิตไม่ตรงกับผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง
5. ผู้ประกอบการธุรกิจการค้าส่งออก เช่น นาเข้าและส่งออก ผู้ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ ตัวแทน
ขนส่งทางบก ทางทะเล หรือทางอากาศ
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จากข้อความข้างต้นดังกล่าวนี้ จะเห็ นได้ว่าการให้ ความสาคัญด้านการผลิตบัณฑิตที่ตรงตามความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสียในตลาดแรงงานเป็นสิ่งที่สาคัญและจาเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงด้านการ
ผลิตบัณฑิตที่ไม่ตรงตามความต้องการแล้ว ยังเพิ่มโอกาสให้กับบัณฑิตที่จบไปแล้วสามารถปฏิบัติหน้าที่ในสายงาน
ได้โดยตรง
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
ในการพัฒนาหลักสูตรนั้นได้คานึงสภาพปัจจุบัน ข้อมูลยังเผยให้เห็นประเภทงานที่คาดว่าจะมีอัตรา
การเติบโตมากที่สุดในช่วงเวลาดังกล่าวได้แก่ งานนาเข้า -ส่งออก งานทรัพยากรบุคคล งานสุขภาพ/โภชนาการ
งานวิทยาศาสตร์/วิจัยพัฒ นา ตลอดจนงานขนส่ง/คลังสินค้า อันเป็นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้ม
ขยายตัวต่อเนื่องตลอดจนการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะเห็นชัดเจนเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น
ด้านความต้องการของผู้ประกอบการนั้นยังคงต้องการบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตรงกับตาแหน่ง
ที่รับได้ทันที ตอบสนองกับการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบั นนั้น หลักสูตรนั้นมีความตระหนักถึงการผลิตบัณฑิตและ
ให้ ความส าคั ญ กั บ สภาวะทางเศรษฐกิจ ที่ เป็ น อยู่แ ละข้ อมู ล จากผู้ มีส่ ว นได้ เสี ย ที่ ก ล่ าวมาจึ งเป็ น เหตุ ผ ลที่ ท าง
มหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตร ต้องมีการดาเนินการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวนี้
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
มุ่งเน้นและพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษาที่เป็น
สากล และจัดให้มีรายวิชาที่มีความสอดคล้องกับทักษะทางอาชีพและความต้องการของภาครัฐและเอกชน สร้าง
บุคลากรทางด้านโลจิสติกส์เพื่อเป็นกาลังคนในการพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศยุกต์ดิจิตอล โดยหลักสูตรจะเน้น
ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ด้านการจัดการควบคู่ไปกับเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 มาประยุกต์ใช้ในด้าน โลจิสติกส์
เป็นสาคัญ และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ทันที
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรตอบสนองต่อพันธกิจของสถาบันที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในการ
คิด การแก้ปัญหาทางด้านโลจิสติกส์ ด้วยหลักคุณธรรม ตามมาตรฐานระดับชาติและสากล
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 รายวิชาในหลักสูตรอื่นที่นามาบรรจุในหลักสูตรนี้ : 1) หมวดวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชา
ภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก กลุ่มวิชาเทคโนโลยี และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
สุ ข ภาพ เปิ ด สอนโดยคณะมนุ ษ ยศาสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ คณะวิ ท ยาการจั ด การ และคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 2) หมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มวิชาแกนบริหารธุรกิจ, กลุ่มวิชาเอกบังคับ, กลุ่มวิชาเอกเลือก, กลุ่ม
วิชาเอกเลือกการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ หรือกลุ่มวิชาเลือกการจัดการโลจิสติกส์แ ละซัพพลายเชน และ
กลุ่ ม วิช าฝึ กประสบการณ์ วิช าชีพ หรื อ สหกิ จ ศึก ษา เปิ ด สอนโดยคณะวิท ยาการจั ด การ และคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และ 3) หมวดวิชาเลือกเสรี ในหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนโดยคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
13.2 รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่หลักสูตรอื่นนาไปใช้ : รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้ นักศึกษาสาขาวิชาอื่น
สามารถเลือกเรียนได้ในบางรายวิชาทั้งนี้ตามความสนใจโดยเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรี
13.3 การบริ ห ารจั ด การ : หลั ก สู ต รได้ เปิ ด รายวิ ช าที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ความรู้พื้ น ฐานหรื อ ความรู้ เบื้ อ งต้ น
ทางด้านโลจิสติกส์ ให้กับหลักสูตรอื่นๆ โดยการติดต่อประสานงานโดยตรงกับผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อตอบสนอง
ให้ตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหลักสูตรนั้นๆ
14. แนวคิดการออกแบบหลักสูตรและการกาหนดสาระของรายวิชา
หลั ก สู ต รได้ มี ก ารออกแบบ และก าหนดสาระของรายวิ ช า ตามเกณฑ์ การประกั น คุ ณ ภาพเครื อ ข่ า ย
มหาวิ ท ยาลั ย อาเซี ย น (ASEAN University Network Quality Assurance : AUN-QA) เพื่ อ ให้ เกิ ด การพั ฒ นา
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพไปใช้ในการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะของการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุความเป็น
เลิศทางการศึกษา ให้ตรงกับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาบัณฑิตของหลักสูตร

7

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลั ก สู ต รบริ ห ารธุร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ มุ่ งผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ ส ามารถวิเคราะห์
วางแผน แก้ไขปัญหาในสถานการที่มีแรงกดดันสูง โดยสามารถนาทักษะทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเพื่อรับใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ
1.2 ความสาคัญ
ปัจจุบันการดาเนินธุรกิจประสบปัญหาด้านการแข่งขันที่รุนแรง ดังนั้นการดาเนินธุรกิจจึงต้องแสวงหาวิธีหรือ
กลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่องค์กร หรือเพื่อความอยู่รอดขององค์กร โลจิสติกส์เป็นเครื่องมือที่มีความสาคัญ
ที่ช่วยในการวางแผน สนับสนุน การควบคุมการไหลเวียนของกิจกรรมต่างๆ เช่น สินค้าและบริการ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การ
จัดหาวัตถุดิบ การจัดการคลังสินค้า บริหารต้นทุน การขนส่ง ไปถึงจุดที่มีการใช้งานหรือถึงมือผู้บริโภค
หลั กสูตรบริห ารธุรกิจ บั ณ ฑิต สาขาวิช าการจัดการโลจิส ติกส์ จึงมุ่งผลิ ตบัณ ฑิตด้านโลจิส ติกส์ เพื่ อ
สนับ สนุน อุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยสามารถใช้ทรัพยากรภายนอกและความร่วมมือกับ
ภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพจากการศึกษาดูงาน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
ตลอดจนการเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพที่มีประสบการณ์สูงมาเป็นวิทยากรพิเศษ
1.3 วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์
1) เพื่อผลิตบั ณฑิตให้สามารถวิเคราะห์ วางแผน แก้ไขปัญ หาในสถานการต่างๆ และสามารถนา
ทักษะทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพได้อย่าง
สร้างสรรค์
2) เพื่อส่งเสริมให้บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรม ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบงานที่ได้รับการ
มอบหมายจนสาเร็จ
วัตถุประสงค์ของกลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
3) เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ตให้ มี ความสามารถในการปฏิ บั ติ งานทางด้านการน าเข้า -ส่ งออก และการค้ า
ระหว่างประเทศ
4) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ซอร์ฟแวร์ทางด้านโลจิสติกส์ ในการประกอบ
วิชาชีพ
หรือ วัตถุประสงค์ของกลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ วางแผน และแก้ไขปัญหาการดาเนินงานของ
ซัพพลายเชนได้
4) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านซัพพลายเชนได้
1.4 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
1) มีคุณธรรมและจริยธรรมในตน ในวชิาชีพและในสังคมสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อ้ย่างสร้างสรรค์
โดยเฉพาะต้องมีวินยั และความซื่อสัตย์สูง
2) มีความรู้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลักการ และทฤษฎีด้านโลจิสติกส์ และนาไปประยุกต์ใช้
ในการวางแผนและแก้ ปั ญ หาในกิจ กรรมด้ านโลจิ ส ติก ส์ และโซ่ อุป ทาน นอกจากนี้ ยั งสามารถน าศาสตร์อื่ น ที่
เกี่ยวข้องมาประยุกต์กับโลจิสติกส์ได้
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3) มีศกั ยภาพในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ โดยนาหลักการที่เรียนมาไปประยุกต์ในสถานการณ์
จริงได้ทกุ สถานการณ์และอ้างอิงได้อย่างเหมาะสม และจะต้องตระหนักในสิ่งแวดล้อมด้วย
4) มี ค วามเป็ น ผู้ น า และมี โ ลกทั ศ น์ ที่ ก ว้ า งไกล สามารถท างานกั บ ผู้ อื่ น ได้ เป็ น อย่ างดี แ ละมี ค วาม
รับผิดชอบสูง
5) มีความสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้มากกว่าหนึ่งภาษาและมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย
6) สามารถน าแนวคิดเชิงโลจิสติกส์ไปใช้ ในทางธุรกิจและประยุ กต์กับการดารงชีพเพื่อประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม
1.5 ผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละชั้นปีของนักศึกษา
นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

ชั้นปีที่ 4

ทักษะ/คุณลักษณะของนักศึกษา
นักศึกษามีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักทางด้านโลจิสติกส์ มีความรู้ถึงมาตรฐานการทางาน
และอุปกรณ์ที่ใช้ในงานด้านโลจิสติกส์ และนักศึกษาจะได้รับความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ และ
สถิติ เพื่อใช้ในการคานวณทางด้านโลจิสติกส์ และการความรู้เบื้องต้นทางด้านการบริหารธุรกิจ
นักศึกษามีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากงานด้านโลจิสติกส์
และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนาหลักทฤษฎีทางด้านโลจิสติกส์มาใช้ใน
การแก้ไขปัญหา นักศึกษาจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ การผลิต รูปแบบการขนส่ง การจัดซื้อ และ
การกระจายสินค้าที่เหมาะสมต่อการดาเนินกิจการ
กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ซอร์ฟแวร์
ทางด้านโลจิสติกส์ในการประกอบวิชาชีพ
กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นักศึกษาสามารถในการวิเคราะห์ และ
วางแผนการดาเนินงานของโซ่อุปทานได้
นักศึกษาสามารถคานวณต้นทุนและการพยากรณ์ในงานด้านโลจิสติกส์ สามารถใช้อุปกรณ์
เครื่องมือ และเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา ในการแก้ไขปัญหาจากการดาเนินงานวิจัยทางด้านโลจิสติกส์ และเพื่อ สร้าง
องค์ความรู้ และทักษะในการปฏิบัติ ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่ งชาติ กลุ่มอุตสาหกรรม
โลจิ ส ติ ก ส์ จ านวน 1 ด้ า น (มาตรฐานที่ ห ลั ก สู ต รก าหนด มี จ านวน 2 ด้ า น คื อ 1) ด้ า น
คลังสินค้า และ 2) ด้านการขนส่ง
กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ นักศึกษาสามารถปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน
ทางด้านการนาเข้า-ส่งออก และการค้าระหว่างประเทศ
กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อ
แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านโซ่อุปทานได้
นักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้ศึกษาทางด้านโลจิสติกส์ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา โดยได้รับการรับรองจากผู้ใช้บัณฑิต และนักศึกษาเข้า
รับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะการปฏิบัติตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กลุ่ม
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เพิ่มขึ้นอีกจานวน 1 ด้าน (เพิ่มขึ้นจากขชั้นปีที่ 3)
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1.6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร
1) ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes) PLOs
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง PLOs
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

Specific LO Generic LO

Level

TQF

มคอ. 1

มีคุณธรรม
มีคุณธรรม
จริยธรรม (1)
จริยธรรม (1)
ความสัมพันธ์ (4) ความสัมพันธ์ (4)
การสื่อสาร (5) การสื่อสาร (5)
การสื่อสาร (5) การสื่อสาร (5)

√

Understand (U)

PLO2 ผู้เรียนสามารถปรับตัวเพื่อให้เข้ากับผู้อื่น และสามารถทางานเป็นทีมได้
PLO3 ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาไทย ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนได้
PLO4 ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ เบื้องต้นได้
PLO5 ผู้เรียนสามารถอธิบายความรู้พื้นฐานทางด้านการจัดซื้อ คลังสินค้า การขนส่ง นาเข้าส่งออก และการค้าระหว่างประเทศ
PLO6 ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการเบื้องต้นของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านโลจิสติกส์
PLO7 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ทางด้านการจัดซื้อ คลังสินค้า การขนส่ง นาเข้า ส่งออก และการค้าระหว่างประเทศ

√
√
√

Understand (U)
Understand (U)
Understand (U)

√

Understand (U)

ความรู้ (2)

ความรู้ (2)

√

Understand (U)

ความรู้ (2)

ความรู้ (2)

√

Evaluate (E)

ปัญญา (3)

ความรู้ (2)

PLO8 ผู้เรียนสามารถอธิบายความรู้การคานวณคณิตศาสตร์และสถิติทางด้านโลจิสติกส์ได้

√

Understand (U)

PLO9 ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และโปรแกรมสาเร็จรูป ทางด้านโลจิสติกส์ได้

√

Apply (A)

√

Apply (A)

ความรู้ (2)

ปัญญา (3)

√

Apply (A)

ปัญญา (3)

ปัญญา (3)

√

Apply (A)

PLO10 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านโลจิสติกส์ การผลิต และการปฏบัติการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
PLO11 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ แนวคิด หลักการ และทฤษฏี ในการแก้ไขปัญหา
ทางด้านโลจิสติกส์ได้
กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
PLO12 ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือ และการควบคุมอุปกรณ์ในงานด้านโลจิสติกส์ได้

การวิเคราะห์เชิง การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข (5)
ตัวเลข (5)
การใช้เทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (5) สารสนเทศ (5)

การใช้เทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (5) สารสนเทศ (5)
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PLO1 ผู้เรียนมีความตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง PLOs

Specific LO Generic LO

Level

PLO13 ผู้เรียนสามารถคานวณต้นทุน และการพยากรณ์ ทางด้านโลจิสติกส์ได้

√

Understand (U)

PLO14 ผู้ เรีย นสามารถอธิ บ ายขั้น ตอนการด าเนิ น งานพิ ธี ศุ ล กากร และข้ อ ตกลงการค้ า
ระหว่างประเทศ (Incoterm) ได้

√

Understand (U)

PLO15 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ซอร์ฟแวร์ทางด้านโลจิสติกส์ได้

√

Apply (A)

PLO12 ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือ และการควบคุมอุปกรณ์ในงานด้านโลจิสติกส์ได้

√

Apply (A)

PLO13 ผู้เรียนสามารถคานวณต้นทุน และการพยากรณ์ ทางด้านโลจิสติกส์ได้

√

Understand (U)

PLO14 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ วางแผน และแก้ไขปัญหาการดาเนินงานของซัพพลายเชน
ได้

√

Evaluate (E)

PLO15 ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการบริหารจัดการซัพพลายเชนได้

√

Apply (A)

TQF
มคอ. 1
การวิเคราะห์เชิง การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข (5)
ตัวเลข (5)
ความรู้ (2)

ความรู้ (2)

การใช้เทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (5) สารสนเทศ (5)

กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ปัญญา (3)

ปัญญา (3)

การใช้เทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (5) สารสนเทศ (5)
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การใช้เทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (5) สารสนเทศ (5)
การวิเคราะห์เชิง การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข (5)
ตัวเลข (5)
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2) การแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) หมวดวิชาเฉพาะ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถวิเคราะห์ วางแผน แก้ไขปัญหาในสถานการต่างๆ และสามารถ
นาทักษะทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการ
√
√
√
√
√
ประกอบวิชาชีพได้อย่างสร้างสรรค์
2. เพื่อส่งเสริมให้บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรม ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบงานที่ได้รับ
√
√
√
√
√
√
การมอบหมายจนสาเร็จ

PLO11
√
√

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานทางด้านการนาเข้า-ส่งออก และการค้าระหว่างประเทศ
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ซอร์ฟแวร์ทางด้านโลจิสติกส์ในการประกอบวิชาชีพ
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กลุม่ วิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)
PLO12
PLO13
PLO14
PLO15
√
√
√
√
√

กลุม่ วิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ วางแผน และแก้ไขปัญหาการดาเนินงานของซัพพลายเชนได้
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มคี วามสามารถในการปฏิบัติงานด้านซัพพลายเชนได้

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)
PLO12
PLO13
PLO14
PLO15
√
√
√
√
√
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลั กสู ตรบริ ห ารธุร กิจ บั ณ ฑิต สาขาวิช าการจัดการโลจิส ติกส์ มีแผนพั ฒ นาปรับปรุงที่มีรายละเอียดของ
แผนการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี นับจากเปิด
การเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้
แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์ ให้มีมาตรฐาน
ตามกรอบคุณวุฒิสาขาการ
จัดการโลจิสติกส์ และเกณฑ์
ประกันคุณภาพหลักสูตร
มหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN QA)

กลยุทธ์
1. แต่งตัง้ คณะกรรมการร่างหลักสูตร และ
คณะกรรมพัฒนาหลักสูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย
2. สารวจความต้องการและการสัมภาษณ์ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาหลักสูตรบริหาร
ธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
3. ร่างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์ ตามกรอบคุณวุฒิสาขา
การจัดการโลจิสติกส์และ เกณฑ์ประกัน
คุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยอาเซียน
(AUN- QA)
4. แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์ โดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น
คณะกรรม
2. พัฒนาอาจารย์ให้สามารถ
1. สนับสนุนและผลักดันให้อาจารย์เร่งทา
จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง ผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทาง
กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
วิชาการ
หลักสูตร
2. ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ทาวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนโดยรับการจัดสรร
งบประมาณจากแหล่งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
3. ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ในการสร้าง
ผลงานวิจัยและนาเสนอเผยแพร่งานวิจัยใน
ระดับชาติและนานาชาติ
4. สนับสนุนให้อาจารย์และผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมในการบริการวิชาการแก่ชุมชน
และสังคม
5. พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
3. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้ 1. พัฒนางานบุคลากรสายสนับสนุนให้มี
สามารถปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ ศักยภาพให้บริการในลักษณะ One Step
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
Service และมีความเป็นมืออาชีพ

หลักฐาน / ตัวบ่งชี้
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง
หลักสูตร และคณะกรรมพัฒนา
หลักบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์
2. รายงานผลการสารวจความ
ต้องการและการสัมภาษณ์ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย
3. รายงานผลการวิภาคหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์

1. แผนการเข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการ
2. วิจัยในชั้นเรียน
3. การตีพิมพ์ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
4. โครงการบริการวิชาการสาขา
การจัดการโลจิสติกส์สู่โรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
5. คู่มือการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายสนับสนุนประจา
หลักสูตรฯ
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แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง
หลักสูตร
4. พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
และสิ่งแวดล้อมภายในให้
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร

กลยุทธ์

หลักฐาน / ตัวบ่งชี้

1. มีห้องเรียน ห้องสัมมนา ห้องปฏิบัติการ
ห้องอ่านหนังสือ และห้องคอมพิวเตอร์
เพียงพอ
2. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สาหรับ
ห้องปฏิบัติการรวมทั้งบุคลากรเพียงพอ
3. ห้องปฏิบัติการมีลักษณะตามความต้องการ
ของผู้เรียน
4. อุปกรณ์การสอนและสื่อการเรียนการสอน
ที่มีอยู่เพียงพอกับจานวนผู้เรียน
5. อุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมต่าง ๆ ที่มีตอบสนองความจาเป็น
ทางการศึกษาและการทาวิจัย
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม
ภายในได้รับการบารุงรักษา

1. รายการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
อุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์
โปรแกรม ฯลฯ
2. แผนซ่อมบารุง
3. แผนปรับปรุงและแผนการ
สาหรับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ใหม่ๆ
4. ข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษา
และบุคลากร

14

หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
อาจจัดให้มีการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน อีก 1 ภาคการศึกษา ใน 1 ภาคการศึกษา มีระยะเวลาศึกษา ไม่น้อย
กว่า 8 สัปดาห์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาและดุลยพินิจของอธิการบดี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2.2.2 มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการรับสมัครนักศึกษา
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
1) ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นระดับมหาวิทยาลัย
2) ปั ญ หาจากวุฒิ ที่แตกต่างกัน เนื่องจากนักศึกษาที่เข้ามาเรียนมีทั้งสายศิล ป์ สายวิทย์ สายวิช าชีพ
(ปวช.) ส่งผลต่อแผนการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน
3) ปัญหาทางด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อการแก้ปัญหา
1) ส่งเสริมและสนับ สนุน ให้นั กศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาเพื่อปรับ
พื้นฐานทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางคอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบัติการต่าง ๆ
3) จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คาแนะนาแก่นักศึกษาแรกเข้าเมื่อมีปัญหาในการ ปรับตัวใน
มหาวิทยาลัย และจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ นักศึกษารุ่นพี่ กับนักศึกษารุ่นน้อง
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ชั้นปีที่
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
จานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2564
120
120
-

ปีการศึกษา/จานวนนักศึกษา
2565 2566 2567
120
120
120
120
120
120
120
120
120
240
360
480
120

2568
120
120
120
120
480
120

2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมาณ : ใช้งบประมาณจากค่าบารุงการศึกษา (บ.กศ.) และงบประมาณแผ่นดิน ในคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร (ไม่นาค่าสิ่งก่อสร้างมาคานวณ)
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
ปีงบประมาณ
รายละเอียดรายรับ
2564
2655
2566
2567
2568
ค่าบารุงการศึกษา
96,000
192,000
288,000
384,000
384,000
ค่าลงทะเบียน
960,000 1,920,000 2,880,000 3,840,000 3,840,000
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
360,000
720,000 1,080,000 1,440,000 1,440,000
รวมรายรับ 1,416,000 2,832,000 4,248,000 5,664,000 5,664,000
2.6.2 งบประมาณรายจ่ายในหลักสูตร (หน่วย : บาท)
หมวดเงิน

2564

2655

ปีงบประมาณ
2566
2567

2568

งบดาเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)
1. ค่าใช้จ่ายอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2,280,000 2,371,200 2,466,048 2,564,690 2,667,278
6 คน (เงินเดือน)
2. ค่าใช้จ่ายอาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์
ผู้สอน อาจารย์พิเศษ และบุคลากรอื่นๆ
240,000 249,600 259,584 269,967
280,766
ในหลักสูตร
3. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน (ทุกรายการทุก
300,000 300,000 300,000 300,000
300,000
กิจกรรมในหลักสูตร ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)
4. ทุนการศึกษา เงินอุดหนุน/ส่งเสริมนักศึกษา 120,000 240,000 360,000 480,000
480,000
5. ค่าหนังสือ ตารา ในหลักสูตร
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
รวม 690,000 819,600 949,584 1,079,967 1,090,766
จานวนนักศึกษา
120
240
360
480
480
*ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
5,750
3,415
2,638
2,250
2,272
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สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
พิจารณาให้ความสอดคล้องของหลักสูตร

31 พฤษภาคม 2564
2.6.3 ความคุ้มทุน/คุ้มค่าของหลักสูตร
เมื่อวันที่ .......................................................
รายการ
2563
2564
2565
2566
2567
2568
รายรับ
2,089,756.00 708,000.00 1,416,000.00 2,124,000.00 2,832,000.00 2,832,000.00
รายจ่ายต่อหัว
789,273.60 630,000.00 699,600.00 769,584.00 839,967.00 850,766.00
นักศึกษา
ต้นทุนต่อหน่วย
14,921.50
15,473.50
15,920.30
16,546.47
17,172.72
17,824.02
จานวนนักศึกษา
80
46
65
71
79
82
ณ จุดคุ้มทุน
เปรียบเทียบ นศ.
จริง และ นศ. ณ
133
14
55
109
161
158
จุดคุ้มทุน
จานวนนักศึกษา
213
120
240
360
480
480

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียน
รายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ค)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
1.2 กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก
1.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกนบริหารธุรกิจ
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
3) หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

121 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

ไม่น้อยกว่า

จานวน

ไม่น้อยกว่า

จานวน

30 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
85 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
33 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
การกาหนดเลขรหัสรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยตัวเลขรหัสทั้งหมด 7
ตัว รายละเอียดและหลักการกาหนดรหัสวิชา ได้จาแนกดังต่อไปนี้
1

2

3

4

5

6

7

ลาดับก่อนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี
กลุ่มวิชาและสาขาวิชา

1) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 1 – 3 หมวดวิชา/สาขาวิชา
900 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 4
ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี
3) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 5
บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหา
1
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
2
กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก
3
กลุม่ วิชาเทคโนโลยี
4
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
4) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 6 – 7 บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา
ความหมายของหน่วยกิตและจานวนชั่วโมง
รหัสหน่วยกิตและจานวนชั่วโมงการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย น(ท-ป-อ)
น หมายถึง จานวนหน่วยกิตทั้งหมดของรายวิชา
ท หมายถึง จานวนชั่วโมงการบรรยายต่อสัปดาห์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ป หมายถึง จานวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
อ
หมายถึง จานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
ให้ นั กศึกษาเรีย นในทุกกลุ่ มวิช า 1.1 – 1.4 ในรายวิช าบังคับและวิชาเลื อกตามจานวน
หน่วยกิตที่กาหนดไว้ และให้เลือกเรียนอีก 1 รายวิชา จานวน 3 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาใดก็ได้
รวมทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า
9
หน่วยกิต
วิชาบังคับ
9
หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
9001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental English
9001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
9001103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
3(3-0-6)
Thai for Academic Communication
วิชาเลือก
9001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
3(3-0-6)
English for Standardized Test
9001105 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Burmese for Communication
9001106 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
9001107 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
9001108 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Korean for Communication
1.2 กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
วิชาบังคับ
3
หน่วยกิต
9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
3(3-0-6)
Thai Citizens in a Dynamic Society
วิชาเลือก
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
9001202 มนุษย์กับการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
Human and Living
9001203 ท้องถิ่นภิวัตน์
3(3-0-6)
Localization
9001204 ภูมิปัญญาและมรดกไทย
3(3-0-6)
Thai Wisdom and Heritage
9001205 วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
3(1-4-4)
Social Engineer for the Development of Local Communities
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9001206 การจัดการแบบบูรณาการ
Integrated Management
1.3 กลุม่ วิชาเทคโนโลยี
ไม่น้อยกว่า
วิชาบังคับ
9001301 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ
Digital, Information and Media Literacy
วิชาเลือก
9001302 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
Digital Technology for Learning
9001303 เทคโนโลยีกับชีวิต
Technology and Life

3(3-0-6)
6
3

3(2-2-5)
3(3-0-6)

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
ไม่น้อยกว่า
6
วิชาบังคับ
3
9001401 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
วิชาเลือก
9001402 การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ
Wellness Integrated Development
9001403 การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
Mathematical Thinking and Decision Making
9001404 ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Sustainability of Natural Resources and Environment
2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
2.1 กลุ่มวิชาแกนบริหารธุรกิจ
จานวน
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1553501 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
Business English
3532102 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ
Tax and Business Law
3561101 องค์การและการจัดการ
Organization and Management
5771201 การบัญชีและการเงิน
Accounting and Finance
5771202 การจัดการตลาดและการบริการลูกค้า
Market Management and Customer Service

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)

85
15

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
ไม่น้อยกว่า จานวน
2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
5771101 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
Logistics and Supply Chain Management
5771102 มาตรฐานโลจิสติกส์
Logistics Standard
5771203 คณิตศาสตร์และสถิติสาหรับโลจิสติกส์
Mathematics and Statistics
5772101 การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า
Warehouse Management and Distribution Center
5772102 การวางแผนและการปฏิบัติการขนส่ง
Transport Planning and Operations
5772201 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับโลจิสติกส์
Information Technology for Logistics
5772202 การจัดซื้อและการจัดหา
Purchasing and Procurement
5772203 การผลิตและการปฏิบัติการ
Production and Operation Management
5772204 การบริหารสินค้าคงคลัง
Inventory Management
5773201 การบริหารโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์
Strategic supply chain Management

30

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

2.2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)
ให้นักศึกษาเรียนรายวิชาต่อไปนี้ แบบไม่นับหน่วยกิต โดยผลการประเมินของ
รายวิชาจะเป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” ดังรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
5773202 การวิจัยและการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์ 1
3(3-0-6)
Logistics Management Research and Development 1
5774102 การวิจัยและการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์ 2
3(2-2-5)
Logistics Management Research and Development 2
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2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
จานวน
33
2.3.1 วิชาเอกเลือก บังคับ
18
โดยเลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังนี้
(1) กลุ่มวิชาเลือกการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
5771204 การประกันภัยและกฎหมายโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
Insurance and International Logistics Law
5772105 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
Multimodal Transport
5773106 ธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business
5773108 การประยุกต์ใช้โปรแกรมคานวณทางด้านโลจิสติกส์ขั้นสูง
Application calculate program of advanced logistics
5773203 ภาษาอังกฤษสาหรับโลจิสติกส์
English for Logistics
5773205 โปรแกรมสาเร็จรูปทางด้านโลจิสติกส์
Package Software for Logistics
(2) กลุ่มวิชาเลือกการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
รหัสวิชา ชื่อวิชา
5771206 การวางแผนอุปสงค์และอุปทานในซัพพลายเชน
Supply and Demand Planning in Supply Chain
5772106 การบริหารความสัมพันธ์ในงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
Relationship Management in Logistics and Supply Chain
5773107 การบริหารงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
Logistics and Supply Administration
5773109 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพื่อสิ่งแวดล้อม
Logistics and Supply Chain Management for Environments
5773204 การวิเคราะห์และประมวลผลทางธุรกิจ
Business Analysis and Processing
5773206 เทคโนโลยีดิจิทัลในงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
Digital Technology in Logistics and Supply Chain

หน่วยกิต
หน่วยกิต

2.3.2 วิชาเอกเลือก เลือก
ไม่น้อยกว่า
15
รหัสวิชา ชื่อวิชา
5772103 การขนถ่ายวัสดุ
Material Handling
5772104 อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในงานโลจิสติกส์
Occupational Health, Environment and Safety in Logistics

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
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รหัสวิชา
5772205
5772206
5773101
5773102
5773103
5773104
5773105

ชื่อวิชา
บรรจุภัณฑ์สาหรับโลจิสติกส์
Packing in Logistics
การจัดการโซ่อุปทานสาหรับธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก
Supply Chain Management for Wholesale and Retail
การควบคุมรถยกสินค้า
Forklift Control
ระบบผลิตแบบลีน
LEAN Manufacturing System
การจัดการต้นทุนและการพยากรณ์ทางโลจิสติกส์
Costing and Forcasting Logistics Management
การนาเข้า-ส่งออก และพิธีศุลกากร
Import-Export and Customs
การออกแบบระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
System Design for Logistics and Supply Chain

2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
ให้เลือกเรียนแผนใดแผนหนึ่ง ดังนี้
แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
5774101 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Preparation for Professional Experience
5774201 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านโลจิสติกส์
Field Experience in Logistics
หรือ แผนสหกิจศึกษา
5773207 เตรียมฝึกสหกิจศึกษา
Cooperative Education Preparation
5774109 สหกิจศึกษา
Cooperative Education

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
7

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
2(90)
5(450)
1(45)
6(540)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ซ้า
กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้
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3.1.4 แผนการศึกษา
รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
1553501
3561101
5771101
5771102

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
องค์การและการจัดการ
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
มาตรฐานโลจิสติกส์
รวม

รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
5771201
5771202
5771203
5771204

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
การบัญชีและการเงิน
การจัดการตลาดและการบริการลูกค้า
คณิตศาสตร์และสถิติสาหรับโลจิสติกส์
การประกันภัยและกฎหมายโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
หรือ
5771205 การวางแผนอุปสงค์และอุปทานในซัพพลายเชน
รวม
รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
3532102
5772101
5772102
5772105

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ
การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า
การวางแผนและการปฏิบัติการขนส่ง
ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
หรือ
5772106 การบริหารความสัมพันธ์ในงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
xxxxxxx วิชาเอกเลือก
รวม

น(ท-ป-อ)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
21
น(ท-ป-อ)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
21
น(ท-ป-อ)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
21
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รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
5772201
5772202
5772203
xxxxxxx

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับโลจิสติกส์
การจัดซื้อและการจัดหา
การผลิตและการปฏิบัติการ
วิชาเอกเลือก
รวม
ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
5772204 การบริหารสินค้าคงคลัง
5773106 ธุรกิจระหว่างประเทศ
หรือ
5773107 การบริหารงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
xxxxxxx วิชาเอกเลือก
xxxxxxx วิชาเอกเลือก
xxxxxxx วิชาเอกเลือก
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี
รวม
รหัสวิชา
5773201
5773202
5773108
5773109
5773203
5773204
5773205
5773206
xxxxxxx

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
การบริหารโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์
การวิจัยและการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์ 1
การประยุกต์ใช้โปรแกรมคานวณทางด้านโลจิสติกส์ขั้นสูง
หรือ
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพื่อสิ่งแวดล้อม
ภาษาอังกฤษสาหรับโลจิสติกส์
หรือ
การวิเคราะห์และประมวลผลทางธุรกิจ
โปรแกรมสาเร็จรูปทางด้านโลจิสติกส์
หรือ
เทคโนโลยีดิจิทัลในงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
วิชาเลือกเสรี

น(ท-ป-อ)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
18
น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
18
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
ไม่นับหน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
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รหัสวิชา
5774101
5773207
5774102

รวม
ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือ
เตรียมฝึกสหกิจศึกษา
การวิจัยและการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์ 2
รวม

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
5774201 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านโลจิสติกส์
หรือ
5774109 สหกิจศึกษา
รวม
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก

15
น(ท-ป-อ)
2(90)
1(45)
ไม่นับหน่วยกิต
1 หรือ 2
น(ท-ป-อ)
5(450)
6(540)
5 หรือ 6

26สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
3.2 ชื่อ สกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร

นายธนสิทธิ นิตยะประภา

2

นายบัณฑิต ศรีสวัสดิ์

อาจารย์

3

นายพศวีร์ ศิริสราญลักษณ์

อาจารย์

4

นางสาวสุธิดา ทับทิมศรี

อาจารย์

5

นางสาวพัชรมณฑ์ อ่อนเชด

อาจารย์

6

นางน้าฝน สะละโกสา

อาจารย์

ชื่อ – สกุล

31 พฤษภาคม 2564
เมื่อวันที่ .......................................................

คุณวุฒิ /สาขาวิชา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์)
บช.บ. (การบัญชี)
บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์)
วท.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)
MSc. (Logistics and Supply Chain Management)
ทล.บ. (การจัดการท่าอากาศยาน)
บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์)
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์)
วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
Birmingham City University, United Kingdom
สถาบันการบินพลเรือน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยภาคกลาง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2553
2551
2554
2551
2558
2553
2555
2549
2553
2548
2553
2549
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1

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

ลาดับ

วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
พิจารณาให้ความสอดคล้องของหลักสูตร

3.2.2 อาจารย์ประจา
ลาดับ
1

ชื่อ – นามสกุล
นายธนสิทธิ นิตยะประภา

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

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

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2553
2551
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ตาแหน่ง
วิชาการ

2

นายบัณฑิต ศรีสวัสดิ์

อาจารย์

3

นายพศวีร์ ศิริสราญลักษณ์

อาจารย์

4

นางสาวสุธิดา ทับทิมศรี

อาจารย์

5

นางสาวพัชรมณฑ์ อ่อนเชด

อาจารย์

6

นางน้าฝน สะละโกสา

อาจารย์

7

นายธงเทพ ชูสงฆ์

อาจารย์

8

นายธัชชัย ช่อพฤกษา

อาจารย์

9

นางสาวิตรี พรหมรักษา

อาจารย์

10

นายธนวิทย์ ฟองสมุทร์

อาจารย์

11

นายภัคพล รื่นกลิ่น

อาจารย์

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์)
วท.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)
MSc. (Logistics and Supply Chain Management)

ทล.บ. (การจัดการท่าอากาศยาน)
บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์)
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์)
วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์)
วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)
บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
บธ.ม. (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
วท.ม. (เทคโนโลยีโลจิสติกส์)
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
วท.ม. (เทคโนโลยีโลจิสติกส์)
บธ.บ. (การตลาด)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
Birmingham City University, United Kingdom
สถาบันการบินพลเรือน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยภาคกลาง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2554
2551
2558
2553
2555
2549
2553
2548
2553
2549
2554
2548
2554
2551
2557
2554
2552
2550
2554
2551
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ชื่อ – นามสกุล

ลาดับ
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา
ในชั้นปีที่ 4 นักศึกษาจะได้ฝึกประสบการณ์ภาคสนามกับองค์กรภาครัฐ หรือเอกชนที่เกี่ยวกับวิชาชีพก่อนเข้า
สู่การทางานจริง ซึ่งนั กศึกษาทุกคนจะต้องฝึกประสบการณ์ วิช าชีพทางด้านโลจิส ติกส์ หรือสหกิจศึกษา ตาม
ข้อบังคับของหลักสูตร ดังนี้
1) นักศึกษา ต้องลงทะเบียนรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือเตรียมฝึกสหกิจศึกษา จึง
จะอนุญาตให้ลงทะเบียนในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโลจิสติกส์ และสหกิจศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ผู้เรียนมีความตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
2. ด้านความรู้
1) ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านโลจิสติกส์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2) ผู้เรียนสามารถอธิบายความรู้พื้นฐานทางด้านโลจิสติกส์
3) ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการเบื้องต้นของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านโลจิสติกส์
3. ด้านทักษะทางปัญญา
1) ผู้เรียนสามารถประยุ กต์ใช้ความรู้ แนวคิด หลักการ และทฤษฏี ในการแก้ไขปัญหาด้านคลังสินค้า
การขนส่ง การจัดซื้อ และการนาเข้า ส่งออก
2) ผู้ เรี ย นสามารถวิเคราะห์ ส ถานการณ์ ทางด้านคลั งสิ น ค้า การขนส่ ง การจัด ซื้อ และการน าเข้ า
ส่งออก
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ผู้เรียนสามารถปรับตัวเพื่อให้เข้ากับผู้อื่น และสามารถทางานเป็นทีมได้
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ผู้เรียนสามารถคานวณการพยากรณ์ คณิตศาสตร์และสถิติทางด้านโลจิสติกส์ได้
2) ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาไทย ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนได้
3) ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ เบื้องต้นได้
4) ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยี โปรแกรมสาเร็จรูป เครื่องมือ ทางด้านโลจิสติกส์ได้
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
รายวิชาสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา โดยมี ระยะไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือ
16 สัปดาห์ ส่วนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จะต้องมีเวลาฝึกงานไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หลักสูตรได้มีข้อกาหนดในการทาวิจัย และโครงงานวิจัย ดังต่อไปนี้
5.1.1 นักศึกษาจะต้องทาการลงทะเบียนเรียนรายวิชาการวิจัยและพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์ 1 ใน
ชั้นปีที่ 3 ของภาคการศึกษาที่ 2 ถึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาการวิจัยและพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์ 2
ในชั้นปีที่ 4 ของภาคการศึกษาที่ 1 ได้
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5.1.2 นักศึกษาที่มีแผนการเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านโลจิสติกส์ ต้องมีการทาวิจัยพร้อมส่ง
เล่มสมบูรณ์ โดยเนื้อหาของงานวิจัยจะต้องเป็นงานวิจัยที่นาเสนอแนวทาง หรือวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทางด้าน
โลจิสติกส์ ขององค์กรในท้องถิ่น และนักศึกษาจะต้องนาเสนองานวิจัยต่อหน้าคณะกรรมการสอบวิจัย
5.1.3 นักศึกษาที่มีแผนการเรียนสหกิจศึกษา ต้องมีการทาโครงการวิจัยเล่มสบูรณ์ โดยเนื้อหาของ
งานวิจัยจะต้องทาการแก้ไขปัญ หาจากการฝึกปฏิบัติงานในองค์กร หรือสถานประกอบการ ที่นักศึกษาทาการ
ฝึ กสหกิจ ศึกษา และจะต้ องน าเสนอโครงงานวิจัยต่อผู้ บ ริห ารองค์ กร หรือสถานประกอบการ และอาจารย์ผู้
นิเทศสหกิจศึกษา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.2.1 มีองค์ความรู้จากการทาวิจัย หรือโครงงานวิจัย
5.2.2 มีการวิคราะห์สถานการณ์ หรือการดาเนินงานทางด้านโลจิสติกส์
5.2.3 มีประยุกต์ใช้ความรู้ แนวคิด หลักการ และทฤษฏี ทางด้านโลจิสติกส์ในการแก้ไขปัญหาจากการ
ดาเนินงาน
5.2.4 มี ก ารใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการสื บ ค้ น ข้อ มู ล หรือ การใช้ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ในการ
วิเคราะห์สถิติข้อมูลและอภิปรายผล
5.2.5 มีการปรับตัวในการทางานร่วมกับผู้อื่นภายในองค์กร หรือสถานประกอบการ
5.2.6 มี ก ารน าเสนอและสื่ อ สารด้ ว ยภาษาพู ด และภาษาเขี ย นที่ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก งานวิ จั ย หรื อ
โครงการวิจัย
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของชั้นปีที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
จานวน 3 หน่วยกิต และ จานวนชั่วโมงไม่น้อยกว่า 135 ชั่วโมง
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 อาจารย์ผู้สอนให้คาแนะนากับนักศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอนต้องทาการชี้แจงความเชี่ยวชาญของ
อาจารย์ที่จะเป็นที่ปรึกษางานวิจัย หรือโครงงานวิจัยให้นักศึกษาทราบ
5.5.2 นักศึกษาจะเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์ ซึ่งจะตรงกับ หัวข้อที่
นักศึกษาสนใจ
5.5.3 นักศึกษาต้องทาเอกสารคาร้องการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษางานวิจัย หรือโครงงานวิจัย
5.5.4 อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้คาปรึกษาและการติดตามการทางานของนักศึกษา
5.5.5 อาจารย์ประจาหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สิ่งอานวยความสะดวกในการทา
วิจัย หรือโครงงานวิจัย เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ อุปกรณ์ เป็นต้น
5.5.6 อาจารย์ผู้สอนต้องทาการจัดตารางสอบงานวิจัย หรือโครงงานวิจัยให้กับนักศึกษา โดยแบ่งเป็น 2
ส่วน คือ 1) การสอบหัวข้อวิจัย หรือโครงงานวิจัย และ 2) การสอบจบเล่มงานวิจัย หรือโครงงานวิจัย และอาจารย์
ผู้สอนต้องทาการแต่งตั้งคณะกรรมการการสอบวิจัยให้กับนักศึกษาด้วย
5.6 กระบวนการประเมินผล
กระบวนการประเมินผล กลไกสาหรับการทวนสอบมาตรฐาน ของหลักสูตร มีดังนี้
5.6.1 ประเมินคุณภาพของงานวิจัย หรือโครงงานวิจัย โดยอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย
หรือโครงงานวิจัย
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5.6.2 ประเมินผลความก้าวหน้าในระหว่างการทาวิจัย หรือโครงงานวิจัยโดยอาจารย์ที่ปรึกษา จากการ
ทาเอกสารการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
5.6.3 ประเมินผลงานวิจัย หรือโครงงานวิจัย จากคณะกรรมการสอบวิจัยที่ทางอาจารย์ ผู้สอนเป็นผู้
ติดต่อ และทางหลักสูตรจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิจัย

