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  เรื่อง  หนา 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 1 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 2 
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 2 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 2 
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
3 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 4 
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 4 
12. ผลกระทบจาก 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ

สถาบัน 
6 

13. ความสัมพันธกับหลกัสูตรอ่ืนที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 7 
   

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 9 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 9 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 10 
   

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 12 
1. ระบบการจัดการศึกษา 12 
2. การดําเนินการหลักสูตร 12 
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 14 
4. องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถามี) 28 
5 ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย   29 
   

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 30 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 30 
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 31 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) 
35 

   

หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 49 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด) 49 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 49 
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 50 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 51 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 51 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 51 
   

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 53 
1. การกํากับมาตรฐาน 53 
2. บัณฑิต 53 
3. นักศกึษา 54 
4. อาจารย 54 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 55 
6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 56 
7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 58 
   

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 59 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 59 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 59 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 59 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 59 
   

ภาคผนวก  60 
ภาคผนวก ก   คําอธิบายรายวิชา 61 
ภาคผนวก ข ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรระหวางหลักสูตรใหม พ.ศ. 2556 กับ หลักสูตร
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ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
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ภาคผนวก  จ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวาดวยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี พ.ศ. 2555 
164 

ภาคผนวก  ฉ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวาดวยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2552  
และฉบับที่ 2  พ.ศ. 2558 
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ภาคผนวก  ช ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เ ร่ืองการบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2557 
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ภาคผนวก  ซ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เ ร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2558 

183 

ภาคผนวก ฌ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวาดวยการจัดการศึกษาในภาคฤดูรอน พ.ศ. 2550  
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
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ภาคผนวก ญ คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ (ราง) ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชา 
การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน  
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ภาคผนวก ฎ คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร (ภายใน) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต             

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน  
200 

ภาคผนวก ฏ คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร (ภายนอก) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต             
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน  

203 

ภาคผนวก ฐ บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ 206 
ภาคผนวก ฑ ประวัติ/ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 215 

   
   
   

 



รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           คณะวิทยาการจัดการ     
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร  
ภาษาไทย      :   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
ภาษาอังกฤษ  :    Bachelor of Business Administration Program in Logistics and  

Supply Chain Management 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
ภาษาไทย ชื่อเต็ม (ไทย)      :   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน) 
                     ชื่อย่อ (ไทย)       :   บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)  
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม (อังกฤษ)   :   Bachelor of Business Administration  

    (Logistics and Supply Chain Management)                  
  ชื่อย่อ (อังกฤษ) :  B.B.A. (Logistics and Supply Chain Management) 
 

3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
- 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
    ไม่น้อยกว่า  139  หน่วยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี)  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  
และ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ พ.ศ. 2552 (มคอ.1) 

5.2 ประเภทของหลักสูตร 
เป็นหลักสูตรทางวิชาการ 

5.3  ภาษาที่ใช้ 
5.3.1 จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   
5.3.2 เอกสารและต าราในวิชาของหลักสูตรเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5.4 การรับเข้าศึกษา 
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทย  ได้เป็นอย่างดี 
 
 
 



2 
 

มคอ.2 
 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
เป็นหลักสูตรที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพ่ือสร้างความร่วมมือทางวิชาการ 

โดยมีสถานประกอบการเป็นแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนกับผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
มีประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงานจริง ได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา และจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
เรียนรู้กับการท างาน เพ่ือพัฒนา เพ่ิมศักยภาพของนักศึกษา รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ ระหว่างบุคลากร
ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้ตรงตามความต้องการของตลาด 

   
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ พ.ศ.2556 ก าหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
  คณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที ่4/2561 วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 
  คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที ่7/2561 วันที ่20 สิงหาคม 2561 
 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

 ครั้งที ่9/2561 วันที่ 3 กันยายน 2561 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อนุมัติหลักสูตรในการประชุม 

 ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 25 ตุลาคม 2561 
 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน   
 หลักสูตรมีความพร้อมที่จะเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกส์ พ.ศ.2552 (มคอ.1)  
ในปีการศึกษา 2564  

 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 1.  งานด้านโลจิสติกส์/ซัพพลายเชน  
 2.  งานด้านการน าเข้า-ส่งออก                    

3.  งานด้านตัวแทนออกของ                                                
4.  งานด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
5.  งานด้านคลังสินค้า/ศูนย์กระจายสินค้า 
6.  งานด้านการขนส่ง/กระจายสินค้า 
7.  งานด้านการจัดซื้อ 
8.  งานด้านสินค้าคงคลัง 
9.  ประกอบอาชีพอิสระ 
10. งานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ เช่น นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน 
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9. ช่ือ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ
ที ่

เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ – สกุล 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
1 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ดร.พิชิต  พระพินิจ 

 

ปร.ด. 
บธ.ม. 
ศ.ม. 
ศศ.บ. 

เศรษฐศาสตร ์
การจัดการโลจิสติกส ์
เศรษฐศาสตร ์
สังคมศาสตร ์

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัเกริก 
สถาบันเทคโนโลยสีังคม 

2552 
2557 
2537 
2534 

2 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นางสาวรัชนีวรรณ  พูลสวสัดิ ์
 

บธ.ม. 
บธ.บ. 

 
ศศ.บ. 

การจัดการโลจิสติกส ์
การจัดการธุรกิจบริการ  
(การจัดการโลจิสติกส์) 
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 
สถาบันราชภฏัอุบลราชธานี 

2554 
2558 

 
2546 

3 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นางสาวณปาล  อุทยารัตน ์
 

บธ.ม. 
ศศ.บ. 

การจัดการโลจิสติกส ์
การจัดการทั่วไป  
แขนงการตลาด 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
สถาบันราชภฏัยะลา 

2553 
2546 

4 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นางรดาศา  เนตรแสงส ี
 

บธ.ม. 
บธ.บ. 

 
ศศ.บ. 

การจัดการโลจิสติกส ์
การจัดการธุรกิจบริการ  
(การจัดการโลจิสติกส์) 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 

2554 
2558 

 
2551 

5 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นายไพโรจน์  ชัชวาลย์ 
 

บธ.ม. 
บธ.บ. 

การจัดการโลจิสติกส ์
การจัดการทั่วไป 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 

2554 
2552 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน   
      มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

การเปิดเสรีทางการค้าและกระจายกิจกรรมการผลิตของธุรกิจต่างๆ ทั้ งในระดับโลกและ 
ระดับภูมิภาคซึ่งธุรกิจไทยก าลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ต้องอาศัยความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจที่ไม่เพียง
มาจากการเพ่ิมผลิตภาพภายในบริษัทของตนเอง แต่ก็ยังรวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบความร่วมมือ
ภายในห่วงโซ่อุปทานด้วย จึงเป็นที่มาของการขยายขอบเขตความส าคัญของแนวคิดเรื่องการบริหารจัดการ  
โลจิสติกส์ (Logistics Management) ไปยังการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) 
ปัจจุบันกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เป็นกรอบทิศทางการบริหารในระยะยาว  
มีเป้าหมายให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน น้อมน าการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ โดยมี
สาระส าคัญในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 7 เรื่องการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เป็นยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งกรอบ
แนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ในระยะ 5 ปีแรกมีเป้าหมายในการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์  
เพ่ือการเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและเป็นประตูการค้า ยกระดับการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน พัฒนาระบบ 
NSW (National Single Window) ให้เชื่อมโยงสมบูรณ์ และปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พัฒนามาตรฐานวิชาชีพโลจิสติกส์และบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
สู่ความเป็นชาติการค้าเป็นศูนย์กลางการค้าที่ผู้ประกอบการมีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้บนเวทีโลก 
สร้างประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคและใช้ฐานเศรษฐกิจดิจิทัลและการพัฒนานวัตกรรม ซ่ึงแนวทางการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาโลจิสติกส์มีเป้าหมายส าคัญด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานที่มุ่งสู่
อนาคตของประเทศ ให้สัมฤทธิ์ผลโดยยกระดับศักยภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม สนับสนุนฐาน
อุตสาหกรรมเดิมและอุตสาหกรรมอนาคตให้เป็นฐานสร้างรายได้ใหม่ของประเทศ พัฒนาระบบบริหาร
จัดการโลจิสติกส์ภาคการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ เพ่ิมขีดความสามารถของธุรกิจบริการโลจิสติกส์ พัฒนา
ศักยภาพแรงงานให้มีทักษะสูงและมีมาตรฐานสากล ด าเนินกิจกรรมโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560 -2564)  
ที่มีวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์คือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการในการเก็บเกี่ยวมูลค่าเพ่ิมจาก
ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Enhancement) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการ
ระบบโลจิสติกส์ โดยการพัฒนาเพ่ิมมูลค่าห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือพัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหาร
จัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานให้ได้มาตรฐานสากล สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิม และสามารถบริหาร
จัดการตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานจนถึงจุดจ าหน่ายสินค้าสู่ผู้อุปโภคบริโภคได้ ซึ่งมีกลยุทธ์ คือการยกระดับการ
บริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน  (ส านักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) 

การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจและสังคม การค้าและการลงทุน  
การท่องเที่ยว และการเกษตรรวมถึงอุตสาหกรรมการเกษตร โดยเป็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับศักยภาพและ
พ้ืนที่ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ จังหวัดอุดรธานี  
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จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวล าภู และจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งกลุ่มจังหวัดมีชายแดนติดกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มากกว่ากลุ่มจังหวัดอ่ืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มี
พรมแดนติดกับ สปป.ลาว ความยาวพรมแดนประมาณ 527 กิโลเมตร ในพ้ืนที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเลย 
หนองคาย และบึงกาฬ จากความสะดวกของเส้นทางคมนาคมการเชื่อมต่อเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) สามารถขยายการค้า การลงทุน การบริการ 
ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาเป็นผู้ส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และจีน 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดมีทั้งภาคบริการ ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และการค้า แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัดมีเป้าหมายส าคัญที่จะพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม การค้าและ
การลงทุน การท่องเที่ยวและการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ซึ่งการจัดการโลจิสติกส์และ 
ห่วงโซ่อุปทานจะเป็นส่วนประกอบอันส าคัญที่จะอ านวยการให้เกิดการค้าชายแดน การบริหารต้นทุน อีกทั้ง
แผนการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ โลจิสติกส์พาร์คตามแนวชายแดน เพ่ือให้มีศักยภาพในการแข่งขันและรองรับ
ประชาคมอาเซียนได้ และเป็นไปตามวิสัยทัศน์ คือ “เกษตรอุตสาหกรรมชั้นน า การค้าและการท่องเที่ยวสากล 
ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน” (ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1, 2561)  

ตามพันธกิจด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก การยกระดับคุณภาพและ
ผลิตผลทางการเกษตร และการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุน ซึ่งจังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่มีชายแดน 
ติดกับ สปป.ลาว มีด่านถาวรที่เป็นมาตรฐานสากล 3 ด่าน ได้แก่  1) ด่านถาวรบ้านเชียงคาน 2) ด่านถาวร 
บ้านคกไผ่ 3) ด่านถาวรสะพานมิตรภาพน้ าเหือง ไทย -ลาว และมีจุดผ่อนปรนจ านวน 3 ด่าน ได้แก่  
1) จุดผ่อนปรนบ้านเหมืองแพร่ ต าบลนาแห้ว อ าเภอนาแห้ว 2) จุดผ่อนปรนบ้านนาข่า ต าบลปากหมัน  
อ าเภอด่านซ้าย 3) จุดผ่อนปรนบ้านนากระเซ็ง ต าบลอาฮี อ าเภอท่าลี่ ท าให้มีโอกาสในการพัฒนาได้ และ 
มีพืชเกษตรที่ส าคัญ คือ ยางพารา ข้าวโพด อ้อย และมันส าปะหลัง หรือมีพืชเกษตรชนิดใหม่ที่มีแนวโน้ม 
ตามความต้องการของตลาดมาสร้างความเติบโตให้ภาคการเกษตร สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์  
การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร และยุทธศาสตร์การส่งเสริม
และสนับสนุนเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการผลิตและการบริการเชิงสร้างสรรค์ โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือพัฒนา
สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการให้เติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  (ส านักงาน
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ, 2561)      

 
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 ส านักงานสถิติแห่งชาติได้ท าการศึกษาแนวโน้มความต้องการแรงงานของตลาดแรงงานในประเทศไทย 
ด้วยการคาดประมาณความต้องการแรงงานด้านอุปทานของผู้ท างาน ตั้งแต่ปี 2560-2564 เป็นระยะเวลา 5 ปี 
ซึ่งเป็นช่วงของการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พบว่าความต้องการแรงงานที่ส าเร็จ
การศึกษาปริญญาตรีเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 6.96 (จาก 5.16 ล้านคน เป็น 5.52 ล้านคน) ความต้องการแรงงาน 
ด้านกิจกรรมคลังสินค้าและกิจกรรมที่สนับสนุนการขนส่ง เป็นอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นมากขึ้นร้อยละ 
31.40 (จาก 2.14 แสนคน เป็น 2.81 แสนคน) ตัวแทนทางธุรกิจ เช่น ตัวแทนพิธีการศุลกากร และตัวแทน
ผู้รับจัดการขนส่งสินค้า เป็นต้น เพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 47.86 (จาก 8.50 หมื่นคน เป็น 1.26 แสนคน) 
เจ้าหน้าที่วางแผนจัดส่งสินค้า เจ้าหน้าที่วางแผนสั่งซื้อสินค้า นักวิเคราะห์แผนการขนส่ง มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
ประมาณร้อยละ 48.73 (จาก 1.14 หมื่นคน เป็น 1.70 หมื่นคน) กิจกรรมไปรษณีย์และการรับส่งพัสดุภัณฑ์ 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 31.24 (จาก 6.72 หมื่นคน เป็น 8.82 หมื่นคน) (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560) ส่งผลให้ 
ในปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้ 
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ของศาสตร์เชิงวิชาการต่างๆ เข้าด้วยกัน ท าให้เกิดการเชื่อมโยงของธุรกิจ และสร้างให้บุคลากรเกิดแนวคิดเชิง
ระบบ กล่าวคือ ไม่ได้พิจารณาเพียงแค่แผนก หรือหน่วยงาน หรือองค์กรหนึ่งเท่านั้น แต่ต้องพิจารณาทั่วทั้ง
องค์กร ไปตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจในทุกๆ ส่วน และต้องค านึงถึงตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า  ไปจนถึงปลายน้ า 
โดยมีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จ านวน 54 แห่ง มีหลักสูตรทั้งหมด 85 หลักสูตร 
เป็นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ด้านโลจิสติกส์ จ านวน 21 หลักสูตร และหลักสูตรวิทยาศาสตร์ด้านโลจิสติกส์ 
จ านวน 11 หลักสูตร และหลักสูตรบริหารธุรกิจด้านโลจิสติกส์จ านวน 53 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตร
บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จ านวน 5 หลักสูตร สาขาการจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทาน จ านวน 8 หลักสูตร สาขาการจัดการโลจิสติกส์ จ านวน 26 หลักสูตร และอ่ืนๆ เช่น สาขา
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ สาขาธุรกิจพาณิชย์นาวี สาขาการค้าระหว่างประเทศ อีกจ านวน 14 
หลักสูตร (ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2561) 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชด ารัส “....อยากให้ทุกคนมีก าลังใจที่จะท าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏของเรา 
เป็นประโยชน์กับประชาชน เป็นประโยชน์ต่อภูมิภาค และท้องถิ่นจริงๆ จังๆ ในเรื่องการด ารงชีวิต ในเรื่อง
ความรู้ทั่วไป และข้อส าคัญคือผลิตคนดี ผลิตคนดีที่เห็นประโยชน์แก่ชาติ ศาสนา พระมาหากษัตริย์ และสังคม 
คิดว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันที่เป็นประโยชน์และเป็นกลไกที่พัฒนาประเทศได้อย่างยิ่ง ถ้าหากตั้งใจ 
ร่วมกัน และคุยกันมากๆ จะเป็นสถาบันหลักที่พัฒนาประเทศและประชาชนได้อย่างมาก ...” เพ่ือสนอง 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา พล.อ. ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี จึงได้น าพระราชด ารัสดังกล่าว 
มาเป็นแนวทางในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีเป้าหมายคือ ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
และพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ตน เพ่ือให้สอดรับกับพระบรมราโชบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏจึงได้จัดท า 
ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ  
1) การพัฒนาท้องถิ่น 2) การผลิตและพัฒนาครู 3) ยกระดับคุณภาพการศึกษา 4) พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับพระบรมราโชบาย ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ.2560-2579) รวมทั้งสถานการณ์การพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ท าให้มี
ความจ าเป็นต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ  
ซัพพลายเชน (Logistics and Supply Chain Management) โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  
มีสมรรถนะที่ตลาดแรงงานต้องการ พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน มุ่งการพัฒนา
ศักยภาพของบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน สามารถบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ า  
กลางน้ า ไปจนถึงปลายน้ า เน้นการปฏิบัติ รองรับการเปลี่ยนแปลง ลดต้นทุน เพ่ิมมูลค่าสินค้า เพ่ิมศักยภาพ
การแข่งขันด้านการค้า การลงทุน มีความรู้ด้านการค้าชายแดน การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ สามารถน า
ความรู้ไปพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการในท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพใหมีขีดความสามารถ 
ในการแขงขันทางการค้าระหว่างประเทศ ให้เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และ 
ห่วงโซ่อุปทานของประเทศไทย ที่ก าหนดให้ครอบคลุมไปถึงการพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน ทั้งส่วนที่อยู่
ภายในประเทศและเชื่อมโยงสู่ต่างประเทศ โดยบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
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ที่เป็นไปตามบริบทและความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
ที่มีชายแดนติดกับ สปป.ลาว ซึ่งมีเป้าหมายส าคัญที่จะพัฒนาขีดความสามารถ ขยายการค้า การลงทุน  
การบริการ ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาเป็นผู้ส่งออกไปยัง สปป.ลาว เวียดนาม เมียนมา กัมพูชา และจีน  
        

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
 เป้าหมายการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย มีดังนี้ 

12.2.1 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพัน 
ต่อท้องถิ่น น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

12.2.2 พัฒนาการวิจัยที่มีคุณภาพและบูรณาการงานวิจัยสู่การเรียนการสอน การบริการ 
วิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล 

12.2.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรม 
ของท้องถิ่นและของชาติ 

12.2.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนให้มีจิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรมจริยธรรม
และความสามารถในการบริหารงาน พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 

12.2.5 ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค 

12.2.6 ศึกษาวิจัย หาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ให้เหมาะสมกับการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่นและภูมิภาค 

12.2.7 ศึกษาวิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริในการ
ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

12.2.8 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพคล่องตัว ตามแนวทางการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี
                   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สอดคล้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็น
ก าลังส าคัญของการพัฒนาบุคลากรของประเทศ ร่วมชี้น าสังคมให้เห็นถึงความส าคัญการพัฒนาคนในทิศทาง
ของการพัฒนาชาติ ดังนั้นในการจัดท าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และ 
ซัพพลายเชน จึงก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในการผลิตบัณฑิต เพ่ือบรรลุเป้าหมายในแต่ละพันธกิจ 
ที่เก่ียวข้องกับการผลิตบัณฑิต และการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 
 
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่น  รายวิชาที่เปิด
สอนเพ่ือให้บริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน  หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน) 
  13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

13.1.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
                13.1.2  กลุ่มวิชาแกนบริหารธุรกิจ 
  13.1.3  หมวดวิชาเลือกเสรี 
 
 
 



8 
 

มคอ.2 
 

 
  13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่นักศึกษาจากคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน สามารถมาเรียนได้ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีรายวิชา
ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรอ่ืนได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี สาขาวิชาการจัดการ โลจิสติกส์
และซัพพลายเชนสามารถเปิดสอนในรายวิชาหมวดเนื้อหาบังคับ รายวิชาในหมวดวิชาเลือก เปิดสอนให้กับ
นักศึกษาหลักสูตรอื่นสามารถลงทะเบียนเรียนในหมวดเลือกเสรีได้ 
 
        13.3  การบริหารจัดการ   
    มีการบริหารจัดการหลักสูตรโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และคณะกรรมการบริหาร
สาขาวิชา ซึ่งมีหน้าที่ส าคัญในการจัดการเรียนการสอน และบริหารงานด้านวิชาการให้เป็นไปตามแผนงาน  
โดยท างานประสานกับคณะกรรมการวิชาการคณะ การด าเนินงานด้านวิชาการอยู่ภายใต้นโยบาย  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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หมวดที่ 2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร  
1.1 ปรัชญา 
    มุงผลิตบัณฑิตทางดานการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชนท่ีมีคุณธรรม ทักษะทางวิชาการ  

เพื่อตอบสนองความตองการของทองถ่ินสูสากล 
 

1.2 ความสําคัญ 
แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาโลจิสติกสภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป  มีเปาหมายสําคัญ 

ดานการพัฒนาระบบโลจิสติกสและหวงโซอุปทานที่มุงสูอนาคตของประเทศ เชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและเปน
ประตูการคา ยกระดับการบริหารจัดการซัพพลายเชน ยกระดับระบบโลจิสติกสของประเทศ สนับสนุนการเปน
ศูนยกลางทางการคา การบริการ การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน  
ซึ่งโลจิสติกสและซัพพลายเชนเปนเคร่ืองมือที่สําคัญท่ีชวยในการบริหารจัดการ สนับสนุนกิจกรรมตางๆ  
เชน การจัดหา การจัดซื้อ การจัดการสินคาคงคลัง การจัดการคลังสินคา การนําเขาและสงออก การขนสงและ
กระจายสินคาไปถึงจุดที่มีการใชงานหรือถึงผูบริโภคโดยมีกระบวนการที่ทําใหตนทุนตํ่าสุด และตอบสนอง
ลูกคาไดอยางทันทวงที สงเสริมใหมีความรูและทักษะในการประกอบอาชีพที่เปนไปตามความตองการของ
ตลาดแรงงาน พัฒนามาตรฐานวิชาชีพโลจิสติกสและบุคลากรใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีชายแดนติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)  
ซึ่งสามารถขยายการคา การลงทุน การบริการ ทําใหผูประกอบการสามารถพัฒนาเปนผูสงออกไปยังประเทศ
กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และจีน ดังนั้น เพื่อสนองพระบรมราโชบายที่อยากทําใหมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเปนประโยชนกับประชาชน เปนประโยชนตอภูมิภาคและทองถิ่น และยุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ ระยะ 20 ป(พ.ศ.2560-2579) ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาทองถิ่น หลักสูตรจึง 
มุงผลิตบัณฑิตใหเปนผูมีวินัย มีความมานะ อดทน บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรมอันดี มีความรู
ทางดานโลจิสติกสและซัพพลายเชน สามารถบริหารจัดการตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา ไปจนถึงปลายน้ํา เนนการ
ปฏิบัติ รองรับการเปลี่ยนแปลง ลดตนทุน เพ่ิมมูลคาสินคา เพ่ิมศักยภาพการแขงขันดานการคา การลงทุน  
มีความรูดานการคาชายแดน การขนสงสินคาระหวางประเทศ สามารถนําความรูไปพัฒนาและสงเสริม
วิสาหกิจชุมชน ผูประกอบการในทองถิ่น พัฒนาศักยภาพใหมีขีดความสามารถในการแขงขันทางการคา
ระหวางประเทศ       
 

1.3 วัตถุประสงค 
1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม สามารถทํางาน

รวมกับผูอ่ืนไดอยางสรางสรรค โดยเฉพาะตองมีวินัย ตรงตอเวลา และมีความซื่อสัตยสูง 
          1.3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิต ที่มีความรู ความสามารถในการคิดวิเคราะหหลักการและทฤษฎี ดานโลจิสติกส
และซัพพลายเชน สามารถนําไปประยุกตใชในการวางแผน การบริหาร และแกไขปญหาในการประกอบอาชีพ 
ทั้งอาชีพอิสระ หนวยงานเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองคกรของรัฐบาลอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยัง
สามารถนําศาสตรอ่ืนท่ีเก่ียวของมาประยุกตใชกับโลจิสติกสและซัพพลายเชนได  
          1.3.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถคิด วิเคราะห สังเคราะห บูรณาการความรูและประสบการณ
อยางเปนระบบ มีศักยภาพในการแกปญหาไดอยางสรางสรรคโดยนําหลักการที่ เรียนมาไปประยุกต
สถานการณจริงไดทุกสถานการณ และอางอิงไดอยางเหมาะสม และจะตองตระหนักในสิ่งแวดลอมดวย 
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          1.3.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความเปนผูนํา มีโลกทัศนท่ีกวางไกล สามารถทํางานกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี  
มีเจตคติท่ีดี มีคุณภาพ และทักษะเพียงพอที่จะสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเอง
ใหมีความรับผิดชอบสูงตอชุมชนทองถ่ิน  
          1.3.5 เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดมากกวาหนึ่งภาษา และ 
มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

            1.3.6 เพ่ือผลิตบัณฑิตใหสามารถนําแนวคิดเชิงการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน ไปใชในการ
ประกอบอาชีพและประยุกตใชในการดํารงชีวิต การทํางานรวมกับบุคคลอ่ืนไดทุกระดับอยางเหมาะสม  
เพื่อประโยชนตอตนเองและสังคม 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 
1) ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ 
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ     
โล จิสติ ก ส แล ะซัพพลาย เช น  
ใหมีมาตรฐานไมต่ํ ากวา สกอ. 
และม าต รฐาน คุณ วุฒิ ระ ดั บ
ป ริญ ญ าต รี ส า ข าโล จิส ติ ก ส  
พ.ศ. 2552 กําหนด 
 
 

1) พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจากหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
โลจิสติกส พ.ศ.2556 
2) ติดตามประเมินหลักสูตรอยางตอเนื่อง
สม่ําเสมอ 
3) เชิญ ผู เชี่ ย วช าญ ด าน โล จิสติ กสและ 
ซัพพลายเชนทั้ งภาครัฐและเอกชนมามี 
สวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร 

1) เอกสารปรับปรุงหลักสูตร /      
  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส

และซัพพลายเชน 
2) รายงาน ผลการป ระเมิ น
หลักสูตร 
3) ขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ
ดานโลจิสติกสและซัพพลาย
เชนท้ังภาครัฐและเอกชนที่มี
สวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร 
 
 

2) ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑติสาขาวิชาการจัดการ 
โลจิสติกสและซัพพลายเชน  
ใหสอดคลองกับความตองการ
ของตลาดแรงงาน 
 

1) ติดตามการเปลี่ยนแปลงความตองการ
ของสถานประกอบการที่ใชบัณฑิตสาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
2) ติดตามความพึงพอใจของบัณฑิต และ
นักศึกษา 

1) รายงานผลความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการในดาน
ทักษะ ความรู ความสามารถใน
ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 
2) รายงานผลความพึงพอใจ
ข อ ง บั ณ ฑิ ต ห ลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชา
ก าร จั ดก ารโล จิส ติ ก ส แล ะ 
ซพัพลายเชน 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 
3) แผนการติดตามผลการนํ า 
หลักสูต รไป ใช ให เป น ไปต าม
ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2552  และมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกส 
พ.ศ. 2552  
 

1) จัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า แ ห ง ช า ติ  (Thailand 
Qualifications Framework for Higher 
Education; TQF:HEd) 
2) จัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ
องคประกอบการประกันคุณภาพการศกึษา 
3) ดําเนินการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตร
เปนระยะๆ ทุก 5 ป 

1) เอกสารรายละเอียดของ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน (มคอ.2) 
2) รายงานการประเมินตนเอง       
การประกันคุณภาพการศึกษา 
(SAR) 

 

 
4) พั ฒ น าบุ ค ล าก ร เพ่ื อ เพิ่ ม
ศั ก ย ภ า พ ใ ห ก า ว ทั น ต อ
วิวัฒ น าก ารและองค ค วาม รู 
ให ม ใน ด า น โล จิ ส ติ ก ส แ ล ะ 
ซัพพลายเชน 

 

1) สนับสนุน สงเสริมบุคลากรใหมีการพัฒนา
องคความรูใหม 
2) บริการวิชาการชุมชนและทองถ่ิน 
3) บูรณาการความรูด านโล จิสติกสและ 
ซัพพลายเชนกับการเรียนการสอนและ 
การวิจัย 
 

1) หลักฐานการสงบุคลากรเขา
รับการฝกอบรม 
2) งาน บ ริ ก า ร วิ ช าก ารต อ
อาจารยในหลักสูตร 
3) ผลงานวิจัยและงานวิชาการ
ของอาจารยและนักศึกษา 

 



12 
 

มคอ.2 
 

หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ   

ระบบการศึกษาใชระบบการศึกษาแบบทวิภาคโดย 1 ปการศึกษา แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษา 
และ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห ทั้งนี้ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเลย วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2555 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน   
 กําหนดใหมีระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ ใหเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2555 (ภาคผนวก ง หมวด 5) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวาดวยการจัดการศึกษาในภาคฤดูรอน  พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2557  (ภาคผนวก 
ฌ หมวด 5) 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  
 ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2555 

(ภาคผนวก ง หมวด 5) 
 

2. การดําเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน   

 ภาคเรียนที่ 1  เดือน สิงหาคม - ธันวาคม 
 ภาคเรียนที่ 2  เดือน มกราคม - พฤษภาคม 
 ภาคฤดูรอน  เดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 

  และใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2555 
(ภาคผนวก ง  หมวด 5) 
 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศกึษา 

2.2.1 สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรอืเทียบเทาข้ึนไป 

2.2.2 มีคุณสมบัติอ่ืนครบถวนตามประกาศ  หรือเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วาดวย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2555 (ภาคผนวก ง  หมวด 1) 

 2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
2.2.1 พ้ืนฐานความรูทางดานภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร คอมพิวเตอร และศาสตรอื่นท่ีเก่ียวของ

แตกตางกัน 

2.2.2 นักศึกษามีปญหาเก่ียวกับการปรับตัว การเรียนรูในมหาวิทยาลัย ตลอดจนการขาดเปาหมาย 
ของการศึกษา 

 2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

 2.4.1 สงเสริมใหนักศึกษาเขารับการอบรมความรูพื้นฐาน เตรียมความพรอมปรับพื้นฐาน ใหกับ
นักศึกษาใหมกอนเปดภาคเรียนและสงเสรมิพัฒนาในระหวางภาคเรียนท่ีเปดทําการสอนตามความเหมาะสม   
            2.4.2 จัดอาจารยที่ปรึกษาเพ่ือใหคําแนะนําแกนักศึกษาแรกเขา ในการปรับตัวในมหาวิทยาลัยและ
กิจกรรมตางๆ เพ่ือสรางความสัมพันธระหวางอาจารย นักศึกษารุนพ่ีกับนักศึกษารุนนอง 
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2.5  แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป   
 

ระดับ/ชั้นป 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ชั้นปที่ 1 80 80 80 80 80 

ชั้นปที่ 2 - 80 80 80 80 

ชั้นปที่ 3 - - 80 80 80 

ชั้นปที่ 4 - - - 80 80 

รวม 80 160 240 320 320 

คาดวาจะจบการศึกษา - - - 80 80 
 

2.6  งบประมาณตามแผน 
 

 

2.7  ระบบการศึกษา 
  แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผานส่ือส่ิงพิมพเปนหลัก 
 แบบทางไกลผานส่ือแพรภาพและเสียงเปนส่ือหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนส่ือหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอรเน็ต 
 อ่ืนๆ (ระบ)ุ 

 
2.8  การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา (ถามี) 

 ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.2552 และระเบียบ
มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ฉ หมวด 9) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียด ปงบประมาณ 
 

2562 2563 2564 2565 2566 

งบบุคลากร 1,800,000 1,900,000 2,000,000 2,100,000 2,200,000 

งบลงทุน 3,100,000 2,800,000 2,600,000 3,000,000 3,000,000 

งบดําเนินการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,100,000 1,200,000 

รวม 5,900,000 5,700,000 5,600,000 6,200,000 6,400,000 
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
3.1  หลักสูตร 

 3.1.1 จํานวนหนวยกิต  รวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา        139 หนวยกิต 
  3.1.2 โครงสรางหลักสูตร  
 

หมวดวิชา เกณฑมาตรฐาน 
ไมนอยกวา 

โครงสรางหลักสูตร 
ไมนอยกวา 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต 30 หนวยกิต 
1) กลุมวิชาภาษาเพ่ือการส่ือสาร  10   หนวยกิต 
2) กลุมวิชามนุษยศาสตร  6   หนวยกิต 
3) กลุมวิชาสังคมศาสตร  6   หนวยกิต 
4) กลุมวิชาคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 8   หนวยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 84 หนวยกิต 103 หนวยกิต 
1) กลุมวิชาแกน  45 หนวยกิต 
2) กลุมวิชาเฉพาะดาน   
-   วิชาเนื้อหาบังคับ 
-   วิชาเนื้อหาเลือก 
-   วิชาปฏิบัติการและฝก
ประสบการณวิชาชีพ / สหกิจ
ศึกษา 

 36 หนวยกิต 
15 หนวยกิต 
7 หนวยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 6 หนวยกิต 
รวม 120 หนวยกิต 139 หนวยกิต 
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3.1.3 รายวิชา 
ในหมูวิชา (358.....) การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชา โดยกําหนด

รหัสวิชาและความหมายของรหัสวิชา ดังน้ี 
กําหนดใหมีรหัสวิชาเปนตัวเลขจํานวน  7  ตัวโดยมีความหมายดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

โดยมคีวามหมายของตัวเลข  ดังน้ี 
  เลขตัวที่  1  2  และ  3    หมายถึง หมวดวิชาและ หมูวิชา (358…..) 
  เลขตัวที่  4   หมายถึง ระดับความยากงาย/ช้ันป 
  เลขตัวที่  5   หมายถึง ลักษณะเน้ือหา/กลุมวิชา 

เลขตัวที่  6  และ  7  หมายถึง ลําดับกอน-หลังของวิชา 
 
โดยกําหนดความหมายของตัวเลขตามลักษณะเนื้อหา/กลุมยอยของสาขาวิชา  ดังนี้ 
    (1)  โลจิสติกส / ซัพพลายเชน    (358-1--) 
    (2)  สินคาคงคลัง / คลังสินคา    (358-2--) 
    (3)  การจัดหา / การจัดซื้อ    (358-3--) 
    (4)  การขนสง / การกระจายสินคา   (358-4--) 
    (5)  เทคโนโลยี / สารสนเทศ     (358-5--) 
    (6)  กฎหมาย / การประกันภัย      (358-6--) 
    (7)  นําเขา-สงออก / พิธีการศุลกากร   (358-7--) 
    (8)  การฝกประสบการณวิชาชีพ    (358-8--)  
    (9)  โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ  (358-9--) 
          โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

ลําดับกอนหลงั 

ลักษณะเน้ือหา 

ระดับความยากงาย หรือชั้นป 

หมวดวิชาและหมูวิชา 
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 รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  จํานวนหนวยกิต  จํานวนชั่วโมงบรรยาย  
จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติ และจํานวนช่ัวโมงศึกษาดวยตนเองโดยกําหนดแยกตามหมวดวิชา ดังนี้ 
 

ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ไมนอยกวา      30  หนวยกิต 
1)   กลุมวิชาภาษาเพ่ือการส่ือสาร  เรียนทั้งหมด     10  หนวยกิต 

-วิชาบังคับ    บังคับเรียน           6  หนวยกิต 
 

0001101 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร  
(Thai for Communication) 

2(2-0-4) 

0001102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
(English for Communication) 

2(2-0-4) 

0001103 สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา 
(Information Searching for Study) 

2(2-0-4) 

 
-วิชาเลือก   ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ีจํานวน      4 หนวยกิต 
0001104 การฟง-พูด ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน

ชีวิตประจําวัน 
(Listening and Speaking English for Daily Life 
Communication) 

2(2-0-4) 

0001105 การอาน-เขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการส่ือสารใน
ชีวิตประจําวัน 
(Reading and Writing English for Daily Life 
Communication) 

2(2-0-4) 

0001106 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารวัฒนธรรม 
(English for Cultural Communication) 

2(2-0-4) 

0001107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ 
(English for Communication in the Workplace) 

2(2-0-4) 

 
      2)  กลุมวิชามนุษยศาสตร ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้จํานวน     6 หนวยกิต  

0002101 พระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนาชีวิตและสังคม  
(Buddhism for Living and Social 
Development) 

2(2-0-4) 

0002102 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน 
(Human Behavior and Self Development) 

2(2-0-4) 

0002103 สนุทรียภาพของดนตรีกับชีวิต 
(Music and Life Appreciation) 

2(2-0-4) 

0002104 ศิลปะและการออกแบบ  
(Arts and Design) 

2(2-0-4) 

0002105 สนุทรียภาพการแสดง 
(Art Performance Appreciation) 

2(2-0-4) 
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                 3)  กลุมวิชาสังคมศาสตร ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ีจํานวน     6 หนวยกิต         

  
 4)  กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้จํานวน      8 หนวยกิต 
       

0004101 การคิดและการตัดสินใจ  
(Thinking and Decision Making) 

2(2-0-4) 
 

0004102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  
(Computer Technology)  

2(2-0-4) 

0004103 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  
(Exercise for Health) 

2(2-0-4) 

0004104 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิต  
(Science and Technology for Quality of Life) 

2(2-0-4) 

0004105 วิทยาศาสตรเพื่อสุขภาพ  
(Science for Health) 

2(2-0-4) 

0004106 ชีวิตกับส่ิงแวดลอม  
(Life and Environment) 

2(2-0-4) 

0004107 เทคนิคการบํารุงรักษาเครื่องใชในชีวิตประจําวัน                     
(Household Appliances Maintenance 
Techniques) 

2(2-0-4) 

0004108 การปลูกพืชและเลี้ยงสัตวในชีวิตประจําวัน   
(Raising Crops and Animals in Daily Life) 

2(2-0-4)                 

 
 
 
 

0003101 ระบบสังคมไทย  
(Thai Society System) 

2(2-0-4) 

0003102 ระบบสังคมโลก  
(Global Society System) 

2(2-0-4) 

0003103 ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน  
(Business and Daily Life)  

2(2-0-4) 

0003104 ไทเลยศึกษา  
(Loei Study) 

2(2-0-4) 

0003105 ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน  
(Thailand and ASEAN Community)      

2(2-0-4)   

0003106 เศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน 
 (Economy in Daily Life)      

2(2-0-4) 
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 ข. หมวดวิชาเฉพาะ                                                                 103  หนวยกิต 
  1)  กลุมวิชาแกน                                             45  หนวยกิต                  
  

3502101 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 1   
(English for Business 1) 

3(2-2-5) 

3502102 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 2   
(English for Business 2) 

3(2-2-5) 

3502105 กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย   
(Commercial and Business Law) 

3(3-0-6) 

3502205 เศรษฐศาสตรเพ่ือการจัดการธุรกิจ   
(Economics for Business Management) 

3(3-0-6) 

3503103 ภาษาจีนสําหรับธุรกิจ 1     
(Chinese for Business 1) 

3(2-2-5) 

3503204 การวิเคราะหเชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ 
(Quantitative Analysis and Business Statistics) 

3(3-0-6) 

3503901 หลักการวิจัยทางธุรกิจ   
(Principles of  Business  Research)  

3(2-2-5) 

3521104 หลักการบัญชีช้ันตน   
(Principles of Accounting) 

3(2-2-5) 

3531101 การเงินธุรกิจ   
(Business  Finance) 

3(3-0-6) 

3541101 หลักการตลาด 
(Principles  of  Marketing) 

3(3-0-6) 

3561105 การจัดการและองคการ   
(Management and Organizations) 

3(3-0-6) 

3562212 จริยธรรมทางธุรกิจ   
(Business Ethics) 

3(3-0-6) 

3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย 
(Human Resource Management) 

3(3-0-6) 

3563301 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 
(Production and Operation Management) 

3(3-0-6) 

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ     
(Strategic  Management) 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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   2) กลุมวิชาเฉพาะดาน  ประกอบดวย  3  กลุมวิชา  ดังตอไปน้ี  
          2.1) วิชาเนื้อหาบังคับ        36     หนวยกิต 

 

3581101 หลักการจัดการโลจิสติกส  
(Principles of Logistics Management) 

3(3-0-6) 

3582201 การจัดการสินคาคงคลัง  
(Inventory Management) 

3(2-2-5) 

3582202 การจัดการคลังสินคา  
(Warehouse Management) 

3(2-2-5) 

3582401 การจัดการการขนสงและการกระจายสินคา 
(Transportation and Distribution Management) 

3(2-2-5) 

3582702 หลักการคาและการนําเขา-สงออกสินคาระหวางประเทศ 
(Principles and Import-Export for International Trade) 

3(2-2-5) 

3582703 ผูรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศและตัวแทนออกของ 
(Freight Forwarder and Customs Broker) 

3(2-2-5) 

3583108 การจัดการซัพพลายเชน   
(Supply Chain Management) 

3(2-2-5) 
 

3583301 การจัดการการจัดหาและจัดซ้ือ 
(Procurement and Purchasing Management) 

3(3-0-6) 

3583401 การคาชายแดนและการขนสงสินคาขามพรมแดน  
(Border Trade and Cross Border Transport) 

3(2-2-5) 

3583502 การจัดการดิจิทัลซัพพลายเชน 
(Digital Supply Chain Management) 

3(2-2-5) 

3584101  การจัดการซัพพลายเชนระดับโลก 
(Global Supply Chain Management)  

3(3-0-6) 

3584902 สัมมนาปญหาดานการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
(Seminar for Logistics and Supply Chain Management 
Problems) 

3(2-2-5) 
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2.2) วิชาเนื้อหาเลือก  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ีไมนอยกวา  15 หนวยกิต 
   

3532202 การภาษีอากรธุรกิจ 
(Business Taxation) 

3(3-0-6) 

3582101 การจัดการบริการดานโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
(Logistics and Supply Chain Service Management) 

3(3-0-6) 

3582601 กฎหมายและราคาศุลกากร 
(Law and GATT Valuation) 

3(3-0-6) 

3582704 สทิธิประโยชนทางศุลกากร 
(Customs Privilege) 

3(3-0-6) 
 

3583101 โลจิสติกสกับการพัฒนาเศรษฐกิจในอาเซียน 
(Logistics and  Economic  Development in ASEAN) 

3(2-2-5) 

3583105 การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชนเพ่ือส่ิงแวดลอม 
(Green Logistics and Supply Chain Management) 

3(3-0-6) 

3583109 ภาษาอังกฤษสําหรับโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
(English for Logistics and Supply Chain) 

3(2-2-5) 

3583110 การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชนสําหรับการเกษตร 
(Logistics and Supply Chain for Agriculture 
Management) 

3(3-0-6) 

3583201 บรรจุภัณฑสําหรับโลจิสติกส  
(Packaging for Logistics) 

3(2-2-5) 

3583404 การจัดการการขนสงทางอากาศ 
(Air Transportation Management) 

3(2-2-5) 

3583406 การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ  
(Multimodal Transportation)  

3(3-0-6) 

3583407 การจัดการธุรกิจพาณิชยนาวี 
(Maritime Business Management) 

3(2-2-5) 

3583408 การจัดการการขนสงทางถนนและทางราง 
(Roads and Rails Transportation Management) 

3(2-2-5) 

3583501 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส 
(Information Technology for Logistics) 

3(2-2-5) 

3584901 การวิจัยดําเนินการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
(Logistics and Supply Chain Operation Research)  

3(2-2-5) 

3584903 โครงงานสําหรับการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
(Project for Logistics and Supply Chain Management) 

3(2-2-5) 
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              2.3) วิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ    ไมนอยกวา 7 หนวยกิต 
กําหนดใหนักศึกษาทุกคนตองผานการเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษากอน จึงจะสามารถ 

เลือกเรียนระหวางรายวิชาการฝกประสบการณดานโลจิสติกสและซัพพลายเชนหรือสหกิจศึกษา 
 
  -วิชาบังคับ    บังคบัเรียน           1  หนวยกิต 

3503802 เตรียมสหกิจศึกษา     
(Pre-Cooperative Education)               

1(90) 

 
 -วิชาเลือก   ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ีจํานวน      6 หนวยกิต 

3584802 การฝกประสบการณดานโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
(Field Experience in Logistics and Supply Chain) 

6(540) 

3504803 สหกิจศึกษา 
(Cooperative Education) 

   6 หนวยกิต 

 

 

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                                   6 หนวยกิต 
  ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยไมซํ้ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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3.1.4  แสดงแผนการศึกษา 
 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
หมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาแกน 
 
 
กลุมวิชาเฉพาะดาน 
- วิชาเนื้อหาบังคับ 
 

xxxxxxx 
xxxxxxx 
xxxxxxx 

 
3521104 
3541101 
3561105 

 
3581101 

วิชาศึกษาทั่วไป 
วิชาศึกษาทั่วไป 
วิชาศึกษาทั่วไป 
 
หลักการบัญชีชั้นตน 
หลักการตลาด 
การจัดการและองคการ 
 
หลักการจัดการโลจิสติกส 

2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 

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

 
3(3-0-6) 

รวม 18 
 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
หมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาแกน 
 
 
กลุมวิชาเฉพาะดาน 
- วิชาเนื้อหาบังคับ 
 

xxxxxxx 
xxxxxxx 
xxxxxxx 

 
3531101 
3502101 
3562402 

 
3582202 
3582401 

วิชาศึกษาทั่วไป 
วิชาศึกษาทั่วไป 
วิชาศึกษาทั่วไป 
 
การเงินธุรกิจ 
ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 1 
การจัดการทรัพยากรมนุษย 
 
การจัดการคลังสินคา 
การจัดการการขนสงและการกระจาย
สนิคา 
 

2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 

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

 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

 

รวม 21 
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ปท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
หมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาแกน 
 
กลุมวิชาเฉพาะดาน 
- วิชาเนื้อหาบังคับ 
 
- วิชาเนื้อหาเลือก 
 

xxxxxxx 
xxxxxxx 
xxxxxxx 

 
3502102 
3563301 

 
3582201 
3583301 
xxxxxxxx 

วิชาศึกษาทั่วไป 
วิชาศึกษาทั่วไป 
วิชาศึกษาทั่วไป 
 
ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 2 
การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 
 
การจัดการสินคาคงคลัง 
การจัดการการจัดหาและจัดซ้ือ 
วิชาเนื้อหาเลือก 

2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 

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

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

รวม 21 
 
 

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
หมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาแกน 
 
 
กลุมวิชาเฉพาะดาน 
- วิชาเนื้อหาบังคับ 
 
 
 
- วิชาเนื้อหาเลือก 

xxxxxxx 
xxxxxxx 

 
3502105 
3502205 
3562212 

 
3582702 

 
3582703 

 
xxxxxxxx 

วิชาศึกษาทั่วไป 
วิชาศึกษาทั่วไป 
 
กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย 
เศรษฐศาสตรเพ่ือการจัดการธุรกิจ 
จริยธรรมทางธุรกิจ 
 
หลักการคาและการนําเขา-สงออกสินคา
ระหวางประเทศ 
ผูรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ
และตัวแทนออกของ 
วิชาเนื้อหาเลือก 
 

2(2-0-4) 
2(2-0-4) 

 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 
3(2-2-5) 

 
3(2-2-5) 

 
3(x-x-x) 

รวม 22 
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ปท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
หมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาแกน 
กลุมวิชาเฉพาะดาน 
- วิชาเนื้อหาบังคับ 
 
 
- วิชาเนื้อหาเลือก 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
 

xxxxxxx 
xxxxxxx 

 
3503103 

 
3583108 
3583401 

 
xxxxxxx 
xxxxxxx 

วิชาศึกษาทั่วไป 
วิชาศึกษาทั่วไป 
 
ภาษาจีนสาํหรับธุรกิจ 1 
 
การจัดการซัพพลายเชน 
การคาชายแดนและการขนสงสินคาขาม
พรมแดน 
วิชาเนื้อหาเลือก 
วิชาเลือกเสรี 

2(2-0-4) 
2(2-0-4) 

 
3(2-2-5) 

 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

 
3(x-x-x) 
3(x-x-x) 

รวม 19 
 

ปท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
หมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาแกน 
 
กลุมวิชาเฉพาะดาน 
- วิชาเนื้อหาบังคับ 
- วิชาเนื้อหาเลือก 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
 

xxxxxxx 
xxxxxxx 

 
3503204 
3503901 

 
3583502 
xxxxxxx 
xxxxxxx 

วิชาศึกษาทั่วไป 
วิชาศึกษาทั่วไป 
 
การวิเคราะหเชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ 
หลักการวิจัยทางธุรกิจ 
 
การจัดการดิจิทัลซัพพลายเชน 
เนื้อหาเลือก 
วิชาเลือกเสรี 
 

2(2-0-4) 
2(2-0-4) 

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

 
3(2-2-5) 
3(x-x-x) 
3(x-x-x) 

รวม 19 
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ปท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาแกน 
กลุมวิชาเฉพาะดาน 
- วิชาเนื้อหาบังคับ 
 
 
- วิชาเนื้อหาเลือก 
- วิชาปฏิบัติการและ 
ฝกประสบการณวิชาชีพ 

 
3564201 

 
3584101 
3584902 

 
xxxxxxx 
3503802 

 

 
การจัดการเชิงกลยุทธ 
 
การจัดการซัพพลายเชนระดับโลก 
สมัมนาปญหาดานการจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 
วิชาเน้ือหาเลือก 
เตรียมสหกิจศึกษา 
 

 
3(3-0-6) 

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

 
3(x-x-x) 
1(90) 

 
รวม 13 

 
 

ปท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
- วิชาปฏิบัติการและ 
ฝกประสบการณวิชาชีพ 

 
3584802 

 
3504803 

 
การฝกประสบการณดานโลจิสติกส
และซัพพลายเชน หรือ 
สหกิจศึกษา  
   

 
6(540) 

 
6 หนวยกิต 

รวม 6 
 

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
คําอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก ก. 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

  

ลําดับท่ี เลขประจําตวัประชาชน ตําแหนงทางวิชาการ ชื่อ – สกุล 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา 
สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ป พ.ศ. 
1 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชิต  พระพินิจ 

 
ปร.ด. 
บธ.ม. 
ศ.ม. 
ศศ.บ. 

