
 

 

 

(ราง  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

จังหวัดปทุมธานี



 

  สารบัญ 
 

  หนา 
หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป  

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร 1 
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 
 3. วิชาเอก 1 
 4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 1 
 5. รูปแบบของหลักสูตร 1 
 6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 
 7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 2 
 8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 2 
 9. ชื่อ ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปท่ีจบของ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
3 

 10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 3 
 11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณา 

ในการวางแผนหลักสูตร 
3 

 12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับ 
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

4 

 13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของ 
มหาวิทยาลัย 

6 

หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 8 
 1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 8 
 2. แผนพัฒนาปรับปรุง 9 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 10 
 1. ระบบการจัดการศึกษา 10 
 2. การดําเนินการหลักสูตร 10 
 3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 12 
 4. องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการ

ฝกงาน  
37 

 5. ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 38 
หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 40 

 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 40 
 2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 41 
 3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจาก 

หลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) 
44 



  ข 

 

สารบัญ (ตอ  
 

  หนา 
หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 48 

 1. กฎระเบยีบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (ผลการเรียน) 48 
 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนักศึกษา 48 
 3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 50 

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย 51 
 1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 51 
 2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 51 

หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 52 
 1. การกํากับมาตรฐาน 52 
 2. บัณฑิต 52 
 3. นักศึกษา 53 
 4. อาจารย 54 
 5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 55 
 6. สิง่สนับสนุนการเรียนรู 58 
 7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 61 

หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 63 
 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 63 
 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 63 
 3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 63 
 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 64 

ภาคผนวก  65 
 ภาคผนวก ก 

 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัด
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2561  

66 

 ภาคผนวก ข หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 95 
 ภาคผนวก ค คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี  ท่ี 2564/2562 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 

107 

 ภาคผนวก ง รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 

109 



  ค 

 

  สารบัญ (ตอ  
 

  หนา 
 ภาคผนวก จ รายงานการวิพากษหลักสูตร 113 
 ภาคผนวก ฉ ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารยประจําหลักสูตร 
116 

 ภาคผนวก ช 
 

รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการ
ของผูใชบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติและความ
ตองการและปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกศึกษาตอในหลักสูตร
บริหารธุรกิจบณัฑิต คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธาน ี

127 

 ภาคผนวก ซ 
 

ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตร
ท่ีปรับปรุง 

135 

 ภาคผนวก ฌ แผนบริหารความเสี่ยง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 

161 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
 

(ราง  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา :   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
คณะ   :  คณะวิทยาการจัดการ 

 
หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 
1. รหัสและช่ือหลักสูตร  

รหัสหลักสูตร  :    25531531102574 
ภาษาไทย  :    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส       

     และซัพพลายเชน 
ภาษาอังกฤษ  :    Bachelor of Business Administration Program in Logistics  

     and  Supply Chain Management 
 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :    บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน  
 ชื่อยอ  :    บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน  

ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :    Bachelor of  Business Administration (Logistics  and   
     Supply Chain Management) 

 ชื่อยอ  :    B.B.A. (Logistics and Supply Chain Management  
 

3. วิชาเอก    
ไมมี 
 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 136 หนวยกิต 

 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ  
เปนหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป 

5.2 ประเภทหลักสูตร  
เปนหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

5.3 ภาษาท่ีใช  
ภาษาไทย  
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5.4 การรับเขาศึกษา 
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติท่ีสามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี  

5.5 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  
เปนหลกัสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธาน 

5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

เริ่มใชหลักสูตรนี้ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 
 

 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งท่ี....../.......... เม่ือวันท่ี........ 
เดือน.........................พ.ศ..........  

 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี อนุมัติหลักสูตร

ในการประชุม ครั้งท่ี......./....... เม่ือวันท่ี......เดือน.........................พ.ศ..........  
 
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

การผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2552 ในปการศึกษา 2565 
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

เม่ือจบการศึกษาแลวสามารถเขาทํางานไดท้ังภาคเอกชน ภาครัฐบาล และองคกรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
เชน  

8.1 ผูปฏิบัติการดานโลจิสติกส ผูจัดการ/หัวหนา/พนักงานฝายจัดซ้ือจัดหา การจัดซ้ือดานนําเขา-
สงออก ฝายผลิต  ฝายจัดสง กระจายสินคาและคลังสินคา ผูรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ ฝาย
ควบคุมวัตตุดิบ ฝายวางแผน ฝายซัพพลายเชน/โลจิสติกส ผูปฏิบัติงานดานระบบสารสนเทศทาง 
โลจิสติกส สําหรับในระดับบริหารสามารถทํางานเปนนักวิเคราะหระบบโลจิสติกส นักวางแผนการใช
วัตถุดิบ นักวิเคราะหและสนับสนุนระบบปฏิบัติการ 

8.2 ประกอบธุรกิจสวนตัว 
8.3 นักวิชาการ นักวิจัย อาจารยในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
8.4 ขาราชการ พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจในตําแหนงท่ีตรงและสอดคลองกับสาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
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9. ช่ือ ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปท่ีจบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

ลําดบั ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนงทาง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ – สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปที่จบ 

  1 นายวชัรพล วงศจนัทร อาจารย บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส  
ทล.บ. (การจดัการขนสงสินคาทาง
อากาศ  

มหาวทิยาลัยรามคําแหง 
สถาบันการบินพลเรือน 

2557 
2553 

2 นางสาวธนิษฐนันท จนัทรแยม อาจารย บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส  
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2552 
2549 

3 นางสาวกิตินันธ  มากปรางค อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมโลจิสติกสและ
การจัดการโซอุปทาน  
วท.บ. (อัญมณีวิทยา  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2557 
 
2553 

4 นางสาวถิรนันท  ทวิาราตรีวิทย อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมโลจิสติกสและ
การจัดการโซอุปทาน  
วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจุ  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2556 
 
2550 

5 นางสาวนิศากร มะลิวัลย อาจารย บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส  
ศศ.บ. (รัฐศาสตร  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2551 
2545 

 
10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

ในสถานท่ีตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธาน ี
 

11.  สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ   

 ทามกลางกระแสโลกาภิวัฒนและการแขงขันท่ีรุนแรงของคูแขงท้ังภายในและระหวาง
ประเทศ โลจิสติกสและซัพพลายเชนไดกลายเปนเครื่องมือสําคัญของการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขันของผูประกอบการองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดในการพัฒนาระบบโลจิสติกสและซัพพลายเชนให
มีประสิทธิภาพ คือ ทรัพยากรมนุษย ซ่ึงเปนผูนําองคความรู มาใชในการวางแผน การดําเนินการ  
และ ประยุกตใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการโลจิสติกส  และซัพพลายเชน  เพ่ือรองรับ
การขยายตัวของอุตสาหกรรมโลจิสติกสและซัพพลายเชน และภาคธุรกิจไดถูกระบุไวในแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทย ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ไดมีการ
พิจารณาถึงแนวทางการพัฒนาระยะยาว ระยะกลาง และนโยบายรัฐบาลท่ีสําคัญ เพ่ือเปนแนวทางใน
การจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาท่ีมุงสูเปาหมายรวมของการพัฒนาประเทศ ตามกรอบยุทธศาสตร
ชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาโลจิสติกส ภายใตยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป เปาหมายสําคัญดานการพัฒนาระบบโลจิสติกสและซัพพลายเชน ท่ีมุงสูอนาคตของ
ประเทศป 2579 ใหสัมฤทธิ์ผล โดยยกระดับศักยภาพโลจิสติกสภาคอุตสาหกรรม สนับสนุนฐาน
อุตสาหกรรมเดิมและอุตสาหกรรมอนาคตใหเปนฐานสรางรายไดใหมของประเทศ พัฒนาระบบ
บริหารจัดการโลจิสติกสภาคการเกษตรใหมีประสิทธิภาพและการเพ่ิมคุณคา ขยายขีดความสามารถ
ของธรุกิจบริการโลจิสติกส (Logistics Service Provider) ใหสามารถกระจายฐานการบริการและการ
ลงทุนท่ีเชื่อมโยงในอาเซียน อยางมีเสถียรภาพ สนับสนุนการแขงขันบนฐาน การพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยี พัฒนาศักยภาพแรงงานใหมีทักษะสูงและมีมาตรฐานสากล ดําเนินกิจกรรมทางโลจิสติกส
และซัพพลายเชน ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพ่ือสงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิตและ
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ศูนยกลางการกระจาย (Hub) การคา การบริการ และการลงทุนในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 
เพ่ือมุงสูการเปนประเทศท่ีมีรายไดสูงและเปนประเทศท่ีพัฒนาภายในป 2579 แนวทางการบูรณาการ
และขับเคลื่อนยุทธศาสตรภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 นอกจาก
ยุทธศาสตรท่ี 7 ซ่ึงเปนยุทธศาสตรหลักในการพัฒนาระบบโลจิสติกสและซัพพลายเชน อีกท้ังยังมี
ยุทธศาสตรอ่ืนท่ีเก่ียวของและสําคัญเพ่ือชวยสนับสนุนการพัฒนา ไดแก ยุทธศาสตร ดานการ
เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย สงเสริมแรงงานใหมีความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ
ท่ีเปนไปตามความตองการของตลาดแรงงานในอนาคต  

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การดําเนินการวางแผนและจัดทําหลักสูตรนี้ไดคํานึงถึงสังคม และสภาวะแวดลอมท้ังใน

เขตพ้ืนท่ีใกลเคียงท่ีมหาวิทยาลัยตั้งอยู โดยเฉพาะตั้งอยูใกลนิคมอุตสาหกรรมหลายแหง ซ่ึงเปนเขต
นิคมอุตสาหกรรมการผลิตและการใหบริการคลังสินคาและศูนยกระจาย ผูผลิตเหลานี้ลวนแลวแตมี
กิจกรรมการเคลื่อนยายสินคาและวัตถุดิบ รวมท้ังใชบริการการขนสงสินคาและการจัดเก็บสินคาเพ่ือ
รอการกระจายสินคาไปยังผูบริโภค จึงมีความตองการกําลังคนท่ีมีความรูความสามารถและทักษะ
ดานโลจิสติกสและซัพพลายเชนสูงมาก ดวยปจจัยดานทําเลท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยดังกลาว 
เอ้ือประโยชนใหมหาวิทยาลัยสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูวิทยาการตางๆ กับภาคเอกชน จัดสง
นักศึกษาเขาไปเรียนรูการดําเนินงานจริง จัดทําเปนกรณีศึกษาในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจน
ศึกษาดูงานจากสภาพจริงและการฝกงานในสถานประกอบการตางๆ ท้ังนี้มหาวิทยาลัยยังสามารถ
ใหบริการสังคมโดยการวิจัยเผยแพรความรูและการใหคําปรึกษาดานโลจิสติกสตอชุมชนในพ้ืนท่ี และ
ยังสามารถใหคําปรึกษาในการแกไขปญหาท่ีเก่ียวของในดานโลจิสติกสและซัพพลายเชน เพ่ือ
กอใหเกิดองคความรูใหมในการศึกษาและอีกท้ังยังเพ่ิมพันธมิตรดานการศึกษาในกรณีศึกษาเพ่ือให
เกิดการเรียนรูจริง ทําใหเกิดการพัฒนาการเรียนรูดานดังกลาวอีกดวย รวมถึงปจจุบันรูปแบบทางดาน
สังคมและวัฒนธรรม การดําเนินธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลง การจัดระบบการศึกษายอมเปลี่ยนแปลงไป
ดวย จากเหตุผลดังกลาวจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีมหาวิทยาลัยไดจัดทําหลักสูตรการจัดการโลจิสติกสและ 
ซัพพลายเชนนี้ข้ึน และพัฒนาหลักสูตรเพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
 
12.  ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
ผลกระทบจากสถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตอการ

พัฒนาหลักสูตร 
ผลกระทบจากสถานการณภายนอก จึงจําเปนตองพัฒนาในดานหลักสูตรในเชิงรุกท่ีมี

ศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีและองคความรูใหมๆ นอกจากนี้
ในปพุทธศักราช 2558 ประเทศไทยไดเขาสูประชาคมอาเซียน (Asean Economics Community) 
ทําใหการพัฒนาดานโครงสรางของระบบ โลจิสติกสและซัพพลายเชนมีมากข้ึนและท่ีสําคัญคือดาน
การพัฒนาในการผลิตบุคลากรดานการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชนเพ่ือสนองความตองการ
กําลังคนท่ียังมีความขาดแคลนอยูอีกมากในภาคธุรกิจและภาครัฐบาล โดยกําลังคนท่ีผลิตนั้นจะตองมี
ความรูทักษะและความพรอมท่ีจะปฏิบัติงานไดทันที รวมถึงการนําความรูท่ีไดศึกษาไปใชในการ
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ปฏิบัติงาน และมีศักยภาพสูงในดานการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงานท้ังในดานวิชาการและ
วิชาชีพ รวมถึงความเขาใจในผลกระทบของการดําเนินงานดานโลจิสติกสตอสังคม โดยตองปฏิบัติตน
อยางมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมซ่ึงเปนไปตามนโยบายและปรัชญาของมหาวิทยาลัย “วิชาการ
เดน เนนคุณธรรม นําทองถ่ินพัฒนา กาวหนาดานเทคโนโลยี” 

12.2 ผลกระทบจากสถานการณหรือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ท่ีมีความ
เกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

โดยท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ตั้งอยูใน
เขตพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมตางๆ  ศูนยกระจายสินคา และธุรกิจคาปลีก ธุรกิจคาสง เปนจํานวนมาก 
ดังนั้นท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยจึงมีความเหมาะสมท่ีจะเปดสอนสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและ 
ซัพพลายเชน โดนสามารถใชเขตพ้ืนท่ีและผูมีประสบการณมาเสริมใหหลักสูตรมีความเขมแข็งท้ังใน
ดานการศึกษาดูงานจากสภาพจริงและเชิญผูมีประสบการณทางโลจิสติกสและซัพพลายเชนมาเปน
วิทยากรไดอีกดวย ยิ่งกวานั้นมหาวิทยาลัยแหงนี้ก็จัดตั้งข้ึนเพ่ือผลิตคนสนองความตองการคนของภาค
ธุรกิจและอุตสาหกรรมในภูมิภาคท่ีมหาวิทยาลัยตั้งอยูดวย 

เพ่ือสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี เปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําเพ่ือพัฒนาทองถ่ินในอุษาคเนย สถานการณภายนอกหรือการ
พัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
และภาระหนาท่ีของของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภจังหวัด ปทุมธานี จึงมี
ภาระหนาท่ีในการปฏิบัติงานท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 
และ 8 ดังนี้ 

มาตรา 7 ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีเสริมสรางพลัง
ปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถ่ิน สรางสรรคศิลปวิทยาเพ่ือความ
เจริญกาวหนาอยางม่ันคงและยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคให
การศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริม 
วิทยฐานะครู 

มาตรา 8 ในการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา 7 ใหกําหนดภาระหนาท่ี
ของมหาวิทยาลัย ดังตอไปนี้ 

แสวงหาความจริงเพ่ือสูความเปนเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน 
ภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาสากล 

ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพันตอทองถ่ิน
อีกท้ังสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือชวยใหคนในทองถ่ินรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง การ
ผลิตบัณฑิตดังกลาวจะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ทองถ่ินและของชาติ 
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เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน ผูนําศาสนา และนักการเมืองทองถ่ินให
มีจิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและ
ทองถ่ินเพ่ือประโยชนของสวนรวม 

เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี
คุณภาพ และมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง 

ประสานความรวมมือและชวยเหลือเก้ือกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและองคกรอ่ืนท้ังในและตางประเทศ  

ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบาน และเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสม
กับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคน ในทองถ่ิน รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือสงเสริมให
เกิดการจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
สมดุลและยั่งยืน 

ศึกษา วิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ ในการปฏิบัติ
ภารกิจของ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เพ่ือการ
พัฒนาทองถ่ิน 

โดยท่ีมหาวิทยาลัยตั้งอยูใกลเขตพ้ืนท่ีสงเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ตลาดไท ซ่ึงเปน
ศูนยกลางการคาสงและการกระจายสินคาทางการเกษตร คลังสินคา การกระจายสินคาและบริษัทผู
ใหบริการดานโลจิสติกสอีกหลายบริษัทท่ีเปดใหบริการเพ่ือรองรับความตองการของเขตสงเสริม
อุตสาหกรรมนวนครและตลาดไท รวมถึงนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนจํานวน
มาก ประกอบกับเขตพ้ืนท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยติดถนนพหลโยธิน ซ่ึงเปนประตูดานสําคัญในการสง
สินคา ไปจําหนายในภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคเหนือ และประเทศ
เพ่ือนบานทําใหผูประกอบการดานคลังสินคาและการกระจายสินคา รวมท้ังบริษัทผูคาปลีกตางชาติ
จัดตั้งศูนยการกระจายสินคาใกลเขตพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยสรางอาชีพใหกับคนในชุมชนและสงผลตอ
ความตองการแรงงานท่ีมีความรูดานโลจิสติกสมากข้ึน ดังนั้น ท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยจึงมีความ
เหมาะสมท่ีจะเปดหลักสูตรการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน ดวยความสามารถสรางเครือขาย
กับองคกรตางๆ ในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยและองคกรเอกชนในพ้ืนท่ีในการศึกษาดูงาน สหกิจศึกษา 
และผูมีประสบการณในวิชาชีพมาเปนวิทยากรใหความรู สงเสริมใหหลักสูตรมีความเขมแข็งเพ่ือ
สนับสนุนการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูมีทักษะในการปฏิบัติงานจริง  
 
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  

13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 หมวดวิชาเฉพาะ 
 หมวดวิชาเลือกเสร ี
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13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน  
รายวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตรนี้ นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนภายในคณะวิทยาการจัดการสามารถ

เลือกเรียนไดในบางรายวิชาท้ังนี้ตามความสนใจของแตละคน และนักศึกษาตางคณะสามารถเลือก
เรียนรายวิชาในหลักสูตรเปนวิชาเลือกเสรีไดบางรายวิชาท้ังนี้ข้ึนอยูกับพ้ืนฐานความรูท่ีเก่ียวของโดย
หลักสูตรเปนผูพิจารณาความเหมาะสม  

 

13.3 การบริหารจัดการ  
มหาวิทยาลัย คณะ และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการดําเนินงานรวมกัน 

ในการประสานงานและการใหความรวมมือกับสาขาวิชาอ่ืนท่ีจัดรายวิชา ซ่ึงนักศึกษาในหลักสูตรนี้
ตองไปเรียนในดานเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและตารางสอบการกําหนดกลยุทธในการสอนการวัด
ประเมินผล ท้ังนี้เพ่ือใหนักศึกษาไดบรรลุผลการเรียนรูตามหลักสูตรนี้ สวนนักศึกษาท่ีมาเลือกเรียน 
เปนวิชาเลือกเสรีนั้น ก็ตองมีการประสานกับคณะตนสังกัดเพ่ือใหทราบถึงผลการเรียนรูของนักศึกษา
วาสอดคลองกับหลักสูตรท่ีนักศึกษาเหลานั้นเรียนหรือไม 
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หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา ปณิธานของสาขาฯ และวิสัยทัศน  

      ปรัชญาของสาขา 
มุงม่ันท่ีจะผลิตบัณฑิตใหเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถและมีทักษะ สําหรับระบบโลจิสติกส

และซัพพลายเชนเพ่ือนําไปประยุกตและสามารถแกปญหา พัฒนาการจัดการระบบโลจิสติกสเพ่ือการ
แขงขันกับตางประเทศอันสงผลตอความเจริญทางดานเศรษฐกิจของประเทศไทย 

ปณิธานของสาขาฯ 
 เปนหลักสูตรท่ีมีเปาหมายในการผลิตบัณฑิตท่ีเปนท่ียอมรับดานโลจิสติกสและซัพพลายเชน

ดานการจัดการการกระจายสินคาในระดับประเทศ 
 วิสัยทัศน 
 มุ งสูการผลิตบัณฑิตท่ีเปนท่ียอมรับดานการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชนใน

ระดบัประเทศ 
1.2  ความสําคัญ   
ปจจุบันโลจิสติกสไดกลายเปนเครื่องมือสําคัญของการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของ

ผูประกอบการ องคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดในการพัฒนาระบบโลจิสติกสใหมีประสิทธิภาพคือ 
ทรัพยากรมนุษย ซ่ึงเปนผูนําองคความรูมาใชในการวางแผน การดําเนินการ และประยุกตใชระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการโลจิสติกสเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมการไหลของกิจกรรม
ตางๆ เชน การสงมอบวัตถุดิบ การผลิต การจัดสงสินคาและบริการ ซ่ึงครอบคลุมตั้งแตการจัดหาวัตถุดิบ 
การจัดการคลังสินคา บริหารตนทุน การขนสง ไปถึงจุดท่ีมีการใชงานหรือถึงมือผูบริโภคคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ตั้งอยู
ใกลเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม จุดศูนยกลางในการจําหนายสินคาการเกษตร และพ้ืนท่ียุทธศาสตรการ
กระจายสินคา เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสของ
ประเทศไทย ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ท่ีไดมีการพิจารณาถึงแนวทางการพัฒนาระยะยาว ระยะ
กลาง เพ่ือเปนแนวทางในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาท่ีมุงสูเปาหมายรวมของการพัฒนาประเทศ 
ตามกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาโลจิสติกส 
ภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป และนอกจากนี้ตามหลักนโยบายของรัฐบาลเก่ียวกับการเขาสูประชาคม
อาเซียน (AEC - Asean Economics Community) ในปพุทธศักราช 2559 ทําใหโครงสรางระบบ 
โลจิสติกสและการจัดการซัพพลายเชนของประเทศไทยจะตองมีการพัฒนาและสรางความม่ันคง
เพ่ิมข้ึน เพ่ือสามารถรองรับความตองการในการใชบริการดานโลจิสติกสและการจัดการซัพพลายเชน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เทาเทียม และเปนธรรม เพ่ือใหระบบโลจิสติกสของประเทศมีมาตรฐานสู
สากล ดังนั้นจึงเปนโอกาสดีท่ีจะผลิตบัณฑิตดานการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน เพ่ือสนับสนุน
อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการใหบริการดานการกระจายสนิคา 
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1.3 วัตถุประสงค  
1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถและทักษะดานการจัดการโลจิสติกส

และซัพพลายเชน  
1.3.2 เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการขององคกรตางๆ และความตองการของ

ตลาดแรงงาน  
1.3.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถในการนําความรูไปประยุกตในภาคธุรกิจ

และอุตสาหกรรม 
1.3.4 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน ตลอดจนสามารถแกไขปญหาใน

กิจกรรมดานโลจิสติกสและนําไปประยุกตสําหรับการดํารงชีพได ท่ีจะดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความ
รับผิดชอบตอสังคม 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 
1. ปรับปรุงห ลัก สูตรบริหา ร 

ธุรกิจ บัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกสและซัพพลาย
เชน ใหมีมาตรฐานมีมาตรฐาน
ตามคุณวุฒิสาขาโลจิสติกส ท่ี
กระทรวง ศึกษาธิการกําหนด
แ ล ะ ส อ ด ค ล อ ง กั บ ค ว า ม
ตองการของภาคธุรกิจ และ
ภาคอุตสาหกรรม 

1. ติดตามความเปล่ียนแปลงและ
ความตองการกําลังคนในภาค
ธุรกิ จ เพื่ อ เป นข อมู ล ในการ
พัฒนาหลักสูตร 

2. เชิญผูเ ช่ียวชาญมามีสวนรวม 
การพัฒนาหลักสูตร 

3. ประสานความรวมมือกับสถาน
ประกอบการในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในการฝกสห
กิจศึกษา 

4. มีการติดตามประเมินหลักสูตร
อยางสม่ําเสมอ 

1. รายงานผลการดําเนินงาน 
2. รายงานผลการฝกงานใน

รายวิชาสหกิจศึกษา 
3. นักศึกษาอยางนอยรอยละ 

80 ผานการฝกสหกิจศึกษา 
4. เอกสารการประสานงาน

กับภาคธุรกิจ 
5. ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจ

บัณฑิต โดยเฉล่ียระดับ 3.5 
จากระดับ 5 

2. พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิม่
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ในการใหความรูแกนักศึกษา 