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อ - มีการสอดแทรกเรื่อง คุณค่า ทัศนคติ จริยธรรมแห่งวิชาชีพ ให้รู้ถึง
ตนเอง วิชาชีพ และสังคม
ผลกระทบที่มีต่อวิชาชีพโลจิสติกส์ และในระบบเศรษฐกิจโลก ในรายวิชา
ทุกวิชาในกลุ่มวิชาเอก พิธีปฐมนิเทศ และพิธีปัจฉิมนิเทศ
- ให้ทากิจกรรม/โครงการ ที่เกี่ยวกับการสร้างเสริม คุณธรรม จริยธรรม
และความรับผิดชอบต่อสังคม
- มีข้อบังคับที่จะสร้างวินัยความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม
มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการบัญชี ทักษะ - ให้นักศึกษาเรียนวิชาที่ต้องใช้ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ เพื่อใช้ในการแก้ไข
ทางวิชาชีพ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
ปัญหา หรือการแสดงความเห็นฯ
- จั ด กิ จ กรรมในลั ก ษณะบู รณาการวิ ช าการและกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาให้
เหมาะสมกับระดับชั้นปีของนักศึกษา
มีความสามารถ คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์
- ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ
บูรณาการความรู้และประสบการณ์ทาง
เสริมกับการเรียนรายวิชาในหลักสูตร ให้เหมาะสมกับระดับชั้นปีของ
วิชาชีพบัญชีอย่างเป็นระบบ
นักศึกษา
- ใช้วิธีการสอนที่ให้นักศึกษาได้ฝึกหัดคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการ
ความรู้และประสบการณ์ทางวิชาโลจิสติกส์
มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล ความคิดสร้างสรรค์ - กาหนดให้ทางานกลุ่มในรายวิชา
พัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ ทักษะวิชาชีพ - ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนวิชาสหกิจหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
อย่างต่อเนื่องและทางานร่วมกับบุคคลอื่นได้ - ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ
ทุกระดับอย่างเหมาะสม
เสริมกับการเรียนรายวิชาในหลักสูตร ให้เหมาะสมกับระดับชั้นปีของ
นักศึกษา
- มอบหมายหั ว ข้อ ที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับ การเรียนรู้ด้ว ยตนเอง และ
จัดหาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ สื่อการสอนเอกสาร หรือแหล่งค้นคว้าที่
จัดให้มีในห้องสมุด ในปริมาณเพียงพอและพร้อมใช้
มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย
- กาหนดรายวิชา หรือ หัวข้อ ที่จัดการศึกษาในแบบ E-Learning
สามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้อย่างมี - มอบหมายงานที่ให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจากแหล่งข้อมูล
ประสิทธิภาพ
อิเล็กทรอนิกส์ และให้มีการรายงาน
- กิจกรรมเสริมหลักสูตรเกี่ยวกับ โปรแกรมสาเร็จรูปทางด้านโลจิสติกส์
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
กลยุทธ์การสอน
ของหลักสูตร (PLOs)
PLO 1 สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ 1. จัดการเรียนการสอนโดยใช้ใช้เทคโนโลยี
ตรงประเด็น
ดิจิทัลแบบออนไลน์ หรือแบบชั้นเรียนเพื่อ
เชื่อมโยงหลักการ แนวคิดทฤษฎี อย่าง
กว้างขวางลึกซึ้ง สามารถประยุกต์สู่การ
ปฏิบัติ สามารถวิเคราะห์ความรู้ และ
เนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนาไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ตามมาตรฐาน
PLO 2 สามารถเลือกใช้เครื่องมือ
1. ฝึกปฏิบัตแิ ละแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีรวมถึงติดตาม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรม
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและ สาเร็จรูปที่จาเป็นสาหรับการเรียนรู้ การจัดการ
ข้อมูลต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและ เรียนรู้ การทางาน การประชุม การจัดการและ
ปลอดภัย เพื่อใช้ในการดูแล การ สืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูล
พัฒนาตนเองและผู้อื่นอย่าง
และสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจทีด่ ีในการ
ต่อเนื่องและเหมาะสม
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและ
สารสนเทศ รวมถึงการตระหนักถึงการละเมิด
ลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน

PLO 3 มีความสามารถในการ
ปรับตัวและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ได้ สามารถบริหารจัดการตนเอง
และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถ
บูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อปรับปรุง
แก้ไข หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในการ
พัฒนาท้องถิ่นและสังคม

กลยุทธ์สาหรับวิธีการวัด
และประเมินผล
1. ประเมินจากการทดสอบย่อย
2. ประเมินจากการสอบกลางภาคและ/
หรือปลายภาคเรียน
3. ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้น
เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4. ประเมินจากรายงาน/การบ้าน/งานที่
ได้รับมอบหมาย

1. ประเมินจากการสร้างชิ้นงาน เทคนิค
การนาเสนอรายงาน การสืบค้นข้อมูลโดยใช้
ทฤษฎี หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องรองรับ
2. ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย
และเลื อกใช้ เครื่ อ งมื อ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ได้
อย่างปลอดภัย
3. ประเมินจากการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
สาหรับข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งที่เป็น
ตัวเลขเชิงสถิติ หรือคณิตศาสตร์ ที่ใช้ในการ
สื่อสารในชีวิตประจาวัน
4. ประเมินจากการสร้างผลงาน การจัดการ
เรียนรู้แบบจุลภาคในรูปแบบต่างๆ
5. ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย
และเลือกใช้เครื่องมือเทคโนโลยีดิจทิ ัลได้
อย่างปลอดภัย
1. จัดกิจกรรมให้ผเู้ รียนได้เรียนรู้จาก
1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและ
ประสบการณ์จริงทั้งในและนอกห้องเรียน ฝึก การแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอ
ทักษะกระบวนการคิด การจัดการการเผชิญ รายงานกลุ่มในชั้นเรียน
สถานการณ์ ฝึกการปฏิบตั ิให้ทาได้ คิดเป็น ทา 2. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมที่
เป็น โดยบูรณาการการทางานกับการเรียนรู้ แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ
และคุณธรรม จริยธรรม สามารถประยุกต์
3. ประเมินจากกิจกรรมกลุ่ม และมิติ
ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา หรือ
สัมพันธ์
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ในการพัฒนาท้องถิ่นและ
สังคม
2. กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ในการบูรณาการ
ความรู้ สามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับ
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs)

กลยุทธ์การสอน

การปฏิบัตจิ ริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์
PLO 4 ปฏิบัติตามหน้าที่ของ
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจ
ตนเอง เคารพสิทธิมนุษยชน
ชุมชน เข้าใจโลกและการอยูร่ ่วมกันบน
ยับยั้งและป้องกันการกระทาที่ไม่ พื้นฐานความแตกต่างทางวัฒธรรม สามารถ
ถูกต้องเสมอ
เผชิญและเท่าทันกับการเปลีย่ นแปลงของ
สังคม และสามารถนาแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดาเนิน
ชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางาน
PLO 5 มี ส่ ว นร่ ว มในการดู แล 1. จัดให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
รั ก ษา ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ และทางานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม
ส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
PLO 6 มีสุนทรียะทางศิลปะ
1. จัดให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
ยอมรับความหลากหลายทาง
และทางานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้รับรู้และเข้าใจ
วัฒนธรรม และธารงไว้ซึ่ง
ความรูส้ ึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิ
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ภาวะทางอารมณ์และทางสังคม ทางาน
ร่วมกับผู้อื่น ทางานเป็นทีม เป็นผูน้ าและผู้
ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน

กลยุทธ์สาหรับวิธีการวัด
และประเมินผล

1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและ
การแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอ
รายงานกลุ่มในชั้นเรียน
2. ประเมิ น จากการสั งเกตพฤติ ก รรมที่
แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ
3. ประเมินจากกิจกรรมกลุ่ม และมิติ
สัมพันธ์
1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและ
การแสดงออกของนักศึกษา
2. ประเมิ น จากการสั งเกตพฤติ ก รรมใน
การร่วมกิจกรรมต่างๆ
1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและ
การแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอ
รายงานกลุ่มในชั้นเรียน
2. ประเมิ น จากการสั งเกตพฤติ ก รรมที่
แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ
3. ประเมิ น จากกิ จ กรรมกลุ่ ม และมิ ติ
สัมพันธ์
PLO 7 สามารถทางานเป็นทีม มี
1. จัดให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและ
ความเป็นผู้นา ผู้ตาม เพื่อ
และทางานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้รับรู้และเข้าใจ การแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอ
ความสาเร็จ และแสดงออกซึ่งความ ความรูส้ ึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิ รายงานกลุ่มในชั้นเรียน
เป็นผู้ให้โดยไม่คานึงถึงสิ่งตอบแทน ภาวะทางอารมณ์และทางสังคม ทางาน
2. ประเมิ น จากการสั งเกตพฤติ ก รรมที่
มีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อประโยชน์ ร่วมกับผู้อื่น ทางานเป็นทีม เป็นผูน้ าและผู้
แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ
ส่วนรวม
ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน 3. ประเมินจากกิจกรรมกลุ่ม และมิติ
ผู้ปกครอง และคนในชุมชน
สัมพันธ์
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2.2 การพัฒนาผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีระเบียบวินัยและเคารพกฎข้อบังคับ
1.2 มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ
1.3 มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น
1.4 เห็นคุณค่าและสานึกในความเป็นไทย

กลยุทธ์การสอน
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ให้ความสาคัญในวินัย การตรงต่อ
เวลา การส่งงานภายในเวลาทีก่ าหนด
1.2 เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึงการมี
เมตตา กรุณา และความเสียสละ
1.3 สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเอง
และผู้อื่น
1.4 จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ /
มหาวิทยาลัย / ชุมชน
1.5 เน้นเรื่องการแต่งกายและปฏิบัติตนที่
เหมาะสม ถูกต้อง ตามระเบียบข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
2. ด้านความรู้
2. ด้านความรู้
2.1 มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาเพือ่ การ
2.1 ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้น
สื่อสาร
หลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อให้เกิด
2.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี องค์ความรู้
สารสนเทศ
2.2 มอบหมายให้ทารายงาน
2.3 มีความรู้ความเข้าใจด้านความเป็น
2.3 จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
พลเมืองและพลโลก
โดยการศึกษาดูงาน
2.4 มีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และ 2.4 ปฏิบัติประเมินจากผลงานและการ
สุขภาพ
ปฏิบัติการ
2.5 สามารถประยุกต์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม
3. ทักษะทางปัญญา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 มีทักษะการคิดแบบองค์รวม คิดอย่างมี
3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้จากการแก้ปัญหา
วิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
3.2 ให้นักศึกษาปฏิบัติการจาก
3.2 สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ของ สถานการณ์จริง
ตนกับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และนามาใช้
3.3 มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด
ประโยชน์ได้
วิเคราะห์และสังเคราะห์
3.3 สามารถประยุกต์ความรู้ ทักษะหรือ
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ
4.1 มีภาวะผู้นาและภาวะผู้ตามทีด่ ี
4.1 กาหนดการทางานกลุ่มโดยให้
4.2 ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่าง
หมุนเวียนการเป็นผู้นาและผู้รายงาน
4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ทไี่ ด้รับ
4.2 ให้คาแนะนาในการเข้าร่วมกิจกรรม
มอบหมาย
สโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ
4.4 มีความพร้อมในการทางานหรือกิจกรรมที่ 4.3 ให้ความสาคัญในการแบ่งหน้าที่ความ
เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
รับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ
4.4 มอบหมายงานปฏิบัติงานตามหน้าที่

การประเมินผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียนและ
การส่งงานตรงเวลา
1.2 พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักศึกษา
1.3 สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ

2. ด้านความรู้
2.1 การประเมินจากแบบทดสอบด้าน
ทฤษฎี สาหรับการปฏิบัติประเมินจาก
ผลงานและการปฏิบัติการ
2.2 พิจารณาจากรายงานที่มอบหมาย
2.3 ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดู
งาน

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ประเมินจากการรายงานผลการ
ดาเนินงานและการแก้ปัญหา
3.2 ประเมินผลการปฏิบัติการจาก
สถานการณ์จริง
3.3 ประเมินจากการทดสอบ

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.1 ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียน
โดยอาจารย์และนักศึกษา
4.2 พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษา
4.3 ประเมินผลจากแบบประเมินตนเอง
และกิจกรรมกลุ่ม
4.4 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม

34
มาตรฐานผลการเรียนรู้
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทักษะในการคิด วิเคราะห์เชิง
คณิตศาสตร์
5.2 มีทักษะในการสื่อสารกับกลุ่มคน
หลากหลายทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาอื่นๆ ได้อย่างตรงประเด็น
5.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้
อย่างเหมาะสม

กลยุทธ์การสอน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 ส่งเสริมให้เห็นความสาคัญ และฝึกให้
มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิง
ตัวเลข
5.2 มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จาก
แหล่งข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ให้
นักศึกษานาเสนอหน้าชั้น
5.3 การใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอผลงาน
ที่ได้รับมอบหมาย
5.4 ฝึกการนาเสนองานโดยเน้น
ความสาคัญของการใช้ภาษา และ
บุคลิกภาพ

การประเมินผลการเรียนรู้
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 ประเมินจากผลงานและการนาเสนอ
ผลงาน
5.2 สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GELOs)
กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
PLO

กลุ่มวิชา / ชื่อวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1

1
2

4
5
6
7

1.3

1.4



2.1

2.2

2.3

2.4

















4.3

4.4





5.3










    

5.2










4.2









5.1

3.3









4.1

3.2






3.1






2.5

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
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3

สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ตรงประเด็น
สามารถเลือกใช้เครื่องมือเทคโนโลยีรวมถึงติดตามความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีและข้อมูลต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย เพื่อใช้ในการ
ดูแล การพัฒนาตนเองและผู้อื่นอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
มีความสามารถในการปรับตัวและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ สามารถบริหาร
จัดการตนเองและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อ
ปรับปรุง แก้ไข หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเอง เคารพสิทธิมนุษยชน ยับยั้งและป้องกันการ
กระทาที่ไม่ถูกต้องเสมอ
มีส่วนร่วมในการดูแล รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีสุนทรียะทางศิลปะ ยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และธารงไว้ซึ่ง
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
สามารถทางานเป็นทีม มีความเป็นผู้นา ผู้ตาม เพื่อความสาเร็จ และ
แสดงออกซึ่งความเป็นผู้ให้โดยไม่คานึงถึงสิ่งตอบแทน มีจิตอาสา อุทิศตน
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
รวม

1.2

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
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ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) รายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 = ความรับผิดชอบหลัก

รหัสวิชา

กลุ่มวิชา / ชื่อวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม
1.1

9001201
9001202
9001203
9001204
9001205
9001206
9001301
9001302
9001303

1.3

1.4

2.1






























2.5

3.1

4.1

5.1












3.2

3.3













4.3

4.4

5.2

5.3



















4.2






















2.4

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี






2.3

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ











2.2

3.ทักษะทางปัญญา
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9001101
9001102
9001103
9001104
9001105
9001106
9001107
9001108

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
2. กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก
พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
มนุษย์กับการดาเนินชีวิต
ท้องถิ่นภิวัตน์
ภูมิปัญญาและมรดกไทย
วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
การจัดการแบบบูรณาการ
3. กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
ความฉลาดรู้ทางดิจิทลั สารสนเทศ และสื่อ
เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการเรียนรู้
เทคโนโลยีกับชีวิต

1.2

2.ความรู้
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รหัสวิชา

กลุ่มวิชา / ชื่อวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม
1.1

9001401
9001402
9001403
9001404

4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์กับชีวิต
การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ
การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวม

1.2

1.3








2.3

2.4

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

4.1

5.1

2.1

2.5

3.1








 


    




2.2

3.ทักษะทางปัญญา
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GELOs)
รายวิชาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GELOs)
รหัสวิชา กลุ่มวิชา/ชื่อวิชา
1. กลุ่มภาษาและการสื่อสาร
9001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
9001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9001103 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
9001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
9001105 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
9001106 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
9001107 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
9001108 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
2. กลุ่มความเป็นพลเมืองและพลโลก
9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
9001202 มนุษย์กับการดาเนินชีวิต
9001203 ท้องถิ่นภิวัตน์
9001204 ภูมิปัญญาและมรดกไทย
9001205 วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
9001206 การจัดการแบบบูรณาการ
3. กลุ่มเทคโนโลยี
9001301 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ
9001302 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
9001303 เทคโนโลยีกับชีวิต
4. กลุ่มวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
9001401 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
9001402 การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ
9001403 การคิดและการตัดสินใจ
9001404 ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

GELOs
1 2 3 4 5 6 7
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs)

กลยุทธ์การสอน

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
PLO1 ผู้เรียนมีความตรงต่อเวลา
และความรับผิดชอบต่องานที่ได้รบั
มอบหมาย

1. ให้ความสาคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่ง
งานภายในเวลาที่กาหนด
2. สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเอง สังคม
3. เน้นเรื่องการแต่งกายและปฏิบตั ิตนที่เหมาะสม
ถูกต้อง ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
PLO2 ผู้เรียนสามารถปรับตัวเพื่อให้ 1. จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ/ มหาวิทยาลัย/
เข้ากับผู้อื่น และสามารถทางานเป็น ชุมชน
ทีมได้
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึง การมีเมตตา
กรุณา และความเสียสละ
PLO3 ผู้เรียนสามารถสื่อสาร
1. จัดให้มีกิจกรรมที่สอดแทรกการสื่อสาร
ภาษาไทย ทั้งการพูด การฟัง การ ภาษาไทยในรายวิชา
อ่าน และการเขียนได้
2. มีการนาเสนองาน ผลงาน โครงงานหรือ
รายงานที่เป็นภาษาไทย
PLO4 ผู้เรียนสามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ หรือภาษา
ต่างประเทศอื่น ๆ เบื้องต้นได้

1. จัดให้มีกิจกรรมที่สอดแทรกการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ ใน
รายวิชา
2. จัดให้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
ภายในประเทศหรือต่างประเทศ
3. มีการนาเสนองาน ผลงาน โครงงานหรือ
รายงานที่เป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษา
ต่างประเทศอื่น ๆ
4. มีการจัดทาสื่อหรือใช้สื่อ อุปกรณ์ ในการเรียนรู้
ทางด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ
PLO5 ผู้เรียนสามารถอธิบายความรู้ 1. กาหนดแผนการสอนใน มคอ.3 ที่มีเนื้อหาทาง
พื้นฐานทางด้านการจัดซื้อ
ทฤษฎี และการฝึกปฏิบตั ิทางด้านการจัดซื้อ
คลังสินค้า การขนส่ง นาเข้า-ส่งออก คลังสินค้า การขนส่ง นาเข้า-ส่งออก และการค้า
และการค้าระหว่างประเทศ
ระหว่างประเทศ
2. จัดกิจกรรมที่มีการนาเสนอรายงาน งาน
ผลงาน โครงงาน โปรเจคในด้านการจัดซื้อ
คลังสินค้า การขนส่ง นาเข้า-ส่งออก และการค้า
ระหว่างประเทศ
3. จัดทาแบบฝึกหัดท้ายบทการเรียนรู้ในรายวิชา
การจัดซื้อ คลังสินค้า การขนส่ง นาเข้า-ส่งออก
และการค้าระหว่างประเทศ

กลยุทธ์สาหรับวิธีการวัด
และประเมินผล
1. การให้คะแนนสาหรับการเข้าชัน้ เรียน
และการส่งงานตรงเวลา
2. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง
1. พิจารณาการให้คะแนนจากการทางาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม ตั้งแต่กลุ่มละ 2-5 คน ใน
การทางาน
2. พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักศึกษา
1. พิจารณาการให้คะแนนจากการเข้าร่วม
กิจกรรม
2. พิจารณาจากการให้คะแนนรายงาน
การนาเสนองาน ผลงาน โครงการ โปรเจค
เป็นต้น
1. พิจารณาการให้คะแนนจากการเข้าร่วม
กิจกรรม
2. พิจารณาจากการให้คะแนนรายงาน
การนาเสนองาน ผลงาน โครงการ โปรเจค
เป็นต้น

1. พิจารณาจากการสอบกลางภาค และ
ปลายภาคทั้งทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ
2. พิจารณาจากการให้คะแนนรายงาน
การนาเสนองาน ผลงาน โครงการ โปรเจค
เป็นต้น
3. พิจารณาจากการทาแบบฝึกหัดท้ายบท
การเรียนรู้
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs)
PLO6 ผู้เรียนสามารถอธิบาย
หลักการเบื้องต้นของศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านโลจิสติกส์

กลยุทธ์การสอน

1. กาหนดแผนการสอนใน มคอ.3 ที่มีเนื้อหาทาง
ทฤษฎี และการฝึกปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์
ด้านโลจิสติกส์ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษีอากร
กฎหมาย การจัดการ การบัญชี การเงิน
คณิตศาสตร์ สถิติ ตลาด และอื่น ๆ เป็นต้น
2. มีการสอดแทรกองค์ความรู้ที่เกีย่ วข้องกับ
ศาสตร์ด้านโลจิสติกส์
3. จัดให้มีกิจกรรมหรือรายวิชาทีท่ ี่สอดแทรก
การบูรณาการหรือการประยุกต์ใช้ศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับงานทางด้านโลจิสติกส์
PLO7 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์
1. กาหนดโจทย์ เนื้อหา คาถาม แบบฝึกหัด
สถานการณ์ทางด้านการจัดซื้อ
กรณีศึกษา ตัวอย่าง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
คลังสินค้า การขนส่ง นาเข้า-ส่งออก สถานการณ์และปัญหาทีเ่ กิดขึ้นทางด้านการจัดซื้อ
และการค้าระหว่างประเทศ
คลังสินค้า การขนส่ง นาเข้า-ส่งออก และการค้า
ระหว่างประเทศ
2. กาหนดกิจกรรมที่มีการมอบหมายงาน
โครงการหรือโปรเจคในกระบวนการเรียนการสอน
ของรายวิชา
3. กาหนดให้มีการใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์
เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการจาลองสถานการทางด้าน
การจัดซื้อ คลังสินค้า การขนส่ง นาเข้า-ส่งออก
และการค้าระหว่างประเทศ
PLO8 ผู้เรียนสามารถอธิบายความรู้ 1. กาหนดแผนการสอนใน มคอ.3 ที่มีเนื้อหาทาง
การคานวณคณิตศาสตร์และสถิติ
ทฤษฎี และการฝึกปฏิบตั ิทางด้านการคานวณ
ทางด้านโลจิสติกส์ได้
คณิตศาสตร์และสถิติทางด้านโลจิสติกส์
2. จัดกิจกรรมที่มีการนาเสนอรายงาน การ
นาเสนองาน ผลงาน โครงการ โปรเจค เป็นต้น
3. จัดทาแบบฝึกหัดท้ายบทการเรียนรู้ในรายวิชา
การคานวณคณิตศาสตร์และสถิตทิ างด้าน
โลจิสติกส์ได้
PLO9 ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยี 1. กาหนดแผนการสอนใน มคอ.3 ที่มีเนื้อหาทาง
สารสนเทศ และโปรแกรมสาเร็จรูป ทฤษฎี และการฝึกปฏิบตั ิทางด้านเทคโนโลยี
ทางด้านโลจิสติกส์ได้
สารสนเทศ และโปรแกรมสาเร็จรูปทางด้าน
โลจิสติกส์ได้
2. จัดทาและมอบหมายงาน ใบงานที่ส่งเสริมการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และโปรแกรมสาเร็จรูป
ทางด้านโลจิสติกส์
3. กาหนดมีการสอนโดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทางด้านทางด้านโลจิสติกส์

กลยุทธ์สาหรับวิธีการวัด
และประเมินผล
1. พิจารณาจากการสอบกลางภาค และ
ปลายภาคทั้งทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ
2. พิจารณาจากการให้คะแนนรายงาน
การนาเสนองาน ผลงาน โครงการ เป็นต้น
3. พิจารณาจากการทาแบบฝึกหัดท้ายบท
การเรียนรู้

1. พิจารณาจากการสอบกลางภาค และ
ปลายภาคทั้งทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ
2. พิจารณาจากการให้คะแนนรายงาน ใบ
งาน งาน โครงการ โปรเจค วิจัย เป็นต้น
3. พิจารณาจากการทาแบบฝึกหัดท้ายบท
การเรียนรู้

1. พิจารณาจากการสอบกลางภาค และ
ปลายภาคทั้งทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ
2. พิจารณาจากการให้คะแนนรายงาน
การนาเสนองาน ผลงาน โครงการ โปรเจค
เป็นต้น
3. พิจารณาจากการทาแบบฝึกหัดท้ายบท
การเรียนรู้
1. พิจารณาจากการสอบการฝึกปฏิบัติ
2. พิจารณาจากการให้คะแนนงาน ผลงาน
ใบงาน โครงการ โปรเจค เป็นต้น

41
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs)

กลยุทธ์การสอน

PLO10 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ทางด้านโลจิสติกส์ การผลิต
และการปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น

1. กาหนดกิจกรรมงานที่ได้รับมอบหมายเป็น
กรณีศึกษา โครงงาน โปรเจค วิจัย ที่มีการ
ประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆ
ในการแก้ปัญหางานทางด้านโลจิสติกส์ การผลิต
และการปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
PLO11 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ 1. กาหนดกิจกรรมงานที่ได้รับมอบหมายเป็น
ความรู้ แนวคิด หลักการ และ
กรณีศึกษา โครงงาน โปรเจค วิจัย ที่มีการ
ทฤษฏี ในการแก้ไขปัญหา
ประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆ
ทางด้านโลจิสติกส์ได้
ในการแก้ปัญหางานทางด้านโลจิสติกส์
กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
PLO12 ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือ 1. กาหนดแผนการสอนใน มคอ.3 ที่มีเนื้อหาการฝึก
และการควบคุมอุปกรณ์ในงาน
ปฏิบัติทาง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือ
ด้านโลจิสติกส์ได้
และการควบคุมอุปกรณ์ในงานด้าน โลจิสติกส์
2. จัดทาและมอบหมายงาน ใบงานที่ส่งเสริมการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือ และอุปกรณ์ใน
งานด้านโลจิสติกส์
3. กาหนดให้มีการสอนโดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เครื่องมือ อุปกรณ์ในงานด้าน
โลจิสติกส์
PLO13 ผู้เรียนสามารถคานวณ
1. กาหนดแผนการสอนใน มคอ.3 ที่มีเนื้อหาทาง
ต้นทุน และการพยากรณ์
ทฤษฎี และการฝึกปฏิบตั ิทางด้านการคานวณ
ทางด้านโลจิสติกส์ได้
ต้นทุน และการพยากรณ์ ทางด้านโลจิสติกส์
2. จัดกิจกรรมที่มีการนาเสนอรายงาน การ
นาเสนองาน ผลงาน โครงการ โปรเจค เป็นต้น
3. จัดทาแบบฝึกหัดท้ายบทการเรียนรู้ในรายวิชา
การคานวณต้นทุน และการพยากรณ์ ทางด้าน
โลจิสติกส์
PLO14 ผู้เรียนสามารถอธิบาย
1. กาหนดแผนการสอนใน มคอ.3 ที่มีเนื้อหาทาง
ขั้นตอนการดาเนินงานพิธีศลุ กากร ทฤษฎี และการฝึกปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอน
และข้อตกลงการค้าระหว่าง
การดาเนินงานพิธีศลุ กากร และข้อตกลงการค้า
ประเทศ (Incoterm) ได้
ระหว่างประเทศ (Incoterm) ได้
2. จัดกิจกรรมที่มีการนาเสนอรายงาน การ
นาเสนองาน ผลงาน โครงการ โปรเจค เป็นต้น
3. จัดทาแบบฝึกหัดท้ายบทการเรียนรู้ขั้นตอนการ
ดาเนินงานพิธีศุลกากร และข้อตกลงการค้า
ระหว่างประเทศ (Incoterm) ได้
PLO15 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ 1. กาหนดแผนการสอนใน มคอ.3 ที่มีเนื้อหาทาง
ซอร์ฟแวร์ทางด้านโลจิสติกส์ได้
ทฤษฎี และการฝึกปฏิบตั ิทางด้าน สารสนเทศ
และซอร์ฟแวร์ทางด้านโลจิสติกส์
เทคโนโลยี

กลยุทธ์สาหรับวิธีการวัด
และประเมินผล
1. พิจารณาจากการสอบกลางภาค และ
ปลายภาคทั้งทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ
2. พิจารณาจากการให้คะแนนงาน ผลงาน
โครงการ โปรเจค วิจยั เป็นต้น
1. พิจารณาจากการสอบกลางภาค และ
ปลายภาคทั้งทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ
2. พิจารณาจากการให้คะแนนงาน ผลงาน
โครงการ โปรเจค วิจยั เป็นต้น
1. พิจารณาจากการสอบการฝึกปฏิบัติ
2. พิจารณาจากการให้คะแนนงาน ใบงาน
เป็นต้น

1. พิจารณาจากการสอบกลางภาค และ
ปลายภาคทั้งทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ
2. พิจารณาจากการให้คะแนนรายงาน
การนาเสนองาน ผลงาน โครงการ โปรเจค
เป็นต้น
3. พิจารณาจากการทาแบบฝึกหัดท้ายบท
การเรียนรู้
1. พิจารณาจากการสอบกลางภาค และ
ปลายภาคทั้งทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ
2. พิจารณาจากการให้คะแนนรายงาน
การนาเสนองาน ผลงาน โครงการ เป็นต้น
3. พิจารณาจากการทาแบบฝึกหัดท้ายบท
การเรียนรู้

1. พิจารณาจากการสอบกลางภาค และ
ปลายภาคทั้งทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ
2. พิจารณาจากการให้คะแนนงาน ผลงาน
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs)

กลยุทธ์การสอน

2. จัดทาและมอบหมายงาน ใบงานที่ส่งเสริมการ
ใช้ซอร์ฟแวร์ทางด้านโลจิสติกส์
3. กาหนดให้มีการสอนโดยใช้ซอร์ฟแวร์ในการ
ดาเนินงานทางด้านโลจิสติกส์
กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
PLO12 ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือ 1. ผู้สอนสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องมือ และอุปกรณ์
และการควบคุมอุปกรณ์ในงาน
การควบคุมอุปกรณ์ในงานด้านโลจิสติกส์ อย่าง
ด้านโลจิสติกส์ได้
ปลอดภัยและถูกวิธี
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบตั ิการใช้งานเครือ่ งมือ และ
อุปกรณ์การควบคุมอุปกรณ์ในงานด้านโลจิสติกส์
อย่างปลอดภัยและถูกวิธี
PLO13 ผู้เรียนสามารถคานวณ
1. กาหนดแผนการสอนใน มคอ.3 ที่มีเนื้อหาทาง
ต้นทุน และการพยากรณ์ ทางด้าน ทฤษฎี และการฝึกปฏิบตั ิทางด้านการคานวณ
โลจิสติกส์ได้
ต้นทุน และการพยากรณ์ ทางด้านโลจิสติกส์ได้
2. ผู้สอนสาธิตวิธีการคานวณต้นทุน และตัวแบบ
การพยากรณ์ทางด้านโลจิสติกส์ จากตัวอย่างโจทย์
ปัญหา กรณีศึกษา
3. จัดทาแบบฝึกหัดท้ายบทการเรียนรู้ในรายวิชา
ต้นทุน และการพยากรณ์ ทางด้านโลจิสติกส์ได้
PLO14 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์
1. กาหนดโจทย์ เนื้อหา คาถาม แบบฝึกหัด
วางแผน และแก้ไขปัญหาการ
กรณีศึกษา ตัวอย่าง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
ดาเนินงานของซัพพลายเชนได้
วางแผน และแก้ไขปัญหาการดาเนินงานของซัพ
พลายเชน
2. กาหนดกิจกรรมที่มีการมอบหมายงาน
โครงการหรือโปรเจคในกระบวนการเรียนการสอน
ของรายวิชา
3. กาหนดให้มีการใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์
เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับวิเคราะห์ วางแผน และแก้ไข
ปัญหาการดาเนินงานของซัพพลายเชน
PLO15 ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรม 1. กาหนดแผนการสอนใน มคอ.3 ที่มีเนื้อหาทาง
สาเร็จรูปในการบริหารจัดการซัพ
ทฤษฎี และการฝึกปฏิบตั ิทางด้านเทคโนโลยี
พลายเชนได้
สารสนเทศ และโปรแกรมสาเร็จรูปในการบริหาร
จัดการซัพพลายเชน
2. จัดทาและมอบหมายงาน ใบงานที่ส่งเสริมการ
ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการบริหารจัดการ
โซ่อุปทาน
3. กาหนดมีการสอนโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปใน
การบริหารจัดการซัพพลายเชน

กลยุทธ์สาหรับวิธีการวัด
และประเมินผล
ใบงาน โครงการ โปรเจค เป็นต้น

1. พิจารณาจากการให้คะแนนการฝึก
ปฏิบัติ โดยคานึงถึงความปลอดภัยเป็น
สาคัญ

1. พิจารณาจากการสอบกลางภาค และ
ปลายภาคทั้งทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ
2. พิจารณาจากการทาแบบฝึกหัดท้ายบท
การเรียนรู้

1. พิจารณาจากการสอบกลางภาค และ
ปลายภาคทั้งทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ
2. พิจารณาจากการให้คะแนนรายงาน ใบ
งาน งาน โครงการ โปรเจค วิจัย เป็นต้น
3. พิจารณาจากการทาแบบฝึกหัดท้ายบท
การเรียนรู้

1. พิจารณาจากการสอบกลางภาค และ
ปลายภาคทั้งทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ
2. พิจารณาจากการให้คะแนนงาน ผลงาน
ใบงาน โครงการ โปรเจค เป็นต้น
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 นักศึกษาต้องยึดมั่นในคุณธรรม และจริยธรรม มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา
1.2 มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
1.3 มีจิตสานึกที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
1.4 สามารถปรับวิถีการดาเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคมที่มีความขัดแย้งสูง ยึดฐานคิดทางศีลธรรม
ทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม
2. ด้านความรู้
2.1 รู้ และเข้าใจหลักการและทฤษฎีพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ และสามารถนาไปประยุกต์ได้ในการวางแผน
และแก้ปัญหาในกิจกรรมด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
2.2 รู้และเข้าใจหลักการของศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ เช่น หลักเศรษฐศาสตร์ หลักกฎหมาย
หลักการจัดการ เป็นต้น โดยสามารถนามาประยุกต์หรือเป็นพื้นฐานของโลจิสติกส์
2.3 ติดตามความเปลี่ ยนแปลงทางวิช าการ อันเกิดจากการวิจัยทั้งในศาสตร์โลจิสติกส์และศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์
3.2 ประยุ ก ต์ ค วามรู้ ค วามเข้ าใจในแนวคิ ด หลั ก การ ทฤษฎี และกระบวนการต่ า งๆ ไปใช้ ในการ
แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะสามารถแก้ปัญหาทางโลจิสติกส์ได้อย่างเหมาะสม
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีความสามารถในการทางานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
4.3 สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดี
4.4 มีภาวะความเป็นผู้นา
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทักษะ และความสามารถในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การ
เขียน
5.2 มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 มีความรู้ทางคณิตศาสตร์ และสถิติในอันที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ตลอดจนการนาเสนอข้อมูลโดย
ใช้คณิตศาสตร์และสถิติที่เหมาะกับบริบท
5.4 มีความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นเพียงพอที่จะสื่อสาร
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.1)
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะ
ทาง
ปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์
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
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สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
PLO1 ผู้เรียนมีความตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย



PLO2 ผู้เรียนสามารถปรับตัวเพื่อให้เข้ากับผู้อื่น และสามารถทางานเป็นทีมได้


 
PLO3 ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาไทย ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนได้

PLO4 ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ เบื้องต้นได้

PLO5 ผู้เรียนสามารถอธิบายความรู้พื้นฐานทางด้านการจัดซื้อ คลังสินค้า การขนส่ง นาเข้า

ส่งออก และการค้าระหว่างประเทศ
PLO6 ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการเบื้องต้นของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านโลจิสติกส์
 
PLO7 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ทางด้านการจัดซื้อ คลังสินค้า การขนส่ง นาเข้า 
ส่งออก และการค้าระหว่างประเทศ
PLO8 ผู้เรียนสามารถอธิบายความรู้การคานวณคณิตศาสตร์และสถิติทางด้านโลจิสติกส์ได้

PLO9 ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และโปรแกรมสาเร็จรูป ทางด้านโลจิสติกส์ได้

PLO10 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านโลจิสติกส์ การผลิต และการปฏบัติการ เพื่อ


การพัฒนาท้องถิ่น
PLO11 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ แนวคิด หลักการ และทฤษฏี ในการแก้ไขปัญหา



ทางด้านโลจิสติกส์ได้
กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
PLO12-1 ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือ และการควบคุมอุปกรณ์ในงานด้าน



โลจิสติกส์ได้

45
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)

2. ความรู้

3. ทักษะ
ทาง
ปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์
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
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PLO13-1 ผู้เรียนสามารถคานวณต้นทุนและการพยากรณ์ ทางด้านโลจิสติกส์ได้
PLO14-1 ผู้เรียนสามารถอธิบายขัน้ ตอนการดาเนินงานพิธีศุลกากร และข้อตกลง
การค้าระหว่างประเทศ (Incoterm) ได้
PLO15-1 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ซอร์ฟแวร์ทางด้านโลจิสติกส์ได้
กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
PLO12-2 ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือ และการควบคุมอุปกรณ์ในงานด้าน
โลจิสติกส์ได้
PLO13-2 ผู้เรียนสามารถคานวณต้นทุนและการพยากรณ์ ทางด้านโลจิสติกส์ได้
PLO14-2 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ วางแผน และแก้ไขปัญหาการดาเนินงานของ
โซ่อุปทานได้
PLO15-2 ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการบริหารจัดการโซ่อุปทานได้

1. คุณธรรม จริยธรรม

46
ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) รายวิชาของหมวดวิชาเฉพาะ
 = ความรับผิดชอบหลัก
รหัสวิชา

กลุ่มวิชา / ชื่อวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม
1.1







1.3

1.4

2.1





 

3.ทักษะ
ทาง
ปัญญา

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

4.1

5.1

2.2

2.3

3.1

3.2

4.2





















    

4.4

  

  



  

  


  












  











    

  




























4.3






5.2

5.3

5.4
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1. กลุ่มวิชาแกนบริหารธุรกิจ
1553501 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3532102 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ
3561101 องค์การและการจัดการ
5771201 การบัญชีและการเงิน
5771202 การจัดการตลาดและการบริการลูกค้า
2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
5771101 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
5771102 มาตรฐานโลจิสติกส์
5771203 คณิตศาสตร์และสถิติสาหรับโลจิสติกส์
5772101 การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า
5772102 การวางแผนและการปฏิบัติการขนส่ง
5772201 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับโลจิสติกส์
5772202 การจัดซื้อและการจัดหา
5772203 การผลิตและการปฏิบัติการ
5772204 การบริหารสินค้าคงคลัง
5773201 การบริหารโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ (ไม่นบั หน่วยกิต)
5773202 การวิจัยและการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์ 1

1.2

2.ความรู้
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รหัสวิชา

กลุ่มวิชา / ชื่อวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม
1.1

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

3.ทักษะ
ทาง
ปัญญา

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

3.1

4.1

5.1



3.2

4.2

4.3

4.4



  








  
  









   
   
 



 




 
 








  
  
  



















 
 
 















     
















5.3

5.4



























 

    



   
 










5.2
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5774102 การวิจัยและการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์ 2
3. กลุ่มวิชาเอกเลือก
3.1 กลุ่มวิชาเอกเลือกบังคับการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
5771204 การประกันภัยและกฎหมายโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
5772105 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
5773106 ธุรกิจระหว่างประเทศ
5773108 การประยุกต์ใช้โปรแกรมคานวณทางด้านโลจิสติกส์ขั้นสูง
5773203 ภาษาอังกฤษสาหรับโลจิสติกส์
5773205 โปรแกรมสาเร็จรูปทางด้านโลจิสติกส์
กลุ่มวิชาเอกเลือกบังคับการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
5771206 การวางแผนอุปสงค์และอุปทานในซัพพลายเชน
5772106 การบริหารความสัมพันธ์ในงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
5773107 การบริหารงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
5773109 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพื่อสิ่งแวดล้อม
5773204 การวิเคราะห์และประมวลผลทางธุรกิจ
5773206 เทคโนโลยีดิจิทลั ในงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก
5772103 การขนถ่ายวัสดุ
5772104 อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในงานโลจิสติกส์
5772205 บรรจุภัณฑ์สาหรับโลจิสติกส์
5772206 การจัดการโซ่อุปทานสาหรับธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก
5773101 การควบคุมรถยกสินค้า
5773102 ระบบผลิตแบบลีน

1.2

2.ความรู้
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รหัสวิชา

กลุ่มวิชา / ชื่อวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม
1.1

1.3

1.4

2.1

2.2





  
  

















 

2.3

3.ทักษะ
ทาง
ปัญญา

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

3.1

4.1

5.1

3.2

4.2

4.3

4.4



     
    





   































5.2

5.3

5.4
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5773103 การจัดการต้นทุนและการพยากรณ์ทางโลจิสติกส์
5773104 การนาเข้า-ส่งออก และพิธีศุลกากร
5773105 การออกแบบระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
4. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
5773203 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
5773204 เตรียมฝึกสหกิจศึกษา
5774201 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านโลจิสติกส์
5774104 สหกิจศึกษา
รวม