เศรษฐศาสตร 
การจัดการโลจิสติกส 
เศรษฐศาสตร 
สังคมศาสตร 
 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยเกริก 
สถาบันเทคโนโลยีสังคม 

2552 
2557 
2537 
2534 

2 x-xxxx-xxxxx-xx-x 
 

อาจารย นางสาวรัชนีวรรณ  พูลสวัสด์ิ 
 

บธ.ม. 
บธ.บ. 

 
ศศ.บ. 

การจัดการโลจิสติกส 
การจัดการธุรกิจบริการ  
(การจัดการโลจิสติกส) 
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 
สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี 

2554 
2558 

 
2546 

3 x-xxxx-xxxxx-xx-x 
 

อาจารย นางสาวณปาล  อุทยารัตน 
 

บธ.ม. 
ศศ.บ. 

การจัดการโลจิสติกส 
การจัดการทั่วไป  
แขนงการตลาด 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
สถาบันราชภัฏยะลา 

2553 
2546 

4 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย นางรดาศา  เนตรแสงสี 
 

บธ.ม. 
บธ.บ. 

 
ศศ.บ. 

การจัดการโลจิสติกส 
การจัดการธุรกิจบริการ  
(การจัดการโลจิสติกส) 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

2554 
2558 

 
2551 

5 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย นายไพโรจน  ชัชวาลย บธ.ม. 
บธ.บ. 

การจัดการโลจิสติกส 
การจัดการทั่วไป 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

2554 
2552 
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3.2.2  อาจารยพิเศษ 
 

ลําดับท่ี ตําแหนง ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ สาขา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

1 อาจารยประจําคณะพาณิชยศาสตร 
และการบัญชี 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย (พิเศษ) ดร.จักรกฤษณ  ดวงพัสตรา Ph.D. 
M.T.M. 

 
บธ.บ. 

Doctor of Philosophy (Economics) 
Master of Transport Management  
(Academic Excellence) 
พาณิชยนาวี 

University of Sydney 
University of Sydney 
 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2 นายกสมาคมตัวแทนออกของ 
รับอนุญาตไทย 

นายเลิศชาย  พงษโสภณ M.B.A. 
บธ.บ. 

International Executive  
การจัดการธุรกิจบริการ 

Templeton Collage 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

3 นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ 
ดานศุลกากรทาลี่ จังหวัดเลย 

นายสนธยา  ดวงแข พบ.ม. 
น.บ. 

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต 
นิติศาสตร 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

4 ประธานสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชูปถัมภ 

ดร.ปริญ  วีระพงษ ปร.ด. 
บธ.ม. 
ศศ.บ. 

การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
การจัดการโลจิสติกส 
อุตสาหกรรมการทองเท่ียว 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

5 Supply chain Manager 
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด 
(มหาชน) 

นางสาวมายาวีร  ไชยรา บธ.บ. 
บธ.บ 

การจัดการโลจิสติกส 
การจัดการท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

6 ผูอํานวยการฝายขายสงในประเทศและ
ตางประเทศ 
บริษัท เมืองเลยบิ๊กโฮม จํากัด 

นายจตุพล  บุตรตะ วศ.บ. ไฟฟากําลัง มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา)  
หลักสูตรไดกําหนดใหมีรายวิชาการฝกประสบการณดานโลจิสติกสและซัพพลายเชน และรายวิชา 

สหกิจศึกษา ซ่ึงจะจัดอยูในกลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพและกลุมสหกิจศึกษา เนื่องจาก 
มีความตองการใหนักศึกษาทุกคนเลือกลงทะเบียนรายวิชาการฝกประสบการณดานโลจิสติกสและ 
ซพัพลายเชน หรือรายวิชาสหกิจศึกษา 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม  
4.1.1  ดานคุณธรรม จริยธรรม 
(1)  ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ยึดฐานคิดทางศีลธรรมทั้งในเร่ืองสวนตัวและสังคม  
(2)  มีความรูและความเขาใจในจรรยาบรรณ มีทัศนคติที่ดี มีจิตสํานึกที่ดีและมีความรับผิดชอบ

ตอหนาที่  
(3)  มีความซ่ือสัตยสุจริต มีวินัย และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม  
(4)  สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอยางสรางสรรคในสังคมท่ีมีความขัดแยงสูง  
(5)  มีจิตสํานึกและพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตนอยางมี

คุณธรรม  
 

4.1.2  ดานความรู 
(1) มีความ รู และความเขา ใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิ ธีการ ทางการจัดการ 

โลจิสตกิสและซัพพลายเชน 
(2) มีความรูความเขาใจในองคความรูทางดานอ่ืนท่ีสัมพันธกับองคความรูดานการจัดการ 

โลจิสติกสและซัพพลายเชน เชน หลักเศรษฐศาสตร หลักกฎหมาย หลักการจัดการ เปนตน โดยสามารถ
บูรณาการและนํามาประยุกตใชเปนพ้ืนฐานของโลจิสติกสและซัพพลายเชนได  

(3) มีความรู เ ก่ียวกับเทคนิคการปฏิบัติงานดานการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน  
โดยใชวิธีการเรียนรูจากประสบการณ  

 

4.1.3  ดานทักษะทางปญญา 
(1)  สามารถสืบคนขอมูลประมวลขอมูล และแนวคิดตางๆ เพื่อนํามาใชในการวิเคราะห 

สถานการณ และวิเคราะหปญหาไดดวยตนเอง 
(2)  สามารถประยุกตและบูรณาการความรู ความเขาใจ ในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และ

กระบวนการตางๆ ทางดานการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน และดานอ่ืนที่สัมพันธกัน 
(3)  สามารถแกไขปญหาทางดานโลจิสติกสและซัพพลายเชนไดอยางเหมาะสมรวมทั้งเสนอแนะ

แนวทางในสถานการณตางๆ เพ่ือแกปญหาไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ
ตัดสินใจ 

(4) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลของการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองครบถวน 
 

                  4.1.4  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานท่ีไดรบัมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
(2) มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณ วัฒนธรรมองคกรและทํางาน

รวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 
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(3) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการ
ทํางานและแกไขปญหาในสถานการณตางๆได 

(4) มีการพัฒนาความรูความสามารถดานการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชนของตนและ 
ผูที่เก่ียวของอยางตอเนื่อง 

(5) การมีภาวะผูนํา เชน สามารถแบงปนความรูและประสบการณแกเพ่ือนรวมงานหรือ
ผูใตบังคับบัญชาได 
                    

                   4.1.5  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มีความสามารถและทักษะในการใชภาษาไทย ท้ังการพูดและการเขียนอยาง มี

ประสิทธิภาพโดยสามารถใชรปูแบบการนําเสนอท่ีเหมาะสมกับปญหาและกลุมผูฟงท่ีแตกตางกัน 
(2) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิคการส่ือสารที่ เหมาะสมในการ 

เก็บรวบรวมและกระจายขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

4.2  ชวงเวลา   
(1) รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา จัดในภาคการศึกษาที่ 1 ของนักศึกษาชั้นปท่ี 4   
(2) รายวิชาการฝกประสบการณดานโลจิสติกสและซัพพลายเชน หรือ รายวิชาสหกิจศึกษา  

จัดในภาคการศึกษาที่ 2 ของนักศึกษาชั้นปที่ 4 
 

4.3  การจัดเวลาและตารางสอน  
(1) รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาจัดไมนอยกวา 90 ช่ัวโมง ตอ 1 ภาคการศึกษา 
(2) รายวิชาการฝกประสบการณดานโลจิสติกสและซัพพลายเชน จัดเต็ม เวลา 1  

ภาคการศึกษา จํานวนไมนอยกวา 540 ชั่วโมง หรือ รายวิชาสหกิจศึกษา จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา  
ไมนอยกวา 16 สัปดาห 
 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี) 
ไมม ี

5.1  คําอธิบายโดยยอ 
  - 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู 
  - 

5.3  ชวงเวลา 
  - 

5.4  จํานวนหนวยกิต 
  - 

5.5  การเตรียมการ 
  -  

5.6  กระบวนการประเมินผล  
  - 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
  

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศกึษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. มีคุณธรรมและจริยธรรมในตน ในวิชาชีพและ 
ในสังคม สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางสรางสรรค 
โดยเฉพาะตองมวีินัยและความซ่ือสัตยสูง 

- มีการสอดแทรกเร่ือง คุณคา ทัศนคติ จริยธรรม  
ในรายวิชาทุกวิชาในกลุมวิชาเอก การปฐมนิ เทศ  
และการปจฉิมนิเทศ 
- ใหทํากิจกรรม/โครงการ ที่เก่ียวกับการสรางเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคม 
- มีกติกาที่จะสรางวินัยในตนเอง และความรับผิดชอบ  
และเฝาสังเกตโดยใชกระบวนการกลุม 

2. มีความรู ความสามารถในการคิดวิเคราะหหลักการ
และทฤษฎีดานโลจิสติกสและซัพพลายเชน และนําไป
ประยุกตใชในการวางแผนและแกปญหาในกิจกรรม
ดานโลจิสติกสและซัพพลายเชน นอกจากนี้ยังสามารถ
นําศาสตรอ่ืนที่เก่ียวของมาประยุกตกับโลจิสติกสได 

- ใหนักศึกษาเรียนวิชาที่ตองใชความรูในศาสตรตางๆ 
เพ่ือใชในการแกไขปญหา หรือการแสดงความเห็น 
- จัด กิจกรรมในลักษณะบู รณาการวิชาการและ
กิจกรรมนักศึกษา ใหเหมาะสมกับระดับช้ันปของ
นักศึกษา 

3. มีศักยภาพในการแกปญหาไดอยางสรางสรรคโดย 
นําหลักการที่เรียนมาไปประยุกตในสถานการณจริงได
ทุกสถานการณ และอางอิงไดอยางเหมาะสม และ
จะตองตระหนักในสิ่งแวดลอมดวย 

- ใหนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมการบริการทาง
วิชาการ เสริมกับการลงทะเบียนเรียนรายวิชาใน
หลักสูตรใหเหมาะสมกับระดับชั้นปของนักศึกษา 
- ใชวิธีการสอนท่ีใหนักศึกษาไดฝกหัดคิด วิเคราะห 
สั ง เคราะห  บูรณาการความรูและประสบการณ
ทางดานการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 

4. มีความเปนผูนํา มีโลกทัศน ท่ีกวางไกล สามารถ
ทํางานกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี และมีความรับผิดชอบสูง 

- กําหนดใหทํางานกลุมในรายวิชา 
- ใหนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมการบริการทาง
วิชาการเสริมกับการลงทะเบียนเรียนรายวิชาใน
หลักสูตรใหเหมาะสมกับระดับชั้นปของนักศึกษา 

5. มีความสามารถในการใชภาษาเพื่อการส่ือสารได
มากกวาหนึ่งภาษา และมีความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 

- ใหนักศึกษาได เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน 
- มีการจัดสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการเรียน
การสอน 
-มีการมอบหมายงานท่ีตองใชทักษะดานภาษาและ
เทคโนโลยีใหนักศึกษาไดปฏิบัติ 

6. สามารถนําแนวคิดเชิงการจัดการโลจิสติกสและ 
ซัพพลายเชนไปใชในทางธุรกิจและประยุกตกับการ 
ดํารงชีพเพื่อประโยชนตอตนเองและสังคม 

-มี กา ร เ รี ยน รู จากกรณีปญหา  (Problem Based 
Learning หรื อ  PBL) กา ร เรี ยน รู เ ป น รา ย บุคคล  
การเ รียน รู แบบแสวงหาความ รู ได ด วยตน เอง  
การเรียนรูจากการทํางาน 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน  
2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
1) ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ยึดฐานคิดทางศีลธรรมทั้งในเร่ืองสวนตัวและสังคม 
2) มีความรูและความเขาใจในจรรยาบรรณ  มีทัศนคติท่ีดี มีจิตสํานึกท่ีดีและมีความรับผิดชอบตอหนาท่ี 
3) มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสงัคม 

 4)  สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอยางสรางสรรคในสังคมที่มีความขัดแยงสงู  
               5)  มีจิตสํานึกและพฤติกรรมท่ีคาํนึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตนอยางมีคุณธรรม   

 
2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
1) สรางวัฒนธรรมองคกรในคณะเพ่ือปลูกจิตสํานึกข้ันพื้นฐานใหกับนักศึกษา อาจารยและบุคลากรคณะ  

ในการรักษาระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย ความมีสวนรวมในการพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย ชุมชน  
การตรงตอเวลา ความรับผิดชอบในหนาที่ และความซ่ือสัตยสุจริต 

2) อาจารยผูสอนตองสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม ในการสอนทุกรายวิชา รวมท้ังฝายกิจการ
นักศึกษาของคณะตองสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใหเกิดกับนักศึกษาโดยการจัดโครงการ/กิจกรรม  
พัฒนาจิตสาธารณะ และการทําประโยชนใหกับชุมชน กิจกรรมภายใน ไดแก การยกยองชมเชย
นักศึกษาที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบเปนที่ประจักษ  นักศึกษาที่ทําประโยชนใหกับสังคม              

3) ในหลักสูตรมีรายวิชาการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมทางวิชาชีพ ซ่ึงเปนวิชาในกลุมวิชาแกน 
ในหมวดวิชาเฉพาะใหนักศึกษาไดเรียน  

 
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
1) การประเมินผลคุณลักษณะที่กําหนดไวในมาตรฐานผลการเรียนรู  โดยใชแบบประเมินที่พัฒนาข้ึนตาม

หลักวิชาการ และใหบุคคลตอไปนี้อยางนอย 3 คน ไดประเมิน ไดแก เพ่ือนรวมชั้นเรียน อาจารยผูสอน 
อาจารยที่ปรึกษา ผูปกครอง นักศึกษาประเมินผลตนเอง ผูใหการฝกประสบการณวิชาชีพหรือ 
สหกิจศึกษา ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสม             

2) สังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงคมีจํานวนเพ่ิมข้ึน เชน การเขาเรียนตรงเวลา จํานวนทุจริตในการสอบ 
ลดนอยลง ความพรอมเพรียงในการเขารวมโครงการหรือกิจกรรมของนักศึกษา ความรับผิดชอบ 
ในหนาที่ เปนตน       

 
2.2 ดานความรู  

2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 
1) มีความรูและความเขาใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการ ทางการจัดการโลจิสติกสและ 

ซพัพลายเชน 
2) มี คว าม รู คว าม เข า ใจ ในองคคว าม รู ท า งด าน อ่ืน ท่ี สัม พันธ กับองคคว าม รู ด านการ จัดการ 

โลจิสติกสและซัพพลายเชน เชน หลักเศรษฐศาสตร หลักกฎหมาย หลักการจัดการ เปนตน โดยสามารถ
บูรณาการและนํามาประยุกตใชเปนพ้ืนฐานของโลจิสติกสและซัพพลายเชนได 
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3) มีความรูเก่ียวกับเทคนิคการปฏิบัติงานดานการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน โดยใชวิธีการเรียนรู
จากประสบการณ 

4) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ อันเกิดจากการวิจัยทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ทางดานโลจิสติกสและซัพพลายเชน และศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของอยางตอเนื่อง    

  
2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
1) การสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญในทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ มุงเนนใหผูเรียนมีความรูและ 

ความเขาใจ ทฤษฎีการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน มาตรฐานการจัดการโลจิสติกสและ 
ซัพพลายเชน และการประยุกตใชความรูในการจัดทํา นําเสนอรายงานทางดานการจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน แกไขปญหาการปฏิบัติทางการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน การใหเสนอ
แนวทางในการพัฒนา ปรบัปรุง แกไขระบบสารสนเทศทางการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชนได 

 2) การเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงาน หรือเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมาบรรยายเฉพาะเรื่อง               
3) การเรียนรูจากประสบการณและการถายทอดของผูทรงคุณวุฒิภายนอก ผูเชี่ยวชาญผูประกอบการ

ดานโลจิสติกสและซัพพลายเชนเฉพาะดานหรือทุกดาน  
 
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

 1) การทดสอบยอย 
 2) การสอบกลางภาค 
 3) การสอบปลายภาค 
 4) ประเมินผลจากงานที่ไดรับมอบหมาย โดยการนําเสนอหนาชั้นเรียนและเอกสารรายงาน  

 
2.3 ดานทักษะทางปญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  
1) สามารถสืบคนขอมูลประมวลขอมูล และแนวคิดตางๆ เพ่ือนํามาใชในการวิเคราะหสถานการณและ

วิเคราะหปญหาไดดวยตนเอง 
 2) สามารถประยุกตและบูรณาการความรู ความเขาใจ ในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการตางๆ

ทางดานการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน และดานอ่ืนที่สัมพันธกัน 
 3) สามารถแกไขปญหาทางดานโลจิสติกสและซัพพลายเชนไดอยางเหมาะสมรวมทั้งเสนอแนะแนวทางใน

สถานการณตางๆ เพื่อแกปญหาไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ 
 4) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลของการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองครบถวน  
 

2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  
 1) การสอนแบบการสัมมนา อภิปรายกลุม  
 2) การฝกปฏิบัติทั้งในหองเรียน และการฝกประสบการณในสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา 
 3) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
 4) การสอนโดยใชกรณีศึกษา 
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2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  
 1) การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค โดยใชกรณีศึกษา 
 2) ประเมินผลจากงานที่ไดรับมอบหมาย โดยการนําเสนอหนาชั้นเรียนและเอกสารรายงาน 
 3) ประเมินผลจากรายวิชาฝกประสบการณ หรือสหกิจศึกษา 
   4) การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมาย  

 
2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
 2) มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณ วัฒนธรรมองคกรและทํางานรวมกับผูอ่ืนได

เปนอยางดี 
 3) มีความคดิริเร่ิมสรางสรรค สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวก ในการทํางานและแกไข

ปญหาในสถานการณตางๆได 
 4) มีการพัฒนาความรูความสามารถดานการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชนของตนและผูท่ีเก่ียวของ

อยางตอเนื่อง 
 5) การมีภาวะผูนํา เชน สามารถแบงปนความรูและประสบการณแกเพื่อนรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาได
  

2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

 1) ใชการสอนท่ีมีการกําหนดกิจกรรมใหทําเปนงานกลุม การทํางานที่ตองประสานกับนักศึกษา บุคลากร
ของหนวยงานทั้งภายในและภายนอก 

 2)  ใชการสอน การเรียนรูจากกรณีปญหา (Problem Based Learning หรือ PBL) เพ่ือใหนักศึกษาได
ประสานงานในการคิดวิเคราะห  

 
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 1)  การสัมภาษณ การรายงานหนาช้ันเรียน 
  2)  คุณภาพผลงานของนักศึกษา โดยมีเกณฑที่ตรงประเด็นกับมาตรฐานการเรียนรูท่ีกําหนด           
  3)  สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางท่ีทํางานรวมกัน 
  4)  ใหผูรวมงานของนักศึกษามีสวนรวมในการประเมินผล  

 
2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) มีความสามารถและทักษะในการใชภาษาไทย ท้ังการพูดและการเขียนอยางมีประสิทธิภาพโดยสามารถ

ใชรปูแบบการนําเสนอที่เหมาะสมกับปญหาและกลุมผูฟงที่แตกตางกัน 
 2) มีความรูความเขาใจทางดานคณิตศาสตรและสถิติ ในอันที่จะวิเคราะหสถานการณ ตลอดจนนําเสนอ

ขอมูลโดยใชคณิตศาสตรและสถิติที่เหมาะกับบริบท และมีทักษะการวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการ
ตัดสนิใจอยางสรางสรรคในการเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาหรือขอโตแยง 
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 3) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการส่ือสารที่เหมาะสมใน การเก็บรวบรวมและกระจาย
ขอมูลไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

 4) มีความรูทางดานภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอ่ืนๆ เพ่ือใชในการติดตอสื่อสารได  
 

2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร  
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1) มอบหมายงานในรายวิชาตางๆ โดยอาจใหนักศึกษาแกปญหาวิเคราะหประสิทธิภาพของวิธีการ
แกปญหา และใหนําเสนอแนวคิดในการแกปญหา ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ อาจมีการวิจารณ 
ในเชิงวิชาการระหวางอาจารยและนักศึกษา ตลอดจนเรียนรูเทคนิคการประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ  

 2) การจัดการสื่อการสอน โดยใชเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการเรียนการสอน          
 

2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1)  ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
คณิตศาสตรและสถิติท่ีเก่ียวของ 

  2)  ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตางๆ การอภิปราย 
กรณศีกึษาตางๆ ที่มีการนําเสนอหนาช้ันเรียน  
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3.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
(Curriculum  Mapping) 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน ไดแสดงความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูของ 
แตละรายวิชาในหลักสูตรโดยระบุเปนความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรองซ่ึงบางรายวิชาอาจไมนําไปสู
ผลการเรียนรูบางเร่ืองซึ่งในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
ไดกระจายความรับผดิชอบผลการเรียนรูสูรายวิชา 2 สวน ไดแก 

สวนท่ี 1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
สวนท่ี 2 หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาแกนบริหารธุรกิจ และกลุมวิชาเฉพาะดาน ดังน้ี 
 
3.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

3.1.1  มาตรฐานผลการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ตามกรอบ
มาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552  5  ดาน  ดังนี้ 
 

ท่ี มาตรฐานผลการเรียนรู รายละเอียด/ตัวช้ีวัด 
1 คุณธรรม  จริยธรรม 1.1 ตรงตอเวลา 

1.2  มีความซื่อสัตย  สจุรติ 
1.3  มีสัมมาคารวะ  ออนนอมถอมตน 

2 ความรู 2.1  มีความรู  ความเขาใจในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา 
2.2  สามารถนําความรูไปใชในการดํารงชีวิต 
2.3  สามารถพัฒนาการเรียนรูของตนเองอยาง
ตอเน่ือง 

3 ทักษะทางปญญา 3.1  สามารถคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล 
3.2  สามารถสังเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ 
3.3  สามารถประเมินคา หรือคุณคา 

4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผดิชอบ 

4.1  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
4.2  มีความรับผิดชอบตอตนเอง  ผูอ่ืน  และสังคม 

5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ
สื่อสาร  และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.1  สามารถวิเคราะหเชิงตัวเลข 
5.2 สามารถใชภาษา ในการสื่ อสารไดอย า ง
เหมาะสม 
5.3  มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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3.1.2  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
 
3.1.2.1  ดานคุณธรรม  จริยธรรม 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 
(1)  ตรงตอเวลา -  ทําขอตกลงรวมกันระหวางผูเรียน

กับผูสอนเรื่องการเขาเรียน 
-  ทําขอตกลงรวมกันระหวางผูเรียน
กับผูสอนเรื่องของเวลาสงงาน 
-  สอดแทรกเร่ืองของวัฒนธรรม 
ตรงตอเวลาในการเรียนการสอน 
ทุกรายวิชา 

-  ประเมินจากพฤติกรรมในการ 
เขาเรียน 
-  ประเมินจากพฤติกรรมในการ 
สงงาน 

(2)  มีความซ่ือสัตย สุจริต -  มอบหมายงานกลุมและงานเดียว 
-  จัดกิจกรรมที่สงเสริมดานคุณธรรม
จริยธรรมทั้ งภายนอกและภายใน
หองเรียนอยางตอเนื่อง 
-  ส อ ด แ ท ร ก เ ร่ื อ ง วั ฒ น ธ ร ร ม 
ความซื่อสัตย  สุจ ริต ในการเรียน 
การสอนทุกรายวิชา 

-  ป ร ะ เมิ น จ า กชิ้ น ง า น ที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย เชน รายงาน การอางอิง 
และการสอบ 
-   ประเมินจากความซื่อสัตยตอ
ขอตกลงของนักศึกษาในช้ันเรียน 
โดยประเมินจากการสังเกต 

(3) มีสัมมาคารวะ ออนนอม
ถอมตน 

-  ปลูกฝงใหนักศึกษาตระหนักใน
คุณคาของการปฏิบัติตนอยางสุภาพ
และออนนอม วาจาสุภาพ ไพเราะ  
มีระเบียบวินัย ประพฤติตนใหถูก
กาลเทศะ โดยใชกรณีการสาธิตและ
กรณีจําลอง 
-  มอบหมายงานกลุมและงานเดี่ยว 

-  สงัเกตพฤติกรรมนักศึกษา 
-  การนําเสนอผลงาน 

3.1.2.2  ดานความรู 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

(1) มีความรู ความเขาใจใน
เนื้อหาวิชาท่ีศึกษา 

-  ให คว าม รู  คว ามเข า ใจ โดย วิ ธี 
การบรรยาย อภิปราย  ถาม-ตอบ  
ในช้ันเรียน 
- ใหความรู  ความเขาใจโดยใชวิ ธี
การศึกษาคนควาดวยตนเอง 
-  ใหความรู ความเขาใจโดยวิธีการ
สาธิตทดลองและฝกปฏิบัติในเนื้อหา
รายวิชา 
-  ใหความรู  ความเขา ใจโดยวิธี
การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

-  ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมาย 
-  ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร อ ภิ ป ร า ย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในช้ันเรียน 
-   ทดสอบ วัดความรู ในรายวิชา 
ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 
(2)  สามารถนําความรูไปใช
ในการดํารงชีวิต 

-  ใหความรูความเขาใจท่ีถูกตอง
เก่ียวกับเน้ือหาวิชาโดยการจัดการ
เ รี ย น รู โ ด ย ใ ช ป ญ ห า เ ป น ห ลั ก 
(Problem Based Learning) ห รื อ
เรียกวา PBL 

-  ประเมินตามหลักเกณฑของ PBL 
(Problem Based Learning) 

( 3 )  สามารถพัฒนากา ร
เ รียนรู ของตน เองอย า ง
ตอเนื่อง 

-  มี ก า ร แน ะนํ า วิ ธี ก า ร เ รี ย นรู / 
การสืบคนขอมูลดวยตนเอง และให
ฝกปฏิบัติในทุกรายวิชา 

- ประเมนิจากคุณภาพงานมอบหมาย 
ที่แสดงถึงการคิด/วิเคราะห การหา
ความรูเพ่ิมเติม โดยอาศัยขอมูล/หลัก
ความรู จากแหล งที่ น า เ ช่ือ ถือมา
ประกอบไดอยางเหมาะสมและมี
จรรยาบรรณในการอางอิง 
-  การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 

3.1.2.3  ดานทักษะทางปญญา 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

(1)  สามารถคิดวิเคราะห
อยางมีเหตุผล 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
ใชแนวคิดทฤษฎีทักษะทางปญญา 
-  นําเสนอและอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในชั้นเรียน 

-  ประเมินจากคุณภาพงานท่ีไดรับ
มอบหมาย 
-   ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร อ ภิ ป ร า ย
แลกเปลี่ยนในช้ันเรียน 

(2)   สามารถสังเคราะห
ขอมูลอยางเปนระบบ 

- ฝกปฏิบัติทักษะการสังเคราะหโดย
ใชวิธีการกรณีศึกษา 
-  สาธิต ทดลองและฝกปฏิบัติใน
เนื้อหารายวิชา 

-  ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร อ ภิ ป ร า ย
แลกเปลี่ยนในช้ันเรียน 
-  ทดสอบวัดทักษะในเน้ือหาวิชา 

(3)  สามารถประเมินคา
หรอืคุณคา 

-  ใหความรู ความเขา ใจในเรื่ อง 
การประเมินคา โดยใชวิ ธี จําแนก
คุณภาพงาน 
-  ใหความรู ความเขา ใจในเรื่ อง 
การประเมินคาโดยใชวิธีการนําเสนอ
ผลงาน 

-  ประเมินจากคุณภาพงาน 
-  ประเมินจากการมีสวนรวม 

3.1.2.4  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

(1)  สามารถทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนได 

-  มอบหมายกิจกรรมกลุม 
-  สอดแทรกความรู ค วามเข า ใจ 
ในความแตกตางระหวางบุคคลใน
การเรียนการสอนทุกรายวิชา 
 
 

-  ประเมินจากคุณภาพของงาน 
-  สงัเกตพฤติกรรม 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 
(2)  มีความรับผิดชอบตอ
ตนเอง ผูอ่ืน และสงัคม 

- มอบหมายกิจกรรมกลุมโดยใช
กระบวนการ PBL 

-  ประเมินจากคุณภาพของงานตาม
เกณฑของ PBL 
-  สงัเกตพฤติกรรม 

3.1.2.5  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

(1)  สามารถวิเคราะหเชิง
ตัวเลข 

- สอดแทรกทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขในรายวิชาตาง ๆ  

-  ประเมินจากคุณภาพของงาน 
-  การทดสอบ 

(2)  สามารถใชภาษาในการ
สื่อสารไดอยางเหมาะสม 

-  สอดแทรกทักษะการใชภาษาใน
การส่ือสารในรายวิชาตาง ๆ  
-   มอบหมาย กิจกรรมกลุ มและ
นําเสนอ 

-  ประเมินจากคุณภาพของงาน 
-  การทดสอบ 
-  การนําเสนอ 

( 3 )  มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-  สอดแทรกทักษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในรายวิชาตาง ๆ  
-   มอบหมาย กิจกรรมกลุ มและ
นําเสนอโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-   การสร า งชิ้ น ง าน โดยกา ร ใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-  ประเมินจากคุณภาพของงาน 
-  การทดสอบปฏิบัต ิ
-  การนําเสนอ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหมวดวิชาสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) 
 

 ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร 
และการใช 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุมวิชาภาษาเพื่อการส่ือสาร 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 

 0001101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร               
0001102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                

0001103 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาคนควา                

0001104 การฟง-พูดภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารในชีวิตประจําวัน                  

 

0001105 การอาน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารใน ชีวิตประจําวัน     

              

0001106 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
วัฒนธรรม   

      
        

0001107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงาน
อาชีพ   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหมวดวิชาสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) 
 

 ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร 
และการใช 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุมวิชามนุษยศาสตร 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
0002101 พระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนาชีวิต
และสังคม 

              

0002102 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน               
0002103 สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวติ               
0002104 ศิลปะและการออกแบบ               
0002105 สุนทรียภาพการแสดง               
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหมวดวิชาสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) 
 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร 
และการใช 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุมวิชาสังคมศาสตร 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
0003101 ระบบสังคมไทย                
0003102 ระบบสังคมโลก                 
0003103 ธุรกิจกับชีวติประจําวัน                
0003104 ไทเลยศึกษา                
0003105 ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน               
0003106 เศรษฐกิจในชีวติประจําวัน                
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหมวดวิชาสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) 
  

 ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร 
และการใช 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 

0004101 การคิดและการตัดสินใจ               

0004102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร               

0004103 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ               

0004104 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือ
คุณภาพชีวิต 

              

0004105 วิทยาศาสตรเพื่อสุขภาพ               

0004106 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม               

0004107 เทคนิคการบํารุงรักษาเครื่องใชใน
ชีวิตประจําวนั 

              

0004108 การปลูกพืชและเลี้ยงสัตวใน
ชีวิตประจําวนั 
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3.2  หมวดวิชาเฉพาะดาน 

3.2.1 กลุมวิชาแกนบริหารธุรกิจ และกลุมวิชาเฉพาะดาน  
            3.2.1.1  มาตรฐานผลการเรียนรูดานคุณธรรม  จริยธรรม  

(1)  ยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม ยึดฐานคิดทางศีลธรรมท้ังในเรื่องสวนตัวและสังคม  
(2)  มีความรูและความเขาใจในจรรยาบรรณ  มีทัศนคติท่ีดี มีจิตสํานึกท่ีดีและมีความ

รับผิดชอบตอหนาที่  
(3)  มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม  
(4)  สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอยางสรางสรรคในสังคมท่ีมีความขัดแยงสูง  
(5)  มีจิตสํานึกและพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตนอยางมี

คุณธรรม   
 

            3.2.1.2  มาตรฐานผลการเรียนรูดานความรู  
(1) มีความรูและความเขาใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการ ทางการจัดการ 

โลจิสติกสและซัพพลายเชน 
(2) มีความรูความเขาใจในองคความรูทางดานอื่นที่สัมพันธกับองคความรูดานการจัดการ 

โลจิสติกสและซัพพลายเชน เชน หลักเศรษฐศาสตร หลักกฎหมาย หลักการจัดการ เปนตน โดยสามารถ
บูรณาการและนํามาประยุกตใชเปนพ้ืนฐานของโลจิสติกสและซัพพลายเชนได  

(3) มีความรูเก่ียวกับเทคนิคการปฏิบัติงานดานการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน  
โดยใชวิธีการเรียนรูจากประสบการณ  

(4) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ อันเกิดจากการวิจัยทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติทางดานโลจิสติกสและซัพพลายเชน และศาสตรอ่ืนๆ ที่เก่ียวของอยางตอเนื่อง   

 
  3.2.1.3  มาตรฐานผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1)  สามารถสืบคนขอมูลประมวลขอมูล และแนวคิดตางๆเพื่อนํามาใชในการวิเคราะห 
สถานการณ และวิเคราะหปญหาไดดวยตนเอง 

(2)  สามารถประยุกตและบูรณาการความรู ความเขาใจ ในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และ
กระบวนการตางๆ ทางดานการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน และดานอ่ืนท่ีสัมพันธกัน 

(3)  สามารถแกไขปญหาทางดานโลจิสติกสและซัพพลายเชนไดอยางเหมาะสมรวมทั้ง
เสนอแนะแนวทางในสถานการณตางๆ เพ่ือแกปญหาไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากการตัดสินใจ 

(4)  สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลของการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองครบถวน  
 

3.2.1.4  มาตรฐานผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานท่ีไดรบัมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
(2) มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณ วัฒนธรรมองคกรและทํางาน

รวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 
(3) มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวก ในการ

ทํางานและแกไขปญหาในสถานการณตางๆได 
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(4) มีการพัฒนาความรูความสามารถดานการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชนของตน
และผูที่เกี่ยวของอยางตอเน่ือง 

(5) การมีภาวะผูนํา เชน สามารถแบงปนความรูและประสบการณแกเพื่อนรวมงานหรือ
ผูใตบังคับบัญชาได  

 
3.2.1.5  มาตรฐานผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มีความสามารถและทักษะในการใชภาษาไทย ทั้งการพูดและการเขียนอยางมี

ประสิทธิภาพโดยสามารถใชรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสมกับปญหาและกลุมผูฟงท่ีแตกตางกัน 
(2) มีความรูความเขาใจ ทางดานคณิตศาสตร และสถิติในอันที่จะวิเคราะหสถานการณ 

ตลอดจนนําเสนอขอมูลโดยใชคณิตศาสตรและสถิติที่เหมาะกับบริบท และมีทักษะการวิเคราะหเชิงปริมาณ
เพ่ือการตัดสินใจอยางสรางสรรคในการเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาหรือขอโตแยง 

(3) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการ 
เก็บรวบรวมและกระจายขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(4) มีความรูทางดานภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอ่ืนๆเพ่ือใชในการติดตอสื่อสารได
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูกลุมวิชาแกนบริหารธุรกิจ 

ความรับผิดชอบหลัก 
 

รายวิชา 
 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ         

ระหวางบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห 

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

3502101 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 1                       

3502102 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 2                       

3502105 กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย                       

3502205 เศรษฐศาสตรเพ่ือการจัดการธุรกิจ                       

3503103 ภาษาจีนสําหรับธุรกิจ 1                       

3503204 การวิเคราะหเชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ                       

3503901 หลักการวิจัยทางธุรกิจ                       

3521104 หลักการบัญชีชั้นตน                       

3531101 การเงินธุรกิจ                       

3541101 หลักการตลาด                       

3561105 การจัดการและองคการ                                                  

3562212 จริยธรรมทางธุรกิจ                       

3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย                       

3563301 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ                       

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ                       
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา กลุมวิชาเฉพาะดาน (วิชาเนื้อหาบังคับ) 
  ความรับผิดชอบหลัก   

 

รายวิชา 
 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ         
ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห 

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร 

และการใช
เทคโนโลยี 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

3581101 หลักการจัดการโลจิสติกส                       

3582201 การจัดการสินคาคงคลัง                       

3582202 การจัดการคลังสินคา                       

3582401 การจัดการการขนสงและการกระจายสินคา                       

3582702 หลักการคาและการนําเขา-สงออกสินคา
ระหวางประเทศ 

                      

3582703 ผูรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศและ
ตัวแทนออกของ 

                      

3583108 การจัดการซัพพลายเชน                       

3583301 การจัดการการจัดหาและจัดซื้อ                       

3583401 การคาชายแดนและการขนสงสินคาขาม
พรมแดน 

                      

3583502 การจัดการดิจิทัลซัพพลายเชน                       

3584101 การจัดการซัพพลายเชนระดับโลก                       

3584902 สัมมนาปญหาดานการจัดการโลจิสติกสและ 
ซัพพลายเชน 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา กลุมวิชาเฉพาะดาน (วิชาเน้ือหาเลือก)  

 ความรับผิดชอบหลัก 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ         
ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห 

เชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร 

และการใช
เทคโนโลยี 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
3532202 การภาษีอากรธุรกิจ                       

3582101 การจัดการบริการดานโลจิสติกสและซัพพลายเชน                       

3582601 กฎหมายและราคาศุลกากร                       

3582704 สิทธปิระโยชนทางศุลกากร                       

3583101 โลจิสติกสกับการพัฒนาเศรษฐกิจในอาเซียน                       

3583105 การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชนเพ่ือสิ่งแวดลอม                       

3583109 ภาษาอังกฤษสําหรับโลจิสติกสและซัพพลายเชน                       

3583110 การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชนสําหรับการเกษตร                      
3583201 บรรจุภัณฑสําหรับโลจิสติกส                       

3583404 การจัดการการขนสงทางอากาศ                       

3583406 การขนสงตอเน่ืองหลายรูปแบบ                       

3583407 การจัดการธุรกิจพาณิชยนาวี                       

3583408 การจัดการการขนสงทางถนนและทางราง                       

3583501 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส                       

3584901 การวิจัยดําเนินการโลจิสติกสและซพัพลายเชน                       

3584903 โครงงานสาํหรับการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน                       
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา กลุมวิชาเฉพาะดาน (วิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ) 
   ความรับผิดชอบหลัก   

   

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ         
ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห 

เชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร 

และการใช
เทคโนโลยี 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
3503802  เตรียมสหกิจศึกษา                       

3504803 สหกิจศึกษา                       

3584802 การฝกประสบการณดานโลจิสติกสและ 
ซัพพลายเชน 

                      

 
 
 



49 
 

มคอ.2 
 

หมวดที่ 5  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)  
 กําหนดเกณฑการวัดผลของแตละรายวิชาเปนสัญลักษณตางๆ ซึ่งมีคาระดับคะแนน ดังนี้ 
 
     ระดับคะแนน      คาระดับคะแนน 
   A    4.00 
   B+    3.50 
   B    3.00 
   C+    2.50  
   C    2.00 
   D+    1.50 
   D    1.00 
   E    0.00 
 
 และใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวาดวยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับ 
ปรญิญาตรี พ.ศ.2555 (ภาคผนวก จ หมวด 1 และ 2)   
  

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 

(1)  กําหนดใหมีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของ
ระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 

(2)  การทวนสอบในระดับรายวิชามีกระบวนการประเมินผลการเรียนการสอนในระดับ
รายวิชา  มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน มีการประเมิน
ขอสอบ โดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

(3)  การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูและรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
กําหนดใหมีการสํารวจผลการประกอบอาชีพของบัณฑิตอยางตอเนื่องและนําผลที่ได

ยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมิน
คุณภาพของหลักสูตร โดยมีวิธีการดังน้ี 

(1)  ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษาในดานของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 
          (2)  การตรวจสอบจากผูประกอบการโดยการขอเขาสัมภาษณ การสงแบบสอบถามเพ่ือ 
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น  
         (3)  การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการสงแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาส  
ในระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และสมบัติดานอ่ืนๆ ของบัณฑิตท่ีจบการศึกษา และเขา
ศึกษาเพื่อปริญญาท่ีสูงขึ้นในสถานศึกษาน้ันๆ 
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(4)  การประเมินจากนักศึกษาเกาที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเน่ืองกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต 
รวมท้ังเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นดวย 
        (5)  ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือเปนอาจารยพิเศษตอ
ความพรอมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนา
องคความรูของนักศึกษา 
        (6)  ผลงานของนักศึกษาที่วัดเปนรูปธรรมได เชน รางวัลทางสังคม จํานวนกิจกรรมการกุศล
เพื่อสังคมและประเทศชาติ จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกร ท่ีทําประโยชนตอสังคม 
  
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
           เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  โดยตองเรียนครบจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวใน
หลักสูตรและตองได รับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.00 และใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเลย วาดวยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2555 (ภาคผนวก จ หมวด 5) 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม      

  (1) มีการปฐมนิเทศอาจารยใหม เพ่ือใหทราบถึงประวัติ วิสัยทัศน พันธกิจ ภาระหนาที่ แนะแนว
ความเปนครูสําหรับอาจารยใหมใหมีความรูและเขาใจนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ อีกทั้งเปนการสราง
ทัศนคติท่ีดีตอองคกร กอใหเกิดความสัมพันธอันดีกับเพ่ือนรวมงาน และใหทราบถึงบทบาท หนาท่ี สิทธิ
ประโยชนที่ควรจะไดรับ  
  (2) มีอาจารยใหคําแนะนําเก่ียวกับปรัชญา ความสําคัญ วัตถุประสงคของหลักสูตร เนื้อหาของ
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมตางๆ รวมถึงการใหคําแนะนําเก่ียวกับการวิจัยโดยมีอาจารย 
พ่ีเลี้ยง อีกท้ังตองทําหนาที่ประเมินติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานของอาจารยใหม 
  (3) มีการแนะนําอาจารยใหมใหเขาใจการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยและคณะ ในเรื่องของ
การประกันคุณภาพการศกึษาที่อาจารยทุกคนตองปฏิบัติ 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
การฝกอบรมเพื่อใหคณาจารย มีความรูความเขาใจในการใช กลยุทธ ต างๆ ในการสอนและ

กระบวนการวัดและประเมินผลนักศึกษา 

 1. กําหนดใหอาจารยใหมทุกคนตองผานการอบรม 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรเก่ียวกับการสอนท่ัวไป

และหลักสูตรการวัดและประเมินผลเบื้องตน 

2. จัดโครงการพัฒนาอาจารยอยางตอเน่ืองโดยอยางนอยอาจารยตองผานการอบรมในหลักสูตร

ตางๆ ปละ 1 หลักสูตรในเรื่องตอไปนี ้

(ก) วิธีการสอนแบบตางๆโดยเฉพาะการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

(ข) การสรางแบบทดสอบตาง ๆ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรูท่ีสอดคลอง 