1. อาจารยใหมตองผานการอบรม
ห ลั ก สู ต ร เ บ้ื อ ง ต น เ กี่ ย ว กั บ
เทคนิค  การสอนการวัดและ
ประเมินผล 

2. อาจารยทุกคนตองเขาอบรม
เกี่ ย วกั บห ลั ก สู ต ร ก า รสอ น
รูปแบบตางๆ และการวัดผล
ประเมินผล ท้ังน้ีเพื่อใหมีความรู
ความสามารถในการประเมินผล
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ท่ี
ผูสอนจะตองสามารถวัดและ
ประเมินผลไดเปนอยางดี 

1. ห ลั ก ฐ า นห รื อ เ อ ก ส า ร
แสดงผลการดําเนินการ 

2. รายงานผลการประเมินการ
เรียนการสอนของอาจารย 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
1.1  ระบบ  

ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ แตละภาคการศึกษา
ไมนอยกวา 15 สัปดาห กรณีท่ีมีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก   

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  
 ไมมี 
  

1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
ไมมี 
 

2.  การดําเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  

ในวันและเวลาราชการ เริ่มเปดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 
ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือน มิถุนายน – กันยายน 
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือน พฤศจกิายน – กุมภาพันธ  

2.2  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
2.2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  
2.2.2 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด

ปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก  ก  
 2.3  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  

การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา และระดับมัธยมศึกษามีความแตกตางกัน ดังนั้น
นักศึกษาใหมอาจมีปญหาเก่ียวกับการปรับตัว ท้ังดานพ้ืนฐานการคํานวณ ภาษา วิธีการเรียน และ 
การใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย   

2.4  กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม แนะนําการวางเปาหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน

มหาวิทยาลัย และการแบงเวลา จัดกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการสรางความสัมพันธของนักศึกษาและ
การดูแลนักศึกษา แตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาและจัดใหการสอนเสริมเพ่ือพัฒนาพ้ืนฐานตางๆ ให
เหมาะสมกับการศึกษาในหลักสูตรตอไป 
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2.5  แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา  

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

ชั้นปท่ี 1 60 60 60 60 60 

ชั้นปท่ี 2 - 60 60 60 60 

ชั้นปท่ี 3 - - 60 60 60 

ชั้นปท่ี 4 - - - 60 60 

รวม 60 120 180 240 240 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - 60 60 
 
2.6  งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย:บาท  

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 

1. คาลงทะเบียน 1,440,000 2,880,000 4,320,000 5,760,000 5,760,000 

2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล      

2.1 งบบุคลากร 1,680,000 1,764,000 1,852,200 1,944,810 2,042,051 

2.2 งบดําเนินการ 42,000 84,000 126,000 168,000 168,000 

2.3 งบลงทุน      

2.3.1 คาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 

2.3.2 คาครุภัณฑ 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 

รวมรายรับ 3,722,000 5,338,000 6,958,200 8,582,810 8,730,051 

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย:บาท  

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 

1. งบบุคลากร 1,680,000 1,764,000 1,852,200 1,944,810 2,042,051 

2. งบดาํเนินการ           

    2.1 คาตอบแทน 18,000 36,000 54,000 72,000 72,000 

    2.2 คาใชสอย 18,000 36,000 54,000 72,000 72,000 

    2.3 คาวัสด ุ 42,000 84,000 126,000 168,000 168,000 

    2.4 คาสาธารณูปโภค 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 

3. งบลงทนุ           
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หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 

    3.1 คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 

    3.2 คาครุภัณฑ 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 

4. เงินอุดหนุน           

   4.1 การทําวิจัย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

   4.2 การบริการวิชาการ 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

รวมรายจาย 2,465,000 2,677,000 2,893,200 3,113,810 3,261,051 
 

 

ประมาณการคาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิต  17,154.83 บาท/คน/ป 
 

2.7  ระบบการศึกษา  
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
2557 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2561  (ภาคผนวก ก  

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา 
 การเทียบโอนหนวยกิตไดเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก  

 

3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
3.1  หลักสูตร  

3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 136 หนวยกิต 
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชา ดังนี้   

1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวนไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
2 หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา  100 หนวยกิต 

2.1) กลุมวิชาเนื้อหา 87 หนวยกิต 
2.1.1) กลุมวิชาบังคับ 57 หนวยกิต 
2.1.2) กลุมวิชาเลือก 30 หนวยกิต 

2.2  กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ 13 หนวยกิต 
       3) หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
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3.1.3 รายวิชาในหมวดตางๆ    

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวนไมนอยกวา   30   หนวยกิต 
ใชหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก ข  

   2) หมวดวิชาเฉพาะ  จํานวนไมนอยกวา                    100        หนวยกิต 
  2.1) กลุมวิชาเนื้อหา จํานวนไมนอยกวา   87   หนวยกิต 
     2.1.1) กลุมวิชาบังคับ บังคับเรียนไมนอยกวา 57   หนวยกิต 

รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ  
MAC126 หลักการบัญชี 3(2-2-5) 

 Principles of Accounting  
MEC101 หลักเศรษฐศาสตร 3(3-0-6) 

 Principles of Economics  
MFB101 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 

 Business Finance  
MHR201 การบริหารทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6) 

 Human Resource Management  
MMK101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 

 Principles of Marketing  
MLM101 หลักการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 3(3-0-6) 

 Principles of Logistics and Supply Chain Management 
MLM103 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ 3(2-2-5) 

 Production and Operations Management    
MLM104 องคการและการจัดการซัพพลายเชน 3(3-0-6) 

 Organization and Supply Chain Management   
MLM204 การจดัการขนสงภายในประเทศ 3(3-0-6) 

 Domestic Transportation Management  
MLM205 การจัดการขนสงระหวางประเทศ 3(3-0-6) 

 International Transportation Management  
MLM207 การปฏิบัติการคลังสินคา 3(2-2-5) 

 Warehousing Operations   
MLM209 การจัดการคลังสินคาและกระจายสินคาข้ันสูง 3(2-2-5) 

 Advance Warehouse and Distribution 
Management 

 

MLM212 คณิตศาสตรและสถิติสําหรับการจัดการโลจิสติกส 3(2-2-5  
 Mathematics and Statistics for Logistics 

Management 
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รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ  
MLM301 กฎหมายการคาเพ่ือการขนสงระหวางประเทศ 3(3-0-6) 

 International Transportation Trade-Law  
MLM311 การจัดการสินคาคงคลัง  3(2-2-5) 

 Inventory Management  
MLM316 การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบและกระจายสินคา 

ระดับโลก 
3(3-0-6) 

 Multimodal transportation and Global Distribution  
MLM317 การจัดการสินคาคงคลังข้ันสูง 3(2-2-5  

 Advance Inventory Management  
MLM414 การวิจัยธุรกิจสําหรับโลจิสติกสและซัพพลายเชน 3(2-2-5) 

 Business Research for Logistics and Supply Chain  
VLE206 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสํานักงาน 3(3-0-6) 

 English for Inter-office Communication  
 
 2.1.2) กลุมวิชาเลือก เลือกเรียนไมนอยกวา        30   หนวยกิต 

รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ  
MGM103 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

 Business Ethic  
MLM211 การจดัการบรรจุภัณฑและการขนถาย  3(2-2-5) 

 Packaging and Material Handling Management  
MLM213 การจัดซ้ือสมัยใหม  3(3-0-6) 

 Procurement and Purchasing   
MLM214 การจัดการโลจิสติกสสมัยใหม 3(3-0-6  

 Modern Logistics Management  
MLM303 ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือโลจิสติกส

และซัพพลายเชน 
3(2-2-5) 

 Information System and Information Technology for  
Logistics and Supply Chain 

MLM307 การจัดการเพ่ือการนําเขาและสงออกสําหรับธุรกิจระดับโลก 3(2-2-5) 
 Import and Export Management  for Global Business  

MLM314 การจัดการตนทุนโลจิสติกส  3(2-2-5) 
 Logistics Cost  Management  

MLM318 การจัดการขอมูลสารสนเทศทางธุรกิจโลจิสติกส 3(2-2-5  
 Logistics Information Management  

MLM319 การวิเคราะหขอมูลและตัวแบบการตัดสินใจ 3(2-2-5) 
 Data Analysis and Decision Models   
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รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ  
MLM325 การจัดการความสัมพันธลูกคา 3(3-0-6) 

 Customer Relationship Management   
MLM341 การประกันภัยสําหรับธุรกิจโลจิสติกส 3(3-0-6) 

 Insurance for Logistics Business  
MLM343 การจัดการซัพพลายเชนสีเขียวเพ่ือความยั่งยืน 3(3-0-6) 

 Green Supply Chain Management for Sustainable  
MLM345 การจําลองสถานการณและการตัดสินใจสําหรับซัพพลายเชน 3(2-2-5) 

 Simulation and Decision Making for Supply Chain  
MLM346 การจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน 3(3-0-6) 

 Logistics and Cross-Border Trade Management  
MLM405 การจัดการซัพพลายเชนเชิงกลยุทธ 3(3-0-6  

 Strategic Supply Chain Management  
MLM406 การจัดการความสัมพันธภายในซัพพลายเชน 3(3-0-6) 

 Supply Chain Relationships Management  
MLM432 การจัดการความเสี่ยงและการหยุดชะงักของธุรกิจ  3(3-0-6  

 Risk and Disruptive Business Management  
MLM433 การจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม 3(3-0-6  

 Modern Trade Management  
VLA106 ภาษาตากาล็อกเบื้องตน 1 3(2-2-5  

 Tagalog for Beginners 1     
VLA107 ภาษาเวียดนามเบื้องตน 1 3(2-2-5  

 Vietnamese for Beginners 1     
VLC101 ภาษาจีนเบื้องตน 1  3(2-2-5  

 Chinese for Beginners 1     

VLC102 ภาษาจีนเบื้องตน 2  3(2-2-5  

 Chinese for Beginners 2     

VLJ101 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน1 3(2-2-5  

 Japanese for Beginners 1  

VLJ102 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน2 3(2-2-5  

 Japanese for Beginners 2  

VLK101 ภาษาเกาหลีเบื้องตน 1 3(2-2-5  

 Korean for Beginners 1     

VLK102 ภาษาเกาหลีเบื้องตน 2 3(2-2-5  
 Korean for Beginners 2     

 2.2) กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ  
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  ใหเลือกเรียนกลุมวิชาใดวิชาหนึ่ง จํานวนไมนอยกวา     13 หนวยกิต    

 2.2.1) กลุมวิชาสหกิจศึกษา 
รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ  

MLM320 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาโลจิสติกสและซัพพลายเชน 1(45) 
 Preparation for Cooperative Education for Logistics  

and Supply Chain 
 

MLM330 สหกิจศึกษาสาขาวิชาโลจิสติกสและซัพพลายเชน 1 6(640  
 Cooperative Education for Logistics and Supply Chain 

1 
 

MLM420 สหกิจศึกษาสาขาวิชาโลจิสติกสและซัพพลายเชน 2  
 Cooperative Education for Logistics and Supply Chain 

2 
6(640  

2.2.2) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 
รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ  

MLM321 การเตรียมการฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาการจัดการ      
โลจิสติกสและซัพพลายเชน 

1(45) 

 Preparation for Professional Experience in Logistics 
and Supply Chain 

 

MLM331 การฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 1 

6(640) 

 Professional Experience in Logistics and  
Supply Chain 1 

 

MLM421 การฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 2 

6(640) 

 Professional Experience in Logistics and  
Supply Chain 2 

 

2.2.3) กลุมวิชาปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพ 
รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ  

MLM332 โครงการพิเศษสาขาวิชาโลจิสติกสและซัพพลายเชน 1 6(640) 
 Professional Experience in Logistics and  

Supply Chain 1 
 

MLM422 โครงการพิเศษสาขาวิชาโลจิสติกสและซัพพลายเชน 2 7(640) 
 Professional Experience in Logistics and  

Supply Chain 2 
 

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี  จํานวนไมนอยกวา         6     หนวยกิต 



  17 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
 

 ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี โดยไมซํ้ากับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาท่ี
กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
 
*** ขอกําหนดเฉพาะ  ในกรณีท่ีศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไมนอยกวา 3 ป และจําเปนตองยุติ
การศึกษา สามารถยื่นขอสําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได โดยตองศึกษารายวิชาไมนอยกวา 90 หนวย
กิต ประกอบไปดวยหมวดวิชาตางๆ ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา    30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา     45 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา       3 หนวยกิต *** 