1.2

2.ความรู้

49
ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
จาแนกตามรายวิชา กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา
1
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1. กลุ่มวิชาแกนบริหารธุรกิจ
1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3532102 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ
3561101 องค์การและการจัดการ
5771201 การบัญชีและการเงิน
5771202 การจัดการตลาดและการบริการลูกค้า
2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
5771101 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
5771102 มาตรฐานโลจิสติกส์
5771203 คณิตศาสตร์และสถิติสาหรับโลจิสติกส์
5772101 การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า
5772102 การวางแผนและการปฏิบัติการขนส่ง
5772201 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับโลจิสติกส์
5772202 การจัดซื้อและการจัดหา
5772203 การผลิตและการปฏิบัติการ
5772204 การบริหารสินค้าคงคลัง
5773201 การบริหารโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ (ไม่นบั หน่วยกิต)

2

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes
PLO สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
PLO กลุ่มวิชาการ
PLO กลุ่มวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์ระหว่าง จัดการโลจิสติกส์และซัพ
ประเทศ
พลายเชน
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 12 13 14 15
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รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา
1
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5773202 การวิจัยและการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์ 1
5774102 การวิจัยและการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์ 2
3. กลุ่มวิชาเอกเลือก
3.1 กลุ่มวิชาเอกเลือกบังคับการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
5771204 การประกันภัยและกฎหมายโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
5772105 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
5773106 ธุรกิจระหว่างประเทศ
5773108 การประยุกต์ใช้โปรแกรมคานวณทางด้านโลจิสติกส์ขั้นสูง
5773203 ภาษาอังกฤษสาหรับโลจิสติกส์
5773205 โปรแกรมสาเร็จรูปทางด้านโลจิสติกส์
กลุ่มวิชาเอกเลือกบังคับการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
5771206 การวางแผนอุปสงค์และอุปทานในซัพพลายเชน
5772106 การบริหารความสัมพันธ์ในงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
5773107 การบริหารงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
5773109 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพื่อสิ่งแวดล้อม
5773204 การวิเคราะห์และประมวลผลทางธุรกิจ
5773206 เทคโนโลยีดิจิทลั ในงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก เลือก
5772103 การขนถ่ายวัสดุ
5772104 อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในงานโลจิสติกส์
5772205 บรรจุภัณฑ์สาหรับโลจิสติกส์
5772206 การจัดการโซ่อุปทานสาหรับธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก

2

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes
PLO สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
PLO กลุ่มวิชาการ
PLO กลุ่มวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์ระหว่าง จัดการโลจิสติกส์และซัพ
ประเทศ
พลายเชน
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 12 13 14 15
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รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา
1
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5773101 การควบคุมรถยกสินค้า
5773102 ระบบผลิตแบบลีน
5773103 การจัดการต้นทุนและการพยากรณ์ทางโลจิสติกส์
5773104 การนาเข้า-ส่งออก และพิธีศุลกากร
5773105 การออกแบบระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
4. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
5773203 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
5773204 เตรียมฝึกสหกิจศึกษา
5774201 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านโลจิสติกส์
5774104 สหกิจศึกษา

2

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes
PLO สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
PLO กลุ่มวิชาการ
PLO กลุ่มวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์ระหว่าง จัดการโลจิสติกส์และซัพ
ประเทศ
พลายเชน
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 12 13 14 15
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หมวดที่ 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
การประเมินผลของรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต ได้แก่ รายวิชาการวิจัยและพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์ 1
และการวิจัยและพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์ 2 ให้ประเมินตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ให้
ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้
ระดับผลการเรียน
PD (Pass Distinction) หมายถึง “ผ่านดีเยี่ยม”
ระดับผลการเรียน
P (Pass)
หมายถึง “ผ่าน”
ระดับผลการเรียน
F (Fail)
หมายถึง “ไม่ผ่าน”
รายวิชาที่ได้ผลการเรียนเป็น “F” นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้
กรณีรายวิชาในหลักสูตรไม่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนนให้ใช้สัญลักษณ์แทน โดยเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2562
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษากาลังศึกษาอยู่
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมกรรมพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบตลอดจนการประเมินผลรายวิชา
2.2 มีการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา หรือสอบถาม
ความคิดเห็นของบัณฑิตใหม่โดยใช้แบบสอบถาม หรือ โดยการประชุมกลุ่มย่อย
2.3 มีการสอบประมวลผลการเรียนรู้ก่อนจบการศึกษา โดยใช้ข้อสอบของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
กลุ่มเครือข่ายของสถาบันการศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เรียนครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
2. ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่า ไม่ต่ากว่า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
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3. เป็นไปตามข้อบังคับตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ กาแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2562

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะ และ
หลักสูตรที่สอน รวมทั้งอบรมวิธีการสอนแบบต่าง ๆ ตลอดจนการใช้และผลิตสื่อการสอน เพื่อเป็นการพัฒนาการ
สอนของอาจารย์
1.1 การจัดให้มีการปฐมนิเทศเพื่อให้ทราบเป้าหมายของหลักสูตรและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.2 มีการจัดอบรมเทคนิค/วิธีการสอน กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดผล การประเมินผล ตลอดจน
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.3 แต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงให้แก่อาจารย์ใหม่ เพื่อสร้างความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอน และการ
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จั ด อบรม/สั ม มนาแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ป ระสบการณ์ ก ารเรี ย นการสอน เช่ น เทคนิ ค การสอน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล
2.1.2 การพัฒนาทักษะการใช้สื่อต่างๆ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
2.13 สนับสนุนให้อาจารย์ทาวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ จะนาไปสู่การพัฒนา
คุณภาพอาจารย์และนักศึกษา
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
2.2.1 กาหนดให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาการบัญชีและการพัฒนา
ความรู้และคุณธรรม
2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์ได้ศึกษาค้นคว้าทาวิจัย เขียนบทความ หรือผลงานทางวิชาการ ที่ตรงสาขา
2.2.3 สนับสนุนให้อาจารย์ได้เข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และนาเสนอผลงานทางวิชาการทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
2.2.4 สนับสนุนให้อาจารย์ได้มีคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
2.2.5 กาหนดให้มีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชาหรือพัฒนาหลักสูตร
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็น ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้
1.1 การแต่งตั้งอาจารย์ ผู้ รับผิดชอบหลักสู ตร โดยแต่งตั้งจากอาจารย์ประจาหลั กสู ตร และมี
ภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒ นาหลักสูตรและการเรียนการสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบจานวน 5 คน ต้องมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้คือ มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตาแหน่งผู้ช่ วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาและต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ด้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคคลดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
1.2 วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างอาจารย์ประจาหลักสูตร ผู้บริหารของคณะ
และอาจารย์ผู้สอน และทาการติดตามรวบรวมข้อมูลสาหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหาสาระของรายวิชา
ในหลักสูตรให้มีความทันสมัยก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาต่อเนื่องทุกปี
1.3 การวางแผนการพัฒ นา และการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด โดยมีการ
วางแผน มีการประเมินและรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ.7) และนาข้อมูลที่ได้ไป
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกรอบ 5 ปี
1.4 การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ข้อ ดังนี้
(1) กาหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตามและทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต รตามแบบ มคอ.2 ที่ ส อดคล้ อ งกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ/หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และ/หรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ
มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา
(4) มี ก ารรายงานผลการด าเนิ น การของรายวิช าและ/หรือ รายงานผลการดาเนิ น การของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และ/หรือ มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
2. บัณฑิต
หลั ก สู ต รได้ รั บ การออกแบบเพื่ อ ให้ ส ามารถผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมาตราฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทั้งใน
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้การกระจายความรับผิดชอบใน
ด้านต่ างๆ ในรายวิช าที่ ห ลั กสู ต รเปิ ด สอนตามที่ แ สดงไว้ ในหมวดที่ 4 โดยพิ จ ารณาจากข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ จาก
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายด้าน ประกอบด้วย สถานประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการ
ปรับปรุงพัฒ นาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่สะท้อนถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่ งการ
ตรวจสอบสามารถทาได้โดย
2.1 การติดตามผลการเรียนรู้ของบัณฑิตซึ่งอาจประเมินโดยอาจารย์ประจาหลักสูตรเองรวมทั้ง
ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต
2.2 การติดตามเก็บข้อมูลอัตราการได้งานทา การประกอบอาชีพอิสระ ของบัณฑิตที่ผลิตโดย
หลักสูตร
3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
หลักสูตรมีระบบและกลไกดาเนินการรับและการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา โดยในการ
ดาเนิ นการรับนั กศึกษาให้คุณสมบัติของนั กศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตร มีการกาหนดเกณฑ์รับเข้าที่โปร่งใส
ชัดเจน การคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรตามระบบและเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัย
3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา โดยได้จัดให้นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1
ทุกคนต้องเข้าเรียนปรับพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังการเข้าร่ว มกิจกรรมมีการวัด
ประเมินศักยภาพนักศึกษาจากการทาแบบทดสอบวัดความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ โดยหลักสูตร
ได้มีการกาหนดแผนการติดตามผลการดาเนินงาน โดยให้มีการแยกผลการดาเนินงานออกเป็น 2 ส่วน คือ ผลที่
เกิดขึ้นของนักศึกษาที่มีการสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ และทางด้านภาษาอังกฤษ ในภาค
เรียนที่ 1 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
นอกจากนี้หลักสูตรยังมีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครองให้กับนักศึก
ศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยภายในกิจกรรมมีการชี้แจงแผนการเรียน รูปแบบการจัดการเรียนการสอน การเตรียมความ
พร้อมด้านวิชาการและการดารงชีวิตในมหาวิทยาลัย รูปแบบการฝึกงานและสหกิจศึกษา และยังมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การเรียนและการทางานจากศิษย์เก่า ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและชี้แจงให้
ทราบข้อมูลเบื้องต้นในการเรียนของนักศึกษาเพื่ อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการติดตามความก้าวหน้าในการเรียน
ของนักศึกษาในระหว่างศึกษา
3.3 การส่งเสริมและงานพัฒนานักศึกษา
นักศึกษาทุกชั้นปีจะได้รับการดูแลจากอาจารย์ที่ปรึกษาตั้งแต่ต้นจนจบการศึกษา โดยอาจารย์ที่
ปรึกษาประจ าหมู่เรีย นที่ถูกแต่งตั้งทาหน้ าที่กากั บติดตามความก้าวหน้าของผู้ เรียน ติดตามผลการเรียนของ
นักศึกษาที่มีความเสี่ยงที่จะต้องตกออก นอกจากนี้ทางหลักสูตรยังกาหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาประจาหมู่เรียน
รายงานการให้คาปรึกษาจากอาจารย์ที่ป รึกษาของนักศึกษาเข้าสู่การพิจารณาความก้าวหน้าในการเรียนและ
ศักยภาพของผู้เรียนในการประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อสรุปและหาแนวทางในการช่วยเหลือ
นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ที่หลักสูตรกาหนด
หลักสูตรได้จัดระบบสนับสนุนการให้ปรึกษาแนะนาโดยนอกเหนือนักศึกษาสามารถมาพบขอ
ค าปรึ ก ษาคณาจารย์ แ ละอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาที่ ส าขาฯแล้ ว หลั ก สู ต รมี ก ารให้ ค าปรึ ก ษาผ่ านการสนทนาผ่ า น
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Facebook โทรศัพท์ หรือผ่านสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงการให้คาปรึกษาทั้งทางด้าน
วิชาการ การดารงชีวิต การเรีย นการสอน การแนะแนวอาชีพ ตลอดจนการให้ คาปรึกษาเรื่องส่วนตัวได้อย่าง
ทันเวลา โดยหลักสูตรมีการนารายงานการให้คาปรึกษาในประเด็นที่สาคัญเร่งด่วนมาร่วมกันประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือในประเด็นดังกล่าว
นอกเหนือจากนี้หลักสูตรเน้นการพัฒนานักศึกษาตามแผนอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้นักศึกษา
ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การเข้าประกวดแข่งขัน และการ
พัฒนาฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพตนเองและการประกอบอาชีพในอนาคต
4. อาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์ประจาสาขาวิชาประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนการ
จัดการเรียนการสอน การประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชาโดยจะเก็บรวบรวมทั้งหมด
เพื่อประกอบการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนประชุมปรึกษาหารือหาแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ให้บรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้ได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4.3 การพัฒนาความรู้และทักษะให้กับแก่คณาจารย์
มหาวิทยาลัยมีงบประมาณสนันสนุนให้อาจารย์ได้พัฒนาความรู้ ทักษะวิชาชีพทางด้านโลจิสติกส์
เช่น การให้ ทุ น การศึกษาเพื่ อเรี ย นต่อในระดับปริญ ญาเอก มีงบประมาณสนับ สนุน การอบรมต่างๆ ทางด้าน
โลจิสติกส์ เป็นต้น
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 หลักสูตร
1. มีคณะกรรมการประจาหลักสูตรเป็นผู้กากับดูแลและคอยให้คาแนะนา ตลอดจนแนวปฏิบัติให้แก่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. อาจารย์ ผู้รับ ผิดชอบหลักสู ตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้ บริห ารของคณะและ
อาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล สาหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒ นาหลัก สูตร โดยกระทะทุกปีอย่าง
ต่อเนื่อง
3. มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
4. มีการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างคณะทุกคณะเพื่อให้หลักสูตรมีคุณภาพ
5.2 การเรียนการสอน
หลักสูตรมีระบบและกลไกในการดาเนินงานตามสาระรายวิชาในหลักสูตร โดยมีการออกแบบ
หลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา และมีการปรับปรุงสาระรายวิชา
ในแต่ละปี การศึกษา ที่ทาให้ห ลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความ
ต้องการของประเทศ
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การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรมีระบบและกลไกในการวาง
ระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยคานึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่
สอน เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ โดยมีการกาหนดผู้สอน การกากับ ติดตามและตรวจสอบการ
จั ดท าแผนการเรีย นรู้ (มคอ.3) ให้ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานการประกัน คุณ ภาพการศึ กษาตามที่ ส านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
5.3 การประเมินผู้เรียน
หลักสูตรมีระบบและกลไกในการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และกากับการประเมินการจัดการ
เรียนการสอนและหลักสูตร (มคอ.5 และ มคอ.7) และมีการทวนสอบผลการเรียนรู้ในรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ
25 ของวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ ต่อการปรับปรุงการเรียน
การสอนและการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ให้นักศึกษาพัฒนาวิธีการเรียนจนเกิดการเรียนรู้ และเป็นไป
ตามความคาดหวังของหลักสูตร ด้วยวิธีการ เครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้ ที่ทาให้ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทางใน
การปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอน
เมื่อนักศึกษาศึกษาครบตามหลักสูตรกาหนด นักศึกษาทุกคนต้องทาการสอบประมวลความรู้โดย
หลักสูตร ซึ่งผลการสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาต้องมีคะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 75 จึงจะสามารถจบการศึกษา
ได้ ในกรณีที่นักศึกษาสอบไม่ผ่านต้องทาการสอบประมวลความรู้ใหม่ให้ได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนด
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
มหาวิทยาลั ย และคณะได้จัดสรรงบประมาณสาหรับจัดซื้อสื่ อการเรียนการสอน รวมทั้งวัส ดุ
อุปกรณ์ต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้งบ ค่าธรรมเนียมการศึกษา
(บก.ศ.) และการหารายได้เสริมจากรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน ในการจัดหาวัสดุหรือครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอนที่จาเป็น โดยการบริการวิชาการ งานวิจัย หรือการบริการงานอื่น ๆ
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มี
สถานที่ใช้อาคารเรียนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรที่มีอุปกรณ์การเรียน การสอน
พร้อม แต่ละห้องเรียนประกอบด้วยโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยเป็นไปตามมาตรฐาน โดยมี รายละเอียดดังนี้
1) สถานที่
(1) ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ (lab computer) พร้ อ มระบบ LAN จ านวน 1 ห้ อ ง
ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 33 เครื่อง
(2) ห้องประชุมสัมมนา จานวน 1 ห้อง (ใช้รวมกับคณะ)
(3) ห้องพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ (ใช้รวมกับคณะ)
(4) ห้องสมุดทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ 1 ห้อง จานวนหนังสือ 250 เล่ม
2) อุปกรณ์การสอนและโสตทัศนูปกรณ์
(1) อุปกรณ์การเรียนการสอนจากคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ
(2) เครื่องพิมพ์ แบบ All in One (printer) จานวน 3 เครื่อง
(3) เครื่อง Visualizer จานวน 1 เครื่อง (ใช้รวมกับคณะ)
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(4) เครื่องขยายเสียงขนาดเล็ก จานวน 2 เครื่อง
(5) เครื่องขยายเสียงขนาดใหญ่ จานวน 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
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่สาคัญของสาขาวิ ชาการจัดการโลจิสติกส์ คือเครื่องมือ อุปกรณ์
ห้องปฏิบัติการ เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ต้องเตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิต ส่วนใหญ่ในการ ทางานจริงในวงการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีความจาเป็นที่นักศึกษาต้องมี ประสบการณ์ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์
ให้เกิดความเข้าใจหลักการ วิธีการใช้งานที่ถูกต้องและทักษะ ในการใช้งานจริง รวมทั้งเข้าถึงแหล่งสารสนเทศทั้ง
ห้องสมุดและอินเทอร์เน็ต และสื่อการเรียนการ สอนสาเร็จ ดังนั้นต้องมีทรัพยากรขั้นต่าเพื่อจัดการเรียนการสอน
ดังนี้
1) ต้องมีห้องเรียนสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอื้ อให้อาจารย์สามารถปฏิบัติงานสอน ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ต้อ งมีห้ องปฏิ บั ติก ารที่ มีความพร้อมทั้งวัส ดุอุป กรณ์ เครื่องคอมพิ ว เตอร์ ระบบเครือ ข่าย
คอมพิวเตอร์ และระบบซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างเพียงพอต่อการเรียนการ สอน รวมถึง
ห้องปฏิบัติการสาหรับการทาโครงงาน โดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
3) ต้องมีเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และซอฟแวร์ ที่ใช้
ประกอบการสอนที่พร้อมใช้ปฏิบัติงาน
4) มี ห้ อ งสมุ ด และแหล่ งความรู้ แ ละสิ่ งอ านวยความสะดวกในการสื บ ค้ น ความรู้ผ่ านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีหนั งสือ ตาราวารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งภาษาไทยและ ภาษาต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องในจานวนที่เหมาะสม โดยจานวนตาราที่เกี่ยวข้องต้องมีมากกว่าจานวน คู่มือ
5) มีเครื่องมืออุป กรณ์ ประกอบการเรียนวิช าปฏิบัติการต่อจานวนนักศึกษาในอัตราส่วน เป็น
อย่างน้อย 1: 2
6) มีเครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการต่อจานวนนักศึกษาในอัตราส่วน เป็น
อย่างน้อย 1: 2
7) มีห้องคอมพิวเตอร์เปิดให้บริการแก่นักศึกษานอกเวลาเรียนให้สามารถเข้าใช้ได้ไม่ต่ากว่า 8
ชั่วโมงต่อวัน โดยมีปริมาณคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม
8) ควรมี โ ปรแกรมที่ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมายติ ด ตั้ ง บนเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ทุ ก เครื่ อ ง เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ควรปรับเปลี่ยนรุ่นใหม่อย่างสม่าเสมอมากทุก 5 ปี
9) อาจารย์ควรมีเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง
10) ประสานงานกับสานักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ และตาราที่เกี่ยวข้อง เพื่อ บริการให้
อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อ หนังสือนั้น อาจารย์
ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่จาเป็น นอกจากนี้อาจารย์
พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัว ข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะ รายชื่อหนังสือ สาหรับให้หอสมุดกลาง
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จัดซื้อหนังสือด้วยในส่วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อย เพื่อ บริการหนังสือ ตารา หรือวารสารเฉพาะทางและคณะ
จะต้องจัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใช้ประกอบการ สอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์
เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ เครื่อง ฉายสไลด์ เป็นต้น
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ทางหลั กสูตร และคณะฯ มีการสารวจความต้องการห้องเรียน ห้ องปฏิบัติการ วัสดุ ครุภัณ ฑ์
เอกสาร ตาราเรียนและสื่ออื่นๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของคณาจารย์เป็นประจาทุกปี
การศึกษา คณะดาเนินการรวบรวมข้อมูลผู้ใช้หนังสือหรือวารสารต่างๆ เพื่อรายงานบริหารและคณาจารย์เป็น
ประจาปีละ 2 ครั้ง
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้
ปีที่ 1
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
x
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผนติดตามและทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร
2. มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต รตามแบบ มคอ.2 ที่
x
สอดคล้องกับ มาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ ปริญญาตรี สาขา
โลจิสติกส์ พ.ศ. 2552
3. มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช าและรายละเอี ย ดของ
x
ประสบการณ์ภ าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่ า งน้ อ ยก่ อ นการเปิ ด สอนในแต่ ล ะภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จั ดท ามีร ายงานผลการดาเนิ น การของรายวิช าและ
x
รายงานผลการดาเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุ ด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของหลั ก สู ต รตาม
x
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพั ฒ นา/ปรั บ ปรุงการจั ดการเรีย นการสอนกล
ยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ
ประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา
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x
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x
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x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-
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x
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x

x

x

x

x

x
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ตัวบ่งชี้
ปีที่ 1
ด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ ป ระจ าทุกคนได้รับ การพัฒ นาทางวิช าการ
x
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยกว่าปีละ 1ครั้ง
10. จานวนบุ คลากรสนั บ สนุ นการเรียนการสอนได้รับ
x
การพั ฒ นาทางวิช าการและ/หรื อวิช าชีพ อย่ างน้ อ ยไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณ ภาพหลั กสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับ ความพึ งพอใจของผู้ใช้บั ณ ฑิ ตที่มีต่อบัณ ฑิ ต
ใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากระดับ 5
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ปีที่ 3

ปีที่ 4

ปีที่ 5

x

x

x

x

x

x

x

x

-

-

x

x

-

-

-

x

หมวดที่ 8
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 ก่อ นการสอนมี การประชุม ร่ว มกัน ของอาจารย์ในโปรแกรม เพื่ อ แลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ น และ
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์และวางแผนการสอนสาหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคนรับผิดชอบ
1.1.2 ขณะดาเนินการสอนมีการประเมินผลการสอนเป็นระยะๆ โดยการสังเกตของผู้สอนและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 การประเมิน การสอนโดยนั กศึกษาทุ กปลายภาคการศึกษา โดยส านัก ส่ งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนและจัดทารายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทา เมื่อนักศึกษาเรียนอยู่ชั้นปีที่ 4 และอาจต้องฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์จะไปนิเทศก์นักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรู้และความรับผิดชอบ
ของนักศึกษา มีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวม
และในแต่ละรายวิชา ซึ่งการประเมินหลักสูตรในภาพรวมดาเนินการต่อไปนี้
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต
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2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยฝ่ายวิชาการคณะ ตัวแทนผู้ใช้หลักสูตร
ได้แก่ ผู้สอน ผู้เรียนปัจจุบัน
2.1.2 คณะกรรมการวางแผนหลักสูตรอย่างมีระบบ
2.1.3 ดาเนินการสารวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันทุกชั้นปีและจาก
ผู้สาเร็จการศึกษาที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น
2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ / หรือจากผู้ประเมินภายนอก
คณะกรรมการประเมินหลักสูตร ทาการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวมและมีข้อมูลของ
ผู้เรียน ผู้สาเร็จการศึกษา ผู้ใช้หลักสูตร เพื่อประกอบการประเมิน
2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต
ติดตามบั ณ ฑิตโดยสารวจข้อมูลจากผู้บริห ารสถานประกอบการณ์ และ/หรือผู้ บังคับบัญ ชาโดยใช้
แบบสอบถาม และ/หรือ การสัมภาษณ์
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร
มีการดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุใน หมวดที่ 7
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 อาจารย์ผู้สอนทบทวนผลการประเมินการสอนในระหว่างภาคการศึกษา ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทันที
จากข้อมูลที่ได้รับเมื่อสิ้นภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอนทารายงานผลการดาเนินงานรายวิชาเสนอประธานโปรแกรม
4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดาเนินงานตามดัชนีบ่งชี้หมวดที่ 7 จากการประเมินคุณภาพ
ภายใน
4.3 อาจารย์ผู้รับชอบหลักสูตรสรุปผลการดาเนินงานหลักสู ตร พิจารณาทบทวนผลการดาเนินงานและวางแผน
ปรับปรุงการดาเนินงานเพื่อใช้ในรอบปีการศึกษาต่อไป
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คาอธิบายรายวิชา
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คาอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
9001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental English
หลักไวยากรณ์พื้นฐานภาษาอังกฤษ องค์ประกอบของคา วลี ประโยค หลักการออกเสียง และความรู้
คลังคาศัพท์
9001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ความรู้ภาษาอังกฤษด้านไวยากรณ์ ภาษาศาสตร์สังคม แบบแผนการใช้ภาษา ทักษะการฟัง การพูด
การอ่ าน การเขีย น และการสื่ อ สารกั บ บุ คคลอื่ น ในสถานการณ์ ที่ ห ลากหลาย และในบริบ ทที่ จาเป็ น ต่ อ การ
ดารงชีวิต
9001103 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
3(3-0-6)
Thai for Academic Communication
แนวคิดการสื่อสารทางวิชาการ หลักการ และวิธีการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ โดยเน้น
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนทางวิชาการ การจับประเด็นสาคัญ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การให้
เหตุผล
9001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
3(3-0-6)
English for Standardized Test
ศึ ก ษารู ป แบบข้ อ สอบมาตรฐานภาษาอั ง กฤษ เช่ น TOEIC, TOEFL, IELTS, CU-TEP หรื อ อื่ น ๆ
ทบทวนความรู้ไวยากรณ์ คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่จาเป็นต่อการเข้าสอบมาตรฐาน ฝึกเทคนิคการทาข้อสอบใน
รูปแบบต่าง ๆ การจัดการเวลา สาหรับทักษะการสอบการฟัง อ่านและเขียนในสถานการณ์ที่หลากหลาย
9001105 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Burmese for Communication
ความหมายของคาศัพท์และสานวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจาวัน ฝึกทักษะด้าน
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยคาศัพท์ และสานวนภาษาพม่าในบทสนทนา
เรื่องทั่วไป การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจาวัน เพื่อสามารถใช้ภาษาพม่าได้ในสถานการณ์จริง
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9001106 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
หลักการออกเสียง การฟัง พูด บทสนทนาทั่วไปในชีวิตประจาวันเบื้ องต้น ตามหลักไวยากรณ์เพื่อให้
สื่ อ สารได้ อ ย่ างถู กต้ อ ง และฝึ กทั กษะการพู ด ภาษาจี น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ต่ างๆ และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ตามสถานการณ์จริง
9001107 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
ความหมายของคาศัพท์และสานวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจาวัน ฝึกการฟัง
การเขีย น การอ่ าน การเล่ าเรื่ องและอธิบ ายด้ว ยคาศัพ ท์ และส านวนภาษาญี่ ปุ่ น ในบทสนทนาเรื่อ งทั่ ว ไปใน
ชีวิตประจาวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจาวัน เพื่อสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ในสถานการณ์จริง
9001108 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Korean for Communication
ความหมายของคาศัพท์และสานวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจาวัน ฝึกการฟัง
การพูด การอ่าน และการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยคาศัพท์ และสานวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่อง
ทั่วไปในชีวิตประจาวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจาวัน เพื่อสามารถใช้ภาษาเกาหลีได้ในสถานการณ์จริง
1.2 กลุ่มความเป็นพลเมืองและพลโลก
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
3(3-0-6)
Thai Citizens in a Dynamic Society
การรู้เท่าทันการเปลี่ ยนแปลงของโลกและสังคมไทย การเรียนรู้ความเป็นพลเมืองที่มีพลังสร้างสรรค์
สังคม ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตคนในเมืองและชนบท มุมมอง กรอบแนวคิดและเป้าหมายของการมี
จิตสานึกสากลและความเป็นพลเมืองโลก การถอดองค์ความรู้จากวิถีชีวิตคนชายขอบ และกาแพงเพชรในสภาวะ
สังคมพลวัต
9001202 มนุษย์กับการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
Human and Living
ความจริงของชีวิต การดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์หลักศาสนาในการ
ดาเนินชีวิต การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข จิตอาสา การเคารพศักดิ์ศรีของตนเองและผู้อื่น สุนทรียศาสตร์กับ
ชีวิต การยับยั้งและป้องกันการทุจริต
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9001203 ท้องถิ่นภิวัตน์
3(3-0-6)
Localization
ความสัมพันธ์ของมนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม วิถีชุมชน การเปลี่ยนแปลงของชุมชนและท้องถิ่นที่
เชื่อมโยงกับสากลวิวัตน์ การมีส่วนร่วมในการจัดการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเชิงบูรณาการ การอยู่ร่วมกับผู้อื่น
อย่างสันติ ความเป็นพลเมือง สิทธิมนุษยชน กฎหมายและการเมืองการปกครองกับการขับเคลื่อนทางสังคมของ
ท้องถิ่นภิวัตน์
9001204 ภูมิปัญญาและมรดกไทย
3(2-2-5)
Thai Wisdom and Heritage
อัตลักษณ์และคุณค่าของภูมิปัญญาไทย ประวัติศาสตร์ ความเชื่อ ศาสนา ประเพณีและพิธีกรรม ภาษา
และวรรณกรรม ดนตรี ศิลปะ สถาปัตยกรรม ปราชญ์ชาวบ้าน การสืบสานองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิ
ปั ญ ญาไทย สู่ ภู มิ ปั ญ ญาสากล การอนุ รั กษ์ ม รดกไทยและมรดกโลก โดยเน้ น กรณี ศึก ษาพื้ น ที่ ภ าคเหนื อและ
กาแพงเพชร
9001205 วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
3(270)
Social Engineer for The Development of Local Communities
การศึกษาชุมชนด้วยกระบวนการวิจัย บทบาทและทักษะของวิศวกรสังคมในการพัฒ นาชุมชนและ
ท้องถิ่น การประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น การบูรณาการองค์ความรู้ ข้อมูลและหลักฐานเชิง
ประจักษ์ ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม การประสานความร่วมมือของบุคคลและองค์กรในการออกแบบและ
สร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
9001206 การจัดการแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated Management
แนวคิดและหลั กการจัดการแบบบูรณาการ การจัดการในยุคดิจิทัล การจัดการการเงิน การเจรจา
ต่อรอง การจัดการความขัดแย้ง บุคลิกภาพ ภาวะผู้นา การทางานเป็นทีม การเป็นผู้ประกอบการ การจัดการบน
พื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล และการจัดการความเสี่ยง
1.3 กลุ่มเทคโนโลยี
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
9001301 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ
3(2-2-5)
Digital, Information and Media Literacy
แนวคิดความเชิงบูรณาการความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ
เครื่องมือที่หลากหลายในการการแสวงหา การเข้าถึง การสืบค้นและการประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศและสื่อในการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การเป็นพลเมืองดิจิทัล การจัดการข่าว
ลวง การสร้าง การสื่อสาร การนาเสนอและการแบ่งปันสารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย
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9001302 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
Digital Technology for Learning
สภาพแวดล้อมดิจิทัลและโลกเสมือน การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ทักษะการเรียนรู้ การเรียนรู้ด้วยตนเอง
การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ เทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาการข้อมูล การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือที่ทันสมัย
และหลากหลายเพื่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมออนไลน์ การออกแบบและการสร้างสรรค์
ผลงาน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
9001303 เทคโนโลยีกับชีวิต
3(3-0-6)
Technology and Life
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ เทคโนโลยีโลกเสมือน นา
โนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีจีโนม และวิทยาการที่เกี่ยวข้อง บทบาทและผลกระทบของเทคโนโลยี
สมัยใหม่ต่อการดารงชีวิต การศึกษา การสื่อสาร การแพทย์และสาธารณสุข ธุรกิจ การเกษตร สิ่งแวดล้อมและ
สังคม และแนวโน้มการพัฒ นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบ ต่อการเปลี่ยนแปลงต่อการจัดระเบียบ
สังคมและเศรษฐกิจโลก
1.4 กลุ่มวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
9001401 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Science for Life
ความหมาย ความสาคัญและขอบข่ายของวิทยาศาสตร์ การคิดแบบวิทยาศาสตร์ ความฉลาดรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ จิตวิทยาศาสตร์ การประยุกต์วิทยาศาสตร์ในการดาเนินชีวิต การเกษตร อาหารและสุขภาพ พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
9001402 การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ
3(2-2-5)
Well –being and Health Development
แนวคิดและหลักการการดูแลตนเองให้เป็นผู้มีสุขภาวะ การสร้างเสริมสร้างสุขภาวะแบบบูรณาการ
การเข้าใจตนเอง การพัฒนาสุขภาวะทั้งในมิติของร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ การ
จัดการความเครียด ความรัก เพศศึกษา กิจกรรมนันทนาการ การออกกาลังกาย โภชนาการเพื่อสุขภาพ และการ
ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
9001403 การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Mathematical Thinking and Decision Making
ความรู้เบื้ องต้นเกี่ยวกับการคิดและการตัดสิ นใจของมนุษย์ ความสาคัญ องค์ประกอบ กระบวนการและ
หลักการ และวิธีการคิดเชิงคณิตศาสตร์ การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการคิดเชิงสถิติ การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการใช้เหตุผล
การพัฒนาการคิดเชิงคณิตศาสตร์ การบูรณาการและการเชื่อมโยงการคิดและการใช้เหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ในการตัดสินใจ
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9001404 ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Sustainability of Natural Resources and Environment
ความหมาย ความส าคัญ และประเภทของทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อ ม สถานการณ์ ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศและโลก การสร้างจิตสานึกและการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ การจัดการภัยพิบัติ มลภาวะ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกนบริหารธุรกิจ
รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1553501 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(3-0-6)
Business English
ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจาวัน การสื่อสารทางโทรศัพท์
ระหว่างองค์กร สานักงาน ภายในและภายนอกสานักงาน การสั่งสินค้า ผลิตภัณฑ์ โครงสร้างองค์กร และคาศัพท์
ทางธุรกิจเฉพาะ
3532102 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Tax and Business Law
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร หลักการขอภาษีอากรตามหลักประมวลรัษฎากรไทย ตลอดจนเข้า
วิธีการและหลักการคานวณภาษีอากรประเภทต่าง ๆ อันได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ และภาษีอื่นที่เกี่ยวกับธุรกิจ ตลอดจนศึกษาถึงหลักกฎหมายทั่วไป
ที่เกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ ของบริษัทจากัด ห้างหุ้นส่วน และหลักกฎหมายตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรม สัญญา และแรงงานสัมพันธ์
3561101 องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
Organization and Management
ความรู้พื้นฐานขององค์การ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การ หลักกระบวนการในการจัดการ การ
วางแผน การจัดการองค์การ การจัดคนเข้าทางาน การอานวยการและการสั่งการ และการควบคุมการปฏิบัติงาน
ให้บรรลุตามเป้าหมาย และแนวคิดการจัดการขององค์การสมัยใหม่
5771201 การบัญชีและการเงิน
3(3-0-6)
Accounting and Finance
แนวคิด ทฤษฎีและวิวัฒนาการทางบัญชี ความหมาย และวัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของ
ข้อมูลทางการบัญชี กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการ
บัญชีคู่ การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป และการผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท การจัดทางบทดลอง
กระดาษทาการ การจัดทารายงานทางการเงินของกิจการให้บริการและซื้อขายสินค้า และหลักการ เป้าหมาย และ
หน้าที่ด้านการเงิน โดยเน้นเทคนิคและวิธีการที่ใช้ในการคานวณ การวิเคราะห์ผลการคานวณ การวางแผนทาง
การเงิน การคานวณมูลค่าของเงินตามระยะเวลา การจัดการเงินทุนหมุนเวียน การจัดการงบลงทุน
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5771202 การจัดการตลาดและการบริการลูกค้า
3(2-2-5)
Marketing And Customer Service
แนวคิดและทฤษฎีในการจัดการการตลาด บทบาทหน้าที่ท างการตลาด การวิเคราะห์ โอกาสทาง
การตลาด การวางแผนการตลาด การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางการตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
การกาหนดตลาดเป้าหมาย การกาหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด การจัดองค์การและการควบคุมทาง
การตลาด หลักการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ความพึงพอใจของลูกค้า เทคนิคการสื่อสาร บทบาทการบริการลูกค้าของ
องค์กรในงานโลจิสติกส์ การวางแผนกลยุทธ์ในการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า โปรแกรมการสร้างความจงรักภักดี
ต่อตราสินค้า และการจัดทาแผนการตลาด
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
5771101 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3(2-2-5)
Logistics and Supply Chain Management
ศึกษาทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กิจกรรมโลจิสติกส์ ความเชื่อมโยง
ของกิจกรรมโลจิสติกส์กับการจัดการโซ่อุปทาน บทบาทของการจัดการโลจิสติก ส์และโซ่อุปทานต่อการพัฒ นา
ความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจ ความสาคัญของโลจิสติกส์และโซ่ อุปทานต่อระบบเศรษฐกิจ
5771102 มาตรฐานโลจิสติกส์
3(3-0-6)
Logistics Standard
ความหมาย วัตถุประสงค์ องค์ประกอบ และชนิดของมาตรฐานโลจิสติกส์ต่าง ๆ เช่น มาตรฐานกล่ อง
กระดาษลูกฟูก มาตรฐานถุงพลาสติก มาตรฐานพาเลท มาตรฐานตู้คอนเทนเนอร์ มาตรฐานอุปกรณ์ทางโลจิสติกส์
มาตรฐานรถบรรทุกขนส่งสินค้าและแชสซี มาตรฐานถุงพลาสติกสาน มาตรฐานถุงกระดาษเหนียว
5771203 คณิตศาสตร์และสถิติสาหรับโลจิสติกส์
3(3-0-6)
Mathematics and Statistics
ระบบวิธีทางสถิติและการใช้สถิติ โปรแกรมเชิงเส้น การเรียงลาดับ การจัดหมู่ ความน่าจะเป็นของตัว
แปรสุ่ มทั้ งต่อเนื่ องและไม่ต่อเนื่ อง อนุ พั น ธ์และการประยุกต์การสุ่ มตัวอย่างและการประมาณค่าการทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะห์ ความแปรปรวน การวิเคราะห์ ส หสัมพันธ์และการถดถอยอย่างง่าย โดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปขั้นพื้นฐานในการคานวณและสถิติ เน้นการนาไปใช้เพื่อแก้ปัญหาทางด้านการจัดการโลจิสติกส์
5772101 การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า
3(2-2-5)
Warehouse Management and Distribution Center
หลักการจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า ความสาคัญ ประเภท การดาเนินงานในคลังสินค้า
และศู น ย์ ก ระจายสิ น ค้ า ความแตกต่ า งระหว่ า งคลั งสิ น ค้ าและศู น ย์ ก ระจายสิ น ค้ า การสร้า งมู ล ค่ า เพิ่ ม และ
ประสิทธิภาพสูงสุด การเลือกทาเลที่ตั้ง และการวางแผนผังคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า การวางแผนการไหล
ของวัสดุคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า
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5772102 การวางแผนและการปฏิบัติการขนส่ง
3(2-2-5)
Transportation and Routing Management
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารการขนส่งและการจัดการเส้นทางการขนส่งที่ประกอบด้วย การ
ขนส่งและการจัดการขนส่ง วิธีการขนส่งสินค้าแบบประหยัด การเลือกอุปกรณ์ในการขนส่ง การคานวนต้นทุนใน
การขนส่ง การจัดตารางการขนส่ง การออกแบบเส้นทางการขนส่ง และการใช้ระบบ GPS & GPS Tracking ใน
งานขนส่ง
5772201 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับโลจิสติกส์
3(2-2-5)
Information technology for logistics
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในงานโลจิสติกส์ ระบบการจัดการร้านค้าปลีก ระบบ
บริหารจัดการคลังสินค้า และระบบบริหารจัดการการขนส่ง
5772202 การจัดซื้อและการจัดหา
3(2-2-5)
Procurement
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทและความสาคัญของการจัดซื้อและการจัดหาในแง่ของ
โซ่
อุปทาน กระบวนการในการตัดสินใจซื้อ หลักในการจัดซื้อ การตัดสินใจผลิตเองหรือจัดซื้อ การวางแผนและการ
กาหนดนโยบายการจัดซื้อ การประเมินผลการจัดซื้อ การรับการเก็บรักษาพัสดุ การประเมินและการควบคุมพัสดุ
การจัดซื้อจัดหาแบบอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการเจรจาต่อรอง การวางแผนและขั้นตอนในการเจรจาต่อรอง การ
จัดหาผู้ขายปัจจัยการผลิต การสรรหา การวิเคราะห์ การตัดสินใจในการเลือกผู้ขายปัจจัยการผลิต การประเมินผล
ผู้ขายปัจจัยการผลิต การเจรจาต่อรองกับผู้ขายปัจจัยการผลิต ตลอดจนความสัมพันธ์ของผู้ขายปัจจัยการผลิต
5772203 การผลิตและการปฏิบัติการ
3(2-2-5)
Production and Operation Management
ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบการผลิตและการปฏิบัติการ การจัดการการปฏิบัติการและผลิตภาพ
กลยุทธ์การดาเนิ นงานและการปฏิบั ติการ การพยากรณ์ ความต้องการ ผลิต กลยุทธ์การเลือกทาเลที่ตั้ง สถาน
ประกอบการ การจัดการคุณภาพ การวางแผนกาลังการผลิต การออกแบบงาน การวางแผนแรงงานและทรัพยากร
มนุษย์ การวางแผนการผลิตรวม การจัดการสินค้าคงคลัง การวางแผนความต้องการวัสดุ ระบบการผลิตแบบ
ทันเวลาพอดี
5772204 การบริหารสินค้าคงคลัง
3(2-2-5)
Inventory Management
หลักพื้นฐานการจัดการสินค้าคงคลัง ประเภทสินค้าคงคลัง ต้นทุนสินค้าคงคลั ง การจัดล าดับด้วย
ทฤษฎีเอบีซี การตรวจนับจานวนสินค้าคงคลัง ระบบการควบคุมสินค้าคลังคลัง ระบบการสั่งซื้อที่ประหยัด การ
รวมความเสี่ยงด้านสินค้าคงคลัง การออกแบบและการจัดวางสินค้าคงคลัง หลั กการทันเวลาพอดี และระบบการ
ผลิตแบบผลักและดึง การคิดต้นทุนสินค้าคงคลัง การวัดประสิทธิภาพของสินค้าคงคลัง ตลอดจนวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้
ใน การควบคุมสินค้าคงคลัง
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5773201 การบริหารโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Supply Chain Management
ศึกษาคุณลักษณะของกระบวนการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รูปแบบและลักษณะของกลยุทธ์ที่นามาใช้
ในการจัดซื้อจัดหา การผลิต คลังสินค้า สินค้าคงคลัง การกระจายสินค้า การขนส่ง และการจัดการลูกค้าสัมพันธ์
เป็นต้น
2.2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
5773201 การวิจัยและพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์ 1
3(3-0-6)
Logistics Management Research and Development 1
หลักการทาวิจัยเบื้องต้น รูปแบบการทาวิจัย วิธีการวิจัย ร่วมถึงการดาเนินงานวิจัยขั้นพื้นฐาน เพื่อการ
นาเสนอโครงร่างงานวิจัย
5774102 การวิจัยและพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์ 2
3(2-2-5)
Logistics Management Research and Development 2
การทาวิจัยโดยมุ่งเน้นในเรื่องการของการจัดการโลจิสติกส์ การใช้เทคนิคและเครื่องมือในการวิจัย
กระบวนการ และกรรมวิธีในการทาวิจัย โดยเริ่มตั้งแต่การเขียนข้อเสนอการวิจัย การออกแบบสอบถาม การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การใช้สถิติเพื่อการวิจัย การประมวลผล การวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการนาเสนองานวิจัย
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.3.1 กลุ่มวิชาเอกเลือกบังคับการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
5771204 การประกันภัยและกฎหมายโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
Insurance and International Logistics Law
ศึกษาลักษณะและขอบเขตของธุรกิจประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการขนส่ง หลักการ
สาคัญเกี่ยวกับการประกันภัยและการขนส่ง การจัดการความเสี่ยง การประกันภัยความรับผิดชอบของผู้ขนส่ง
ภายในประเทศ การประกันภัยสาหรับผู้ประกอบการขนส่งทางบก ทางทะเล ทางอากาศ และการขนส่งต่อเนื่อง
การประกันภัยสินค้า การประกันภัยสินค้า การเรียกร้องและชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและอื่น ๆ
5772105 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
3(3-0-6)
Multimodal Transport
ลักษณะทั่วไปของการขนส่งทางบก การขนส่งทางน้า การขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางรถไฟ การ
วิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของการขนส่งแต่ละรูปแบบ โครงข่ายการขนส่งและการเชื่อมโยงระบบการขนส่ง ปัจจัยที่
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการขนส่งต่อเนื่องหลาย
รู ป แบบ พ.ร.บ. การขนส่ งต่ อ เนื่ อ งหลายรู ป แบบ การควบคุ ม การประกอบการขนส่ งต่ อ เนื่ อ งหลายรู ป แบบ
กรณีศึกษาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
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5773106 ธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Business
วิวัฒนาการของธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่ออธิบายปรากฏการณ์โลกาภิวัตน์ โดยครอบคลุมหัวข้อต่างๆ
ทฤษฎีทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ รูปแบบต่างๆ ของการดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศและองค์กร
ระหว่ า งประเทศที่ เกี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง สภาพแวดล้ อ มที่ ส าคั ญ ในการประกอบธุ ร กิ จ ร ะหว่ า งประเทศ เช่ น
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒ นธรรม เทคโนโลยี และการเมือง รวมไปถึงการบริหารการเงินระหว่าง
ประเทศ การเคลื่อนย้ายเงิน ทุน ระหว่างประเทศ ตลาดเงินระหว่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน เครื่องมือตลาด
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยน การวัดความเสียหายจากการผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยน
5773108 การประยุกต์ใช้โปรแกรมคานวณทางด้านโลจิสติกส์ขั้นสูง
3(2-2-5)
Application calculate program of advanced logistics
การใช้งาน MS Excel คานวณโดยการประยุกต์ใช้ สูตร ฟังก์ชั่น เป็นเครื่องมือขั้นพื้น ฐานที่จาเป็น การ
เรีย กใช้คาสั่ งด้ว ยปุ่ มคี ย์บ อร์ด ฟั งก์ชั่น ส าหรับ การค้นหาการบริห ารข้อมูล การใช้ Power Query และ Pivot
Table เพื่ อ วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ย การกรองข้ อ มู ล ด้ ว ย Slicer แนวทางเพื่ อ น าไปแสดงรายงานเป็ น ลั ก ษณะ
Dashboard รวมทั้งการจัดการงานด้านฐานข้อมูลที่สรุ ปผลให้ ถูกต้องแม่นยา การใช้ประโยชน์จาก Solver ใน
โปรแกรม MS Excel มาช่วยในการตัดสินใจ ในการวางแผนการผลิต การขนส่ง และการกระจายสินค้าเพื่อลดเวลา
ในการทางาน รวมไปถึงลดต้นทุนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5773203 ภาษาอังกฤษสาหรับโลจิสติกส์
3(3-0-6)
English for Logistics
ศึกษาเพื่ อพั ฒ นาทั กษะในการอ่ าน การเขีย น การสื่ อ สารภาษาอังกฤษ และศั พ ท์ เฉพาะด้ านการ
จัดการโลจิสติกส์ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ โดยใช้กรณีศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะการสื่อสาร
5773206 โปรแกรมสาเร็จรูปทางด้านโลจิสติกส์
3(2-2-5)
Package Software for Logistics
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การใช้ ง านโปรแกรมจ าลองระบบการวิ เคราะห์ ก ระบวนการผลิ ต
กระบวนการคลังสินค้า และการขนส่ง คือ โปรแกรม Arena simulation และ โปรแกรม Anylogic simulation
กลุ่มวิชาเอกเลือกบังคับการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
5771206 การวางแผนอุปสงค์และอุปทานในซัพพลายเชน
3(2-2-5)
Supply and demand planning in the supply chain
ศึกษาเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ การวางแผนอุปสงค์และอุปทานในบทบาทของระบบโลจิสติกส์ การ
ตรวจสอบข้อมูล การจัดเตรียมข้อมูลและการสรุปข้อมูล ในงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
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5772106 การบริหารความสัมพันธ์ในงานโลจิสติสก์และซัพพลายเชน
3(2-2-5)
Relationship Management in Logistics and Supply Chain
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ แนวคิ ด หลั ก การ การก าหนดนโยบายและขั้ น ตอนของการจั ด การ
ความสัมพันธ์ กับลูกค้า การจาแนกกลุ่มลูกค้ากลยุทธ์การสร้างความจงรักภักดี การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่ง
ลูกค้า เป็นสาคัญ การประเมินผลความสัมพันธ์กับลูกค้า แนวโน้มของการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและการ
ประยุกต์ใช้ในองค์กร
5773107 การบริหารงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3(2-2-5)
Logistics and Supply Chain Adminstration
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การวางแผน ดาเนินการ ควบคุมการปฏิบัติการโลจิสติกส์ให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายขององค์กรและตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยต้นที่เหมาะสมตลอดจน ประสานงานกับหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคานึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
5773109 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพื่อสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Logistics and Supply Chain Management for Environments
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ แนวคิดความยั่งยืน กลยุทธ์เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของ โลจิ
สติกส์ การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรุจภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม การจัดซื้อและการจัดหาอย่างยั่งยื่น โลจิสติกส์
ย้อนกลับและการนากลับมาใช้ใหม่ การวัดผลการดาเนินงานทางโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน
5773204 การวิเคราะห์และประมวลผลทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Analysis and Processing
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สูตรทางานเกี่ยวกับตัวเลข วันที่ และข้อความแบบซับซ้อน การ
เรียงลาดับ การกรอง การสรุปข้อมูลทางสถิติ การตรวจสอบข้อมูลตามเงื่อนไข การสร้างตาราง Pivot การดูข้อมูล
ในมิติต่างๆ ในรูป แบบกราฟและตาราง การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ what-if การพยากรณ์ แนวโน้มและการสร้าง
สถานการณ์ การเชื่อมโยงสูตรและดูข้อผิดพลาดของสูตรคานวณและแก้ไขข้อผิดพลาดของสูตร การกาหนดค่าการ
รักษาความปลอดภัยของเซลล์ ชีท และไฟล์ การสร้าง และรันมาโคร การนามาโครไปใช้ขั้นสูงในงานธุรกิจด้านต่าง
ๆ เช่น ระบบสินค้าคงคลัง ระบบบัญชี ระบบการบริหารงาน เป็นต้น
5773206 เทคโนโลยีดิจิทัลในงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3(2-2-5)
Digital technology in logistics and supply chain
ศึก ษาและฝึ กปฏิ บั ติ เกี่ ย วกับ ประเภทและลั กษณะของแพลทฟอร์ม หรือซอฟต์แ วร์ที่ ใช้ในการท า
ดิจิทัลโลจิสติกส์ แพลทฟอร์มในการเชื่อมโยง E-Logistics กับธุรกิจยุคดิจิทัล การศึกษาการรวมกลุ่มของผู้บริโภค
ผ่านช่องทางดิจิทัล การจัดการอุปสงค์ของลูกค้าในตลาดผ่านทางสื่อดิจิทัล การผสมผสานรูปแบบแอปพลิเคชั่นเพื่อ
นามาใช้ในการจัดการโลจิสติกส์
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2.3.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก เลือก
รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
5772103 การขนถ่ายวัสดุ
3(2-2-5)
Material handling
ศึกษาการวิเคราะห์และวางแผนการขนถ่ายวัสดุ การเปรียบเทียบและการคัดเลือกเครื่องมือขนถ่าย
วัสดุ การวางผังขนถ่ายวัสดุ เครื่องจักร การออกแบบระบบเครื่องมือขนถ่ายวัสดุเบื้องต้น เกลียวลาเลียง กะพ้อ
สายพานลาเลียง ระบบท่อ ในงานโลจิสติกส์
5772104 อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในงานโลจิสติกส์
3(2-2-5)
Occupational Health, Environment and Safety in Logistics
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การยศาสตร์ และท่าทางของการทางาน อุบัติเหตุและกิจกรรมเพื่อความ
ปลอดภัยในการทางาน และการเก็บข้อมูลทางสิ่งแวดล้อม โรคจากการประกอบอาชีพ สุขภาพและความปลอดภัย
ในการประกอบอาชีพ ในอุต สาหกรรมโลจิ ส ติ ก ส์ สุ ขภาพและความปลอดภั ย ในการปะกอบอาชี พ โลจิส ติ ก ส์
มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามั ยและความปลอดภัย (มอก.18000) และการประเมินความเสี่ยง กฎหมาย
เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งคุกคามต่อสุขภาพ/ต่อการปฏบัติงาน
5772205 บรรจุภัณฑ์สาหรับโลจิสติกส์
3(2-2-5)
Packaging in Logistics
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับหลั กการและเทคนิคของระบบบรรจุภัณฑ์ มาตราฐานระบบบรรจุภัณฑ์
ในอุตสาหกรรม วัสดุและชนิดของบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง บรรจุภัณฑ์วัตถุอันตราย บรรจุภัณฑ์เพื่อ
การนาเข้าและส่งออก การออกแบบบรรจุภัณฑ์ทางโลจิสติกส์ การวางแผนและวิเคราะห์ระบบบรรจุภัณฑ์ในงานโล
จิสติกส์
5772206 การจัดการซัพพลายเชนสาหรับธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก
3(2-2-5)
Supply Chain Management for wholesale and Retail
บทบาทการจัดการซัพพลายเชนที่มีต่อธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก การวางแผนการจัดซื้อจัดหา การขนส่ง
การจัดเก็บสินค้าและคลังสินค้า การกระจายสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5773101 การควบคุมรถยกสินค้า
3(2-2-5)
Forklift Control
ศึกษาเกี่ยวกับระบบการเคลื่อนย้ายวัสดุ เครื่องมือ เครื่องจักร รถยก ฯลฯ ที่ใช้ในกิจกรรมคลังสินค้า
ท่าเรือ และ ศูนย์กระจายสินค้า โดยในการดาเนิ นงานทุกขั้นตอน ฝึกปฏิบัติตามคาสั่งของ ผู้สอน หรือ ครูฝึก ตาม
กฎระเบียบข้อบังคับและดาเนินงานที่กาหนดไว้เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และทาตามใบสั่งงานอย่าง
เคร่งครัดอย่างสมบูรณ์ทุกขั้นตอน จนสามารถขับรถยกได้อย่างสมบูรณ์
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5773102 ระบบผลิตแบบลีน
3(2-2-5)
LEAN Manufacturing System
ศึกษาความหมายและแนวคิดของระบบการผลิตแบบลีน ความสูญเปล่า 8 ประการ เทคนิคใน
การวิเคราะห์และการใช้เครื่องมือเพื่อค้น หาสาเหตุของปัญหา ผังสายธารแห่งคุณค่า เครื่องมือการปรับปรุงใน
ระบบลี น เช่น ระบบดึง 5S Visual Control Multiskills Kanban Poka-yoke Kaizen OEE JIT เทคนิ ค และ
แนวทางในการกาหนดมาตรการการปรั บ ปรุงแก้ไข เช่น ECRS, 5W1H และการท า Action Plan ฝึ ก ปฏิ บั ติ
วิเคราะห์และจัดทา ความสูญเปล่า 8 ประการ ผังสายธารคุณค่า ตลอดจนการนาเครื่องมือการปรับปรุงในระบบ
ลีน ไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มผลิตภาพ
5773103 การจัดการต้นทุนและการพยากรณ์ทางโลจิสติกส์
3(2-2-5)
Costing and Forecasting Logistics Management
องค์ป ระกอบของต้น ทุ น ทางโลจิส ติกส์ ความส าคัญ ของต้น ทุ นโลจิส ติกส์ การคานวณต้น ทุ น ตาม
กิจกรรม การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ และความหมายของการพยากรณ์ ประเภทของการพยากรณ์ทางโลจิสติกส์
การคานวณการพยากรณ์ และการวิเคราะห์ผลได้ที่จากการคานวณต้นทุนและการพยากรณ์ทางโลจิสติกส์
5773104 การนาเข้า-ส่งออก และพิธีศุลกากร
3(3-0-6)
Import-Export and Customs
หลักการน าเข้าและส่งออก พิธีการนาเข้าและส่ งออก ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ การจัดท า
เอกสารสาหรับการนาเข้าและส่งออก การเงินสาหรับการนาเข้าและส่งออก การประกันภัยสาหรับการนาเข้าและ
ส่งออก ระเบียบการนาเข้าการส่งออกและภาษีอากร การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
และสนธิสัญญาการค้าระหว่างประเทศ การนาเข้าและส่งออกออนไลน์
5773105 การออกแบบระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
System design for Logistics and Supply Chain
ศึกษาวิธีการออกแบบระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่ประกอบไปด้วย การออกแบบระบบการจัดซื้อ
จัดหา การออกแบบระบบการผลิต การออกแบบระบบคลังสินค้า และการออกแบบระบบกระจายสินค้าและการ
ขนส่ง เป็นต้น
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
5774101 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2(90)
Preparation for Professional Experience
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการโล
จิสติกส์เพื่อให้รับทราบลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตน ให้ความรู้ ทักษะ เจตคติ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
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5773207 เตรียมฝึกสหกิจศึกษา
1(45)
Cooperative Education Preparation
จัดให้ มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึกสหกิจศึกษาทางโลจิส ติกส์เพื่อให้
รับทราบลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตน ให้ความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ
5774201 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านโลจิสติกส์
5(450)
Field Experience in Logistics
จัดให้นักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ตรงกับสาขาวิชาเพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ มี
ประสบการณ์การทางานในวิชาชีพ รับทราบถึงอุปสรรค ปัญหาของการทางานในวิชาชีพ ฝึกการวิเคราะห์ การ
แก้ปัญหาเพื่อเป็นประสบการณ์ในการประกอบอาชีพก่อนสาเร็จการศึกษา
5774109 สหกิจศึกษา
6(540)
Cooperative Education
การฝึกปฏิบัติงานจริงแบบเต็มเวลา โดยจะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานจริงตามที่กาหนดในหน่วยงาน
อย่างมีระบบ เรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน หรือการจัดทาโครงการอย่างมีคุณภาพตรงตามหน่วยงานที่
ปฏิบัติ
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบ
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
กับ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in
Logistics Management
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ. (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration Program
in Logistics Management
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. (Logistics Management)
ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มุ่งผลิตบัณฑิตให้
สามารถวิเคราะห์ วางแผน แก้ไขปัญหาในสถานการที่มีแรงกดดันสูง โดยสามารถนา
ทักษะทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยยึดมั่นใน
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อรับใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ

สาระที่ปรับปรุง
คงเดิม
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ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in
Logistics Management
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ. (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration Program
in Logistics Management
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. (Logistics Management)
ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถเชิงวิชาการทักษะทางการจัดการโลจิสติกส์ รวมถึงการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการโลจิสติกส์ สามารถนามาประยุกต์ใช้ต่อการสร้าง
นวัตกรรม อาชีพ มีทักษะด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ การค้า การบริการ สามารถ
นามาพัฒนางานท้องถิ่นชุมชนโดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิต ให้มีความรอบรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์ โดยที่สามารถนาความรู้
ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพได้อย่างสร้างสรรค์
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความริเริ่มสร้างสรรค์ และพัฒนาความรู้ความสามารถอยู่
เสมอ รู้จักการค้นคว้าและวิจัย สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีหลักการและเหตุผล
3. เพื่อให้บัณฑิตสามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพและพัฒนา
ประเทศในสาขาทางด้านโลจิสติกส์
4. เพื่อส่งเสริมให้บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปรับตัวให้เข้ากับชุมชน และดารง
ตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

- ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับ
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย คณะ
ฯลฯ และสาขาฯลฯ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
- ปรับเพื่อให้ตรงกับคุณลักษณะ
1. เพื่อผลิตบัณ ฑิตให้สามารถวิเคราะห์ วางแผน แก้ไขปั ญ หาในสถานการต่าง ๆ บัณฑิตที่พึงประสงค์
และสามารถนาทักษะทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพได้อย่างสร้างสรรค์
2. เพื่อส่งเสริมให้บัณฑิตมีคุณ ธรรมจริยธรรม ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
งานที่ได้รับการมอบหมายจนสาเร็จ
วัตถุประสงค์ของกลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน การบริห ารจัดการคลังสินค้า
และการกระจายสินค้า
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หมวดวิชาเฉพาะ
1. หมวดวิขาแกนบริหารธุรกิจ
1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(3-0-6)
Business English 1
ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจาวัน การสื่อสาร
ทางโทรศัพท์ ระหว่างองค์กร สานัก งาน ภายในและภายนอกสานักงาน การสั่งสินค้า
ผลิตภัณฑ์ โครงสร้างองค์กร และคาศัพท์ทางธุรกิจเฉพาะ
1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3(3-0-6)
Business English 2
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1551402

สาระที่ปรับปรุง

-หมวดวิชาเฉพาะลดหน่วยกิตลง
เนื่องจากต้องการปรับระยะเวลา
ในการศึกษาลงสู่การปฏิบัติงาน
ทางด้านวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษาเพิ่มจาก
เดิม 4 เดือน เป็น 6 เดือน และ
8 เดือนสาหรับสหกิจศึกษา
- เพิ่มกลุ่มวิชาเอกเลือกการ
จัดการ โลจิสติกส์ระหว่าง
ประเทศ หรือการจัดการโลจิ
สติกส์และซัพพลายเชนเข้ามา
เพื่อให้เหมาะสมเชิงพื้นที่
กาแพงเพชร และแม่สอด ตาม
นาแนะนาของผู้ใช้บัณฑิต
สาระที่ปรับปรุง

ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(3-0-6) ปรับปรุงชื่อรายวิชา
Business English
เนื้อหาคงเดิม
ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจาวัน การสื่อสารทางโทรศัพท์ ระหว่าง
องค์กร สานักงาน ภายในและภายนอกสานักงาน การสั่งสินค้า ผลิตภัณฑ์ โครงสร้างองค์กร และคาศัพท์ทาง
ธุรกิจเฉพาะ
ปรับออก
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หลักสูตร
มีจานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
100
2.1 วิชาแกน/วิชาชีพเฉพาะ
27
2.2 วิชาเอกบังคับ
39
2.3 วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
27
2.4 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
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4. เพื่อผลิตบัณ ฑิตให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานทางด้านการนาเข้า -ส่งออก
และการค้าระหว่างประเทศหรือ
วัตถุประสงค์ของกลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ วางแผน และแก้ไขปัญหาการ
ดาเนินงานของโซ่อุปทานได้
4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านโซ่อุปทานได้
หลักสูตร
มีจานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
85 หน่วยกิต
2.1 วิชาแกน/วิชาชีพเฉพาะ
15 หน่วยกิต
2.2 วิชาเอกบังคับ
30 หน่วยกิต
2.3 วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
33 หน่วยกิต
2.4 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
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ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจที่กว้างขึ้นในโลกธุรกิจ การเงิน ธนาคาร การนาเสนอ ข้อมูล
ทางธุรกิจ รายงานบริษัท การตลาด การต่อรอง วาระการประชุม บันทึกและรายงานการ
ประชุม
5771204 การบัญชีการเงินสาหรับโลจิสติกส์
3(2-2-5)
Financial Accounting for Logistics
ลักษณะและวัตถุประสงค์ของการบัญชี ความหมายและรูปแบบของข้อมูลทางการบัญชี
การบันทึกรายการทางการบัญชี การปรับปรุงบัญชีในวันสิ้นงวด การปิดบัญชีและการ
จัดทางบการเงิน กิจการซื้อขายสินค้าและการควบคุมภายใน การบัญชีของกิจการซื้อขาย
สินค้า ส่วนของเจ้าของ การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม สมุดรายวันเฉพาะ
3532204

สาระที่ปรับปรุง

การบัญชีและการเงิน
3(3-0-6)
Accounting and Finance
แนวคิด ทฤษฎีแ ละวิวัฒ นาการทางบั ญ ชี ความหมาย และวัตถุป ระสงค์ของการบั ญ ชี ประโยชน์ข องข้อ มูล
ทางการบัญชี กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่
การบั นทึก รายการในสมุดรายวัน ทั่วไป และการผ่า นรายการไปยังบั ญ ชีแ ยกประเภท การจัดท างบทดลอง
กระดาษทาการ การจัดทารายงานทางการเงินของกิจการให้บริการและซื้อขายสินค้า และหลักการ เป้าหมาย
และหน้าที่ด้านการเงิน โดยเน้นเทคนิคและวิธีการที่ใช้ในการคานวณ การวิเคราะห์ผลการคานวณ การวางแผน
ทางการเงิน การคานวณมูลค่าของเงินตามระยะเวลา การจัดการเงินทุนหมุนเวียน การจัดการงบลงทุน
3532102 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Tax and Business Law
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร หลักการของภาษีอากรตามหลักประมวลรัษฎากรไทย ตลอดจนเข้าวิธีการและ
หลั ก การค านวณภาษี อ ากรประเภทต่ า ง ๆ อั น ได้ แ ก่ ภาษี เงิ น ได้ บุ ค คลธรรมดา ภาษี เงิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ และภาษีอื่นที่เกี่ยวกับธุรกิจ ตลอดจนศึกษาถึงหลักกฎหมาย
ทั่วไปที่เกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น บริษัทจากัด ห้างหุ้นส่วน เป็นต้น และหลักกฎหมายตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรม สัญญา และแรงงานสัมพันธ์

ปรังปรุงรหัสวิชา ชื่อ
รายวิชา และเนื้อหา
รายวิชาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต และผู้มี่ส่วนได้
ส่วนเสีย

5771201

ปรับปรุงรหัสวิชาตาม
หมวดวิชาแกน
บริหารธุรกิจ เนื้อหาคง
เดิม

ปรับออก

ปรับออก

ปรับออก

80

การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Tax and Business Laws
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร เน้นหลักการของภาษีอากรตามหลักประมวลรัษฎากร
ของไทย ตลอดจนเข้าใจวิธีการและหลักเกณฑ์การคานวณภาษีอากรประเภทต่าง ๆ อัน
ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
อากรแสตมป์ และภาษี อื่ น ที่ เกี่ ย วกั บ การค้ า ตลอดจนศึก ษาถึ งหลัก กฎหมายทั่ ว ไป
เกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น บริษัทจากัด ห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรม สัญญา และแรงงานสัมพันธ์
3591101 หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Economics
แนวคิด ทางเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้ ว ยอุ ป สงค์ อุ ป ทาน ความยืด หยุ่ น พฤติก รรม
ผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต การกาหนดราคาในตลาด รายได้ประชาชาติ นโยบายการเงิน
นโยบายการคลัง การค้าระหว่างประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจ
5771105 คณิตศาสตร์และสถิติสาหรับโลจิสติกส์
3(3-0-6)
Mathematics and Statistics for Logistics
ระบบวิธีทางสถิติและการใช้สถิ ติ โปรแกรมเชิงเส้น การเรียงลาดับ การจัดหมู่ ความ
น่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มทั้งต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง แคลคูลัส อนุพันธ์และการประยุกต์
อินทีเกรชันและการประยุกต์ การสุ่มตัวอย่างและการประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน
สหสั ม พั น ธ์แ ละการถดถอยอย่ า งง่า ย เน้ น การน าไปใช้ เพื่ อ แก้ ปั ญ หาทางด้ า นการ
จัดการโลจิสติกส์
5771205 ธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ
3(3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559
Business and International Trade
วิวั ฒ นาการของธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศ เพื่ อ อธิ บ ายปรากฏการณ์ โ ลกาภิ วั ต น์ โดย
ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น ทฤษฎีทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ รูปแบบ
ต่า งๆ ของการดาเนิน ธุรกิจ ระหว่า งประเทศและองค์ก รระหว่า งประเทศที่ เกี่ ย วข้ อ ง
รวมถึงสภาพแวดล้อมที่สาคัญในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ เช่น สภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการเมือง

สาระที่ปรับปรุง

5773206

2. หมวดวิชาเอกบังคับ
2.1 หมวดวิชาเอกบังคับ
5771101 ความรู้พื้นฐานโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

3(2-2-5)

ปรับออก

81

การเงินและการลงทุนระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Finance and Investment
การบริห ารการเงินระหว่างประเทศ การเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ ตลาดเงิน
ระหว่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน เครื่องมือตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การ
สร้างกาไรจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย ความสัมพันธ์ระหว่างเงินเฟ้อของประเทศต่างๆ
ดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน การพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยน การวัดความเสียหายจาก
การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยศึกษาถึงวิธี Option, Futer การจัดหาเงินทุนระยะ
สั้น การบริหารเงินสดระหว่างประเทศ โครงสร้างเงินทุนและต้นทุนเงินทุนในต่างประเทศ
การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ และการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ
5772105 การจัดการตลาดและการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ใน
3(2-2-5)
งานโลจิสติกส์ Marketing And Customer
Relationship Management in Logistics
ทฤษฏีด้านการจัดการ กระบวนการจัดการ เช่น การวางแผน การจัดองค์กร การจัดการ
พนักงาน การสั่งการ การควบคุม กลยุทธ์การตลาด การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด
เพื่อแก้ปัญหา ลักษณะของผู้บริโภคและพฤติกรรมผู้บริโภค ตลอดจนกลยุทธ์การส่งเสริม
การตลาด หลักการและความสัมพันธ์ของการให้บริการลูกค้า บทบาทการบริการลูกค้า
ขององค์กรในงานโลจิสติกส์ เทคนิคการสื่อสาร การวางแผนกลยุทธ์ในการสร้างความพึง
พอใจให้ลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร
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5771203

การจัดการตลาดและการบริการลูกค้า
Marketing And Customer Service

3(2-2-5)

ปรับปรุงรหัสวิชา ชื่อวิชา
และเนื้อหารายวิชาให้
สอดคล้องกับความต้อง
แนวคิดและทฤษฎีในการจัดการการตลาด บทบาทหน้าที่ทางการตลาด การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด การ การของผู้ใช้บัณฑิต และผู้
วางแผนการตลาด การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางการตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การกาหนด มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตลาดเป้าหมาย การกาหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด การจัดองค์การและการควบคุมทางการตลาด
หลักการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ความพึงพอใจของลูกค้า เทคนิคการสื่ อสาร บทบาทการบริการลูกค้าขององค์กร
ในงานโลจิสติกส์ การวางแผนกลยุทธ์ในการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า โปรแกรมการสร้างความจงรักภักดีต่อ
ตราสินค้า และการจัดทาแผนการตลาด
3561101 องค์การและการจัดการ Organization and Management
3(3-0-6) เพิ่มรายวิชาใหม่ จากแกน
ความรู้พื้นฐานขององค์การ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การ หลักกระบวนการในการจัดการ ได้แก่ การ บริหารธุรกิจ ของคณะ
วางแผน การจั ด การองค์ ก าร การจั ด คนเข้ า ท างาน การอ านวยการและการสั่ งการ และการควบคุ ม การ วิทยากรจัดการ และเพือ่
ความสอดคล้องกับมคอ.1
ปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย และแนวคิดการจัดการขององค์การสมัยใหม่
5771101

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

3(2-2-5)

ปรับปรุงชื่อวิชา
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สาระที่ปรับปรุง
Logistics and Supply Chain Management
เนื้อหาวิชาคงเดิม
ศึก ษาทฤษฎีเบื้ อ งต้น เกี่ย วกับ การจั ด การโลจิ สติ ก ส์แ ละโซ่ อุ ป ทาน กิจ กรรมโลจิ ส ติก ส์ ความเชื่อ มโยงของ
กิจ กรรมโลจิ สติก ส์กับ การจั ดการโซ่อุป ทาน บทบาทของการจั ดการโลจิ สติกส์แ ละโซ่อุป ทานต่อการพัฒ นา
ความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจ ความสาคัญของโลจิสติกส์และโซ่ อุปทานต่อระบบเศรษฐกิจ
5771102

มาตรฐานโลจิสติกส์
3(3-0-6)
Logistics Standard
ความหมาย วัตถุประสงค์ องค์ประกอบ และชนิดของมาตรฐานโลจิสติกส์ต่าง ๆ เช่น มาตรฐานกล่องกระดาษ
ลูก ฟูก มาตรฐานถุงพลาสติก มาตรฐานพาเลท มาตรฐานตู้คอนเทนเนอร์ มาตรฐานอุ ป กรณ์ ทางโลจิ สติก ส์
มาตรฐานรถบรรทุกขนส่งสินค้าและแชสซี มาตรฐานถุงพลาสติกสาน มาตรฐานถุงกระดาษเหนียว
5772202 การจัดซื้อและการจัดหา
3(2-2-5)
Purchasing and Procurement
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทและความสาคัญของการจัดซื้อและการจัดหาในแง่ของ โซ่อุปทาน กระบวนการ
ในการตัดสินใจซื้อ หลักในการจัดซื้อ การตัดสินใจผลิตเองหรือจัดซื้อ การวางแผนและการกาหนดนโยบายการ
จัดซื้อ การประเมินผลการจัดซื้อ การรับการเก็บรักษาพัสดุ การประเมินและการควบคุมพัสดุ การจัดซื้อจัดหา
แบบอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการเจรจาต่อรอง การวางแผนยุทธวิธีและขั้นตอนในการเจรจาต่อรอง การจัดหา
ผู้ขายปัจจัยการผลิต การสรรหา การวิเคราะห์ การตัดสินใจในการเลือกผู้ขายปัจจัยการผลิต การประเมินผล
ผู้ขายปัจจัยการผลิต การเจรจาต่อรองกับผู้ขายปัจจัยการผลิต ตลอดจนความสัมพันธ์ของผู้ขายปัจจัยการผลิต

ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชาให้ทันสมัย

ปรับปรุงรหัสวิชา ชื่อวิชา
และเนื้อหารายวิชาคงเดิม
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559
Fundamentals of Logistics and Supply Chain
ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กิจกรรมโลจิสติกส์ ความ
เชื่อมโยงของกิจกรรมโลจิสติกส์กับการจัดการโซ่อุ ปทาน บทบาทของการจัดการโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทานต่อการพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจ ความสาคัญ
ของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานต่อระบบเศรษฐกิจ
5771102 มาตรฐานโลจิสติกส์
3(3-0-6)
Logistics Standard
ความหมาย วัตถุ ป ระสงค์ องค์ป ระกอบ และชนิดของมาตรฐานโลจิ สติกส์ต่างๆ เช่น
มาตรฐานกล่องกระดาษลูกฟูก มาตรฐานพาเลท มาตรฐานตู้คอนเทนเนอร์ มาตรฐาน
อุปกรณ์ทางโลจิสติกส์ (Logistics Equipment) มาตรฐานรถบรรทุกและแชสซี
5771203 การจัดซื้อและการจัดการผู้ขาย
3(2-2-5)
Purchasing and Supplier Management
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทและความสาคัญของการจัดซื้อและการจัดหาในแง่ของ
โซ่อุปทาน กระบวนการในการตัดสินใจซื้อ หลักในการจัดซื้อ การตัดสินใจผลิตเองหรือ
จัดซื้อ การวางแผนและการกาหนดนโยบายการจัดซื้อ การประเมินผลการจัดซื้อ การรับ
การเก็บรักษาพัสดุ การประเมินและการควบคุมพัสดุ การจัดซื้อจัดหาแบบอิเลคทรอนิกส์
เทคนิคการเจรจาต่อรอง การวางแผนยุทธวิธีและขั้นตอนในการเจรจาต่อรอง การจัดหา
ผู้ขายปัจจัยการผลิต การสรรหา การวิเคราะห์ การตัดสินใจในการเลือกผู้ขายปัจจัยการ
ผลิต การประเมินผลผู้ข ายปั จ จัย การผลิต การเจรจาต่อ รองกับ ผู้ข ายปั จ จั ยการผลิต
ตลอดจนความสัมพันธ์ของผู้ขายปัจจัยการผลิต
5772101 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสาหรับการจัดการโลจิสติกส์ 3(2-2-5)
Quantitative for Logistics Management
การกาหนดเชิงเส้น ตัวแบบสินค้าคงคลัง ตัวแบบการขนส่ง ปัญหาการมอบหมายงาน
ปัญหาการหาค่าต่าสุดสูงสุด เทคนิคการพยากรณ์
5772102 การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์
3(2-2-5)
Strategic Supply Chain Management
แนวคิดและบทบาทของกลยุทธ์ด้านการจัดการโซ่อุปทาน การไหลเวียนของพัสดุและ
สต็อก คลังสินค้าและการกระจายสินค้า กลยุทธ์การขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
จัดการโซ่อุปทาน การจัดองค์กรและวางแผนสาหรับโซ่อุปทาน โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ระดับสากล แนวโน้มเกี่ยวกับโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน
5773204 กฎหมายเกีย่ วกับโลจิสติกส์และการค้าระหว่าง
3(3-0-6)
ประเทศLogistics and International Trade Law

ปรับออก

5773201

การบริหารโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6) ปรับปรุงรหัสวิชา ชื่อวิชา
Strategic supply chain Management
และเนือ้ หารายวิชาคงเดิม
ศึกษาคุณลักษณะของกระบวนการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รูปแบบและลั กษณะของกลยุทธ์ที่นามาใช้ในการ
จัดซื้อจัดหา การผลิต คลังสินค้า สินค้าคงคลัง การกระจายสินค้า การขนส่ง และการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ เป็น
ต้น
ปรับออก
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5772101

การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า
Warehouse Management and Distribution Center

สาระที่ปรับปรุง

3(2-2-5)

ปรับปรุงรหัสวิชา ปรับชือ่
วิชา และเนื้อหารายวิชา
ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
หลักการจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า ความสาคัญ ประเภท การดาเนินงานในคลังสินค้าและศูนย์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กระจายสินค้า ความแตกต่างระหว่างคลังสิ นค้าและศูนย์กระจายสินค้า การสร้างมูลค่าเพิ่มและประสิทธิภาพ
สูงสุด การเลือกทาเลที่ตั้ง และการวางแผนผังคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า การวางแผนการไหลของวัสดุ
คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า
ปรับออก

ปรับออก

ปรับออก
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มาตรฐานโลจิสติกส์ กฎหมายโลจิสติกส์ทางบก กฎหมายโลจิสติกส์ทางน้า กฎหมายโลจิ
สติกส์ทางอากาศหรือการบิ น พระราชบั ญ ญั ติจ ราจรทางบก พระราชบั ญ ญั ติรถยนต์
พระราชบั ญญั ติก ารขนส่งทางบก พระราชบั ญ ญั ติทางหลวง พร้อ มด้ว ยกฎกระทรวง
ระเบียบฯ ข้อบังคับ
5772204 การออกแบบระบบคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า 3(2-2-5)
สาหรับโลจิสติกส์
Warehouse and Distribution Center Design
for Logistics
หลักการจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า ความสาคัญ ประเภท การดาเนินงาน
ในคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า การสร้างมูลค่าเพิ่มและประสิทธิภาพสูงสุดกา เลือก
ทาเลที่ตั้ง และการวางผัง คลังสินค้าและศู นย์กระจายสินค้า การวางแผนการไหลของ
วัสดุ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการคลังสินค้าและศูนย์
กระจายสินค้า
5772206 การนาเข้าและส่งออก
3(3-0-6)
Import and Export
หลัก การนาเข้า และส่งออก กระบวนการนาเข้า และส่งออกสินค้า กฏหมายระหว่า ง
ประเทศ ข้อสัญญา อนุสัญญาของการซื้อขายสินค้า การเลือกใช้เอกสารในการนาเข้าและ
ส่งออกที่เหมาะสมกับรูปแบบการขนส่ง และตระหนัก ถึงความสาคัญของการนาเข้าและ
ส่งออก ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ การประกันภัยสาหรับการส่งออกและ
นาเข้าสินค้า ระเบียบปฏิบัติในการส่งออกสินค้า เงื่อนไขทางการค้า ระเบียบปฏิบัติใน
การนาเข้ าสิน ค้า มาตรการด้า นภาษี อ ากรในการส่งออกและนาเข้ าสิน ค้า เอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและสนธิสัญญาการค้า
ระหว่างประเทศ การเงินสาหรับการนาเข้าและส่งออก การส่งออกและนาเข้าออนไลน์
5773201 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการกระจายสินค้า
3(2-2-5)
Information Technology For Barcode/RFID
การจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า บทบาทของการขนส่งและการกระจายสินค้า
รูปแบบ/ประเภทของการขนส่ง ประโยชน์ของการขนส่ง ปัจจัยสาคัญของการขนส่ง การ
เชื่อมโยงระบบการขนส่ง การขนส่งต่อเนื่องหลายรูป แบบ รูป แบบและกลยุทธ์ในการ
กระจายสิ น ค้ า รวมถึ งการเลื อ กประยุ ก ต์ ใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศในการขนส่ งและ
กระจายสินค้าที่เหมาะสม
5773108 การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์
3(2-2-5)

หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564
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Logistics Cost Management
องค์ประกอบต้นทุนโลจิสติกส์แ ละโซ่อุ ปทาน การคานวณต้นทุนตาม
กิจกรรม ความสาคัญของต้นทุนโลจิสติกส์ ต้นทุนการจัดซื้อจัดหา (Procurement Cost)
ต้ น ทุ น การเก็ บ รั ก ษาสิ น ค้ า คงคลั ง (Inventory Carrying Cost) ต้ น ทุ น การบริ ห าร
คลั ง สิ น ค้ า (Warehouse Management Cost) ต้ น ทุ น ก ารจั ดก ารข น ส่ ง สิ น ค้ า
(Transportation Cost) ต้ น ทุ น ค่ า ขนส่ ง เพื่ อ การส่ ง ออก (Export Cost) ค่ า ระวาง
(Freight Cost) การเปรีย บเทียบต้นทุนโลจิสติกส์ การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติก ส์ การ
ประเมินผลกระทบต่อต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของการขนส่ง
5773101 เทคโนโลยีการเก็บรักษาสินค้าและสินค้าคงคลัง
3(2-2-5)
5772204
Product Storage Technology and Inventor
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การบริหารสินค้าคงคลัง
Inventory Management

สาระที่ปรับปรุง

3(2-2-5)

หลักพื้นฐานการจัดการสินค้าคงคลัง ประเภทสินค้าคงคลัง ต้นทุนสินค้าคงคลัง การตรวจ
นับจานวนสินค้าคงคลัง ระบบการควบคุมสินค้าคลังคลัง ระบบการสั่งซื้อที่ประหยัด การ
รวมความเสี่ย งด้านสินค้าคงคลัง การออกแบบและการจัดวางสินค้าคงคลัง หลัก การ
ทันเวลาพอดี และระบบการผลิตแบบผลักและดึง การคิดต้นทุนสินค้าคงคลัง การวัด
ประสิทธิภาพของสินค้าคงคลัง ตลอดจนวิธีการต่างๆ ที่ใช้ใน การควบคุมสินค้าคงคลัง
5773205 การวิจยั การดาเนินงานเบื้องต้น
3(3-0-6)
Research Methodology for Logistics
หลักการทาวิจัยเบื้องต้น รูปแบบการทาวิจัย วิธีการวิจัย ร่วมถึงการดาเนินงานวิจัยขั้น
พื้นฐาน เพื่อการนาเสนอโครงร่างงานวิจัย
5774101 การวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีโลจิสติกส์
3(3-0-6)
Research and Development in Logistic
Technology
การทาวิจัยโดยมุ่งเน้นในเรื่องการของการจัดการโลจิสติกส์ การใช้เทคนิคและเครื่องมือ
ในการวิจัย กระบวนการ และกรรมวิธีในการทาวิจัย โดยเริ่มตั้งแต่การเขียนข้อเสนอการ
วิจั ย การออกแบบสอบถาม การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การใช้ ส ถิ ติ เพื่ อ การวิ จั ย การ
ประมวลผล การวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการนาเสนองานวิจัย
5773109 การขนส่งสินค้าและบริหารเส้นทางในงานโลจิสติกส์ 3(2-2-5)
5772102 การวางแผนและการปฏิบัตกิ ารขนส่ง
3(2-2-5)
Freight and Route Management in Logistics
Transport Planning and Operations
การขนส่งกับการจัดการโลจิสติกส์ ลักษณะทั่วไปของการขนส่ง วิธีการขนส่ง การบริหาร ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารการขนส่งและการจัดการเส้นทางการขนส่งที่ประกอบด้วย การขนส่งและ
ขนส่ง การบริหารกลุ่มยานพาหนะ การเลือกวิธีการขนส่ง ชนิดของยานพาหนะบนถนน การจัดการขนส่ง วิธีการขนส่งสินค้าแบบประหยัด การเลือกอุปกรณ์ในการขนส่ง การคานวนต้นทุนในการขนส่ง