กับหลักสูตร 

(ค) การใชคอมพิวเตอรในการจัดการเรียนการสอน 

(ง) การใชและผลิตสื่อการสอน 

(จ) หลักสูตรอ่ืนท่ีเปนการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 

 3. สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและ 

การวิจัยอยางตอเนื่อง การสนับสนุนดานการศึกษาตอเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ 

ในองคกรตางๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพิ่มพูน

ประสบการณ 
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2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ 
(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เก่ียวของกับการพัฒนาความรูและ

คุณธรรม 
(2) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ 

มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย และจัดใหคณาจารยเขารวมกลุมวิจัย
ตางๆ ในคณะ 

(3) สงเสริมใหอาจารยทําวิจัยทั้งการวิจัยในสาขาวิชาชีพ และการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอน ตลอดจนใหแรงจูงใจแกผูที่มีผลงานทางวิชาการอยางประจักษ 

(4) สนับสนุนใหอาจารยใหมไปอบรมหรือประชุมสัมมนาทั้งในวิชาชีพ และวิชาการอื่นๆ  
เชน ความรูเก่ียวกับคอมพิวเตอรการใชสถิติในการวิจัย เปนตน 

(5) สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อใหมีตําแหนงทางวิชาการสูงขึ้น จัดให
คณาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตางๆ ของคณะ 

  (6) สงเสริมและพัฒนาสมรรถนะเพ่ือเพ่ิมศักยภาพอาจารย เปดโอกาสและสนับสนุนให

อาจารยไดทํางานรวมกับภาคเอกชนควบคูไปกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของสถานประกอบการ

ภาคเอกชน (Talent Mobility)  
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หมวดที่ 7   การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การกํากับมาตรฐาน 
กระบวนการบริหารหลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีประกาศใชและตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติตลอดระยะเวลาท่ีมีการจัดการเรยีนการสอนในหลักสูตร ดังนี้  
1.1  ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตรที่ใชในการเรียนการสอน  

ใชรูปแบบการจัดการศึกษาที่เปนแบบทวิภาค  โดย 1 ปการศึกษา แบงออกเปน 2 ภาค
การศึกษา และ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 

1.2  การคิดหนวยกิต  
1.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา  15  ชั่วโมงตอ

ภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  1  หนวยกิตระบบทวิภาค    
1.2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ  ท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา  30  ชั่วโมงตอภาคการศึกษา

ปกติ  ใหมีคาเทากับ  1  หนวยกิตระบบทวิภาค   
 1.2.3 วิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ  ท่ีใชเวลาฝกไมนอยกวา  45  ชั่วโมงตอภาค
การศกึษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  1  หนวยกิตระบบทวิภาค  

2. บัณฑิต 
2.1  คณุภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มีดังน้ี 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education: TQF) ไดมีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่หลักสูตรกําหนดไว ซึ่งครอบคลุม 
ผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดานคือ (1)  ดานคุณธรรม จริยธรรม  (2)  ดานความรู  (3)  ดานทักษะทางปญญา  
(4)  ดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ (5)  ดานทักษะในการ
วิเคราะหเชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.2  การทํางานของผูสําเร็จการศึกษา  
2.2.1  งานดานโลจิสติกส/ซัพพลายเชน  
2.2.2  งานดานการนําเขา-สงออก                    
2.2.3  งานดานตัวแทนออกของ                                                
2.2.4  งานดานการขนสงสินคาระหวางประเทศ 
2.2.5  งานดานคลังสินคา/ศูนยกระจายสินคา 
2.2.6  งานดานการขนสง/กระจายสินคา 
2.2.7  งานดานการจัดซื้อ 
2.2.8  งานดานสินคาคาคงคลัง 
2.2.9  ประกอบอาชีพอิสระ 
2.2.10 งานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ เชน นักวิชาการ เจาหนาที่ พนักงาน 
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3. นักศึกษา 
3.1  การรับนักศึกษา 

3.1.1  การกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคลองกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร 
3.1.2  การกําหนดเกณฑที่ใชในการคัดเลือกตองมีความโปรงใส ชัดเจน และสอดคลองกับ

คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีกําหนดไว 
3.1.3  มีเครื่องมือที่ใชในการคัดเลือก ขอมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาใหไดนักศึกษาที่มีความ

พรอมทางปญญา สุขภาพกาย และจิตใจ ความมุงมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพื่อใหสามารถสําเร็จ
การศึกษาไดตามระยะเวลาที่กําหนด  

3.2  การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา  
3.2.1  มีการพัฒนาความรูพ้ืนฐานหรือการเตรียมความพรอมทางการเรียนแกนักศึกษา เพื่อให

มีความสามารถในการเรียนรูระดับอุดมศกึษาไดอยางมีความสุข  
3.2.2  ในระหวางการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรูความสามารถในรูปแบบตางๆ 

ทั้งกิจกรรมในหองเรยีน และนอกหองเรียน มีการวางระบบการดูแลใหคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ 
3.2.3  สรางโอกาสการเรียนรูที่สงเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู 

ในศตวรรษที่ 21  
3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

3.3.1 นักศึกษามีความพรอมทางการเรียน 
3.3.2 มีอัตราการคงอยูของนักศึกษาในหลักสูตร อัตราการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

  3.3.3 นักศึกษามีความพึงพอใจตอหลักสูตร และผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา  

4. อาจารย 
4.1  การบริหารคณาจารย 

4.1.1  กําหนดเกณฑคุณสมบัติอาจารยที่สอดคลองกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศนของ
สถาบัน และของหลักสูตร 

4.1.2  มีกลไกการคัดเลือกอาจารยที่เหมาะสม โปรงใส 
4.1.3  มีระบบการบริหารอาจารย โดยการกําหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพ่ือใหไดอาจารยท่ี

มีคุณสมบัติท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
 4.1.4 มีระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย  ให มีความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาและ 
มีความกาวหนาทางการผลิตผลงานวิชาการของอาจารย 
 4.2  การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

4.2.1 อาจารยผูสอน จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการสอนในแตละภาคการศึกษา ประเมิน
และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงรายวิชากอนเปดสอนในภาคการศึกษาตอไป 

4.2.2 อาจารยผูสอน ติดตามขอเสนอแนะตางๆ ท่ีนักศึกษาเสนอแนะจากผลการประเมิน 
การเรียนการสอนเม่ือสิ้นภาคการศึกษา และนําขอเสนอแนะนั้นมาเปนแนวทางในการปรบัปรุงการสอนตอไป 
 4.2.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีหนาที่ติดตามความพึงพอใจของผูเรียน ประเมิน และ
สรปุผล เพ่ือนํามาทบทวนพรอมหาแนวทางในการปรับปรงุหลักสูตรตอไป 
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 4.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 
  มีการเชิญวิทยากร หรืออาจารย พิเศษจากหนวยงานภายนอกมาใหความรู  ถายทอด
ประสบการณการปฏิบัติงานในหนวยงานจริงแกนักศึกษา โดยตองเปนผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ และ 
มีประสบการณตรง โดยหลักสูตรไดมีบันทึกความรวมมือทางวิชาการและอาจารยพิเศษ ดังนี้ 
 4.3.1 บันทึกความรวมมือทางวิชาการ 
   (1) สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย 
   (2) บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 
   (3) บริษัท เมืองเลยบิ๊กโฮม จํากัด 
 4.3.2 อาจารยพิเศษ 
   (1) รองศาสตราจารย (พิเศษ) ดร.จักรกฤษณ  ดวงพัสตรา   

 ตําแหนง อาจารยประจําคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
 หนวยงาน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

   (2) นายเลิศชาย  พงษโสภณ  
 ตําแหนง นายกสมาคมตวัแทนออกของรับอนุญาตไทย 
 หนวยงาน สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย 

   (3) นายสนธยา  ดวงแข 
 ตําแหนง นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ 
 หนวยงาน ดานศุลกากรทาลี่ จังหวัดเลย 

   (4) ดร.ปริญ  วีระพงษ 
 ตําแหนง ประธานสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
 หนวยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ 

   (5) นางสาวมายาวีร  ไชยรา 
 ตําแหนง Supply chain Manager 
 หนวยงาน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 

   (6) นายจตุพล  บุตรตะ 
 ตําแหนง ผูอํานวยการฝายขายสงในประเทศและตางประเทศ 
 หนวยงาน บริษัท เมืองเลยบิ๊กโฮม จํากัด   

  

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

5.1.1  มีการปรับปรุงรายละเอียดของคําอธิบายรายวิชา ใหมีเนื้อหาที่ ทันสมัย กาวทัน
ความกาวหนาทางวิทยาการที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

5.1.2  เพ่ิมรายวิชาที่มีความสําคัญกับยุคปจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง เพ่ือตอบสนองตอ
องคการในอนาคต  

5.1.3  มีการบริหารจัดการการเปดรายวิชาตางๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เนนนักศึกษาเปน
สําคัญ โดยสนองความตองการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน  

 
 



56 
 

มคอ.2 
 

5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
5.2.1  การวางระบบผูสอนในแตละรายวิชาโดยคํานึงถึงความรูความสามารถ และความ

เชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเปนความรูท่ีทันสมัยของอาจารยท่ีมอบหมายใหสอนในวิชานั้นๆ เพื่อใหนักศึกษา
ไดรับความรูประสบการณ และรับการพัฒนาความสามารถจากผูรูจริง รวมท้ังเปนความตองการของอาจารย 
ในการพัฒนาเพื่อเขาสูตําแหนงวิชาการโดยการขอสอนรายวิชาที่ตองทําผลงาน  

5.2.2  เนนการพัฒนานักศึกษาใหมีความรูตามโครงสรางหลักสูตรที่กําหนด และไดรับการ
พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการ
เรียนรูดวยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ทักษะการฝกปฏิบัติทางดานคอมพิวเตอร ทักษะ
การทํางานแบบมีสวนรวม ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ 

5.3  การประเมินผูเรียน 

5.3.1 กําหนดเกณฑการประเมิน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมินที่มีคุณภาพ และมีวิธีการให
เกรดที่สะทอนผลการเรียนท่ีรูไดอยางเหมาะสม  

5.3.2  มีการกํากับใหมีการประเมินตามสภาพจริง โดยการใชวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย 
ใหผลการประเมินที่สะทอนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแหงความเปนจริง  
 5.3.3. มีวิธีการใหขอมูลปอนกลับท่ีทําใหนักศึกษาสามารถแกไขจุดออน หรือเสรมิจุดแข็งของ
ตนเองได ใหผลการประเมินที่สะทอนระดับความสามารถที่แทจริงของนักศึกษา  
 

6. ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู 
6.1  การบริหารงบประมาณ 

คณะจัดสรรงบประมาณประจําป ทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายได เพื่อจัดซื้อตํารา สื่อการ
เรียนการสอน โสตทัศนูปกรณและวัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและ
สรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรยีนรูของนักศึกษา 

6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 
6.2.1  หองปฏิบัติการพรอมครภุัณฑและอุปกรณหลักดังน้ี 

(1)  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรของคณะ  
ขนาดจุ   40 เครื่อง  จํานวน 3 หอง 

(2)  หองปฏิบัติการศนูยคอมพิวเตอร 
ขนาดจุ   40 เครื่อง  จํานวน 2 หอง 

(3)  หองปฏิบัติการศนูยคอมพิวเตอร  
ขนาดจุ  100 เครื่อง จํานวน 2 หอง 

(4)  หองปฏิบัติการทางภาษา   
ขนาดจุ   80 คน   จํานวน  2 หอง 

(5)  หองเรียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 19)  
ขนาดจุ  100 คน จํานวน 4  หอง 
ขนาดจุ   60 คน จํานวน  1  หอง 
ขนาดจุ   50 คน จํานวน  8  หอง 
ขนาดจุ   40 คน จํานวน 55 หอง 
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(6)  หองประชุมสัมมนา (หองประชุมศรีสองรัก คณะวิทยาการจัดการ)  
ขนาดจุ   80 - 100 คน จํานวน 1 หอง 

(7)  หองประชุมสัมมนา (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา) (อาคาร 19) 
ขนาดจุ   50      คน จํานวน  3 หอง 
ขนาดจุ   80 - 100 คน จํานวน   1 หอง 

(8)  หองศูนยขอมูลธุรกิจ จํานวน 1 หอง 
(9)  หองศูนยสหกิจศึกษาจํานวน 1 หอง 
อุปกรณการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ  
      1)  ชุดเคร่ืองขยายเสียง  จํานวน  50 ชุด 
      2)  LCD Projector   จํานวน  40 ชุด  
      3)  Notebook   จํานวน  20 เครื่อง 
      4)  เคร่ืองฉายแผนทึบ  จํานวน   3 เครื่อง  
โดยมีการใชทรัพยากรรวมกันระหวางคณะและมหาวิทยาลัย 

6.2.2  หองสมุด  
ใชตํารา เอกสารประกอบการศึกษา จากหองสมุดคณะวิทยาการจัดการและสํานัก 

วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งใหบริการหนังสือ ตํารา วารสาร วิทยานิพนธ งานวิจัย สิ่งพิมพ อื่นๆ 
และโสตทัศนวัสดุทางดานบริหารธุรกิจ และดานอื่น ๆ ทุกสาขาท่ีมหาวิทยาลัยเปดสอน  

6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
6.3.1   จัดหาหนั งสือ ตําราและวารสารในสาขา วิชาที่ เปดสอนทั้ งภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศที่เกี่ยวของในจํานวนท่ีเหมาะสม 
 6.3.2  จัดหาเครือขายธุรกิจเพ่ือการศึกษาดูงาน  โดยนําขอมูลเดิมที่ผานมา และสถานที่ดูงาน
ใหมๆ ที่มีความพรอมในการรับนักศึกษาเขาศึกษาดูงานนํามาพิจารณาเลือกสถานท่ีศึกษาดูงานที่มีความ
เกี่ยวของกับสาขาวิชา และสามารถท่ีจะนําไปใชใหเกิดประโยชนไดในอนาคต  

6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  
การเตรียมความพรอมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้ 
6.4.1  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2558 ขอ 15 วาดวยการประกันคุณภาพของหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพ
ของหลักสูตร  โดยมีองคประกอบในการประกันคุณภาพอยางนอย 6 ดาน คือ 1) การกํากับมาตรฐาน   
2) บัณฑิต 3) นักศึกษา 4) อาจารย 5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 6) ส่ิงสนับสนุน 
การเรียนรู  

6.4.2  จัดทําแบบสํารวจความตองการจากนักศึกษาในการใชทรัพยากรสนับสนุนการเรียน 
การสอน 
 6.4.3  จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากอาจารยผูใชทรัพยากรการเรยีนการสอน 
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7.  ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  
มีการเก็บรวบรวมขอมูล และดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2552 เพ่ือใชกําหนดดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ท้ังน้ีเกณฑการประเมินผลผานคือ มีการดําเนินงานตาม
ขอ  1 - 5 และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป ดังนี้ 
 

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 
ปที่ 
1 

ปที่ 
2 

ปที่ 
3 

ปที่ 
4 

ปที่ 
5 

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม 
เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาํเนินงานหลักสูตร 

     

2 .  มี ร ายละ เ อี ยดของหลั กสู ตรตามแบบ มคอ . 2 ที่ ส อดคล อง กับ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปรญิญาตรี สาขาโลจิสติกส พ.ศ. 2552 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 
(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ 
ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

     

4 .  จัดทํ ารายงานผลการดํ า เ นินการของราย วิชา  และรายงานผล 
การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศกึษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน  
60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู 
ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอน
ในแตละปการศกึษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ  
การประเมินผลการเรียนรูจากผลการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว 

     

8 .  อาจารย ใหม  (ถ ามี )  ทุกคน ได รับการปฐมนิ เทศหรือคําแนะนํ า 
ดานการจัดการเรียนการสอน   

     

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  
อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

     

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหมเฉลี่ยไมนอยกวา 
3.5 จากคะแนน 5.0 
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หมวดที่ 8   การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

ชวงกอนสอนมีการพูดคุยในคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรถึงวิธีการสอน วิธีการประเมินกอน
และหลังการสอน ถารายวิชาที่มีอาจารยมากกวา 2 คนใหปรึกษาแนวทางการสอนใหไปในทางเดียวกัน พรอมกับ
ปรึกษาหารือกันในการใชกลยุทธการสอนพรอมการประเมินกลยุทธการสอน หรือปรึกษาหารือกับผูเช่ียวชาญดาน
หลักสูตรหรือวิธีการสอน สวนชวงหลังการสอนควรมีการวิเคราะหผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา  
และการวิเคราะหผลการเรียนของนักศึกษา 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
การประเมินทักษะดังกลาว สามารถทําโดยการ 
(1)  ประเมินโดยนักศึกษาในแตละวิชา 
(2)  การสังเกตการณของผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผูสอน 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมน้ันจะกระทําสํารวจขอมูลไดจาก 
2.1 ติดตามผลประเมินการฝกประสบการณวิชาชีพทางบริหารธุรกิจ/สหกิจศึกษาของนักศึกษา  

ชั้นปสุดทาย จากผูใชบัณฑิต  
2.2 ติดตามและสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตที่จบการศึกษา 
2.3 ติดตามผลการทํางานของบัณฑิตท่ีจบการศึกษา จากผูใชบัณฑิต 
2.4 ติดตามผลการใชหลักสูตรจากนักศึกษาทุกข้ันปของสาขาวิชาในปที่จะทําการปรับปรุงหลักสูตร 
2.5 ติดตามผลการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิหรือผูประเมินภายนอก 
เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งใน

ภาพรวมและในแตละรายวิชา อีกท้ังประเมินจากการรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร 
 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ตองผานการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

และตัวบงชี้เพ่ิมเติมขางตน รวมไปถึงผานการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA)  
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
4.1 รวบรวมขอมูลปญหาและขอเสนอแนะของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแตละรายวิชา 

จากการประเมินของนักศึกษา อาจารยผูสอน บัณฑิต ผูใชบัณฑิต และผูทรงคุณวุฒิ 
4.2 วิเคราะหปญหาและทบทวนขอมูล โดยผูรับผิดชอบหลักสูตรและประธานหลักสูตร 

  4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรโดยนําเอาขอมูลเบื้องตนนํามาวิเคราะหใหเขากับสภาพแวดลอมใน
ปจจุบัน เพ่ือหาแนวทาง การปรับปรุงและพัฒนาบัณฑิตใหเขากับยุคปจจุบัน 

 
 

 
 



60 
 

มคอ.2 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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คําอธิบายรายวิชา 
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มคอ.2 

คําอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุมวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

 
0001101   ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร       2(2-0-4) 
    (Thai for Communication) 
    ความหมายและความสําคัญของภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ทักษะการคิด ฟง พูด อาน และ
เขียน การเลือกใชรูปแบบในการส่ือสารไดอยางเหมาะสม บูรณาการความรูเพ่ือประยุกตใชในการดํารงชีวิต
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 The meaning and importance of Thai for communication; practice of thinking, 
listening, speaking, reading, and writing skills; appropriate patterns of communication;  
effective integration of  gained knowledge into daily life 
 
0001102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร      2(2-0-4) 
 (English for Communication) 
 ภาษาอังกฤษและพัฒนาการส่ือสารข้ันพ้ืนฐาน การฟง พูด อาน และเขียน ในสถานการณ
ตางๆ โดยเนนทักษะการฟง-พูด เก่ียวกับขอมูลสวนตัว ครอบครัว ชุมชน ทองถ่ินและจังหวัด  
 Fundamental English for communication with four skills namely listening, 
speaking, reading, and writing in various situations; English usage of personal information, 
families, communities, and provincial information 
 
0001103   สารสนเทศเพ่ือการศึกษาคนควา     2(2-0-4) 
 (Information Searching for Study) 
 ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ แหลงสารสนเทศใน
การศึกษาคนควา วิธีแสวงหาและรวบรวมสารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควาดวยตนเอง วิธีการนําเสนอผล
การศกึษาคนควา ตามรูปแบบและข้ันตอนท่ีเปนมาตรฐาน 
 The meaning and the importance of information and the information 
resources for study and search; information researching and retrieval for self-study; 
presentation with standard approaches  
 
0001104    การฟง-พูด ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวัน  2(2-0-4) 
 (Listening and Speaking English for Daily Life Communication) 
 การฟงและการพูดในระดับประโยคและระดับขอความที่ใชในชีวิตประจําวันและสถานการณ
ตาง ๆ จากส่ือโทรทัศน วิดีโอ วิทยุ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
                Practice of English listening and speaking at the levels of sentence and 
discourse for daily Life communication through various media such as television, VDO, 
radio and so on 
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0001105    การอาน-เขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน  2(2-0-4) 
 (Reading and Writing English for Daily Life Communication)   
 การอานหนังสือพิมพ การอานโฆษณา แผนพับโฆษณา การอานประกาศ การอานฉลาก
ผลิตภัณฑตางๆ ทักษะการเขียนสรุปความ การยอความ การกรอกแบบฟอรม การเขียนจดหมายสวนตัว 
การส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส 
 Skills for reading newspapers, advertisements, announcements, brochures, and 
product labels; skills for note-taking, summarizing, completing forms, personal 
correspondence, and electronic communication 
 
0001106    ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารวัฒนธรรม    2(2-0-4) 
               (English for Cultural Communication)      
 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ประเด็นทางวัฒนธรรม ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ คานิยมทางสังคม 
ความเช่ือ อาหาร เทศกาลสําคัญทางประเพณีและวัฒนธรรม และงานประเพณี  
                English for communication regarding cultural issues, geography, climates, social 
value, beliefs, food, festivals and traditions, and ceremonies 
    
0001107  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ    2(2-0-4) 
 (English for Communication in the Workplace) 
 ภาษาอังกฤษในการทํางาน การตอนรับ การนัดหมาย การโทรศัพท การใหและขอขอมูล การ
กรอกแบบฟอรมประเภทตางๆ การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนประวัติสวนตัว การอานประกาศรับ
สมัครงาน แผนภูมิ ตารางประเภทตางๆ  
 English in the workplace, welcoming, making appointment, telephoning, giving 
and asking information; form filling, application letter, resume, job advertisement, charts 
and labels 
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กลุมวิชามนุษยศาสตร / Humanities 
 
0002101 พระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนาชีวิตและสังคม    2(2-0-4) 
 (Buddhism for Living and Social Development) 
 โครงสรางพระพุทธศาสนา หลักธรรม วันสําคัญและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา การพัฒนา
จิตและปญญา และการประยุกตหลักพุทธธรรมในการดําเนินชีวิต  
 The structure of Buddhism; Dhamma; Buddhist Sabbath days and ritual of 
Buddhism; mind and wisdom development; Dhamma application for daily life  
 
0002102 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน     2(2-0-4) 
 (Human Behavior and Self Development) 
 ปจจัยแหงพฤติกรรมมนุษย การรูจักและพัฒนาตนเอง การสรางความสัมพันธที่ดีกับผูอ่ืน      
การวางแผนการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข 
 The factors affecting human behaviors, self–perception for self-development, 
positive relationships building with others and planning for a happy life 
 
0002103 สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต     2(2-0-4) 
 (Music and Life Appreciation) 
  ความหมายสุนทรียภาพของดนตรี ประเภทของดนตรีในชีวิตประจําวัน บทบาทของดนตรี 
ในสังคม ความสัมพันธระหวางดนตรีกับชีวิต การเสริมสรางทักษะและประสบการณดนตรี 
 The meaning of music aesthetics; types of music in daily life; musical role in 
social context; music and life relationship; music skills and experiences improvement 
 
0002104 ศลิปะและการออกแบบ    2(2-0-4) 
 (Arts and Design) 
 ความเปนมา ความหมายและเหตุผลในการสรางสรรคผลงานศิลปะและการออกแบบของ
ศิลปนและนักออกแบบ หลักการทางศิลปะและการออกแบบ การรับรูทางการมองเห็น รสนิยม ความงาม 
และความคิดสรางสรรค การวิเคราะห วิจารณและการพิจารณาถึงคุณคาผลงานศิลปะและการออกแบบ
สาํหรับนํามาใชในชีวิตประจําวัน  
 Background, meaning and reasons for artworks creation; the design of the 
artists and designers; principle of arts and design; visual perception; taste, beauty and 
creativity; analysis, criticism and consideration on arts and design value in daily life 
 
0002105 สุนทรียภาพการแสดง      2(2-0-4) 
 (Art Performance Appreciation) 
 ความหมายของสุนทรียศาสตรการแสดง การแสดงและการละเลนทองถ่ิน คานิยมและวิถีชีวิต
ท่ีนํามาประยุกตใชในการแสดง การจัดกิจกรรมการแสดงที่สอดคลองกับคานิยมและวิถีชีวิตในทองถ่ิน 
 The meaning of aesthetics performances; the folk plays; values and lifestyles 
applied to art performances; activity based on local values and ways of life 
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กลุมวิชาสังคมศาสตร / Social Sciences 
 
0003101 ระบบสังคมไทย        2(2-0-4) 
 (Thai Society System) 
 สภาพสังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และสิ่งแวดลอมไทยในอดีต
จนถึงปจจุบัน ปญหาในสังคมไทยและแนวทางแกไข ทิศทางการพัฒนาสังคมไทยและการพัฒนาที่ ย่ังยืน 
การพัฒนาตามแนวพระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาทองถ่ิน ความเปนพลเมือง 
ประชาสังคมและธรรมาภิบาล แนวโนมการพัฒนาสังคมไทยในอนาคต 
 Thai social and cultural, economic, political and environmental conditions 
from past up to present; social problems and solutions in Thai society; directions of Thai 
society development and sustainable development; the development of the King’s 
initiatives, sufficiency economy, Thai wisdom and local wisdom; civic education, civil 
society and good governance; trends for Thai society development in the future 
 
0003102 ระบบสังคมโลก       2(2-0-4) 
 (Global Society System) 
 วิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของสังคมโลกในอดีตถึงปจจุบัน 
ทฤษฎีและกระแสท่ีมีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สิทธิมนุษยชน 
สันติศึกษา ประชาคมอาเซียน กฎหมายและองคการระหวางประเทศที่สําคัญ เหตุการณโลกปจจุบัน 
แนวโนมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองในสังคมโลก 
 Social, economic and political evolution  of global society from past up to 
present; theories and streams that influence social, economic and political changes; 
human rights; peace education; ASEAN Community; law and important relevant 
international organizations; current world events; trends for social, economic and political 
development in global society 
 
0003103 ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน      2(2-0-4) 
 (Business and Daily Life) 
 ความรูพื้นฐานเก่ียวกับธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ ลักษณะของธุรกิจ หนาที่ของธุรกิจ การผลิต 
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย การตลาด การบัญชี การเงิน สภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลตอธุรกิจที่สงผล
กระทบตอการใชชีวิตประจําวัน นโยบายของรัฐบาล กฎหมายภาษีอากร และการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน 
 Fundamental business; business model; business attributes; business role; 
production; administrative human resources management; marketing; financial accounting, 
context influencing on business and daily life; government policies; taxation law; and 
applying philosophy of sufficiency economy to daily life 
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0003104 ไทเลยศึกษา       2(2-0-4) 
 (Loei Study) 
 บริบทจังหวัดเลย ประวัติศาสตร และวัฒนธรรมไทเลย ความเชื่อ พิธีกรรม ประเพณี วิถีชีวิต 
การละเลน ภาษา ศิลปกรรม และภูมิปญญาพื้นบาน 
 Context of Loei province; history and culture, belief,  ritual, custom, ways of 
life, amusement, Loei dialect, arts, and folk wisdom 
 
0003105    ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน       2(2-0-4) 
 (Thailand and ASEAN Community) 
 ความเปนมาของประชาคมอาเซียน ขอมูลพื้นฐานประเทศสมาชิก ลักษณะภูมิศาสตร 
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคมวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก   กฎบัตรอาเซียน ประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ความสัมพันธ
ภายในและภายนอกกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน ประโยชนท่ีไทยไดรับจากการเขาเปนสมาชิกอาเซียน 
 Background of ASEAN community; fundamental information  of  geographical; 
economic, political, social and cultural aspects of all country members; ASEAN charter; 
ASEAN political-security community, ASEAN economic community, ASEAN socio- cultural 
community; the relationships of internal and external groups of ASEAN country members 
and benefits of Thailand that gain from being ASEAN member 
 
0003106    เศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน        2(2-0-4) 
 (Economy in Daily Life) 
 หลักการเบื้องตนทางเศรษฐศาสตร กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน ระบบเศรษฐกิจ
ตลาดและกลไกราคา รายไดประชาชาติ รายไดจังหวัด บทบาทภาครัฐและเอกชนในระบบเศรษฐกิจ เงิน
และสถาบันการเงิน การคลัง การวิเคราะหเศรษฐกิจปจจุบัน 
 Fundamental of economics; economy in daily life; economic system; market 
and price; national income; gross provincial product; government and private sector in 
economic system; money and financial institution; Fiscal Policy; analysis of economy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



67 
 

มคอ.2 

กลุมวิชาคณิตศาสตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี / Mathematics, Science and Technology 
 
0004101 การคิดและการตัดสินใจ      2(2-0-4) 
 (Thinking and Decision Making) 
 หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย ทักษะกระบวนการคิดแบบตางๆ หลักการใชเหตุผล 
การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลโดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการตัดสินใจ การประยุกตใช
หลักการวิเคราะหการตัดสินใจ กําหนดการเชิงเสนสําหรับการตัดสินใจแกปญหาในชีวิตประจําวัน  
 Principles and human thinking process; process of thinking skills; logical 
principles; data collection; data analysis through software application for decision making; 
application of the principle of decision-making analysis linear programming for problem 
solving in daily life 
 
0004102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร      2(2-0-4) 
 (Computer Technology)  
       ระบบคอมพิวเตอร ความสําคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
ในชีวิตประจําวัน ระบบเครือขายคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตและอีเมล เครือขายสังคมออนไลน กฎหมาย 
จริยธรรม และความปลอดภัยในการใชคอมพิวเตอร  
 Computer systems; importance and impact of computer and information 
technology in daily life; computer networking system; the Internet and e-mail; social 
network; law, ethics and securities of computer network  
 
0004103 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ     2(2-0-4) 
 (Exercise for Health) 

ความรูดานการเคลื่อนไหวรางกาย  รูปแบบ  กิจกรรม  ของการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพที่
รวมสมัย เหมาะสมกับ  เพศ วัย  และสมรรถภาพทางกายของแตละบุคคล  และการนําไปประยุกตใชให
เหมาะสมกับวิถีชีวิต 

Knowledge of physical movement; patterns and activities of contemporary 
healthy exercise according to gender, age and individual physical fitness; suitable 
application to ways of life 
 
0004104 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิต    2(2-0-4) 
 (Science and Technology for Quality of Life) 

        กระบวนการทางวิทยาศาสตร การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การนําความรูทาง
วิทยาศาสตรมาประยุกตใช ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการดํารงอยูอยางเปนสุข ผลกระทบของ
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรที่มีตอการดําเนินชีวิตมนุษย 
 Scientific process; science and technology development; applying scientific 
knowledge to quality of life for happy living; effects of advanced science and technology 
on human life  
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มคอ.2 

0004105 วิทยาศาสตรเพื่อสุขภาพ      2(2-0-4) 
 (Science for Health) 
       ปจจัยท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษย ความสําคัญของอาหารและโภชนาการ ปริมาณ
พลังงานและสารอาหารที่ควรไดรับประจําวัน การประเมินภาวะโภชนาการ หลักการจัดอาหารสมดุลตามธง
โภชนาการ หลักการเลือกและบริโภคผลิตภัณฑอาหารปลอดภัยตลอดจนการคุมครองผูบริโภค ความรูทั่วไป
เก่ียวกับการเกิดโรคและการปองกันโรค การสงเสริมสุขอนามัยทางเพศ อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล การ
สงเสริมสุขภาพจิต และหลักการใชยาในชีวิตประจําวัน 

Essential  factors  for  human living; significance of food and nutrition; daily 
required energy and nutrients; nutritional assessment; principle of balanced food  
according to nutrition flag;  principle of safety food selection and consumer protection; 
general knowledge of diseases and disease prevention; sexual health promotion; accident 
and first aid;  mental health promotion and  principle of daily medicine use 
 
0004106 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม       2(2-0-4) 
 (Life and Environment) 
                 การกําเนิดโลก กําเนิดส่ิงมีชีวิต วิวัฒนาการมนุษย ความสัมพันธเชิงระบบระหวางส่ิงมีชีวิตกับ
สิ่งแวดลอม มลพิษส่ิงแวดลอมตอคุณภาพชีวิตและผลกระทบตอคุณภาพชีวิต วิถีชี วิตกับการใช
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน ส่ิงแวดลอมกับการทองเที่ยว กฎหมายและการจัดการความขัดแยงดาน
สิ่งแวดลอม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
                 The origin of the Earth; origin of life; human evolution; systematic relation 
between organisms and environment; environmental pollution and its impact on quality 
of life; ways and local natural resources use; environment and tourism; law and 
environmental conflict management; sustainable natural resources and environmental 
management  
 
0004107 เทคนคิการบํารุงรักษาเคร่ืองใชในชีวิตประจําวัน   2(2-0-4) 
 (Household Appliances Maintenance Techniques) 
 หลักการทํางาน การใชงาน เทคนิคการบํารุงรักษาเคร่ืองใชในชีวิตภายในบาน เครื่องมือและ
การใชเคร่ืองมือสําหรับงานไฟฟา งานครุภัณฑ เคหะภัณฑ และยานพาหนะ การตระหนักถึงความปลอดภัย
และการประหยัดพลังงาน 
       Principle of operation; household kits maintenance techniques; tools and 
electronic tools use; durable goods, hardware and vehicles; security and energy 
conservation awareness 
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มคอ.2 

0004108      การปลูกพืชและเลี้ยงสัตวในชีวิตประจําวัน                             2(2-0-4) 
                 (Raising Crops and Animals in Daily Life) 
                 หลักการปลูกพืชเบ้ืองตน  การปลูกไมดอกไมประดับเพื่อตกแตงสถานที่ การปลูกผัก 
ปลอดสารพิษ  พืชเครื่องเทศและสมุนไพรเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน  การปลูกไมผลและไมยืนตน  
หลักการเล้ียงสัตวเบื้องตน การเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ การเล้ียงและการดูแลสัตวเลี้ยง หลักการเกษตร 
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                  Principle of plant production; floriculture and ornamental plants for 
decoration; chemical-free vegetables; spices and medicinal plants for household 
consumption; fruit trees and perennial plant productions; principle of animal productions; 
economic animal productions; productions and carefulness for domestic animals; principle 
of sufficiency economy in animal productions; application of philosophy of sufficiency 
economy to agriculture 
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มคอ.2 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาแกน 

 
3502101        ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 1                                  3(2-2-5)             

(English for Business 1) 
ความรูพ้ืนฐานภาษาอังกฤษที่จําเปน  คําศัพทและประโยคตาง ๆ ที่เก่ียวของกับธุรกิจ  

การฝกปฏิบัติการพัฒนาความสามารถในการส่ือสาร และการเขียนเอกสารที่เก่ียวกับการจัดการธุรกิจดาน
ธุรกิจพาณิชย ธุรกิจการผลิต ธุรกิจการบริการ ประกาศสมัครงาน การเขียนใบประวัติเพ่ือการสมัครงาน 
และการเขียนใบสมัครงาน  

Essential of basic english, vocabulary and sentences in business, practice in 
communication skill and writing documents in commercial business management, 
manufacturing business management, service business management, job advertisement, 
resume and job application form 
 
3502102 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 2     3(2-2-5) 

(English for Business 2) 
สํานวนและประโยคเพื่อการสื่อสารในธุรกิจทั้งในและระหวางประเทศ  การฝกปฏิบัติ

ทักษะการอ านข าวสารและเอกสารทางธุรกิจ การสืบคนขอมูลทางธุรกิจจาก ส่ือสิ่ งพิมพ และ 
สื่ออิเลคทรอนิกส  การเขียนจดหมายธุรกิจ การเขียนจดหมายธุรกิจอิเลคทรอนิกส   การพัฒนา
ความสามารถการใชภาษาอังกฤษที่ใชในวงการธุรกิจในระดับ ท่ีสูงข้ึน การนําเขาและสงออกสินคา  
และการนําเสนอ 

Idioms and sentences for business communication both in domestic and 
international, practice in reading business news and documents,  search business 
information from printing media and electronics, business letters, business email, and to 
develop English skill in an advanced business context,  and import and export 
 
3502105 กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย     3(3-0-6) 
  (Commercial and Business Law) 
  ความหมายและความสําคัญของหลักกฎหมายเก่ียวกับการจัดตั้งองคกรธุรกิจและกฎหมาย
เก่ียวกับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ  หลักกฎหมายนิติกรรมสัญญา ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให เชาทรัพย 
เชาซื้อ จางแรงงาน จางทําของ กูยืม ค้ําประกัน ตั๋วเงิน จํานอง จํานํา ตัวแทน นายหนา รวมท้ังกฎหมาย 
อ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับงานธุรกิจ และกฎหมายเก่ียวกับสถาบันทางการเงิน เปนตน 

Definition and importance of the establishment of a commercial 
organization, transactional law, principles of commercial trade law, hire purchase, hire of 
property, loan, guarantees, bills of mortgage, pledges, employment law and law related 
to financial and monetary institutions 
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มคอ.2 

3502205  เศรษฐศาสตรเพ่ือการจัดการธุรกิจ     3(3-0-6) 
                    (Economics for Business Management) 
  ความหมายของเศรษฐศาสตร ขอบเขต การจัดการทรัพยากร หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร 
วาดวยมูลคา ราคา พฤติกรรมของผูบริโภคและทฤษฎีการผลิต อุปสงค อุปทานของสินคาในตลาดที่มีการ
แขงขันโดยสมบูรณ และไมสมบูรณ การภาษีอากร การคาระหวางประเทศ การลงทุน นโยบายการเงิน 
นโยบายการคลัง รวมถึงการนําทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรมาประยุกตใชในการตัดสนิใจทางธุรกิจ 
  The meaning of economics, scope, resource management, principles of 
economics; value, price consumer behavior and production theory,  demand and supply 
of products both in perfectly competitive markets and imperfectly competitive markets, 
taxation, international business, investment, monetary and fiscal policy, application of 
economics theory in business decision making  
                     
3503103 ภาษาจีนสําหรับธุรกิจ 1               3(2-2-5) 

(Chinese for Business 1) 
ระบบการสะกดเสียง อานอักษรภาษาจีนดวยระบบสัทอักษร (pinyin) โครงสรางและ

หลักการเขียนดวยอักษรจีน คําศัพท ประโยค โดยฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนคําศัพทประโยคและ
บทสนทนาที่ใชในชีวิตประจําวันซ่ึงใชภาษาจีนกลางเปนหลัก เพื่อใหนักศึกษาสามารถฝกปฏิบัติและใช
ภาษาจีนในการสื่อสาร หรือนําเสนอเรื่องราวใกลตัว เล็งเห็นคุณคาและประโยชนของการเรียนภาษาจีน 
นํามาสูการเกิดสุนทรียภาพ และทัศนคติท่ีดีตอการเรียนรูภาษาจีน 

Chinese sound spelling system with pinyin, structure and writing rules with 
chinese characters, vocabulary, sentences made by practicing in chinese; listening, 
speaking, reading and writing, vocabulary used in daily conversation, the purpose is for 
students to be able to practice and use chinese for ordinary communication, or  to 
present a story which is meaningful to the student in order to appreciate the value of 
learning chinese, and to develop good aesthetics and perception in learning chinese 
 
3503204 การวิเคราะหเชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ      3(3-0-6) 

(Quantitative Analysis and Business Statistics) 
  ความรูทางคณิตศาสตรและสถิติที่ใชในการวิเคราะหเชิงปริมาณ เทคนิคการตัดสินใจ
ภายใตความแนนอน และความไมแนนอน การโปรแกรมเชิงเสน การจําลองสถานการณ รวมทั้งประยุกตใช
สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน เพ่ือวางแผนและตัดสนิใจทางธุรกิจ 

Mathematical knowledge and basic statistics for quantitative analysis, 
decision making under certainty and uncertainty, linear programming, simulation, 
application of descriptive statistics and inferential statistics for business decisions 
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มคอ.2 

3503901       หลักการวิจัยทางธุรกิจ      3(2-2-5) 
(Principles of Business Research) 
ความหมาย และความสําคัญของการวิจัยทางธุรกิจ  กระบวนการวิจัยทางธุรกิจ  

การกําหนดปญหาการวิจัย การศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยที่เก่ียวของ ประชากรและกลุมตัวอยาง 
สมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติเพ่ือการ
วิเคราะหขอมูล การเขียนโครงรางการวิจัย การตรวจสอบและการประมวลผลขอมูล การแปลผลและการ
นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล การเขียนรายงานผลการวิจัยอันเปนประโยชนตอวิชาชีพทางธุรกิจ  
และจรรยาบรรณของนักวิจัย 

Definition and importance of business research, business research 
procedures, defining research problems, documents and relevant research review, 
population and sample groups, hypothesis and hypothesis testing, research tools and data 
collection, research proposal, examination and data processing, statistical method 
selection for data analysis; Data analysis presentation and results, research results that 
benefit the business professional and ethics of the researcher 
 
3521104 หลักการบัญชีชั้นตน         3(2-2-5) 
                    (Principles of Accounting) 
  ความหมาย วัตถุประสงค ความสําคัญของการบัญชี การใชประโยชนของขอมูลทางการ
บัญชี กรอบแนวคิดในการจัดทําการบัญชี ความรูเก่ียวกับหลักการและวิธีการบัญชีตามหลักการบัญชีรวมถึง
การจัดทํางบการเงินของกิจการใหบริการ กิจการซื้อมาขายไป และกิจการผลิตสินคา ระบบใบสําคัญ 
และระบบเงินสดยอย วิธีการบัญชีเก่ียวกับภาษีมูลคาเพ่ิม 

          Definition, objectives and importance accounting, the usage of accounting 
information, conceptual framework for financial reporting, knowledge of accounting 
principles, accounting method and preparation of financial statements for service 
businesses, merchandising businesses, production business, voucher system and petty 
cash, accounting related to value added tax 
 
3531101 การเงินธุรกิจ       3(3-0-6) 

(Business Finance)        
                    วิชาบังคับกอน  :  3521104  หลักการบัญชีช้ันตน 

(Prerequisite  : 3521104  Principles of Accounting) 
           ขอบ เขต ลักษณะ บทบาทและหน าที่ ทางการเงิน ใน ธุรกิจ ตลอดจน เป าหมาย 
และความสําคัญของการเงินธุรกิจ  โดยเนนการวิเคราะหงบการเงิน การวางแผนและการพยากรณทาง
การเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน งบประมาณลงทุน แหลงเงินทุนและตนทุนเงินทุน  จุดคุมทุนและ 
การวางแผนกําไร นโยบายจายเงินปนผล 
        Financial scope, characteristics, roles and responsibilities in business, goals 
and importance of business finance, focusing on financial statement analysis, financial 
planning and forecasting, working capital management, investment budget, financial 
resources and capital cost, breakeven point and planning, and dividend policy 
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มคอ.2 

3541101       หลักการตลาด         3(3-0-6) 
(Principles of Marketing)     
ความรูทั่วไปเก่ียวกับการตลาด ส่ิงแวดลอมทางการตลาด การแบงสวนตลาด ตลาด

เปาหมายและการวางตําแหนงทางการตลาดพฤติกรรมในการซ้ือของผูบริโภค พฤติกรรมในการซ้ือของ
ตลาดองคกร ผลิตภัณฑและการพัฒนาผลิตภัณฑใหม นโยบายผลิตภัณฑและการกําหนดราคาชองทางการ
จัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด การตลาดอิเลคทรอนิกสและการตลาดระดับโลก 

General knowledge of marketing, the marketing environment, market 
segmentation, target market and market positioning, consumer buying behavior, corporate 
marketing behavior, new product development, product policy and pricing of channels of 
distribution, promotion, e-marketing and global marketing  
 
3561105 การจัดการและองคการ       3(3-0-6) 

(Management and Organizations)     
แนวคิดพ้ืนฐานและลักษณะขององคการ ความหมาย ความสําคัญของการจัดการ 

สภาพแวดลอมทางการจัดการ วิวัฒนาการแนวคิดของการจัดการ ทฤษฎีองคการ แนวคิดการจัดการ
องคการสมัยใหม จริยธรรมในการจัดการ หนาที่หลักในการจัดการ การวางแผน การจัดการองคการ  
การจัดคนเขาทํางาน การช้ีนําและการควบคุม รวมถึงเครื่องมือการจัดการสมัยใหม 

Conceptual and real characteristics of organizations, definition and 
importance of management,  management environment, evolution of the concept of 
organizational management, organization theory, concepts of modern organizational 
management, ethics, principles of management, planning, organizing, staffing, leading and 
controlling, and modern management tools   
 
3562212  จริยธรรมทางธุรกิจ         3(3-0-6) 

(Business Ethics)          
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิดของจริยธรรม การสรางจริยธรรมในองคการธุรกิจ  

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ หลักการธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล ปญหาการคอรรัป ช่ัน  
การบรหิารจัดการองคการธุรกิจใหมีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจอยางย่ังยืนและมีความรับผิดชอบ
ตอสังคม รวมท้ังจริยธรรมทางธุรกิจระหวางประเทศ สามารถนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน โดยเนน
การศกึษาจากกรณตีัวอยาง 

Definition and importance of business ethics, ethics in a business 
organization, ethics in business, principles of good governance and corporate good 
government, corruption problems, organization business ethic management in sustainable 
business practice and social responsibility, international business ethics and application with 
case studies   
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มคอ.2 

3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย     3(3-0-6) 
(Human Resource Management) 
ความหมายการจัดการทรัพยากรมนุษย ความเปนมา ทฤษฎีและหลักการในการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย ขอบขายหนาที่ความรับผิดชอบและข้ันตอนในการจัดการทรัพยากรมนุษย การวิเคราะห
งาน  การวางแผนกําลังคน การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาและการฝกอบรม การประเมินผล 
การปฏิบัติงาน คาตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน แรงงานสัมพันธ รวมถึงปจจัยที่เก่ียวของกับ 
การจัดการทรัพยากรมนุษย 

Definition of human resource management, background, theories and 
principles of human resource management, scope of responsibilities and procedures in 
human resource management, job analysis, manpower planning, recruitment, selection, 
training and development, performance evaluation, compensation, welfare and benefits, 
labor relations, factors related to human resource management 
 
3563301        การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ    3(3-0-6) 

(Production and Operation Management) 
ความหมาย ลักษณะ ความสําคัญของการจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ การวางแผน