 
หมายเหตุ ความหมายของรหัสรายวิชา  

 รหัสรายวิชาประกอบดวยอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัวและตัวเลข 3 ตัว 
 อักษรภาษาอังกฤษตัวแรกบงบอกถึงคณะ  
 อักษรภาษาอังกฤษตัวท่ี 2 และ 3 บงบอกถึงสาขาวิชา 
 ตัวเลขตัวท่ี 1 บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป 
 ตัวเลขตัวท่ี 2 และ 3 บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา 

  
 ความหมายของหมวดวิชาและหมูวิชาในหลักสูตร  
  MLM  หมูวิชา การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
  MAC  หมูวิชา การบัญชี 
  MEC หมูวิชา เศรษฐศาสตร 
  MHR หมูวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย 
  MMK หมูวิชา การตลาด 
  MGM หมูวิชา การจัดการท่ัวไป 
  VGE หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
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3.1.4 การจัดแผนการศึกษาในแตละช้ันป 
ช้ันปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
ศึกษาท่ัวไป VGEXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 6 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาบังคับ) 

MMK101 หลักการตลาด 3(3-0-6  
MEC101 หลักเศรษฐศาสตร 3(3-0-6  
MLM101 หลักการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 3(3-0-6  
MLM104 องคการและการจัดการซัพพลายเชน 3(3-0-6  
MAC126 หลักการบัญชี 3(2-2-5) 

รวมหนวยกิต 21 
 
 

ช้ันปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
ศึกษาท่ัวไป VGEXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 6 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาบังคับ) 

MFB101 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6  
MLM103 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ 3(2-2-5  
MHR201 การบริหารทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6  

MLM207 การปฏิบัติการคลังสินคา 3(2-2-5  

MLM204 การจดัการขนสงภายในประเทศ 3(3-0-6  
รวมหนวยกิต 21 

 

 

ช้ันปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
ศึกษาท่ัวไป XXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 6 

หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ) 

MLM209 การจัดการคลังสินคาและกระจายสินคาข้ันสูง 3(2-2-5) 
MLM301 กฎหมายการคาเพ่ือการขนสงระหวางประเทศ 3(3-0-6  

MLM205 การจัดการขนสงระหวางประเทศ 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

(วิชาเลือก  
MLM303 ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

โลจิสติกสและซัพพลายเชน 
3(2-2-5  

MLM213 การจัดซ้ือสมัยใหม 3(3-0-6  

รวมหนวยกิต 21 
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ช้ันปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
ศึกษาท่ัวไป VGEXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 6 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาบังคับ) 

MLM311 การจัดการสินคาคงคลัง 3(2-2-5  

MLM212 คณิตศาสตรและสถิติสําหรับการจัดการโลจิสติกส 3(2-2-5  
หมวดวิชาเฉพาะ  

(วิชาเลือก  
MLM211 การจัดการบรรจุภัณฑและการขนถาย 3(2-2-5  
MLM214 การจัดการโลจิสติกสสมัยใหม 3(3-0-6  

MLM314 การจัดการตนทุนโลจิสติกส 3(2-2-5  

รวมหนวยกิต 21 
 
 

ช้ันปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
ศึกษาท่ัวไป VGEXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 6 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาบังคับ) 

VLE206 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสํานักงาน 3(3-0-6) 
MLM317 การจัดการสินคาคงคลังข้ันสูง 3(2-2-5  

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเลือก  

MLM307 การจัดการเพ่ือการนําเขาและสงออกสําหรับ   
ธุรกิจระดับโลก 

3(2-2-5  

MLM318 การจัดการขอมูลสารสนเทศทางธุรกิจโลจิสติกส 3(2-2-5  

MLM319 การวิเคราะหขอมูลและตัวแบบการตัดสินใจ 3(2-2-5  

หมวดวิชาเฉพาะ 
(กลุมวิชา 

ปฏิบัติการและ        
ฝกประสบการณ

วิชาชีพ  

MLM320 
 
 

MLM321 
 

การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาโลจิสติกส        
และซัพพลายเชน 
หรือ 
การเตรียมการฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 

1(45  

 
 

1(45   
 

รวมหนวยกิต 21 หรือ 22  

หมายเหตุ กรณีท่ีเลือกรายวิชาโครงการพิเศษสาขาวิชาโลจิสติกสและซัพพลายเชน 1 และ 2  ในปการศึกษา
ถัดไป หนวยกิตรวมท่ีสามารถลงทะเบียนเรียนจะเหลือเพียง 21 หนวยกิต เนื่องจากไมตองลงเรียนรายวิชา
การเตรียมโครงการพิเศษฯ 
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ช้ันปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(กลุมวิชา

ปฏิบัติการและฝก
ประสบการณ

วิชาชีพ  

MLM330 สหกิจศึกษาสาขาวิชาโลจิสติกสและซัพพลายเชน 1 
หรือ 

6(640  
 

MLM331 
 

การฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาการจัดการ  
โลจิสติกสและซัพพลายเชน 1 
หรือ 

6(640  
 

 
MLM332 โครงการพิเศษสาขาวิชาโลจิสติกสและซัพพลายเชน 1  6(640  

 
รวมหนวยกิต 6 

 
 

ช้ันปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ  
(วิชาบังคับ) 

MLM414 การวิจัยธุรกิจสําหรับโลจิสติกสและซัพพลายเชน 3(2-2-5  
MLM316 การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบและกระจาย

สินคาระดับโลก 
3(3-0-6  

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเลือก  

MLM405 การจัดการซัพพลายเชนเชิงกลยุทธ 3(3-0-6  
MGM103 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6  

เลือกเสรี FEE001 วิชาเลือกเสร ี 3(3-0-6  

 FEE002 วิชาเลือกเสร ี 3(3-0-6  

รวมหนวยกิต 18  
 
 

ช้ันปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
หมวดวิชา

เฉพาะ 
(กลุมวิชา

ปฏิบัติการและ
ฝกประสบการณ

วิชาชีพ  

MLM420 สหกิจศึกษาสาขาวิชาโลจิสติกสและซัพพลายเชน  2
หรือ 

6(640  
 

MLM421 
 

การฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาการจัดการ 
โลจิสติกสและซัพพลายเชน 2 
หรือ 

6(640  

MLM422 โครงการพิเศษสาขาวิชาโลจิสติกสและซัพพลายเชน 2 7(640  

รวมหนวยกิต 6 หรือ 7 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา  
 

รหัส คําอธิบายรายวิชา น (ท-ป-ศ  
  

MAC126 หลักการบัญชี 3(2-2-5  
Principles of Accounting 
ความรูท่ัวไปเก่ียวกับการบัญชี สมการบัญชี ความหมายและการจําแนกประเภทของ

สินทรัพย หนี้สิน สวนของเจาของ รายได และคาใชจาย เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี การบันทึก
รายการในสมุดรายการข้ันตน การบันทึกในสมุดบัญชีแยกประเภท งบทดลอง รายการปรับปรุง การ
จัดทํางบการเงินสําหรับกิจการใหบริการกิจการซ้ือขายสินคา และกิจการอุตสาหกรรม 
 
MEC101 หลักเศรษฐศาสตร  

Principles of Economics 
3(3-0-6) 

ศึกษาถึงมูลคา ราคา การจัดสรรทรัพยากร พฤติกรรมผูบริโภค อุปสงค อุปทาน 
ปจจัยการผลิต การแขงขัน การคาระหวางประเทศ รายไดประชาชาติ บทบาทของรัฐบาล 
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

 
MFB101 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 

Business Finance 
รายวิชาบังคับกอน : MAC126 หลักการบัญชี 
ขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหนาท่ีของฝายการเงินในธุรกิจ ตลอดจนเปาหมาย

และความสําคัญของการเงินธุรกิจ การวิเคราะหทางการเงิน หลักการเบื้องตนในการจัดหาเงินทุน
ภายในธุรกิจ การจัดสรรเงินทุนเพ่ือใชในการดําเนินธุรกิจ การวางแผนการเงินท่ีเก่ียวกับการเริ่มลงทุน
ของกิจการ การเพ่ิมทุน การขายกิจการ การควบคุมทางการเงิน นโยบายการจัดสรรกําไร และเงินปน
ผล 

 
MGM103 จริยธรรมทางธุรกิจ 

Business Ethic 
3(3-0-6  

ศึกษาแนวคิดท่ีมาของจริยธรรมและเหตุผลท่ีธุรกิจตองมีจริยธรรม รวมท้ังการ
สรางจริยธรรมในองคการธุรกิจ เนนจริยธรรมของผูบริหาร (Management Ethics) และจริยธรรม
ของพนักงาน (Employees’ Ethics) โดยใชกรณีตัวอยางประกอบ 
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รหัส คําอธิบายรายวิชา น (ท-ป-ศ  
  

MHR201 การบริหารทรัพยากรมนุษย  
Human  Resource Management 

3(3-0-6  

ทฤษฎี แนวความคิด และหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย ขอบเขตหนาท่ี
และความรับผิดชอบในการบริหารทรัพยากรมนุษย การวิเคราะห การออกแบบงาน การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การบริหารคาตอบแทน สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารทรัพยากรมนุษย และการบริหารแรงงานสัมพันธ 

 
MLM101 หลักการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน  3(3-0-6  
 Principles of Logistics and Supply Chain Management 

   ศึกษาถึงบทบาท กระบวนการ การดําเนินงานของโลจิสติกสและซัพพลายเชนใน
ระดับภาคธุรกิจ ความสําคัญของกระบวนการโลจิสติกสและซัพพลายเชนตอองคกรและระบบ
เศรษฐกิจ คุณลักษณะของกิจกรรมโลจิสติกส อาทิเชน การพยากรณความตองการของลูกคา การ
จัดหาและจัดซ้ือ การผลิต การขนสง การจัดการสินคาคงคลัง การจัดการคลังสินคา การกระจายสินคา 
การคาระหวางประเทศ กฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของ การบริการลูกคา รวมถึงการวัดผลการปฏิบัติงาน 
การประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกส มาตรฐานการปฏิบัติงานดานโลจิสติกสและซัพพลายเชน 

 
MLM103 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ                                            

Production and Operations Management  
3(2-2-5) 

 รายวิชาบังคับกอน : MLM101 หลักการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
                        หลักพ้ืนฐานของการจัดการการผลิตและปฏิบัติการ ลักษณะและความสําคัญ
ของการผลิต ปจจัยเก่ียวกับการตัดสินใจการผลิตซ่ึงรวมระบบการผลิต การเลือกกระบวนการผลิต 
ฝกปฏิบัติการวางแผนเก่ียวกับผลิตภัณฑและกําลังการผลิต การปรับปรุงการผลิตและดําเนินงาน 
การควบคุมคุณภาพและปริมาณ รวมถึงการบริหารคุณภาพ การเลือกสถานท่ีตั้งโรงงาน ระบบการ
บํารุงรักษา ระบบการจัดซ้ือ  และระบบการควบคุมสินคาคงเหลือกับการจัดการซัพพลายเชน  
 
MLM104 องคการและการจัดการซัพพลายเชน 

Organization and Supply Chain Management 
3(3-0-6  

MLM204 การจัดการขนสงภายในประเทศ  
Domestic Transportation Management 

3(3-0-6  

   หลักการขนสงสินคา รูปแบบการขนสงทางบก ทางทอ ทางราง ทางอากาศ
ภายในประเทศ และการจัดการขนสงสินคาชายแดน การแยกประเภทสินคา การวางแผนการขนสง 
การคิดและควบคุมตนทุน ในการขนสง ความปลอดภัยในการขนสง วิธีการขนสงและขนถายสินคา 
ประเภทและวิธีใน การขนถาย ระเบียบและกฎหมายในการขนสง การใชยานพาหนะใหเหมาะสมใน
การขนสง 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
 

รหัส คําอธิบายรายวิชา น (ท-ป-ศ  
  

MLM205 การจัดการขนสงระหวางประเทศ                          
International Transportation Management 

3(3-0-6  

   หลักการขนสงสินคา รูปแบบการขนสงทางอากาศ ทางน้ํา และการจัดสงสินคา
ชายแดน การแยกประเภทสินคา การวางแผนการขนสง การคิดและควบคุมตนทุนในการขนสง ความ
ปลอดภัยในการขนสง วิธีการขนสงและขนถายสินคา ประเภทและวิธีในการขนถาย ระเบียบและ
กฎหมายในการขนสง การใชยานพาหนะใหเหมาะสมในการขนสง 