ปรับออก

ปรับปรุงรหัสวิชา ชื่อวิชา
และเนื้อหารายวิชาให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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ปรับปรุงรหัสวิชา ชื่อวิชา
และเนื้อหารายวิชาให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
หลักพื้นฐานการจัดการสินค้าคงคลัง ประเภทสินค้าคงคลัง ต้นทุนสินค้าคงคลัง การจัดลาดั บด้วยทฤษฎีเอบีซี และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การตรวจนับจานวนสินค้าคงคลัง ระบบการควบคุมสินค้าคลังคลัง ระบบการสั่งซื้อที่ประหยัด การรวมความ
เสี่ยงด้านสินค้าคงคลัง การออกแบบและการจัดวางสินค้าคงคลัง หลักการทันเวลาพอดี และระบบการผลิตแบบ
ผลักและดึง การคิดต้นทุนสินค้าคงคลัง การวัดประสิทธิภาพของสินค้าคงคลัง ตลอดจนวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ใน การ
ควบคุมสินค้าคงคลัง
ปรับออก

85

85
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สาระที่ปรับปรุง
การเลือกรถยนต์ในการขนส่ง หลักการและแนวคิดในการบริหารเส้นทางการขนส่งสินค้า การจัดตารางการขนส่ง การออกแบบเส้นทางการขนส่ง และการใช้ระบบ GPS & GPS Tracking ในงานขนส่ง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การวางแผนและการวิเคราะห์ เส้ นทางการรับ และส่งสิน ค้า การจั ดการเส้นทางและ เป็นต้น
ตารางเวลาในการขนส่ง การวางแผนและการจัดหาทรัพยากรในการขนส่ง การใช้ระบบจี
พีเอสในการบริหารเส้นทางการขนส่ง
5772203 การผลิตและการปฏิบัตกิ าร
3(2-2-5) เพิ่มรายวิชา เพื่อให้สอด
Production and Operation Management
สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบการผลิตและการปฏิบัติการ การจัดการการปฏิบัติการและผลิตภาพ กลยุทธ์
การด าเนิ น งานและการปฏิ บั ติ ก าร การพยากรณ์ ค วามต้ อ งการ ผลิ ต กลยุ ท ธ์ ก ารเลื อ กท าเลที่ ตั้ ง สถาน
ประกอบการ การจัดการคุณ ภาพ การวางแผนก าลังการผลิต การออกแบบงาน การวางแผนแรงงานและ
ทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนการผลิตรวม การจัดการสินค้าคงคลัง การวางแผนความต้องการวัสดุ ระบบการ
ผลิตแบบทันเวลาพอดี
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)
5773202 การวิจยั และพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์ 1
3(3-0-6) เพิ่มรายวิชา โดยไม่นับ
Logistics Management Research and Development 1
จานวนหน่วยกิต
หลักการทาวิจัยเบื้องต้น รูปแบบการทาวิจัย วิธีการวิจัย ร่วมถึงการดาเนินงานวิจัยขั้นพื้นฐาน เพื่อการนาเสนอ
โครงร่างงานวิจัย
5774102 การวิจยั และพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์ 2
3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาใหม่ เพื่อให้
Logistics Management Research and Development 2
สอดคล้องกับข้อบังคับ
การทาวิจัยโดยมุ่งเน้นในเรื่องการของการจัดการโลจิสติกส์ การใช้เทคนิคและเครื่องมือในการวิจัย กระบวนการ ของหลักสูตร ต้องทาวิจัย
และกรรมวิธีในการทาวิจัย โดยเริ่มตั้งแต่การเขียนข้อเสนอการวิจัย การออกแบบสอบถาม การเก็บรวบรวม เล่ม 5 บท ก่อนสาเร็จ
การศึกษา โดยไม่นับ
ข้อมูล การใช้สถิติเพื่อการวิจัย การประมวลผล การวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการนาเสนองานวิจัย
จานวนหน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาเอกเลือก
3.1 กลุ่มวิชาเอกเลือกบังคับการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
5773106 ธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6) เพิ่มรายวิชาใหม่ ที่ได้จาก
International Business
การวิเคราะห์จากผู้ใช้
วิวัฒนาการของธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่ออธิบายปรากฏการณ์โลกาภิวัตน์ โดยครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ เช่น บัณฑิต และผู้มีส่วนได้
ทฤษฎีทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ รูปแบบต่างๆ ของการดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศและองค์กร ส่วนเสีย
ระหว่ า งประเทศที่ เกี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง สภาพแวดล้ อ มที่ ส าคั ญ ในการประกอบธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศ เช่ น
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการเมือง รวมไปถึงการบริหารการเงินระหว่าง
ประเทศ การเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ ตลาดเงินระหว่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน เครื่องมือตลาด
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สาระที่ปรับปรุง
เพิ่มรายวิชาใหม่ ที่ได้จาก
การวิเคราะห์จากผู้ใช้
บัณฑิต และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
เพิ่มรายวิชาใหม่ ที่ได้จาก
การวิเคราะห์จากผู้ใช้
บัณฑิต และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

เพิ่มรายวิชาใหม่ ที่ได้จาก
การวิเคราะห์จากผู้ใช้
บัณฑิต และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
เพิ่มรายวิชาใหม่ ที่ได้จาก
การวิเคราะห์จากผู้ใช้
บัณฑิต และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

เพิ่มรายวิชาใหม่ ที่ได้จาก
การวิเคราะห์จากผู้ใช้
บัณฑิต และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
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แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยน การวัดความเสียหายจากการผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยน
5773203 ภาษาอังกฤษสาหรับโลจิสติกส์
3(3-0-6)
English for Logistics
ศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษ และศัพท์เฉพาะด้านการจัดการ โลจิ
สติกส์ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ โดยใช้กรณีศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะการสื่อสาร
5772105 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
3(3-0-6)
Multimodal Transport
ลักษณะทั่วไปของการขนส่งทางบก การขนส่งทางน้า การขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางรถไฟ การวิเคราะห์
ข้อดีและข้อเสียของการขนส่งแต่ละรูปแบบ โครงข่ายการขนส่งและการเชื่อมโยงระบบการขนส่ง ปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกรูป แบบการขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการขนส่งต่อ เนื่องหลาย
รูป แบบ พ.ร.บ. การขนส่งต่อ เนื่อ งหลายรูป แบบ การควบคุมการประกอบการขนส่งต่อ เนื่อ งหลายรูป แบบ
กรณีศึกษาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
5771204 การประกันภัยและกฎหมายโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
Insurance and International Logistics Law
ศึก ษาลัก ษณะและขอบเขตของธุรกิจ ประเภทต่างๆ ที่เกี่ย วข้ องกับ อุ ตสาหกรรมการขนส่ง หลัก การสาคัญ
เกี่ ย วกั บ การประกั น ภั ย และการขนส่ง การจั ดการความเสี่ย ง การประกัน ภั ย ความรับ ผิด ชอบของผู้ ข นส่ ง
ภายในประเทศ การประกันภัยสาหรับผู้ประกอบการขนส่งทางบก ทางทะเล ทางอากาศ และการขนส่งต่อเนื่อง
การประกันภัยสินค้า การประกันภัยสินค้า การเรียกร้องและชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและอื่นๆ
5773108 การประยุกต์ใช้โปรแกรมคานวณทางด้านโลจิสติกส์ขั้นสูง
3(2-2-5)
Application calculate program of advanced logistics
การใช้งาน MS Excel คานวณโดยการประยุกต์ใช้ สูตร ฟังก์ชั่น เป็นเครื่องมือขั้นพื้นฐานที่จาเป็น การเรียกใช้
คาสั่งด้วยปุ่ มคีย์บ อร์ด ฟังก์ชั่นสาหรับ การค้นหาการบริห ารข้ อมูลจ านวนเยอะ การใช้ Power Query และ
Pivot Table เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วย การกรองข้อมูลด้วย Slicer แนวทางเพื่อนาไปแสดงรายงานเป็นลักษณะ
Dashboard รวมทั้งการจัดการงานด้านฐานข้อมูลที่สรุปผลให้ถูกต้องแม่นยา การใช้ประโยชน์จาก Solver ใน
โปรแกรม MS Excel มาช่วยในการตัดสินใจ ในการวางแผนการผลิต การขนส่ง และการกระจายสินค้าเพื่อลด
เวลาในการทางาน รวมไปถึงลดต้นทุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
5773205 โปรแกรมสาเร็จรูปทางด้านโลจิสติกส์
3(2-2-5)
Package Software for Logistics
ศึก ษาและปฏิ บั ติ เกี่ย วกั บ การใช้งานโปรแกรมจ าลองระบบการวิเคราะห์ ก ระบวนการผลิต กระบวนการ
คลังสินค้า และการขนส่ง เช่น โปรแกรม Arena simulation, โปรแกรม Anylogic simulation เป็นต้น
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สาระที่ปรับปรุง
เพิ่มรายวิชาใหม่ ที่ได้จาก
การวิเคราะห์จากผู้ใช้
บัณฑิต และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
เพิ่มรายวิชาใหม่ ที่ได้จาก
การวิเคราะห์จากผู้ใช้
บัณฑิต และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
เพิ่มรายวิชาใหม่ ที่ได้จาก
การวิเคราะห์จากผู้ใช้
บัณฑิต และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

เพิ่มรายวิชาใหม่ ที่ได้จาก
การวิเคราะห์จากผู้ใช้
บัณฑิต และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
เพิ่มรายวิชาใหม่ ที่ได้จาก
การวิเคราะห์จากผู้ใช้
บัณฑิต และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
เพิม่ รายวิชาใหม่ ที่ได้จาก
การวิเคราะห์จากผู้ใช้
บัณฑิต และผู้มีส่วนได้
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5772106 การบริหารความสัมพันธ์ในงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3(2-2-5)
Relationship Management in Logistics and Supply Chain
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ แนวคิด หลักการ การกาหนดนโยบายและขั้นตอนของการจัดการความสัมพันธ์ กับ
ลูกค้า การจาแนกกลุ่มลูกค้ากลยุทธ์การสร้างความจงรักภักดี การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งลูกค้า เป็นสาคัญ
การประเมินผลความสัมพันธ์กับลูกค้า แนวโน้มของการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและการประยุกต์ใช้ใน
องค์กร
5771206 การวางแผนอุปสงค์และอุปทานในซัพพลายเชน
3(2-2-5)
Supply and Demand Planning in Supply Chain
ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ การวางแผนอุปสงค์และอุปทานในบทบาทของระบบโลจิสติกส์ การตรวจสอบ
ข้อมูล การจัดเตรียมข้อมูลและการสรุปข้อมูล ในงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
5773204 การวิเคราะห์และประมวลผลทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Analysis and Processing
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สูตรทางานเกี่ยวกับตัวเลข วันที่ และข้อความแบบซับซ้อ น การเรียงลาดับ
การกรอง การสรุปข้อมูลทางสถิติ การตรวจสอบข้อมูลตามเงื่อนไข การสร้างตาราง Pivot การดูข้อมูลในมิติ
ต่า งๆ ในรูป แบบกราฟและตาราง การวิเคราะห์ ข้ อ มู ลแบบ what-if การพยากรณ์ แ นวโน้ ม และการสร้า ง
สถานการณ์ การเชื่อมโยงสูตรและดูข้อผิดพลาดของสูตรคานวณและแก้ไ ขข้อผิดพลาดของสูตร การกาหนดค่า
การรักษาความปลอดภัยของเซลล์ ชีท และไฟล์ การสร้าง และรันมาโคร การนามาโครไปใช้ขั้นสูงในงานธุรกิจ
ด้านต่างๆ เช่น ระบบสินค้าคงคลัง ระบบบัญชี ระบบการบริหารงาน เป็นต้น
5773109 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพื่อสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Logistics and Supply Chain Management for Environments
ศึกษาและปฏิบั ติเกี่ยวกับ แนวคิดความยั่งยืน กลยุทธ์เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโลจิสติก ส์ การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรุจภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม การจัดซื้อและการจัดหาอย่างยั่งยื่น โลจิสติกส์ย้อนกลับและ
การนากลับมาใช้ใหม่ การวัดผลการดาเนินงานทางโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน
5773206 เทคโนโลยีดิจิทัลในงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3(2-2-5)
Digital Technology in Logistics and Supply Chain
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทและลักษณะของแพลทฟอร์มหรือซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทาดิจิทัล โลจิ
สติกส์ แพลทฟอร์มในการเชื่อมโยง E-Logistics กับ ธุรกิจยุคดิจิทัล การศึกษาการรวมกลุ่มของผู้บริโภคผ่าน
ช่องทางดิจิทัล การจัดการอุปสงค์ของลูกค้าในตลาดผ่านทางสื่อดิจิทัล การผสมผสานรูปแบบแอปพลิเคชั่นเพื่อ
นามาใช้ในการจัดการโลจิสติกส์
5773107 การบริหารงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3(2-2-5)
Logistics and Supply Administration
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การวางแผน ดาเนินการ ควบคุมการปฏิบัติการโลจิสติกส์ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
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สาระที่ปรับปรุง
ขององค์กรและตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยต้นที่เหมาะสมตลอดจน ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ส่วนเสีย
ที่เกี่ยวข้อง โดยคานึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
ปรับออก

ปรับออก

88

3.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก
5771104 การบริหารจัดการโซ่อุปทาน
3(2-2-5)
Supply Chain Management
ความรู้พื้นฐานสาหรับ วิชาการบริห ารจัดการโซ่อุ ป ทาน การจั ดการจั ดซื้อ จั ด หา การ
กาหนดราคาสาหรับการจัดซื้อ การวางแผนและจัดการระบบการผลิต การสร้างพันธมิตร
ในการผลิต ทฤษฎีโซ่คุณค่า ระบบการขนถ่ายวัสดุ การวางแผนทรัพยากรและการจัดการ
ไหลของวัสดุหรือวัตถุดิบ การจัดการความเสี่ยง การจัดการคลังสินค้า การจัดการสินค้า
คงคลัง การจัดการศูนย์ประจายสินค้า และกรณีศึกษาโซ่อุปทานธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง
5771201 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
3(3-0-6)
Multimodal Transport
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ กฎหมายและกฎเกณฑ์ทางการ
ค้า อนุสัญญาระหว่างประเทศและกฎหมายไทยที่ใช้กับการขนส่งในแต่ละรูปแบบ พ.ร.บ.
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ สิทธิ หน้าที่และความรับผิดทางแพ่ง การควบคุมการ
ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
5771202 การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนส่ง
3(3-0-6)
Insurance on Transport Industry
ลัก ษณะและขอบเขตของธุรกิจ ประเภทต่า งๆที่ เกี่ย วข้ อ งกับ อุ ต สาหกรรมการขนส่ ง
หลั ก การส าคั ญ เกี่ ย วกั บ การประกั น ภั ย และการขนส่ ง การจั ด การความเสี่ ย ง การ
ประกั น ภั ย ความรั บ ผิ ด ชอบของ ผู้ ข นส่ งภายในประเทศ การประกั น ภั ย ส าหรั บ
ผู้ประกอบการขนส่งทางบก ทางทะเล ทางอากาศ และการขนส่งต่อเนื่อง การประกันภัย
สินค้า การประกันภัยสินค้า การเรียกร้องและชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและอื่นๆ
5772104 เทคโนโลยีการขนส่ง
3(2-2-5)
Transportation Technology
บทบาทและความส าคั ญ ของเทคโนโลยี ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การขนส่ ง การประยุ ก ต์ ใ ช้
เทคโนโลยี ก ารขนส่ งต่ า งๆ เช่ น การจั ด เส้ น ทางและตารางเวลาเดิ น รถด้ ว ยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟแวร์สาเร็จรูปในการจัดเส้นทางและตารางเวลาเดินรถ ระบบจี
พีเอสในการบริหารเส้นทางการขนส่ง ระบบบริหารจัดการกองยานพาหนะ เป็นต้น
5772202 ระบบบรรจุภัณฑ์สาหรับงานโลจิสติกส์
3(2-2-5)
5772205 บรรจุภัณฑ์สาหรับโลจิสติกส์
3(2-2-5)
Packaging System for Logistics
Packing in Logistics
หลักการและเทคนิคของระบบบรรจุภัณฑ์หน้าที่และความสาคัญของ ระบบบรรจุภัณฑ์ ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคของระบบบรรจุภัณฑ์ มาตราฐานระบบบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรม

ปรับออก

ปรับออก

ปรับรหัสวิชา ชือ่ วิชา และ
ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้
สอดคล้องกับความ
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5773105

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในงานโลจิสติกส์
Human Resource Management in Logistics

3(3-0-6)

ความหมายและความสาคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในงานโลจิสติกส์ ขอบข่าย
บทบาทหน้าที่ความรับ ผิดชอบในงานอุตสาหกรรมทางด้านในงานโลจิสติก ส์ แนวคิด
ทฤษฎีการจัดการทรัพยกรมนุษย์ การจัดทาคาอธิบายลักษณะงานโลจิสติกส์ การจัดทา
คากาหนดลักษณะเฉพาะของงาน โลจิ สติก ส์ก ารวางแผนก าลังคน การสรรหา การ
คัดเลือก การฝึกอบรม ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงศึกษา
โปรแกรมประยุกต์เพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
5773106 ทฤษฎีเกมส์และกลยุทธ์ทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Game Theory and Business Strategy

หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564
สาระที่ปรับปรุง
วัสดุและชนิดของบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง บรรจุภัณฑ์วัตถุอันตราย บรรจุภัณฑ์เพื่อการนาเข้าและ ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ส่งออก การออกแบบบรรจุภัณฑ์ทางโลจิสติกส์ การวางแผนและวิเคราะห์ระบบบรรจุภัณฑ์ในงานโลจิสติกส์
และผู้มี่ส่วนได้ส่วนเสีย
ปรับออก

ปรับออก
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มาตรฐานของบรรจุภัณฑ์ วัสดุและชนิดของบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์เพื่อการนาเข้าและ
ส่งออก บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง การวางแผนและวิเคราะห์บรรจุภัณฑ์งานโลจิสติกส์
5772203 การวางแผนและควบคุมการผลิต
3(2-2-5)
Production Planning and Control
องค์ประกอบของการผลิตในกิจการทางอุตสาหกรรมการควบคุมคุณภาพและปริมาณ
รวมทั้ ง ราคาและมาตรฐานตามที่ ต้ อ งการ การเลื อ กท าเลที่ ตั้ ง ของโรงงานและ
กระบวนการที่ใช้ในการผลิต การคาดการณ์ในอนาคต เทคนิคการพยากรณ์ การวิเคราะห์
ตลาด การหาวัตถุดิบการจัดการและควบคุมวัสดุคงคลัง
5772205 เทคโนโลยีการติดตามการขนส่ง
3(2-2-5)
Transport Systems Technology
ทฤษฎีระบบระบุตาแหน่งบนพื้นโลก (GPS System) ทฤษฎีระบบแผนที่ทางภูมิศาสตร์
(GIS System) ทฤษฎีระบบติดตามการขนส่ง (GPS Tracking System) การเชื่อ มโยง
ระบบ GPS เข้ากับระบบ GIS การปฏิบัติการระบบ GPS การปฏิบัติการระบบติดตาม
การขนส่ง (GPS Tracking System)
5773103 ระบบการผลิตแบบลีน
3(2-2-5)
LEAN Manufacturing System
โครงสร้างของการผลิต ลดของเสียในระหว่างการผลิต รวมไปถึงจุดที่เกิดของเสียต่างๆ
เช่ น การรอคอย การขนส่ ง สิ น ค้ า ขาดสต็ อ ก การผลิ ต เกิ น และสิ น ค้ า ล้ น สต็ อ ก
นอกจากนั้น ยังลดความผันแปรในการผลิตตลอดทั้งกระบวนการ เช่น การบริหารวัตถุดบิ
การสื่อสารในองค์การ การลดขั้นตอนในการผลิต และอื่นๆ

5773102

ระบบผลิตแบบลีน
3(2-2-5)
LEAN Manufacturing System
ศึกษาความหมายและแนวคิดของระบบการผลิตแบบลีน ความสูญเปล่า 8 ประการ เทคนิคในการวิเคราะห์และการ
ใช้เครื่องมือเพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหา ผังสายธารแห่งคุณค่า เครื่องมือการปรับปรุงในระบบลีน เช่น ระบบดึง 5S
Visual Control Multiskills Kanban Poka-yoke Kaizen OEE JIT เทคนิคและแนวทางในการกาหนดมาตรการการ
ปรับปรุงแก้ ไข เช่ น ECRS, 5W1H และการท า Action Plan ฝึ กปฏิ บั ติ วิเคราะห์ และจั ดท า ความสู ญ เปล่ า 8
ประการ ผังสายธารคุณค่า ตลอดจนการนาเครื่องมือการปรับปรุงในระบบลีน ไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มผลิตภาพ

ปรับรหัสวิชา และ
ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้
มีครอบคลุม และทันสมัย
ขึ้น

ปรับออก

ปรับออก
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สาระที่ปรับปรุง

ปรับออก

5772206

ปรับปรุงรหัสวิชา รายวิชา
และปรับปรุงเนื้อหา
รายวิชาให้มีครอบคลุม
บทบาทการจัดการซัพ พลายเชนที่ มีต่อธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก การวางแผนการจัดซื้อ จัดหา การขนส่ง การ และทันสมัยขึ้น
จัดเก็บสินค้าและคลังสินค้า การกระจายสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5772103

การจัดการโซ่อุปทานสาหรับธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก
Supply Chain Management for Wholesale and Retail

3(2-2-5)

การขนถ่ายวัสดุ
3(2-2-5)
Material Handling
ศึกษาการวิเคราะห์และวางแผนการขนถ่ายวัสดุ การเปรียบเทียบและการคัดเลือกเครื่องมือขนถ่ายวัสดุ การวาง
ผังขนถ่ายวัสดุ เครื่องจักร การออกแบบระบบเครื่องมือขนถ่ายวัสดุเบื้องต้น เกลียวลาเลียง กะพ้อ สายพาน
ลาเลียง ระบบท่อ ในงานโลจิสติกส์

ปรับรหัสวิชา และ
ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้
มีครอบคลุม และทันสมัย
ขึ้น
ปรับออก

ปรับออก
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กฎเกณฑ์ ส่วนประกอบและรูปแบบการแข่งขันทางธุรกิจ เกมส์ทางธุรกิจที่มีผู้เล่นพร้อม
กัน เกมส์ทางธุรกิจแบบมีลาดับขั้นของการตัดสินใจ ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบเชิงกล
ยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาดในลาดับที่แตกต่างกัน ธุรกิจที่มีความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ การวาง
กลยุทธ์ทางธุรกิจแบบผสม วิธีการปกป้องและการยึดอานาจทางการตลาด การเล่นเกมส์
ทางธุรกิจที่มีเงื่อนไขของเวลาและจานวนครั้ง
5772201 เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่องานโลจิสติกส์
3(2-2-5)
Renewable Energy Technology for Logistics
พลังงานทดแทน การประยุกต์ใช้งานและศักยภาพของแหล่งพลังงานทดแทนประเภทต่างๆ
การเลือกใช้พลังงานทดแทนเพื่อใช้ในงานโลจิสติกส์ เพื่อลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ เช่น
การเปลี่ยนมาใช้ก๊าซธรรมชาติแทนน้ามันในภาคการขนส่ง การนาของเหลือทิ้งจากภาคการ
ผลิตกลับมาเป็นพลังงานทดแทน รวมถึงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
5773202 การจัดการโซ่อุปทานสาหรับธุรกิจค้าปลีก
3(2-2-5)
Supply Chain Management for Retail
Business
ความหมายความสาคัญ และขอบข่ า ยของการจั ด การโซ่อุ ป ทานที่ มี ต่อ ธุรกิจ ค้า ปลี ก
นอกจากนี้ศึกษากระบวนการในระบบโซ่อุปทาน เริ่มตั้งแต่ซัพ พลายเออร์ต้นน้า ผู้ผลิต ผู้
กระจายสินค้า ผู้ค้าปลีก ไปถึงผู้บริโภคปลายน้าการลดลดต้นทุนและลดเวลาการส่งมอบ
และการตอบสนองความต้องการของลูกค้า การปรับปรุงการจัดการโซ่อุปทาน ทั้งหมดนี้
เพื่อให้ประสิทธิภาพโดยรวมของธุรกิจค้าปลีกให้สูงขึ้น
5773207 การขนถ่ายวัสดุ
3(2-2-5)
Material Handling
ทฤษฎี ระบบการขนถ่ ายวัสดุ เครนสาหรับ เคลื่อ นย้ายวัสดุ การออกแบบโซ่ลาเลีย ง
สาหรับงานขนถ่ายวัสดุ การออกแบบกระพ้อลาเลียง กลไกการปล่อยวัสดุของกระพ้อขน
ถ่ายวัสดุความเร็วสูง การออกแบบระบบกาจัดฝุ่นที่เกิดจากการขนถ่ายวัสดุ อุปกรณ์ขน
ถ่ายวัสดุ การขนถ่ายวัสดุด้วยลม สายพานลาเลียง เรื่องทั่วไปการขนถ่ายวัสดุ
5774103 การจาลองสถานการณ์ทางโลจิสติกส์
3(2-2-5)
Simulation in Logistics
ซอฟท์แวร์จาลองสถานการณ์ในการขนส่ง การวางแผน การจัดการโซ่อุปทาน การสร้าง
โมเดล รูป แบบ System Dynamic, Process Centric (Discrete Event) และ Agent
Based การสร้าง โมเดลแบบกราฟฟิก
5772207 ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Trade Theory and Policy
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ทฤษฎี แ ละนโยบายการค้ า และระบบการค้ า ของโลก ประกอบด้ ว ย มาตรการภาษี
ศุลกากรและมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากร เหตุผลของการใช้มาตรการการค้าในลักษณะ
ต่างๆ ผลกระทบของนโยบายการค้าต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
5772208 โลจิสติกส์ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3(3-0-6)
Logistics in ASEAN Economics Community
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สาระที่ปรับปรุง

ปรับออก

ความหมาย บทบาท สภาพทางการแข่ งขั น ของประชาคมเศรษฐกิจ อาเซีย นในด้ า น
เศรษฐกิจ สังคมการเมือง วัฒนธรรมประเพณี ภาษา อัตราแลกเปลี่ยนทางการเงิน การ
ลงทุนของกลุ่มประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สามารถเชื่อมโยงความรู้
ทางระบบโลจิสติกส์กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
5774104 ซอฟแวร์ประยุกต์ในการจัดการโลจิสติกส์
3(2-2-5)
Software Application in Logistics
Management
ซอฟแวร์ทางโลจิสติกส์ ความสาคัญของซอฟแวร์ประยุกต์ในงานโลจิสติกส์ การเลือกใช้และ
การประยุกต์ใช้ซอฟแวร์เพื่อให้เหมาะสมกับงานโลจิสติกส์ต่างๆ เช่น งานด้านการขนส่ง งาน
ด้านคลังสินค้า รวมถึงการใช้ซอฟแวร์คานวณและวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจต่างๆ
5774105 สัมมนาทางการจัดการโลจิสติกส์
3(2-2-5)
Seminar in Logistics Management
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสัมมนา กระบวนการจัดสัมมนาทางวิชาชีพ การเรียบเรียงและ
การเขี ย นรายงานสั ม มนา การน าเสนอรายงานสั ม มนาวิ ช าชี พ การใช้ สื่ อ และ
โสตทัศนูปกรณ์ในการนาเสนอ การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การสัมมนา
5774106 หัวข้อพิเศษทางโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3(2-2-5)
Special Topics in Logistics and Supply Chain
สถานการณ์ ในปั จ จุ บั น ความเปลี่ ย นแปลงทางการจั ด การโลจิ สติ ก ส์ แ ละโซ่ อุ ป ทาน
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี หรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่น่าสนใจ

ปรับออก
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ปรับออก

5773103

การจัดการต้นทุนและการพยากรณ์ทางโลจิสติกส์
3(2-2-5)
Costing and Forcasting Logistics Management
องค์ประกอบของต้นทุนทางโลจิสติกส์ ความสาคัญของต้นทุนโลจิสติกส์ การคานวณต้นทุนตามกิจกรรม การ
วิเคราะห์ ต้นทุนโลจิสติกส์ และความหมายของการพยากรณ์ ประเภทของการพยากรณ์ทางโลจิ สติก ส์ การ
คานวณการพยากรณ์ และการวิเคราะห์ผลได้ที่จากการคานวณต้นทุนและการพยากรณ์ทางโลจิสติกส์
5773104 การนาเข้า-ส่งออก และพิธีศุลกากร
3(3-0-6)
Import-Export and Customs

เพิ่มรายวิชาตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพิ่มรายวิชาตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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สาระที่ปรับปรุง
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เพิ่มรายวิชาตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เพิ่มรายวิชาใหม่ ที่ได้จาก
การวิเคราะห์จากผู้ใช้
บัณฑิต และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
เพิ่มรายวิชาตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เพิ่มรายวิชาใหม่ เพื่อให้
สอดคล้องกับข้อบังคับ
ของหลักสูตร ต้องทาวิจัย
เล่ม 5 บท ก่อนสาเร็จ
การศึกษา

4. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพหรือสหกิจศึกษา
5774102 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2(90)
5774101 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2(90)
ปรับรหัสวิชา เนื้อหาคง
Preparation for Professional Experience
Preparation for Professional Experience
เดิม
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการ โลจิ
โลจิสติกส์เพื่อให้รับทราบลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตน ให้ สติกส์เพื่อให้รับทราบลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตน ให้ความรู้ ทักษะ เจตคติ และ
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หลักการนาเข้าและส่งออก พิธีการนาเข้าและส่งออก ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ การจัดทาเอกสารสาหรับ
การนาเข้า และส่งออก การเงินสาหรับ การนาเข้ าและส่งออก การประกันภัย สาหรับ การนาเข้ าและส่งออก
ระเบียบการนาเข้าการส่งออกและภาษีอากร การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและ
สนธิสัญญาการค้าระหว่างประเทศ การนาเข้าและส่งออกออนไลน์
5773101 การควบคุมรถยกสินค้า
3(2-2-5)
Forklift Control
ศึกษาเกี่ยวกับระบบการเคลื่อนย้ายวัสดุ เครื่องมือ เครื่องจักร รถยก ฯลฯ ที่ใช้ในกิจกรรมคลังสินค้า ท่าเรือ และ
ศูนย์กระจายสินค้า โดยในการดาเนินงานทุกขั้นตอน ฝึกปฏิบัติตามคาสั่งของ ผู้สอน หรือ ครูฝึก ตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับและดาเนินงานที่กาหนดไว้เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และทาตามใบสั่งงานอย่างเคร่งครัด
อย่างสมบูรณ์ทุกขั้นตอน จนสามารถขับรถยกได้อย่างสมบูรณ์
5773105 การออกแบบระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
System Design for Logistics and Supply Chain
ศึกษาวิธีการออกแบบระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่ประกอบไปด้วย การออกแบบระบบการจัดซื้อจัดหา การ
ออกแบบระบบการผลิต การออกแบบระบบคลังสินค้า และการออกแบบระบบกระจายสินค้าและการขนส่ง เป็นต้น
5772104 อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในงานโลจิสติกส์
3(2-2-5)
Occupational Health, Environment and Safety in Logistics
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการยศาสตร์และท่าทางของการทางาน อุบัติเหตุและกิจกรรมเพื่อความปลอดภัยใน
การทางาน และความปลอดภัยในการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ สุขภาพและความปลอดภัยใน
การปะกอบอาชีพโลจิสติกส์ มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(มอก.18000) และการ
ประเมินความเสี่ยง การสอบสวนและการวิเคราะห์อุบัติเหตุในการทางาน กฎหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย อาชีวสุขศาสตร์และอันตรายจากสิ่งแวดล้อมการทางาน การเดินสารวจในสถานประกอบการ
และสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งคุกคามต่อสุขภาพ
5774102 การวิจยั ทางด้านการจัดการโลจิสติกส์
3(2-2-5)
Logistics Management Research
การทาวิจัยโดยมุ่งเน้นในเรื่องการของการจัดการโลจิสติกส์ การใช้เทคนิคและเครื่องมือในการวิจัย กระบวนการ
และกรรมวิธีในการทาวิจัย โดยเริ่มตั้งแต่การเขียนข้อเสนอการวิจัย การออกแบบสอบถาม การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การใช้สถิติเพื่อการวิจัย การประมวลผล การวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการนาเสนองานวิจัย
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คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
5774201 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านโลจิสติกส์
Field Experience in Logistics

สาระที่ปรับปรุง
5(450)

ปรับรหัสวิชา เนื้อหาคง
เดิม

จั ด ให้ นั ก ศึ ก ษาไปฝึ ก ปฏิ บั ติ งานในสถานประกอบการที่ ต รงกั บ สาขาวิ ช าเพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ มี ค วามรู้ มี
ประสบการณ์การทางานในวิชาชีพ รับทราบถึงอุปสรรค ปัญหาของการทางานในวิชาชีพ ฝึกการวิเคราะห์ การ
แก้ปัญหาเพื่อเป็นประสบการณ์ในการประกอบอาชีพก่อนจบการศึกษา เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน นักศึกษา
จะต้องจัดทารายงานและนาเสนอผลการปฏิบัติงาน
5773207

เตรียมฝึกสหกิจศึกษา
1(45)
Cooperative Education Preparation
จัดให้ มีกิจกรรมเพื่อ เตรีย มความพร้อ มของนักศึกษาก่อ นออกฝึก สหกิจศึกษาทางโลจิสติก ส์เพื่อให้ รับ ทราบ
ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตน ให้ความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับวิชาชีพ
5774109 สหกิจศึกษา
6(540)
Cooperative Education
การฝึกปฏิบั ติงานจริงแบบเต็มเวลา โดยจะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานจริงตามที่กาหนดในหน่วยงานอย่างมี
ระบบ เรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน หรือการจัดทาโครงการอย่างมีคุณภาพตรงตามหน่วยงานที่ปฏิบัติ
เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน นักศึกษาจะต้องจัดทารายงานและนาเสนอผลการปฏิบัติงาน

ปรับรหัสวิชา เนื้อหาคง
เดิม
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ความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
5774107 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีการ
5(450)
จัดการโลจิสติกส์
Field Experience in Logistics Technology
Management
จัดให้นักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ตรงกับสาขาวิชาเพื่อให้นักศึกษา
ได้มีความรู้ มีประสบการณ์การทางานในวิชาชีพ รับทราบถึงอุปสรรค ปัญ หาของการ
ทางานในวิชาชีพ ฝึกการวิเคราะห์ การแก้ปัญหาเพื่อเป็นประสบการณ์ในการประกอบ
อาชีพก่อนจบการศึกษา เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน นักศึกษาจะต้องจัดทารายงานและ
นาเสนอผลการปฏิบัติงาน
5774108 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา
1(45)
Cooperative Education Preparation
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรีย มความพร้อมของนัก ศึกษาก่อ นออกฝึก สหกิจศึกษาทางโลจิ
สติก ส์เพื่ อ ให้ รับ ทราบลั ก ษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒ นาตน ให้
ความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
5774109 สหกิจศึกษา
6(540)
Cooperative Education
การฝึกปฏิบัติงานจริงแบบเต็มเวลา โดยจะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานจริงตามที่กาหนด
ในหน่ ว ยงานอย่ า งมี ระบบ เรีย นรู้ ป ระสบการณ์ จ ากการปฏิ บั ติ งาน หรือ การจั ด ท า
โครงการอย่างมีคุณภาพตรงตามหน่วยงานที่ปฏิบัติ เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน นักศึกษา
จะต้องจัดทารายงานและนาเสนอผลการปฏิบัติงาน