การปฏิบัติการ และการควบคุมการผลิตสินคาและบริการ การออกแบบผลิตภัณฑและกระบวนการ
ดําเนินงาน เทคโนโลยีที่เก่ียวของกับการดําเนินงานและการผลิต การจัดการคุณภาพ การบริหารโครงการ
และโครงขายงาน การพยากรณ การจัดการสินคาคงคลัง การวางแผนกําลังการผลิตและความตองการ
ทรัพยากร รวมท้ังการจัดการโซอุปทานตั้งแตอุตสาหกรรมตนน้ําจนถึงอุตสาหกรรมปลายน้ํา เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานและเพ่ิมความสามารถในการแขงขันไดอยางย่ังยืน 

Definition, characteristics and importance of production and operation 
management, production planning and service, product design and implementation 
processes,  technology in implementation and production, quality management, project 
management and forecast networking, inventory management, production capacity 
planning and resource, supply chain management from upstream to downstream to 
increase operational efficiency and sustainable competition 
 
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ      3(3-0-6)       

(Strategic Management) 
ความหมาย ประโยชน แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวของกับการจัดการเชิงกลยุทธ กระบวนการ

จัดการเชิงกลยุทธ การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคการ การกําหนดวิสัยทัศน   
พันธกิจ  เปาหมายขององคการ  เครื่องมือที่ใชในการจัดการเชิงกลยุทธ การกําหนดกลยุทธ  การนํากลยุทธ
ไปปฏิบัติและการควบคุมกลยุทธ  

Definition, benefit, concept and theory of strategic management, analysis of 
internal and external organization environment, formulation of vision, mission and goal of 
the organization, tools used in strategic management, strategy formulation, strategy 
implementation and control 
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มคอ.2 

กลุมวิชาเฉพาะดาน (วิชาเน้ือหาบังคับ) 
 
3581101 หลักการจัดการโลจิสติกส     3(3-0-6) 
  (Principles of Logistics Management) 
  ความหมาย ความสําคัญของโลจิสติกส หลักการและกระบวนการโลจิสติกส บทบาท 
ประโยชนและความสําคัญที่มีตอภาคธุรกิจและการพัฒนาประเทศ  กิจกรรมโลจิสติกส ความหมายของ 
ซัพพลายเชน ความสัมพันธของโลจิสติกสและซัพพลายเชน ธุรกิจบริการดานโลจิสติกส  การวางแผนและ
ควบคุม  เทคโนโลยีดานโลจิสติกส การประยุกตใชหลักการจัดการโลจิสติกสและการบูรณาการทางธุรกิจ 

Definition, importance, principles, procedure, role and benefits of logistics 
which enhance both the business sector and country development, logistics activities, 
definition of supply chain, the relationship between logistics and supply chain, logistics 
service provider, planning and control, logistics technology, application of logistics 
management principles, and business integration 

 
3582201 การจัดการสินคาคงคลัง                                                    3(2-2-5) 
                    (Inventory Management) 
                   ความหมาย ความสําคัญของการจัดการสินคาคงคลัง ประเภทของสินคาคงคลัง   
การจัดการซัพพลายเชนสําหรับสินคาคงคลัง ตนทุนของสินคาคงคลัง การรวมความเสี่ยงดานสินคาคงคลัง 
ระบบการควบคุมสินคาคงคลัง การฝกปฏิบัติการวางแผนการส่ังซ้ือใหม ระบบการส่ังซ้ือที่ประหยัด  
การออกแบบและการจัดวางสินคาคงคลัง หลักการทันเวลาพอดีและระบบการผลิตแบบผลักและดึง  
การตรวจนับจํานวนสินคาคงคลัง  
 Definition, importance of inventory management, categories of inventory 
management, supply chain management for inventory, cost of inventory, integration of 
inventory risk, inventory control systems, practice reorder point, economic order quantity, 
design and inventory layout placement, just in time inventory management, push and 
pull management and inventory checking 
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มคอ.2 

3582202 การจัดการคลังสินคา                                                       3(2-2-5) 
 (Warehouse Management) 
                    ความหมาย ความสําคัญของการจัดการคลังสินคา ประเภทของคลังสินคา ข้ันตอนการ
ปฏิบัติการคลังสินคา การตรวจรับ ระบบจัดเก็บ การแยกและจัดกลุมสินคา การควบคุมและการรักษา
คุณภาพสินคาในคลังสินคา อุปกรณการจัดเก็บ การขนถายสินคาและการรวบรวมสินคาในคลังสินคา  
การจัดการซัพพลายเชนสําหรับคลังสินคา การเลือกสถานที่ต้ังคลังสินคา การออกแบบคลังสินคาและการใช
เทคโนโลยีในคลังสินคา โดยใชกรณีศึกษา 
 Definition, and importance of warehouse management, categories of 
warehouse, warehouse management procedures, receiving, storage management, sort, 
grouping of goods, control and maintenance of warehouse quality, handling, goods 
collection within the warehouse, supply chain management for warehouse, warehouse 
location selection, warehouse design and case studies of technology in warehouse 
management 
 
3582401   การจัดการการขนสงและการกระจายสินคา                                  3(2-2-5) 
  (Transportation and Distribution Management) 
                  ความหมาย ความสําคัญของการบริหารและการจัดการการขนสงและการกระจายสินคา 
การจัดการซัพพลายเชนสําหรับการขนสงและกระจายสินคา ชองทางการจัดจําหนาย แบบจําลอง 
การตัดสินใจสําหรับการขนสงและการกระจายสินคา ศึกษาและวิเคราะห ขอดี ขอเสียของการขนสงและ
การกระจายสินคาในรูปแบบตางๆ การใชยานพาหนะใหเหมาะสมในการขนสง การจัดตารางเวลา  
การกําหนดเสนทางในการขนสงและการกระจายสินคา การพัฒนาระบบการกระจายสินคาอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 Definition, importance of transportation and distribution management, 
supply chain management for transportation and distribution, channel of distribution, 
decision models in transportation and distribution, the analysis of the advantages and 
disadvantages of various transportation and distribution models, suitable conveyances in 
transportation, schedule management, route of goods transfer and goods distribution and 
development of effective distribution, the excursions in transportation and distribution will 
be included 
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มคอ.2 

3582702 หลักการคาและการนําเขา-สงออกสินคาระหวางประเทศ 3(2-2-5) 
 (Principles and Import-Export for International Trade) 
 ทฤษฎีและนโยบายการคาระหวางประเทศ สิ่ งแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม การเมือง การวางกลยุทธการตลาดระดับโลก วิธีการเขาสูตลาดตางประเทศ การบริหารธุรกิจ
เพ่ือการนําเขา-สงออก การจัดการซัพพลายเชนในการนําเขา-สงออก กระบวนการการนําเขาและสงออก
สินคา กฎระเบียบ มาตรการกีดกันทางการคาที่มิใชภาษี ข้ันตอนการซ้ือขาย การฝกปฏิบัติการดําเนินงาน
ในการสั่งสินคาเขาและสงสินคาออก อินโคเทอม วิธีการชําระเงิน องคกรและเอกสารที่ เก่ียวของกับ 
การนําเขาสงออก 
 International trade and policy, external environments areas; globally 
marketing strategic, methods to enter the international market, business administration for 
export-import, supply chain management for import-export, import-export processes, 
rules and regulations, non tariff measures and non tariff barriers, trading procedures and 
practices, incoterms, method of payment, organization and document related to 
international trade 
 
3582703 ผูรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศและตัวแทนออกของ 3(2-2-5) 
 (Freight Forwarder and Customs Broker) 
 ความหมาย บทบาท หนาที่ของผู รับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศและตัวแทน 
ออกของ จรรยาบรรณของตัวแทนออกของ ผูใหบริการดานโลจิสติกสที่เก่ียวของ กิจกรรม คาระวางและ
คาใชจายตางๆ ในการขนสงสินคาระหวางประเทศ ความสัมพันธของซัพพลายเชนกับผูรับจัดการขนสง
สินคาระหวางประเทศและตัวแทนออกของ บทบาทและหนาที่ของกรมศุลกากร พิธีการศุลกากร  
การสําแดงใบขนขาเขา-ขาออก การตรวจปลอยสินคาขาเขา-ขาออก พิธีการสงออกเฉพาะเร่ือง พิธีการสวน
บุคคลและเอกสิทธิ์ พิธีการศุลกากรทางอากาศยาน พิธีการศุลกากรทางไปรษณีย พิธีการศุลกากรระบบ
อิเล็กทรอนิกส แลการฝกปฏิบัติพิธีการศุลกากร 
 Definition, roles, importance, of freight forwarder and customs broker, 
responsibilities and ethics of customs broker, logistics service provider, activities, freight 
and cost of import-export, the relationship between supply chain and customs broker, 
role of customs, customs clearance, manifestation of import-export entry form, inspection 
and release of cargo, specific export customs clearance, personal customs clearance, mail 
customs clearance, electronic customs clearance and practice of customs clearance  
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มคอ.2 

3583108 การจัดการซัพพลายเชน 3(2-2-5) 
 (Supply Chain Management) 
 ความหมาย ขอบเขต บทบาท ความสําคัญของซัพพลายเชน การวางแผนและการจัดการ
ซัพพลายเชนในธุรกิจ การสรางแบบจําลองโครงขายซัพพลายเชนและโลจิสติกส เทคโนโลยีตางๆ ท่ีใชใน
การจัดการขอมูลและการดําเนินงาน การวางแผนเชิงกลยุทธดานซัพพลายเชนและโลจิสติกส การวิเคราะห
ระบบซัพพลายเชนและโลจิสติกส การบริหารความเส่ียงดานการจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส รวมถึง
แนวคิดและหลักการการวัดประสิทธิภาพและปรับปรุงสมรรถนะของซัพพลายเชนและโลจิสติกส 
การประยุกตใชเครื่องมือในการปรับปรุงสมรรถนะโดยรวมเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 
 Definition, scope, role, importance of supply chain, business planning and 
supply chain management, modeling of supply chain and logistics network, technology 
used in data management and operations, supply chain and logistics strategy, supply 
chain and logistics analysis, risk management for supply chain and logistics management, 
concepts and principles of efficiency measuring and improving the performance of supply 
chain and logistics, applying the tools to improve the overall performance to lead to best 
practice 
 
3583301 การจัดการการจัดหาและจัดซื้อ                                           3(3-0-6) 
 (Procurement and Purchasing Management) 
                   ความหมาย ความสําคัญ บทบาทหนาท่ีการจัดหาและการจัดซื้อ การจัดการซัพพลายเชน
สําหรับการจัดหาและจัดซ้ือ ขอกําหนดและความตองการ การพยากรณการวางแผนการจัดหาและจัดซ้ือ 
การคัดเลือกซัพพลายเออร การประเมินซัพพลายเออร การรับและเลือกขอเสนอ การเจรจาตอรอง เอกสาร
เก่ียวกับการนําเทคโนโลยีที่เก่ียวของกับการจัดซ้ือและการจัดการความสัมพันธกับซัพพลายเออร 
 Definition, importance and roles of procurement and purchasing,  
supply chain management for procurement and purchasing, requirements and demand, 
forecasting of planning in procurement and purchasing, supplier selection, suppliers 
evaluation, acceptance and proposal, negotiation, documents and relevant technology in 
purchasing management and supplier relationships 
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มคอ.2 

3583401 การคาชายแดนและการขนสงสินคาขามพรมแดน    3(2-2-5) 
 (Border Trade and Cross Border Transport) 
 ความเปนมาของการคาชายแดน ความหมายและความสําคัญของการคาชายแดน  
การจัดการซัพพลายเชนสําหรับการคาชายแดนและการขนสงสินคาขามพรมแดน รูปแบบการคาชายแดน
และผานแดน ประเพณี ตลาดชายแดน วัฒนธรรมทางการคา ชองทางการคา กฎหมาย ระเบียบ แนวทาง
ปฏิบัติของการคาชายแดน ปญหาและอุปสรรคในการคาชายแดน พิธีการศุลกากรสงออกสินคาทางบก  
การสงออกสินคาทางบก ณ ดานพรมแดน หรือดานตรวจ การผานพิธีการสงออกของที่มีปริมาณเล็กนอย
ตามแนวชายแดน ใบสุทธินํากลับ พิธีการศุลกากรวาดวยการถายลํา พิธีการศุลกากรวาดวยการผานแดน 
การบูรณาการโลจิสติกสและซัพพลายเชนในพ้ืนที่ทองถ่ินเพื่อยกระดับการคาชายแดนและพัฒนา 
การขนสงสินคาขามพรมแดนในชุมชน นําไปสูการประกอบอาชีพและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน 
 Background of border trade, meaning and importance of border trade, 
supply chain management for border trade and cross border transport, forms of border 
trade and goods in transit, traditional, border markets, commercial culture, trade channel, 
legislation regularity, resolution of border trade, problem and obstacle in border trade, 
customs clearance of land export, land export at boundary post or border checkpoint, 
customs service of export with small quantities along the border, re-import forms, 
customs of transshipment, customs of transit, integrated logistics and supply chain in local 
area, increasing border trade and develop cross-border transport of goods in the 
community, conductive to better career and economic growth 
 
3583502 การจัดการดิจิทัลซัพพลายเชน 3(2-2-5) 
 (Digital Supply Chain Management) 
 ความหมาย ความสําคัญ หลักการ แนวคิดของซัพพลายเชนและดิจิทัล นวัตกรรมของ
อุตสาหกรรมในยุคดิจิทัล โอกาสทางธุรกิจและการจัดการซัพพลายเชนในยุคดิจิทัล ระบบสารสนเทศ
สําหรับโลจิสติกสและซัพพลายเชนในยุคดิจิทัล กลยุทธการจัดการซัพพลายเชนในโลกยุคดิจิทัล พาณิชย
อิเล็กทรอนิกส กฎหมายเก่ียวกับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ฐานเศรษฐกิจดิจิทัลและการพัฒนา
นวัตกรรม การใชเทคโนโลยีดิจิทัลใหมๆ ที่เหมาะสมเพ่ือการสรางมูลคาเพิ่มในธุรกิจ 
 Definition importance principle and concepts of supply chain and digital, 
industry innovation of digital period, business opportunity and digital supply chain 
management, information system for logistics and supply chain in digital period, strategy 
of supply chain management in digital period, electronic commerce, electronic 
transection law, digital economic basement and innovation development, the usage of 
modern digital technology for added economic value in business 
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มคอ.2 

3584101 การจัดการซัพพลายเชนระดับโลก 3(3-0-6) 
 (Global Supply Chain Management) 
 บทบาทและความสําคัญของการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชนในธุรกิจระดับโลก 
คุณลักษณะทางเศรษฐกิจ สภาวการณเจริญเติบโตของเศรษฐกิจการคาโลก ระบบการคาโลกที่เปนลักษณะ
ของโลกาภิวัตน สภาพแวดลอมทางธุรกิจ บทบาทขององคกรการคาระหวางประเทศและหนวยงานตางๆ  
ท่ีเก่ียวของ กฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ นโยบายทางการคา เงื่อนไขเขตการคาเสรี การจัดหา คนหาแหลง
วัตถุดิบจากทั่วโลก การจัดการความตองการ เงื่อนไขการคา กฎหมายที่เก่ียวของ จรรยาบรรณ วัฒนธรรม
การคา การเคล่ือนยายและการกระจายสินคาในตลาดโลก ผูใหบริการในการซ้ือขายและการขนสงสินคา
ระหวางประเทศ 
 Roles and importance of global logistics and supply chain management, 
attribute of business, world economic growth, world economic system of globalization, 
environment of business, roles of international trade organization and several relate 
agency, law regulation of trade policy, condition of free trade area, supplying, searching 
for the world material, demand chain management, trade terms, related law, ethics of 
code, cultural trade, transport and distribution for international trade, marketing service 
and international transportation 
 
3584902        สัมมนาปญหาดานการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 3(2-2-5) 
 (Seminar for Logistics and Supply Chain Management Problems)                                 
  คนควา รวบรวม และวิเคราะหปญหาที่ เกิดข้ึนในระบบการจัดการโลจิสติกสและ 
ซัพพลายเชน แนวความคิดในการแกปญหา นวัตกรรม กระบวนการ และวิธีการแกปญหา ฝกปฏิบัติในการ
แสดงความคิดเห็น กระบวนการตัดสินใจดานตางๆ ของการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชนและนําเสนอ
ผลการศึกษาคนควาโดยอภิปราย และการเขียนรายงาน 

Research, collect and analyze a problem in logistics and supply chain 
management system, problem solving concept, innovation, procedures and solution, 
students have to practice, provide comments on decision making processes in logistics 
and supply chain management, and make a presentation from discussion and assignments 
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มคอ.2 

กลุมวิชาเฉพาะดาน (วิชาเนื้อหาเลือก) 
 
3532202 การภาษีอากรธุรกิจ       3(3-0-6) 
  (Business Taxation)  
  ศึกษานโยบายภาษีอากร หลักเกณฑในการจัดเก็บ และรายละเอียดในการปฏิบัติเก่ียวกับ
การภาษีอากรทางดานสรรพากร สรรพสามิต และศุลกากร คํานวณภาษี การย่ืนแบบรายการ และการเสีย
ภาษีทางธุรกิจ การอุทธรณตอพนักงานเจาหนาที่ในเร่ืองภาษีอากรแตละประเภท  ปญหาตางๆ ในเรื่องภาษี
อากรธุรกิจ 

To study taxation policy, tax collection rules and practice in revenue tax, 
exercise tax and custom, tax calculation, filling and business taxation, supplication of 
different types of taxation to officers and problems in business taxation 
 
3582101 การจัดการบริการดานโลจิสติกสและซัพพลายเชน 3(3-0-6) 
 (Logistics and Supply Chain Service Management) 
 ความหมาย ความสําคัญ รูปแบบ ประเภท ลักษณะของการบริการ ธุรกิจอุตสาหกรรม
บริการ การตลาดบริการ แนวโนมและทิศทางการเติบโตของภาคธุรกิจบริการ ผูใหบริการดานโลจิสติกส
และซัพพลายเชน การนําระบบโลจิสติกสและซัพพลายเชนมาใชในอุตสาหกรรมบริการตางๆ การจัดการ
การบริการลูกคา การจัดการความสัมพันธกับลูกคา การจัดการความสัมพันธกับคูคา คุณธรรมจริยธรรมใน
การบริการดานโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
 Definition, importance, forms, category and characteristic of service, services 
industry business, service marketing, trends and direction of service business increasing 
commerce, logistics and supply chain service provider, the usage of logistics and supply 
chain system in industry services, customer service management, customer relation 
management, trading partner relation management, ethics of logistics and supply chain 
service 
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มคอ.2 

3582601 กฎหมายและราคาศุลกากร 3(3-0-6) 
 (Law and GATT Valuation) 
 กฎหมายที่เก่ียวของกับการนําเขาและสงออก กฎหมายศุลกากร กฎหมายวาดวยของ
ตองหามตองกํากัด ความผิดและการดําเนินคดีตามกฎหมายศุลกากร กฎหมายพิกัดอัตราศุลกากร ความรู
เก่ียวกับพิกัดอัตราศุลกากร หลักเกณฑการตีความพิกัด อัตราศุลกากรระบบฮารโมไนซ การจําแนกประเภท
พิกัดอัตราขาเขา ของที่ไดรับการยกเวนตามพิกัด พิกัดอัตราขาออก การเสียภาษีสําหรับของท่ีนําเขาและ
สงออก ราคาศุลกากร การกําหนดราคาศุลกากรตามความตกลงแกตต หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขในการใช
และกําหนดราคาศุลกากร การวางประกันอุทธรณ การประเมินอากรและการตรวจสอบหลังการตรวจปลอย 
ฝกปฏิบัติเก่ียวกับการกําหนดราคาศุลกากรตามวิธีตางๆ 
 Import and export customs law, customs law, law of prohibited goods and 
restricted goods, offenses and prosecution under customs law, law of customs tariff, 
knowledge of customs tariff, harmonized customs tariff, classification of import customs 
tariff, goods exempted from payment duty, export customs tariff, import and export goods 
tariff, GATT valuation, General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), valuation code, 
procedures, customs appraisal and inspection of customs tariff, training with tariff 
appraisal in various methods 
 
3582704 สิทธิประโยชนทางศุลกากร 3(3-0-6) 
 (Customs Privilege) 
 ความหมาย ประเภทของกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา ความตกลงทั่วไปวาดวยภาษี
ศุลกากรและการคา ความรวมมือทวิภาคี ความรวมมือพหุภาคีอ่ืนๆ เขตการคาเสรี กรอบความรวมมือ
ระหวางอาเซียนกับประเทศคูเจรจา สิทธิประโยชนทางศุลกากร การคืนอากร การชดเชยอากร คลังสินคา
ทัณฑบน เขตอุตสาหกรรมสงออก เขตปลอดอากร 
 Meaning, Definition kinds of law about Origin trade, General Agreement on 
Tariff and Trade, bilateral cooperation, other multilateral cooperation, free trade zone, 
frame of cooperation between ASEAN and partner countries, customs privilege, 
reimbursement of duty, bonded goods reimbursement, bonded warehouse, export 
processing zone, free zone 
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มคอ.2 

3583101   โลจิสติกสกับการพัฒนาเศรษฐกิจในอาเซียน 3(2-2-5) 
 (Logistics and  Economic  Development in ASEAN)                                                                            
                  โลจิสติกสระดับมหภาค ความสําคัญของโลจิสติกสกับการพัฒนาเศรษฐกิจในกลุมประเทศ
สมาชิกอาเซียน และอนุภูมิภาคที่เก่ียวของกับอาเซียน ลักษณะโครงสรางพื้นฐานที่เปนปจจัยสนับสนุน 
การพัฒนาระบบ นโยบาย การเช่ือมโยงโลจิสติกสระหวางกลุมประเทศสมาชิก กระบวนการขับเคลื่อน 
โลจิสติกส การแกไขปญหา อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาโลจิสติกส  
 Macro logistics and the importance of logistics and economic development 
in ASEAN and sub-region economy cooperation, infrastructures which are the supportive 
factors in policy development, the relevance of ASEAN country members and logistics, 
the movement of logistics, obstacles and solution for logistics improvement,  
the excursions will be included 
 
3583105 การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชนเพ่ือส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) 
 (Green Logistics and Supply Chain Management)                                                             
                    ความหมาย ความสําคัญ ความสัมพันธของโลจิสติกสและซัพพลายเชนกับส่ิงแวดลอม 
แนวคิดโลจิสติกสและซัพพลายเชนกับส่ิงแวดลอม ผลิตภัณฑ การขนสง พลังงานท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
เทคโนโลยีการลดและการจัดการของเสีย นโยบายการจัดการสิ่งแวดลอมกับโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
 Definition and importance of the relationship between logistics and supply 
chain with the environment, concepts of logistics and supply chain with environment, 
transportation, environmental friendly energy, reduction technology and waste 
management, environmental management policies with logistics and supply chain 
 
 
3583109 ภาษาอังกฤษสําหรับโลจิสติกสและซัพพลายเชน 3(2-2-5) 
 (English for Logistics and Supply Chain) 
 ฝกทักษะเก่ียวกับคําศัพทในการทํางานที่เก่ียวกับโลจิสติกสและซัพพลายเชน บทสนทนา 
การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกสในการติดตอประสานงาน ฝกทักษะดานการฟง พูด อาน เขียน  
ในการทํางานดานโลจิสติกสและซัพพลายเชน เชน การจัดซื้อ คลังสินคา การขนสง พิธีการศุลกากร  
การนําเขา-สงออก การขนสงระหวางประเทศ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการทํางานดานโลจิสติกสและ 
ซพัพลายเชน  
 Practice about logistics and supply chain vocabulary, conversations, writing 
electronic mail to contract, coordination, practice listening, speaking, reading and writing 
skills in logistics and supply chain operations such as purchasing, warehousing, 
transportation, customs clearance, import-export, transportation of international trade and 
others works about logistics and supply chain 
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มคอ.2 

3583110 การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชนสําหรับการเกษตร 3(3-0-6) 
 (Logistics and Supply Chain for Agriculture Management) 
 ความหมาย ความสําคัญของการเกษตร รูปแบบและการบริหารจัดการการเกษตร 
ในยุคดิจิทัล การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชนและการเพ่ิมคุณคาสําหรับการเกษตร การผลิตและ 
การแปรรูป มาตรฐานการจัดการคุณภาพ การเคล่ือนยาย การจัดเก็บ การรวบรวม การกระจาย การจัดการ
การควบคุมอุณหภูมิ พิธีการศุลกากร และการสงออกสินคาทางการเกษตร การเปนเกษตรกรยุคดิจิทัล  
การนําเทคโนโลยีมาใช และทําการเกษตรแบบครบวงจร การนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาประยุกตใช และการจัดการซัพพลายเชนสําหรับธุรกิจการเกษตรเพ่ือความยั่งยืน  
  Definition importance of agriculture, form and agriculture management in 
digital period, logistics and supply chain management and agriculture value added, 
production and processing, standard of quality management, transferable, storage, 
distribution, cold chain management, customs service and agriculture’s goods export, 
smart farmer in digital period, the technology usage of integrated agricultural, the usage of 
sufficiency economy philosophy applied and supply chain management for sustainable 
agriculture business 
 
3583201 บรรจุภัณฑสําหรับโลจิสติกส     3(2-2-5) 

(Packaging for Logistics)       
หลักการ หนาที่ ความสําคัญของบรรจุภัณฑในงานโลจิสติกส คุณสมบัติของวัสดุตางๆ  

ท่ีใชในการบรรจุหีบหอ การบรรจุภัณฑเพ่ือการขนสงและการกระจายสินคา ผลกระทบของบรรจุภัณฑ 
ตอตนทุนและการใหบริการลูกคา การจัดการการขนถายวัสดุ รวมถึงการวางแผน วิเคราะห และการฝก
พัฒนาบรรจุภัณฑในงานโลจิสติกส 

Principles, role and importance of logistics packaging, the various material 
properties in packaging, packaging for transportation and distribution, impact of packaging 
to cost and customer service, material handling management, planning, analysis and 
development packaging in logistics 
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มคอ.2 

3583404     การจัดการการขนสงทางอากาศ 3(2-2-5)   
 (Air Transportation Management)   
 ความหมายและความสําคัญของการขนสงทางอากาศ ภูมิศาสตรการขนสงทางอากาศ 
ลักษณะสินคาท่ีขนสงทางอากาศและเสนทางการขนสงสินคาทางอากาศ โครงสรางพื้นฐาน ความรูทั่วไป
เก่ียวกับเคร่ืองบิน ประเภท และลักษณะของเคร่ืองบินที่ใชในการขนสง ประเภทของการบริการ การจัดการ
การขนสงผูโดยสาร การขนสงสินคาทางอากาศ ลักษณะอัตราคาระวาง การฝกคิดคาระวางการขนสงสินคา
ทางอากาศ  เอกสารและกฎหมายเก่ียวกับการขนสงสินคาทางอากาศ  
 Definition and importance of air transportation, geography of air 
transportation, category of cargoes for air transportation and air transportation routes, 
infrastructures, general knowledge of airplane category and types of airplanes for air 
transportation, types of air transportation service, passenger management, air cargoes, 
freight rate, practice of freight charge calculation for air transportation, documentation and 
air transportation law will also be considered, the excursion of air transportation will be 
included 
 
3583406 การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ                                           3(3-0-6) 
                    (Multimodal Transportation) 
                  ความหมายและความสําคัญของการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ ลักษณะท่ัวไปของการ
ขนสงในแตละรูปแบบ อาทิ การขนสงทางถนน การขนสงทางราง การขนสงทางน้ํา การขนสงทางอากาศ 
และการขนสงทางทอ รวมทั้งวิเคราะห ขอดี  ขอเสียของการขนสงในแตละรูปแบบ  โครงขายการขนสงและ
การเช่ือมโยงระบบการขนสง พระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหายรูปแบบ ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกรูปแบบการขนสงตอเนื่อง  โครงสรางพื้นฐานและสวนประกอบท่ีชวยในการดําเนินการใหการขนสง
หลายรูปแบบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 Definition, importance of multimodal transportation, general transportation 
such as road transportation, rails transportation, marine transportation, air transportation 
and pipeline transportation, analysis the advantages and disadvantages of each 
transportation system, transportation networks, transportation connections, multimodal 
transportation act, decision making factors in choosing multimodal transportation, and 
basic structure and components which enhance the different types of transportation 
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3583407 การจัดการธุรกิจพาณิชยนาวี     3(2-2-5) 
  (Maritime Business Management) 
  ลักษณะและการดําเนิ นงานโดยรวมของธุรกิจพาณิ ชยนาวี  แนวคิดการปฏิบั ติ 
ของอุตสาหกรรมเดินเรือ ธุรกิจการขนสงทางนํ้า ทางแมนํ้าโขง ทางทะเล และธุรกิจท่ีเก่ียวของ บทบาทของ
ผูประกอบการ บทบาทของรัฐบาล รูปแบบองคกร การจัดองคกร การบริหารจัดการธุรกิจพาณิชยนาวี 
โครงสรางองคกรของบริษัทเรือ ทาเรือ ประเภทของเรือ การขนสงแบบประจําเสนทาง แบบเรือจร   
และการเชาเหมาเรือ การทําเอกสารตามขอตกลงสัญญา ตารางการเดินเรือ การจองระวางเรือ การฝกคิด 
คาระวาง การดําเนินการดานเอกสารการขนสงตางๆ ระบบขนถายและอุปกรณ ท่ีใชในการขนถาย  
การจัดวางสินคา การบริหารจัดการตูคอนเทนเนอร การบรรจุตู สินคา การบริหารจัดการลานตู 
คอนเทนเนอร การประกันภัยสินคาทางทะเล และแนวโนมการขนสงทางเรือในอนาคต     

Characteristics and overall operation of maritime business, concepts, 
performances of the shipping industry, mekong, sea operation and related business, roles 
of entrepreneurs, roles of government, form of organization, agency management, 
maritime business management, structure of agency in ship company,  cost analysis of 
maritime business, port,  kind of vessel, liner service, tramp  service, voyage charter, 
chartering, shipping schedule,  freight booking, practice of freight charge calculation, the 
operation of transport documentations, transport systems and equipment of 
transportation, goods arrangement, container management, container loading, container 
yard management, maritime insurance and future prospects of shipping 
 
3583408 การจัดการการขนสงทางถนนและทางราง 3(2-2-5) 
 (Roads and Rails Transportation Management)                                                      
                   ความหมายและความสําคญัของการขนสงทางถนนและทางราง สินคาท่ีขนสงทางถนนและ
ทางราง เสนทางการขนสงสินคาทางถนนและทางราง ความรูท่ัวไปเก่ียวกับประเภทและลักษณะของ
พาหนะที่ใชในการขนสงทางถนนและทางราง การขนสงสินคาอันตราย ประเภทของการบริการการขนสง
สินคาทางถนนและทางราง สถานีขนถายสินคา การขนถายสินคา การฝกคิดตนทุน อัตราคาระวาง และ 
การคดิคาระวางการขนสงสินคา เอกสารในการขนสงสินคาทางบก 
   Definition and importance of roads and rails transportation, goods for roads 
and rails transportation, route for roads and rails transportation, general knowledge for 
categories and characteristics of transportation conveyances in roads and rails 
transportation, hazard transportation, categories of roads and rails of freight transportation, 
loading station,  loading goods, practice of cost management, freight rate and freight 
calculation, document of transportation 
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3583501 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส                                   3(2-2-5) 
                    (Information Technology for Logistics) 
                ความหมาย บทบาท วิธีการใชและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเปนเครื่องมือสําหรับ 
การจัดการโลจิสติกส กระบวนการและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในงานโลจิสติกสแบบ
ตางๆ อาทิ ระบบแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส ระบบการวางแผนวัตถุดิบเพ่ือการผลิต ระบบ
สารสนเทศในการบริหารคลังสินคา ระบบสารสนเทศในการจัดการงานขนสง ระบบวางแผนทรัพยากรธุรกิจ
ขององคกร และระบบสารสนเทศอ่ืนๆที่ทันสมัยสําหรับโลจิสติกสในปจจุบัน 
 Definition, role, use of information technology and  improvement of 
logistics management, information technology system in logistics procedures, electronic 
data interchange, material requirement planning, warehouse management system,  
information technology system in transportation management, enterprise resource 
planning  and other updated information technology systems for logistics 
 
3584901        การวิจัยดําเนินการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 3(2-2-5) 
 (Logistics and Supply Chain Operation Research)  
 ความสําคัญ ข้ันตอน และวิธีการดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยเนนการนํากระบวนการ
และระเบียบวิ ธีวิ จัยไปใช ในการคนหา วิ เคราะหปญหาที่ เก่ียวกับ กิจกรรมในระบบการจัดการ 
โลจิสติกสและซัพพลายเชน การออกแบบ การเขียนโครงรางการวิจัย การกําหนดกรอบของปญหา  
การตั้งสมมติฐาน การสรางและทดสอบเคร่ืองมือวัด การวิเคราะหขอมูลท้ังในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
การแปลความ การสรุปผลและการเขียนรายงานวิจัย การนําเสนอขอมูล เพ่ือสามารถนําไปใชในงาน 
ดานโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
  Importance of logistics operation research procedures, and practice in 
research action by emphasizing research processes and research requirements to meet 
the requirements, analysis practice of logistics and supply chain system problem, design, 
research proposal, research questions, hypothesis and the creation of pilot and research 
tools, qualitative and quantitative analysis, data interpretation, research conclusion and 
writing report, presentation and apply for logistics and supply chain 

 
 3584903 โครงงานสําหรับการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 3(2-2-5) 
 (Project for Logistics and Supply Chain Management)                                                               
                คนควาขอมูลเพ่ือจัดทําโครงงานที่เก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจทางดานโลจิสติกสและ 
ซัพพลายเชน รวมถึงวิเคราะหผลกระทบของการดําเนินธุรกิจที่มีตอโลจิสติกสและซัพพลายเชน โดยจัดใหมี
การนําเสนอ อภิปรายในโครงงาน และรายงานสรุปผลโครงงาน 
 Information search for project management in relation to logistics and 
supply chain, businesses included the analysis of the impact of business activities in 
logistics and supply chain, make a presentation, take part in project discussions and 
present a project conclusion 
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วิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ 
 
3503802 เตรียมสหกิจศึกษา                         1(90) 
  (Pre-Cooperative Education) 
  หลักการและแนวคิดเก่ียวกับสหกิจศึกษา  กระบวนการและข้ันตอนของสหกิจศึกษา 
ระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของกับสหกิจศึกษา ความรูพ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงาน การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณงาน ความรูพ้ืนฐานและทักษะที่จําเปน
สําหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการ
นําเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียนรายงานวิชาการ  การพัฒนาบุคลิกภาพ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพกอนออกไปปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ 

Principle, concept, process and steps of cooperative education; relevant 
rules and regulation of cooperative education; basic knowledge and techniques in job 
application, workplace selection; method of writing application letter; job interview; basic 
knowledge and skills needed for working in workplace; quality management system; 
project or product presentation techniques; academic report writing; personality 
development; ethic and code of conduct in profession before practicing in workplace 
 
3584802 การฝกประสบการณดานโลจิสติกสและซัพพลายเชน    6(540)  
  (Field Experience in Logistics and Supply Chain) 
  วิชาบังคบักอน : 3503802 เตรียมสหกิจศึกษา 

(Pre requisite : 3503802 Pre-Cooperative Education)  
  จัดใหนักศึกษาฝกประสบการณ ในสถานประกอบการของทางราชการหรือเอกชน 
ท่ีมีการดําเนินงานเก่ียวของกับโลจิสติกสหรือซัพพลายเชน โดยมีอาจารยควบคุมดูแลในฐานะที่ปรึกษา  
และตองผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร  

 To set up the professional practice for students, aiming to work either in 
public or private establishments those work in logistics and supply chain which at least a 
professor, who is an adviser and approve of curriculum manage committee 
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3504803 สหกิจศึกษา                          6 หนวยกิต 
  (Cooperative Education) 
  วิชาบังคบักอน : 3503802 เตรียมสหกิจศึกษา 

(Pre requisite : 3503802 Pre-Cooperative Education) 
  การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอยางมีระบบไมนอยกวา  16  สัปดาห โดยการจัดให
มีการเรียนในสถานประกอบการรวมกับการจัดใหนักศึกษาไดปฏิบัติงานจริงภายใตการควบคุมดูแลของ
อาจารยที่ปรึกษาและสถานประกอบการ โดยนําความรูทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่ไดจากการศึกษาไป
ใชในสถานการณจริงในลักษณะพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการท่ีมีความรวมมือทางวิชาการ 
(MOU) รวมกับมหาวิทยาลัย 

Systematic practice in workplace not less than 16 weeks by studying in 
cooperation with business organization; supervised will be given by mentor and 
workplace; theory and practice are applied in real situation as temporary employee at 
MOU workplace 
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ภาคผนวก  ข 
 

ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส  

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556   
กับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   

สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกสและซัพพลายเชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



91 
 

มคอ.2 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกสและซัพพลายเชน  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

เปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรรายวิชา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556 

  กบัหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
หมวดวิชา เกณฑ 

ไมนอย
กวา 

หลักสูตรใหม 
พ.ศ. 2556 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2562 

หมายเหตุ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 30 30 *หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(1)  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร  9 10 ปรับตามหลักสูตร 
(2)  กลุมวิชามนุษยศาสตร  6 6 ปรับปรุง พ.ศ. 2558 
(3)  กลุมวิชาสังคมศาสตร  6 6 ของวิชาศึกษาทั่วไป 
(4)  กลุมวิชาคณิตศาสตร  9 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     
หมวดวิชาเฉพาะ 84 99 103  
(1)  กลุมวิชาแกน  45 45  
(2)  กลุมวิชาเฉพาะดาน  54 58  

-  วิชาเนื้อหาบังคับ  33 36  
-  วิชาเนื้อหาเลือก  15 15  
-  วิชาปฏิบัติการและ  6/7 7  

     ฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจ
ศึกษา 

    

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 6  
รวมตลอดหลักสูตร 120 135 139  
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ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซพัพลายเชน 

 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

หมายเหตุ 

1.  ช่ือปริญญา 
บริหารธุรกิจบัณฑิต  (การจัดการโลจิสติกส) 
Bachelor of Business Administrator 
(Logistics Management) 

1.  ช่ือปริญญา 
บริหารธุรกิจบัณฑิต  (การจัดการโลจิสติกส

และซัพพลายเชน) 
Bachelor of Business Administration 

    (Logistics and Supply Chain Management) 

ปรับปรุง 

2.  จํานวนหนวยกิต 
จํานวนไมนอยกวา 135  หนวยกิต 

2.  จํานวนหนวยกิต 
     จํานวนไมนอยกวา 139  หนวยกิต 

ปรับปรุง 

3.   โครงสรางหลักสูตร 3.   โครงสรางหลักสูตร ปรับตาม 

3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตร 

3.1.1 กลุมวิชาภาษาเพ่ือการส่ือสาร  9 หนวยกิต 3.1.1 กลุมวิชาภาษาเพ่ือการส่ือสาร  10 หนวยกิต ปรับปรุง 

  บังคับเรียน  9  หนวยกิต      บังคบัเรียน  6  หนวยกิต  พ.ศ. 2558 

0001101 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 2(2-0-4) 0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2(2-0-4) ของวิชา 
0001102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3(2-2-5) 0001102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2(2-0-4) ศึกษาทั่วไป 
0001103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและ

ทกัษะการเรียนรู 
3(2-2-5) 0001103 สารสนเทศเพ่ือการศึกษา

คนควา 
2(2-0-4)  

0001104 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาคนควา 1(0-2-1)          เลือกเรียน  4  หนวยกิต  
   0001104 การฟง-พูด ภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน 

2(2-0-4)  

   0001105 การอาน-เขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน 

2(2-0-4)  

   0001106 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
วัฒนธรรม 

2(2-0-4)  

   0001107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
ในงานอาชีพ 

2(2-0-4)  

3.1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตร  ใหเรียน  6  หนวยกิต     3.1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตร  ใหเรียน 6  หนวยกิต    
บังคบัเรียน  4  หนวย      

0002101 ความจริงของชีวิต 2(2-0-4) 0002101 พระพุทธศาสนาเพื่อการ 2(2-0-4)  
0002102 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน 2(2-0-4)  พัฒนาชีวิตและสังคม   

เลือกเรียน  2  หนวยกิต  0002102 พฤติกรรมมนุษยกับการ 2(2-0-4)  
0002103 สุนทรียภาพทางดนตรี 2(2-0-4)  พัฒนาตน   
0002104 ศิลปะและการออกแบบ 2(2-0-4) 0002103 สนุทรียภาพของดนตรีกับชีวิต 2(2-0-4)  
0002105 สุนทรียภาพการแสดง 2(2-0-4) 0002104 ศิลปะและการออกแบบ 2(2-0-4)  
   0002105 สุนทรียภาพการแสดง 2(2-0-4)  
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มคอ.2 
 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

หมายเหตุ 

3.1.3  กลุมวิชาสังคมศาสตร  ใหเรียน 6 หนวยกิต     3.1.3  กลุมวิชาสังคมศาสตร  ใหเรียน 6 หนวยกิต ปรับตาม 
0003101 ระบบสังคมไทย 3(3-0-6) 0003101 ระบบสังคมไทย 2(2-0-4) หลักสูตร 
0003102 ระบบสังคมโลก 3(3-0-6) 0003102 ระบบสังคมโลก 2(2-0-4) ปรับปรุง 
0003103 ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 0003103 ธุรกิจกับชีวิตประจํางัน 2(2-0-4) พ.ศ. 2558 
0003104 ไทเลยศึกษา 3(3-0-6) 0003104 ไทเลยศึกษา 2(2-0-4) ของสํานัก 
   0003105 ประเทศไทยกับประชาคม

อาเซียน 
2(2-0-4) วิชาศึกษา

ทั่วไป 
   0003106 เศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน 2(2-0-4)  

3.1.4  กลุมวิชาคณิตศาสตรวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยี  ใหเรียน   9  หนวยกิต 

3.1.4  กลุมวิชาคณิตศาสตร  วิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยี  ใหเรียน   8  หนวยกิต 

 

บังคบัเรียน  5  หนวยกิต  0004101 การคิดและการตัดสินใจ 2(2-0-4)  
0004101 การคิดและการตัดสินใจ 2(1-2-3) 0004102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 2(2-0-4)  
0004102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 2(1-2-3) 0004103 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 2(2-0-4)  
0004103 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 1(0-0-2) 0004104 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2(2-0-4)  

เลือกเรียน  4  หนวยกิต   เพ่ือคุณภาพชีวิต   
0004104 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือ

คุณภาพชีวิต 
2(2-0-4) 0004105 วิทยาศาสตรเพื่อสุขภาพ 2(2-0-4)  

0004105 วิทยาศาสตรเพ่ือสขุภาพ 2(2-0-4) 0004106 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 2(2-0-4)  
0004107 เทคนิคการบํารุงรักษาเครื่องใชใน

ชีวิตประจําวัน 
2(1-2-3) 0004107 เทคนิคการบํารุงรักษา

เครื่องใชในชีวิตประจําวัน 
2(2-0-4)  

   0004108 การปลูกพืชและเล้ียงสัตวใน
ชีวิตประจําวัน 

2(2-0-4)  
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หมวดวิชาเฉพาะ  กลุมวิชาแกน  45  หนวยกิต 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

หมายเหตุ 

3.2  หมวดวิชาเฉพาะ 
ใหเรียน  99  หนวยกิต 

 3.2  หมวดวิชาเฉพาะ 
             ใหเรียน  103  หนวยกิต 

  

3.2.1  กลุมวิชาแกน   45  หนวยกิต              3.2.1  กลุมวิชาแกน   45  หนวยกิต  
3502101 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 1 3(3-0-6) 3502101 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 1 3(2-2-5) วิชาปรับปรุง 
3502102 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 2 3(3-0-6) 3502102 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 2 3(2-2-5) วิชาปรับปรุง 
3502105 กฎหมายธุรกิจและการพาณชิย 3(3-0-6) 3502105 กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย 3(3-0-6) วิชาปรับปรุง 
3502205 เศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการธุรกิจ 3(3-0-6) 3502205 เศรษฐศาสตรเพ่ือการจัดการธุรกิจ 3(3-0-6) วิชาปรับปรุง 
3503101 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 3562212 

3503103 
จริยธรรมทางธุรกิจ 
ภาษาจีนสําหรับธุรกิจ 1 

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

วิชาปรับปรุง 

วิชาใหม 
3503204 การวิเคราะหเชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 3503204 การวิเคราะหเชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ 3(3-0-6) วิชาปรับปรุง 
3503901 หลักการวิจัยทางธุรกิจ 3(2-2-5) 3503901 หลักการวิจัยทางธุรกิจ 3(2-2-5) วิชาปรับปรุง 
3521104 หลักการบัญชีชั้นตน 3(2-2-5) 3521104 หลักการบัญชีช้ันตน 3(2-2-5) วิชาปรับปรุง 
3531101 
3532204 

การเงินธุรกิจ 
การภาษีอากร 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

3531101 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) วิชาปรับปรุง 
ยายไปวิชา
เลือก 

3541101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 3541101 หลักการตลาด 3(3-0-6) วิชาปรับปรุง 
3562310 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน 3(3-0-6) 3563301 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 3(3-0-6) วิชาปรับปรุง 
3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6) 3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6) วิชาปรับปรุง 
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ 3(3-0-6) 3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ 3(3-0-6) วิชาปรับปรุง 
3561104 หลักการจัดการ 3(3-0-6) 3561105 การจัดการและองคการ 3(3-0-6) วิชาปรับปรุง 
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หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา  103  หนวยกิต 
กลุมวิชาเฉพาะดาน (วิชาเนื้อหาบังคับ)  36  หนวยกิต 

 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

หมายเหตุ 

3.2.2  วิชาเฉพาะดาน      3.2.2  วิชาเฉพาะดาน  
3.2.2.1  วิชาเน้ือหาบังคับ    33  หนวยกิต              3.2.2.1  วิชาเน้ือหาบังคับ    36  หนวยกิต เพ่ิมขึ้น 

3564204 การจัดการนําเขาและสงออก 3(3-0-6)    - 
3581101 หลักการจัดการโลจิสติกส 3(3-0-6) 3581101 หลักการจัดการโลจิสติกส 3(3-0-6) วิชาปรับปรุง 
3581102 การจัดการโซอุปทาน 3(3-0-6)    - 
3582201 การจัดการสินคาคงคลงั 3(3-0-6) 3582201 การจัดการสินคาคงคลัง 3(2-2-5) วิชาปรับปรุง 
3582202 การจัดการคลังสินคา 3(2-2-5) 3582202 การจัดการคลงัสินคา 3(2-2-5) วิชาปรับปรุง 
3582401 การจัดการการขนสงและการกระจาย