 
MLM207 การปฏิบัติการคลังสินคา                       

Warehousing  Operations  
3(2-2-5) 

ศึกษาบทบาทและเปาหมายของคลังสินคา คุณลักษณะพ้ืนฐานของคลังสินคา 
ปฏิบัติการตางๆ ในคลังสินคา ฝกปฎิบัติระบบการจัดการคลังสินคา อุปกรณตางๆ ท่ีใชในคลังสินคา 
โครงรางของพ้ืนท่ีท่ีจัดเก็บสินคาแบบยูนิตโหลด แบบหยิบเปนหีบหอ และแบบหยิบเปนชิ้น การจัด
วางสินคาบนชั้น การหยิบสินคาตามใบสั่ง ตูจัดเก็บสินคาและเอเฟรม การจัดคลังสินคาแบบรวมศูนย
ขามทาหรือศูนยเปลี่ยนถายสินคา 

 
MLM209 การจัดการคลังสินคาและกระจายสินคาข้ันสูง 3(2-2-5) 
 Advance Warehouse and Distribution Management 

การเลือกสถานท่ีตั้ง      การออกแบบผังคลังสินคา กลยุทธและแนวปฏิบัติท่ีดีใน
การจัดการคลังสินคา ระบบโลจิสติกสและซัพพลายเชนและการประเมินความสามารถในการจัดการ
คลังสินคาสําหรับโลจิสติกสและซัพพลายเชน เทคโนโลยใีนคลังสินคา การขนสงลําเลียงสินคาและการ
กระจายสินคาชองทางการกระจายสินคา การกําหนดตําแหนงท่ีตั้งศูนยกระจายสินคา ขนาดและ
จํานวนศูนยกระจายสินคาท่ีเหมาะสม การวัดประเมินดานตางๆของคลังสินคาและการกระจายสินคา 
และการศึกษาผานกรณีศึกษา 

 
MLM211 การจัดการบรรจุภัณฑและการขนถาย  

Packaging and Material Handling Management 
3(2-2-5  

    ระบบบรรจุภัณฑสําหรับงานโลจิสติกสและซัพพลายเชน เพ่ือใหผูเรียน มีความรู
ความเขาใจในหลักการหนาท่ีและความสําคัญของระบบบรรจุภัณฑในอุตสาหกรรม คุณสมบัติของวัสดุ
ตางๆ ท่ีใชในการบรรจุหีบหอ รวมถึงฝกปฏิบัติวางแผนและวิเคราะหระบบบรรจุภัณฑในงาน 
โลจิสติกส และเทคนิคของระบบบรรจุภัณฑ และกิจกรรมการขนถาย รูปแบบวิธีการและอุปกรณใน
การขนถายสินคา 
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รหัส คําอธิบายรายวิชา น (ท-ป-ศ  
  

MLM212 คณิตศาสตรและสถิติสําหรับการจัดการโลจิสติกส 3(2-2-5) 
 Mathematics and Statistics for Logistics Management 

ความนาจะเปน ฟงกชันการแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุมท้ังตอเนื่อง
และไมตอเนื่อง คาคาดหมาย การสุมตัวอยางและการประมาณคา การทดสอบสมมุติฐาน การ
วิเคราะหการถดถอยเชิงเสนอยางงาย   

 
MLM213 การจัดซ้ือสมัยใหม 

Procurement and Purchasing  
3(3-0-6) 

                          ศึกษา บทบาทและความสําคัญของการจัดซ้ือ และการจัดหา กระบวนการใน
การตัดสินใจซ้ือ หลักในการจัดซ้ือ และการจัดหาในแงของซัพพลายเชน กระบวนการในการตัดสินใจ
ซ้ือ หลักในการจัดซ้ือ การวิจัยการจัดซ้ือ การตัดสินใจผลิตเองหรือซ้ือ ท่ีสอดคลองกับการวางกลยุทธ
ธุรกิจ การวางแผนและการกําหนดนโยบายการจัดซ้ือ การประเมินผลการจัดซ้ือ การรับการเก็บรักษา
พัสดุ การประเมินและการควบคุมพัสดุ การวัดและประเมินผูขายปจจัยการผลิต การบริหาร
ความสัมพันธผูจัดจําหนาย ตลอดจนการจัดซ้ือ จัดหาแบบอิเลคทรอนิกส เทคนิคการเจรจาตอรอง 
การวางแผนยุทธวิธีและข้ันตอนในการเจรจาตอรอง และจรรยาบรรณของนกัจัดซ้ือ 
 
MLM214 การจัดการโลจิสติกสสมัยใหม 

Modern Logistics Management 
3(3-0-6) 

การดําเนินการ การวิเคราะหความสูญเปลาดวยเครื่องมือตางๆ  เทคนิคในการ
เพ่ิมความยืดหยุนของกระบวนการผลิต เทคนิคในการปรับเรียบ (ระบบการผลิตแบบดึง ระบบคัมบัง 
การกําหนดขนาดการผลิต ปรับสมดุลการผลิต เปนตน และเทคนิคการปรับปรุงอยางตอเนื่อง  
(ไคเซ็น วิธีการทางซิก -ซิกมา ตั้งแต การระบุปญหา (เทคนิคในการระบุปญหา และเมตริกซทางซิก-
ซิกมา การวัด การวิเคราะห การปรับปรุง และการควบคุมการจัดการตามแนวคิดลีน  โดยการเรียนรู
ผานกรณีศึกษาตางๆ 

 
MLM301 กฎหมายการคาเพ่ือการขนสงระหวางประเทศ  

International Transportation Trade-Law 
3(3-0-6  

     ศึกษากฎหมายการคาระหวางประเทศ ความขัดแยง ของกฎหมายควบคุม
การคาระหวางประเทศ อํานาจและหนาท่ีขององคการคาโลก (WTO) สัญญาการผลิตระหวางประเทศ 
การชําระเงิน เงินตราแลกเปลี่ยนระหวางประเทศ ปญหาเก่ียวกับการคาระหวางประเทศ กฎหมาย
เก่ียวกับการคาชายแดน และการศุลกากร กฎเกณฑการรับขนของทางบก ทางทะเล ทางอากาศ และ
ทางราง ในสวนของสิทธิและหนาท่ีของคูสัญญาฝายตางๆ เนื้อหาของอนุสัญญาเฮก เฮกวิสบี้ แฮม
เบอรก วอรชอว อนุสัญญาตางๆ ท่ีเก่ียวของในปจจุบันท้ังกฎหมายไทยและกฎหมายระหวางประเทศ
รวมท้ังการระงับขอพิพาท 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
 

รหัส คําอธิบายรายวิชา น (ท-ป-ศ  
  

MLM303 ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือโลจิสติกส
และซัพพลายเชน  
Information System and Information 
Technology for Logistics and Supply Chain 

3(2-2-5  

    ศึกษาหนาท่ีของระบบสารสนเทศและการใชระบบสารสนเทศในการจัดการ 
โลจิสติกสและซัพพลายเชน ฝกปฏิบัติการใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสนับสนุนเปาหมายการ
ดําเนินการในดานตาง ๆ และศึกษาระบบสารสนเทศในธุรกิจโลจิสติกสและซัพพลายเชน เพ่ือการ
จัดการระดับกลยุทธและยุทธศาสตร ในการสนับสนุนเปาหมายของการบริการลูกคา การใช
เทคโนโลยีมาชวยในการดําเนินการ อาทิเชน การแลกเปลี่ยนขอมูลอิเลคทรอนิกส (EDI) ระบบ
สน ับสน ุน กา รต ัดส ิน ใ จ  ( DSS) ก า รออกแบบ เค ร ือ ข า ย ( Network Design) ก า รพาณ ิช ย
อิเลคทรอนิกส(e-Commerce) ระบบ Barcode ระบบ RF (Radio Frequency)ระบบ RFID 
(Radio Frequency Identification) ระบบ TMS (Transportation Management System) 
ร ะ บ บ  WMS ( Warehouse Management System)ร ะ บ บ  ERP (Enterprise Resources 
Planning) ตลอดจนแนวโนมของพัฒนาการดานเทคโนโลยีในอนาคต 
 
MLM307 การจัดการเพ่ือการนําเขาและสงออกสําหรับธุรกิจระดับ

โลก 
Import and Export Management  for Global 
Business 

3(2-2-5  

     ศึกษาถึงระเบียบ ขอบังคับ กฎเกณฑ การนําเขาและสงออกตลอดจนระเบียบ
พิธีการศุลกากร กระบวนการตัดสินใจเลือกตลาดและสินคา เทคนิคหรือวิธีการคํานวณตนทุน และ
การตั้งราคาสินคา ข้ันตอนและวิธีการตาง ๆ ในการชําระเงินสินเชื่อในการนําเขาและสงออก 
ความสําคัญของจดหมายสินเชื่อ (Letter of Credit)  การหีบหอ การสงเสริมการขาย การขนสง การ
ประกันภัย การเตรียมเอกสารในการนําเขาและสงออกเง่ือนไขราคาและการสงมอบสินคา และ
ระบบโลจิสติกสและซัพพลายเชน 

 
MLM311 การจัดการสินคาคงคลัง  

Inventory Management 
รายวิชาบังคับกอน : MLM103 การจัดการการผลิตและ
ปฏิบัติการ 

3(2-2-5) 

ศึกษาหลักการและระบบการบริหารสินคาคงคลัง ประเภทของสินคาคงคลัง 
โครงสรางของสินคาคงคลัง ลักษณะปญหาของสินคาคงคลัง เทคนิคการพยากรณความตองการและ
ฝกปฏิบัติการวางแผนระดับการจัดเก็บสินคาคงคลัง การควบคุมสินคาคงคลัง การตรวจนับสินคาคง
คลังในรูปแบบตางๆ การจําแนกแยกหมวดหมูสินคาคงคลัง คํานวณปริมาณการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสมและ
จุดสั่งซ้ือใหม รวมถึงการวางแผนความตองการวัตถุดิบ/วัสดุ  
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รหัส คําอธิบายรายวิชา น (ท-ป-ศ  
  

MLM314 การจัดการตนทุนโลจิสติกส                                             
Logistics Cost  Management 

3(2-2-5) 

                          การศึกษาองคประกอบของตนทุนการผลิตและการจัดสงสินคา การวิเคราะห
ตนทุน การจัดเก็บ การจัดสง และการรับคืนสินคา การประเมินทางเลือกเพ่ือการตัดสินใจ และการ
แสวงหาทางเลือกใหมในการบริหารระบบโลจิสติกสเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และลดความสูญเสียจาก
ระบบโลจิสติกสท่ีดอยประสิทธิภาพ ฝกปฏิบัติการวิเคราะหตนทุนฐานกิจกรรม (Activity Based 
Costing) องคประกอบของตนทุน โลจิสติกส การวิเคราะหตนทุนโลจิสติกส การควบคุมตนทุน 
โลจิสติกส และการลดตนทุนโลจิสติกส 
 
MLM316 การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบและกระจายสินคาระดับ

โลก 
Multimodal transportation and Global 
Distribution 

3(3-0-6) 

ลักษณะท่ัวไปของการขนสงในแตละรูปแบบ ไดแก การขนสงทางบก การขนสง
ทางน้ํา การขนสงทางรางและการขนสงทางอากาศ รวมท้ังวิเคราะหขอดี ขอเสียของการขนสงในแต
ละรูปแบบ โครงขายการขนสง และการเชื่อมโยงระบบการขนสง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือก
รูปแบบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ โครงสรางพ้ืนฐานและสวนประกอบท่ีชวยในการดําเนินการ
ขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบอยางมีประสิทธิภาพ และความรูเก่ียวกับพระราชบัญญัติการขนสง
ตอเนื่องหลายรูปแบบ ศึกษาถึงบทบาทการกระจายสินคา โดยเนนการจัดชองทางการจัดจําหนาย 
และการแจกจายผลิตภัณฑ ระบบงานการจัดจําหนาย การเลือกชองทางการจัดจําหนายการคัดเลือก
คนกลาง บทบาทและหนาท่ีของคนกลาง ความสัมพันธระหวางองคกรในชองทางการตลาด การ
จัดระบบการแจกจายผลิตภัณฑ และการบริการลูกคา โดยมุงเนนดานโลจิสติกสและซัพพลายเชน
ระดับโลก 