ปรับรหัสวิชา เนื้อหาคง
เดิม
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ภาคผนวก ค
ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
(Program Learning Outcomes : PLOs) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา
(Course Learning Outcomes : CLOs)
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ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs)
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs)
หมายเหตุ
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PLOs
รายวิชาที่รบั ผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs)
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
PLO1 ผู้เรียนมีความตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ Business English 3(3-0-6)
CLO 1 ผู้เรียนเข้าใจภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
CLO 2 ผู้เรียนสามารถอธิบายคาศัพท์ทใี่ ช้สื่อสารระหว่างองค์กร สานักงานได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษธรุกิจในชีวิตประจาวันได้
วิชาการภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ Taxation and Business Laws 3(3-0-6)
CLO 1 ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย และข้อบังคับของกฎหมายธุรกิจได้
CLO 2 ผู้เรียนเข้าใจการดาเนินงานด้านภาษีอากรได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถคานวณภาษีอากรได้
วิชาองค์การและการจัดการ Organization and Management 3(3-0-6)
CLO 1 ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและความสาคัญขององค์การและการจัดการได้
CLO 2 ผู้เรียนสามารถวางแผนในการจัดการองค์การได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์การปฏิบัติงาน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานได้
วิชาการบัญชีและการเงิน Accounting and Finance 3(3-0-6)
CLO 1 ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักการทางด้านการบัญชี และการเงินได้
CLO 2 ผู้เรียนสามารถบันทึกบัญชี และจัดทางบทดลองได้อย่างถูกต้อง
CLO 3 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการลงทุนได้
วิชาการจัดการตลาดและบริการลูกค้า Marketing management and Customer Service 3(2-2-5)
CLO 1 สามารถอธิบายหลักการจัดการการตลาด
CLO 2 สามารถอธิบายหลักการจัดการลูกค้าสัมพันธ์
CLO 3 สามารถวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค ความพึงพอใจของลูกค้า
CLO 4 สามารถจัดทาแผนการตลาด
วิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน Logistics and Supply Chain Management 3(2-2-5)
CLO 1 มีความรู้ความเข้าใจการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กิจกรรมโลจิสติกส์ ความเชื่อมโยงของกิจกรรมโลจิสติกส์กับการจัดการโซ่อุปทาน
CLO 2 สามารถอธิบายเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กิจกรรมโลจิสติกส์ ความเชื่อมโยงของกิจกรรมโลจิสติกส์กับการจัดการโซ่อุปทาน
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รายวิชาที่รบั ผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs)
CLO 3 สามารถออกแบบและเขียนแบบจาลองการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทานเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง
วิชามาตรฐานโลจิสติกส์ Logistics Standards 3(3-0-6)
CLO 1 บอกวัตถุประสงค์และอธิบายความสาคัญของมาตรฐานโลจิสติกส์ชนิดต่าง ๆ ได้
CLO 2 อธิบายองค์ประกอบของมาตรฐานโลจิสติกส์ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมได้
CLO 3 อธิบายองค์ประกอบของมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการนาเข้า-ส่งออกในโซ่อุปทานได้
วิชาคณิตศาสตร์และสถิตสิ าหรับโลจิสติกส์ Mathematics and Statistics for Logistics 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนเข้าใจขั้นตอน กระบวนการ และระบบวิธีทางสถิติ
CLO 2 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ระบบวิธีทางสถิติแก้ปัญหาทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปขั้นพื้นฐานในการคานวณทางสถิติได้
วิชาการจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า Warehouse and Distribution Center Management 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและความแตกต่างของคลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้าได้
CLO 2 ผู้เรียนสามารถวางแผนการดาเนินงานในคลังสินค้า หรือศูนย์กระจายสินค้าได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถเลือกที่ตั้งที่เหมาะสมสาหรับคลังสินค้า หรือศูนย์กระจายสินค้า
วิชาการวางแผนและการปฏิบตั ิการขนส่งTransportation and Routing Management 3(2-2-5)
CLO 1 เข้าใจและอธิบายวิธีการ หลักการบริหารจัดการขนส่งและการบริหารเส้นทางการขนส่งที่ประหยัดได้
CLO 2 สามารถเลือกอุปกรณ์ในการขนส่ง คานวณต้นทุนทางด้านการขนส่ง การจัดตารางการขนส่ง และการออกแบบเส้นทางการขนส่งได้
CLO 3 สามารถใช้งานและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี GPS & GPS Tracking ในการบริหารจัดการขนส่งและการบริหารเส้นทางการขนส่งได้
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับโลจิสติกส์ Information Technology for logistics 3(2-2-5)
CLO 1 เข้าใจและอธิบาย ระบบ กระบวนการ และหลักการทางานของระบบสารสนเทศสาหรับโลจิสติกส์ได้
CLO 2 สามารถใช้งานระบบการจัดการร้านค้าปลีก ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า และระบบบริหารจัดการการขนส่งได้
CLO 3 สามารถประยุกต์ใช้งานระบบการจัดการร้านค้าปลีก ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า และระบบบริหารจัดการการขนส่งกับระบบอื่นในงานโลจิสติกส์ได้
วิชาการผลิตและการปฏิบตั ิการ Production and Operation Management 3(2-2-5)
CLO 1 รู้และเข้าใจพื้นฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับระบบการผลิตและการปฏิบัติการ
CLO 2 เข้าใจหลักการต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบการผลิตและการปฏิบัติการ
CLO 3 ประยุกต์ใช้ตัวแบบเพื่อพยากรณ์ความต้องการ เลือกทาเลที่ตั้ง วางแผนผังกิจการ และวางแผนควบคุมการผลิตได้
วิชาการบริหารสินค้าคงคลัง Inventory Management 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและความสาคัญของสินค้าคงคลังได้
CLO 2 ผู้เรียนสามารถทาการวิเคราะห์ทฤษฎีแบบเอบีซีได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถทาการคานวณหาการสั่งซื้อที่ประหยัดได้
วิชาการบริหารโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ Strategic supply chain Management 3(3-0-6)
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รายวิชาที่รบั ผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs)
CLO 1 เข้าใจคุณลักษณะของกระบวนการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
CLO 2 อธิบายรูปแบบและลักษณะของกลยุทธ์ที่นามาใช้ในการจัดซื้อจัดหา การผลิต คลังสินค้า สินค้าคงคลัง การกระจายสินค้า การขนส่ง และการจัด การลูกค้าสัมพันธ์ได้
CLO 3 สามารถนากลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาไปปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาในการดาเนินงานของกิจกรรมโซ่อุปทานได้
การวิจัยและพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์ 1 Logistics Management Research and Development 1 3(3-0-6)
CLO 1 ผู้เรียนเข้าใจขั้นตอน กระบวนการ และระเบียบวิธีวจิ ัยเบื้องต้น
CLO 2 ผู้เรียนสามารถวางแผนการดาเนินงานวิจัยได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดระเบียบวิธวี ิจยั เพื่อสร้างงานวิจยั ได้
วิชาการขนถ่ายวัสดุ Material handling 3(2-2-5)
CLO 1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการขนถ่ายวัสดุทุกชนิดได้เป็นอย่างดี
CLO 2 สามารถอธิบายเกี่ยวกับระบบการขนถ่ายวัสดุแต่ละชนิดในงานโลจิสติกส์ได้
CLO 3 สามารถออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุเบื้องต้นในรูปของแบบจาลองได้
วิชาบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับโลจิสติกส์ Packaging of Logistics 3(2-2-5)
CLO 1 สามารถอธิบายเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคของระบบบรรจุภัณฑ์ มาตราฐานระบบบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรม วัสดุและชนิดของบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์วัตถุอันตราย บรรจุ
ภัณฑ์เพื่อการการขนส่งและนาเข้าและส่งออก
CLO 2 สามารถวางแผนและวิเคราะห์ระบบบรรจุภัณฑ์ในงานโลจิสติกส์
CLO 3 สามารถออกแบบบรรจุภัณฑ์ทางโลจิสติกส์
วิชาการควบคุมรถยกสินค้า Forklift Control 3(2-2-5)
CLO 1 มีความรู้ความเข้าใจอธิบายเกีย่ วกับระบบการเคลื่อนย้ายวัสดุ เครื่องมือ เครื่องจักร รถยกได้เป็นอย่างดี
CLO 2 มีความรู้และสามารถปฏิบัติตามคาสั่ง ผู้สอน หรือ ครูฝึก ตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด
CLO 3 สามารถขับรถยกในคลังสินค้าได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
วิชาการจัดการต้นทุนและการพยากรณ์ทางโลจิสติกส์ Costing and Forecasting Logistics Management 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย ประเภทของต้นทุน และการพยากรณ์ทางโลจิสติกส์ได้
CLO 2 ผู้เรียนสามารถคานวณต้นทุน และการพยากรณ์ทางโลจิสติกส์ได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ผลที่ได้จากการคานวณ เพือ่ หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการดาเนินงานได้
วิชาการนาเข้า-ส่งออกและพิธีศุลกากร Import Export and Custom 3(3-0-6)
CLO 1 สามารถอธิบายเกี่ยวกับหลักการนาเข้าและส่งออก พิธีการนาเข้าและส่งออกข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ ระเบียบการนาเข้าการส่งออกและภาษีอากร
CLO 2 สามารถอธิบายเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและสนธิสัญญาการค้าระหว่างประเทศ
CLO 2 สามารถจัดทาเอกสารสาหรับการนาเข้าและส่งออก
วิชาการออกแบบระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน System design for Logistics and Supply Chain 3(3-0-6)
CLO 1 เข้าใจวิธกี ารการออกแบบระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
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รายวิชาที่รบั ผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs)
CLO 2 อธิบายหลักการในการการออกแบบระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
CLO 3 สามารถออกแบบระบบการจัดซื้อจัดหา ระบบการผลิต ระบบคลังสินค้า และระบบกระจายสินค้าและการขนส่งได้
การวิจัยและพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์ 2 Logistics Management Research and Development 2 3(2-2-5)
CLO 1 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการทาวิจยั ของการจัดการโลจิสติกส์
CLO 2 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการทาวิจยั วิธีการวิจยั รวมถึงการดาเนินงานวิจัยขั้นพื้นฐาน เพือ่ การนาเสนองานวิจัย
วิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ Preparation for Professional Experience 2(90)
CLO 1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนก่อนนักศึกษาจะเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
CLO 2 มีการปฏิบัติงาน สังเกตการณ์ในหน่วยงาน สถานประกอบการณ์ไม่น้อยกว่า 90 ชม
CLO 3 สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้จากชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน สถานประกอบการณ์เบื้องต้นได้
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดการโลจิสติกส์ Field Experience in Logistics Technology Management 5(450)
CLO 1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนก่อนนักศึกษาจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดการโลจิสติกส์
CLO 2 มีการปฏิบัติงาน สังเกตการณ์ในหน่วยงาน สถานประกอบการณ์ไม่น้อยกว่า 450 ชม
CLO 3 สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้จากชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน สถานประกอบการณ์ได้จริงและนาเสนอผลงานนั้นได้อย่างสมบูรณ์
วิชาการเตรียมฝึกสหกิจศึกษา Cooperative Education Preparation 1(45)
CLO 1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนก่อนนักศึกษาจะเตรียมฝึกสหกิจศึกษา
CLO 2 มีการปฏิบัติงาน สังเกตการณ์ หรือ เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ ข้อปฏิบัติในหน่วยงาน สถานประกอบการณ์ไม่น้อยกว่า 45 ชม
CLO 3 สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้จากชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานตลอดจนข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสถานประกอบการณ์เบื้องต้นได้
วิชาสหกิจศึกษา Cooperative Education 6(540)
CLO 1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆก่อนเข้ารับการฝึกสหกิจศึกษา
CLO 2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆในหน่วยงานที่ตนเองเข้ารับการฝึกสหกิจศึกษาอย่างถูกต้อง
CLO 3 มีการปฏิบัติงานในหน่วยงานสถานประกอบการณ์สหกิจนั้นๆไม่น้อยกว่า 540 ชม
CLO 4 สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้จากชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานและดาเนินโครงงานสหกิจศึกษาในหน่วยงานนั้นได้อย่าง
วิชาการประกันภัยและกฎหมายโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ Insurance and International Logistics Law 3(3-0-6)
CLO 1 มีความรู้ความเข้าใจหลักการสาคัญเกี่ยวกับการประกันภัยและการขนส่ง การจัดการความเสี่ยงการประกันภัยความรับผิดชอบของผู้ขนส่ง
CLO 2 สามารถอธิบายเกี่ยวกับหลักการสาคัญเกี่ยวกับการประกันภัยและการขนส่ง การจัดการความเสี่ยงการประกันภัยความรับผิดชอบของผู้ขนส่ง
CLO 3 สามารถอภิปรายคาแนะนาการเลือกประกันภัยการขนส่งในแต่ละรูปแบบอย่างถูกต้องในชั้นเรียนได้อย่างถูกต้อง
วิชาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ Multimodal Transport 3(3-0-6)
CLO 1 สามารถอธิบายเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของการขนส่งทางบก การขนส่งทางน้า การขนส่งทางอากาศ และการขนส่งทางรถไฟ
CLO 2 สามารถอธิบายเกี่ยวกับพ.ร.บ. การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
CLO 3 สามารถวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของการขนส่งแต่ละรูปแบบ และกรณีศึกษา
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รายวิชาที่รบั ผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs)
วิชาการประยุกต์ใช้โปรแกรมคานวณทางด้านโลจิสติกส์ขั้นสูง Application of advanced logistics calculators 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย ประเภทของต้นทุน และการพยากรณ์ทางโลจิสติกส์ได้
CLO 2 ผู้เรียนสามารถคานวณต้นทุน และการพยากรณ์ทางโลจิสติกส์ได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ผลที่ได้จากการคานวณ เพือ่ หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการดาเนินงานได้
วิชาภาษาอังกฤษสาหรับโลจิสติกส์ English for Logistics 3(3-0-6)
CLO 1 สามารถอธิบายคาศัพท์และความหมายที่เกีย่ วข้องด้านโลจิสติกส์ได้
CLO 2 ใช้ภาษาอังกฤษในการดาเนินงานด้านโลจิสติกส์สามารถแต่งประโยคและสื่อสารได้
CLO 3 สามารถประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันและการทางานได้
วิชาโปรแกรมสาเร็จรูปทางด้านโลจิสติกส์ Package Software for Logistics 3(2-2-5)
CLO 1 เข้าใจและอธิบายวิธีการใช้งานโปรแกรมจาลองระบบการวิเคราะห์กระบวนการผลิต กระบวนการคลังสินค้า และการขนส่ง
CLO 2 สามารถทาการวิเคราะห์แบบจาลองระบบกระบวนการผลิต คลังสินค้า และการขนส่งได้
CLO 3 สามารถประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Arena simulation และ Any logic simulation ในการแก้ไขปัญหาการรอคอย กระบวนการผลิต คลังสินค้า และการขนส่งได้
วิชาการวิเคราะห์และประมวลผลทางธุรกิจ Business analysis and processing 3(2-2-5)
CLO 1 เข้าใจสูตรการทางานเกีย่ วกับตัวเลข วันที่ และข้อความแบบซับซ้อน การเรียงลาดับ การกรอง การสรุปข้อมูลทางสถิติได้
CLO 2 อธิบายข้อมูลในมิติต่าง ๆ ในรูปแบบกราฟและตาราง การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ what-if การพยากรณ์แนวโน้มและการสร้างสถานการณ์ได้
CLO 3 สามารถการสร้าง และรันมาโครไปใช้ขั้นสูงในงานธุรกิจด้านต่าง ๆ เช่น ระบบสินค้าคงคลัง ระบบบัญชี ระบบการบริหารงาน เป็นต้นได้
วิชาเทคโนโลยีดิจิทัลในงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน Digital technology in logistics and supply chain3(2-2-5)
CLO 1 อธิบายประเภทและลักษณะของแพลทฟอร์มหรือซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทาดิจิทัลโลจิสติกส์ได้
CLO 2 สามารถการจัดการอุปสงค์ของลูกค้าในตลาดผ่านทางสื่อดิจิทัล การผสมผสานรูปแบบแอปพลิเคชั่นเพื่อนามาใช้ในการจัดการโลจิสติกส์
PLO2 ผู้เรียนสามารถปรับตัวเพื่อให้เข้ากับผู้อื่น และสามารถทางานเป็นทีมได้
วิชาการจัดการตลาดและบริการลูกค้า Marketing management and Customer Service 3(2-2-5)
CLO 1 สามารถอธิบายหลักการจัดการการตลาด
CLO 2 สามารถอธิบายหลักการจัดการลูกค้าสัมพันธ์
CLO 3 สามารถวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค ความพึงพอใจของลูกค้า
CLO 4 สามารถจัดทาแผนการตลาด
วิชาการจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า Warehouse and Distribution Center Management 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและความแตกต่างของคลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้าได้
CLO 2 ผู้เรียนสามารถวางแผนการดาเนินงานในคลังสินค้า หรือศูนย์กระจายสินค้าได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถเลือกที่ตั้งที่เหมาะสมสาหรับคลังสินค้า หรือศูนย์กระจายสินค้า
วิชาการวางแผนและการปฏิบตั ิการขนส่งTransportation and Routing Management 3(2-2-5)
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รายวิชาที่รบั ผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs)
CLO 1 เข้าใจและอธิบายวิธีการ หลักการบริหารจัดการขนส่งและการบริหารเส้นทางการขนส่งที่ประหยัดได้
CLO 2 สามารถเลือกอุปกรณ์ในการขนส่ง คานวณต้นทุนทางด้านการขนส่ง การจัดตารางการขนส่ง และการออกแบบเส้นทางการขนส่งได้
CLO 3 สามารถใช้งานและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี GPS & GPS Tracking ในการบริหารจัดการขนส่งและการบริหารเส้นทางการขนส่งได้
วิชาการบริหารสินค้าคงคลัง Inventory Management 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและความสาคัญของสินค้าคงคลังได้
CLO 2 ผู้เรียนสามารถทาการวิเคราะห์ทฤษฎีแบบเอบีซีได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถทาการคานวณหาการสั่งซื้อที่ประหยัดได้
การวิจัยและพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์ 1 Logistics Management Research and Development 1 3(3-0-6)
CLO 1 ผู้เรียนเข้าใจขั้นตอน กระบวนการ และระเบียบวิธีวจิ ัยเบื้องต้น
CLO 2 ผู้เรียนสามารถวางแผนการดาเนินงานวิจัยได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดระเบียบวิธวี ิจยั เพื่อสร้างงานวิจยั ได้
วิชาการนาเข้า-ส่งออกและพิธีศุลกากร Import Export and Custom 3(3-0-6)
CLO 1 สามารถอธิบายเกี่ยวกับหลักการนาเข้าและส่งออก พิธีการนาเข้าและส่งออก ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ ระเบียบการนาเข้าการส่งออกและภาษี อากร
CLO 2 สามารถอธิบายเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและสนธิสัญญาการค้าระหว่างประเทศ
CLO 3 สามารถจัดทาเอกสารสาหรับการนาเข้าและส่งออก
วิชาการออกแบบระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน System design for Logistics and Supply Chain 3(3-0-6)
CLO 1 เข้าใจวิธกี ารการออกแบบระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
CLO 2 อธิบายหลักการในการการออกแบบระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
CLO 3 สามารถออกแบบระบบการจัดซื้อจัดหา ระบบการผลิต ระบบคลังสินค้า และระบบกระจายสินค้าและการขนส่งได้
การวิจัยและพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์ 1 Logistics Management Research and Development 2 3(2-2-5)
CLO 1 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการทาวิจยั ของการจัดการโลจิสติกส์
CLO 2 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการทาวิจยั วิธีการวิจยั รวมถึงการดาเนินงานวิจัยขั้นพื้นฐาน เพือ่ การนาเสนองานวิจัย
วิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ Preparation for Professional Experience 2(90)
CLO 1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนก่อนนักศึกษาจะเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
CLO 2 มีการปฏิบัติงาน สังเกตการณ์ในหน่วยงาน สถานประกอบการณ์ไม่น้อยกว่า 90 ชม
CLO 3 สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้จากชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน สถานประกอบการณ์เบื้องต้นได้
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดการโลจิสติกส์ Field Experience in Logistics Technology Management 5(450)
CLO 1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนก่อนนักศึกษาจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดการโลจิสติกส์
CLO 2 มีการปฏิบัติงาน สังเกตการณ์ในหน่วยงาน สถานประกอบการณ์ไม่น้อยกว่า 450 ชม
CLO 3 สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้จากชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน สถานประกอบการณ์ได้จริงและนาเสนอผลงานนั้นได้อย่างสมบูรณ์
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รายวิชาที่รบั ผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs)
วิชาการเตรียมฝึกสหกิจศึกษา Cooperative Education Preparation 1(45)
CLO 1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนก่อนนักศึกษาจะเตรียมฝึกสหกิจศึกษา
CLO 2 มีการปฏิบัติงาน สังเกตการณ์ หรือ เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ ข้อปฏิบัติในหน่วยงาน สถานประกอบการณ์ไม่น้อยกว่า 45 ชม
CLO 3 สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้จากชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานตลอดจนข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสถานประกอบการณ์เบื้องต้นได้
วิชาสหกิจศึกษา Cooperative Education 6(540)
CLO 1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆก่อนเข้ารับการฝึกสหกิจศึกษา
CLO 2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆในหน่วยงานที่ตนเองเข้ารับการฝึกสหกิจศึกษาอย่างถูกต้อง
CLO 3 มีการปฏิบัติงานในหน่วยงานสถานประกอบการณ์สหกิจนั้นๆไม่น้อยกว่า 540 ชม
CLO 4 สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้จากชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานและดาเนินโครงงานสหกิจศึกษาในหน่วยงานนั้นได้อย่าง
วิชาการประกันภัยและกฎหมายโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ Insurance and International Logistics Law 3(3-0-6)
CLO 1 มีความรู้ความเข้าใจหลักการสาคัญเกี่ยวกับการประกันภัยและการขนส่ง การจัดการความเสี่ยงการประกันภัยความรับผิดชอบของผู้ขนส่ง
CLO 2 สามารถอธิบายเกี่ยวกับหลักการสาคัญเกี่ยวกับการประกันภัยและการขนส่ง การจัดการความเสี่ยงการประกันภัยความรับผิดชอบของผู้ขนส่ง
CLO 3 สามารถอภิปรายคาแนะนาการเลือกประกันภัยการขนส่งในแต่ละรูปแบบอย่างถูกต้องในชั้นเรียนได้อย่างถูกต้อง
วิชาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ Multimodal Transport 3(3-0-6)
CLO 1 สามารถอธิบายเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของการขนส่งทางบก การขนส่งทางน้า การขนส่งทางอากาศ และการขนส่งทางรถไฟ
CLO 2 สามารถอธิบายเกี่ยวกับพ.ร.บ. การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
CLO 3 สามารถวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของการขนส่งแต่ละรูปแบบ และกรณีศึกษา
วิชาการวางแผนอุปสงค์และอุปทานในซัพพลายเชน Supply and demand planning in the supply chain 3(2-2-5)
CLO 1 สามารถอธิบายหลักการวางแผนอุปสงค์และอุปทานในบทบาทของระบบโลจิสติกส์
CLO 2 สามารถวิเคราะห์ อุปสงค์และอุปทานในบทบาทของระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
CLO 3 สามารถจัดเตรียมข้อมูลและการสรุปข้อมูล ในงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
วิชาการบริหารความสัมพันธ์ในงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน Relationship Management in Logistics and Supply Chain 3(2-2-5)
CLO 1 สามารถอธิบายหลักการกาหนดนโยบายและขั้นตอนของการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การจาแนกกลุ่มลูกค้า กลยุท ธ์การสร้างความจงรักภักดี การสร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่มุ่งลูกค้า
CLO 2 สามารถวิเคราะห์ และประเมินผลการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
CLO 3 สามารถประยุกต์ใช้การบริหารความสัมพันธ์ในงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในองค์กรหรือกรณีศึกษาได้
วิชาการบริหารงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน Logistics and Supply Chain Management 3(2-2-5)
CLO 1 สามารถอธิบายหลักการบริหารงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน แบบบูรณาการการไหลของสินค้า สารสนเทศ และการเงิน ตั้งแต่ต้นน้าจนถึงปลายน้า
CLO 2 สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
CLO 3 สามารถประยุกต์หลักการบริหารงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในการแก้ไขปัญหากรณีศึกษาได้
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รายวิชาที่รบั ผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs)
PLO3 ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาไทย ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนได้
วิชาการจัดซื้อและการจัดหา Procurement and Sourcing 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนสามารถอธิบายบทบาทและความสาคัญของการจัดซื้อและการจัดหาได้
CLO 2 ผู้เรียนสามารถเข้าใจกระบวนการในการตัดสินใจซื้อ หลักในการจัดซื้อได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้วางแผนการจัดซื้อและการจัดหาในแง่ของโซ่อุปทาน
วิชาการจัดการโซ่อุปทานสาหรับธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก Supply Chain Management for Wholesale and Retail 3(3-0-6)
CLO 1 เข้าใจบทบาทและความสาคัญของการจัดการซัพพลายเชนที่มีต่อธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก
CLO 2 สามารถการวางแผนการจัดซื้อจัดหา การขนส่ง การจัดเก็บสินค้าและคลังสินค้า การกระจายสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพได้
การวิจัยและพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์ 1 Logistics Management Research and Development 2 3(2-2-5)
CLO 1 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการทาวิจยั ของการจัดการโลจิสติกส์
CLO 2 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการทาวิจยั วิธีการวิจยั รวมถึงการดาเนินงานวิจัยขั้นพื้นฐาน เพือ่ การนาเสนองานวิจัย
วิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ Preparation for Professional Experience 2(90)
CLO 1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนก่อนนักศึกษาจะเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
CLO 2 มีการปฏิบัติงาน สังเกตการณ์ในหน่วยงาน สถานประกอบการณ์ไม่น้อยกว่า 90 ชม
CLO 3 สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้จากชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน สถานประกอบการณ์เบื้องต้นได้
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดการโลจิสติกส์ Field Experience in Logistics Technology Management 5(450)
CLO 1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนก่อนนักศึกษาจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดการโลจิสติกส์
CLO 2 มีการปฏิบัติงาน สังเกตการณ์ในหน่วยงาน สถานประกอบการณ์ไม่น้อยกว่า 450 ชม
CLO 3 สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้จากชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน สถานประกอบการณ์ได้จริงและนาเสนอผลงานนั้นได้อย่างสมบูรณ์
วิชาการเตรียมฝึกสหกิจศึกษา Cooperative Education Preparation 1(45)
CLO 1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนก่อนนักศึกษาจะเตรียมฝึกสหกิจศึกษา
CLO 2 มีการปฏิบัติงาน สังเกตการณ์ หรือ เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ ข้อปฏิบัติในหน่วยงาน สถานประกอบการณ์ไม่น้อยกว่า 45 ชม
CLO 3 สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้จากชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานตลอดจนข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสถานประกอบการณ์เบื้องต้นได้
วิชาสหกิจศึกษา Cooperative Education 6(540)
CLO 1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆก่อนเข้ารับการฝึกสหกิจศึกษา
CLO 2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆในหน่วยงานที่ตนเองเข้ารับการฝึกสหกิจศึกษาอย่างถูกต้อง
CLO 3 มีการปฏิบัติงานในหน่วยงานสถานประกอบการณ์สหกิจนั้นๆไม่น้อยกว่า 540 ชม
CLO 4 สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้จากชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานและดาเนินโครงงานสหกิจศึกษาในหน่วยงานนั้นได้อย่าง
วิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพื่อสิ่งแวดล้อม Logistics and Supply Chain Management for Environments 3(2-2-5)
CLO 1 สามารถอธิบายแนวคิดความยั่งยืน กลยุทธ์เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโลจิสติกส์ การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรุจภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม การจัดซื้อและการจัดหา
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รายวิชาที่รบั ผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs)
อย่างยั่งยื่น โลจิสติกส์ย้อนกลับและการนากลับมาใช้ใหม่
CLO 2 สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
CLO 3 สามารถประยุกต์ใช้หลักการโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อมในการแก้ไขปัญหาขององค์กรหรือกรณีศึกษาได้
PLO4 ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ เบื้องต้นได้
วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ Business English 3(3-0-6)
CLO 1 ผู้เรียนเข้าใจภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
CLO 2 ผู้เรียนสามารถอธิบายคาศัพท์ทใี่ ช้สื่อสารระหว่างองค์กร สานักงานได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษธรุกิจในชีวิตประจาวันได้
วิชาภาษาอังกฤษสาหรับโลจิสติกส์ English for Logistics 3(3-0-6)
CLO 1 สามารถอธิบายคาศัพท์และความหมายที่เกีย่ วข้องด้านโลจิสติกส์ได้
CLO 2 ใช้ภาษาอังกฤษในการดาเนินงานด้านโลจิสติกส์สามารถแต่งประโยคและสื่อสารได้
CLO 3 สามารถประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันและการทางานได้
PLO5 ผู้เรียนสามารถอธิบายความรู้พนื้ ฐานทางด้านการจัดซื้อ คลังสินค้า การขนส่ง นาเข้า-ส่งออก และการค้าระหว่างประเทศ
วิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน Logistics and Supply Chain Management 3(2-2-5)
CLO 1 มีความรู้ความเข้าใจการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กิจกรรมโลจิสติกส์ ความเชื่อมโยงของกิจกรรมโลจิสติกส์กับการจัดการโซ่อุปทาน
CLO 2 สามารถอธิบายเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กิจกรรมโลจิสติกส์ ความเชื่อมโยงของกิจกรรมโลจิสติกส์กับการจัดการโซ่อุปทาน
CLO 3 สามารถออกแบบและเขียนแบบจาลองการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทานเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง
วิชามาตรฐานโลจิสติกส์ Logistics Standards 3(3-0-6)
CLO 1 บอกวัตถุประสงค์และอธิบายความสาคัญของมาตรฐานโลจิสติกส์ชนิดต่าง ๆ ได้
CLO 2 อธิบายองค์ประกอบของมาตรฐานโลจิสติกส์ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมได้
CLO 3 อธิบายองค์ประกอบของมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการนาเข้า-ส่งออกในโซ่อุปทานได้
PLO6 ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการเบื้องต้นของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านโลจิสติกส์
วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ Business English 3(3-0-6)
CLO 1 ผู้เรียนเข้าใจภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
CLO 2 ผู้เรียนสามารถอธิบายคาศัพท์ทใี่ ช้สื่อสารระหว่างองค์กร สานักงานได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษธรุกิจในชีวิตประจาวันได้
วิชาการภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ Taxation and Business Laws 3(3-0-6)
CLO 1 ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย และข้อบังคับของกฎหมายธุรกิจได้
CLO 2 ผู้เรียนเข้าใจการดาเนินงานด้านภาษีอากรได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถคานวณภาษีอากรได้
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วิชาองค์การและการจัดการ Organization and Management 3(3-0-6)
CLO 1 ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและความสาคัญขององค์การและการจัดการได้
CLO 2 ผู้เรียนสามารถวางแผนในการจัดการองค์การได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์การปฏิบัติงาน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานได้
วิชาการบัญชีและการเงิน Accounting and Finance 3(3-0-6)
CLO 1 ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักการทางด้านการบัญชี และการเงินได้
CLO 2 ผู้เรียนสามารถบันทึกบัญชี และจัดทางบทดลองได้อย่างถูกต้อง
CLO 3 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการลงทุนได้
วิชาคณิตศาสตร์และสถิตสิ าหรับโลจิสติกส์ Mathematics and Statistics for Logistics 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนเข้าใจขั้นตอน กระบวนการ และระบบวิธีทางสถิติ
CLO 2 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ระบบวิธีทางสถิติแก้ปัญหาทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ได้
CLO 3 ผูเ้ รียนสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปขั้นพื้นฐานในการคานวณทางสถิติได้
PLO7 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ทางด้านการจัดซื้อ คลังสินค้า การขนส่ง นาเข้า-ส่งออก และการค้าระหว่างประเทศ
วิชาการจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า Warehouse and Distribution Center Management 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและความแตกต่างของคลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้าได้
CLO 2 ผู้เรียนสามารถวางแผนการดาเนินงานในคลังสินค้า หรือศูนย์กระจายสินค้าได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถเลือกที่ตั้งที่เหมาะสมสาหรับคลังสินค้า หรือศูนย์กระจายสินค้า
วิชาการวางแผนและการปฏิบตั ิการขนส่ง Transportation and Routing Management 3(2-2-5)
CLO 1 เข้าใจและอธิบายวิธีการ หลักการบริหารจัดการขนส่งและการบริหารเส้นทางการขนส่งที่ประหยัดได้
CLO 2 สามารถเลือกอุปกรณ์ในการขนส่ง คานวณต้นทุนทางด้านการขนส่ง การจัดตารางการขนส่ง และการออกแบบเส้นทางการขนส่งได้
CLO 3 สามารถใช้งานและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี GPS & GPS Tracking ในการบริหารจัดการขนส่งและการบริหารเส้นทางการขนส่งได้
วิชาการจัดซื้อและการจัดหา Procurement and Sourcing 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนสามารถอธิบายบทบาทและความสาคัญของการจัดซื้อและการจัดหาได้
CLO 2 ผู้เรียนสามารถเข้าใจกระบวนการในการตัดสินใจซื้อ หลักในการจัดซื้อได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้วางแผนการจัดซื้อและการจัดหาในแง่ของโซ่อุปทาน
วิชาการบริหารสินค้าคงคลัง Inventory Management 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและความสาคัญของสินค้าคงคลังได้
CLO 2 ผู้เรียนสามารถทาการวิเคราะห์ทฤษฎีแบบเอบีซีได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถทาการคานวณหาการสั่งซื้อที่ประหยัดได้
วิชาการนาเข้า-ส่งออกและพิธีศุลกากร Import Export and Custom 3(3-0-6)
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รายวิชาที่รบั ผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs)
CLO 1 สามารถอธิบายเกี่ยวกับหลักการนาเข้าและส่งออก พิธีการนาเข้าและส่งออก ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ ระเบียบการนาเข้าการส่งออกและภาษี อากร
CLO 2 สามารถอธิบายเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและสนธิสัญญาการค้าระหว่างประเทศ
CLO 3 สามารถจัดทาเอกสารสาหรับการนาเข้าและส่งออก
วิชาการออกแบบระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน System design for Logistics and Supply Chain 3(3-0-6)
CLO 1 เข้าใจวิธกี ารการออกแบบระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
CLO 2 อธิบายหลักการในการการออกแบบระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
CLO 3 สามารถออกแบบระบบการจัดซื้อจัดหา ระบบการผลิต ระบบคลังสินค้า และระบบกระจายสินค้าและการขนส่งได้
วิชาการประกันภัยและกฎหมายโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ Insurance and International Logistics Law 3(3-0-6)
CLO 1 มีความรู้ความเข้าใจหลักการสาคัญเกี่ยวกับการประกันภัยและการขนส่ง การจัดการความเสี่ยงการประกันภัยความรับผิดชอบของผู้ขนส่ง
CLO 2 สามารถอธิบายเกี่ยวกับหลักการสาคัญเกี่ยวกับการประกันภัยและการขนส่ง การจัดการความเสี่ยงการประกันภัยความรับผิดชอบของผู้ขนส่ง
CLO 3 สามารถอภิปรายคาแนะนาการเลือกประกันภัยการขนส่งในแต่ละรูปแบบอย่างถูกต้องในชั้นเรียนได้อย่างถูกต้อง
วิชาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ Multimodal Transport 3(3-0-6)
CLO 1 สามารถอธิบายเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของการขนส่งทางบก การขนส่งทางน้า การขนส่งทางอากาศ และการขนส่งทางรถไฟ
CLO 2 สามารถอธิบายเกี่ยวกับพ.ร.บ. การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
CLO 3 สามารถวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของการขนส่งแต่ละรูปแบบ และกรณีศึกษา
วิชาธุรกิจระหว่างประเทศ International Business 3(3-0-6)
CLO 1 ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและประเภทของธุรกิจระหว่างประเทศได้
CLO 2 ผู้เรียนเข้าใจกลยุทธ์การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อธุรกิจหระหว่างประเทศได้
วิชาภาษาอังกฤษสาหรับโลจิสติกส์ English for Logistics 3(3-0-6)
CLO 1 สามารถอธิบายคาศัพท์และความหมายที่เกีย่ วข้องด้านโลจิสติกส์ได้
CLO 2 ใช้ภาษาอังกฤษในการดาเนินงานด้านโลจิสติกส์สามารถแต่งประโยคและสื่อสารได้
CLO 3 สามารถประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันและการทางานได้
วิชาการจัดการโซ่อุปทานสาหรับธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก Supply Chain Management for Wholesale and Retail 3(3-0-6)
CLO 1 เข้าใจบทบาทและความสาคัญของการจัดการซัพพลายเชนที่มีต่อธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก
CLO 2 สามารถการวางแผนการจัดซื้อจัดหา การขนส่ง การจัดเก็บสินค้าและคลังสินค้า การกระจายสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่า งมีประสิทธิภาพได้
วิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพื่อสิ่งแวดล้อม Logistics and Supply Chain Management for Environments 3(2-2-5)
CLO 1 สามารถอธิบายแนวคิดความยั่งยืน กลยุทธ์เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโลจิสติกส์ การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรุจภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม การจัดซื้อและการจัดหา
อย่างยั่งยื่น โลจิสติกส์ย้อนกลับและการนากลับมาใช้ใหม่
CLO 2 สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
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รายวิชาที่รบั ผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs)
CLO 3 สามารถประยุกต์ใช้หลักการโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อมในการแก้ไขปัญหาขององค์กรหรือกรณีศึกษาได้
PLO8 ผู้เรียนสามารถอธิบายความรู้การคานวณคณิตศาสตร์และสถิติทางด้านโลจิสติกส์ได้
วิชาคณิตศาสตร์และสถิตสิ าหรับโลจิสติกส์ Mathematics and Statistics for Logistics 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนเข้าใจขั้นตอน กระบวนการ และระบบวิธีทางสถิติ
CLO 2 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ระบบวิธีทางสถิติแก้ปัญหาทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปขั้นพื้นฐานในการคานวณทางสถิติได้
วิชาการบริหารสินค้าคงคลัง Inventory Management 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและความสาคัญของสินค้าคงคลังได้
CLO 2 ผู้เรียนสามารถทาการวิเคราะห์ทฤษฎีแบบเอบีซีได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถทาการคานวณหาการสั่งซื้อที่ประหยัดได้
วิชาการจัดการต้นทุนและการพยากรณ์ทางโลจิสติกส์ Costing and Forecasting Logistics Management 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย ประเภทของต้นทุน และการพยากรณ์ทางโลจิสติกส์ได้
CLO 2 ผู้เรียนสามารถคานวณต้นทุน และการพยากรณ์ทางโลจิสติกส์ได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ผลที่ได้จากการคานวณ เพือ่ หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการดาเนินงานได้
PLO9 ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และโปรแกรมสาเร็จรูป ทางด้านโลจิสติกส์ได้
วิชาการภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ Taxation and Business Laws 3(3-0-6)
CLO 1 ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย และข้อบังคับของกฎหมายธุรกิจได้
CLO 2 ผู้เรียนเข้าใจการดาเนินงานด้านภาษีอากรได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถคานวณภาษีอากรได้
วิชาองค์การและการจัดการ Organization and Management 3(3-0-6)
CLO 1 ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและความสาคัญขององค์การและการจัดการได้
CLO 2 ผู้เรียนสามารถวางแผนในการจัดการองค์การได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์การปฏิบัติงาน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานได้
วิชามาตรฐานโลจิสติกส์ Logistics Standards 3(3-0-6)
CLO 1 บอกวัตถุประสงค์และอธิบายความสาคัญของมาตรฐานโลจิสติกส์ชนิดต่าง ๆ ได้
CLO 2 อธิบายองค์ประกอบของมาตรฐานโลจิสติกส์ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมได้
CLO 3 อธิบายองค์ประกอบของมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการนาเข้า-ส่งออกในโซ่อุปทานได้
วิชาคณิตศาสตร์และสถิตสิ าหรับโลจิสติกส์ Mathematics and Statistics for Logistics 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนเข้าใจขั้นตอน กระบวนการ และระบบวิธีทางสถิติ
CLO 2 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ระบบวิธีทางสถิติแก้ปัญหาทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ได้
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รายวิชาที่รบั ผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs)
CLO 3 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปขั้นพื้นฐานในการคานวณทางสถิติได้
วิชาการจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า Warehouse and Distribution Center Management 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและความแตกต่างของคลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้าได้
CLO 2 ผู้เรียนสามารถวางแผนการดาเนินงานในคลังสินค้า หรือศูนย์กระจายสินค้าได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถเลือกที่ตั้งที่เหมาะสมสาหรับคลังสินค้า หรือศูนย์กระจายสินค้า
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับโลจิสติกส์ Information Technology for logistics 3(2-2-5)
CLO 1 เข้าใจและอธิบาย ระบบ กระบวนการ และหลักการทางานของระบบสารสนเทศสาหรับโลจิสติกส์ได้
CLO 2 สามารถใช้งานระบบการจัดการร้านค้าปลีก ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า และระบบบริหารจัดการการขนส่งได้
CLO 3 สามารถประยุกต์ใช้งานระบบการจัดการร้านค้าปลีก ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า และระบบบริหารจัดการการขนส่งกับระบบอื่นในงานโลจิสติกส์ได้
วิชาการบริหารสินค้าคงคลัง Inventory Management 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและความสาคัญของสินค้าคงคลังได้
CLO 2 ผู้เรียนสามารถทาการวิเคราะห์ทฤษฎีแบบเอบีซีได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถทาการคานวณหาการสั่งซื้อที่ประหยัดได้
วิชาการขนถ่ายวัสดุ Material handling 3(2-2-5)
CLO 1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการขนถ่ายวัสดุทุกชนิดได้เป็นอย่างดี
CLO 2 สามารถอธิบายเกี่ยวกับระบบการขนถ่ายวัสดุแต่ละชนิดในงานโลจิสติกส์ได้
CLO 3 สามารถออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุเบื้องต้นในรูปของแบบจาลองได้
วิชาการควบคุมรถยกสินค้า Forklift Control 3(2-2-5)
CLO 1 มีความรู้ความเข้าใจอธิบายเกีย่ วกับระบบการเคลื่อนย้ายวัสดุ เครื่องมือ เครื่องจักร รถยกได้เป็นอย่างดี
CLO 2 มีความรู้และสามารถปฏิบัติตามคาสั่ง ผู้สอน หรือ ครูฝึก ตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด
CLO 3 สามารถขับรถยกในคลังสินค้าได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
วิชาการออกแบบระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน System design for Logistics and Supply Chain 3(3-0-6)
CLO 1 เข้าใจวิธกี ารการออกแบบระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
CLO 2 อธิบายหลักการในการการออกแบบระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
CLO 3 สามารถออกแบบระบบการจัดซื้อจัดหา ระบบการผลิต ระบบคลังสินค้า และระบบกระจายสินค้าและการขนส่งได้
วิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ Preparation for Professional Experience 2(90)
CLO 1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนก่อนนักศึกษาจะเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
CLO 2 มีการปฏิบัติงาน สังเกตการณ์ในหน่วยงาน สถานประกอบการณ์ไม่น้อยกว่า 90 ชม
CLO 3 สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้จากชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน สถานประกอบการณ์เบื้องต้นได้
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดการโลจิสติกส์ Field Experience in Logistics Technology Management 5(450)