สินคา 
3(2-2-5) 3582401 

 
3582702 
 
3582703 
 
 

การจัดการการขนสงและ 
การกระจายสินคา 
หลักการคาและการนําเขา-
สงออกสินคาระหวางประเทศ 
ผูรับจัดการขนสงสินคา
ระหวางประเทศและตัวแทน
ออกของ 

3(2-2-5) 
 
3(2-2-5) 
 
3(2-2-5) 
 

วิชาปรับปรุง 
 
วิชาใหม 
 
วิชาใหม 
 

3583101 โลจิสติกสกับการพัฒนาเศรษฐกิจในอาเซียน 3(2-2-5)  
3583108 

 
การจัดการซัพพลายเชน 

 
3(2-2-5) 

ยายไปวิชาเลือก 

วิชาใหม 

3583301 
3583401 

การจัดการการจัดหาและจัดซ้ือ 
การขนสงทางบกและการขนสงสินคา
ขามพรมแดน 

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

3583301 
3583401 
 
3583502 

การจัดการการจัดหาและจัดซ้ือ 

การคาชายแดนและการขนสง
สินคาขามพรมแดน 
การจัดการดิจิทัลซัพพลายเชน 

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

วิชาปรับปรุง 
วิชาปรับปรุง 
 
วิชาใหม 

3583501 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ 
โลจิสติกส 

3(2-2-5)     
ยายไปวิชาเลือก 

   3584101 การจัดการซัพพลายเชน 
ระดับโลก 

3(3-0-6) วิชาใหม 

3584901 การวิจัยดําเนินการโลจิสติกส 3(2-2-5)  
3584902 

 
สัมมนาปญหาดาน 
การจัดการโลจิสติกสและ 
ซัพพลายเชน 

 
3(2-2-5) 

ยายไปวิชาเลือก 

วิชาปรับปรุง 
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มคอ.2 
 

กลุมวิชาเฉพาะดาน (วิชาเนื้อหาเลือก)  15  หนวยกิต 
 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

หมายเหตุ 

3.2.2.2  วิชาเนื้อหาเลือก  15  หนวยกิต          3.2.2.2  วิชาเนื้อหาเลือก  15  หนวยกิต  
3502202 โปรแกรมสาํเร็จรูปและการประยุกตใช

งานดานธุรกิจ 
3(2-2-5)  

 
3532202 

 
 
การภาษีอากรธุรกิจ 

 
 
3(3-0-6) 

- 
 
 

วิชาปรับปรุง
และยายมา
จากวิชาแกน 

3533104 การจัดการการเงินระหวางประเทศ 3(3-0-6)    - 
3533304 การจัดการการลงทุนสําหรับโลจิสติกส 3(3-0-6)    - 

3544103 การตลาดระหวางประเทศ 3(3-0-6)    - 

3562205 ธุรกิจระหวางประเทศ 3(3-0-6)    - 
3563204 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 

 
 
3582101 

 
การจัดการบริการดาน 
โลจิสติกสและซัพพลายเชน 

 
3(3-0-6) 

- 
วิชาใหม 

3582701 แคลคูลัส 3(3-0-6) 
 

 
3582601 
3582704 

 
กฎหมายและราคาศุลกากร 
สิทธิประโยชนทางศุลกากร 

 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

- 
วิชาใหม 
วิชาใหม 

   3583101 โลจิสติกสกับการพัฒนา
เศรษฐกิจในอาเซียน 

3(2-2-5) 
 

ยายมาจาก
วิชาบังคับ 

3583102 
 

เศรษฐศาสตรการจัดการโลจิสติกส
และโซอุปทาน 

3(3-0-6)  
 

 
 

 
 

- 
 

3583103 โลจิสติกสสําหรับธุรกิจ 3(2-2-5)    - 
3583104 การจัดการความเสี่ยงสําหรับโลจิสติกส 3(3-0-6)    - 
3583105 การจัดการโลจิสติกสเพ่ือสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 3583105 การจัดการโลจิสติกสและ 

ซัพพลายเชนเพ่ือสิ่งแวดลอม 
3(3-0-6) วิชาปรับปรุง 

3583106 การวัดประสิทธิภาพโลจิสติกส 3(3-0-6)    - 
3583107 
 

การวิเคราะหระบบโลจิสติกส 3(3-0-6)  
3583109 
 
3583110 

 
ภาษาอังกฤษสําหรับโลจิสติกส
และซพัพลายเชน 
การจัดการโลจิสติกสและ 
ซัพพลายเชนสําหรับ
การเกษตร 

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

- 
วิชาใหม 
 
วิชาใหม 

3583201 บรรจุภัณฑสําหรับโลจิสติกส 3(3-0-6) 3583201 บรรจุภัณฑสําหรับโลจิสติกส 3(2-2-5) วิชาปรับปรุง 
3583202 การจัดการการขนถายวัสดุ 3(3-0-6)    - 
3583402 เศรษฐศาสตรการขนสง 3(3-0-6)    - 
3583403 การจัดการการขนสงทางนํ้า 3(2-2-5)    - 
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หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

หมายเหตุ 

3.2.2.2  วิชาเนื้อหาเลือก  15  หนวยกิต 3.2.2.2  วิชาเนื้อหาเลือก  15  หนวยกิต  
3583404 การจัดการการขนสงทางอากาศ 3(2-2-5) 3583404 การจัดการการขนสงทางอากาศ 3(2-2-5) วิชาปรับปรุง 
3583405 การจัดการการขนสงสินคาโดยระบบราง 3(2-2-5)    - 
3583406 
 
 

การขนสงตอเน่ืองหลายรูปแบบ 
 
 

3(3-0-6) 
 
 

3583406 
3583407 
3583408 

การขนสงตอเน่ืองหลายรูปแบบ 
การจัดการธุรกิจพาณิชยนาวี 

การจัดการการขนสงทางถนน
และทางราง 

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

วิชาปรับปรุง 
วิชาใหม 
วิชาใหม 

 
 
3583601 
 
 
3584902 

 
 
การประกันภัยสําหรับโลจิสติกส 
 
 
สัมมนาการจัดการโลจิสติกส 

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

3583501 
 
 
3584901 
 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับโลจิสติกส 
 
การวิจัยดําเนินการโลจิสติกส
และซพัพลายเชน 
 

3(2-2-5) 
 
 
3(2-2-5) 
 
 

ยายมาจาก
วิชาบังคับ 
- 
วิชาปรับปรุง
และยายมา
จากวิชาบังคับ 
ยายไปวิชา
บังคับ 

3584903 โครงงานสําหรับการจัดการโลจิสติกส 3(2-2-5) 3584903 โครงงานสําหรับการจัดการ 
โลจิสติกสและซัพพลายเชน 

3(2-2-5) วิชาปรับปรุง 

       

กลุมวิชาเฉพาะดาน (วิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ) ไมนอยกวา 7 หนวยกิต 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

หมายเหตุ 

3.2.3  วิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ/
สหกิจศึกษา    6  หนวยกติ 

       3.2.3  วิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณ
วิชาชีพ/สหกิจศึกษา    7  หนวยกิต 

 

3503802 
 
 
3504802 
 
3504803 

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
ทางการบริหารธุรกิจ 
 
การฝกประสบการณวิชาชีพทางการ
บริหารธุรกิจ 
สหกิจศึกษา 

1(90) 
 
 
5(450) 
 
6(540) 

 
 
3503802 
 
 
3504803 

 
 
เตรียมสหกิจศึกษา 
 
 

สหกิจศึกษา 

 
 
1(90) 
 
 
6 นก. 

- 
 
วิชาใหม 
- 
 
วิชาปรับปรุง 

   3584802 การฝกประสบการณดาน 
โลจิสติกสและซัพพลายเชน 

6(540) วิชาใหม 
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กลุมวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

หมายเหตุ 

3.2.4  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต        3.2.4  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต  
ใหเลือกรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเลย โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไม
เปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑ
การสาํเร็จหลักสูตรของสาขาวิชาน้ี 

ให เ ลื อก ราย วิชา ใด  ๆ  ในห ลักสู ต ร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยไมซํ้ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไม
นับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี ้
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ภาคผนวก ค 
 

ตารางเปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส  

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556   
กับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



100 

 

มคอ.2 
 

ตารางเปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชาในโครงสรางหลักสูตร (กลุมวิชาแกน) 
 

หลักสูตรเดิม ป พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ. 2562 หมายเหตุ 

3502101 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 1 3(3-0-6) 
 (Business English 1) 
 ศึกษาความรูพ้ืนฐานทางธุรกิจ โดยเนนการสื่อสาร
ภายในสํานักงาน ศึกษาคําศัพทเฉพาะและประโยคที่ใชในงาน
ตางๆ อาทิ การจัดการสํานักงาน พนักงานและหนาที่ การใช
โทรศัพท การนัดหมาย การติดตอทางสังคม การติดตอภายใน
สํานักงาน อาทิ บันทึกความจํา บันทึกยอ ประกาศ การเขียน
จดหมายเสนอราคา คําสั่งซื้อ การสมัครงาน 
 To study the fundamental business skills in 
English by focusing on office management, business 
technical vocabulary and terms, office management, 
employee management and duties, telephone 
conversation, meetings, social connections and          
co-operation within the office, memorandums, 
advertisements, business letters, offered price letters 
and application forms. 
 

3502101 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 1 3(2-2-5) 
 (English for Business 1) 
 ความรูพ้ืนฐานภาษาอังกฤษท่ีจําเปน คําศัพทและ
ประโยคตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจ การฝกปฏิบัติการพัฒนา
ความสามารถในการส่ือสาร และการเขียนเอกสารที่เก่ียวกับ
การจัดการธุรกิจดานธุรกิจพาณิชย ธุรกิจการผลิต ธุรกิจการ
บริการ ประกาศสมัครงาน การเขียนใบประวัติเพ่ือการสมัคร
งาน และการเขียนใบสมัครงาน 
 Essential of basic english, vocabulary and 
sentences in business, practice in communication 
skill and writing documents in commercial business 
management, manufacturing business management, 
service business management, job advertisement, 
resume and job application form 
 

รายวิชา
ปรับปรุง 

3502102 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 2 3(3-0-6) 
 (Business English 2) 
 ศึกษาภาษาอังกฤษในการทํา ธุร กิจทั้ ง ในและ
ระหวางประเทศ การพัฒนาความสามารถ ในการใชภาษาที่ใชใน
วงการธุรกิจในระดับท่ีสูงขึ้น การทําธุรกรรมในสถานการณ            
ตาง ๆ  เชน การนําเขาและสงออกสินคา การขนสง การธนาคาร 
โรงแรม รายงานบริษัท การเขียนรายละเอียดเก่ียวกับสินคา การ
ค นห าข อ ม ูลที ่เ กี ่ย วก ับ ธ ุร ก ิจจ ากสื ่อ สิ ่ง พ ิม พ  แ ละ สื ่อ
อิเล็กทรอนิคส  เพ่ือนําเสนอขอมูล 
 To study English practice in a business 
context  by focusing on how English is used in domestic 
and international businesses, English skill development 
in an advanced business context such as business 
transactions, export and import, transportation, 
banking, hotels, company reports and  product details. 
For their presentation, students have to use both 
paper based business information searches and 
electronic engine searches. 

3502102 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 2 3(2-2-5) 
 (English for Business 2) 
 สํานวนและประโยคเพื่อการสื่อสารในธุรกิจทั้งใน
และระหวางประเทศ การฝกปฏิบัติทักษะการอานขาวสารและ
เอกสารทางธุรกิจ การสืบคนขอมูลทางธุรกิจจากสื่อสิ่งพิมพ
และสื่ออิเลคทรอนิกส การเขียนจดหมายธุรกิจ การเขียน
จดหมายธุรกิจอิเลคทรอนิกส การพัฒนาความสามารถการใช
ภาษาอังกฤษท่ีใชในวงการธุรกิจในระดับที่สูงขึ้น การนําเขา
และสงออกสินคา และการนําเสนอ 
 Idioms and sentences for business 
communication both in domestic and international, 
practice in reading business news and documents, 
search business information from printing media and 
electronics, business letters, business email, and to 
develop english skill in an advanced business 
context,  and import and export 
 

รายวิชา
ปรับปรุง 
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หลักสูตรเดิม ป พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ. 2562 หมายเหตุ 

3502105 กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย 3(3-0-6) 
 (Commercial and Business Law) 
 ศึกษาหลักกฎหมายเก่ียวกับการจัดตั้งองคกรธุรกิจ
และกฎหมายเก่ียวกับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ เชน หลัก
กฎหมายซื้อขาย เชาทรัพย เชาซื้อ กูยืม ค้ําประกัน ตั๋วเงิน 
จํานอง จํานํา รวมทั้งกฎหมายอื่นๆที่เก่ียวของกับงานธุรกิจ 
ไดแก กฎหมายแรงงาน กฎหมายเก่ียวกับสถาบันทางการเงิน 
เปนตน 
 
 To study a wide range of the jurisprudence 
which relates to the establishment of a commercial 
organization, transactional law, principles of 
commercial trade law, hire purchase, hire of property, 
loan, guarantees, bills of mortgage, pledges, 
employment law and law related to financial and 
monetary institutions. 
 

3502105 กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย 3(3-0-6) 
 (Commercial and Business Law) 
 ความหมายและความสําคัญของหลักกฎหมาย
เกี่ยวกับการจัดตั้งองคกรธุรกิจและกฎหมายเก่ียวกับการ
ประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ  หลักกฎหมายนิติกรรมสัญญา ซื้อ
ขาย แลกเปลี่ยน ให เชาทรัพย เชาซื้อ จางแรงงาน จางทําของ 
กูยืม ค้ําประกัน ตั๋วเงิน จํานอง จํานํา ตัวแทน นายหนา 
รวมท้ังกฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวของกับงานธุรกิจ และกฎหมาย
เก่ียวกับสถาบันทางการเงิน เปนตน 
 Definition and importance of the 
establishment of a commercial organization, 
transactional law, principles of commercial trade law, 
hire purchase, hire of property, loan, guarantees, bills 
of mortgage, pledges, employment law and law 
related to financial and monetary institutions 
 

รายวิชา
ปรับปรุง 

3502205 เศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Economics for Business Management) 
 หลักและความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร ขอบเขต 
หลักท่ัวไปเศรษฐศาสตร วาดวยมูลคา ราคา และการจัดการ
ทรัพยากร พฤติกรรมของผูบริโภค ปจจัยที่กําหนดอุปสงค
อุปทานของสินคาในตลาดที่มีการแขงขันโดยสมบูรณ และไม
สมบูรณ การภาษีอากร การคา การลงทุน นโยบายการเงินและ
นโยบายการคลัง 
  
 
 To study the basic principles of economics, 
definition, general economic concepts which relate to 
value, price, resource management, consumers 
behavior, determining supply and demand factors of 
products in a competitive market and non-perfect 
competitive market, taxation, investment and 
monetary and fiscal policies. 
 
 
 

3502205  เศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการธุรกิจ  3(3-0-6) 
 (Economics for Business Management) 
 ความ หมาย ขอ ง เ ศ รษฐ ศาส ต ร  ข อ บ เข ต  
การจัดการทรัพยากร หลักท่ัวไปของเศรษฐศาสตร วาดวย
มูลคา ราคา พฤติกรรมของผูบริโภคและทฤษฎีการผลิต  
อุปสงค อุปทานของสินคาในตลาดที่มีการแขงขันโดยสมบูรณ 
และไมสมบูรณ การภาษีอากร การคาระหวางประเทศ  
การลงทุน นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง รวมถึงการนํา
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรมาประยุกตใช ในการตัดสินใจ 
ทางธุรกิจ 
 The meaning of economics, scope, 
resource management, principles of economics; 
value, price consumer behavior and production 
theory,  demand and supply of products both in 
perfectly competitive markets and imperfectly 
competitive markets, taxation, international business, 
investment, monetary and fiscal policy, application 
of economics theory in business decision making 

รายวิชา
ปรับปรุง 
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หลักสูตรเดิม ป พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ. 2562 หมายเหตุ 

3503101 จริยธรรมทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
 (Business Ethics) 
 ศึกษาความหมาย ความสํ าคัญ  แนวคิดของ
จริยธรรม การสรางจริยธรรมในองคการธุรกิจ จรรยาบรรณใน
การประกอบธุรกิจ หลักการธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล การ
บริหารจัดการองคการธุรกิจใหมีจริยธรรมและคุณธรรม ในการ
ดําเนินธุรกิจอยางย่ังยืนและมีความรับผิดชอบตอสังคม สามารถ
นํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน โดยเนนการศึกษาจากกรณี
ตัวอยาง 
 
 To study the definition of ethics, the 
importance and concept of general ethics, creating 
organization ethic, business ethics, good governance, 
corporate governance, business organization 
management within an ethical and moral framework in 
order to achieve sustainable business performance, 
social responsibility as a part of performance 
application by emphasizing the  case studies. 
 

3562212  จริยธรรมทางธุรกิจ     3(3-0-6) 
 (Business Ethics)          
 ความหมาย ความสําคัญ แนวคิดของจริยธรรม 
การสรางจริยธรรมในองคการธุรกิจ จรรยาบรรณในการ
ประกอบธุรกิจ หลักการธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล ปญหา
การคอรรัปชั่น การบริหารจัดการองคการธุรกิจใหมีคุณธรรม
จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืนและมีความรับผิดชอบ
ตอสังคม รวมทั้งจริยธรรมทางธุรกิจระหวางประเทศ สามารถ
นํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน โดยเนนการศึกษาจากกรณี
ตัวอยาง 
 Definition and importance of business 
ethics, ethics in a business organization, ethics in 
business, principles of good governance and 
corporate good government, corruption problems, 
organization business ethic management in 
sustainable business practice and social 
responsibility, international business ethics and 
application with case studies   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชา
ปรับปรุง 
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หลักสูตรเดิม ป พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ. 2562 หมายเหตุ 

 3503103 ภาษาจีนสําหรับธุรกิจ 1  3(2-2-5) 
 (Chinese for Business 1) 
 ระบบการสะกดเสียง อานอักษรภาษาจีนดวย
ระบบสัทอักษร (pinyin) โครงสรางและหลักการเขียนดวย
อักษรจีน คําศัพท ประโยค โดยฝกทักษะการฟง พูด อาน และ
เขียนคําศัพทประโยคและบทสนทนาที่ใชในชีวิตประจําวันซึ่ง
ใชภาษาจีนกลางเปนหลัก เพ่ือใหนักศึกษาสามารถฝกปฏิบัติ
และใชภาษาจีนในการสื่อสาร หรือนําเสนอเรื่องราวใกลตัว 
เล็งเห็นคุณคาและประโยชนของการเรียนภาษาจีน นํามาสู
การเกิดสุนทรียภาพ และทัศนคติที่ดีตอการเรียนรูภาษาจีน 
 Chinese sound spelling system with pinyin, 
structure and writing rules with chinese characters, 
vocabulary, sentences made by practicing in chinese; 
listening, speaking, reading and writing, vocabulary 
used in daily conversation. the purpose is for 
students to be able to practice and use chinese for 
ordinary communication, or  to present a story which 
is meaningful to the student in order to appreciate 
the value of learning chinese, and to develop good 
aesthetics and perception in learning chinese 

 

รายวิชาใหม 

3503204 การวิเคราะหเชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ 
      3(3-0-6) 
 (Quantitative Analysis & Business 
Statistics) 
 ความรู ทางคณิตศาสตรและสถิติที่ ใช ในการ
วิเคราะหเชิงปริมาณ เทคนิคการตัดสินใจภายใตความแนนอน 
และความไมแนนอน การโปรแกรมเชิงเสน การวิเคราะห
โครงขายงาน การจําลองสถานการณ รวมทั้งประยุกตใชสถิติเชิง
พรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน เพ่ือวางแผนและตัดสินใจทาง
ธุรกิจ 
 To study a range of mathematical and 
statistical issues in quantitative analysis, decision 
making under certainty and uncertainty, linear function 
and the stimulation network model, descriptive 
statistics and applied inferential statistics will be 
studied for business planning and decision making. 

3503204 การวิเคราะหเชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ  
     3(3-0-6) 
 (Quantitative Analysis and Business 
Statistics) 
 ความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ ท่ีใช ในการ
วิเคราะหเชิงปริมาณ เทคนิคการตัดสินใจภายใตความแนนอน 
และความไมแนนอน การโปรแกรมเชิงเสน การจําลอง
สถานการณ รวมทั้งประยุกตใชสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิง
อนุมาน เพ่ือวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ 
 
 Mathematical knowledge and basic 
statistics for quantitative analysis, decision making 
under certainty and uncertainty, linear programming, 
simulation, application of descriptive statistics and 
inferential statistics for business decisions 
 

รายวิชา
ปรับปรุง 
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3503901 หลักการวิจัยทางธุรกิจ  3(2-2-5) 
 (Principles of Business Research) 
 ศึกษา ความหมาย ความสําคัญ วัตถุประสงค  
ประโยชน ประเภท ขั้นตอน และการออกแบบการวิจัยทางธุรกิจ 
การเขียนโครงรางของงานวิจัย ตัวแปรประเภทตางๆ วิธีการสุม
ตัวอยาง เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล วิธีการทาง
ขอมูล การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อหา
คาสถิติพรรณนาและสถิติอางอิง การแปลความ การนําเสนอ
ขอมูล และการเขียนรายงานการวิจัยอันเปนประโยชนตอวิชาชีพ
ทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของนักวิจัย 
 
 To study definitions, the importance of 
business research, objectives, usages, types, and steps 
and designs in business research, research proposals, 
variables, random samplings, research tools, data 
collection, data analysis by using a computer program 
to find descriptive statistics and inference statistics, 
data interpretation, data presentation, how to do 
research that is useful for the business professional and 
research ethical issues. 
 
 

3503901 หลักการวิจัยทางธุรกิจ  3(2-2-5) 
 (Principles of Business Research) 
 ความหมายและความสําคัญของการวิจัยทางธุรกิจ 
กระบวนการวิจัยทางธุรกิจ การกําหนดปญหาการวิจัย 
การศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ประชากรและ
กลุมตัวอยาง สมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัยและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติเพื่อการ
วิเคราะหขอมูล การเขียนโครงรางการวิจัย การตรวจสอบและ
การประมวลผลขอมูล การแปลผลและการนําเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูล การเขียนรายงานผลการวิจัยอันเปนประโยชน
ตอวิชาชีพทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของนักวิจัย 
 Definition and importance of business 
research, business research procedures, defining 
research problems, documents and relevant research 
review, population and sample groups, hypothesis 
and hypothesis testing, research tools and data 
collection, research proposal, examination and data 
processing, statistical method selection for data 
analysis; Data analysis presentation and results, 
research results that benefit the business 
professional and ethics of the researcher 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชา
ปรับปรุง 
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3521104 หลักการบัญชีชั้นตน  3(2-2-5) 
 (Principles of Accounting) 
 ศึกษาประวัติ ความหมาย ความสําคัญ วัตถุประสงค
ของการบัญชี ประโยชนของขอมูลทางการบัญชี แมบทการบัญชี  
หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู การบัญชี
ตามวงจรบัญชี การจัดทํางบทดลอง กระดาษทําการ งบการเงิน
สําหรับกิจการใหบริการ กิจการซื้อมาขายไป และกิจการผลิต
สินคา ระบบใบสําคัญและระบบเงินสดยอย 
 
  To study the history, definition, 
importance, objectives, benefit of accounting 
information, the accounting framework, the principles 
and account recording for double entry accounting, 
accounting cycle, trial balance financial statements for 
trading service and production, voucher system and 
petty cash.  
 
 

3521104 หลักการบัญชีชั้นตน     3(2-2-5) 
 (Principles of Accounting) 
 ความหมาย วัตถุประสงค ความสําคัญของการ
บัญชี การใชประโยชนของขอมูลทางการบัญชี กรอบแนวคิด
ในการจัดทําการบัญชี ความรูเกี่ยวกับหลักการและวิธีการ
บัญชีตามหลักการบัญชีรวมถึงการจัดทํางบการเงินของกิจการ
ใหบริการ กิจการซื้อมาขายไป และกิจการผลิตสินคา ระบบ
ใบสําคัญและระบบเงินสดยอย  วิ ธีการบัญชี เ ก่ี ยวกั บ
ภาษีมูลคาเพิ่ม 
 Definition, objectives and importance 
accounting, the usage of accounting information, 
conceptual framework for financial reporting, 
knowledge of accounting principles, accounting 
method and preparation of financial statements for 
service businesses, merchandising businesses, 
production business, voucher system and petty cash, 
accounting related to value added tax 
 

รายวิชา
ปรับปรุง 

3531101 การเงินธุรกิจ   3(3-0-6) 
 (Business Finance)  
วิชาบังคับกอน : 3521104 หลักการบัญชีชั้นตน 
(Prerequisite : 3521104 Principles of Accounting) 
 ศึกษาขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหนาที่ทางการ
เงินในธุรกิจ ตลอดจนเปาหมายและความสําคัญของการเงิน
ธุรกิจ โดยเนนการวิเคราะหงบการเงิน การวางแผนและการ
พยากรณทางการเงิน การบริหารเงนิทุนหมุนเวียน  งบประมาณ
ลงทุน แหลงเงินทุนและตนทุนเงินทุน นโยบายจายเงินปนผล 
  
 To study scope ,role of business finance, 
importance of business finance by focusing on financial 
analysis, financial planning and forecasting, working 
capital management, capital budgeting investment , 
financial resources, cost capital  and dividend policy. 
 

3531101 การเงินธุรกิจ   3(3-0-6) 
 (Business Finance)  
วิชาบังคับกอน : 3521104 หลักการบัญชีชั้นตน 
(Prerequisite : 3521104 Principles of Accounting) 
 ขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหนาที่ทางการเงิน
ในธุรกิจ ตลอดจนเปาหมายและความสําคัญของการเงินธุรกิจ  
โดยเนนการวิ เคราะหงบการเงิน การวางแผนและการ
พยากรณทางการ เ งิ น  การบริห าร เ งิ น ทุนหมุน เ วียน 
งบประมาณลงทุน แหลงเงินทุนและตนทุนเงินทุน จุดคุมทุน
และการวางแผนกําไร นโยบายจายเงินปนผล 
 Financial scope, characteristics, roles and 
responsibilities in business, goals and importance of 
business finance, focusing on financial statement 
analysis, financial planning and forecasting, working 
capital management, investment budget, financial 
resources and capital cost, breakeven point and 
planning, and dividend policy 

 

รายวิชา
ปรับปรุง 
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3532204 การภาษีอากร    3(3-0-6) 
 (Taxation) 
วิชาบังคับกอน  :  3521104  หลักการบัญชีชั้นตน 
(Prerequisite : 3521104  Principles of Accounting) 
 หลักเกณฑ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษี
อากรตางๆ ตามประมวลรัษฎากรและภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
ประกอบดวย ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล  
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที่จาย ภาษีศุลกากร 
ภาษีสรรพสามิต อากรแสตมปและอื่น ๆ 
 To study the practice of the evaluation 
method and various revenue codes and relevant tax 
collection, personal income tax, corporate income tax, 
value added tax, specific business tax, withholding tax, 
customs tax, excise tax, stamp duty and others. 
 

 ยายไปวิชา
เลือก 

3541101 หลักการตลาด   3(3-0-6) 
 (Principles of Marketing) 
 ศึกษาความหมาย ความสําคัญของการตลาด หนาท่ี
ทางการตลาด สภาพแวดลอมทางการตลาด ระบบขอมูลทาง
การตลาดและการวิจัยการตลาด พฤติกรรมผูบริโภค การแบง
สวนตลาด การเลือกตลาดเปาหมาย การวางตําแหนงผลิตภัณฑ 
การบริหารผลิตภัณฑ การตั้งราคา ชองทางการจัดจําหนายและ
การกระจายสินคา การสงเสริมการตลาด การตลาดเพื่อสังคม 
 
 To study the definition, importance of 
marketing, marketing functions, the marketing 
environment, marketing information systems and 
marketing research, consumer behavior and 
segmentation, target market, product positioning, 
product management, pricing, and channel 
distribution, promotion and social marketing. 

3541101 หลักการตลาด   3(3-0-6) 
 (Principles of Marketing)  
 ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการตลาด สิ่งแวดลอมทาง
การตลาด การแบงสวนตลาด ตลาดเปาหมายและการวาง
ตําแหนงทางการตลาดพฤติกรรมในการซื้อของผูบริโภค 
พฤติกรรมในการซื้อของตลาดองคกร ผลิตภัณฑและการ
พัฒนาผลิตภัณฑใหม นโยบายผลิตภัณฑและการกําหนดราคา
ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด การตลาด
อิเลคทรอนิกสและการตลาดระดับโลก 
 General knowledge of marketing, the 
marketing environment, market segmentation, target 
market and market positioning, consumer buying 
behavior, corporate marketing behavior, new product 
development, product policy and pricing of channels 
of distribution, promotion, e-marketing and global 
marketing 
 
 
 
 
 

รายวิชา
ปรับปรุง 
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3561104 หลักการจัดการ   3(3-0-6) 
 (Principles of Management) 
 แนวคิดพื้นฐานและลักษณะขององคการ ทฤษฎีการ
จัดการสมัยใหม หลักการจัดการโครงสรางขององคการ 
กระบวนการจัดการ สภาวะแวดลอมทางการจัดการ จริยธรรม
ในการจัดการ หนาท่ีหลักในการจัดการ ไดแก การวางแผน การ
จัดองคการและทรัพยากรมนุษย การช้ีนําและ การควบคุม 
 
 
 To study the fundamental concept and 
characteristics of the organization, modern 
management theory, management principles, 
organization structure, management processes, 
environmental management, ethical management and 
the main functions of management which include 
planning, organizing, leading and controlling human 
resources. 
 

3561105 การจัดการและองคการ   3(3-0-6) 
 (Management and Organizations) 
 แนวคิ ด พ้ืนฐ านแล ะลั กษณะขององค ก า ร 
ความหมาย ความสําคัญของการจัดการ สภาพแวดลอม
ทางการจัดการ วิวัฒนาการแนวคิดของการจัดการ ทฤษฎี
องคการ แนวคิดการจัดการองคการสมัยใหม จริยธรรมในการ
จัดการ หนาที่หลักในการจัดการ การวางแผน การจัดการ
องคการ การจัดคนเขาทํางาน การช้ีนําและการควบคุม รวมถึง
เครื่องมือการจัดการสมัยใหม 
 Conceptual and real characteristics of 
organizations, definition and importance of 
management,  management environment, evolution 
of the concept of organizational management, 
organization theory, concepts of modern 
organizational management, ethics, principles of 
management, planning, organizing, staffing, leading 
and controlling, and modern management tools  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชา
ปรับปรุง 
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3562310 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน  3(3-0-6) 
 (Production and Operation Management)
 การวางแผน การดําเนินงาน และการควบคุมการ
ผลิตสินคาและบริการ การออกแบบผลิตภัณฑและกระบวนการ
ดําเนินงาน เทคโนโลยีที่เก่ียวของกับการดําเนินงานและการผลิต 
การ จัดการคุณภาพ การบริหารโครงการ การพยากรณ   
การจัดการสินคาคงคลัง การวางแผนกําลังการผลิตและความ
ตองการทรัพยากร รวมทั้งการจัดการหวงโซอุปทานตั้งแตตนน้ํา
จนถึงอุตสาหกรรมปลายน้ํ า  เพื่ อเ พ่ิมประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานและเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน 
 
 
 To study planning, implementation and 
control of products and services, product design and 
process implementation, technology which relates to 
operations and production, quality management, 
project management, forecasting, inventory 
management, capacity planning and resource 
requirements,  management of the supply chain from 
upstream to downstream, to  increase operational 
efficiency and enhance competitiveness. 
 

3563301  การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 3(3-0-6) 
(Production and Operation Management)

 ความหมาย ลักษณะ ความสําคัญของการจัดการ
การผลิตและการปฏิบัติการ การวางแผนการปฏิบัติการ และ
การควบคุมการผลิตสินคาและบริการ การออกแบบผลิตภัณฑ
และกระบวนการดําเนินงาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานและการผลิต การจัดการคุณภาพ การบริหาร
โครงการและโครงขายงาน การพยากรณ การจัดการสินคา 
คงคลัง การวางแผนกําลังการผลิตและความตองการทรัพยากร 
รวมทั้งการจัดการโซอุปทานตั้งแตอุตสาหกรรมตนน้ําจนถึง
อุตสาหกรรมปลายน้ํา เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน
และเพิ่มความสามารถในการแขงขันไดอยางย่ังยืน 
 Definition, characteristics and importance 
of production and operation management, 
production planning and service, product design and 
implementation processes,  technology in 
implementation and production, quality 
management, project management and forecast 
networking, inventory management, production 
capacity planning and resource, supply chain 
management from upstream to downstream to 
increase operational efficiency and sustainable 
competition 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชา
ปรับปรุง 
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มคอ.2 
 

หลักสูตรเดิม ป พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ. 2562 หมายเหตุ 

3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6) 
 (Human Resource Management) 
 ศึกษาความเปนมา ทฤษฎีและหลักการในการ
จัดการทรัพยากรมนุษย ขอบขายหนาที่ความรับผิดชอบและ
ขั้นตอนในการจัดการทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การ
วางแผนกําลังคน การสรรหา การคัดเลือก การฝกอบรม การ
พัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน คาตอบแทน สวัสดิการ
และผลประโยชน แรงงานสัมพันธ รวมถึงปจจัยท่ีเกี่ยวของกับ
การจัดการทรัพยากรมนุษย 
 
 To study the background, theories and 
principles of human resource management as well as 
the scope of responsibilities and procedures in the 
management of human resources, analysis of 
manpower planning, recruitment, selection, training, 
development, performance evaluation, compensation, 
labor welfare benefits and factors related to human 
resource management.  
 
 

3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6) 
 (Human Resource Management) 
 ความหมายการจัดการทรัพยากรมนุษย ความ
เปนมา ทฤษฎีและหลักการในการจัดการทรัพยากรมนุษย 
ขอบขายหนาที่ความรับผิดชอบและข้ันตอนในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การวางแผนกําลังคน การ
สรรหา การคัดเลือก การพัฒนาและการฝกอบรม การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน คาตอบแทน สวัสดิการและ
ผลประโยชน แรงงานสัมพันธ รวมถึงปจจัยที่เก่ียวของกับการ
จัดการทรัพยากรมนุษย 
 Definition of human resource 
management, background, theories and principles of 
human resource management, scope of 
responsibilities and procedures in human resource 
management, job analysis, manpower planning, 
recruitment, selection, training and development, 
performance evaluation, compensation, welfare and 
benefits, labor relations, factors related to human 
resource management 

รายวิชา
ปรับปรุง 

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ  3(3-0-6) 
 (Strategic Management) 
 ศึกษาเก่ียวกับความหมาย ประโยชน แนวคิดทฤษฎี 
วิธีการและเครื่องมือที่สามารถนํามาใชในการจัดการเชิงกลยุทธ 
การวางแผนและควบคุม ระดับของการวางแผนเชิงกลยุทธ การ
วิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกองคการ การ
กําหนดภารกิจขององคการ ขั้นตอนในการทําแผนกลยุทธ 
ทางเลือกขององคการ และการประเมินกลยุทธ โดยเนน
กรณีศึกษาทางธุรกิจ 
 To study the definition, benefits, concepts 
and theories, methods and tools that can be applied 
in strategic management; planning and control, level 
of strategic planning, analysis of the internal and 
external environment, the mission of the organization, 
steps in strategic planning, the organization’s choices 
and  business strategic planning evaluation by case 
studies. 

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ  3(3-0-6) 
 (Strategic Management) 
 ความหมาย ประโยชน  แนวคิดและทฤษฎี
เก่ียวของกับการจัดการเชิงกลยุทธ กระบวนการจัดการเชิงกล
ยุทธ การวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก
องคการ การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายขององคการ  
เครื่องมือท่ีใชในการจัดการเชิงกลยุทธ การกําหนดกลยุทธ  
การนํากลยุทธไปปฏิบัติและการควบคุมกลยุทธ 
 
 Definition, benefit, concept and theory of 
strategic management, analysis of internal and 
external organization environment, formulation of 
vision, mission and goal of the organization, tools 
used in strategic management, strategy formulation, 
strategy implementation and control 

รายวิชา
ปรับปรุง 
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มคอ.2 
 

ตารางเปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชาในโครงสรางหลักสูตร (วิชาเนื้อหาบังคับ) 
 

หลักสูตรเดิม ป พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ. 2562 หมายเหตุ 

3564204 การจัดการนําเขาและสงออก  3(3-0-6) 
 (Import and Export Management) 
 ศึกษาหลักเกณฑ แนวทางปฏิบัติและเอกสารที่
เ ก่ียวของกับการดําเนินการนําเขาและสงออกสินคา โดย
ครอบคลุมหัวขอตางๆ เชน เงื่อนไขทางการคาระหวางประเทศ 
การขนสงระหวางประเทศรูปแบบตางๆ การจายชําระเงินคา
สินคาระหวางประเทศ พิธีการทางศุลกากร ตลอดจนการ
ประกันภัยสินคาทางทะเล รวมถึงศึกษาองคกรตางๆ ทั้งในและ
ตางประเทศที่เก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจนําเขาและสงออก
และศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 To study the rule, practices and documents 
which relate to import and export. In this course the 
topics covered will include international business 
conditions, international shipping, international freight 
payment, custom clearance, marine and cargo 
insurance, domestic and international organizations 
which relate to import and export. The excursion of 
import and export will be included. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ยกเลิก
รายวิชา 
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หลักสูตรเดิม ป พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ. 2562 หมายเหตุ 

3581101 หลักการจัดการโลจสิติกส   3(3-0-6) 
 (Principles of Logistics Management) 
 ศึกษาความหมาย ความสําคัญของโลจิสติกส  
หลักการและกระบวนการโลจิสติกส บทบาท ประโยชนและ
ความสําคัญท่ีมีตอภาคธุรกิจและการพัฒนาประเทศ กิจกรรม   
โลจิสติกสและความสัมพันธกับโซอุปทาน ธุรกิจบริการดาน       
โลจิสติกส การวางแผนและควบคุม เทคโนโลยีดานโลจิสติกส 
การประยุกตใชหลักการจัดการโลจิสติกสและการบูรณาการทาง
ธุรกิจ 
 
 To study the definition, importance, 
principles, procedure, role and benefits of logistics 
which enhance both the business sector and country 
development, the relationship between logistics 
activities and supply chain, logistics service provider, 
planning and control, logistic technology, application 
of logistics management principles, and business 
integration. 
 

3581101 หลักการจัดการโลจิสติกส  3(3-0-6) 
 (Principles of Logistics Management) 
 ความหมาย ความสําคัญของโลจิสติกส หลักการ
และกระบวนการโลจิสติกส  บทบาท ประโยชนและ
ความสําคัญที่มีตอภาคธุรกิจและการพัฒนาประเทศ  
กิ จ กร รม โล จิ ส ติ กส  ค ว ามหมายขอ งซั พพลาย เ ชน 
ความสัมพันธของโลจิสติกสและซัพพลายเชน ธุรกิจบริการ
ดานโลจิสติกส การวางแผนและควบคุม เทคโนโลยีดาน       
โลจิสติกส การประยุกตใชหลักการจัดการโลจิสติกสและ
การบูรณาการทางธุรกิจ  
 Definition, importance, principles, 
procedure, role and benefits of logistics which 
enhance both the business sector and country 
development, logistics activities, definition of supply 
chain, the relationship between logistics and supply 
chain, logistics service provider, planning and 
control, logistic technology, application of logistics 
management principles, and business integration 

 

รายวิชา
ปรับปรุง 

3581102 การจัดการโซอุปทาน    3(3-0-6) 
 (Supply Chain Management) 
 ความหมายและหลักการของโซอุปทาน ขอบเขต 
บทบาท ความสําคัญของระบบ โซอุปทานท่ีมีตอธุรกิจ การ
วางแผนและการจัดการระบบโซอุปทานในธุรกิจ ขนาดของ
ระบบ โซอุปทาน การสรางแบบจําลองโครงขายโซอุปทาน
และโลจิสติกส โซอุปทานกับระบบการขนสงสินคา เทคโนโลยี
ตางๆ ที่ใชในการจัดการขอมูลและการดําเนินงาน รวมถึงการ
วางแผนเชิงกลยุทธดานโลจิสติกสและโซอุปทาน 
 To study the definition and principles of the 
supply chain, and the scope and roles of the supply 
chain which relate to business, business planning and 
supply chain management, the size of the supply 
chain, supply chain and logistics models, supply chain 
and transportation systems, technology in information 
management for supply chain procedure and strategic 
planning of logistics and the supply chain. 
 

 ยกเลิก
รายวิชา 
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หลักสูตรเดิม ป พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ. 2562 หมายเหตุ 

3582201 การจัดการสินคาคงคลัง   3(3-0-6)
 (Inventory Management) 
 ศึกษาความหมาย ความสําคัญของการจัดการสินคา
คงคลัง ประเภทของสินคาคงคลัง  ตนทุนของสินคาคงคลัง การ
รวมความเสี่ยงดานสินคาคงคลัง ระบบการควบคุมสินคาคงคลัง 
ระบบการสั่งซื้อท่ีประหยัด การออกแบบและการจัดวางสินคาคง
คลัง หลักการทันเวลาพอดีและระบบการผลิตแบบผลักและดึง 
การตรวจนับจํานวนสินคาคงคลัง 
 
 
 To study the definition, importance of 
inventory management, categories of inventory 
management, cost of inventory, integration of 
inventory risk, inventory control systems, economic 
order quantity, design and inventory layout placement, 
just in time inventory management, push and pull 
management and inventory checking. 
 

3582201 การจัดการสินคาคงคลัง   3(2-2-5)
 (Inventory Management) 
 ความหมาย ความสําคัญของการจัดการสินคา 
คงคลัง ประเภทของสินคาคงคลัง การจัดการซัพพลายเชน
สําหรับสินคาคงคลัง ตนทุนของสินคาคงคลัง การรวมความ
เสี่ยงดานสินคาคงคลัง ระบบการควบคุมสินคาคงคลัง  

การฝกปฏิบัติการวางแผนการสั่งซื้อใหม ระบบการสั่งซื้อที่
ประหยัด การออกแบบและการจัดวางสินคาคงคลัง หลักการ
ทันเวลาพอดีและระบบการผลิตแบบผลักและดึง การตรวจนับ
จํานวนสินคาคงคลัง  
 Definition, importance of inventory 
management, categories of inventory management, 
supply chain management for inventory, cost of 
inventory, integration of inventory risk, inventory 
control systems, practice reorder point, economic 
order quantity, design and inventory layout 
placement, just in time inventory management, push 
and pull management and inventory checking 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชา
ปรับปรุง 
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มคอ.2 
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3582202 การจัดการคลังสินคา   3(2-2-5) 
 (Warehouse Management) 
 ศึกษาความหมาย ความสําคัญของการจัดการ
คลังสินคา ประเภทของคลังสินคา ขั้นตอนการปฏิบัติการ
คลังสินคา การตรวจรับ ระบบจัดเก็บ การแยกและจัดกลุมสินคา 
การควบคุมและการรักษาคุณภาพสินคาในคลังสินคา อุปกรณ
การจัดเก็บ การขนถายสินคาและการรวบรวมสินคาในคลังสินคา 
การเลือกสถานที่ตั้งคลังสินคา การออกแบบคลังสินคาและการ
ใชเทคโนโลยีในคลังสินคา โดยใชกรณีศึกษา 
 
 To study the definition, and importance of 
warehouse management, categories of warehouse, 
warehouse management procedures, receiving, storage 
management, sort, grouping of goods, control and 
maintenance of warehouse quality, handling, goods 
collection within the warehouse, warehouse location 
selection, warehouse design and case studies of 
technology in warehouse management. 
 

3582202 การจัดการคลังสินคา   3(2-2-5) 
 (Warehouse Management) 
 ความหมาย ความสําคัญของการจัดการคลังสินคา 
ประเภทของคลังสินคา ข้ันตอนการปฏิบัติการคลังสินคา  
การตรวจรับ ระบบจัดเก็บ การแยกและจัดกลุมสินคา การ
ควบคุมและการรักษาคุณภาพสินคาในคลังสินคา อุปกรณการ
จัดเก็บ การขนถายสินคาและการรวบรวมสินคาในคลังสินคา  
การจัดการซัพพลายเชนสําหรับคลังสินคา การเลือกสถานที่ตั้ง
คลังสินคา การออกแบบคลังสินคาและการใชเทคโนโลยีใน
คลังสินคา โดยใชกรณีศึกษา 
 Definition, and importance of warehouse 
management, categories of warehouse, warehouse 
management procedures, receiving, storage 
management, sort, grouping of goods, control and 
maintenance of warehouse quality, handling, goods 
collection within the warehouse, supply chain 
management for warehouse, warehouse location 
selection, warehouse design and case studies of 
technology in warehouse management 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชา
ปรับปรุง 
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หลักสูตรเดิม ป พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ. 2562 หมายเหตุ 

3582401 การจัดการการขนสงและการกระจายสนิคา 
      3(2-2-5) 
 (Transportation and Distribution Management) 
 ศึกษาความหมาย ความสําคัญของการบริหารและ
การจัดการการขนสงและการกระจายสินคา แบบจําลองการ
ตัดสินใจสําหรับการขนสงและการกระจายสินคา ศึกษาและ
วิเคราะห ขอดี ขอเสียของการขนสงและการกระจายสินคาใน
รูปแบบตางๆ การใชยานพาหนะใหเหมาะสมในการขนสง การ
จัดตารางเวลา การกําหนดเสนทางในการสงและการกระจาย
สินคา การพัฒนาระบบการกระจายสินคาอยางมีประสิทธิภาพ
และศึกษาดูงานการจัดการขนสงและการกระจายสินคานอก
สถานที่ 
 To study the definition, importance of 
transportation and distribution management, decision 
models in transportation and distribution, the analysis 
of the advantages and disadvantages of various 
transportation and distribution models, suitable 
conveyances in transportation, schedule management, 
route of goods transfer and goods distribution and 
development of effective distribution. The excursions 
in transportation and distribution will be included. 
 

3582401   การจัดการการขนสงและการกระจายสินคา  
      3(2-2-5) 
 (Transportation and Distribution Management) 

 ความหมาย ความสําคัญของการบริหารและ 
การจัดการการขนสงและการกระจายสินคา การจัดการ 
ซัพพลายเชนสําหรับการขนสงและกระจายสินคา ชองทาง 
การจัดจําหนาย แบบจําลองการตัดสินใจสําหรับการขนสง
และการกระจายสินคา ศึกษาและวิเคราะห ขอดี ขอเสียของ
การขนสงและการกระจายสินคาในรูปแบบตางๆ การใช
ยานพาหนะใหเหมาะสมในการขนสง การจัดตารางเวลา  
การกําหนดเสนทางในการขนสงและการกระจายสินคา  
การพัฒนาระบบการกระจายสินคาอยางมีประสิทธิภาพ 

 Definition, importance of transportation 
and distribution management, supply chain 
management for transportation and distribution, 
channel of distribution, decision models in 
transportation and distribution, the analysis of the 
advantages and disadvantages of various 
transportation and distribution models, suitable 
conveyances in transportation, schedule 
management, route of goods transfer and goods 
distribution and development of effective 
distribution, the excursions in transportation and 
distribution will be included 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชา
ปรับปรุง 
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 3582702 หลักการค าและการนํา เข า -ส งออกสินค า
 ระหวางประเทศ   3(2-2-5) 
 (Principles and for Import-Export for 
International Trade) 
 ทฤษฎีและนโยบายการคาระหวางประเทศ 
สิ่งแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง  
การวางกลยุทธการตลาดระดับโลก วิธีการเขาสูตลาด
ตางประเทศ การบริหารธุร กิจเพื่อการนํา เขา -ส งออก  
การจัดการซัพพลายเชนในการนําเขา-สงออก กระบวนการ
การนําเขาและสงออกสินคา กฎระเบียบ มาตรการกีดกัน 
ทางการคาที่มิใชภาษี ขั้นตอนการซื้อขาย การฝกปฏิบัติ 
การดํ า เนินงานในการสั่ ง สินค า เข าและส งสินค าออก  
อินโคเทอม วิธีการชําระเงิน องคกรและเอกสารท่ีเก่ียวของกับ
การนําเขาสงออก 
 International trade and policy, external 
environments areas; globally marketing strategic, 
methods to enter the international market, business 
administration for export-import, supply chain 
management for import-export, import-export 
processes, rules and regulations, non tariff measures 
and non tariff barriers, trading procedures and 
practices, incoterms, method of payment, 
organization and document related to international 
trade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชาใหม 
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 3582703 ผูรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศและ
ตัวแทนออกของ                                  3(2-2-5) 
 (Freight Forwarder and Customs Broker) 
 ความหมาย บทบาท หนาท่ีของผูรับจัดการขนสง
สินคาระหวางประเทศและตัวแทนออกของ จรรยาบรรณของ
ตัวแทนออกของ ผู ใหบริการดานโลจิสติกสที่ เกี่ยวของ 
กิจกรรม คาระวางและคาใชจายตางๆ ในการขนสงสินคา
ระหวางประเทศ ความสัมพันธของซัพพลายเชนกับผูรับ
จัดการขนสงสินคาระหวางประเทศและตัวแทนออกของ 
บทบาทและหนาที่ ของกรมศุลกากร พิ ธีการศุลกากร  
การสําแดงใบขนขาเขา-ขาออก การตรวจปลอยสินคาขาเขา-
ขาออก พิธีการสงออกเฉพาะเรื่อง พิธีการสวนบุคคลและเอก
สิทธิ์ พิธีการศุลกากรทางอากาศยาน พิธีการศุลกากรทาง
ไปรษณีย พิธีการศุลกากรระบบอิเล็กทรอนิกส และการฝก
ปฏิบัติพิธีการศุลกากร 
 Definition, roles, importance, of freight 
forwarder and customs broker, responsibilities and 
ethics of customs broker, logistics service provider, 
activities, freight and cost of import-export, the 
relationship between supply chain and customs 
broker, role of customs, customs clearance, 
manifestation of import-export entry form, inspection 
and release of cargo,  specific export customs 
clearance, personal customs clearance, mail customs 
clearance, electronic customs clearance and practice 
of customs clearance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชาใหม 
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3583101 โลจิสติกสกับการพฒันาเศรษฐกจิในอาเซยีน 
      3(2-2-5) 
 (Logistics and  Economic  Development 
in ASEAN)                                              
 ศึกษาโลจิสติกสระดับมหภาค ความสําคัญของ   
โลจิสติกสกับการพัฒนาเศรษฐกิจในกลุมประเทศสมาชิกอาเซยีน 
ลักษณะโครงสรางพ้ืนฐานที่เปนปจจัยสนับสนุนการพัฒนาระบบ 
นโยบาย การเชื่อมโยงโลจิสติกสระหวางกลุมประเทศสมาชิก 
กระบวนการขับเคลื่อนโลจิสติกส การแกไขปญหา อุปสรรคและ
แนวทางการพัฒนาโลจิสติกส ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
 To study macro logistics and the importance 
of logistics and economic development in ASEAN, basic 
structures which are the supportive factors in policy 
development, the relevance of ASEAN country 
members and logistics, the movement of logistics, 
obstacles and solution for logistics improvement. The 
excursions will be included. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ยายไป
รายวิชา
เนื้อหาเลือก 
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 3583108 การจัดการซัพพลายเชน  3(2-2-5) 
 (Supply Chain Management) 
 ความหมาย ขอบเขต บทบาท ความสําคัญของ 
ซัพพลายเชน การวางแผนและการจัดการซัพพลายเชนใน
ธุรกิจ การสรางแบบจําลองโครงขายซัพพลายเชนและ 
โลจิสติกส เทคโนโลยีตางๆ ที่ ใชในการจัดการขอมูลและ 
การดําเนินงาน การวางแผนเชิงกลยุทธดานซัพพลายเชน
และโลจิสติกสการวิเคราะหระบบซัพพลายเชนและโลจิสติกส 
การบริหารความเสี่ยงดานการจัดการซัพพลายเชนและ 
โลจิสติกส รวมถึงแนวคิดและหลักการการวัดประสิทธิภาพ
และปรับปรุงสมรรถนะของซัพพลายเชนและโลจิสติกส  
การประยุกตใชเครื่องมือในการปรับปรุงสมรรถนะโดยรวมเพ่ือ
นําไปสูการปฏิบัติที่เปนเลิศ 

Definition, scope, role, importance of 
supply chain, Business planning and supply chain 
management, modeling of supply chain and logistics 
network, technology used in data management and 
operations, supply chain and logistics strategy, supply 
chain and logistics analysis, risk management for 
supply chain and logistics management, concepts 
and principles of efficiency measuring and improving 
the performance of supply chain and logistics, 
applying the tools to improve the overall 
performance to lead to best practice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชาใหม 
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3583301 การจัดการการจัดหาและจัดซื้อ 3(3-0-6) 
 (Procurement and Purchasing Management) 

 ศึกษาความหมาย ความสําคัญ บทบาทหนาที่การ
จัดหาและการจัดซื้อ ขอกําหนดและความตองการ การพยากรณ
การวางแผนการจัดหาและจัดซื้อ การคัดเลือกซัพพลายเออร 
การประเมินซัพพลายเออร การรับและเลือกขอเสนอ การเจรจา
ตอรอง เอกสารเกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการ
จัดซื้อและการจัดการความสัมพันธกับซัพพลายเออร 
 
 To study the definition, importance  and 
roles of procurement and purchasing management, 
requirements and demand, forecasting of planning in 
procurement and purchasing, supplier selection, 
suppliers evaluation, acceptance and proposal, 
negotiation, documents and relevant technology in 
purchasing management and supplier relationships. 
 

 

3583301 การจัดการการจัดหาและจัดซื้อ 3(3-0-6) 
 (Procurement and Purchasing Management) 

 ความหมาย ความสําคัญ บทบาทหนาที่การจัดหา
และการจัดซื้อ การจัดการซัพพลายเชนสําหรับการจัดหาและ
จั ดซื้ อ  ข อ กํ าหนดและความต อ งการ  การพยากรณ   
การวางแผนการจัดหาและจัดซื้อ การคัดเลือกซัพพลายเออร 
การประเมินซัพพลายเออร  การรับและเลือกขอ เสนอ  
การเจรจาตอรอง เอกสารเก่ียวกับการนําเทคโนโลยีที่เก่ียวของ
กับการจัดซื้อและการจัดการความสัมพันธกับซัพพลายเออร 
 Definition, importance and roles of 
procurement and purchasing, supply chain 
management for procurement and purchasing, 
requirements and demand, forecasting of planning in 
procurement and purchasing, supplier selection, 
suppliers evaluation, acceptance and proposal, 
negotiation, documents and relevant technology in 
purchasing management and supplier relationships 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชา
ปรับปรุง 
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3583401 การขนสงทางบกและการขนสงสินคาขาม
พรมแดน                             3(2-2-5) 
 (Land Transportation and Cross-Border 
Transport) 
 ศึกษาความหมายและความสําคัญของการขนสงทาง
บก การขนสงระบบคอนเทนเนอร  สินคาที่ขนสงทางบกและ
เสนทางการขนสงสินคาทางบก ความรูท่ัวไปเก่ียวกับประเภท
และลักษณะของพาหนะที่ใชในการขนสง การขนสงสินคา
อันตราย ประเภทของการบริการการขนสงสินคาทางบก อัตรา
คาระวางและการคิดคาระวางการขนสงสินคาทางบก เอกสาร
การขนสงสินคา พิธีการศุลกากรในการขนสงสินคาขามพรมแดน
และศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 
 
 
 
 
 
 To study the definition and importance of 
land transportation, container transportation, goods for 
land transportation and land transportation routes, 
general knowledge for categories and characteristics of 
transportation conveyances, hazard transportation, 
category of land transportation services, freight rate 
and surcharge of freight rate in land transportation, 
documents of goods in land transportation, custom 
clearance in border transportation. The excursions will 
be included. 
 

3583401 การค าชายแดนและการขนส งสินคาข าม
พรมแดน                                      3(2-2-5) 
 (Border Trade and Cross Border 
Transport)  

 ความเปนมาของการคาชายแดน ความหมายและ
ความสําคัญของการคาชายแดน การจัดการซัพพลายเชน
สําหรับการคาชายแดนและการขนสงสินคาขามพรมแดน 
รูปแบบการคาชายแดนและผานแดน ประเพณี ตลาดชายแดน 
วัฒนธรรมทางการคา ชองทางการคา กฎหมาย ระเบียบ 
แนวทางปฏิบัติของการคาชายแดน ปญหาและอุปสรรคใน
การคาชายแดน พิ ธีการศุลกากรสงออกสินคาทางบก  
การสงออกสินคาทางบก ณ ดานพรมแดน หรือดานตรวจ  
การผานพิธีการสงออกของท่ีมีปริมาณเล็กนอยตามแนว
ชายแดน ใบสุทธินํากลับ พิธีการศุลกากรวาดวยการถายลํา 
พิธีการศุลกากรวาดวยการผานแดน การบูรณาการโลจิสติกส
และซัพพลายเชนในพื้นท่ีทองถิ่นเพื่อยกระดับการคาชายแดน
และพัฒนาการขนสงสินคาขามพรมแดนในชุมชน นําไปสู 
การประกอบอาชพีและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีดีขึ้น  
 Background of border trade, meaning and 
importance of border trade, supply chain 
management for border trade and cross border 
transport, forms of border trade and goods in transit, 
traditional, commercial culture, trade channel, 
legislation regularity, resolution of border trade, 
problem and obstacle in border trade, customs 
clearance of land export, land export at boundary 
post or border checkpoint, customs service of export 
with small quantities along the border, re-import 
forms, customs of transshipment, customs of transit, 
integrated logistics and supply chain in local area, 
increasing border trade and develop cross-border 
transport of goods in the community, conductive to 
better career and economic growth 

 
 
 
 
 

รายวิชา
ปรับปรุง 
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 3583502  การจัดการดิจิทัลซัพพลายเชน        3(2-2-5) 
             (Digital Supply Chain Management) 
             ความหมาย ความสําคัญ หลักการ แนวคิดของ 
ซัพพลายเชนและดิจิทัล นวัตกรรมของอุตสาหกรรมในยุค
ดิจิทัล โอกาสทางธุรกิจและการจัดการซัพพลายเชนในยุค
ดิจิทัล ระบบสารสนเทศสําหรับโลจิสติกสและซัพพลายเชนใน 
ยุคดิจิทัล กลยุทธการจัดการซัพพลายเชนในโลกยุคดิจิทัล  
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส กฎหมายเกี่ยวกับการทําธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส ฐานเศรษฐกิจดิจิทัลและการพัฒนานวัตกรรม  
การใชเทคโนโลยีดิจิทัลใหมๆ ที่ เหมาะสมเพ่ือการสราง
มูลคาเพ่ิมในธุรกิจ 
              Definition importance principle and 
concepts of Supply Chain and Digital, Industry 
innovation of digital period, Business opportunity and 
Digital Supply Chain Management, information 
system for logistic and supply chain in digital period, 
Strategy of Supply Chain Management in digital 
period, Electronic commerce, Electronic transection 
law, Digital economic basement and innovation 
development, the usage of modern digital 
technology for added Economic value in business 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายวิชาใหม 
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3583501 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส 3(2-2-5)  
 (Information Technology for Logistics) 
 ศึกษาความหมาย บทบาท วิธีการใชและพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือเปนเครื่องมือสําหรับการจัดการโลจิสติกส 
กระบวนการและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในงานโลจิสติกสแบบตางๆ อาทิ ระบบแลกเปลี่ยนขอมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส ระบบการวางแผนวัตถุดิบเพื่อการผลิต ระบบ
สารสนเทศในการบริหารคลังสินคา ระบบสารสนเทศในการ
จัดการงานขนสง ระบบวางแผนทรัพยากรธุรกิจขององคกร และ
ระบบสารสนเทศอ่ืนๆที่ทันสมัยสําหรับโลจิสติกสในปจจุบัน 
 To study the definition, role, use of 
information technology and  improvement of logistics 
management, information technology system in 
logistics procedures, electronic data interchange, 
material requirement planning, warehouse 
management system,  information technology system 
in transportation management, enterprise resource 
planning  and other updated information technology 
systems for logistics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ยายไปวิชา
เลือก 
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 3584101 การจัดการซัพพลายเชนระดับโลก 3(3-0-6) 
    (Global Supply Chain Management) 
 บทบาทและความสําคัญของการจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชนในธุรกิจระดับโลก คุณลักษณะทางเศรษฐกิจ 
สภาวการณเจริญเติบโตของเศรษฐกิจการคาโลก ระบบการคา
โลกที่เปนลักษณะของโลกาภิวัตน สภาพแวดลอมทางธุรกิจ 
บทบาทขององคกรการคาระหวางประเทศและหนวยงานตางๆ  
ที่เก่ียวของ กฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ นโยบายทางการคา 
เงื่อนไขเขตการคาเสรี การจัดหา คนหาแหลงวัตถุดิบจากทั่ว
โลก การจัดการความตองการ เงื่อนไขการคา กฎหมายที่
เก่ียวของ จรรยาบรรณ วัฒนธรรมการคา การเคลื่อนยายและ
การกระจายสินคาในตลาดโลก ผูใหบริการในการซื้อขายและ
การขนสงสินคาระหวางประเทศ 
 Roles and importance of global logistics 
and supply chain management, attribute of business, 
world economic growth, world economic system of 
globalization, environment of business, Roles of 
international trade organization and several relate 
agency, law regulation of trade policy, condition of 
free trade area, supplying, searching for the world 
material, demand chain management, trade terms, 
related law, ethics of code, cultural trade, transport 
and distribution for international trade, marketing 
service and international transportation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชาใหม 
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3584901 การวิจัยดําเนินการโลจิสติกส 3(2-2-5) 
 (Logistics Operation Research) 
 ศึกษาความสําคัญ ขั้นตอน และวิธีการดําเนินการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยเนนการนํากระบวนการและระเบียบวิธี
วิจัยไปใชในการคนหา วิเคราะหปญหาท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมใน
ระบบการจัดการโลจิสติกส การออกแบบ การเขียนโครงรางการ
วิจัย การกําหนดกรอบของปญหา การตั้งสมมติฐาน การสราง
และทดสอบเครื่องมือวัด การวิเคราะหขอมูลทั้งในเชิงปริมาณ
และเชงิคุณภาพ การแปลตาม การสรุปผลและการเขียนรายงาน
วิจัย การนําเสนอขอมูล เ พ่ือสามารถนําไปใชในงานดาน          
โลจิสติกส 
 To study the importance of logistics 
operation research procedures, and practice in 
research action by emphasizing research processes and 
research requirements to meet the requirements, 
analysis practice of a logistical system problem, design, 
research proposal, research questions, hypothesis and 
the creation of pilot and research tools, qualitative and 
quantitative analysis, data interpretation and a 
research conclusion from final research with a  
presentation for logistics.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ยายไป
รายวิชา
เนื้อหาเลือก 
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 3584902   สัมมนาปญหาดานการจัดการโลจิสติกสและ 
ซัพพลายเชน  3(2-2-5) 
 (Seminar for Logistics and Supply Chain 
Management Problems) 
    คนควา รวบรวม และวิเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึน 
ในระบบการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน แนวความคิด
ในการแกปญหา นวัตกรรม กระบวนการ และวิธีการแกปญหา 
ฝกปฏิบัติในการแสดงความคิดเห็น กระบวนการตัดสินใจ 
ดานตางๆ ของการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชนและ
นําเสนอผลการศึกษาคนควาโดยอภิปราย และการเขียน
รายงาน 
 Research, collect and analyze a problem 
in logistics and supply chain management system, 
problem solving concept, innovation, procedures 
and solution, students have to practice, provide 
comments on decision making processes in logistics 
and supply chain management, and make a 
presentation from discussion and assignments 
 

รายวิชา
ปรับปรุง
และยายมา
จากวิชา
เลือก 
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หลักสูตรเดิม ป พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ. 2562 หมายเหตุ 

3502202 โปรแกรมสําเร็จรูปและการประยุกตใชงานดาน
ธุรกิจ  3(2-2-5) 
 (Software  Package  and  Application  for  
Business) 
 ศึกษาการทํางานและการนําโปรแกรมสําเร็จรูปมา
ใชในดานธุร กิจ เชน โปรแกรมสําเร็จรูปประเภทจัดการ
ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ โปรแกรมสําเร็จรูปประเภทตารางการ
ทํางาน (Spreadsheet) โปรแกรมสําเร็จรูปประเภทการนําเสนอ
ผลงาน (Presentation) โปรแกรมจัดการเอกสาร (Word 
Processing) โปรแกรมสําเร็จรูปประเภทที่ใชในการสื่อสารและ
ฝกทักษะ ฝกใชโปรแกรมประยุกตในรูปแบบตางๆ 
 To study how software packages operate in 
businesses using tools such as the rational database 
management system, spreadsheet, presentation, word 
processing and skill training, communication programs 
and to practice using these software packages. 
 

 ยกเลิก
รายวิชา 

 3532202  การภาษีอากรธุรกิจ                      3(3-0-6) 
             (Business Taxation) 
              ศึกษานโยบายภาษีอากร หลักเกณฑในการจัดเก็บ 
และรายละเอียดในการปฏิบัติเกี่ยวกับการภาษีอากรทางดาน
สรรพากร สรรพสามิต และศุลกากร คํานวณภาษี การยื่นแบบ
รายการ และการเสียภาษีทางธุรกิจ การอุทธรณตอพนักงาน
เจาหนาที่ในเรื่องภาษีอากรแตละประเภท  ปญหาตางๆ  
ในเรื่องภาษีอากรธุรกิจ 
              To study taxation policy, tax collection 
rules and practice in revenue tax, exercise tax  and 
custom, tax calculation, filling and business taxation, 
supplication of different types of taxation to officers 
and problems in business taxation 
 
 
 
 

รายวิชา
ปรับปรุง
และยายมา
จากวิชา
แกน 
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3533104 การจัดการการเงินระหวางประเทศ 3(3-0-6) 
 (International Finance Management) 
 ศึกษาความรูเบื้องตนในการบริหารการเงินสําหรับ
บริษัทที่ดําเนินธุรกิจระหวางประเทศรวมถึงสภาพแวดลอมทาง
เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ อันไดแก ระบบการเงินระหวาง
ประเทศ ดุลบัญชีเดินสะพัด ดุลการชําระเงิน ตลอดจนกลไกของ
ตลาดปริวรรตเงินตราตางประเทศ ความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจระหวาง
ประเทศ และวิธีการบริหารความเสี่ยงโดยใชเครื่องมือทาง
การเงินที่เหมาะสม รวมถึงบทบาทขององคกรทางการเงิน
ระหวา งประเทศ เชน กองทุนการเงินระหวางประเทศ 
ธนาคารโลกและบริษัทเงินทุนระหวางประเทศ 
 To study the fundamentals of international 
financial management and international economic 
environments such as the international monetary 
system, current accounts, balance of payments and 
the  mechanisms of the foreign exchange market, 
impact of currency exchange rates on international 
business, how to manage risk by using appropriate 
financial instruments, the role of international financial 
organizations such as the International Monetary Fund, 
World Bank and International Finance Corporation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ยกเลิก
รายวิชา 
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3533304 การจัดการการลงทุนสําหรับโลจิสติกส  3(3-0-6) 
 (Investment Management for Logistics) 
วิชาบังคับกอน  :  3531101  การเงินธุรกิจ 
Prerequisite :  3531101  Business Finance 
 ความหมายและประเภทของการจัดการการลงทุน
สําหรับโลจิสติกส แนวคิดการจัดการสําหรับการวิเคราะหการ
ลงทุน บทบาทหนาที่ของตลาดเงิน ตลาดทุน สถาบันการเงิน 
ปจจัยท่ีกําหนดการลงทุน การลงทุนในสังหาริมทรัพยและ
อสังหาริมทรัพย การวางแผนและการพยากรณทางการเงินที่
เกี่ ยวของ กับ ธุร กิจโลจิสติกส  การ วิ เคราะหความเสี่ ย ง 
ผลตอบแทนและแรงจูงใจการลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวของกับ        
โลจิสติกส ความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อการพัฒนาและ
ปรับปรุงผลประกอบการดานการเงินของธุรกิจที่เก่ียวของกับ    
โลจิสติกส โดยใชกรณีศึกษา 
 To study the definition and category of 
logistics investment management, investment analysis, 
roles of the monetary market, the role of  capital 
markets, financial institutions, investment factors, 
moveable and immovable investments, planning and 
financial forecasting in logistics, risk analysis, return on 
investment, investment motivation in logistics business 
and social responsibility for development and 
improvement in business by using case studies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ยกเลิก
รายวิชา 
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3544103 การตลาดระหวางประเทศ  3(3-0-6) 
 (International Marketing) 
 การวิเคราะหสภาพแวดลอมการตลาดระหวาง
ประเทศ ลักษณะที่แตกตางและแนวโนมในตลาดตางประเทศ 
กลยุทธ การวางแผนและการควบคุมทางการตลาดระหวาง
ประ เทศ ผลกระทบที่ เ กิดจากความแตกต างของสั งคม 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเงิน ปญหาและอุปสรรคใน
การตลาดระหวางประเทศ กฎหมายทางการคาของตางประเทศ 
องคการที่ เ ก่ียวของกับการตลาดระหวางประเทศและการ
รวมกลุมประเทศเพ่ือผลประโยชนทางการตลาด 
 To study international marketing analysis, 
the different styles and trends in international 
business, marketing strategy, planning and control in 
international business, the impact of different social, 
cultural, economic and financial situations, the 
problems and obstacles in international marketing, 
international business law, international organizations 
and integration of country members in international 
marketing for marketing benefits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ยกเลิก
รายวิชา 
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3562205 ธุรกิจระหวางประเทศ  3(3-0-6) 
 (International Business Practice)   
 ศึกษาระบบธุรกิจ และสภาพแวดลอมของธุรกิจ 
ความหมายของการคาระหวางประเทศ มูลเหตุจูงใจในการทํา
ธุรกิจระหวางประเทศ การควบคุมและสงเสริมธุรกิจระหวาง
ประเทศโดยการใชพิกัดอัตราภาษีศุลกากร และกฎหมาย
ระหวางประเทศ ศึกษาโครงสรางและการดําเนินงานของบริษัท
ธุรกิจระหวางประเทศและขอตกลงทางการคาระหวางประเทศ
และการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ รวมถึงจริยธรรมในการดําเนิน
ธุรกิจระหวางประเทศ 
 To study  the business system, business 
environment, the definition of international business, 
motivation in international business, and the 
controlling and support of international business 
through custom  tariff and international law, the 
international business structure, business organizations 
operation, trade agreements, economic integration and 
international business operation ethics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ยกเลิก
รายวิชา 
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3563204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  3(3-0-6) 
 (Management Information System) 
 ศึกษาพ้ืนฐานของระบบสารสนเทศ โครงสราง
พื้นฐาน บทบาทของระบบสารสนเทศในองคการ การบูรณาการ
ระบบสารสนเทศประเภทตางๆ การบริหารทรัพยากรของ      
วิสหกิจ พาณิชย อิเล็กทรอนิกส การบริหารเครือขายผูผลิตและ
ความสัมพันธกับลูกคา ระบบบิสเนสอินเทลลิเจนต  ระบบเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจ คลังขอมูลและเหมืองขอมูล ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารท้ังในองคกร นอกองคกร กลยุทธการ
นําระบบสารสนเทศเพื่อใชปรับเปลี่ยนองคกร หลักการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ การบริหารระบบสารสนเทศ 
 To study the basics of information systems 
including basic structures, the roles of an information 
system within an organization, the integration of 
information systems, resource management of e-
commerce, producers and customers relationship 
network management, business intelligence systems, 
supportive decision making systems, data warehouse 
and data mining, external and internal information 
systems for communication within and between 
organizations information system strategy for 
organization re-engineering, information system 
development and information system management. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยกเลิก
รายวิชา 
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 3582101  การจัดการบริการดานโลจิสติกสและ 

ซัพพลายเชน                                        3(3-0-6) 
(Logistics and Supply Chain Service 

Management) 
             ความหมาย ความสํ าคัญ รูปแบบ ประเภท 
ลักษณะของการบริการ ธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ การตลาด
บริการ แนวโนมและทิศทางการเติบโตของภาคธุรกิจบริการ  
ผูใหบริการดานโลจิสติกสและซัพพลายเชน การนําระบบ 
โลจิสติกสและซัพพลายเชนมาใชในอุตสาหกรรมบริการตางๆ 
การจัดการการบริการลูกคา การจัดการความสัมพันธกับลูกคา 
การจัดการความสัมพันธกับคูคา คุณธรรมจริยธรรมใน 
การบริการดานโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
            Definition, importance, forms, category and 
characteristic of service, services industry business, 
service marketing, trends and direction of service 
business increasing commerce, logistics and supply 
chain service provider, the usage of logistics and 
supply chain system in industry services, customer 
service management, customer relation 
management, trading partner relation management, 
ethics of logistics and supply chain service 
 

รายวิชาใหม 

3582701 แคลคูลัส    3(3-0-6) 
 (Calculus) 
 เซตและฟงกชั่น ลิมิต และความตอเนื่องของฟงกช่ัน 
อนุพันธของฟงกช่ันและการประยุกต ปริพันธ  
 To study calculus – that is,  set , function, 
limit, continuity function, differentiation and 
integration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ยกเลิก
รายวิชา 
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 3582601 กฎหมายและราคาศุลกากร 3(3-0-6) 
 (Law and GATT Valuation) 
 กฎหมายที่เ ก่ียวของกับการนําเขาและสงออก 
กฎหมายศุลกากร กฎหมายวาดวยของตองหามตองกํากัด 
ความผิดและการดําเนินคดีตามกฎหมายศุลกากร กฎหมาย
พิกัดอัตราศุลกากร ความรู เ ก่ียวกับพิ กัดอัตราศุลกากร 
หลักเกณฑการตีความพิกัด อัตราศุลกากรระบบฮารโมไนซ 
การจําแนกประเภทพิกัดอัตราขาเขา ของที่ไดรับการยกเวน
ตามพิกัด พิกัดอัตราขาออก การเสียภาษีสําหรับของที่นําเขา
และสงออก ราคาศุลกากร การกําหนดราคาศุลกากรตาม
ความตกลงแกตต หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขในการใชและ
กําหนดราคาศุลกากร การวางประกันอุทธรณ การประเมิน
อากรและการตรวจสอบหลังการตรวจปลอย ฝกปฏิบัติ
เก่ียวกับการกําหนดราคาศุลกากรตามวิธีตางๆ 
 import and export customs law, customs 
law, law of prohibited goods and restricted goods, 
offenses and prosecution under customs law, law of 
customs tariff, knowledge of customs tariff, 
harmonized customs tariff, classification of import 
customs tariff, goods exempted from payment duty,  
export customs tariff, import and export goods tariff, 
GATT valuation, General Agreement on Tariffs and 
Trade (GATT), valuation code, procedures, customs 
appraisal and inspection of customs tariff, training 
with tariff appraisal in various methods 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชาใหม 



134 

 

มคอ.2 
 

หลักสูตรเดิม ป พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ. 2562 หมายเหตุ 

 3582704 สิทธิประโยชนทางศุลกากร 3(3-0-6) 
 (Customs Privilege) 
 ความหมาย ประเภทของกฎวาดวยแหลงกําเนิด
สินคา ความตกลงทั่วไปวาดวยภาษีศุลกากรและการคา  
ความรวมมือทวิภาคี ความรวมมือพหุภาคีอ่ืนๆ เขตการคาเสรี 
กรอบความรวมมือระหวางอาเซียนกับประเทศคู เจรจา  
สิทธิประโยชนทางศุลกากร การคืนอากร การชดเชยอากร 
คลังสินคาทัณฑบน เขตอุตสาหกรรมสงออก เขตปลอดอากร 

 Definition, kinds of law about origin trade,  
general agreement on tariff and trade, bilateral 
cooperation, other multilateral cooperation, free 
trade zone, frame of cooperation between ASEAN 
and partner countries, customs privilege, 
reimbursement of duty, bonded goods 
reimbursement, bonded warehouse, export 
processing zone, free zone 
 

รายวิชาใหม 

 3583101 โลจิสติกสกับการพฒันาเศรษฐกจิในอาเซียน            
                                                          3(2-2-5) 
 (Logistics and  Economic  Development 
in ASEAN) 
 โ ล จิสติ กส ร ะดับมหภาค ความสํ าคัญของ 
โลจิสติกสกับการพัฒนาเศรษฐกิจในกลุมประเทศสมาชิก
อาเซียน และอนุภูมิภาคท่ีเกี่ยวของกับอาเซียน ลักษณะ
โครงสรางพื้นฐานที่เปนปจจัยสนับสนุนการพัฒนาระบบ 
นโยบาย การเช่ือมโยงโลจิสติกสระหวางกลุมประเทศสมาชิก 
กระบวนการขับเคลื่อนโลจิสติกส การแกไขปญหา อุปสรรค
และแนวทางการพัฒนาโลจิสติกส  
 Macro logistics and the importance of 
logistics and economic development in ASEAN and 
sub-region economy cooperation, basic structures 
which are the supportive factors in policy 
development, the relevance of ASEAN country 
members and logistics, the movement of logistics, 
obstacles and solution for logistics improvement,  
the excursions will be included 

 

รายวิชา
ปรับปรุง
และยายมา
จากรายวิชา
บังคับ 
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3583102 เศรษฐศาสตรการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
        3(3-0-6) 
 (Economics of Logistics and Supply 
Chain Management) 
 ศึกษาและประยุกตแนวคิด ทางเศรษฐศาสตรเพื่อ
การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือ
แกปญหาทางธุรกิจในแตละกิจกรรมดานโลจิสติกส การบริหาร
จัดการที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจ ไดแก การพยากรณอุปสงค 
การวางแผนและการจัดหาวัตถุดิบ การวิเคราะหตนทุนและ
ผลตอบแทนสําหรับกิจกรรมโลจิสติกส การวิเคราะหโครงสราง
ตลาดปจจัยการผลิตและผลผลิตในธุรกิจโลจิสติกส 
 To study and apply economic concepts for 
logistics and supply chain management effectively, in 
order to solve business problems which relate to 
logistics, business management topics such as demand 
forecasting, planning and raw material procurement, 
cost and return on investment from logistics, analysis 
market structure, production factors, and outputs in 
logistics business. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ยกเลิก
รายวิชา 
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3583103 โลจิสติกสสําหรับธุรกิจ  3(2-2-5) 
 (Logistics for Business) 
 ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ความสัมพันธ และ
บทบาทของโลจิสติกส ท่ีมีตอธุรกิจรูปแบบตางๆ การนํา
กระบวนการทางโลจิสติกสมาประยุกตใชกับธุรกิจรูปแบบตางๆ 
การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางโลจิสติกส การเคลื่อนยาย
วัตถุดิบ สินคา ขอมูลขาวสาร และการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินงานดานโลจิสติกสสําหรับ
ธุรกิจรูปแบบตางๆ รวมท้ังธุรกิจในทองถิ่นอยางยั่งยืน โดยใช
กรณีศึกษา 
 To study the definition and importance of 
relationships and the role of logistics in various forms 
of business, logistics procedure application in many 
different forms of business, the development of basic 
logistics structures and the transfer of raw materials, 
goods and information, to apply the sufficient 
economic to logistics business management 
businesses and look at sustainable local business by 
case studies. 
 

 ยกเลิก
รายวิชา 

3583104 การจัดการความเสี่ยงสําหรับโลจิสติกส  3(3-0-6) 
 (Risk Management for Logistics) 
 ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ปจจัยที่กอใหเกิด
ความเสี่ยงในงานสําหรับโลจิสติกส การวางแผนความเสี่ยง  
การวิเคราะความเสี่ยง การระบุความเสี่ยง กระบวนการจัดการ
ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การรายงานผลความเสี่ยง 
ตนทุนที่เกิดจากความเสี่ยงในการดําเนินงานโลจิสติกส และ 
การนําหลักการดานการจัดการมาใชในการจัดการความเสี่ยง
ทางดานโลจิสติกส 
 To study the definition, importance and 
factors of risk in logistics, risk planning, risk analysis, risk 
identification, risk management, risk assessment, risk 
report, cost of risk in logistics operations and how to 
apply principles of management to the management 
logistics risk.   
 

 ยกเลิก
รายวิชา 
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3583105 การจัดการโลจิสติกสเพื่อสิ่งแวดลอม  3(3-0-6) 
 (Green Logistics Management) 
 ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ความสัมพันธของ   
โลจิสติกสกับสิ่งแวดลอม แนวคิดโลจิสติกสกับสิ่งแวดลอม 
ผลิตภัณฑ การขนสง พลังงานที่ เปนมิตรกับสิ่ งแวดลอม 
เทคโนโลยีการลดและการจัดการของเสีย นโยบายการจัดการ
สิ่งแวดลอมกับโลจิสติกส 
  
 
 
 To study the definition and importance of 
the relationship between logistics and the 
environment, concepts of logistics with environment, 
transportation, environmental friendly energy, 
reduction technology and waste management, 
environmental management policies and logistics. 
 

3583105 การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชนเพื่อ
สิ่งแวดลอม                                        3(3-0-6) 
 (Green Logistics and Supply Chain 
Management)                                                       
 ความหมาย ความสําคัญ ความสัมพันธของ        
โลจิสติกสและซัพพลายเชนกับสิ่งแวดลอม แนวคิดโลจิสติกส
และซัพพลายเชนกับสิ่ งแวดลอม ผลิตภัณฑ การขนสง 
พลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีการลดและ 
การจัดการของเสีย นโยบายการจัดการสิ่งแวดลอมกับ 
โลจิสติกสและซัพพลายเชน 
 Definition and importance of the 
relationship between logistics and supply chain with 
the environment, concepts of logistics and supply 
chain with environment, transportation, 
environmental friendly energy, reduction technology 
and waste management, environmental 
management policies with logistics and supply chain 
 

รายวิชา
ปรับปรุง 

3583106 การวัดประสิทธิภาพโลจิสติกส 3(3-0-6) 
 (Performance Measurement in Logistics) 
 ศึกษาแนวคิดและหลักการปรับปรุงสมรรถนะของโล
จิสติกสและโซอุปทาน ลักษณะของระบบการวัดประสิทธิภาพ 
การประยุกตใชเครื่องมือในการปรับปรุงสมรรถนะโดยรวม 
เครื่องมือในการวิเคราะหกระบวนการ การวิเคราะหเชิงสถิติ โล
จิสติกสยอนกลับ บาลานซสกอรการด ปจจัยที่มีผลกระทบตอ 
การปรับปรุงสมรรถนะ และการนําเอาตัวชี้วัดมาประยุกต เพื่อ
สรางความเปนเลิศใน  การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 
  To study the concepts and principles of 
improvement in logistics and supply chain 
performance, effective measurement systems, 
applications in overall performance improvement, 
process analysis tools, statistics analysis, reverse 
logistics, balanced scorecard, impact factors, 
performance improvement and the application of 
indicators to create excellent  logistics and supply 
chain management. 
 

 ยกเลิก
รายวิชา 
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3583107 การวิเคราะหระบบโลจิสติกส 3(3-0-6) 
 (Logistics System Analysis)  
 หลักการวิเคราะหระบบโลจิสติกส กรอบในการ
วิเคราะหโลจิสติกส การออกแบบโครงขายโลจิสติกส การ
วางแผน การจัดการคลังสินคา การขนสงและการกระจายสินคา 
การวิเคราะห และการวัดประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส 
  To study logistics system analysis, logistics 
analysis framework, logistics network design, planning, 
warehouse management, transportation and 
distribution systems, logistics analysis and effective 
evaluation. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยกเลิก
รายวิชา 

 3583109 ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ สํ า ห รั บ โ ล จิ ส ติ ก ส แ ล ะ 
ซัพพลายเชน    3(2-2-5) 
 (English for Logistics and Supply Chain) 
 ฝกทั กษะ เกี่ ย ว กับคํ าศัพท ในการทํ า ง านที่
เกี่ยวกับโลจิสติกสและซัพพลายเชน บทสนทนา การเขียน
จดหมายอิเล็กทรอนิกสในการติดตอประสานงาน ฝกทักษะ
ดานการฟง พูด อาน เขียน ในการทํางานดานโลจิสติกส
และซัพพลายเชน เชน การจัดซื้อ คลังสินคา การขนสง  
พิธีการศุลกากร การนําเขา-สงออก การขนสงระหวางประเทศ 
และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับการทํางานดานโลจิสติกสและ 
ซัพพลายเชน  
 Practice about logistics and supply chain 
vocabulary, conversations, writing electronic mail to 
contract, coordination, practice listening, speaking, 
reading and writing skills in logistics and supply chain 
operations such as purchasing, warehousing, 
transportation, customs clearance, import-export, 
transportation of international trade and others 
works about logistics and supply chain 

 
 
 
 
 

รายวิชาใหม 
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 3583110  การจัดการโลจิสติกสและซพัพลายเชนสําหรับ
การเกษตร                                            3(3-0-6) 

(Logistics and Supply Chain for 
Agriculture Management) 
              ความหมาย ความสําคัญของการเกษตร รูปแบบ
และการบริหารจัดการการเกษตรในยุคดิจิทัล การจัดการ 
โลจิสติกสและซัพพลายเชนและการเพิ่มคุณคาสําหรับ
การเกษตร การผลิตและการแปรรูป มาตรฐานการจัดการ
คุณภาพ การเคลื่อนยาย การจัดเก็บ การรวบรวม การกระจาย 
การจัดการการควบคุมอุณหภูมิ  พิ ธีการศุลกากร และ 
การสงออกสินคาทางการเกษตร การเปนเกษตรกรยุคดิจิทัล 
การนําเทคโนโลยีมาใช และทําการเกษตรแบบครบวงจร  
การนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช และ
การจัดการซัพพลายเชนสําหรับธุรกิจการเกษตรเพ่ือความ
ยั่งยืน 
              Definition importance of agriculture, form 
and agriculture management in digital period, 
logistics and supply chain management and 
agriculture value added, production and processing, 
standard of quality management, transferable, 
storage, distribution, cold chain management, 
customs service and agriculture’s goods export, 
smart farmer in digital period, the technology usage 
of integrated agricultural, the usage of sufficiency 
economy philosophy applied and supply chain 
management for sustainable agriculture business 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชาใหม 
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3583201 บรรจุภัณฑสําหรับโลจิสติกส 3(3-0-6) 
 (Packaging for Logistics) 
 หลักการ หนาที่  ความสําคัญของบรรจุภัณฑใน
งานโลจิสติกส คุณสมบัติของวัสดุตางๆ ท่ีใชในการบรรจุหีบหอ 
การบรรจุภัณฑเพ่ือการขนสงและการกระจายสินคา ผลกระทบ
ของบรรจุภัณฑตอตนทุนและการใหบริการลูกคา รวมถึงการ
วางแผน พัฒนา และวิเคราะหบรรจุภัณฑในงานโลจิสติกส 
 To study the principles, role and importance 
of logistics packaging, the various material properties in 
packaging, packaging for transportation and 
distribution, impact of packaging to cost and customer 
service, planning, improvement and packaging analysis 
in logistics. 
 

 

3583201 บรรจุภัณฑสําหรับโลจิสติกส 3(2-2-5) 
 (Packaging for Logistics)  
 หลักการ หนาที่ ความสําคัญของบรรจุภัณฑใน
งานโลจิสติกส คุณสมบัติของวัสดุตางๆ ที่ใชในการบรรจุหีบหอ 
การบรรจุภัณฑ เพื่อการขนสงและการกระจายสินคา 
ผลกระทบของบรรจุภัณฑตอตนทุนและการใหบริการลูกคา 

การจัดการการขนถายวัสดุ รวมถึงการวางแผน วิเคราะห 
และการฝกพัฒนาบรรจุภัณฑในงานโลจิสติกส 
 Principles, role and importance of logistics 
packaging, the various material properties in 
packaging, packaging for transportation and 
distribution, impact of packaging to cost and 
customer service, material handling management, 
planning, analysis and development packaging in 
logistics 
 

รายวิชา
ปรับปรุง 

3583202 การจัดการการขนถายวัสดุ  3(3-0-6) 
 (Material Handling Management) 
 หลักการ หนาที่ และความสัมพันธของการจัดการ
วัสดุ วัตถุดิบ สินคาระหวางทํา สินคาสําเร็จรูป ที่ใชในโรงงาน
อุตสาหกรรม คลังสินคา เทคนิคของการจัดการการขนถายวัสดุ 
ผลกระทบตอตนทุนการดําเนินงาน ประสิทธิภาพในการผลิต
และการจัดการโลจิสติกส 
 To study the principles, roles and 
relationships of material handling, raw material,    work 
in process product, finished goods in factories, 
warehouse management and materials handling 
techniques, impact on operating costs and efficiency in 
production and logistics management. 
 
 
 
 
 
 
 

 ยกเลิก
รายวิชา 
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3583402 เศรษฐศาสตรการขนสง  3(3-0-6) 
 (Transportation Economics) 
 ศึกษาความหมาย ความสําคัญ เศรษฐศาสตรการ
ขนสง แนวคิดทางเศรษฐศาสตรประยุกตใชกับการขนสง 
บทบาทของการขนสงในระบบเศรษฐกิจภายในและระหวาง
ประเทศ ความสัมพันธระหวางการขนสงตอการเลือกที่ตั้งของ
หนวยผลิต ธุรกิจการคา หลักเกณฑและการตั้งอัตราคาขนสงใน
เชิงเศรษฐศาสตร ตนทุนเอกชนและตนทุนสังคมที่เก่ียวของกับ
การขนสง รูปแบบการขนสงท่ีกอใหเกิดประสิทธิภาพการใช
ทรัพยากร บทบาทและนโยบายของรัฐตอการขนสงรวมทั้ง
อุปสรรคที่เก่ียวของกับการลงทุนดานการขนสง 
 To study the definition and importance of 
transportation economics, and economic concepts 
applied to transportation, role of transport in domestic 
and international economic systems, the relationship 
between transportation and site selection, commercial 
business, principles and freight rates from an economic 
aspect, private cost and social cost in transportation, 
effective utilization of transportation resources, 
government roles and policy in transportation, 
obstacles in transportation investment.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ยกเลิก
รายวิชา 



142 

 

มคอ.2 
 

หลักสูตรเดิม ป พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ. 2562 หมายเหตุ 

3583403 การจัดการการขนสงทางน้ํา 3(2-2-5) 
 (Marine Transportation Management) 
 ศึกษาความหมายและความสําคัญของการขนสงทาง
น้ํา ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเรือขนสงสินคาทางนํ้า ระบบการขนสง
สินคาทางน้ํา โครงสรางและรูปแบบของเรือขนสง การขนสง
แบบประจําเสนทาง แบบเรือจร  และการเชาเหมาเรือ ประเภท
ของสินคา ลักษณะอัตราคาระวาง  การคิดคาระวางการขนสง
ทางน้ํา เอกสารและกฎหมายเก่ียวกับการขนสงสินคาทางน้ํา 
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 To study the definition and importance of 
marine transportation, general knowledge of marine 
shipping, marine transport systems, the structure and 
categories of shipping, liner service, tramp  service, 
voyage and trip charter, category of goods, types of 
freight rates, marine transportation freight charge 
calculation, documents and marine transportation law. 
The excursion will be included. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ยกเลิก
รายวิชา 
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3583404 การจัดการการขนสงทางอากาศ 3(2-2-5) 
 (Air Transportation Management) 
 ศึกษาความหมายและความสําคัญของการขนสงทาง
อากาศ ภูมิศาสตรการขนสงทางอากาศ ลักษณะสินคาท่ีขนสง
ทางอากาศและเสนทางการขนสงสินคาทางอากาศ ความรูท่ัวไป
เกี่ยวกับเครื่องบิน ประเภท และลักษณะของเครื่องบินที่ใชใน
การขนสง ประเภทของการบริการ การขนสงสินคาทางอากาศ 
ลักษณะอัตราคาระวาง การคิดคาระวางการขนสงสินคาทาง
อากาศ เอกสารและกฎหมายเก่ียวกับการขนสงสินคาทางอากาศ 
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 To study the definition and importance of 
air transportation, geography of air transportation, 
category of products for air transportation and air 
transportation routes, general knowledge of airplane 
category and types of airplanes for air transportation, 
types of air transportation service, freight rate, freight 
charge calculation for air transportation, 
documentation and air transportation law will also be 
considered. The excursion of air transportation will be 
included. 
 