108
PLOs

หมายเหตุ

108

รายวิชาที่รบั ผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs)
CLO 1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนก่อนนักศึกษาจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดการโลจิสติกส์
CLO 2 มีการปฏิบัติงาน สังเกตการณ์ในหน่วยงาน สถานประกอบการณ์ไม่น้อยกว่า 450 ชม
CLO 3 สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้จากชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน สถานประกอบการณ์ได้จริงและนาเสนอผลงานนั้นได้อย่างสมบูรณ์
วิชาการเตรียมฝึกสหกิจศึกษา Cooperative Education Preparation 1(45)
CLO 1 มีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนก่อนนักศึกษาจะเตรียมฝึกสหกิจศึกษา
CLO 2 มีการปฏิบัติงาน สังเกตการณ์ หรือ เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ ข้อปฏิบัติในหน่วยงาน สถานประกอบการณ์ไม่น้อยกว่า 45 ชม
CLO 3 สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้จากชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานตลอดจนข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสถานประกอบการณ์เบื้องต้นได้
วิชาสหกิจศึกษา Cooperative Education 6(540)
CLO 1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆก่อนเข้ารับการฝึกสหกิจศึกษา
CLO 2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆในหน่วยงานที่ตนเองเข้ารับการฝึกสหกิจศึกษาอย่างถูกต้อง
CLO 3 มีการปฏิบัติงานในหน่วยงานสถานประกอบการณ์สหกิจนั้นๆไม่น้อยกว่า 540 ชม
CLO 4 สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้จากชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานและดาเนินโครงงานสหกิจศึกษาในหน่วยงานนั้นได้อย่าง
วิชาการประยุกต์ใช้โปรแกรมคานวณทางด้านโลจิสติกส์ขั้นสูง Application of advanced logistics calculators 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย ประเภทของต้นทุน และการพยากรณ์ทางโลจิสติกส์ได้
CLO 2 ผู้เรียนสามารถคานวณต้นทุน และการพยากรณ์ทางโลจิสติกส์ได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ผลที่ได้จากการคานวณ เพือ่ หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการดาเนินงานได้
วิชาโปรแกรมสาเร็จรูปทางด้านโลจิสติกส์ Package Software for Logistics 3(2-2-5)
CLO 1 เข้าใจและอธิบายวิธีการใช้งานโปรแกรมจาลองระบบการวิเคราะห์กระบวนการผลิต กระบวนการคลังสินค้า และการขนส่ง
CLO 2 สามารถทาการวิเคราะห์แบบจาลองระบบกระบวนการผลิต คลังสินค้า และการขนส่งได้
CLO 3 สามารถประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Arena simulation และ Any logic simulation ในการแก้ไขปัญหาการรอคอย กระบวนการผลิต คลังสินค้า และการขนส่งได้
วิชาการวิเคราะห์และประมวลผลทางธุรกิจ Business analysis and processing 3(2-2-5)
CLO 1 เข้าใจสูตรการทางานเกีย่ วกับตัวเลข วันที่ และข้อความแบบซับซ้อน การเรียงลาดับ การกรอง การสรุปข้อมูลทางสถิติ ได้
CLO 2 อธิบายข้อมูลในมิติต่าง ๆ ในรูปแบบกราฟและตาราง การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ what-if การพยากรณ์แนวโน้มและการสร้างสถานการณ์ได้
CLO 3 สามารถการสร้าง และรันมาโครไปใช้ขั้นสูงในงานธุรกิจด้านต่าง ๆ เช่น ระบบสินค้าคงคลัง ระบบบัญชี ระบบการบริหารงาน เป็นต้นได้
วิชาเทคโนโลยีดิจิทัลในงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน Digital technology in logistics and supply chain3(2-2-5)
CLO 1 อธิบายประเภทและลักษณะของแพลทฟอร์มหรือซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทาดิจิทัลโลจิสติกส์ได้
CLO 2 สามารถการจัดการอุปสงค์ของลูกค้าในตลาดผ่านทางสื่อดิจิทัล การผสมผสานรูปแบบแอปพลิเคชั่นเพื่อนามาใช้ในการจัดการโลจิสติกส์
PLO10 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านโลจิสติกส์ การผลิต และการปฏบัติการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
วิชาการจัดการตลาดและบริการลูกค้า Marketing management and Customer Service 3(2-2-5)
CLO 1 สามารถอธิบายหลักการจัดการการตลาด
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รายวิชาที่รบั ผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs)
CLO 2 สามารถอธิบายหลักการจัดการลูกค้าสัมพันธ์
CLO 3 สามารถวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค ความพึงพอใจของลูกค้า
CLO 4 สามารถจัดทาแผนการตลาด
วิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน Logistics and Supply Chain Management 3(2-2-5)
CLO 1 มีความรู้ความเข้าใจการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กิจกรรมโลจิสติกส์ ความเชื่อมโยงของกิจกรรมโลจิสติกส์กับการจัดการโซ่อุปทาน
CLO 2 สามารถอธิบายเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กิจกรรมโลจิสติกส์ ความเชื่อมโยงของกิจกรรมโลจิสติกส์กับการจัดการโซ่อุปทาน
CLO 3 สามารถออกแบบและเขียนแบบจาลองการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทานเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง
วิชาการวางแผนและการปฏิบตั ิการขนส่งTransportation and Routing Management 3(2-2-5)
CLO 1 เข้าใจและอธิบายวิธีการ หลักการบริหารจัดการขนส่งและการบริหารเส้นทางการขนส่งที่ประหยัดได้
CLO 2 สามารถเลือกอุปกรณ์ในการขนส่ง คานวณต้นทุนทางด้านการขนส่ง การจัดตารางการขนส่ง และการออกแบบเส้นทางการขนส่งได้
CLO 3 สามารถใช้งานและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี GPS & GPS Tracking ในการบริหารจัดการขนส่งและการบริหารเส้นทางการขนส่งได้
วิชาการผลิตและการปฏิบตั ิการ Production and Operation Management 3(2-2-5)
CLO 1 รู้และเข้าใจพื้นฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับระบบการผลิตและการปฏิบัติการ
CLO 2 เข้าใจหลักการต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบการผลิตและการปฏิบัติการ
CLO 3 ประยุกต์ใช้ตัวแบบเพื่อพยากรณ์ความต้องการ เลือกทาเลที่ตั้ง วางแผนผังกิจการ และวางแผนควบคุมการผลิตได้
การวิจัยและพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์ 1 Logistics Management Research and Development 1 3(3-0-6)
CLO 1 ผู้เรียนเข้าใจขั้นตอน กระบวนการ และระเบียบวิธีวจิ ัยเบื้องต้น
CLO 2 ผู้เรียนสามารถวางแผนการดาเนินงานวิจัยได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดระเบียบวิธวี ิจยั เพื่อสร้างงานวิจยั ได้
วิชาการขนถ่ายวัสดุ Material handling 3(2-2-5)
CLO 1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการขนถ่ายวัสดุทุกชนิดได้เป็นอย่างดี
CLO 2 สามารถอธิบายเกี่ยวกับระบบการขนถ่ายวัสดุแต่ละชนิดในงานโลจิสติกส์ได้
CLO 3 สามารถออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุเบื้องต้นในรูปของแบบจาลองได้
วิชาบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับโลจิสติกส์ Packaging of Logistics 3(2-2-5)
CLO 1 สามารถอธิบายเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคของระบบบรรจุภัณฑ์ มาตราฐานระบบบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรม วัสดุและชนิดของบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์วัตถุอันตราย บรรจุ
ภัณฑ์เพื่อการการขนส่งและนาเข้าและส่งออก
CLO 2 สามารถวางแผนและวิเคราะห์ระบบบรรจุภัณฑ์ในงานโลจิสติกส์
CLO 3 สามารถออกแบบบรรจุภัณฑ์ทางโลจิสติกส์
วิชาระบบการผลิตแบบลีน Lean Manufacturing 3(2-2-5)
CLO 1 รู้และเช้าใจความหมายและแนวคิดของระบบการผลิตแบบลีน
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CLO 2 วิเคราะห์และใช้เครื่องมือเพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหาในการผลิตได้
CLO 3 สามารถวิเคราะห์และจัดทาผังสายธารแห่งคุณค่าได้
CLO 4 ประยุกต์ใช้เครื่องมือการปรับปรุงในระบบลีน เพื่อเพิ่มผลิตภาพ
วิชาระบบการผลิตแบบลีน Lean Manufacturing 3(2-2-5)
CLO 1 รู้และเช้าใจความหมายและแนวคิดของระบบการผลิตแบบลีน
CLO 2 วิเคราะห์และใช้เครื่องมือเพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหาในการผลิตได้
CLO 3 สามารถวิเคราะห์และจัดทาผังสายธารแห่งคุณค่าได้
CLO 4 ประยุกต์ใช้เครื่องมือการปรับปรุงในระบบลีน เพื่อเพิ่มผลิตภาพ
การวิจัยและพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์ 2 Logistics Management Research and Development 2 3(2-2-5)
CLO 1 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการทาวิจยั ของการจัดการโลจิสติกส์
CLO 2 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการทาวิจยั วิธีการวิจยั รวมถึงการดาเนินงานวิจัยขั้นพื้นฐาน เพือ่ การนาเสนองานวิจัย
PLO11 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ แนวคิด หลักการ และทฤษฏี ในการแก้ไขปัญหาทางด้านโลจิสติกส์ได้
วิชาการจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า Warehouse and Distribution Center Management 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและความแตกต่างของคลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้าได้
CLO 2 ผู้เรียนสามารถวางแผนการดาเนินงานในคลังสินค้า หรือศูนย์กระจายสินค้าได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถเลือกที่ตั้งที่เหมาะสมสาหรับคลังสินค้า หรือศูนย์กระจายสินค้า
วิชาการวางแผนและการปฏิบตั ิการขนส่งTransportation and Routing Management 3(2-2-5)
CLO 1 เข้าใจและอธิบายวิธีการ หลักการบริหารจัดการขนส่งและการบริหารเส้นทางการขนส่งที่ประหยัดได้
CLO 2 สามารถเลือกอุปกรณ์ในการขนส่ง คานวณต้นทุนทางด้านการขนส่ง การจัดตารางการขนส่ง และการออกแบบเส้นทางการขนส่งได้
CLO 3 สามารถใช้งานและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี GPS & GPS Tracking ในการบริหารจัดการขนส่งและการบริหารเส้นทางการขนส่งได้
วิชาการจัดซื้อและการจัดหา Procurement and Sourcing 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนสามารถอธิบายบทบาทและความสาคัญของการจัดซื้อและการจัดหาได้
CLO 2 ผู้เรียนสามารถเข้าใจกระบวนการในการตัดสินใจซื้อ หลักในการจัดซื้อได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้วางแผนการจัดซื้อและการจัดหาในแง่ของโซ่อุปทาน
วิชาการผลิตและการปฏิบตั ิการ Production and Operation Management 3(2-2-5)
CLO 1 รู้และเข้าใจพื้นฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับระบบการผลิตและการปฏิบัติการ
CLO 2 เข้าใจหลักการต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบการผลิตและการปฏิบัติการ
CLO 3 ประยุกต์ใช้ตัวแบบเพื่อพยากรณ์ความต้องการ เลือกทาเลที่ตั้ง วางแผนผังกิจการ และวางแผนควบคุมการผลิตได้
วิชาการบริหารสินค้าคงคลัง Inventory Management 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและความสาคัญของสินค้าคงคลังได้
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CLO 2 ผู้เรียนสามารถทาการวิเคราะห์ทฤษฎีแบบเอบีซีได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถทาการคานวณหาการสั่งซื้อที่ประหยัดได้
วิชาการบริหารโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ Strategic supply chain Management 3(3-0-6)
CLO 1 เข้าใจคุณลักษณะของกระบวนการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
CLO 2 อธิบายรูปแบบและลักษณะของกลยุทธ์ที่นามาใช้ในการจัดซื้อจัดหา การผลิต คลังสินค้า สินค้าคงคลัง การกระจายสินค้า การขนส่ง และการจัด การลูกค้าสัมพันธ์ได้
CLO 3 สามารถนากลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาไปปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาในการดาเนินงานของกิจกรรมโซ่อุปทานได้
การวิจัยและพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์ 1 Logistics Management Research and Development 1 3(3-0-6)
CLO 1 ผู้เรียนเข้าใจขั้นตอน กระบวนการ และระเบียบวิธีวจิ ัยเบื้องต้น
CLO 2 ผู้เรียนสามารถวางแผนการดาเนินงานวิจัยได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดระเบียบวิธวี ิจยั เพื่อสร้างงานวิจยั ได้
วิชาอาชีวอนามัย สิง่ แวดล้อม และความปลอดภัยในงานโลจิสติกส์ Occupational Health, Environment and Safety in Logistics3(2-2-5)
CLO 1 เข้าใจถึงกระบวนการทางานภายในโรงงานอุตสาหกรรมในงานโลจิสติกส์
CLO 2 อธิบายสาเหตุ อุบัติเหตุและกิจกรรมเพื่อความปลอดภัยในการทางาน และการเก็บข้อมูลทางสิ่งแวดล้อม โรคจากการประกอบอาชีพ สุขภาพและความปลอดภัยในการ
ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรม โลจิสติกส์ สุขภาพและความปลอดภัยในการปะกอบอาชีพโลจิสติกส์ มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(มอก.18000) ได้
CLO 3 สามารถประเมินความเสี่ยง การสอบสวนและการวิเคราะห์อุบัติเหตุในการทางานได้
การวิจัยและพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์ 2 Logistics Management Research and Development 2 3(2-2-5)
CLO 1 รูแ้ ละเข้าใจเกี่ยวกับการทาวิจยั ของการจัดการโลจิสติกส์
CLO 2 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการทาวิจยั วิธีการวิจยั รวมถึงการดาเนินงานวิจัยขั้นพื้นฐาน เพือ่ การนาเสนองานวิจัย
วิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ Preparation for Professional Experience 2(90)
CLO 1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนก่อนนักศึกษาจะเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
CLO 2 มีการปฏิบัติงาน สังเกตการณ์ในหน่วยงาน สถานประกอบการณ์ไม่น้อยกว่า 90 ชม
CLO 3 สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้จากชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน สถานประกอบการณ์เบื้องต้นได้
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดการโลจิสติกส์ Field Experience in Logistics Technology Management 5(450)
CLO 1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนก่อนนักศึกษาจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดการโลจิสติกส์
CLO 2 มีการปฏิบัติงาน สังเกตการณ์ในหน่วยงาน สถานประกอบการณ์ไม่น้อยกว่า 450 ชม
CLO 3 สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้จากชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน สถานประกอบการณ์ได้จริงและนาเสนอผลงานนั้นได้อย่างสมบูรณ์
วิชาการเตรียมฝึกสหกิจศึกษา Cooperative Education Preparation 1(45)
CLO 1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนก่อนนักศึกษาจะเตรียมฝึกสหกิจศึกษา
CLO 2 มีการปฏิบัติงาน สังเกตการณ์ หรือ เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ ข้อปฏิบัติในหน่วยงาน สถานประกอบการณ์ไม่น้อยกว่า 45 ชม
CLO 3 สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้จากชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานตลอดจนข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสถานประกอบการณ์เบื้องต้นได้
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รายวิชาที่รบั ผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs)
วิชาสหกิจศึกษา Cooperative Education 6(540)
CLO 1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆก่อนเข้ารับการฝึกสหกิจศึกษา
CLO 2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆในหน่วยงานที่ตนเองเข้ารับการฝึกสหกิจศึกษาอย่างถูกต้อง
CLO 3 มีการปฏิบัติงานในหน่วยงานสถานประกอบการณ์สหกิจนั้นๆไม่น้อยกว่า 540 ชม
CLO 4 สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้จากชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานและดาเนินโครงงานสหกิจศึกษาในหน่วยงานนั้นได้อย่าง
วิชาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ Multimodal Transport 3(3-0-6)
CLO 1 สามารถอธิบายเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของการขนส่งทางบก การขนส่งทางน้า การขนส่งทางอากาศ และการขนส่งทางรถไฟ
CLO 2 สามารถอธิบายเกี่ยวกับพ.ร.บ. การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
CLO 3 สามารถวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของการขนส่งแต่ละรูปแบบ และกรณีศึกษา
วิชาการจัดการโซ่อุปทานสาหรับธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก Supply Chain Management for Wholesale and Retail 3(3-0-6)
CLO 1 เข้าใจบทบาทและความสาคัญของการจัดการซัพพลายเชนที่มีต่อธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก
CLO 2 สามารถการวางแผนการจัดซื้อจัดหา การขนส่ง การจัดเก็บสินค้าและคลังสินค้า การกระจายสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพได้
วิชาการบริหารความสัมพันธ์ในงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน Relationship Management in Logistics and Supply Chain 3(2-2-5)
CLO 1 สามารถอธิบายหลักการกาหนดนโยบายและขั้นตอนของการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การจาแนกกลุ่มลูกค้า กลยุทธ์การสร้างความจงรักภักดี การสร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่มุ่งลูกค้า
CLO 2 สามารถวิเคราะห์ และประเมินผลการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
CLO 3 สามารถประยุกต์ใช้การบริหารความสัมพันธ์ในงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในองค์กรหรือกรณีศึกษาได้
วิชาการบริหารงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน Logistics and Supply Chain Management 3(2-2-5)
CLO 1 สามารถอธิบายหลักการบริหารงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน แบบบูรณาการการไหลของสินค้า สารสนเทศ และการเงิน ตั้งแต่ต้นน้าจนถึงปลายน้า
CLO 2 สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
CLO 3 สามารถประยุกต์หลักการบริหารงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในการแก้ไขปัญหากรณีศึกษาได้
วิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพื่อสิ่งแวดล้อม Logistics and Supply Chain Management for Environments 3(2-2-5)
CLO 1 สามารถอธิบายแนวคิดความยั่งยืน กลยุทธ์เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโลจิสติกส์ การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรุจภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม การจัดซื้อและการจัดหา
อย่างยั่งยื่น โลจิสติกส์ย้อนกลับและการนากลับมาใช้ใหม่
CLO 2 สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
CLO 3 สามารถประยุกต์ใช้หลักการโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อมในการแก้ไขปัญหาขององค์กรหรือกรณีศึกษาได้
วิชาเอกเลือกการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
PLO12 ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือ และการควบคุมอุปกรณ์ในงานด้านโลจิสติกส์ได้
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับโลจิสติกส์ Information Technology for logistics 3(2-2-5)
CLO 1 เข้าใจและอธิบาย ระบบ กระบวนการ และหลักการทางานของระบบสารสนเทศสาหรับโลจิสติกส์ได้
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รายวิชาที่รบั ผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs)
CLO 2 สามารถใช้งานระบบการจัดการร้านค้าปลีก ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า และระบบบริหารจัดการการขนส่งได้
CLO 3 สามารถประยุกต์ใช้งานระบบการจัดการร้านค้าปลีก ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า และระบบบริหารจัดการการขนส่งกับระบบอื่นในงานโลจิสติกส์ ได้
วิชาการขนถ่ายวัสดุ Material handling 3(2-2-5)
CLO 1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการขนถ่ายวัสดุทุกชนิดได้เป็นอย่างดี
CLO 2 สามารถอธิบายเกี่ยวกับระบบการขนถ่ายวัสดุแต่ละชนิดในงานโลจิสติกส์ได้
CLO 3 สามารถออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุเบื้องต้นในรูปของแบบจาลองได้
วิชาการควบคุมรถยกสินค้า Forklift Control 3(2-2-5)
CLO 1 มีความรู้ความเข้าใจอธิบายเกีย่ วกับระบบการเคลื่อนย้ายวัสดุ เครื่องมือ เครื่องจักร รถยกได้เป็นอย่างดี
CLO 2 มีความรู้และสามารถปฏิบัติตามคาสั่ง ผู้สอน หรือ ครูฝึก ตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด
CLO 3 สามารถขับรถยกในคลังสินค้าได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
วิชาการออกแบบระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน System design for Logistics and Supply Chain 3(3-0-6)
CLO 1 เข้าใจวิธกี ารการออกแบบระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
CLO 2 อธิบายหลักการในการการออกแบบระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
CLO 3 สามารถออกแบบระบบการจัดซื้อจัดหา ระบบการผลิต ระบบคลังสินค้า และระบบกระจายสินค้าและการขนส่งได้
วิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ Preparation for Professional Experience 2(90)
CLO 1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนก่อนนักศึกษาจะเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
CLO 2 มีการปฏิบัติงาน สังเกตการณ์ในหน่วยงาน สถานประกอบการณ์ไม่น้อยกว่า 90 ชม
CLO 3 สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้จากชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน สถานประกอบการณ์เบื้องต้นได้
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดการโลจิสติกส์ Field Experience in Logistics Technology Management 5(450)
CLO 1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนก่อนนักศึกษาจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดการโลจิสติกส์
CLO 2 มีการปฏิบัติงาน สังเกตการณ์ในหน่วยงาน สถานประกอบการณ์ไม่น้อยกว่า 450 ชม
CLO 3 สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้จากชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน สถานประกอบการณ์ได้จริงและนาเสนอผลงานนั้นได้อย่างสมบูรณ์
วิชาการเตรียมฝึกสหกิจศึกษา Cooperative Education Preparation 1(45)
CLO 1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนก่อนนักศึกษาจะเตรียมฝึกสหกิจศึกษา
CLO 2 มีการปฏิบัติงาน สังเกตการณ์ หรือ เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ ข้อปฏิบัติในหน่ วยงาน สถานประกอบการณ์ไม่น้อยกว่า 45 ชม
CLO 3 สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้จากชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานตลอดจนข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสถานประกอบการณ์เบื้องต้นได้
วิชาสหกิจศึกษา Cooperative Education 6(540)
CLO 1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆก่อนเข้ารับการฝึกสหกิจศึกษา
CLO 2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆในหน่วยงานที่ตนเองเข้ารับการฝึกสหกิจศึกษาอย่างถูกต้อง
CLO 3 มีการปฏิบัติงานในหน่วยงานสถานประกอบการณ์สหกิจนั้นๆไม่น้อยกว่า 540 ชม
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รายวิชาที่รบั ผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs)
CLO 4 สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้จากชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานและดาเนินโครงงานสหกิจศึกษาในหน่วยงานนั้นได้อย่าง
วิชาการประยุกต์ใช้โปรแกรมคานวณทางด้านโลจิสติกส์ขั้นสูง Application of advanced logistics calculators 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย ประเภทของต้นทุน และการพยากรณ์ทางโลจิสติกส์ได้
CLO 2 ผู้เรียนสามารถคานวณต้นทุน และการพยากรณ์ทางโลจิสติกส์ได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ผลที่ได้จากการคานวณ เพือ่ หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการดาเนินงานได้
วิชาโปรแกรมสาเร็จรูปทางด้านโลจิสติกส์ Package Software for Logistics 3(2-2-5)
CLO 1 เข้าใจและอธิบายวิธีการใช้งานโปรแกรมจาลองระบบการวิเคราะห์กระบวนการผลิต กระบวนการคลังสินค้า และการขนส่ง
CLO 2 สามารถทาการวิเคราะห์แบบจาลองระบบกระบวนการผลิต คลังสินค้า และการขนส่งได้
CLO 3 สามารถประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Arena simulation และ Any logic simulation ในการแก้ไขปัญหาการรอคอย กระบวนการผลิต คลังสินค้า และการขนส่งได้
PLO13 ผู้เรียนสามารถคานวณต้นทุน และการพยากรณ์ ทางด้านโลจิสติกส์ได้
วิชาการจัดการต้นทุนและการพยากรณ์ทางโลจิสติกส์ Costing and Forecasting Logistics Management 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย ประเภทของต้นทุน และการพยากรณ์ทางโลจิสติกส์ได้
CLO 2 ผู้เรียนสามารถคานวณต้นทุน และการพยากรณ์ทางโลจิสติกส์ได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ผลที่ได้จากการคานวณ เพือ่ หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการดาเนินงานได้
วิชาการนาเข้า-ส่งออกและพิธีศุลกากร Import Export and Custom 3(3-0-6)
CLO 1 สามารถอธิบายเกี่ยวกับหลักการนาเข้าและส่งออก พิธีการนาเข้าและส่งออก ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ ระเบียบการนาเข้าการส่งออกและภาษี อากร
CLO 2 สามารถอธิบายเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและสนธิสัญญาการค้าระหว่างประเทศ
CLO 3 สามารถจัดทาเอกสารสาหรับการนาเข้าและส่งออก
วิชาธุรกิจระหว่างประเทศ International Business 3(3-0-6)
CLO 1 ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและประเภทของธุรกิจระหว่างประเทศได้
CLO 2 ผู้เรียนเข้าใจกลยุทธ์การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อธุรกิจหระหว่างประเทศได้
PLO14 ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการดาเนินงานพิธีศุลกากร และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ (Incoterm) ได้
วิชาการนาเข้า-ส่งออกและพิธีศุลกากร Import Export and Custom 3(3-0-6)
CLO 1 สามารถอธิบายเกี่ยวกับหลักการนาเข้าและส่งออก พิธีการนาเข้าและส่งออก ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ ระเบียบการนาเข้าการส่งออกและภาษี อากร
CLO 2 สามารถอธิบายเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและสนธิสัญญาการค้ าระหว่างประเทศ
CLO 3 สามารถจัดทาเอกสารสาหรับการนาเข้าและส่งออก
วิชาการประกันภัยและกฎหมายโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ Insurance and International Logistics Law 3(3-0-6)
CLO 1 มีความรู้ความเข้าใจหลักการสาคัญเกี่ยวกับการประกันภัยและการขนส่ง การจัดการความเสี่ยงการประกันภัยความรับผิดชอบของผู้ขนส่ง
CLO 2 สามารถอธิบายเกี่ยวกับหลักการสาคัญเกี่ยวกับการประกันภัยและการขนส่ง การจัดการความเสี่ยงการประกันภัยความรับผิดชอบของผู้ขนส่ง
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รายวิชาที่รบั ผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs)
CLO 3 สามารถอภิปรายคาแนะนาการเลือกประกันภัยการขนส่งในแต่ละรูปแบบอย่างถูกต้องในชั้นเรียนได้อย่างถูกต้อง
วิชาธุรกิจระหว่างประเทศ International Business 3(3-0-6)
CLO 1 ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและประเภทของธุรกิจระหว่างประเทศได้
CLO 2 ผู้เรียนเข้าใจกลยุทธ์การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อธุรกิจหระหว่างประเทศได้
วิชาภาษาอังกฤษสาหรับโลจิสติกส์ English for Logistics 3(3-0-6)
CLO 1 สามารถอธิบายคาศัพท์และความหมายที่เกีย่ วข้องด้านโลจิสติกส์ได้
CLO 2 ใช้ภาษาอังกฤษในการดาเนินงานด้านโลจิสติกส์สามารถแต่งประโยคและสื่อสารได้
CLO 3 สามารถประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันและการทางานได้
PLO15 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ซอร์ฟแวร์ทางด้านโลจิสติกส์
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับโลจิสติกส์ Information Technology for logistics 3(2-2-5)
CLO 1 เข้าใจและอธิบาย ระบบ กระบวนการ และหลักการทางานของระบบสารสนเทศสาหรับโลจิสติกส์ได้
CLO 2 สามารถใช้งานระบบการจัดการร้านค้าปลีก ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า และระบบบริหารจัดการการขนส่งได้
CLO 3 สามารถประยุกต์ใช้งานระบบการจัดการร้านค้าปลีก ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า และระบบบริหารจัดการการขนส่งกับระบบอื่นในงานโลจิสติกส์ได้
วิชาการขนถ่ายวัสดุ Material handling 3(2-2-5)
CLO 1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการขนถ่ายวัสดุทุกชนิดได้เป็นอย่างดี
CLO 2 สามารถอธิบายเกี่ยวกับระบบการขนถ่ายวัสดุแต่ละชนิดในงานโลจิสติกส์ได้
CLO 3 สามารถออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุเบื้องต้นในรูปของแบบจาลองได้
วิชาการควบคุมรถยกสินค้า Forklift Control 3(2-2-5)
CLO 1 มีความรู้ความเข้าใจอธิบายเกีย่ วกับระบบการเคลื่อนย้ายวัสดุ เครื่องมือ เครื่องจักร รถยกได้เป็นอย่างดี
CLO 2 มีความรู้และสามารถปฏิบัติตามคาสั่ง ผู้สอน หรือ ครูฝึก ตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด
CLO 3 สามารถขับรถยกในคลังสินค้าได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
วิชาการออกแบบระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน System design for Logistics and Supply Chain 3(3-0-6)
CLO 1 เข้าใจวิธกี ารการออกแบบระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
CLO 2 อธิบายหลักการในการการออกแบบระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
CLO 3 สามารถออกแบบระบบการจัดซื้อจัดหา ระบบการผลิต ระบบคลังสินค้า และระบบกระจายสินค้าและการขนส่งได้
วิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ Preparation for Professional Experience 2(90)
CLO 1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนก่อนนักศึกษาจะเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
CLO 2 มีการปฏิบัติงาน สังเกตการณ์ในหน่วยงาน สถานประกอบการณ์ไม่น้อยกว่า 90 ชม
CLO 3 สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้จากชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน สถานประกอบการณ์เบื้องต้นได้
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รายวิชาที่รบั ผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดการโลจิสติกส์ Field Experience in Logistics Technology Management 5(450)
CLO 1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนก่อนนักศึกษาจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดการโลจิสติกส์
CLO 2 มีการปฏิบัติงาน สังเกตการณ์ในหน่วยงาน สถานประกอบการณ์ไม่น้อยกว่า 450 ชม
CLO 3 สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้จากชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน สถานประกอบการณ์ได้จริงและนาเสนอผลงานนั้นได้อย่างสมบูรณ์
วิชาการเตรียมฝึกสหกิจศึกษา Cooperative Education Preparation 1(45)
CLO 1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนก่อนนักศึกษาจะเตรียมฝึกสหกิจศึกษา
CLO 2 มีการปฏิบัติงาน สังเกตการณ์ หรือ เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ ข้อปฏิบัติในหน่วยงาน สถานประกอบการณ์ไม่น้อยกว่า 45 ชม
CLO 3 สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้จากชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานตลอดจนข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสถานประกอบการณ์เบื้องต้นได้
วิชาสหกิจศึกษา Cooperative Education 6(540)
CLO 1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆก่อนเข้ารับการฝึกสหกิจศึกษา
CLO 2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆในหน่วยงานที่ตนเองเข้ารับการฝึกสหกิจศึกษาอย่างถูกต้อง
CLO 3 มีการปฏิบัติงานในหน่วยงานสถานประกอบการณ์สหกิจนั้นๆไม่น้อยกว่า 540 ชม
CLO 4 สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้จากชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานและดาเนินโครงงานสหกิจศึกษาในหน่วยงานนั้นได้อย่าง
วิชาการประยุกต์ใช้โปรแกรมคานวณทางด้านโลจิสติกส์ขั้นสูง Application of advanced logistics calculators 3(2-2-5)
CLO 1 ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย ประเภทของต้นทุน และการพยากรณ์ทางโลจิสติกส์ได้
CLO 2 ผู้เรียนสามารถคานวณต้นทุน และการพยากรณ์ทางโลจิสติกส์ได้
CLO 3 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ผลที่ได้จากการคานวณ เพือ่ หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการดาเนินงานได้
วิชาโปรแกรมสาเร็จรูปทางด้านโลจิสติกส์ Package Software for Logistics 3(2-2-5)
CLO 1 เข้าใจและอธิบายวิธีการใช้งานโปรแกรมจาลองระบบการวิเคราะห์กระบวนการผลิต กระบวนการคลังสินค้า และการขนส่ง
CLO 2 สามารถทาการวิเคราะห์แบบจาลองระบบกระบวนการผลิต คลังสินค้า และการขนส่งได้
CLO 3 สามารถประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Arena simulation และ Any logic simulation ในการแก้ไขปัญหาการรอคอย กระบวนการผลิต คลังสินค้า และการขนส่งได้
วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
PLO12 ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือ และการควบคุมอุปกรณ์ในงานด้านโลจิสติกส์ได้
วิชาอาชีวอนามัย สิง่ แวดล้อม และความปลอดภัยในงานโลจิสติกส์ Occupational Health, Environment and Safety in Logistics3(2-2-5)
CLO 1 เข้าใจถึงกระบวนการทางานภายในโรงงานอุตสาหกรรมในงานโลจิสติกส์
CLO 2 อธิบายสาเหตุ อุบัติเหตุและกิจกรรมเพื่อความปลอดภัยในการทางาน และการเก็บข้อมูลทางสิ่งแวดล้อม โรคจากการประกอบอาชีพ สุขภาพและความปลอดภัยในการ
ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรม โลจิสติกส์ สุขภาพและความปลอดภัยในการปะกอบอาชีพโลจิสติกส์ มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(มอก.18000) ได้
CLO 3 สามารถประเมินความเสี่ยง การสอบสวนและการวิเคราะห์อุบัติเหตุในการทางานได้
วิชาการวางแผนอุปสงค์และอุปทานในซัพพลายเชน Supply and demand planning in the supply chain 3(2-2-5)
CLO 1 สามารถอธิบายหลักการวางแผนอุปสงค์และอุปทานในบทบาทของระบบโลจิสติกส์
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รายวิชาที่รบั ผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs)
CLO 2 สามารถวิเคราะห์ อุปสงค์และอุปทานในบทบาทของระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
CLO 3 สามารถจัดเตรียมข้อมูลและการสรุปข้อมูล ในงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
วิชาการบริหารความสัมพันธ์ในงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชนRelationship Management in Logistics and Supply Chain 3(2-2-5)
CLO 1 สามารถอธิบายหลักการกาหนดนโยบายและขั้นตอนของการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การจาแนกกลุ่มลูกค้า กลยุทธ์การสร้างความจงรักภักดี การสร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่มุ่งลูกค้า
CLO 2 สามารถวิเคราะห์ และประเมินผลการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
CLO 3 สามารถประยุกต์ใช้การบริหารความสัมพันธ์ในงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในองค์กรหรือกรณีศึกษาได้
วิชาการบริหารงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน Logistics and Supply Chain Management 3(2-2-5)
CLO 1 สามารถอธิบายหลักการบริหารงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน แบบบูรณาการการไหลของสินค้า สารสนเทศ และการเงิน ตั้งแต่ต้นน้าจนถึงปลายน้า
CLO 2 สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
CLO 3 สามารถประยุกต์หลักการบริหารงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในการแก้ไขปัญหากรณีศึกษาได้
วิชาการวิเคราะห์และประมวลผลทางธุรกิจ Business analysis and processing 3(2-2-5)
CLO 1 เข้าใจสูตรการทางานเกีย่ วกับตัวเลข วันที่ และข้อความแบบซับซ้อน การเรียงลาดับ การกรอง การสรุปข้อมูลทางสถิติ ได้
CLO 2 อธิบายข้อมูลในมิติต่าง ๆ ในรูปแบบกราฟและตาราง การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ what-if การพยากรณ์แนวโน้มและการสร้างสถานการณ์ได้
CLO 3 สามารถการสร้าง และรันมาโครไปใช้ขั้นสูงในงานธุรกิจด้านต่าง ๆ เช่น ระบบสินค้าคงคลัง ระบบบัญชี ระบบการบริหารงาน เป็นต้นได้
วิชาเทคโนโลยีดิจิทัลในงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชนDigital technology in logistics and supply chain3(2-2-5)
CLO 1 อธิบายประเภทและลักษณะของแพลทฟอร์มหรือซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทาดิจิทัลโลจิสติกส์ได้
CLO 2 สามารถการจัดการอุปสงค์ของลูกค้าในตลาดผ่านทางสื่อดิจิทัล การผสมผสานรูปแบบแอปพลิเคชั่นเพื่อนามาใช้ในการจัดการโลจิสติกส์
PLO13 ผู้เรียนสามารถคานวณต้นทุน และการพยากรณ์ ทางด้านโลจิสติกส์ได้
วิชาการวางแผนอุปสงค์และอุปทานในซัพพลายเชน Supply and demand planning in the supply chain 3(2-2-5)
CLO 1 สามารถอธิบายหลักการวางแผนอุปสงค์และอุปทานในบทบาทของระบบโลจิสติกส์
CLO 2 สามารถวิเคราะห์ อุปสงค์และอุปทานในบทบาทของระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
CLO 3 สามารถจัดเตรียมข้อมูลและการสรุปข้อมูล ในงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
วิชาการบริหารความสัมพันธ์ในงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชนRelationship Management in Logistics and Supply Chain 3(2-2-5)
CLO 1 สามารถอธิบายหลักการกาหนดนโยบายและขั้นตอนของการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การจาแนกกลุ่มลูกค้า กลยุทธ์การสร้างความจงรักภักดี การสร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่มุ่งลูกค้า
CLO 2 สามารถวิเคราะห์ และประเมินผลการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
CLO 3 สามารถประยุกต์ใช้การบริหารความสัมพันธ์ในงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในองค์กรหรือกรณีศึกษาได้
วิชาการบริหารงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน Logistics and Supply Chain Management 3(2-2-5)
CLO 1 สามารถอธิบายหลักการบริหารงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน แบบบูรณาการการไหลของสินค้า สารสนเทศ และการเงิน ตั้งแต่ต้นน้าจนถึงปลายน้า
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รายวิชาที่รบั ผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs)
CLO 2 สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
CLO 3 สามารถประยุกต์หลักการบริหารงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในการแก้ไขปัญหากรณีศึกษาได้
PLO14 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ วางแผน และแก้ไขปัญหาการดาเนินงานของซัพพลายเชนได้
วิชาอาชีวอนามัย สิง่ แวดล้อม และความปลอดภัยในงานโลจิสติกส์ Occupational Health, Environment and Safety in Logistics3(2-2-5)
CLO 1 เข้าใจถึงกระบวนการทางานภายในโรงงานอุตสาหกรรมในงานโลจิสติกส์
CLO 2 อธิบายสาเหตุ อุบัติเหตุและกิจกรรมเพื่อความปลอดภัยในการทางาน และการเก็บข้อมูลทางสิ่งแวดล้อม โรคจากการประกอบอาชีพ สุขภาพและความปลอดภัยในการ
ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรม โลจิสติกส์ สุขภาพและความปลอดภัยในการปะกอบอาชีพโลจิสติกส์ มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภั ย(มอก.18000) ได้
CLO 3 สามารถประเมินความเสี่ยง การสอบสวนและการวิเคราะห์อุบัติเหตุในการทางานได้
วิชาการวางแผนอุปสงค์และอุปทานในซัพพลายเชน Supply and demand planning in the supply chain 3(2-2-5)
CLO 1 สามารถอธิบายหลักการวางแผนอุปสงค์และอุปทานในบทบาทของระบบโลจิสติกส์
CLO 2 สามารถวิเคราะห์ อุปสงค์และอุปทานในบทบาทของระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
CLO 3 สามารถจัดเตรียมข้อมูลและการสรุปข้อมูล ในงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
วิชาการบริหารความสัมพันธ์ในงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชนRelationship Management in Logistics and Supply Chain 3(2-2-5)
CLO 1 สามารถอธิบายหลักการกาหนดนโยบายและขั้นตอนของการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การจาแนกกลุ่มลูกค้า กลยุทธ์การสร้างความจงรักภักดี การสร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่มุ่งลูกค้า
CLO 2 สามารถวิเคราะห์ และประเมินผลการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
CLO 3 สามารถประยุกต์ใช้การบริหารความสัมพันธ์ในงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในองค์กรหรือกรณีศึกษาได้
วิชาการบริหารงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน Logistics and Supply Chain Management 3(2-2-5)
CLO 1 สามารถอธิบายหลักการบริหารงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน แบบบูรณาการการไหลของสินค้า สารสนเทศ และการเงิ น ตั้งแต่ต้นน้าจนถึงปลายน้า
CLO 2 สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
CLO 3 สามารถประยุกต์หลักการบริหารงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในการแก้ไขปัญหากรณีศึกษาได้
วิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพื่อสิ่งแวดล้อม Logistics and Supply Chain Management for Environments 3(2-2-5)
CLO 1 สามารถอธิบายแนวคิดความยั่งยืน กลยุทธ์เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโลจิสติกส์ การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรุจภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม การจัดซื้อและการจัดหา
อย่างยั่งยื่น โลจิสติกส์ย้อนกลับและการนากลับมาใช้ใหม่
CLO 2 สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
CLO 3 สามารถประยุกต์ใช้หลักการโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อมในการแก้ไขปัญหาขององค์กรหรือกรณีศึกษาได้
PLO15 ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการบริหารจัดการซัพพลายเชนได้
วิชาการวิเคราะห์และประมวลผลทางธุรกิจ Business analysis and processing 3(2-2-5)
CLO 1 เข้าใจสูตรการทางานเกีย่ วกับตัวเลข วันที่ และข้อความแบบซับซ้อน การเรียงลาดับ การกรอง การสรุปข้อมูลทางสถิติ ได้
CLO 2 อธิบายข้อมูลในมิติต่าง ๆ ในรูปแบบกราฟและตาราง การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ what-if การพยากรณ์แนวโน้มและการสร้างสถานการณ์ได้
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รายวิชาที่รบั ผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs)
CLO 3 สามารถการสร้าง และรันมาโครไปใช้ขั้นสูงในงานธุรกิจด้านต่าง ๆ เช่น ระบบสินค้าคงคลัง ระบบบัญชี ระบบการบริหารงาน เป็นต้นได้
วิชาเทคโนโลยีดิจิทัลในงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน Digital technology in logistics and supply chain3(2-2-5)
CLO 1 อธิบายประเภทและลักษณะของแพลทฟอร์มหรือซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทาดิจิทัลโลจิสติกส์ได้
CLO 2 สามารถการจัดการอุปสงค์ของลูกค้าในตลาดผ่านทางสื่อดิจิทัล การผสมผสานรูปแบบแอปพลิเคชั่นเพื่อนามาใช้ในการจัดการโลจิสติกส์