3583404   การจัดการการขนสงทางอากาศ 3(2-2-5) 
 (Air Transportation Management)  
 ความหมายและความสําคัญของการขนส ง 
ทางอากาศ ภูมิศาสตรการขนสงทางอากาศ ลักษณะสินคาท่ี
ขนสงทางอากาศและเสนทางการขนสงสินคาทางอากาศ  
โครงสรางพื้นฐาน ความรูท่ัวไปเก่ียวกับเครื่องบิน ประเภท 
และลักษณะของเครื่องบินที่ใชในการขนสง ประเภทของการ
บริการ การจัดการการขนสงผู โดยสาร การขนสงสินคา 
ทางอากาศ  ลักษณะอัตราคาระวาง การฝกคิดคาระวาง 
การขนสงสินคาทางอากาศ  เอกสารและกฎหมายเกี่ยวกับ 
การขนสงสินคาทางอากาศ  
 Definition and importance of air 
transportation, geography of air transportation, 
category of cargoes for air transportation and air 
transportation routes, infrastructure, general 
knowledge of airplane category and types of 
airplanes for air transportation, types of air 
transportation service, passenger management,  
air cargoes, freight rate, practice of freight charge 
calculation for air transportation, documentation and 
air transportation law will also be considered, the 
excursion of air transportation will be included 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชา
ปรับปรุง 
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3583405 การจัดการการขนสงสินคาโดยระบบราง  
         3(2-2-5) 

  (Rails Transportation System Management) 
 ศึกษาความหมายและความสําคัญของการขนสง
สินคาโดยระบบราง  ธุรกิจที่ใชการขนสงสินคาโดยระบบราง  
การขนถายสินคา สถานีขนถายสินคา ความปลอดภัยในการ
ขนสงสินคาผานระบบราง การควบคุม รักษาคุณภาพ ลดความ
สูญเสีย การประกันภัยสินคาระหวางการขนสง ขอดี ขอเสียของ
การขนสงสินคาโดยระบบราง ลักษณะอัตราคาระวาง การคิดคา
ระวาง การขนสงทางราง เอกสารและกฎหมายเกี่ยวกับการ
ขนสงสินคาทางราง ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 To study the definition and importance of 
rail system transportation, businesses which use rail 
system transportation services, goods handling, 
uploading terminal, safety of rail transportation, quality 
control, losses reduction, goods insurance in transition, 
advantages and disadvantages of rail transport 
systems, freight rates, freight charges  calculation, 
documents and rail transportation law are among the 
topics to be considered. The excursion will be 
included. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ยกเลิก
รายวิชา 



145 

 

มคอ.2 
 

หลักสูตรเดิม ป พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ. 2562 หมายเหตุ 

3583406 การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ  3(3-0-6) 
 (Multimodal Transportation) 
 ศึกษาความหมายและความสําคัญของการขนสง
ตอเนื่องหลายรูปแบบ ลักษณะทั่วไปของการขนสงในแตละ
รูปแบบ อาทิ การขนสงทางบก การขนสงทางราง การขนสงทาง
น้ํา การขนสงทางอากาศ และการขนสงทางทอ รวมทั้งวิเคราะห 
ขอดี  ขอเสียของการขนสงในแตละรูปแบบ  โครงขายการขนสง
และการเชื่อมโยงระบบการขนสง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกรูปแบบการขนสงตอเนื่อง  โครงสราง พ้ืนฐานและ
สวนประกอบที่ชวยในการดําเนินการใหการขนสงหลายรูปแบบ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 To study the definition , importance of 
multimodal transportation, general transportation such 
as land transportation, rails transportation, marine 
transportation, air transportation and pipeline 
transportation, analysis the advantages and 
disadvantages of each transportation system, 
transportation networks, transportation connections, 
decision making factors in choosing multimodal 
transportation, and basic structure and components 
which enhance the different types of transportation. 
 

3583406 การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 3(3-0-6) 
 (Multimodal Transportation) 
 ความหมายและความสําคัญของการขนสงตอเน่ือง
หลายรูปแบบ ลักษณะทั่วไปของการขนสงในแตละรูปแบบ 
อาทิ การขนสงทางถนน การขนสงทางราง การขนสงทางน้ํา 
การขนสงทางอากาศ และการขนสงทางทอ รวมท้ังวิเคราะห 
ขอดี   ขอเสียของการขนสงในแตละรูปแบบ  โครงขาย 
การขนสงและการเชื่อมโยงระบบการขนสง พระราชบัญญัติ
การขนสงตอเนื่องหายรูปแบบ ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกรูปแบบการขนสงตอเนื่อง  โครงสรางพื้นฐานและ
สวนประกอบที่ชวยในการดําเนินการใหการขนสงหลาย
รูปแบบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 Definition, importance of multimodal 
transportation, general transportation such as road 
transportation, rails transportation, marine 
transportation, air transportation and pipeline 
transportation, analysis the advantages and 
disadvantages of each transportation system, 
transportation networks, transportation connections, 
multimodal transportation act, decision making 
factors in choosing multimodal transportation, and 
basic structure and components which enhance the 
different types of transportation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชา
ปรับปรุง 
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 3583407 การจัดการธุรกิจพาณิชยนาวี 3(2-2-5) 
 (Maritime Business Management)  

 ลักษณะและการดําเนินงานโดยรวมของธุรกิจ
พาณิชยนาวี แนวคิดการปฏิบัติของอุตสาหกรรมเดินเรือ ธุรกิจ
การขนสงทางน้ํา ทางแมน้ํ าโขง ทางทะเล และธุร กิจที่
เกี่ยวของ บทบาทของผูประกอบการ บทบาทของรัฐบาล 
รปูแบบองคกร การจัดองคกร การบริหารจัดการธุรกิจพาณิชย
นาวี โครงสรางองคกรของบริษัทเรือ ทาเรือ ประเภทของเรือ 
การขนสงแบบประจําเสนทาง แบบเรือจร และการเชา 
เหมาเรือ  การทํ าเอกสารตามขอตกลงสัญญา ตาราง 
การเดิน เรือ  การจองระวางเ รือ  การฝกคิดค าระวาง  
การดําเนินการดานเอกสารการขนสงตางๆ ระบบขนถายและ
อุปกรณที่ใชในการขนถาย การจัดวางสินคา การบริหาร
จัดการตูคอนเทนเนอร การบรรจุตูสินคา การบริหารจัดการ
ลานตูคอนเทนเนอร การประกันภัยสินคาทางทะเล และ
แนวโนมการขนสงทางเรือในอนาคต 
 Characteristics and overall operation of 
maritime business, concepts, performances of the 
shipping industry, mekong, sea operation and related 
business, roles of entrepreneurs, roles of 
government, form of organization, agency 
management, maritime business management, 
structure of agency in ship company,  cost analysis of 
maritime business, port,  kind of vessel, liner service, 
tramp  service, voyage charter, chartering, shipping 
schedule,  freight booking, practice of freight charge 
calculation, the operation of transport 
documentations, transport systems and equipment 
of transportation, goods arrangement, container 
management, container loading, container yard 
management, maritime insurance and future 
prospects of shipping 

 

 

 

รายวิชาใหม 
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 3583408 การจัดการการขนสงทางถนนและทางราง       
                                                          3(2-2-5) 
 (Roads and Rails Transportation 
Management)                                                 
 ความหมายและความสําคัญของการขนสงทาง
ถนนและทางราง สินคาที่ขนสงทางถนนและทางราง เสนทาง
การขนสงสินคาทางถนนและทางราง ความรูทั่วไปเก่ียวกับ
ประเภทและลักษณะของพาหนะท่ีใชในการขนสงทางถนน
และทางราง การขนสงสินคาอันตราย ประเภทของการบริการ
การขนสงสินคาทางถนนและทางราง สถานีขนถายสินคา  
การขนถายสินคา การคิดตนทุน อัตราคาระวาง และการคิด 
คาระวางการขนสงสินคา เอกสารในการขนสงสินคา   
 Definition and importance of roads and 
rails transportation, goods for roads and rails 
transportation, route for roads and rails 
transportation, general knowledge for categories and 
characteristics of transportation conveyances in roads 
and rails transportation, hazard transportation, 
categories of roads and rails of freight transportation, 
loading station,  loading goods, practice of cost 
management, freight rate and freight calculation, 
document of transportation 
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 3583501 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส 3(2-2-5) 
 (Information Technology for Logistics) 
 ความหมาย บทบาท วิธีการใชและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือเปนเครื่องมือสําหรับการจัดการโลจิสติกส 
กระบวนการและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในงานโลจิสติกสแบบตางๆ อาทิ ระบบแลกเปลี่ยนขอมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส ระบบการวางแผนวัตถุดิบเพ่ือการผลิต ระบบ
สารสนเทศในการบริหารคลังสินคา ระบบสารสนเทศ 
ในการจัดการงานขนสง ระบบวางแผนทรัพยากรธุรกิจของ
องคกร และระบบสารสนเทศอื่นๆที่ทันสมัยสําหรับโลจิสติกส
ในปจจุบัน 

 Definition, role, use of information 
technology and  improvement of logistics 
management, information technology system in 
logistics procedures, electronic data interchange, 
material requirement planning, warehouse 
management system,  information technology 
system in transportation management, enterprise 
resource planning  and other updated information 
technology systems for logistics 
 

ยายมาจาก
รายวิชา
เนื้อหา
บังคับ 

3583601 การประกันภัยสําหรับโลจิสติกส 3(3-0-6)
 (Insurance for Logistics) 
 ศึ กษาความหมายและความสํ าคัญของการ
ประกันภัยที่เก่ียวของกับโลจิสติกส อาทิ การประกันภัยสินคา 
การประกันภัยผูขนสง การประกันภัยที่มีผลกระทบตอสาธารณะ
ทั้งภายในและระหวางประเทศ ขอบเขตการคุมครองกรมธรรม
ประกันภัยที่เก่ียวของเพ่ือนํามาจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
 To study the definition and importance of 
logistics insurance such as cargo insurance, carrier 
insurance, insurances which impact the public both in 
domestically and internationally and scope of logistics 
insurance policy to diversify risk management. 
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รายวิชา 



149 

 

มคอ.2 
 

หลักสูตรเดิม ป พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ. 2562 หมายเหตุ 

 3584901 การวิจัยดําเนินการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
                                                          3(2-2-5) 
 (Logistics and Supply Chain Operation 
Research) 
 ความสําคัญ ขั้นตอน และวิธีการดําเนินการวิจัย
เชิงปฏิบัติการ โดยเนนการนํากระบวนการและระเบียบวิธีวิจัย
ไปใชในการคนหา วิเคราะหปญหาที่เกี่ยวกับกิจกรรมในระบบ
การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน การออกแบบ  
การเขียนโครงรางการวิจัย การกําหนดกรอบของปญหา  
การตั้ งสมมติฐาน การสร างและทดสอบเครื่องมือ วัด  
การ วิเคราะหขอมูลทั้ ง ในเชิ งปริมาณและ เชิงคุณภาพ  
การแปลความ การสรุปผลและการเขียนรายงานวิจัย  
การนําเสนอขอมูล เพื่อสามารถนําไปใชในงานดานโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 
 Importance of logistics operation research 
procedures, and practice in research action by 
emphasizing research processes and research 
requirements to meet the requirements, analysis 
practice of logistics and supply chain system 
problem, design, research proposal, research 
questions, hypothesis and the creation of pilot and 
research tools, qualitative and quantitative analysis, 
data interpretation, research conclusion and writing 
report, presentation and apply for logistics and 
supply chain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชา
ปรับปรุง
และยายมา
จากรายวิชา
เนื้อหา
บังคับ 
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3584902 สัมมนาการจัดการโลจิสติกส 3(2-2-5) 
 (Seminar for Logistics Management)                             
 ศึกษาคนควา รวบรวม และวิเคราะหปญหาที่
เกิดขึ้นในระบบการจัดการโลจิสติกส แนวความคิดในการ
แกปญหา กระบวนการ และ วิธีการแกปญหา ฝกปฏิบัติในการ
แสดงความคิดเห็น กระบวนการตัดสินใจดานตางๆ ของการ
จัดการโลจิสติกสและนําเสนอผลการศึกษาคนควาโดยอภิปราย 
และการเขียนรายงาน 
 To study the research, collect and analyze 
a problem in logistics management system, problem 
solving concept, procedures and solution. Students 
have to practice, provide comments on decision 
making processes in logistics management, and make          
a presentation from discussion and assignments.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยายไปวิชา
บังคับ 

3584903 โครงงานสําหรับการจัดการโลจิสติกส 3(2-2-5) 
 (Project for Logistics Management)                                                              
 ศึกษาคนควาขอมูลเพื่อจัดทําโครงงานที่เก่ียวของ
กับการดําเนินธุรกิจทางดานโลจิสติกส  รวมถึงวิ เคราะห
ผลกระทบของการดําเนินธุรกิจท่ีมีตอโลจิสติกส โดยจัดใหมีการ
นําเสนอ อภิปรายในโครงงาน และรายงานสรุปผลโครงงาน 
 To study the information search for project 
management in relation to logistics businesses 
included the analysis of the impact of business 
activities in logistics, make a presentation, take part in 
project discussions and present a project conclusion. 
 

3584903 โครงงานสําหรับการจัดการโลจิสติกสและ      
ซัพพลายเชน               3(2-2-5)
 (Project for Logistics  and Supply Chain  
Management)                                                              
 คนควาขอมูลเพื่อจัดทําโครงงานท่ีเกี่ยวของกับ
การดําเนินธุรกิจทางดานโลจิสติกสและซัพพลายเชน รวมถึง
วิเคราะหผลกระทบของการดําเนินธุรกิจท่ีมีตอโลจิสติกส
และซัพพลายเชน โดยจัดใหมีการนําเสนอ อภิปรายใน
โครงงาน และรายงานสรุปผลโครงงาน 
 Information search for project 
management in relation to logistics and supply chain 
businesses included the analysis of the impact of 
business activities in logistics and supply chain, make 
a presentation, take part in project discussions and 
present a project conclusion 
 

รายวิชา
ปรับปรุง 
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กลุมวิชาเฉพาะดาน (วิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ) ไมนอยกวา 7 หนวยกิต 
 

หลักสูตรเดิม ป พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ. 2562 หมายเหตุ 

3503802 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการบริหาร
 ธุรกิจ                   1(90) 
 (Preparation  for  Professional  
 Experience  in  Business  Administration) 
 ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต ห ลั ก ก า ร แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี ท า ง 
การบริหารธุรกิจ  การศึกษาแนวโนมสภาพการเปลี่ยนแปลงใน
หนวยงานทางธุรกิจ โดยการใชกรณีศึกษา หรือ สถานการณ
จําลอง การเตรียมความพรอมเกี่ยวกับทักษะการใชภาษา  
การใชคอมพิวเตอร การใชเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลิกภาพ  
และการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมสามารถทํางานเปนทีมได
อยางมีประสิทธิภาพ การเสริมสรางจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
เพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ 
 To apply business  principles and theories in 
business management, study the changing trends in 
business units by case studies or simulation, prepare 
and ready to use language skills, computer use, 
technology, personality improvement and the  
self-adjustment necessary for working effectively in a 
team environment for the professional.  The main 
purpose of this course is to encourage students to be 
ready before professional practice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ยกเลิก
รายวิชา 
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 3503802 เตรียมสหกิจศึกษา              1(90) 
 (Pre-Cooperative Education) 
 หลักการและแนวคิด เ ก่ียว กับสหกิจศึกษา  
กระบวนการและข้ันตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับที่
เกี่ยวของกับสหกิจศึกษา ความรูพื้นฐานและเทคนิคในการ
สมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมาย
สมัครงานและการสัมภาษณงาน ความรูพ้ืนฐานและทักษะที่
จําเปนสําหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบ
บริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอ
โครงงานหรือผลงานและการเขียนรายงานวิชาการ การพัฒนา
บุคลิกภาพ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพกอนออกไป
ปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ 
 Principle, concept, process and steps of 
Cooperative Education; relevant rules and regulation 
of Cooperative Education; basic knowledge and 
techniques in job application, workplace selection; 
method of writing application letter; job interview; 
basic knowledge and skills needed for working in 
workplace; quality management system; project or 
product presentation techniques; academic report 
writing; personality development; ethic and code of 
conduct in profession before practicing in workplace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชาใหม 
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3504802 การฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารธุรกิจ 
             5(450) 

( Field  Experience  in  Business  
Administration) 
วิชาบังคับกอน : 3503802  การเตรียมฝกประสบการณ
วิชาชีพการบริหารธุรกิจ 
(Prerequisite : 3503802 Preparation for Professional  
Experience  in Business  Administration) 
 จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพดาน 
การบริหารธุรกิจ  ในหนวยงานรัฐบาล  รัฐวิสาหกิจ  หรือธุรกิจ
เอกชน ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษา โดยนํา
ความรูท้ังทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ไดจากการศึกษาไปใช
สถานการณจริง จัดใหมีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของ
การฝกประสบการณและจัดใหมีการปจฉิมนิเทศเพื่ออภิปราย
ปญหา การฝกประสบการณท่ีเกิดข้ึน และเสนอแนะแนวทาง
แกปญหาใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี โดยจัดใหฝกประสบการณ
ทั้งหมด หรือทําโครงการพิเศษ หรือการศึกษาคนควาอิสระ หรือ
ทําภาคนิพนธ 
 To set up the professional practice for 
students, aiming to work either in the public or private 
sectors and to will be inspected advised and 
encouraged by mentors. The students have to apply 
their knowledge of business theories and practical 
knowledge in the classes to actual situations.  
Orientation will be provided to give sufficient 
information and discussion of the practice problem, 
enabling students to find the solution. This field 
practice aims to encourage students to be successful 
by performing practical activities in a special project or 
free topic research or term paper. 
 
 
 
 
 
 

 ยกเลิก
รายวิชา 
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3504803 สหกิจศกึษา   6(540)
 (Cooperative  Education) 
วิชาบังคับกอน  :  3503802  การเตรียมฝกประสบการณ
วิชาชีพการบริหารธุรกิจ 
(Pre requisite : 3503802 Preparation for Professional 
Experience in Business  Administration) 
 ระบบการศึกษาที่ เนนการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการอย า งมีระบบโดยการจัด ใหมีการ เ รียนใน
สถานศึกษารวมกับการจัดใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ภายใต
การควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษาและสถานประกอบการ  
โดยนําความรูท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่ไดจากการศึกษา
ไปใชในสถานการณจริงในลักษณะพนักงานชั่วคราว ณ สถาน
ประกอบการที่ใหความรวมมือ (MOU) 
 To study educational system and focus 
systematically on the practice in enterprises. The 
students will have to study co-operatively by studying 
in an educational environment and have actual 
practice under mentors and enterprises. The students 
have to put their theoretical knowledge and practice 
in actual situations in terms of temporary staff at an 
institution where a Memorandum of Understanding 
(MOU) has been agreed. 
 

3504803 สหกิจศกึษา   6 หนวยกิต
 (Cooperative  Education) 
วิชาบังคับกอน  :  3503802  เตรียมสหกิจศึกษา 
(Pre requisite : 3503802 Pre-Cooperative 
Education) 
 

 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอยางมีระบบ
ไมนอยกวา  16  สัปดาห โดยการจัดใหมีการเรียนในสถาน
ประกอบการรวมกับการจัดใหนักศึกษาไดปฏิบัติงานจริง
ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษาและสถาน
ประกอบการ โดยนําความรูทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่ได
จากการศึกษาไปใชในสถานการณจริงในลักษณะพนักงาน
ชั่วคราว ณ สถานประกอบการที่มีความรวมมือทางวิชาการ 
(MOU) รวมกับมหาวิทยาลัย 

 Systematic practice in workplace not less 
than 16 weeks by studying in cooperation with 
business organization; supervised will be given by 
mentor and workplace; theory and practice are 
applied in real situation as temporary employee at 
MOU workplace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชา
ปรับปรุง 
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 3584802 การฝ กประสบการณด าน โลจิ ส ติกสและ 
ซัพพลายเชน                6(540) 
 (Field Experience in Logistics and 
Supply Chain) 
วิชาบังคับกอน  :  3503802  เตรียมสหกิจศึกษา 
(Pre requisite : 3503802 Pre-Cooperative 
Education)  
 จั ด ให นั ก ศึ กษาฝ กปร ะส บการณ ใ นส ถาน
ประกอบการของทางราชการหรือเอกชนที่มีการดําเนินงาน
เก่ียวของกับโลจิสติกสหรือซัพพลายเชน โดยมีอาจารย
ควบคุมดูแลในฐานะที่ปรึกษา และตองผานการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร  
 To set up the professional practice for 
students, aiming to work either in public or private 
establishments those work in logistics and supply 
chain which at least a professor, who is an adviser 
and approve of curriculum manage committee 
 

รายวิชาใหม 
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ภาคผนวก  ง 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ร่าง) 
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี   

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
----------------------------------------  

  โดยเป็นการเห็นสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นไปโดยสอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง  และ
เหมาะสมกับการบริหารการจัดการศึกษาในปัจจุบัน 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๘ (๒) และ (๓)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย   
พ.ศ. ๒๕๔๗  และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ในคราวประชุมที่  ๓/๒๕๕๕  เมื่อวันศุกร์ที่  ๒๓  มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๕  จึงเห็นชอบให้ตราข้อบังคับไว้ ดังนี้ 

     ข้อ  ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ ” 

    ข้อ  ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้ส าหรับการจัดการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติ  และนักศึกษาภาคพิเศษตาม
หลักสูตรปริญญาตรี  ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
เป็นต้นไป 

 ข้อ  ๓  บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่งหรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

 ข้อ  ๔  ในข้อบังคับนี้  
             “มหาวิทยาลัย”   หมายถึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
             “อธิการบดี”   หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “สภามหาวิทยาลัย”   หมายถึง  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
            “นักศึกษาภาคปกติ”  หมายถึง  นักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลาในวันท าการปกติของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
    “นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายถึง  นักศึกษาที่ศึกษาตามโครงการการจัดการศึกษา
อื่นนอกจากนักศึกษาภาคปกติ ถึงแม้จะศึกษาในวันท าการปกติก็ตาม 
       “หลักสูตร”   หมายถึง  ห ลั ก สู ต ร ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจ ออกประกาศ ค าสั่ง หลักเกณฑ์
และวิธีการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัตติามข้อบังคับนี้ 
 
 
 
 

/หมวด  ๑... 



 -๒- 

หมวด ๑ 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและวิธีการรับเข้าศึกษา 

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

 ข้อ  ๖  คุณสมบัติของผูเ้ข้าศึกษา 
   ๖.๑  ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าข้ึนไป  
      ๖.๒  ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
      ๖.๓  ไม่ถูกคัดช่ือออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะประพฤติเสื่อมเสีย 
     ๖.๔  มีคณุสมบัติอื่นๆตามข้อก าหนดของหลักสูตร 

 ข้อ  ๗  วิธีการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยจะรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ  ๖  เข้าศึกษาทุกระบบ
การศึกษาซึ่งอาจใช้วิธีการสอบคัดเลือก หรือคัด เลือก หรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย 

หมวด ๒ 
การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
--------------------------------- 

 ข้อ  ๘  การรายงานตัวเป็นนักศึกษา  
   ๘.๑  ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก หรือผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ย้ายมาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่น หรือผู้ที่รับการอนุมัติให้เข้าศึกษาต่อจะต้องไปรายงานตัวเพื่อข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา
ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย 
   ๘.๒  กรณีที่นักศึกษาไม่ไปรายงานตัว ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้ถือว่าสละสิทธ์ิการเข้าเป็น
นักศึกษา เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเป็นรายๆไป 

          ข้อ  ๙  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจะมีสภาพเป็นนักศึกษาเมื่อได้ข้ึนทะเบียนและช าระเงิน
ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมตามประกาศของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งต้องน าส่งหลักฐาน  
การส าเร็จการศึกษาและหลักฐานอื่นๆ ตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

หมวด ๓ 
การรับย้ายนักศึกษา 

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

 ข้อ  ๑๐  เกณฑ์การรับย้ายนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  ๑๐.๑  มหาวิทยาลัยอาจรับย้ายนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
  ๑๐.๒  คุณสมบัติของผู้ขอย้ายมาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
   ๑๐.๒.๑  มีคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ตามข้อ ๖ 
   ๑๐.๒.๒  ได้ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา และมี
ผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ 
  

/๑๐.๓  การเทียบโอน... 
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  ๑๐.๓ การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน 

หมวด ๔ 
การเขา้ศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรีท่ีสอง 

--------------------------------- 
 ข้อ  ๑๑  การเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีที่สอง 
     ๑๑.๑ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเลยหรือจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่นมาแล้ว อาจขอเข้าศึกษาต่อปริญญาตรีสาขาอื่นเป็นการเพิ่มเติมได้แต่ต้องเป็นผู้มี
คุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๖  
    ๑๑.๒ ให้ผู้ประสงค์จะเข้าศึกษายื่นใบสมัครต่อมหาวิทยาลัยก่อนเปิดภาคการศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
    ๑๑.๓ การเทียบโอนผลการเรียนให้ด าเนินการเทียบโอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน  

หมวด ๕ 
ระบบการจัดการศึกษาและการจัดหลักสูตร 

--------------------------------- 
 ข้อ  ๑๒  ระบบการจัดการศึกษา 
     ๑๒.๑  มหาวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาคโดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ    
๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคฤดูร้อนและใช้
ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์โดยจัดช่ัวโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับสองเท่าของภาคการศึกษา
ปกติ ส าหรับการจัดการศึกษาให้นักศึกษาภาคพิเศษในภาคฤดูร้อนให้นับเป็น ๑ ภาคการศึกษาปกติ 
    ๑๒.๒ การคิดหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา ให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 
    ๑๒.๒.๑  รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ 
ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค  
    ๑๒.๒.๒  รายวิชาภาคปฎิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ช่ัวโมง ต่อภาค
การศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
    ๑๒.๒.๓  การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
    ๑๒.๒.๔  การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลา
ท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑  หน่วยกิตระบบ 
ทวิภาค 
 
 
 
 
 
 

/ข้อ  ๑๓... 
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 ข้อ  ๑๓  การจัดหลักสูตร 
     ๑๓.๑ โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีของแต่ละสาขาวิชา ประกอบด้วย 
     ๑๓.๑.๑  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรอบรู้อย่าง
กว้างขวางมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติตนเอง ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้สามารถคิดอย่างมี
เหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม 
ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
การด าเนินชีวิตและด ารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี  
     ๑๓.๑.๒  หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และ
วิชาชีพ ที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติงานได้ 
     ๑๓.๑.๓  หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามที่
ตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับเดียวกัน  
    ๑๓.๒  จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา 
     ๑๓.๒.๑  หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วย
กิตให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๘ ปีการศึกษาส าหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลาและไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา ส าหรับ
หลักสูตรที่เรียนไม่เต็มเวลา 
     ๑๓.๒.๒  หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วย
กิตให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๑๐ ปีการศึกษาส าหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลาและไม่เกิน ๑๕ ปีการศึกษา ส าหรับ
หลักสูตรที่เรียนไม่เต็มเวลา 

หมวด ๖ 
การลงทะเบียนวิชาเรียน 

--------------------------------- 
 ข้อ  ๑๔  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน เพิ่มหรือถอนรายวิชาให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ก าหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่เปิดภาคการศึกษา 
    ๑๔.๑ การลงทะเบียนวิชาเรียนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
    ๑๔.๒ การศึกษาในระบบทวิภาคแบบ ๒ ภาคการศึกษาปกติต่อปีการศึกษา นักศึกษาสามารถ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของแต่ละภาคการศึกษาปกติได้ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต และสามารถลงทะเบียนรายวิชา
ส าหรับภาคฤดูร้อนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต 
    การศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษแบบ ๓ ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา นักศึกษาสามารถ
ลงทะเบียนรายวิชาของแต่ละภาคการศึกษาได้ไม่เกิน ๑๕  หน่วยกิต 
    กรณีนักศึกษาต้องการลงทะเบียนเรียนเกินกว่า ๒๒ หน่วยกิต ส าหรับการศึกษาในระบบ
ทวิภาคแบบ ๒ ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา ตามวรรคหนึ่งหรือต้องการลงทะเบียนเรียนมากกว่า ๑๕    
หน่วยกิต ส าหรับการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษแบบ ๓ ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษาตามวรรคสอง ให้ยื่น
ค าร้องขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา 
 
 
 

/๑๔.๓  การลงทะเบียน... 
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    ๑๔.๓ การลงทะเบียนวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษาจะไม่อนุญาตให้นักศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชาอื่นเพิ่มเติม ยกเว้นกรณีที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุญาตโดยให้พิจารณาเป็น
รายกรณี โดยค านึงถึงคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา เป็น
ส าคัญ 
    ๑๔.๔ อธิการบดีอาจให้นักศึกษาที่ถูกถอดถอนช่ือจากทะเบียนนักศึกษาอันเนื่องจากระเบียบ
ทางการเงิน กลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้ถ้ามีเหตุผลอันสมควร โดยให้ถือระยะเวลาที่ถูกถอนช่ือนั้นเป็น
ระยะเวลาพักการศึกษา ในกรณีเช่นนี้นักศึกษาจะต้องช าระค่าธรรมเนียมขอกลับคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
และค่าธรรมเนียมอื่นๆที่ค้างช าระเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษา 
    ๑๔.๕ ในกรณีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาหรือมีข้อตกลงเฉพาะ
กรณี อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา ที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอื่น
แทนการลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งหมด หรือบางส่วนได้หรืออาจพิจารณาอนุมัติให้ลงทะเบียนรายวิชา
ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยโดยช าระค่าธรรมเนียมตามระเบียบว่าด้วย การเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียม
การศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ได้ 
    ๑๔.๖ การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไขของหลักสูตรให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นตกเป็นโมฆะและ
รายวิชาที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นให้ได้รับสัญลักษณ์ W 
    ๑๔.๗ นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษารายวิชาใดๆเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ได้ถ้า
อาจารย์ผู้สอนยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรและได้ย่ืนหลักฐานนั้นต่อมหาวิทยาลัย ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องช าระ
ค่าหน่วยกิต รายวิชานั้นตามระเบียบว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาและนักศึกษามี
เวลาเรียนครบร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดจะได้รับผลการเรียนเป็นสัญลักษณ์  Au 

หมวด ๗ 
การเปลี่ยนแปลงรายวิชา 

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

 ข้อ  ๑๕  การเพิ่มรายวิชา ถอนรายวิชา และยกเลิกรายวิชา 
     ๑๕.๑  การเพิ่มรายวิชา หรือถอนรายวิชาจะกระท าได้ภายในก าหนด ๑๕ วัน นับแต่วันเปิด
ภาคการศึกษาปกติหรือภายในก าหนด ๗ วัน นับแตวั่นเปิดภาคฤดูร้อน  
     ๑๕.๒  การยกเลิกรายวิชาจะกระท าได้ก่อนวันเริ่มสอบปลายภาค ๗ วัน และจะได้รับการ
บันทึกผลการเรียนเป็นสัญลักษณ์ W ส าหรับรายวิชาที่ยกเลิกและไม่ได้รับเงินค่าลงทะเบียนรายวิชานั้นคืน 
     ๑๕.๓ ข้ันตอนปฏิบัติ ในการเพิ่ม ถอนรายวิชาและยกเลิกรายวิชาให้ เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

 

 

 

/หมวด  ๘... 



 -๖- 

หมวด ๘ 
การลาพักการศึกษาและลาออก 
--------------------------------- 

 ข้อ  ๑๖  การลาพักการศึกษา 
     ๑๖.๑ นักศึกษาจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ในกรณีต่อไปนี้ 
   ๑๖.๑.๑  ถูกเรียกพล ระดมพลหรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร 
   ๑๖.๑.๒  ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใดซึ่งมหาวิทยาลัย
เห็นสมควรสนับสนุน 
   ๑๖.๑.๓  เจ็บป่วย  
   ๑๖.๑.๔  ถูกคุมขังตามกฎหมาย 
   ๑๖.๑.๕  มหาวิทยาลัยสั่งให้พักการศึกษา 
   ๑๖.๑.๖  เหตุอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรแต่ต้องศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา  
     ๑๖.๒ นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือมากกว่าให้
ยื่นใบลาตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ต้องยื่นใบลาพักการศึกษาก่อนวันเริ่มสอบปลายภาคการศึกษา 
     ๑๖.๓ นักศึกษาที่ลาพัก หรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ
หรือมากกว่าจะต้องช าระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
 ข้อ  ๑๗  การลาออก  
     นักศึกษาที่ประสงค์จะขอลาออก ต้องยื่นใบลาออกตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

หมวด ๙ 
การโอนย้าย 

--------------------------------- 
 ข้อ  ๑๘  การโอนย้ายสาขาวิชา 
     ๑๘.๑ การย้ายสาขาวิชาภายในคณะให้ปฏิบัตติามเงื่อนไขของคณะ 
     ๑๘.๒ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
     ๑๘.๒.๑ นักศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานสาขาวิชา และคณบดีคณะเดิม และได้เรียนตามแผนการศึกษาในคณะเดิม
มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษา 
    ๑๘.๒.๒ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของสาขาวิชาและคณะ
ที่ประสงค์จะขอย้ายไป ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะก าหนด 
    ๑๘.๒.๓ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นให้อยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชาและคณะ ที่จะรับ
ย้ายไปสังกัดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแล้วแจ้งมหาวิทยาลัยทราบ 
    ๑๘.๒.๔ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันเปิดภาค
การศึกษา   
    ๑๘.๒.๕ เมื่อนักศึกษาได้ย้ายสาขาวิชาแล้ว รายวิชาที่เคยเรียนมาทั้งหมดให้น ามาเทียบ
โอนไดต้ามหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ และน าผลการเรียนไปค านวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในสาขาวิชาใหม่ได ้
 

/ข้อ  ๑๙... 
 



 -๗- 

 ข้อ  ๑๙  การโอนย้ายประเภทนักศึกษา 
     นักศึกษาอาจโอนย้ายประเภทนักศึกษาจากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ โดย
ยื่นค าร้องตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

หมวด ๑๐ 
บทเฉพาะกาล 

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

 ข้อ  ๒๐  นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนข้อบังคับนี้ประกาศใช้ ให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย     
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี   พ.ศ.  ๒๕๕๐  หรือข้อบังคับอื่นใดในขณะที่เข้า
ศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๓  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
             

(นายสุชาติ  เมืองแก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
วาดวยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 



(ร่าง) 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
------------------------------- 

 โดยเป็นการเห็นสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ว่าด้วยการวัดและประเมินผล
การศึกษาระดับปริญญาตรี  เพื่อให้การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นไปโดยสอดคล้องกับ
สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงและเหมาะสมกับการบริหารการจัดการศึกษาในปัจจุบัน 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๘ (๒)  (๓)  แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
พ.ศ. ๒๕๔๗  และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ในคราวประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๕๕      
เมื่อวันศุกร์ที่  ๒๓  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕  จึงเห็นชอบให้ตราข้อบังคับไว้ ดังนี้ 

 ข้อ  ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ว่าด้วยการวัดและประเมินผล
การศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๕ ” 

 ข้อ  ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้ส าหรับการวัดและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ  และนักศึกษา
ภาคพิเศษหลักสูตรปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  ๑  ปีการศึกษา  
๒๕๕๕  เป็นต้นไป 

 ข้อ  ๓  บรรดาข้อบงัคับ  ระเบียบ  ค าสั่งหรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแยง้กบัข้อบงัคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

 ข้อ  ๔  ในข้อบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย”   หมายถึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “อธิการบดี”       หมายถึง   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “นักศึกษาภาคปกติ”  หมายถึง   นักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลาในวันท าการปกติของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “นักศึกษาภาคพิเศษ”     หมายถึง   นักศึกษาที่ศึกษาตามโครงการการจัดการศึกษา
อื่นนอกจากนักศึกษาภาคปกติ ถึงแม้จะศึกษาในเวลาท าการปกติก็ตาม 
  “หลักสูตร”      หมายถึง   ห ลั ก สู ต ร ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 ข้อ  ๕  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้  และให้มีอ านาจออกประกาศ  ค าสั่ง  หลักเกณฑ์
และวิธีการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

 

/หมวด  ๑... 
 



 -๒- 

หมวด  ๑ 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 
--------------------------------- 

 ข้อ  ๖  การวัดและการประเมินผลการศึกษา 
  ๖.๑  ให้ประเมินผลทุกรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา การวัดผลต้องท า
ตลอดภาคการศึกษา  โดยวิธีการต่าง ๆ  กัน  เช่น  การสอบย่อย  การรายงาน  การท าง านกลุ่ม  การสอบ
กลางภาคการศึกษาและให้มีการสอบปลายภาคการศึกษา การคิดคะแนนระหว่างภาคการศึกษา ให้อยู่ระหว่าง
ร้อยละ  ๕๐  ถึง  ๗๐  ของคะแนนรวมทั้งหมด เว้นแต่รายวิชาในกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิชา
โครงงาน ที่ไม่มีภาคทฤษฎีหรือวิชาในท านองเดียวกันนี้ 
  กรณีสาขาวิชาใด  ที่องค์กรวิชาชีพได้ก าหนดหลักเกณฑ์การวัดและการประเมินผลการศึกษา
ไว้ให้เป็นไปตามแนวทางขององค์กรวิชาชีพนั้น 
  ๖.๒  มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบในภาคการศึกษาหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง 
  ๖.๓  นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในระบบเข้าช้ันเรียนแต่ละรายวิชาไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๘๐  ของ
เวลาเรียนทั้งหมด  หรือมีเวลาปฏิบัติกิจกรรมเทียบกันได้  จึงจะมีสิทธ์ิได้รับการวัดและประเมินผลในรายวิชานั้น 
  ในกรณีมีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  แต่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐  ให้อยู่ใน     
ดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการคณะ กรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  จะไม่มีสิทธ์ิ
สอบปลายภาคในรายวิชาน้ัน  และให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผลเป็น “E”  หรือ  “F”  แล้วแต่กรณี   
  ๖.๔  ให้มีการประเมินผลการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ  ตามหลักสูตรเป็น  ๒  ระบบ  ดังนี้ 
   ๖.๔.๑  ระบบค่าระดับคะแนน  แบ่งเป็น  ๘  ระดับ 
ระดับคะแนน   ความหมายของผลการเรียน   ค่าระดับคะแนน 
 A   ดีเยี่ยม   (Excellent)    ๔.๐๐ 
 B+   ดีมาก   (Very  good)    ๓.๕๐ 
 B   ดี (Good)     ๓.๐๐ 
 C+   ดีพอใช้ (Fairly good)    ๒.๕๐ 
 C   พอใช้ (Fairly)     ๒.๐๐ 
 D+   อ่อน (Poor)     ๑.๕๐ 
 D   อ่อนมาก(Very poor)    ๑.๐๐ 
 E   ตก (Failure)    ๐.๐๐ 

 ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร  ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้  ต้องไม่ต่ า
กว่า  “D”  ถ้านักศึกษาได้ค่าระดับคะแนนในรายวิชาใดเป็น  “E”  ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าจนกว่าจะสอบได้  
กรณีไดค่้าระดับคะแนนเป็น “E”  ในรายวิชาเลือก  สามารถไปเลือกเรียนรายวิชาอื่นในกลุ่มวิชาหรือหมวดวิชา
เดียวกันแทนได ้ 
 เว้นแต่ รายวิชาที่เกี่ยวกับการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 
หรือรายวิชาอื่นที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบผ่าน ต้องไม่ต่ ากว่า “C”  
 
 

/๖.๔.๒  ระบบ... 



 -๓- 

   ๖.๔.๒ ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ก าหนดสัญลักษณ์การประเมิน  ดังนี้ 
    ระดับการประเมิน   ผลการศึกษา 
    PD (Pass with Distinction)  ผ่านดีเยี่ยม 
    P    (Pass)    ผ่าน 
    F    (Fail)    ไม่ผ่าน 

  ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อก าหนดเฉพาะของ
หลักสูตร 
   ๖.๔.๓  สัญลักษณ์ I (Incomplete)  ใช้ส าหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์  ใน
รายวิชาที่นักศึกษายังท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคการศึกษาหรือขาดสอบ  นักศึกษาที่ได้ สัญลักษณ์ “I”  ต้อง
ด าเนินการขอรับการประเมิน  เพื่อเปลี่ยนผลการประเมินให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป  ดังนี้ 
    (๑)  กรณีนักศึกษายังท างานไม่เสร็จ  ผู้สอนพิจารณาผลงานที่ค้างอยู่เป็น
ศูนย์  และประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว  หากพ้นก าหนดให้นายทะเบียนเปลี่ยน  “I”  เป็น  “E”  
หรือ  “F”  แล้วแต่กรณี 
    (๒)  กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค  นักศึกษาจะต้องยื่นค าร้องขอสอบ
ปลายภาคพร้อมกับหลักฐานประกอบเหตุผลการขาดสอบเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
     (๒.๑)  กรณีอนุญาตให้สอบ  นักศึกษาต้องไปรับหลักฐานการ
อนุญาตให้สอบไปติดต่อขอสอบกับอาจารย์ประจ าวิชา เพื่อเปลี่ยนผลการประเมินให้เสร็จสิ้นภายในภาค
การศึกษาถัดไป หากพ้นก าหนดให้นายทะเบียนเปลี่ยน “I” เป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
     (๒.๒)  กรณีไม่อนุญาตให้สอบจะถือว่าสอบตกนายทะเบียนจะ
เปลี่ยนผลการเรียนเป็น  “E”  หรือ  “F”  แล้วแต่กรณี 
  ๖.๕  สัญลักษณ์อื่น  มีดังนี้ 
   Au (Audit)  ใช้ส าหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง  โดยไม่นับหน่วยกิต 
   W  (Withdraw) ใช้ส าหรับกรณี  ดังต่อไปนี้ 
    (๑)  รายวิชาที่ลงทะเบียนนั้น  ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกวิชาเรียน  ก่อนวันเริ่ม
สอบปลายภาค ไม่น้อยกว่า  ๑  สัปดาห์ 
    (๒)  กรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษา  หรือ  ถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจาก
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาน้ันแล้ว 
    (๓)  มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่า  มีเหตุผลสมควรให้ยกเลิกวิชาเรียน
ในรายวิชาน้ัน  หรือ  ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาน้ันทั้งหมด 
    (๔)  การลงทะเบียนเรียนผิดเงื่อนไขและเป็นโมฆะ 

 ข้อ  ๗  การเรียนซ้ า 
  ๗.๑  รายวิชาใด ๆ  ที่นักศึกษาสอบได้  “D”  หรือต่ ากว่า  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชาน้ันซ้ าได้ 
  ๗.๒  รายวิชาบังคับใดตามโครงสร้างหลักสูตรที่นักศึกษาสอบได้ผลประเมินเป็น  “E”  หรือ  
“F”  นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันซ้ า 
 

/ข้อ  ๘... 
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  ข้อ  ๘  ผลการประเมินเป็น  “PD” “ P” “F” “Au” “W”   และ “I” จะไม่น ามาค านวณหาค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

  ข้อ  ๙  การนับหน่วยกิตสะสม  และการค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
  ๙.๑  มหาวิทยาลัย จะค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  จากหน่วยกิตและค่าระดับ
คะแนนของรายวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา 
  ๙.๒  การค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้น าเอาผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับ
คะแนนของทุกรายวิชา  มารวมกันแล้วหารด้วยจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาทั้งหมด   
  ๙.๓  เมื่อนักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่  ๑.๗๐  แต่ไม่ถึง  ๒.๐๐  ให้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม  เพื่อปรับค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมให้ถึง  ๒.๐๐  ทั้งนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดตามหลักสูตร 

หมวด  ๒ 
การส าเร็จการศึกษา 

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

 ข้อ  ๑๐  ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  นักศึกษาจะต้องยื่นค าร้องขอ
ส าเร็จการศึกษาและช าระค่าธรรมเนียมต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา  ๔๕  วันนับแต่วันเปิดภาคเรียน 

 ข้อ  ๑๑  ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ  ดังนี้ 
  ๑๑.๑  มีความประพฤติดี 
  ๑๑.๒  สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ  ครบตามหลักสูตรรวมทั้งเงื่อนไขที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด  
  ๑๑.๓  ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐ 
  ๑๑.๔  ต้องมีระยะเวลาการศึกษาตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 
   ๑๑.๔.๑ นักศึกษาภาคปกติ 
   หลักสูตรปริญญาตรี  ๔  ปี  มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า  ๖  ภาคการศึกษาปกติ  แต่ไม่เกิน  
๘  ปีการศึกษา 
   หลักสูตรปริญญาตรี  ๕  ปี  มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า  ๘  ภาคการศึกษาปกติ  แต่ไม่เกิน  
๑๐  ปีการศึกษา 
   ๑๑.๔.๒ นักศึกษาภาคพิเศษ 
   หลักสูตรปริญญาตรี  ๔  ปี  มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า  ๙  ภาคการศึกษาปกติ  แต่ไม่เกิน  
๙  ปีการศึกษา 
             หลักสูตรปริญญาตรี  ๕  ปี  มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า  ๑๒  ภาคการศึกษาปกต ิ แต่ไม่เกิน  
๑๑  ปีการศึกษา 
       ๑๑.๕ กรณีนักศึกษาเทียบโอน หรือกรณีอื่นๆให้เป็นไปตามเงื่อนไขอื่นที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๑๑.๖ ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย 
  
 

/ข้อ  ๑๒... 
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 ข้อ  ๑๒  ให้คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นผู้อนุมัติผลการศึกษา และให้ถือวันที่
อนุมัติผลการศึกษาเป็นวันที่ส าเร็จการศึกษา 

       หมวด  ๓ 
การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
--------------------------------- 

 ข้อ  ๑๓  นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาด้วยเหตุดังต่อไปนี้ 
   ๑๓.๑  นักศึกษาภาคปกติจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 
   ๑๓.๑.๑ ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  ๑.๕๐  เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาปกติ  ภาคการศึกษาที่  ๒  นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
   ๑๓.๑.๒  ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๗๐ ในภาค
การศึกษาปกติ  ภาคการศึกษาที่  ๔ , ที่ ๖ , ที่ ๘ , ที่ ๑๐ , ที่ ๑๒ , ที่ ๑๔ , ที่ ๑๖ , ที่ ๑๘ , ที่ ๒๐  และ     
ที่  ๒๒  นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
   ๑๓.๑.๓  นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด  แต่ยังได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  ๑.๗๐ 
   ๑๓.๑.๔  ระยะเวลาการศึกษาเกินก าหนด  ตามข้อ  ๑๑.๔  และขาดคุณสมบัติตาม
ข้อ  ๑๑.๒  และ  ๑๑.๓  ในการเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
   ๑๓.๒  ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ  จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อ
หนึ่งต่อไปนี ้
   ๑๓.๒.๑  นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด  แต่ยังได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  ๑.๗๐ 
   ๑๓.๒.๒  ระยะเวลาการศึกษาเกินก าหนด  ตามข้อ  ๑๑.๔  และขาดคุณสมบัติตาม
ข้อ  ๑๑.๒  และ  ๑๑.๓ ในการเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
   ๑๓.๓ การพ้นสภาพนักศึกษา  กรณีอื่นที่ไม่ใช่โดยการประเมินผล  มีดังนี้ 
   ๑๓.๓.๑  ตาย 
   ๑๓.๓.๒  ลาออก 
   ๑๓.๓.๓  โอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 
   ๑๓.๓.๔  ขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษาข้อใดข้อหนึ่งตามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี      
   ๑๓.๓.๕  ไม่ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดและไม่ได้ลาพัก
การศึกษา 
   ๑๓.๓.๖  มีความประพฤติไม่สมควรเป็นนักศึกษา  หรือ  กระท าการอันก่อให้เกิด
ความเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ถอนช่ือจากทะเบียนนักศึกษา 

 

 

/หมวด  ๔... 
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หมวด ๔ 
การให้ปริญญาเกียรตินิยม 
--------------------------------- 

 ข้อ  ๑๔  ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  จะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
   ๑๔.๑ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนทุกข้อดังต่อไปนี้ 
   ๑๔.๑.๑  เมื่อเรียนครบตามหลักสูตรแล้ว  ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่  
๓.๖๐  ข้ึนไป 
   ๑๔.๑.๒  ไม่เคยได้ผลการเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่งต่ ากว่า D หรือไม่ต่ ากว่า P  
   ๑๔.๑.๓  นักศึกษามีเวลาเรียนตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  นักศึกษาภาคปกติ 
   หลักสูตรปริญญาตรี  ๔ ปี  ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๘  ภาคการศึกษาปกติ 
   หลักสูตรปริญญาตรี  ๕  ปี  ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๑๐  ภาคการศึกษาปกติ 
  นักศึกษาภาคพิเศษ 
   หลักสูตรปริญญาตรี  ๔  ปี  ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๑๒  ภาคการศึกษาปกติ 
   หลักสูตรปริญญาตรี  ๕  ปี  ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๑๕  ภาคการศึกษาปกติ 
  ๑๔.๒  ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได้รับเกียรตินิยมอันดับสองต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนทุกข้อดังต่อไปนี้ 
   ๑๔.๒.๑  เมื่อเรียนครบตามหลักสูตรแล้ว  ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่  
๓.๒๕ ข้ึนไปแตไ่ม่ถึง  ๓.๖๐ 
   ๑๔.๒.๒  มีคุณสมบัติตามข้อ  ๑๔.๑.๒  และ  ๑๔.๑.๓ 
  ๑๔.๓  ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีกรณีเทียบโอนผลการเรียนจากระดับอนุปริญญา
ตามประกาศมหาวิทยาลัย 
   ๑๔.๓.๑ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีกรณีเทียบโอนผลการเรียนจากระดบั
อนุปริญญา  จะไดร้ับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังต่อไปนี้ 
    ๑๔.๓.๑.๑  สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับอนุปริญญาจาก
สถาบันเดิมไม่น้อยกว่า  ๓.๖๐  และเรียนครบตามหลักสูตร  และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษา
ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า  ๓.๖๐ 
    ๑๔.๓.๑.๒  ไม่เคยได้ผลการเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่งต่ ากว่า D หรือ   
ไม่ต่ ากว่า P 
    ๑๔.๓.๑.๓  นักศึกษาภาคปกติ  มีเวลาเรียนไม่เกิน  ๔  ภาคการศึกษาปกติ  
นักศึกษาภาคพิเศษ  มีเวลาเรียนไม่เกิน  ๗  ภาคการศึกษา 
 
 
 
 

/๑๔.๓.๒  ผู้ที่ส าเรจ็... 



 -๗- 

   ๑๔.๓.๒ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีกรณีเทียบโอนผลการเรียนจากระดบั
อนุปริญญา  จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง  ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังต่อไปนี้ 
    ๑๔.๓.๒.๑  สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับอนุปริญญาจาก
สถาบันเดิม  ไม่น้อยกว่า  ๓.๒๕  และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า  
๓.๒๕ 
    ๑๔.๓.๒.๒  มีคุณสมบัติตามข้อ  ๑๔.๓.๑.๒ และ ๑๔.๓.๑.๓ 

หมวด ๕ 
บทเฉพาะกาล 

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

 ข้อ  ๑๕  นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนข้อบังคับนี้ประกาศใช้  ให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย     
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐  หรือข้อบังคับอื่นใดใน
ขณะที่เข้าศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 

(นายสุชาติ  เมืองแก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 

 
 



 

 
 
 
 
                                                      

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

..................................... 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  และ

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ในการประชุมครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๒  เมื่อวันที่  ๒๕  ธันวาคม  พ.ศ. 
๒๕๕๒  จึงได้ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน                     
พ.ศ. ๒๕๕๒” 

ข้อ ๒  ให้ยกเลิก “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้น       
การเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๕๑” 

บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  และค าสั่งอื่นใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ ๓  ระเบียบนี้ให้ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษาที่  ๒๕๕๓  เป็นต้นไป 
ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 

  “มหาวิทยาลัย”    หมายความว่า   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “อธิการบดี”     หมายความว่า   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “นักศึกษา”    หมายความว่า    ผู้ที่รายงานตัวข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  “การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความว่า   การน าหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตร
มหาวิทยาลัย  และให้หมายความรวมถึงการน าเนื้อหาวิชาของรายวิชา  กลุ่มวิชาจากหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษา
อื่นที่ได้ศึกษาแล้ว  และการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  
การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การท างานมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชาน้ันอีก 

“สถาบันอุดมศึกษา”   หมายความว่า  สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน      ใน
ระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย  หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายให้การรับรอง  

ข้อ ๕  รายวิชาที่จะน ามาเทียบโอนผลการเรียนต้องได้รับการประเมินผลการศึกษา หรือเป็นรายวิชาที่
ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนตามประกาศของมหาวิทยาลัยซึ่งเคยศึกษามาแล้วไม่เกินสิบปีนับถึงวันที่เข้า
ศึกษา  โดยเริ่มนับจากวันส าเร็จการศึกษาหรือภาคเรียนสุดท้ายที่มีผลการเรียน  

ข้อ ๖  ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียน  ต้องมีคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
(๒) ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น  เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย 
(๓) ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 

  (๔) ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  การฝึกอ าชีพ  หรือจาก
ประสบการณ์การท างาน 



 

ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียนตามข้อ ๖ (๓) (๔) ต้องมีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษา   
ตอนปลาย หรือเทียบเท่าส าหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี  และจะต้องมีความรู้พื้นฐานในระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่าส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา 

ข้อ ๗  หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระหว่างการศึกษาในระบบ มีดังต่อไปนี ้
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย  

 (๑) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่จะน ามาเทียบโอนผลการเรียนต้องเป็นรายวิชาหรือกลุ่ม
รายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอน เว้นแต่เป็น
การเทียบโอนผลการเรียนในหลักสูตรเดียวกัน 
  (๒) นักศึกษามีสทิธิที่เทียบโอนผลการเรียนได้ทัง้หมดหรือบางส่วน  
 (ก) การเทียบโอนผลการเรียนแต่เพียงบางส่วนต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับระดับคะแนน
ไม่ต่ ากว่า C หรือ P หรือเทียบเท่าส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ B หรือเทียบเท่าส าหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจะไม่น ามาค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมและให้
บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ P (T) ในช่องระดับคะแนน 
 (ข) การเทียบโอนผลการเรียนทั้งหมดจะน าเอาผลการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา
ที่เทียบโอนมาค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
  (๓) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกินช้ันปีและ
ภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 
 นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น  
 (๑) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัย  หรือเทียบเท่าที่สถาบันอุดมศึกษา
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 
 (๒) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่จะน ามาเทียบโอนผลการเรียนต้องเป็นรายวิชาหรือกลุ่ม
รายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียน 
 (๓) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ผ่านการประเมินผลการเรียนได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน C 
หรือระดับคะแนน P หรือเทียบเท่าส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี  และไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน B หรือ
เทียบเท่าส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   
 (๔) นักศึกษาจะเทียบโอนผลการเรียนในระดับปริญญาตรีได้ไม่เกินสามในสี่ของหน่วยกิต รวม
ของหลักสูตรที่รับโอน ระดับบัณฑิตศึกษาได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน 
 อนึ่ง ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเข้าศึกษาต่อระดับปริญญา
มหาบัณฑิตในสาขาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  ให้เทียบโอนผลการเรียนได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของ
หลักสูตรที่จะเข้าศึกษา 
 (๕) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจะไม่น ามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมและ
ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ  P (T) ในช่องระดับคะแนน 

ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว  และเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีอีกสาขา หนึ่งให้
สามารถเทียบโอนผลการเรียนส าหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และในหมวดวิชาเลือกเสรี
ได้ทั้งหมด  โดยไม่น าเงื่อนไขในวรรคสอง (๒) (ก)  วรรคสาม (๓)  และข้อ  ๕  มาพิจารณา และให้นับหน่วยกิตรวม
ในเกณฑ์ส าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงหรือเทียบเท่าให้สามารถเทียบโอนผล
การเรียนส าหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้กึ่งหนึ่งตามประกาศของมหาวิทยาลัย และใน
หมวดวิชาเลือกเสรีได้ทั้งหมด โดยไม่น าเงื่อนไขในวรรคสอง (๒) (ก)  วรรคสาม (๓)  และข้อ  ๕  มาพิจารณา  และ
ให้นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์ส าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 



 

ในการประเมินการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างการศึกษาในระบบ  ให้คณะกรรมการประเมินการ
เทียบโอนผลการเรียนประเมินจากระเบียนผลการเรียน 
 ข้อ ๘  หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตาม
อัธยาศัย  การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การท างาน เข้าสู่การศึกษาในระบบ    
 (๑) การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตาม
หลักสูตรที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอน 
 (๒) ในการประเมินการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตส าหรับการศึกษานอกระบบ  
การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์ท างานเข้าสู่การศึกษาในระบบให้คณะกรรมการ
ประเมินการเทียบโอนผลการเรียนใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้  เป็นหลักเกณฑ์ในการ
ประเมิน 

  (ก) แฟ้มสะสมผลการเรียนรู้ 
  (ข) การทดสอบ 
   (ค) การสัมภาษณ์ 
  (ง) การตอบค าถาม 
  (จ) การสาธิต 
ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน C หรือระดับคะแนน P  หรือเทียบเท่าส าหรับ

รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาระดับปริญญาตรี และไม่ต่ ากว่าระดับ B  หรือเทียบเท่าส าหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษา  จึงจะให้จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชานั้น แต่จะไม่ให้ระดับคะแนน  และไม่มี
การน ามาคิดค่าระดับคะแนนหรือค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมและ  ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของ
นักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ P(T)ในช่องระดับคะแนน 

ข้อ ๙  นักศึกษาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนจะต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปี
การศึกษา จึงจะมีสิทธิส าเร็จการศึกษา 

ข้อ ๑๐  ให้มีคณะกรรมการประเมินการเทียบโอนผลการเรียน  ประกอบด้วย 
 (๑) คณบดีคณะที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่จะขอเทียบ

โอนผลการเรียน  เป็นประธาน 
 (๒) อาจารย์หรือผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาที่จะขอเทียบโอนผลการเรียนจ านวนอย่างน้อยหนึ่ง

คนแต่ไม่เกินสามคน โดยค าแนะน าของคณบดีตาม(๑) เป็นกรรมการ 
 (๓) ประธานสาขาวิชาของรายวิชาที่จะขอเทียบโอนผลการเรียน เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 เมื่อคณะกรรมการประเมินการเทียบโอนผลการเรียนด าเนินการประเมินการเทียบโอนผลการเรียน
เสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการประเมินการเทียบโอนไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อเสนอให้
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ข้อ ๑๑  นักศึกษาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนไม่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยมตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการวัดผลและการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  เว้นแต่ 

(๑) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนเป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

 (๒) นักศึกษาซึ่งเคยศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วกลับเข้ามาศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่ได้รับ
การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชาและโอนหน่วยกิตที่เคยศึกษามาแล้วทั้งหมด  

ข้อ ๑๒ นักศึกษาที่เทียบโอนผลการเรียนในระบบต้องด าเนินการขอเทียบโอนผลการเรียนและช าระ
ค่าธรรมเนียมให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา  เว้นแต่กรณีที่มีเหตุอันสมควรนักศึกษาอาจขอ
ขยายเวลาดังกล่าวอีกได้แต่ไม่เกินหนึ่งภาคเรียน 



 

 นักศึกษาที่เทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือ
จากประสบการณ์การท างาน ให้ด าเนินการขอเทียบโอนได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกจนถึงวันสุดท้ายของ
ก าหนดการลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะส าเร็จการศึกษา    

ข้อ ๑๓  ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน ให้ เป็นไปตามระเบียบ หรือประกาศของ
มหาวิทยาลัย  

ข้อ ๑๔  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้  ให้มีอ านาจออกประกาศให้เป็นไปตามระเบยีบนี ้รวมทัง้
ให้มีอ านาจช้ีขาดปัญหาที่เกิดข้ึนจากกรณีการใช้ระเบียบนี้  

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒  

 
(นายสุชาติ  เมืองแก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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ภาคผนวก ช 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เรื่อง  การบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี 



 

 

 

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
เรื่อง  การบริหารงานวิชาการระดับปรญิญาตรี 

-------------------------------  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อให้การบริหารหลักสูตรมีประสิทธิภาพสูงสุดมหาวิทยาลัยจึงได้จัดท า
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี ลง
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ข้อ ๒ ระบบการบริหารงานวิชาการ 
 ในการบริหารและจัดการด้านวิชาการ การบริหารหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้
เป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงได้จัดระบบการบรหิารงาน
วิชาการระดับปริญญาตรี โดยเน้นการบริหารแบบองค์คณะบุคคล โดยให้มีคณะกรรมการใน ๓ ระดับ ได้แก่ 
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร คณะกรรมการวิชาการคณะ และคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย 
 คณะกรรมการทั้ง ๓ ระดับ มีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน และสามารถประสานความร่วมมือกัน
ในระหว่างคณะกรรมการทุกระดับ รายละเอียดของคณะกรรมการ และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
คณะต่าง ๆ มีดังนี้ 
 ๒.๑  คณะกรรมการประจ าหลักสูตร  
  ประกอบด้วยคณะบุคคล จ านวน ๕ คน ที่มีรายช่ือเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ๒.๑.๑  การได้มาซึ่งคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร
พิจารณาเสนอช่ือประธานกรรมการและให้ประธานกรรมการเสนอช่ือกรรมการและเลขานุการ ในกรณีที่ไม่
มีผู้เสนอช่ือประธานกรรมการ ให้คณะกรรมการวิชาการคณะพิจารณาเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการ 
  ๒.๑.๒  วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ 
   ๑)  ประธานกรรมการและคณะกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ         
๒ ป ี
   ๒)  กรรมการและเลขานุการ สิ้นสุดวาระการด ารงต าแหน่งตามประธาน
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 

ที่  ๐๑๔๑/๒๕๕๗ 



 ๒ 

   ๓)  การพ้นจากต าแหน่งของประธานกรรมการ 
    ก)  ขาดคุณสมบัติการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ข)  ครบวาระ 
    ค)  ลาออก 
    ง)  ตาย 
    จ)  ถูกถอดถอนโดยคณะกรรมการวิชาการคณะ 
    ฉ)  หลักสูตรนั้นถูกปิด หรือไม่มีนักศึกษาในหลักสูตร 
    ช)  กรณีอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นควรให้พ้นจากต าแหน่ง 
  ๒.๑.๓  บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
   ให้มีหน้าที่ทั่วไปตามข้อ ๗.๔ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง            
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และโดยเฉพาะหน้าที่ต่อไปนี้ 
   ๑)  ก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา คุณลักษณะของบัณฑิตและพัฒนา
นักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
   ๒)  จัดท าแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 
   ๓)  สรรหา เสนอช่ือและข้อมูลรายละเอียดของผู้ท าหน้าที่อาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยากร อาจารย์พิเศษ อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร ตลอดจนก ากับ ควบคุม ดูแลการ
เรียนการสอน ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร 
   ๔)  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณในการพัฒนางานตามบทบาท
หน้าที่ต่อคณะ  
   ๕)  จัดหาสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่ออ านวยความสะดวกต่อการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 
   ๖)  รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับคณะในการจัดอาจารย์
นิเทศก์ และแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
   ๗)  พัฒนานักศึกษา ก ากับดูแลกระบวนการเรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผลให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร 
   ๘)  พัฒนาห้องปฏิบัติการของหลักสูตรให้ได้มาตรฐานและพร้อมใช้งาน 
   ๙)  ด าเนินการประกันคุณภาพของหลักสูตรตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร (มคอ.๒) 
   ๑๐)  ท าหน้าที่ประสานงานกับภาควิชา คณะ และหน่วยงานอื่นทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อประสิทธิภาพของการด าเนินงานบริหารหลักสูตร 
   ๑๑)  ดูแลและติดตามนักศึกษาตลอดหลักสูตร 
   ๑๒)  ติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร 
   ๑๓)  พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ ๕ ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง         
ทุก ๕ ป ี
   ๑๔)  เผยแพร่ผลงานของอาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตร 
   ๑๕)  ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยและคณะมอบหมาย 
 
 



 ๓ 

 ๒.๒  คณะกรรมการวิชาการคณะ ประกอบไปด้วย 
  ๑)  คณบด ี      ประธานกรรมการ 
  ๒)  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    รองประธานกรรมการ 
  ๓)  ตัวแทนคณาจารย์ในสภาวิชาการ   กรรมการ 
  ๔)  หัวหน้าภาควิชา(ถ้ามี)    กรรมการ 
  ๕)  ประธานกรรมการประจ าหลักสูตร ทุกหลักสูตร กรรมการ 
  ๖)  หัวหน้าส านักงานคณะ    กรรมการและเลขานุการ 
  บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการวิชาการคณะ 
   ๑)  ก าหนดนโยบายและแผนด าเนินงานด้านวิชาการของคณะให้สอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย 
   ๒)  จัดท าข้อมูลศักยภาพของอาจารย์ในสังกัดคณะ และอาจารย์พิเศษ 
   ๓)  พิจารณาหลักสูตรในความรับผิดชอบของคณะเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
วิชาการมหาวิทยาลัย 
   ๔)  พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร 
   ๕)  กลั่นกรองการประเมินผลการศึกษาประจ าภาคเรียนและควบคุมมาตรฐาน
การศึกษาของหลักสูตรในคณะ 
   ๖)  พิจารณาแผนการรับนักศึกษาของคณะ 
   ๗)  พิจารณาการจัดอาจารย์ผู้สอน จัดอาจารย์นิเทศก์ และอาจารย์ประจ า
สังกัดหลักสูตร 
   ๘)  ให้ค าปรึกษางานด้านวิชาการและเสนอความเห็นแก่คณบดี 
   ๙)  พิจารณาแผนพัฒนาอาจารย์ในคณะ 
   ๑๐)  แต่งตั้งอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อกระท าการใด ๆ อันอยู่
ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการวิชาการคณะ 
   ๑๑)  ก ากับและควบคุมการปฏิบัติงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การผลิตบัณฑิต 
   ๑๒)  ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่อธิการบดีและคณบดีมอบหมาย 
 ๒.๓  คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วย 
  ๑)  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     ประธานกรรมการ 
  ๒)  คณบดีทุกคณะ      กรรมการ 
  ๓)  ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป    กรรมการ 
  ๔)  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  กรรมการและเลขานุการ 
  ๕)  รองผูอ้ านวยการส านักสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบียน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 
 



 ๔ 

  บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลยั 
   ให้มีบทบาทและหน้าที่ในงานต่อไปนี ้
   ๑)  ก ากับดูแลการผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
   ๒)  เสนอแนะแนวทางการพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 
   ๓)  พิจารณาด าเนินการให้มกีารใช้บุคลากร ทรัพยากร เพื่อการเรียนการสอน
อย่างเต็มศักยภาพ 
   ๔)  พิจารณากลั่นกรองแผนการรับนักศึกษา 
   ๕)  พิจารณาอนุมัตผิลการศึกษาระดับปริญญาตร ี
   ๖)  พิจารณาการปรบัปรุงและพฒันาหลักสูตรใหม่ 
   ๗)  ให้ความเห็นชอบหรือวินจิฉัยในกรณีทีม่ีปญัหาเกี่ยวกับงานวิชาการ               
ของมหาวิทยาลัย  
   ๘)  ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับงานวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 
   ๙)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการ 
   ๑๐)  พิจารณาเสนอหรือแก้ไขระเบียบข้อบังคับที่เอื้อตอ่การด าเนินงานทาง 
วิชาการ 
   ๑๑)  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามทีม่หาวิทยาลัยมอบหมาย 

 ทั้งนี้ให้คณะกรรมการทุกคณะด าเนินการโดยค านึงถึงเกณฑม์าตรฐานคุณภาพการศึกษา 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
      
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารยส์นิท  เหลืองบุตรนาค) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2558 



  หน้า   ๒ 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยท่ีเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ได้ประกาศใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว  
จึงมีความจําเป็นต้องมีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวสําหรับการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษา 
ที่เหมาะสมกับพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  โดยมีเจตนารมณ์ให้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รองรับการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีลักษณะที่แตกต่างตามจุดเน้น 
ของสาขาวิชาการและวิชาชีพต่าง ๆ  ตอบสนองการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ตลาดแรงงาน  ความก้าวหน้าของศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมทั้งบริบททางสังคม  
ที่เปลี่ยนแปลงไป   

ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ในคราวประชุมคร้ังที่  ๘/๒๕๕๘  เม่ือวันที่  ๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
จึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๕๘”  
ดังต่อไปนี้ 

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกว่า  “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 
๒. ให้ใช้ประกาศกระทรวงนี้สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่จะเปิดใหม่ 

และหลักสูตรเก่าที่จะปรับปรุงใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน  และให้ใช้บังคับตั้งแต่ 
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

๓. ให้ยกเลิก 
 ๓.๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

พ.ศ.  ๒๕๔๘”  ลงวันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 ๓.๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  “การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

(ต่อเนื่อง)  ของสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๓”  ลงวันที่  ๓๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
๔. ในประกาศกระทรวงนี้ 
 “อาจารย์ประจํา”  หมายถึง  บุคคลที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   

รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น  ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ตามพันธกิจของการอุดมศึกษา  และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา   

 สําหรับอาจารย์ประจําที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานน้ีเร่ิมบังคับใช้
ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  เร่ือง  มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจํา 
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 “อาจารย์ประจําหลักสูตร”  หมายถึง  อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน  ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว  ทั้งนี้  สามารถ
เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน  แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้น 
มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 

 “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร”  หมายถึง  อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  ตั้งแต่การวางแผน  การควบคุมคุณภาพ  การติดตามประเมินผล
และการพัฒนาหลักสูตร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลา 
ที่จัดการศึกษา  โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า  ๑  หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้  
ยกเว้น  พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ  ให้เป็นอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร 
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ําได้ไม่เกิน  ๒  คน 

 “อาจารย์พิเศษ”  หมายถึง  ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจํา 
๕. ปรัชญา  และวัตถุประสงค์   
 มุ่งให้การผลิตบัณฑิตมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ  

ปรัชญาของการอุดมศึกษา  ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา  และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล  
ให้การผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาอยู่บนฐานความเชื่อว่ากําลังคนท่ีมีคุณภาพต้องเป็นบุคคลที่มีจิตสํานึก
ของความเป็นพลเมืองดีที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม  และมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองบนฐาน 
ภูมิปัญญาไทย  ภายใต้กรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม  เพื่อนําพาประเทศสู่การพัฒนาที่ย่ังยืนและทัดเทียม
มาตรฐานสากล   

 ทั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อกํากับส่งเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิตที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 
ให้มีลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  สามารถดํารงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแส 
โลกาภิวัตน์  ที่มีการส่ือสารแบบไร้พรมแดน  มีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้
ตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณที่กําหนด  สามารถสร้างสรรค์งานท่ีเกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
และสังคม  ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล  โดยแบ่งหลักสูตรเป็น  ๒  กลุ่ม  ดังนี้ 

 ๕.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  แบ่งเป็น  ๒  แบบ  ได้แก่ 
  ๕.๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  ที่ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้ง

ภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบัติ  เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ  สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์   

  ๕.๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ  ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรี
สําหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  ความสามารถระดับสูง  โดยใช้
หลักสูตรปกติที่ เปิดสอนอยู่แล้ว  ให้รองรับศักยภาพของผู้ เ รียน  โดยกําหนดให้ผู้ เ รียนได้ศึกษา 
บางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว  และสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ทาํวิจัยที่ลุ่มลึกทางวิชาการ   
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 ๕.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  แบ่งเป็น  ๒  แบบ  ได้แก่ 
  ๕.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้  

ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  เน้นความรู้  สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ  
หรือมีสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ  โดยผ่านการฝึกงาน 
ในสถานประกอบการ  หรือสหกิจศึกษา 

   หลักสูตรแบบนี้เท่านั้นที่จัดหลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  ได้  เพราะมุ่ง
ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้ว  ให้มีความรู้ด้านวิชาการมากย่ิงขึ้น  รวมทั้งได้รับการฝึกปฏิบัติ
ขั้นสูงเพิ่มเติม 

   หลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  ถือเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรปริญญาตรี  
และจะต้องสะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ  โดยครบถ้วน  และให้ระบุคําว่า  
“ต่อเนื่อง”  ในวงเล็บต่อท้ายชื่อหลักสูตร 

  ๕.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  ซึ่งเป็นหลักสูตร
สําหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  สมรรถนะทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการข้ันสูง  
โดยใช้หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว  ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน  โดยกําหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชา 
ในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว  และทําวิจัยที่ลุ่มลึกหรือได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงในหน่วยงาน  
องค์กร  หรือสถานประกอบการ   

   หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการหรือทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  
ต้องมีการเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต 

๖. ระบบการจัดการศึกษา  ใช้ระบบทวิภาค  โดย  ๑  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๒  ภาค
การศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๕  สัปดาห์  สถาบันอุดมศึกษา 
ที่เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน  ให้กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกัน 
ได้กับการศึกษาภาคปกติ   

สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค  หรือระบบจตุรภาค  ให้ถือแนวทางดังนี้ 
 ระบบไตรภาค   
  ๑  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๓  ภาคการศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติ 

มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๒  สัปดาห์   
  โดย  ๑  หน่วยกิตระบบไตรภาค  เทียบได้กับ  ๑๒/๑๕  หน่วยกิตระบบทวิภาค  

หรือ  ๔  หน่วยกิตระบบทวิภาค  เทียบได้กับ  ๕  หน่วยกิตระบบไตรภาค 
 ระบบจตุรภาค   
  ๑  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๔  ภาคการศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติ 

มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๐  สัปดาห์   
  โดย  ๑  หน่วยกิตระบบจตุรภาค  เทียบได้กับ  ๑๐/๑๕  หน่วยกิตระบบทวิภาค   

หรือ  ๒  หน่วยกิตระบบทวิภาค  เทียบได้กับ  ๓  หน่วยกิตระบบจตุรภาค 
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น  ให้แสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบการศึกษานั้น  

รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรใหช้ัดเจนด้วย 
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๗. การคิดหน่วยกิต 
 ๗.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า  ๑๕  ชั่วโมง

ต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ  ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า  ๓๐  ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม  ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้ รับมอบหมายที่ใช้เวลา 

ทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ  ไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 
ระบบทวิภาค 

๘. จํานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา 
 ๘.๑ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔  ปี)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๑๒๐  หน่วยกิต  

ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๘  ปีการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่เกิน  ๑๒  ปีการศึกษา  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

 ๘.๒ หลักสูตรปริญญาตรี  (๕  ปี)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๑๕๐  หน่วยกิต  
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๑๐  ปีการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่เกิน  ๑๕  ปี
การศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

 ๘.๓ หลักสูตรปริญญาตรี  (ไม่น้อยกว่า  ๖  ปี)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  
๑๘๐  หน่วยกิต  ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๑๒  ปีการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่เกิน  
๑๘  ปีการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

 ๘.๔ หลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๗๒  หน่วยกิต  
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๔  ปีการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่เกิน  ๖  ปีการศึกษา  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  ทั้งนี้  ให้นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษา 
ในหลักสูตรนั้น 

๙. โครงสร้างหลักสูตร  ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะ  และหมวดวิชา
เลือกเสรี  โดยมีสัดส่วนจํานวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา  ดังนี้ 

 ๙.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมายถึง  หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  
ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง  เข้าใจ  และเห็นคุณค่าของตนเอง  ผู้อื่น  สังคม  ศิลปวัฒนธรรม   
และธรรมชาติ  ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ดําเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม  
พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์  และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

  สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจําแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะ  
บูรณาการใด ๆ  ก็ได้  โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์  
ภาษาและกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  ในสัดส่วนที่เหมาะสม  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต   



  หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

  อนึ่ง  การจัดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  อาจได้รับการยกเว้น
รายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา  ทั้งนี้  จํานวนหน่วยกิต 
ของรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าว  เม่ือนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรปริญญาตรี  
(ต่อเนื่อง)  ต้องไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต 

 ๙.๒ หมวดวิชาเฉพาะ  หมายถึง  วิชาแกน  วิชาเฉพาะด้าน  วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ  
ที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  และปฏิบัติงานได้  โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวม  ดังนี้ 

  ๙.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔  ปี)  ทางวิชาการ  ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ
รวมไม่น้อยกว่า  ๗๒  หน่วยกิต 

  ๙.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔  ปี)  ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  ให้มีจํานวน
หน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า  ๗๒  หน่วยกิต  โดยต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการตามที่
มาตรฐานวิชาชีพกําหนด  หากไม่มีมาตรฐานวิชาชีพกําหนดต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการไม่น้อยกว่า   
๓๖  หน่วยกิต  และทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า  ๒๔  หน่วยกิต 

   หลักสูตร  (ต่อเนื่อง)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า  
๔๒  หน่วยกิต  ในจํานวนนั้นต้องเป็นวิชาทางทฤษฏีไม่น้อยกว่า  ๑๘  หน่วยกิต 

  ๙.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี  (๕  ปี)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม 
ไม่น้อยกว่า  ๙๐  หน่วยกิต 

  ๙.๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี  (ไม่น้อยกว่า  ๖  ปี)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชา
เฉพาะรวมไม่น้อยกว่า  ๑๐๘  หน่วยกิต 

   สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว  
วิชาเอกคู่  หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได้  โดยวิชาเอกต้องมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต  
และวิชาโทต้องมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๑๕  หน่วยกิต  ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ต้องเพิ่ม
จํานวนหน่วยกิตของวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต  และให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  
๑๕๐  หน่วยกิต 

   สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า  ผู้เรียนต้องเรียนวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต   

 ๙.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี  หมายถึง  วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  ตามที่
ตนเองถนัดหรือสนใจ  โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ  ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต 

  สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
หมวดวิชาเฉพาะ  และหมวดวิชาเลือกเสรี  ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ  ที่สามารถวัดมาตรฐานได้  
ทั้งนี้  นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  และเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ  และแนวปฏิบัติที่ดี
เก่ียวกับการเทียบโอน  ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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๑๐. จํานวน  คุณวุฒิ  และคุณสมบัติของอาจารย์   
 ๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการประกอบด้วย 
  ๑๐.๑.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า  

หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๑  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 

  ๑๐.๑.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับ
อาจารย์ประจําหลักสูตร  จํานวนอย่างน้อย  ๕  คน   

   กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า  ๑  วิชาเอก  ให้จัดอาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 
วิชาเอกละ  ๓  คน 

   กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน  ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

  ๑๐.๑.๓ อาจารย์ผู้สอน  อาจเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิ
ขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า  หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

   ในกรณีที่ มีอาจารย์ประจําที่ มี คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   
และทําหน้าที่อาจารย์ผู้สอนก่อนที่ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ .ศ .   ๒๕๕๘   
จะประกาศใช้  ให้สามารถทําหน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ 

   ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท   
แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชา 
ที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ปี  ทั้งนี้  อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของรายวิชา  
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

 ๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  และหลักสูตรปริญญาตรี  
(ต่อเนื่อง)  ประกอบด้วย 

  ๑๐.๒.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า   
หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๑  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 

   สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  ที่เน้นทักษะ
ด้านวิชาชีพตามข้อกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ  อาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไป 
ตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ   



  หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

   กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา   
หากจําเป็น  บุคลากรที่มาจากหน่วยงานน้ันอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ  
แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานแห่งนั้น
มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ปี 

  ๑๐.๒.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับ
อาจารย์ประจําหลักสูตร  จํานวนอย่างน้อย  ๕  คน   

   ในกรณีของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการท่ีเน้นทักษะ
ด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย  ๒  ใน  ๕  คน  
ต้องมีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ  โดยอาจเป็นอาจารย์ประจําของสถาบันอุดมศึกษา  หรือเป็น
บุคลากรของหน่วยงานท่ีไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีข้อตกลงในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรนั้นร่วมกัน 
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน  ๒  คน   

   กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา   
หากจําเป็น  บุคลากรที่มาจากหน่วยงานน้ันอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ  
แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานแห่งนั้น
มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ปี 

   กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า  ๑  วิชาเอก  ให้จัดอาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 
วิชาเอกละ  ๓  คน  และหากเป็นปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติ 
เชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น  ต้องมีสัดส่วนอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ  ๑  ใน  ๓ 

   กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน  ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

  ๑๐.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน  อาจเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   

   ในกรณีที่มีอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และทําหน้าที่
อาจารย์ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๕๘  จะประกาศใช้  ให้สามารถ
ทําหน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ 

   สําหรับกรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา  
หากจําเป็น  บุคลากรที่มาจากหน่วยงานน้ันอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ  
แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานแห่งนั้น
มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ปี 



  หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

   ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท   
แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชา 
ที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ปี  ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของรายวิชา  
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

   สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะ 
ด้านวิชาชีพตามข้อกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ  อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพนั้น ๆ 

๑๑. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา   
 ๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔  ปี  ๕  ปี  และไม่น้อยกว่า  ๖  ปี)  จะต้องเป็นผู้สําเร็จ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
 ๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรี   (ต่อ เนื่ อง )   จะต้อง เป็นผู้ สํ า เ ร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า  หรือระดับอนุปริญญา  (๓  ปี)  หรือเทียบเท่า  ในสาขาวิชา 
ที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา 

 ๑๑.๓ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทั้งทางวิชาการ  และทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  
ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า  
๓.๕๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  และมีผลการเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า  
ไม่น้อยกว่า  ๓.๕๐  ทุกภาคการศึกษา  อนึ่ง  ในระหว่างการศึกษาในหลักสูตรแบบก้าวหน้า  หากภาคการศึกษาใด
ภาคการศึกษาหนึ่งมีผลการเรียนต่ํากว่า  ๓.๕๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  จะถือว่า
ผู้เรียนขาดคุณสมบัติในการศึกษาหลักสูตรแบบก้าวหน้า   

๑๒. การลงทะเบียนเรียน  ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า  ๙  หน่วยกิต  และไม่เกิน  ๒๒  หน่วยกิต  
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน   
๙  หน่วยกิต  ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  และจะสําเร็จ
การศึกษาได้  ดังนี้ 

 ๑๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔  ปี)  สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  ๖  ภาคการศึกษาปกติ  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่ก่อน  ๑๔  ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลา 

 ๑๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี  (๕  ปี)  สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  ๘  ภาคการศึกษาปกติ  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่ก่อน  ๑๗  ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลา 

 ๑๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี  (ไม่น้อยกว่า  ๖  ปี)  สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  ๑๐  ภาค
การศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่ก่อน  ๒๐  ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับ 
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 



  หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๑๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  ๔  ภาคการศึกษาปกติ  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่ก่อน  ๘  ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลา 

  สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน  ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  ๙  หน่วยกิต 
  หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็น  การลงทะเบียนเรียนที่มี

จํานวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทําได้  แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐาน 
และคุณภาพการศึกษา  ทั้งนี้  ต้องเรียนให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร 

๑๓. เกณฑ์การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา  ให้สถาบันอุดมศึกษากําหนดเกณฑ์การวัดผล  
เกณฑ์ขั้นต่ําของแต่ละรายวิชา  และเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  โดยต้องเรียนครบ 
ตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร  และต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ียไม่ต่ํากว่า  ๒.๐๐  จากระบบ  
๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  จึงถือว่าเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรี   

 สถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ระบบการวัดผลและการสําเร็จการศึกษาที่แตกต่างจากนี้  จะต้องกําหนด 
ให้มีค่าเทียบเคียงกันได้ 

๑๔. ชื่อปริญญา  สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  
และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาไว้แล้ว  ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น  ในกรณีที่
ปริญญาใดยังมิได้กําหนดชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกา  หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา  ให้ใช้ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์การกําหนด
ชื่อปริญญา  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

๑๕. การประกันคุณภาพของหลักสูตร  ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร  
โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย  ๖  ด้าน  คือ 

 (๑) การกํากับมาตรฐาน 
 (๒) บัณฑิต 
 (๓) นักศึกษา 
 (๔) อาจารย์ 
 (๕) หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 
 (๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
๑๖. การพัฒนาหลักสูตร  ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย  โดยมีการประเมิน 

และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา  เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
เป็นระยะ ๆ  อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร  หรือทุกรอบ  ๕  ปี 



  หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

๑๗. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้  หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา  
และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พลเอก  ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ภาคผนวก  ฌ 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวาดวยการจัดการศึกษาในภาคฤดูรอน 
พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2557  
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ภาคผนวก ญ 
 

คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ (ราง) ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก ฎ 
 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร (ภายใน)  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  
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ภาคผนวก ฏ 
 

คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร (ภายนอก)  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก ฐ 
 

บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ 
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ภาคผนวก ฑ  
 

ประวัติ/ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน  

 

 
ประวัติ 
ชื่อ – สกุล   :  ดร.พิชิต  พระพินิจ 
ตําแหนงทางวิชาการ  :  ผูชวยศาสตราจารย 
วุฒิการศกึษา   :   
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 

สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ป พ.ศ. 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 2552 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) การจัดการโลจิสติกส มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2557 

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.) เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก 2537 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สังคมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีสังคม 2534 

 
ผลงานทางวิชาการ 
-  ผลงานวิจัย 
 
ปราณี  พลดาหาร และพิชิต  พระพินิจ, (กรกฎาคม-กันยายน, 2559).  ความคิดเห็นของผูประกอบการตอ 

แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวอยางย่ังยืนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย. 
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 11(37) : 47-56. 

พิชิต  พระพินิจ และสมหญิง  ชาภักดี.  (เมษายน-มิถุนายน, 2559).  ความสัมพันธระหวางปจจัยดานการ
ดําเนินงานกับความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย.  วารสารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 11(36) : 53-60. 

Pichit  Prapinit.  (2016).  Developing a Seamless Freight Movement at the Cross Border 
Checkpoints in Bukit Kayu Hitam Malasia and Sadao Thailand.  World conference on 
Supply Chain Management 2016.  P.3, The International Institute of Knowledge 
Management (TIIKM). 

Pichit  Prapinit.  (2016).  The Consumer goods Supply Chain of Loei, Thailand-Laos PDR-Social 
Republic of Vietnam-Republic of Chaina.  World conference on Supply Chain 
Management 2016.  P.6, The International Institute of Knowledge Management 
(TIIKM).  

Pichit  Prapinit.  (2016).  The Economic Connectivity in Transportation and Tourism Supply 
Chain of Loei, Thailand-Laos PDR-Social Republic of China.  IPN Conferences. 
October, 21-22, 2016. P.24, Chiang Mai : Thailand 2016. 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน  

 

ประวัติ 
ชื่อ – สกุล   :  นางสาวรัชนีวรรณ  พูลสวัสด์ิ 
ตําแหนงทางวิชาการ  :  อาจารย 
วุฒิการศกึษา   :   
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 

สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ป พ.ศ. 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) การจัดการโลจิสติกส มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 2554 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การจัดการธุรกิจบริการ 

(การจัดการโลจิสติกส) 

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 2558 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี 2546 

 
ผลงานทางวิชาการ 
-  ผลงานวิจัย 
รัชนีวรรณ  พูลสวัสดิ์.  (2561).  ศักยภาพดานการจัดการโลจิสติกสของผูประกอบการ SMEs กลุมธุรกิจ 
            การคาการบริการสูเศรษฐกิจสีเขียวในจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลําภู.  รายงาน  
            สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย คร้ังที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561  
           “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน”, พิษณุโลก : มหาวิทยาลัย 
            ราชภัฏพิบูลสงคราม. 23 มีนาคม 2561. หนา 328 - 337.     
 
- ผลงานวิชาการรับใชสังคม  

-เปนวิทยากรบรรยายในโครงการบริการวิชาการดานการจัดการ “เพ่ิมมูลคาธุรกิจบริการในชุมชน” 
 ในหัวขอ “การเพ่ิมมูลคาธุรกิจบริการในชุมชน” (21 กุมภาพันธ 2560) 

-เปนวิทยากรบรรยายในโครงการบริการวิชาการดานการจัดการโลจิสติกส ในหัวขอ “กระบวนการ 
ในการสงออกสินคา” (8 กรกฎาคม 2558) 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน  

 

 
ประวัติ 
ชื่อ – สกุล   :  นางสาวณปาล  อุทยารัตน 
ตําแหนงทางวิชาการ  :  อาจารย 
วุฒิการศกึษา   :   
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 

สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ป พ.ศ. 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) การจัดการโลจิสติกส มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2553 
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  การจัดการทั่วไป 

(แขนงการตลาด) 
สถาบันราชภัฏยะลา 2546 

 
ผลงานทางวิชาการ 
-  ผลงานวิจัย  
ณปาล  อุทยารัตน.  (2561).  แนวทางการสรางความรวมมือโลจิสติกสระหวางผูประกอบการจังหวัดเลยกับ 

สปป.ลาว.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) ราชภัฏเลย
วิชาการ ประจําป 2561 “การบูรณาการภูมิปญญาสูนวัตกรรมและการพัฒนาอยางย่ังยืน”,  
เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 23 กุมภาพันธ 2561.  หนา 2588-2594.   

 
-  ผลงานวิชาการรับใชสังคม 
1. บริการวิชาการ “โลจิสติกสและซัพพลายเชนกับการพัฒนาและนําไปใชกับธุรกิจ” 
2. บริการวิชาการ “โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ “โครงการบรกิารวิชาการ
ตามแผนแมบท อพ.สธ.- มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สนับสนุนองคการปกครองสวนทองถ่ินเขารวม  
สนองพระราชดําริ อพ.สธ. ในการสํารวจจัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ิน”” 
3. บริการวิชาการ “โครงการอบรมหลักสูตร “ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร 80 ชั่วโมง รุนที่ 2”” 
4. บริการวิชาการ “โครงการบริการวิชาการ “พัฒนากลุมอาชีพ ยกระดับผลิตภัณฑ สรางรายได เพ่ือความ
ยั่งยืน”” 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน  

 

 
ประวัติ 
ชื่อ – สกุล   :  นางรดาศา  เนตรแสงสี 
ตําแหนงทางวิชาการ  :  อาจารย 
วุฒิการศกึษา   :   
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 

สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ป พ.ศ. 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) การจัดการโลจิสติกส มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 2554 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การจัดการธุรกิจบริการ 

(การจัดการโลจิสติกส) 

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 2558 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2551 

 
ผลงานทางวิชาการ 
-  ผลงานวิจัย 
พิทยา  อยูสกุล และรดาศา  เนตรแสงสี.  (2561).  ศักยภาพดานการจัดการโลจิสติกสของผูประกอบการ 

SMEs ที่สามารถพัฒนาสูเศรษฐกิจสีเขียว จังหวัดเลย จังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ.  รายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) ราชภัฏเลยวิชาการ ประจําป 2561 
“การบูรณาการภูมิปญญาสูนวัตกรรมและการพัฒนาอยางยั่งยืน”, 23 กุมภาพันธ 2561.  
เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. หนา 2578-2587.   
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ  ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 

 
ประวัติ 
ชื่อ – สกุล  :  นายไพโรจน  ชัชวาลย 
ตําแหนงทางวิชาการ :  อาจารย 
วุฒิการศกึษา  : 

 
ผลงานทางวิชาการ 
- บทความทางวิชาการ 
ไพโรจน  ชัชวาลย.  (2561).  การสงออกสินคาสําหรับการคาชายแดน.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ (Proceedings) ราชภัฏเลยวิชาการ ประจําป 2561 “การบูรณาการ 
ภูมิปญญาสูนวัตกรรมและการพัฒนาอยางยั่งยืน”, เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 23 กุมภาพันธ 
2561.  หนา 2680-2687.  
 

 
- ผลงานวิชาการรับใชสังคม  

-ที่ปรึกษาบริษัท ทีพีเอส คอนซัลแทนท จํากัด เปนผูตรวจประเมินเพ่ือใหการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพบริการขนสงดวยรถบรรทุก 

-เปนวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โอกาสการคา การลงทุน เชื่อมโยงประเทศ 
เพื่อนบาน ในหัวขอ “โลจิสติกส และการคาชายแดนจังหวัดเลย และประเทศเพื่อนบาน” (29 พฤศจิกายน 
2560) 

-เปนวิทยากรบรรยายในโครงการบริการวิชาการดานการจัดการ “เพ่ิมมูลคาธุรกิจบริการในชุมชน” 
 ในหัวขอ “การเพ่ิมมูลคาธุรกิจบริการในชุมชน” (21 กุมภาพันธ 2560) 

-เปนวิทยากรบรรยายในโครงการบริการวิชาการดานการจัดการโลจิสติกส ในหัวขอ “โลจิสติกสและ 
ซัพพลายเชนกับการพัฒนาธุรกิจ” และหัวขอ “การนําโลจิสจิสติกสและซัพพลายเชนไปใชในการพัฒนาธุรกิจ”  
(29 มิถุนายน 2559) 

-เปนวิทยากรบรรยายในโครงการบริการวิชาการดานการจัดการโลจิสติกส ในหัวขอ “ความสําคัญของ 
โลจิสติกสและการสงออกสินคาสําหรับผูประกอบการในยุค AEC” (8 กรกฎาคม 2558) 

  
 
 

 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
 

สาขาวิชา 
สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ป พ.ศ. 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) การจัดการโลจิสติกส มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2554 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2552 