หมายเหตุ

119

120

ภาคผนวก ง
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งต่างๆ

121

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๒
--------------------------------------------เพื่อให้การจัดการระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้อง
กับความมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕ รวมทั้งมีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และมีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอานาจความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึง
ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. ๒๕๖๒"
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้สาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงหรือพัฒนาใหม่ ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๘
ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง และประกาศ อื่นใดในส่วนที่ได้กาหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ให้ยกเลิก
๔.๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔
๔.๒ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐
๔.๓ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
๔.๔ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๕ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“สภามหาวิทยาลัย”หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“สภาวิชาการ”
หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“คณะ”
หมายความว่า คณะที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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“สานักส่งเสริมวิชาการฯ” หมายความว่า สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
“งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า งานหนึ่งในสานักส่งเสริมวิชาการฯที่รับผิดชอบด้าน
ทะเบียนและการประมวลผล
“คณบดี”
หมายความว่า คณบดีของแต่ละคณะ และผู้อานวยการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
“ประธานโปรแกรมวิชา” หมายความว่า บุ ค คลที่ ม หาวิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง ให้ เป็ น ประธานในการ
บริหารจัดการโปรแกรมวิชา
“อาจารย์ที่ปรึกษา”
หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษา
ดูแล สนับสนุนทางด้านวิชาการ วิธีการเรียน ควบคุมแผนการเรียน และให้มีส่วนในการประเมินผลความก้าวหน้าใน
การเรียน
“นักศึกษา”
หมายความว่า นัก ศึ กษาระดั บปริ ญ ญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
กาแพงเพชร
“การศึกษาภาคปกติ”
หมายความว่า การจัดการศึกษาในเวลาราชการ
“การศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า การจั ด การศึ ก ษ าอื่ น ๆ นอกเหนื อ จากการจั ด
การศึกษาภาคปกติ
“นักศึกษาภาคปกติ”
หมายความว่า นักศึกษาที่จัดให้มีการเรียนการสอนในเวลาราชการ
“บุคลากรประจาการ” หมายความว่า บุ ค คลที่ ก าลั ง ปฏิ บั ติ ง านทั้ ง สั ง กั ด ภาครั ฐ บาลหรื อ
เอกชน โดยไม่จากัดอาชีพ
“นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาสาหรับ
บุคลากรประจาการ (กศ.บป.) หรือโครงการอื่นที่มหาวิทยาลัยจัดให้มีการเรียนการสอนที่นอกเหนือจากการศึกษาภาค
ปกติ
“ภาคการศึกษา”
หมายความว่า ภาคการศึกษาปกติในระบบทวิภาคโดย ๑ ปีการศึกษา
แบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ โดย ๑ ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ ซึ่งมหาวิทยาลัย
อาจจัดให้มีการศึกษาภาคฤดูร้อนสมทบภาคการศึกษาปกติด้วยก็ได้
“ภาคการศึกษาถัดไป” หมายความว่า ภาคการศึ ก ษาที่ ถั ด จากภาคการศึ ก ษาที่ นั ก ศึ ก ษา
ลงทะเบียนรายวิชานั้นไว้ โดยรวมภาคฤดูร้อนด้วย
“เกณฑ์ ม าตรฐานหลักสูตร” หมายความว่า เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึก ษาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
“กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา” หมายความว่า กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
หมวด ๑
ระบบการจัดการศึกษา
ข้อ ๖ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีได้ ๒ รูปแบบ คือ การศึกษาภาคปกติ และการศึกษา
ภาคพิเศษ ดังนี้
การจั ด การศึ ก ษาภาคปกติ ต้ อ งให้ ส อดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร ก รอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
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การจัดการศึกษาภาคพิเศษ ต้องดาเนินการให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และให้มีสัดส่วนการ
ลงทะเบียนและจานวนหน่วยกิตสอดคล้องกับการจัดการศึกษาภาคปกติ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
ข้อ ๗ กลุ่มหลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ข้อ ๘ การกาหนดรายวิชา การคิดหน่วยกิต และระยะเวลาการศึกษา
๘.๑ กาหนดให้รายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา ประกอบด้วย รหัสรายวิชา ชื่อวิชา จานวนหน่วยกิต จานวน
ชั่วโมงบรรยาย จานวนชั่วโมงปฏิบัติ และจานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตัวเอง การกาหนดรหัสรายวิชาวรรคแรก ให้เป็นไป
ตามประกาศมหาวิทยาลัย
๘.๒ การคิดหน่วยกิต และการกาหนดจานวนหน่วยกิ ต และระยะเวลาในการศึ กษาให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ข้อ ๙ การลงทะเบียน ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา โดยให้คณะ
ดาเนินการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาเพื่อให้คาแนะนาหรือคาปรึกษา ตลอดจนแนะแนวการศึกษา
ให้สอดคล้องกับแผนการศึกษา และให้นักศึกษาถือปฏิบัติตามข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
๙.๑ การลงทะเบียนของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ต่อไปนี้
๙.๑.๑ นักศึกษาภาคปกติให้ลงทะเบียนตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษา และสาหรับภาคฤดูร้อน ให้
ลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็นต้องลงทะเบียนมากกว่าที่กาหนด ให้อธิการบดี
เป็นผู้อนุมัติ โดยการเห็นชอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษา
(๒) ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาภาคพิเศษ ยกเว้นเป็นการลงทะเบียน
เรียนร่วมในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสาเร็จการศึกษา ทั้งนี้ หน่วยกิตรวมในภาคการศึกษานั้น ต้องไม่เกิน ๒๒ หน่วย
กิต การชาระเงินค่าลงทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี การศึกษาภาคพิเศษ
(๓) ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดที่ไม่ได้กาหนดไว้ในแผนการศึกษา ในช่วง
ระยะเวลาที่กาลั งออกฝึกประสบการณ์ วิช าชีพ หรือสหกิ จศึก ษา ยกเว้นการลงทะเบียนภาคการศึก ษาสุดท้ ายให้
ลงทะเบียนกับนักศึกษาภาคพิเศษได้
๙.๑.๒ นักศึกษาภาคพิเศษให้ลงทะเบียนตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา ในกรณีที่มีเหตุผลและ
ความจาเป็นต้องลงทะเบียนมากกว่าที่กาหนด ให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ โดยการเห็นชอบของประธานโปรแกรมวิชา
และคณบดี
(๒) นัก ศึก ษาต้ องขออนุญ าตจากอธิการบดีหรือผู้ที่รับมอบหมายจากอธิการบดี เพื่ อ
ลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิช าเพิ่ ม เติ ม จากแผนการศึ ก ษาในภาคการศึ ก ษาที่ มี ก ารลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา ที่ใช้เวลาฝึกหรือปฏิบัติงานในวันเวลาราชการได้ เฉพาะในกรณีที่เป็นการเรียน
ในภาคการศึกษาสุดท้ายเท่านั้น ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามวิธีการและขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(๓) มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาภาคปกติ
๙.๒ นักศึกษาที่ต้องการเพิ่มรายวิชาเรียนและได้รับอนุญาตจากอธิการบดีแล้ว ให้ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาเพิ่มเติมได้ในกรณีที่วันและเวลาเรียนไม่ซ้าซ้อนกัน และต้องไม่เกินที่กาหนดไว้ ตามข้อ ๙.๑.๑ หรือข้อ ๙.๑.๒
แล้วแต่กรณี
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๙.๓ การลงทะเบียนรายวิชาจะสมบูร ณ์ต่อเมื่อได้ชาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ใน
กรณีที่ลงทะเบียนเรียนล่าช้า การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชาระค่าธรรมการศึกษาล่าช้า และยื่นหลักฐานการ
ลงทะเบียนเรียนต่อมหาวิทยาลัย
๙.๔ รายวิชาใดที่ได้ผลการเรียนเป็น “I” หรือ “P” นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนรายวิชานั้นซ้าอีก
๙.๕ ในภาคการศึกษาใด หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนด้วยเหตุใด ๆ ภายในภาคการศึกษานั้น ๆ
จะต้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาสาหรับภาคการศึกษานั้น โดยยื่นคาร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาและ
ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด หากไม่ปฏิบัติตาม ให้
ถือว่านักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
๙.๖ อธิการบดีอาจอนุมัติให้นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้ถ้ามี
เหตุผลอันสมควร โดยให้ถือระยะเวลาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษานั้น เป็นระยะเวลาพักการศึกษา โดยนักศึกษา
จะต้ อ งชาระค่ า ธรรมเนี ย มเพื่ อ คื น สภาพการเป็ น นั ก ศึ ก ษาหรื อ ค่ า ธรรมเนี ยมอื่ น ๆ ตามที่ ก าหนดไว้ ในระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีสาหรับการศึกษาภาคปกติและการศึกษา
ภาคพิเศษ
๙.๗ ในกรณี มี โครงการแลกเปลี่ยนนัก ศึ กษา ระหว่างสถาบันการศึ กษาหรือ มี ข้อ ตกลงเฉพาะราย
อธิก ารบดี อ าจพิ จารณาอนุ มั ติให้ นัก ศึ ก ษาลงทะเบียนเรี ยนรายวิช าที่ เปิด สอนในสถาบัน การศึ ก ษาอื่ น แทนการ
ลงทะเบียนในมหาวิทยาลัย โดยเสียค่ าธรรมเนียมตามระเบียบมหาวิทยาลัยที่ เกี่ยวกั บการเก็ บเงินค่ าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรีสาหรับการศึกษาภาคปกติและการศึกษาภาคพิเศษ
๙.๘ การลงทะเบียนรายวิชา และการเพิ่ม – ถอนรายวิชา ให้ดาเนินการตามวิธีการและระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
หมวด ๒
การรับเข้าศึกษา
ข้อ ๑๐ คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิ ทยาลัย จะต้องสาเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จะต้องสาเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอื่น ๆ ที่เทียบเท่า และต้องมีคุณ สมบัติตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ให้มหาวิทยาลัยประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
คุณสมบัติผู้ที่จะศึกษาต่อในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๑ กระบวนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้มหาวิทยาลัยดาเนินการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้ที่มี
คุณสมบัติตามข้อ ๑๐ เข้าเป็นนักศึกษาเพื่ อศึกษาระดับปริญ ญาตรีในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ตามเงื่อนไขของ
หลักสูตรนั้น ๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัคร การสอบคัดเลือกหรือการสอบสัมภาษณ์ และรายงานตัวเป็น
นักศึกษา ที่กาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๒ การโอนผลการเรียน การยกเว้นการเรียนรายวิชา และการเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์ให้
มหาวิทยาลัย สามารถดาเนินการโอนผลการเรียน การยกเว้นการเรียนรายวิชา และเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
โดยให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีที่กาหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๓ มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญาตามแนวทางการจัด
การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญาได้
ข้อ ๑๔ อาจารย์ผู้สอนแต่ ละคนต้ อ งจัดทารายละเอี ยดของรายวิช า และรายงานผลการดาเนิ นการของ
รายวิชาที่ตนสอน
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ข้อ ๑๕ ในกรณีที่รายวิชาเดียวกันมีอาจารย์ผู้สอนหลายคน ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนร่วมกันจัดทารายละเอียด
ของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของรายวิชาแยกตามอาจารย์ผู้สอน
ข้อ ๑๖ ให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการทาหน้าที่ กากับ และควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสห
กิจศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ตลอดจนจัดทารายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา และรายงาน
ผลการดาเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้วย
ข้อ ๑๗ ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้งเพื่อให้
อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน
หมวด ๓
การลา การย้ายสาขา และการพ้นสภาพ
ข้อ ๑๘ การลา
๑๘.๑ การลาป่วย
นั ก ศึ ก ษาผู้ ใดที่ ป่ ว ยจนไม่ ส ามารถเข้ า ชั้ น เรี ย นได้ ให้ ยื่ น ใบลาต่ อ อาจารย์ ผู้ ส อน ในกรณี ที่
นักศึกษาป่วยติดต่อกันตั้งแต่ ๗ วันขึ้นไป ให้ยื่นใบลาตามแบบของมหาวิทยาลัยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมด้วย
ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง แล้ว
นาไปขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอน
๑๘.๒ การลากิจ
นักศึกษามีกิจจาเป็น ไม่สามารถเข้าเรียนในชั่วโมงเรียนได้ ให้ยื่นใบลาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว
นาไปขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอน ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วัน หากไม่สามารถยื่นใบลาล่วงหน้าได้ให้ยื่นวันแรกที่เข้า
เรียน
๑๘.๓ การลาพักการศึกษา
๑๘.๓.๑ นักศึกษาจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ ดังกรณีต่อไปนี้
(๑) ถูกเรียกพล ระดมพล หรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร
(๒) ได้ รั บทุ นแลกเปลี่ยนนั ก ศึ ก ษาระหว่า งประเทศ หรื อ ทุ น อื่ นใดซึ่ งมหาวิทยาลั ย
เห็นสมควรสนับสนุน
(๓) เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ
(๔) เมื่อถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
(๕) เหตุผลอื่น ๆ ที่คณะกรรมการตามข้อ ๓๕ เห็นสมควร
๑๘.๓.๒ นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษาเป็นเวลาหนึ่งภาคการศึกษาหรือมากกว่า ให้ยื่น
ใบลาตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย โดยผ่านการเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วให้อธิการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
๑๘.๓.๓ นั กศึ ก ษาที่ ลาพั ก การศึ กษา หรือ ถู ก สั่งพั กการศึ ก ษาตลอดหนึ่งภาคการศึ ก ษาหรือ
มากกว่า จะต้องชาระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
๑๘.๔ การลาออก
นัก ศึ ก ษาผู้ใดประสงค์ จะขอลาออก ต้ อ งขอลาออกตามวิธีก ารที่ ม หาวิทยาลัยก าหนด โดยผ่านการเห็ นชอบของ
ผู้ปกครอง อาจารย์ที่ปรึกษา และนายทะเบียน แล้วให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
ข้อ ๑๙ การย้ายสาขาวิชา
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๑๙.๑ การย้ายสาขาวิช าภายในคณะ ให้เป็ นไปตามเงื่อ นไขที่ ม หาวิท ยาลัยก าหนดและได้ รั บการ
เห็ น ชอบของประธานโปรแกรมวิ ช าเดิ ม ประธานโปรแกรมวิ ช าที่ จ ะย้ า ยสั ง กั ด และคณบดี ข องคณะ แล้ ว ให้
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยต้องทาให้แล้วเสร็จ ตามประกาศมหาวิทยาลัย
๑๙.๒ การย้ายสาขาวิชาไปต่างคณะ ให้เป็นตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกาหนดและได้รับความเห็นชอบ
ของประธานโปรแกรมวิชาเดิม ประธานโปรแกรมวิชาที่จะย้ายสังกัด คณบดีคณะเดิม และคณบดีของคณะที่จะย้ายไป
สัง กั ด แล้ วให้ ผู้ อ านวยการส านั ก ส่ ง เสริ ม วิช าการฯ เป็ น ผู้ พิ จารณาอนุ มั ติ โดยต้ อ งท าให้ แ ล้ วเสร็ จตามประกาศ
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๐ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาด้วยเหตุ ดังต่อไปนี้
๒๐.๑ เสียชีวิต
๒๐.๒ ลาออก
๒๐.๓ พ้นสภาพจากการขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๐
๒๐.๔ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากเกณฑ์การวัดและการประเมินผล ตามข้อ ๒๑
๒๐.๕ ถูกลบชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา เนื่องจากผิดวินัยนักศึกษาและเป็นไปตามการวินิจฉัยของ
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
๒๐.๖ มีสภาพเป็นนักศึกษาเกินระยะเวลาการศึกษาที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกาหนดไว้ หรือใช้เวลา
ในการศึกษาเกินกว่าที่กาหนดในข้อ ๓๑.๔ ตลอดจนขาดคุณสมบัติ ตามข้อ ๓๑.๒ และข้อ ๓๑.๓
๒๐.๗ ไม่ผ่านการประเมินรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือรายวิชาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเป็นครั้งที่สอง
๒๐.๘ ไม่ชาระค่าลงทะเบียนเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด และมิได้ขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๒๐.๙ สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๒๐.๔ ข้อ ๒๐.๕ ข้อ ๒๐.๖ ข้อ ๒๐.๗และข้อ ๒๐.๘ ให้
มหาวิทยาลัยประกาศให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ ๒๑ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากเกณฑ์การวัดและการประเมินผล
๒๑.๑ นักศึกษาภาคปกติ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๒๑.๑.๑ ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๒ นับตั้งแต่
เริ่มเข้าศึกษา
๒๑.๑.๒ ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๔ ที่ ๖ ที่ ๘
ที่ ๑๐ ที่ ๑๒ และที่ ๑๔ นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีเรียนหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๔ ที่
๖ ที่ ๘ ที่ ๑๐ ที่ ๑๒ ที่ ๑๔ ที่ ๑๖ และที่ ๑๘ นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีหลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี
๒๑.๑.๓ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด แต่ยังได้รับค่าระดับผลการเรียน
เฉลี่ยต่ากว่า ๑.๘๐
๒๑.๒ นักศึกษาภาคพิเศษ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๒๑.๒.๑ ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ที่ ๓ นับตั้งแต่
เริ่มเข้าศึกษา
๒๑.๒.๒ ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ที่ ๖ ที่ ๙ ที่
๑๒ ที่ ๑๕ ที่ ๑๘ และที่ ๒๑ นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีเรียนหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี
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๒๑.๒.๓ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด แต่ยังได้รับค่าระดับผลการเรียน
เฉลี่ยต่ากว่า ๑.๘๐
๒๑.๓ กรณีที่นักศึกษาเรียนได้จานวนหน่วยกิตครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับผล
การเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๑.๘๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ให้นักศึกษาผู้นั้นเรียนรายวิชาเพิ่มเพื่อปรับค่าระดับผลการเรียน
เฉลี่ยสะสมให้ถึง ๒.๐๐ ได้
หมวด ๔
การวัดผล การประเมินผลการศึกษา และการให้เกียรตินิยม
ข้อ ๒๒ ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องทาตลอดภาคการศึกษา
อย่างสม่าเสมอด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสังเกตพฤติกรรม เพื่อทราบ
ความก้าวหน้าในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ ๓๐ ถึง ๗๐ และต้องมีการสอบปลายภาคด้วย
เว้นแต่รายวิชาที่กาหนดให้ประเมินลักษณะอื่น ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผ่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี การอนุมัติ
ผลเป็นอานาจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย
รายวิชาใดที่อาจารย์ผู้สอนไม่รายงานผลการประเมินเป็นค่าระดับผลการเรียน โดยไม่ระบุสัญลักษณ์
อื่นใด และมิใช่รายวิชาที่นักศึกษาถอนการลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียนรายวิชานั้น
เป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๓ นักศึกษาจะต้องสอบปลายภาค และจะมีสิทธิ์ในการสอบปลายภาคต้องอยู่ในเกณฑ์ ต่อไปนี้
๒๓.๑ มีเวลาเรียนในรายวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด
๒๓.๒ ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ ให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการตามข้อ ๓๕ โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
๒๓.๓ ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใด น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จะไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคในรายวิชา
นั้น
๒๓.๔ ผู้ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค ตามข้อ ๒๓.๒ และข้อ ๒๓.๓ จะได้รับระดับผลการเรียนเป็น “E”
หรือ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๔ นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ แต่ขาดสอบปลายภาคจะได้รับผลการเรียนเป็น “I” และนักศึกษามีสิทธิ์ยื่น
คาร้องขอสอบภายในระยะเวลา ๑๕ วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาถัดไป และการพิจารณาให้อยู่
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตามข้อ ๓๕
ในกรณี ที่นัก ศึก ษาได้ รับอนุญ าตให้สอบ นักศึ กษาต้ อ งสอบให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกาหนดในภาคการศึกษาต่อไป ในกรณีที่ไม่อนุญาตให้สอบ หรืออนุญาตให้สอบแล้วนักศึกษาไม่มาสอบ
หรือไม่ยื่นคาร้องขอสอบตามกาหนด โดยไม่มีเหตุผลความจาเป็นและการอนุมัติจากคณะกรรมการตามข้อ ๓๕ โดย
ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ให้งานทะเบียนและประมวลผล ปรับระดับผลการเรียนเป็น “E” หรือ
“F” ตามระยะเวลาที่กาหนดในข้อ ๒๖.๓ วรรคสอง
ข้อ ๒๕ ให้มีการประเมินผลการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตร ดังนี้
๒๕.๑ ระบบที่มีค่าระดับผลการเรียน แบ่งออกเป็น ๘ ระดับ ดังต่อไปนี้
ระดับผลการเรียน
ความหมาย
ค่าระดับผลการเรียน
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
๔.๐๐
B+
ดีมาก (Very Good)
๓.๕๐
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B
C+
C
D+
D
E

ดี (Good)
๓.๐๐
ดีพอใช้ (Fairly Good)
๒.๕๐
พอใช้ (Fair)
๒.๐๐
อ่อน (Poor)
๑.๕๐
อ่อนมาก (Very Poor)
๑.๐๐
ตก (Fail)
๐.๐๐
กรณีที่มีจานวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ น้อยกว่า ๒๐ คน ให้ประเมินผลโดย
ใช้วิธีอิงเกณฑ์ตามข้อ ๒๕.๑
กรณีที่มีจานวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่ ๒๐ คนขึ้นไป ให้ประเมินผล
โดยวิธีอิงกลุ่มอย่างน้อย ๕ ระดับ ยกเว้นรายวิชาที่มีลักษณะเฉพาะ ได้แก่ ปัญหาพิเศษ โครงการพิเศษ โครงการศึกษา
เอกเทศทางสัมมนา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา รายวิชาการศึกษา
อิสระ และรายวิชาการฝึกทักษะและ/หรือปฏิบัติตลอดภาคการศึกษา (ดูจากเลขแสดง น(ท-ป-อ) เช่น ๑(๐-๖๐-๐))
เป็นต้น ให้ประเมินผลโดยวิธีอิงเกณฑ์ตามข้อ ๒๕.๑
ระบบที่มีค่าระดับผลการเรียนนี้ ใช้สาหรับประเมินรายวิชาเรียนตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัย
เปิดการเรียนสอน ระดับผลการเรียนที่ที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับผลการเรียน
เป็น “E” ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้นรายวิชาที่เป็นวิชาเลือก หมวด
วิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้
๒๕.๒ สาหรับรายวิชาที่หลักสูตหรือสภามหาวิทยาลัยกาหนดให้เรียนเพิ่มเติมตามข้อกาหนดเฉพาะ
โดยไม่คิดค่าระดับผลการเรียน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้
ระดับผลการเรียน
PD (Pass Distinction) หมายถึง “ผ่านดีเยี่ยม”
ระดับผลการเรียน
P (Pass)
หมายถึง “ผ่าน”
ระดับผลการเรียน
F (Fail)
หมายถึง “ไม่ผ่าน”
รายวิชาที่ได้ผลการเรียนเป็น “F” นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้
๒๕.๓ การประเมินรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ถ้า
ได้ระดับผลการเรียนต่ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่ถ้าได้รับการประเมินระดับ
ผลการเรียนต่ากว่า “C” เป็นครั้งที่สอง ถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
๒๕.๓.๑ นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือรายวิชาปฏิบัติงาน
ด้านวิชาชีพต่าง ๆ ตามลาดับก่อน – หลัง จึงจะลงทะเบียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา หรือการ
ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา
๒๕.๓.๒ ถ้ามีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา หรือ
การปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาตามลาดับไปแล้ว แต่รายวิชาในข้อ ๒๕.๓.๑ ไม่ผ่าน ให้ถือว่าการลงทะเบียนรายวิชา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา หรือการปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาเป็นโมฆะ โดยให้งานทะเบีย นและ
ประมวลผลดาเนินการปรับให้ได้ผลการเรียนเป็น "W"
ข้อ ๒๖ ให้ใช้สัญลักษณ์ดังต่อไปนี้ ในกรณีอื่น ๆ ที่ไม่มีค่าระดับผลการเรียน
๒๖.๑ AU (Audit) ใช้สาหรับการบันทึกผลการเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง และ
ปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินที่ผู้สอนกาหนด โดยไม่นับหน่วยกิต
๒๖.๒ W (Withdraw) ใช้สาหรับการบันทึกผลการเรียนของนักศึกษา กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
๒๖.๒.๑ นักศึกษาขอถอนรายวิชาเมื่อพ้นกาหนด ๑๕ วันนับตั้งแต่วันแรกของการเพิ่ม - ถอน
รายวิชา และก่อนกาหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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๒๖.๒.๒ นักศึกษาถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว
๒๖.๒.๓ นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อร่วมฟัง (Audit) และผลการเรียนรายวิชานั้นไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินที่ผู้สอนกาหนด
๒๖.๓ I (Incomplete) ใช้ ส าหรั บ การบั น ทึ ก ผลการเรี ยนของนั ก ศึ ก ษา ในกรณี ใดกรณี ห นึ่ ง
ดังต่อไปนี้
๒๖.๓.๑ เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังทางานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะต้อง
ขอรับการประเมินเป็นค่าระดับผลการเรียนให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาถัดไป
๒๖.๓.๒ เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิ์สอบปลายภาค แต่ข าดสอบปลายภาค และได้ยื่นคา
ร้องขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ซึ่งคณะกรรมการตามข้อ ๓๕ พิจารณาอนุญาตให้สอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้นได้
การให้ “I” แก่นักศึกษาคนใด อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่งบันทึกรายละเอียดคะแนนเก็บทั้งหมด
และผลการประเมินผลการศึกษาภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาถัดไป และในกรณีที่ไม่มีการประเมินผล
จากอาจารย์ผู้สอนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้งานทะเบียนและประมวลผล ปรับผลการเรียนรายวิชาที่ได้ “I” นั้น
เป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๗ รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาตามระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกั บการยกเว้นการเรียน
รายวิชา ให้ได้ผลการเรียนเป็น “P”
ข้อ ๒๘ การหาค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยประจาภาคการศึกษา และค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมให้คิด
เป็นเลขทศนิยม ๒ ตาแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ สาหรับรายวิชาที่นักศึกษาได้ผลการเรียนเป็น “I” ไม่ให้นาหน่วยกิตมารวม
เป็นตัวหารเฉลี่ย
กรณีที่สอบตกและต้องเรียนซ้า หรือกรณีสอบตกรายวิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเลือกเสรี
และเปลี่ยนไปเรียนรายวิชาอื่นแทน ให้นับรวมทั้งหน่วยกิตที่สอบตกและเรียนซ้าเพื่อใช้เป็นตัวหารเฉลี่ย
ข้อ ๒๙ นักศึกษาที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้ม หาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามควรแก่
กรณีดังนี้
๒๙.๑ ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป หรือ
๒๙.๒ ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคการศึกษานั้น หรือ
๒๙.๓ ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ ๓๐ ผู้ที่ได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๓๐.๑ ปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปีและ ๕ ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เมื่อเรียนครบหลักสูตร
แล้วได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ และ สาหรับผู้ที่ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง
๓.๖๐ แต่ไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
สาหรั บ ปริ ญ ญาตรี (ต่ อ เนื่ อ ง) สอบได้ ค่ า ระดั บ ผลการเรีย นเฉลี่ ยสะสมระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาหรือ
เทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า ๓.๖๐และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมจาก
การศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส่วนผู้ที่ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ย
สะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง ๓.๖๐ แต่ไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ ให้ได้เกียรตินิยมอันดับสอง
๓๐.๒ สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับผลการเรียน หรือไม่ได้ “F” ตาม
ระบบไม่มีค่าระดับผลการเรียน
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะพิจารณาผลการเรียน ในระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน
๓๐.๓ นัก ศึ ก ษาภาคปกติ ในกรณี ที่เรี ยนหลัก สูตร ๔ ปี มี สภาพการเป็น นัก ศึ กษาไม่ เกิน ๔ ปี
การศึกษาติดต่อกัน และในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๕ ปี มีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษาติดต่อกัน
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๓๐.๔ นัก ศึกษาภาคพิ เศษ ในกรณี ที่เรียนหลักสูตร ๔ ปี มี สภาพการเป็นนัก ศึกษาไม่ เกิ น ๔ ปี
การศึกษาติดต่อกัน และในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๕ ปี มีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษาติดต่อกัน
หมวด ๕
การสาเร็จการศึกษา
ข้อ ๓๑ ผู้ที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้
๓๑.๑ มีความประพฤติดี มีคุณธรรม
๓๑.๒ สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกาหนดให้
เรียนเพิ่มเติม
๓๑.๓ ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
๓๑.๔ ต้องมีระยะเวลาการศึกษา ดังนี้
๓๑.๔.๑ สาหรับนักศึกษาภาคปกติ ในกรณีหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่
ก่อน ๖ ภาคการศึกษา และไม่เกิน ๘ ปีการศึกษาและในกรณีหลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๘
ภาคการศึกษา และไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา
๓๑.๔.๒ สาหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ในกรณีหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี สาเร็จการศึกษาได้
ไม่ก่อน ๙ ภาคการศึกษา และไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา และในกรณีหลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน
๑๒ ภาคการศึกษา และไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา
กรณี มี ก ารโอนผลการเรี ย นหรื อ การยกเว้ น การเรี ย นรายวิ ช าให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้มีการทดสอบวัดความรู้ความสามารถ และ/หรือคุณลักษณะอื่น
ๆ ก่อนสาเร็จการศึกษา (Exit Exam) และให้ใช้เป็นข้อกาหนดในการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาได้ โดยให้ทาเป็น
ประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ ๓๒ การเสนอสาเร็จการศึกษา ให้นักศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ดาเนินการขอสาเร็จการศึกษาตามวิธีการและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๓๓ การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้มหาวิทยาลัยเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาและ
ดาเนิน การรับ จ่ายเงินค่ าธรรมเนี ยมการศึ ก ษาได้ ตามที่ ก าหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัย ที่ เกี่ ย วกั บการเก็ บ เงิ น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีสาหรับการศึกษาภาคปกติและการศึกษาภาคพิเศษ
ข้อ ๓๔ การจ่ายค่ าตอบแทนการสอน ให้ ม หาวิทยาลัยสามารถจ่ายค่ าตอบแทนการสอน โดยอาจจ่า ย
ค่าตอบแทนการสอนตามระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนสาหรับ การศึกษาภาคปกติ
และการศึกษาภาคพิเศษ
ข้อ ๓๕ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการวิชาการ” โดยให้มีกรรมการ
ประกอบด้วย
๓๕.๑ อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย
เป็นประธาน
๓๕.๒ คณบดีทุกคณะ
เป็นกรรมการ
๓๕.๓ ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เป็นกรรมการ
๓๕.๔ หัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบงานหลักสูตรและแผนการเรียน เป็นกรรมการ
๓๕.๕ หัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบงานทะเบียนและประมวลผล
เป็นกรรมการ
๓๕.๖ รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการและเลขานุการ
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๓๕.๗ หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการเป็นกรรมการหรือผู้ช่วยเลขานุการเพิ่มเติมก็ได้
แต่ทั้งนี้เมื่อรวมกันแล้วกรรมการทั้งหมดต้องไม่เกิน ๑๓ คน
ให้คณะกรรมการวิชาการทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนางานวิชาการของมหาวิทยาลัย
กลั่นกรองงานด้านวิช าการก่ อนเสนอให้ค ณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภาวิช าการ หรือ สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาเห็นชอบ และทาหน้าที่ อื่น ๆ ที่สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภาวิชาการหรือ
อธิการบดีมอบหมาย
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง มีอานาจหน้าที่ในการอนุมัติการประเมินผลการศึกษา
ข้อ ๓๖ การนับกาหนดวันสิ้นสุดภาคการศึกษา ให้ยึดถือวันที่มหาวิทยาลัยกาหนดเป็นวันสุดท้ายของการ
สอบปลายภาค
ข้อ ๓๗ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอานาจออกประกาศหรือคาสั่ง เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอานาจ
วินิจฉัยชี้ขาด การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(รองศาสตราจารย์โสรีช์ โพธิแก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีพ.ศ. ๒๕๕๐
---------------------------------------โดยที่ เป็ น การสมควรที่ จ ะให้ มี ระเบี ย บว่ าด้ ว ยการโอนผลการเรีย นและการยกเว้ น การเรีย นรายวิ ช าระดั บ
อนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เพื่ออานวยประโยชน์ให้แก่นักศึกษาของมหาวิยา
ลัยอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ออกระเบียบว่าด้วยการ
โอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐”
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
บรรดาระเบียบ คาสั่ง หรือข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ซึ่งได้
กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับที่ไม่ต่ากว่าอนุปริญญา
และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอื่น ที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
“สถาบั น อุด มศึกษา” หมายความว่า สถาบั น การศึกษาที่ มี การจั ดการเรีย น การสอนในระดั บ หลั ง
มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
“การศึกษาโดยระบบอื่น” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึก อาชีพ
และให้รวมถึงประสบการณ์จากการทางานด้วย
“การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การนาหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่เคยศึกษา
จากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก
“การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้ องเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งที่
หลั กสู ตรของมหาวิท ยาลัย กาหนด โดยน าหน่ วยกิตและผลการศึกษาในรายวิช าใดๆ ตามหลั กสู ตรระดั บเดี ยวกันของ
มหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการนาผลการศึกษาและหน่วยกิต
ของรายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น และผลการศึก ษาที่ได้รับจากการศึกษาโดยระบบอื่น
ที่มีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้น
การเรียน
ข้อ ๔ ผลการเรียน รายวิชาที่จะนามา ใช้ในการ โอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียน รายวิชาต้องเป็นผลการ
เรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน ๑๐ ปี นับจากวันสาเร็จการศึกษา หรือภาคเรียนสุดท้ายที่ได้รับผลการเรียน หรือ วัน
สุดท้าย ของการศึกษาโดยระบบอื่นที่ได้รับผลการเรียนนั้น แล้วแต่กรณี จนถึงวันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
กรณีที่ผลการเรียนรายวิชาที่นามาขอโอน หรือยกเว้ นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าที่กาหนดในวรรคต้น ผู้ขอ
โอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจาหลักสูตรของรายวิชาที่จะนามาขอโอนหรือยกเว้นการเรียน
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รายวิชา ทาการสอบประเมินความรู้ และนาผลการสอบประเมินความรู้ที่ผ่านเกณฑ์มาขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชา
ได้
ข้อ ๕ ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) เป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีแล้วแต่กรณีที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย และพ้น
สภาพนักศึกษาไปโดยไม่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา
(๒) เป็นนักศึกษาที่ ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น
(๓) เป็นนักศึกษาที่เปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตร
มหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาภาคปกติ
(๔)เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย
ข้อ ๖ การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
(๑) นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(๒) นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากมหาวิทยาลัยตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา
(๓) การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จากัดจานวนหน่วยกิตที่ขอ
โอน
(๔) ผลการเรียนรายวิชาที่จะนามาใช้เที ยบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่กาหนดในข้อ ๔ ของ
ระเบียบนี้ การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ ๗ ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) เป็นนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย
(๒) เป็นนักศึกษาที่ สาเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
(๓) เป็นนักศึกษาที่ ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย
(๔) เป็นนักศึกษาที่ได้ศึกษาจากการศึกษาโดยระบบอื่น
ผู้มีสิทธิ์ยกเว้นตาม (๓) และ (๔) ต้องมีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
การศึกษาอบรมตามกรณี ใน(๓) และการศึกษาโดยระบบอื่นตาม(๔) ที่น าผลการเรียนมาขอยกเว้นการเรียน
รายวิชา จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอื่นที่จัดขึ้น สาหรับผู้มีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ข้อ ๘ การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
(๑) รายวิชาที่นามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ากว่า C
(๒) การนาผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่นมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ใช้ผลการประเมินของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
(๓) สาหรับนั กศึกษาที่ ศึกษาตามหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาใน
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจานวน ๑๖ หน่วยกิต สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่เข้าศึกษา
ในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โดยไม่ต้องนาเงื่อนไขข้อ ๔ และข้อ ๘ (๑) มาใช้บังคับ
(๔) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีก วิชาเอกหนึ่ง โดยไม่ต้องนาเงื่อนไขข้อ ๔
และข้อ ๘ (๑) มาใช้บังคับ
(๕) จานวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นรายวิชา รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของหน่วยกิตรวมขั้นต่าที่
กาหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
(๖) ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๑ ปี
การศึกษา
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(๗) รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรี ยนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช้
อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน สาหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาตามข้อ ๘(๓) และ (๔) ให้นับหน่วย
กิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา
ข้อ ๙ นั ก ศึก ษาที่ จ ะขอโอนผลการเรีย นและยกเว้ น การเรีย นรายวิ ช า ต้ อ งด าเนิ น การให้ เสร็จ สิ้ น ภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๑๐ การนับจานวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ได้รับโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ถือเกณฑ์
ดังนี้
(๑) สาหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้นับผลการเรียนจานวน ๒๒ หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน
(๒) สาหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่น ให้นับผลการเรียนจานวน ๑๒ หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน
(๓) การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณี ในข้อ ๕(๑) ให้นับเฉพาะภาคเรียนที่เคยศึกษาและ
ได้รับผลการเรียน สาหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ ๕(๒), (๓) และ (๔) ให้นับจานวนภาคเรียนต่อเนื่องกัน
ข้อ ๑๑ การโอนผลการเรียน และการยกเว้น การเรียนรายวิชา ต้องชาระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิท ยาลั ย
กาหนดโดยความเห็นชอบของสภา
ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการเรียน หรือการยกเว้น
การเรียนรายวิชา
ข้อ ๑๓ นักศึกษาที่ได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ ๑๔ ให้อธิกาบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มีอานาจตีความ และวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มี
ปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ที่ 1981/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
--------------------------------

เพื่อให้การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดกาโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยี
อุต สาหกรรม ด าเนิ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) เพื่อให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
๑. อาจารย์พัชรมณฑ์ อ่อนเขต
ประธานกรรมการ
๒. นายพงศ์ธวัช คล้ายสุวรรณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. นายทินกร ธาราสินธ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. นายณัฐพงษ์ จันเต็ม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. อาจารย์ภัคพล รื่นกลิ่น
กรรมการ
๖. อาจารย์ธนวิทย์ ฟองสมุทร์
กรรมการ
๗. นางสาวอัชราภรณ์ แก้วกันยา
กรรมการ
๘. นางสาวอารียา ปิ่นมณี
กรรมการ
๙. อาจารย์สุธิดา ทับทิมศรี
กรรมการ
๑๐. อาจารย์น้าฝน สะละโกสา
กรรมการและเลขานุการ
สั่ง ณ วันที่ ๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ที่ 1982/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
--------------------------------

เพื่อให้การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดกาโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยี
อุต สาหกรรม ด าเนิ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) เพื่อให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
๑. อาจารย์ธนสิทธิ นิตยะประภา
ประธานกรรมการ
๒. นายจาเรียง วัยวัฒน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. นายพงศ์ธวัช คล้ายสุวรรณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. นายสมรวม มงคลแก้ว
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. ว่าที่ร้อยตรี จักรกฤษณ์ วิมลปัญญาธร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. นางสาวสุธิตา ศรีม่วง
กรรมการ
๘. นางสาวฉัตรสิทธิ ประสิทธิเขตกิจ
กรรมการ
๙. อาจารย์ธงเทพ ชูสงฆ์
กรรมการ
๑๐. อาจารย์ธัชชัย ช่อพฤกษา
กรรมการ
๑๑. อาจารย์สาวิตรี พรหมรักษา
กรรมการ
๑๒. นายพาสุ แจ้งดี
กรรมการ
๑๓. นายนัฏฐวี ปั๋นดี
กรรมการ
๑๔. อาจารย์บัณฑิต ศรีสวัสดิ์
กรรมการ
๑๕. อาจารย์พศวีร์ ศิริสราญลักษณ์
กรรมการและเลขานุการ

สั่ง ณ วันที่ ๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ภาคผนวก จ
ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

138
ชื่อ - นามสกุล
นายธนสิทธิ นิตยะประภา
ตาแหน่งทางวิชาการ 1. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบันที่สาเร็จ
ปีที่สาเร็จ
บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2553
บธ.บ. (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2551
2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง
วิจัย
ธนสิ ท ธิ นิ ต ยะประภา. (2561). การประยุ ก ต์ ใ ช้ ร ะบบสารสนเทศด้ า นการขายและสิ น ค้ า คงคลั ง
กรณีศึกษากิจการศรีอะไหล่ยนต์. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ครั้งที่ 5 วันที่ 8-9 มีนาคม 2561, หน้า 169.
บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ
ธนสิทธิ นิตยะประภา. (2561). การศึกษาการบริหารงานด้านคลังสินค้าของผู้ประกอบการกิจการ อาเภอ
เมื อ ง จั ง หวั ด แพงเพชร. รายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิ ช าการเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม
ระดับชาติ ครัง้ ที่ 4 (4th I-TECH CON) วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2561, หน้า 441.
3. รายวิชาที่สอน
รหัสวิชา
5772204
5773101
5772101
5773108

ชื่อวิชา
การออกแบบระบบคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า
สาหรับโลจิสติกส์
เทคโนโลยีการเก็บรักษาสินค้าและสินค้าคงคลัง
การวิเคราะห์เชิงปริมาณสาหรับการจัดการโลจิสติกส์
การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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ชื่อ - นามสกุล
นายบัณฑิต ศรีสวัสดิ์
ตาแหน่งทางวิชาการ 1. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบันที่สาเร็จ
บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วท.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ปีที่สาเร็จ
2554
2551

2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง
วิจัย
บัณฑิต ศรีสวัสดิ์. (2561). แนวทางการจัดการเส้นทางการขนส่งโดยนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
(GIS) มาประยุกต์ ใช้กั บโรงน้าดื่ ม ธารธิ ป . การประชุมวิช าการระดับชาติ มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 วันที่ 8-9 มีนาคม 2561, หน้า 163.
บัณฑิต ศรีสวัสดิ์. (2561). การศึกษาการบริหารงานด้านคลังสินค้าของผู้ประกอบการกิจการ อาเภอเมือง
จังหวัดกาแพงเพชร. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ
ครัง้ ที่ 4 (4th I-TECH CON) วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2561, หน้า 441..
3. รายวิชาที่สอน
รหัสวิชา
5772102
5772104
5774103
5774104

ชื่อวิชา
การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์
เทคโนโลยีการขนส่ง
การจาลองสถานการณ์ทางโลจิสติกส์
ซอฟแวร์ประยุกต์ในการจัดการโลจิสติกส์

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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ชื่อ - นามสกุล
นายพศวีร์ ศิริสราญลักษณ์
ตาแหน่งทางวิชาการ 1. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบันที่สาเร็จ
ปีที่สาเร็จ
MSc (Logistics and Supply Chain
Birmingham City University, 2558
Management)
United Kingdom.
ทลบ. (การจัดการท่าอากาศยาน)
สถาบันการบินพลเรือน.
2553
2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง
บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
Photsawi Sirisaranlak. (2 0 1 7 ) . The Cool Supply Chain Management for Cut Flowers.
Proceeding, I-SEEC 2017, The 8th International Science, Social Sciences, Engineering
and Energy Conference. PhranaKhon Rajabhat University, วั น ที่ 15-17 มี น าคม 2560
หน้า 446-453.
บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ
พศวีร์ ศิ ริส ราญลั ก ษณ์ . (2561). การจั ด การโซ่ อุป ทานยางพารา ในอาเภอเมือ ง จังหวัด กาแพงเพชร.
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่
7-8 สิงหาคม 2561, หน้า 80-88.
3. รายวิชาที่สอน
รหัสวิชา
5772206
5771201
5772202
5773202

ชื่อวิชา
การนาเข้าและส่งออก
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
ระบบบรรจุภัณฑ์สาหรับงานโลจิสติกส์
การจัดการโซ่อุปทานสาหรับธุรกิจค้าปลีก

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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ชื่อ - นามสกุล
นางสาวสุธิดา ทับทิมศรี
ตาแหน่งทางวิชาการ 1. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

สถาบันที่สาเร็จ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ปีที่สาเร็จ
2555
2549

2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง
วิจัย
สุธิดา ทับทิมศรี. (2562). แนวทางการพัฒนาทางการตลาดของธุรกิจน้าผลไม้ เฟริส์ท การ์เด้น อาเภอแม่สอด
จังหวัดตาก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ครั้งที่ 6 วันที่ 20 ธันวาคม 2562, หน้า 1207.
บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
Sutida Tubtimsri. (2017). Increasing Efficiency Cost of Green Supply Chain : Proceedings,
The ICMBE & ICTTL 2017. วันที่ 9-11 มีนาคม 2560. หน้า 145.
3. รายวิชาที่สอน
รหัสวิชา
5772102
5772103
5774103
5772206

ชื่อวิชา
การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับโลจิสติกส์
การจาลองสถานการณ์ทางโลจิสติกส์
การนาเข้าและส่งออก

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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ชื่อ - นามสกุล
นางสาวพัชรมณฑ์ อ่อนเชด
ตาแหน่งทางวิชาการ 1. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบันที่สาเร็จ
บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยภาคกลาง

ปีที่สาเร็จ
2553
2548

2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง
บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
พัชรมณฑ์ อ่อนเชด, ธนวิทย์ ฟองสมุทร์. (2562). มาตรฐานเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ของประเทศ
ไทย. วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562. หน้า 41-48
น้าฝน สะละโกสา, พัชรมณฑ์ อ่อนเชด, พีรภัทร, สันติสุข กาญจนพันธ์บุญ และวิรุฬห์ ปินรุม. (2561). แนวทาง
ในการแก้ไขปัญ หากระบวนการจัดการโลจิสติกส์แ ละโซ่อุปทาน กรณี ศึกษา ร้านต่อผลไม้
อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก. การประชมุวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่
5 วันที่ 2-5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.
3. รายวิชาที่สอน
รหัสวิชา
5772101
5773108
5771101
5771204

ชื่อวิชา
การวิเคราะห์เชิงปริมาณสาหรับการจัดการโลจิสติกส์
การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์
ความรู้พื้นฐานโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
การบัญชีการเงินสาหรับโลจิสติกส์

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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ชื่อ - นามสกุล
นางสาวน้าฝน สะละโกสา
ตาแหน่งทางวิชาการ 1. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบันที่สาเร็จ
ปีที่สาเร็จ
บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2553
วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก 2549
2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง
วิจัย
น้าฝน สะละโกสา, พั ช รมณฑ์ อ่ อนเชด, พี ร ภั ท ร, สั น ติ สุ ข กาญจนพั น ธ์บุ ญ และวิรุฬ ห์ ปิ น รุม . (2561).
แนวทางในการแก้ไขปัญหากระบวนการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กรณี ศึกษา ร้านต่อ
ผลไม้ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก. การประชมุวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติราชภัฏวิจัย
ครั้งที่ 5 วันที่ 2-5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, หน้า 603.
น้าฝน. สะละโกสา ,ธันย์ชนก บุญเลิศ,ศักดิธัช อินเตชะ และอัสนี จันป้อตา. (2561). การจัดการสินค้าคงคลัง
ประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรณีศึกษาร้าน M-STORE อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก. การประชุม
วิชาการระดับชาติครั้งที่ 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร. หน้า 96.
3. รายวิชาที่สอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
5772204
การออกแบบระบบคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า
3(2-2-5)
สาหรับโลจิสติกส์
5773101
เทคโนโลยีการเก็บรักษาสินค้าและสินค้าคงคลัง
3(2-2-5)
5771203
การจัดซื้อและการจัดการผู้ขาย
3(2-2-5)
5773207
การขนถ่ายวัสดุ
3(2-2-5)