 
MLM317 การจัดการสินคาคงคลังข้ันสูง 3(2-2-5) 
 Advance Inventory Management 

สินคาคงคลังในระบบการผลิต การวางแผนความตองการพนักงานรวม การ
วางแผนการผลิตและแผนความตองการวัตถุดิบ การควบคุมสินคาคงคลังสําหรับสินคาท่ีสั่งซ้ือปละไม
เกิน 1-2 ครั้ง สินคาท่ีสั่งซ้ือสมํ่าเสมอทุกชวงเวลา สินคาท่ีมีความตองการคงท่ี สินคาท่ีมีความตองการ
ไมคงท่ี  
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รหัส คําอธิบายรายวิชา น (ท-ป-ศ  
  

MLM318 การจัดการขอมูลสารสนเทศทางธุรกิจโลจิสติกส 
Logistics Information Management 

3(2-2-5) 

บทบาทความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีมีตอการ
จัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน ระบบซอฟแวรจัดการขอมูลท่ีใชในการจัดการและกิจกรรมดาน 
โลจิสติกส การศึกษา วิเคราะหและกําหนดความตองการของผูใช การพัฒนาระบบสารสนเทศท่ี
ครอบคลุมกิจกรรมโลจิสติกสขององคการการออกแบบและบูรณาการระบบสารสนเทศโลจิสติกส การ
นําระบบสารสนเทศดานโลจิสติกสไปใชใหเกิดประสิทธิผล การควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดานโลจิสติกส 
 
MLM319 การวิเคราะหขอมูลและตัวแบบการตัดสินใจ 

Data Analysis and Decision Models   
3(2-2-5  

    การสรางตัวแบบการตัดสินใจท่ีเปนการหาคาท่ีดีท่ีสุดและการประยุกต ตัวแบบ
การโปรแกรมเชิงเสน โปรแกรมเชิงจํานวนเต็ม การตัดสินใจภายใตความไมแนนอน การวิเคราะหการ
ตัดสินใจ การจําลองแบบมอนติคารโลเบื้องตน การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการวิเคราะหปญหา
และหาคําตอบ การประยุกตใชในตัวแบบจัดการสินคาคงคลังพ้ืนฐาน ไดแก ตัวแบบการสั่งซ้ือแบบ
ประหยัด (Economic Order Quantity : EOQ) และตัวแบบสินคาคงคลังท่ีมีการตัดสินใจครั้งเดียว 

 
MLM325 การจัดการความสัมพันธลูกคา                              

Customer Relationship Management  
3(3-0-6  

                          หลักการและความสัมพันธของการใหบริการลูกคา บทบาทการบริการลูกคา
ขององคกรในงานโลจิสติกส การวางแผนกลยุทธในการสรางความพึงพอใจใหลูกคา การออกแบบ
ระบบการวัดผล การดําเนินงานดานโลจิสติกส (Performance Measurement) การใชระบบ
ฐานขอมูลเพ่ือปรับปรุงการบริการลูกคา การสรางความสัมพันธท่ียั่งยืนกับลูกคา การใชคอมพิวเตอร
ประยุกตใชในการบริหารและจัดการความสัมพันธกับลูกคา 

 
MLM341 การประกันภัยสําหรับธุรกิจโลจิสติกส                             

Insurance on Logistics Business 
3(3-0-6) 

                         ลักษณะและขอบเขตของธุรกิจประเภทตางๆ ท่ีเก่ียวของกับโลจิสติกส กฎเกณฑ
และมาตรฐานการประกันภัยในโลจิสติกส ลักษณะความเสี่ยงภัยในการประกอบธุรกิจและเขตความ
คุมครองตามกรรมธรรมประกันภัยท่ีเก่ียวของ  
 
 
 
 
 



  28 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
 

รหัส คําอธิบายรายวิชา น (ท-ป-ศ  
  

MLM343 การจัดการซัพพลายเชนสีเขียวเพ่ือความย่ังยืน  

Green Supply Chain Management for 
Sustainable 

3(3-0-6  

                          ศึกษาความหมาย บทบาท ความสําคัญ ความสัมพันธของการจัดการซัพพลาย
เชนกับสิ่งแวดลอม แนวคิดซัพพลายเชนกับสิ่งแวดลอม หรือความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ผลิตภัณฑ 
การจัดหา การจัดซ้ือ การผลิต การจัดเก็บ การขนสง โลจิสติกสยอนกลับ แนวคิดการนําพลังงาน
ทางเลือกท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีการลดและการจัดการของเสีย นโยบายและกลยุทธการ
จัดการสิ่งแวดลอมกับซัพพลายเชนเพ่ือความยั่งยืน ตลอดจนแนวโนมการพัฒนาการจัดการซัพพลาย
เชนสีเขียวเพ่ือความยั่งยืนในอนาคต 
 
MLM345 การจําลองสถานการณและการตัดสินใจสําหรับซัพพลายเชน 

Simulation and Decision Making for Supply Chain 
3(2-2-5) 

ความหมายและประโยชนของการจําลองสถานการณ ความสําคัญของ
แบบจําลอง และข้ันตอนของการจําลองสถานการณ ครอบคลุม การกําหนดปญหา การรวบรวม และ
การวิเคราะหขอมูล การสรางตัวแบบ การสรางตัวเลขสุม การตรวจสอบ ทดสอบความถูกตองแมนยํา
ของตัวแบบ การออกแบบการทดลองและการทําการทดลอง การประเมินผลลัพธ รวมถึง เทคนิคการ
จําลองปญหาและการตัดสินใจสําหรับซัพพลายเชน 

 

MLM346 การจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน 
Logistics and Cross-Border Trade Management 

3(3-0-6) 

  ศึกษาเศรษฐกิจและโลจิสติกสระดับมหภาค ความสําคัญของโลจิสติกสกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน ลักษณะโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเปนปจจัยสนับสนุนการ
พัฒนาระบบนโยบาย การเชื่อมโยงโลจิสติกสและการคาชายแดน กระบวนการขับเคลื่อนโลจิสติกส 
ข้ันตอนการคาชายแดน แนวปฏิบัติ  การดําเนินการดานเอกสารท่ีเ ก่ียวของ การเชื่อมโยง
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานทางดานโลจิสติกส การวิเคราะหปญหา อุปสรรคและแนวทางการพัฒนา 
โลจิสติกสและการคาชายแดนของไทย 

 
MLM405 การจัดการซัพพลายเชนเชิงกลยุทธ                        

Strategic Supply  Chain Management 
3(3-0-6  

    ศึกษาแนวคิดการวางแผนและการบริหารซัพพลายเชนเชิงกลยุทธ ความ
แตกตางของการวางแผนและการบริหารทั่วไปองคประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ การ
กําหนดเปาหมายของการจัดการซัพพลายเชน กระบวนการและเทคนิคการวางแผน การวาง
นโยบายในดานการจัดการซัพพลายเชน โครงสรางสภาพแวดลอมแหงการแขงขัน การวิเคราะห
สภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก กลยุทธรวมของการจัดการซัพพลายเชน การประเมินผล
และการติดตาม 
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รหัส คําอธิบายรายวิชา น (ท-ป-ศ  
  

MLM406 การจัดการความสัมพันธภายในซัพพลายเชน               
Supply Chain Relationships Management 

3(3-0-6) 

   นิยาม ความหมาย หลักการและแนวคิดของการจัดการความสัมพันธใน 
ซัพพลายเชน บทบาท หนาท่ี ของแตละซัพพลายเชนนโยบาย และความสัมพันธของซัพพลายเชน 
รูปแบบของความรวมมือ (Collaboration Strategy) และการจัดการลูกคาสัมพันธในซัพพลายเชน 
(Customer Relation Management in Supply Chain) การบูรณาการการจัดการความสัมพันธ
ของผูจัดสงวัตถุดิบ (Supplier) และลูกคา (Customer) เครื่องมือ (Tools) และระบบสารสนเทศ แนว
ปฏิบัติท่ีดี และกลยุทธ 

 
MLM320 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาโลจิสติกสและซัพพลายเชน  1(45  

Preparation for Cooperative Education for  
Logistics and Supply Chain 

                         การจัดเตรียมความพรอมของผูเรียนในการรับรูลักษณะของอาชีพ และโอกาส
ของการประกอบอาชีพในสถานประกอบการ พัฒนานักศึกษาใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและ
คุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพในการเตรียมความพรอมกอนออกไปฝกงานจริงในสถาน
ประกอบการ การจัดใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติงานจริงในหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของกับ
การดําเนินธุรกิจทางดานโลจิสติกสหรือซัพพลายเชน เพ่ือเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเรียนรูการทํางาน 
พัฒนาทักษะวิชาชีพ ตลอดจนสามารถแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานได 
 
MLM321 การเตรียมการฝกประสบการณวิชาชีพสาขาการจัดการ 

โลจิสติกสและซัพพลายเชน 
1(45  

Preparation for Professional Experience in Logistics 
and Supply Chain             

                        จัดใหมีกิจกรรมเตรียมพรอมของผูเรียนกอนการออกฝกประสบการณวิชาชีพใน
ดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ   เจต
คติ แรงจูงใจและคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเนนการฝกทักษะข้ันพ้ืนฐานภาคปฏิบัติในงาน
และกิจกรรมสําหรับการฝกประสบการณวิชาชีพสําหรับสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลาย
เชน 
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รหัส คําอธิบายรายวิชา น (ท-ป-ศ  
  

MLM414 การวิจัยธุรกิจสําหรับโลจิสติกสและซัพพลายเชน                        
Business Research for Logistics and Supply 
Chain  

3(2-2-5  

   ความสําคัญของการวิจัยข้ันตอนและวิธีการดําเนินการวิจัย การปฏิบัติการวิจัยโดย
เสนอโครงการวิจัยท่ีเก่ียวของกับงานทางดานโลจิสติกส หรือซัพพลายเชน กําหนดวัตถุประสงคและ
ตั้งสมมติฐานการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและสรุปผลงานวิจัย เพ่ือสามารถนํา
ผลการวิจัยไปใชในงานทางดาน โลจิสติกสหรือซัพพลายเชน 

 
MLM432 การจัดการความเส่ียงและการหยุดชะงักของธุรกิจ  

Risk and Disruptive Business Management  
3(3-0-6  

ศึกษาหลักการพ้ืนฐานและสภาวะท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงในธุรกิจ ลักษณะและ
รูปแบบความเสี่ยง โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง ผลของความเสียงตอธุรกิจ การวัดและประเมินความเสี่ยง
ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กระบวนการจัดการความเสี่ยง เทคนิคและเครื่องมือท่ีใชในการปองกัน
และการควบคุมการเสี่ยง จริยธรรมของผูบริหารและธรรมาภิบาลในการบริหารความเสี่ยง ศึกษาสาเหตุ
ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการชะงักของธุรกิจ การปรับตัวเม่ือเกิดการหยุดชะงักของธุรกิจ ศึกษากรณีศึกษาท่ี
เก่ียวของ 

 
MLM433 การจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม 

Modern Trade Management                                       
3(3-0-6  

     ความหมาย บทบาทหนาท่ีและความสําคัญของการคาปลีกและคาสงท่ีมีตอธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสังคมยุคใหม ปจจัยประเภทตางๆ และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของในการคาปลีกและคาสง 
การวางแผนการคา การดําเนินการ การควบคุมการจัดซ้ือผลิตภัณฑ การเลือกทําเลท่ีตั้ง การกําหนด
ราคา การตกแตงรานคาและการแสดงสินคา ชองทางการจัดจําหนาย การจัดองคกร และการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย การบริหารสินคา จัดหมวดหมูสินคา การจัดซ้ือ การกําหนดราคา การสงเสริม
การตลาด การบริการลูกคา ตลอดจนการดําเนินการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม และกรณีศึกษาดาย
การจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม  

 
MLM330 สหกิจศึกษาสาขาวิชาโลจิสติกสและซัพพลายเชน 1 

Cooperative Education for Logistics  and   
Supply  Chain 1 

6(640  

รายวิชาบังคับกอน : MLM320 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาโลจิสติกส
และซัพพลายเชน                        
การฝกปฏิบัติงานจริงในหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของกับการดําเนิน

ธุรกิจทางดานโลจิสติกส หรือซัพพลายเชน เรียนรูการทํางาน พัฒนาทักษะวิชาชีพ ตลอดจนสามารถ
แกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานได 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
 

รหัส คําอธิบายรายวิชา น (ท-ป-ศ  
  

MLM420 สหกิจศึกษาสาขาวิชาโลจิสติกสและซัพพลายเชน 2 
Cooperative Education for Logistics  and   
Supply  Chain 2 

6(640  

    รายวิชาบังคับกอน : MLM320 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาโลจิสติกส
และซัพพลายเชน    

    ฝกปฏิบัติงานจริงในหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของกับการดําเนิน
ธุรกิจทางดานโลจิสติกส หรือซัพพลายเชน เรียนรูการทํางาน พัฒนาทักษะวิชาชีพ ตลอดจนสามารถ
แกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานได โดยมีอาจารยควบคุมดูแลในฐานะท่ีปรึกษาอยางนอย 
1 ทานและตองผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตร 

 
MLM331 การฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาการจัดการ 

โลจิสติกสและซัพพลายเชน 1 
6(640  

 Professional Experience in Logistics and Supply Chain 1 
                        รายวิชาบังคับกอน : MLM321 การเตรียมการฝกประสบการณวิชาชีพ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
                         ฝกงานภายในสถานศึกษาหรือ สถานประกอบการของทางราชการหรือเอกชน 
หรือทําโครงงานพิเศษ ในสาขาท่ีเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจดานโลจิสติกส หรือซัพพลายเชน  
สามารถจัดทํารายงานการปฏิบัติงานเสนอตอสถานประกอบการและหลักสูตร 
 
MLM421 การฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาการจัดการ 

โลจิสติกสและซัพพลายเชน 2 
6(640  

 Professional Experience in Logistics and Supply Chain 2 
                        รายวิชาบังคับกอน : MLM321 การเตรียมการฝกประสบการณวิชาชีพ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
                         ฝกงานภายในสถานศึกษาหรือ สถานประกอบการของทางราชการหรือเอกชน 
หรือทําโครงงานพิเศษ ในสาขาท่ีเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจดานโลจิสติกส หรือซัพพลายเชน โดยมี
อาจารยควบคุมดูแลในฐานะท่ีปรึกษาอยางนอย 1 ทานและตองผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
หลักสูตร 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
 

รหัส คําอธิบายรายวิชา น (ท-ป-ศ  
  

MLM332 โครงการพิเศษสาขาวิชาโลจิสติกสและซัพพลายเชน 1 6(640  
 Professional Experience in Logistics and Supply Chain 1 
                       รายวิชาบังคับกอน:MLM414 การวิจัยธุรกิจสําหรับโลจิสติกสและซัพพลาย

เชน 
                         การคนควาขอมูลเพ่ือจัดทําโครงการพิเศษภายในสถานประกอบการของทาง
ราชการหรือเอกชน ในสาขาท่ีเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจดานโลจิสติกส หรือซัพพลายเชน โดยมี
อาจารยควบคุมดูแลในฐานะท่ีปรึกษาอยางนอย 1 ทานและตองผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
หลักสูตร โดยจัดใหมีการนําเสนออภปิรายผล และนําผลจากโครงการไปใชในการปฏิบัติจริง  
 
MLM422 โครงการพิเศษสาขาวิชาโลจิสติกสและซัพพลายเชน 2 7(640  
 Professional Experience in Logistics and Supply Chain 2 
                       รายวิชาบังคับกอน : MLM414  การวิจัยธุรกิจสําหรับโลจิสติกสและซัพพลาย

เชน 
                         การคนควาขอมูลเพ่ือจัดทําโครงการพิเศษภายในสถานประกอบการของทาง
ราชการหรือเอกชน ในสาขาท่ีเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจดานโลจิสติกส หรือซัพพลายเชน โดยมี
อาจารยควบคุมดูแลในฐานะท่ีปรึกษาอยางนอย 1 ทานและตองผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
หลักสูตร โดยจัดใหมีการนําเสนออภิปรายผล และนําผลจากโครงการไปใชในการปฏิบัติจริง ท้ังนี้
จะตองมีการเผยแพรผลงานวิชาการ 
หมายเหตุ : *โครงการพิเศษสาขาวิชาโลจิสติกสและซัพพลายเชน 1 และ 2 จะอนุโลมใหนักศึกษาท่ีมี
ความจําเปนไมสามารถลงเรียนในรายวิชาสหกิศึกษาและฝกประสบการณวิชาชีพเทานั้น  
 
MMK101 หลักการตลาด                                                 3(3-0-6  

Principles of Marketing  
   ความหมาย และความสําคัญของการตลาด แนวความคิดปรัชญาทางการตลาด 

หนาท่ีทางการตลาด ประเภทของตลาด สวนประสมทางการตลาด สิ่งแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอ
การตลาด การแบงสวนการตลาดและการตลาดเปาหมาย การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ แรงจูงใจ  
พฤติกรรมผูบริโภค นโยบายทางการตลาด กลยุทธทางการตลาด 
 
VLA104 ภาษาเขมรเบ้ืองตน 1 

Khmer for Beginners 1   
3(2-2-5) 

ฝกและพัฒนาทักษะภาษาเขมร โดยเนนศึกษารูปประโยคและไวยากรณ
เบื้องตน บทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวัน ไดแก การทักทาย การแนะนําตน การบอกเวลา การซ้ือ
ของ เปนตน 

 



  33 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
 

รหัส คําอธิบายรายวิชา น (ท-ป-ศ  
  

VLA106 ภาษาตากาล็อกเบ้ืองตน 1 
Tagalog for Beginners 1    

3(2-2-5) 

ฝกและพัฒนาทักษะภาษาตากาล็อก โดยเนนศึกษารูปประโยคและไวยากรณ
เบื้องตน บทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวัน ไดแก การทักทาย การแนะนําตน การบอกเวลา การซ้ือ
ของ เปนตน 

 
VLA107 ภาษาเวียดนามเบ้ืองตน 1 

Vietnamese for Beginners 1    
3(2-2-5) 

ฝกและพัฒนาทักษะภาษาเวียดนาม โดยเนนศึกษารูปประโยคและไวยากรณ
เบื้องตน บทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวัน ไดแก การทักทาย การแนะนําตน การบอกเวลา การซ้ือ
ของ เปนตน 

 
VLC101 ภาษาจีนเบ้ืองตน 1 

Chinese for Beginners 1    
3(2-2-5) 

ฝกและพัฒนาทักษะภาษาจีน โดยเนนศึกษารูปประโยคและไวยากรณเบื้องตน 
บทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวัน ไดแก การทักทาย การแนะนําตน การบอกเวลา การซ้ือของ เปน
ตน 

 
VLC102 ภาษาจีนเบ้ืองตน 2 

Chinese for Beginners 2 
3(2-2-5) 

รายวิชาบังคับกอน  :   VLC101 ภาษาจีนเบื้องตน 1 
ฝกและพัฒนาทักษะภาษาจีนอยางตอเนื่องรายวิชา VLC101 ภาษาจีนเบื้องตน 

1  ศึกษาไวยากรณและรูปประโยคท่ีซับซอนข้ึน ฝกทักษะภาษาท่ีใชในสถานการณตางๆใน
ชีวิตประจําวันใหกวางข้ึน โดยเนนการใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม 

 
VLJ101 ภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน 1 

Japanese for Beginners 1 
3(2-2-5) 

ฝกและพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุน โดยเนนศึกษารปูประโยคและไวยากรณ
เบื้องตน บทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวัน ไดแก การทักทาย การแนะนําตน การบอกเวลา การซ้ือ
ของ เปนตน 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
 

รหัส คําอธิบายรายวิชา น (ท-ป-ศ  
  

VLJ102 ภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน 2 
Japanese for Beginners 2 

3(2-2-5) 

รายวิชาบังคับกอน: VLJ101 ภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน 1 
ฝกและพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุนอยางตอเนื่องจากรายวิชา VLJ101 ภาษาญี่ปุน

เบื้องตน 1 ศึกษาไวยากรณและรูปประโยคท่ีซับซอนข้ึน ฝกทักษะภาษาท่ีใชในสถานการณตางๆ ใน
ชีวิตประจําวันใหกวางข้ึน โดยเนนการใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม 

 

VLE206 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในสํานักงาน 3(3-0-6) 
 English for Inter-office Communication 
                       ศึกษาคําศัพทและสํานวนท่ีใชในการทํางานและการติดตองาน ไดแก การตอนรับ
และการดูแลลูกคา การบอกรายละเอียดโครงสรางองคกรและหนาท่ีความรับผิดชอบในการทํางาน 
การสนทนาและนัดหมายทางโทรศัพท การเขียนบันทึกขอความและประกาศ และการนําเสนองาน  
 
VLE206 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในสํานักงาน 3(3-0-6) 
 English for Inter-office Communication 
                       ศึกษาคําศัพทและสํานวนท่ีใชในการทํางานและการติดตองาน ไดแก การตอนรับ
และการดูแลลูกคา การบอกรายละเอียดโครงสรางองคกรและหนาท่ีความรับผิดชอบในการทํางาน 
การสนทนาและนัดหมายทางโทรศัพท การเขียนบันทึกขอความและประกาศ และการนําเสนองาน 
  
VLK101 ภาษาเกาหลีเบ้ืองตน 1 

Korean for Beginners 1    
3(2-2-5) 

ฝกและพัฒนาทักษะภาษาเกาหลี โดยเนนศึกษารูปประโยคและไวยากรณ
เบื้องตน บทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวัน ไดแก การทักทาย การแนะนําตน การบอกเวลา การซ้ือ
ของ เปนตน 

 

VLK102 ภาษาเกาหลีเบ้ืองตน 2 
Korean for Beginners 2    

3(2-2-5) 

รายวิชาบังคับกอน: VLK101 ภาษาเกาหลีเบ้ืองตน 1 
ฝกและพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีอยางตอเนื่องจากรายวิชา VLK101 ภาษา

เกาหลีเบื้องตน 1 ศึกษาไวยากรณและรูปประโยคท่ีซับซอนข้ึน ฝกทักษะภาษาท่ีใชในสถานการณ
ตางๆในชีวิตประจําวันใหกวางข้ึน โดยเนนการใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม 
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3.2  ช่ือ สกุล ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย  
3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ ชื่อ–นามสกุล 
ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก สถาบันการศึกษา ปท่ีจบ 
ภาระการสอน  
(ชม./สัปดาห  

2563 2564 2565 2566 
1 นายวชัรพล  

วงศจันทร 
อาจารย บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส  

ทล.บ. (การจดัการขนสง
สินคาทางอากาศ  

มหาวทิยาลัยรามคําแหง 

สถาบันการบินพล
เรือน 

2557 

2553 

12 12 12 12 

2 นางสาวธนิษฐนันท  
จันทรแยม 

อาจารย บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส  

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2552 

2549 

12 12 12 12 

3 นางสาวกิตินันธ   
มากปรางค 

อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมโลจิสติกสแ
การจัดการโซอุปทาน  

วท.บ. (อัญมณีวิทยา  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2557 
 

2553 

12 12 12 12 

4 นางสาวถิรนันท   
ทิวาราตรีวิทย 

อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมโลจิสติกสแ
การจัดการโซอุปทาน  

วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจุ  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2556 
 

2550 

12 12 12 12 

5 นางสาวนิศากร  
มะลิวลัย 

อาจารย บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส  

ศศ.บ. (รัฐศาสตร  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2551 

2545 

12 12 12 12 

3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร 

ลําดับ ชื่อ–นามสกุล 
ตําแหนง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก สถาบันการศึกษา 
ภาระการสอน  
(ชม./สัปดาห  

2563 2564 2565 2566 
1 นายวชัรพล  

วงศจันทร 
อาจารย บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส  

ทล.บ. (การจดัการขนสง
สินคาทางอากาศ  

มหาวทิยาลัยรามคําแหง 

สถาบันการบินพลเรือน 

12 12 12 12 

2 นางสาวธนิษฐนันท  
จันทรแยม 

อาจารย บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส  

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

12 12 12 12 

3 นางสาวกิตินันธ   
มากปรางค 

อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมโลจิสติกสแ
การจัดการโซอุปทาน  

วท.บ. (อัญมณีวิทยา  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

12 12 12 12 

4 นางสาวถิรนันท   
ทิวาราตรีวิทย 

อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมโลจิสติกสแ
การจัดการโซอุปทาน  

วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจุ  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

12 12 12 12 

5 นางสาวนิศากร  
มะลิวลัย 

อาจารย บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส  

ศศ.บ. (รัฐศาสตร  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

12 12 12 12 
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3.2.3 อาจารยพิเศษ 

ลําดับ ชื่อ–นามสกุล 
ตําแหนง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก 
สถาบันการศึกษา ภาระการสอน  

(ชม./สัปดาห  
2558 2559 2560 2561 

1 นายณัชริน   
สกุลสําเภาพล 

อาจารย บธ.ม. (การพัฒนาองคกร  

วท.บ. (การเดินเรือ  

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

 สถาบันพาณิชยนาว ี

6 6 6 6 

2 นายนพปฎล 
สุวรรณทรัพย 

อาจารย M.Sc. (การจัดการโลจิสติกส  
 
 

บธ.บ. (Hotel 
Management) 

University of  
Wollongong, New South 
Wales, Australia. 

มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

6 6 6 6 

3 นายชิตพงษ  
อัยสานนท 

อาจารย บธ.ม.  (รัฐประศาสตร  

ร.บ. (การจัดการทั่วไป  

กจ.ด (สาขาการจัดการ 
การส่ือสาร  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
สวนดุสิต 

6 6 6 6 

4 นายวรางกูร       
อิศรางกูร ณ 
อยุธยา 

อาจารย M.S. Certificate 
(Networking Computer 
integrated in  
Manufacturing)  

วศ.ม. (การจัดการวิศวกรรม  
โลจิสติกสและซัพพลายเชน 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล 

The University  
of Sydney, Sydney, 
Australia. 
 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

6 6 6 6 

5 นางสาวพิชญณี  
ตีรณากรณ 

อาจารย วท.ม. (การจัดการโลจิสติกส  
 

วท.บ. (อุตสาหกรรมอาหาร  
 

บธ.บ. (บริหารการตลาด  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจ
เกลาธนบุรี 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

6 6 6 6 

หมายเหตุ: อาจารยพิเศษตองมีช่ัวโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจํา
หลักสูตรเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้นๆ 

 
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝกประสบการณวิชาชีพ  
  จากการสอบขอมูลจากผูใชบัณฑิต ผูใชบัณฑิตมีความตองการใหบัณฑิตมีประสบการณ 
การทํางานกอนเขาสูอาชีพ ดังนั้นจึงไดกําหนดรายวิชาสหกิจศึกษาในหลักสูตร ซ่ึงจะจัดอยูในหมวด
วิชาเฉพาะ ขอ 2 กลุมวิชาปฏิบัติการและการฝกประสบการณวิชาชีพ โดยมีวิชาการเตรียมฝกสหกิจ
ศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน จํานวน 1 หนวยกิต และรายวิชาสหกิจศึกษา
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน จํานวน 12 หนวยกิต  แตหากนักศึกษามีความ
จําเปนไมสามารถไปฝกประสบการณวิชาชีพในรูปแบบสหกิจศึกษาไดก็จะอนุโลมใหเรียนรายวิชา
โครงการพิเศษสําหรับโลจิสติกส ซ่ึงเนนการศึกษาและนําผลจากการดําเนินโครงการไปปฏิบัติงานแทน
ได หรือ มีรายวิชาเพ่ิมเติมคือการฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและ 
ซัพพลายเชน 
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4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม  
          ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
 4.1.1 มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความรูความเขาใจใน

ทฤษฎีและหลักการมากยิ่งข้ึน 

4.1.2 มีความสามารถบูรณาการความรูท่ีไดเรียนมาเพ่ือนําไปแกปญหาทางโลจิสติกสและ 

ซัพพลายเชนไดอยางเหมาะสม 

4.1.3 มีความสามารถประยุกตใชความรูดาน โลจิสติกสและซัพพลายเชน  ในการปฏิบัติงานได 

4.1.4 มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

4.1.5 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถปรับตัว      

ใหเขากับสถานประกอบการได 

4.1.6 มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได 
4.1.7 มีทักษะการสื่อสารดานการพูด เขียน คิดวิเคราะหประมวลผล 

4.2 ชวงเวลา  
ภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นปการศึกษาท่ี 3 และ ภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นปการศึกษาท่ี 4 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
จัดเต็มเวลาใน 2 ภาคการศึกษา  

 
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัยสหกิจศึกษา 
    การทําโครงงานหรือการวิจัยตองสามารถนําผลจากการจัดทําโครงงานและงานวิจัยไปใชในการ
พัฒนาระบบโลจิสติกสและซัพพลายเชนไดจริง โดยมีจํานวนผูรวมโครงงาน 1-2 คน และมีรายงานท่ี
ตองนําสงตามรูปแบบและระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด อยางเครงครัด   
  5.1 คําอธิบายโดยยอ  

โครงงานหรืองานวิจัยตองเปนหัวขอท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการระบบโลจิสติกสและ  
ซัพพลายเชน  และการประยุกตใชหลักการ  ความรูทางดานโลจิสติกสและซัพพลายเชนในการ
วิเคราะห ออกแบบ  แกไข และพัฒนาระบบการดําเนินงานของทุกองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ มี
ขอบเขตโครงงานท่ีสามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 
 5.2.1 การประยุกตใชทฤษฎี หลักการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชนและอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวของได 
 5.2.2 สามารถนําผลการจากจัดทําโครงงานหรืองานวิจัยไปใชในการปฏิบัติงานจริง หรือ

สามารถเปนตนแบบในการพัฒนาตอได 
           5.2.3 สามารถทํางานเปนทีม สามารถปรับตัวทํางานรวมกับผูอ่ืน 
           5.2.4 ความสามารถในคิดวิเคราะห การสื่อสารดวยภาษาเขียนและภาษาพูด   

5.3 ชวงเวลา  
ภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นปการศึกษาท่ี 3 และ ภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นปการศึกษาท่ี 4 
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5.4 จํานวนหนวยกิต 
 10 หนวยกิต หรือ 12 หนวยกิต 

      5.5 การเตรียมการ  
 5.5.1 การวางแผนและการจัดเตรียมอาจารยผูสอนท่ีมีความรูความสามารถและมี
ประสบการณการทํางานในดานโลจิสติกสและซัพพลายเชนมาใหความรูและถายทอดประสบการณ
การปฏิบัติงานตางๆ  ในหมวดวิชาเฉพาะเพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูวิธีการ  และลักษณะการทํางานจริง
ในดาน โลจิสติกสเพ่ือนําไปเปนขอมูลในการจัดทําโครงงานหรืองานวิจัย  
 5.5.2 กําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษา  จัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา ใหขอมูลขาวสารท่ีมี
เก่ียวกับโครงงานทางเว็บไซต และปรับปรุงใหทันสมัยเสมอ อีกท้ังมีตัวอยางโครงงานใหศึกษา 
 5.5.3 จัดเตรียมหนังสือเอกสารตําราดานโลจิสติกสและซัพพลายเชนและสาขาอ่ืนๆ ไวเพ่ือ 
ศึกษาคนควา 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
 ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําโครงงานหรืองานวิจัย ท่ีบันทึกในสมุดใหคําปรึกษา
โดยอาจารยท่ีปรึกษาและประเมินผลจากรายงานท่ีไดกําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา 
นําเสนอเนื้อหาสาระ โดยโครงงานหรืองานวิจัยดังกลาวนั้นตองสามารถนําไปใชในการทํางานหรือ
นําไปพัฒนาปรับปรุงระบบโลจิสติกสและซัพพลายเชนไดจริง และการจดัสอบการนําเสนอท่ีมีอาจารย
สอบไมต่ํากวา 3 คน   
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. ดานความรู 
- มีความรูพ้ืนฐานใน

ศาสตรท่ีเก่ียวของท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยู
ในเกณฑดี สามารถประยุกต
ไดอยางเหมาะสมในการ
ประกอบวิชาชีพและศึกษาตอ
ในระดับสูง 

รายวิชาบังคับของหลักสูตรตองปูพ้ืนฐานของศาสตรและสราง
ความเชื่อมโยงระหวางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีปฏิบัติการ 
แบบฝกหัด โครงงาน และกรณีศึกษาใหนักศึกษาเขาใจการ
ประยุกตองคความรูกับปญหาจริง 
ชั้นปท่ี 1 ตองมีความรูพ้ืนฐานเฉพาะทางดานโลจิสติกสและ 
ซัพพลายเชน 
ชั้นปท่ี 2 และ 3 ศึกษาเครื่องมือและแนวคิดเพ่ือพัฒนาผลงาน 
เรียนรูปฏิบัติ สามารถนําไปประยุกตใชการจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชนใหเกิดทักษะ คิดเปน ทําเปน  
ชั้นปท่ี 4 ฝกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา 
และมีแนวทางเปนซุปเปอรไวเซอรดานโลจิสติกสและซัพพลายเชน 

2. ดานบุคลิกภาพ มีการสอดแทรกเรื่อง มนุษยสัมพันธและการวางตัวในองคกรธุรกิจ
ในบางรายวิชา และหรือ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม และหรือ
การเตรียมความพรอมกอนการฝกสหกิจศึกษา 

3. ดานภาวะผูนํา และความ
รับผิดชอบตลอดจนมีวินัยใน
ตนเอง 

-  คิดเปน ทําเปน และเลือก
วิธีการแกปญหาไดอยาง
เปนระบบและเหมาะสม 

-  สามารถทํางานรวมกับ
ผู อ่ืน มีทักษะการบริการ
จัดการและทํางานเปนหมู
คณะ 

 1. กําหนดใหมีรายวิชาซ่ึงนักศึกษาตองทํางานเปนกลุม และมี
หัวหนากลุมในการทํารายงานตลอดจนนําเสนอรายงานเพ่ือเปน
การฝกใหนักศึกษาไดสรางภาวะผูนําและการเปนสมาชกิกลุมท่ีดี 
2. มีกิจกรรมนักศึกษาท่ีมอบหมายนักศึกษาหมุนเวียนกันเปน
หัวหนาในการดําเนินกิจกรรม เ พ่ือฝกใหนักศึกษามีความ
รับผิดชอบและมีภาวะผูนํา 
3. มีกติกาท่ีจะสรางวินัยในตนเอง เชน การเขาเรียนตรงเวลา เขา
เรียนอยางสมํ่าเสมอ การมีสวนรวมในชั้นเรียน และสงงานท่ีไดรับ
มอบหมายตรงเวลาเสมอ 
4. โจทยปญหาและโครงงานของรายวิชาตางๆ ควรจัดใหนักศึกษา
ทําเปนงานกลุม เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาไดฝกฝนการทํางานเปน
หมูคณะ 

4. ทั กษะด า น เ ทค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

1. นอกจากตองเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปน
วิชาท่ัวไปแลว ในหลักสูตรจะกําหนดใหเรียนรายวิชาระบบ
สารสนเทศสําหรับโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
2. รายวิชาท่ีมีการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน กําหนดใหนําเสนอ
โดยใช Power Point  เพ่ือเพ่ิมทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. ทักษะการเรียนรูดวย
ตนเอง 

1. การจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหนักศึกษาเรียนรูดวยตนเอง 
โดยใชการสอนท่ียึดผูเรียนเปนสําคัญ 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
- รูจักแสวงหาความรูดวย

ตนเองและพัฒนาตนเอง 
พัฒนางาน และพัฒนา
สังคม ใหมีความรูทันสมัย 
ใฝรู 
 

2. รายวิชาเลือกท่ีเปดสอนตองตอยอดความรูพ้ืนฐานในภาคบังคับ 
และปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร มีโจทยปญหาท่ีทาทายให
นักศึกษาคนควาหาความรูในการพัฒนาศักยภาพ 
3. ตองมีการมอบหมายงานใหนักศึกษาไดสืบคนขอมูล รวบรวม
ความรู ท่ีนอกเหนือจากท่ีไดนําเสนอในชั้นเรียน และเผยแพร
ความรูท่ีไดระหวางนักศึกษาดวยกัน หรือใหกับผูสนใจภายนอก 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
     2.1.1 การเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
    1) ปฏิบัติตนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ในดานความซ่ือสัตยสุจริต เสียสละ มีวินัย 
ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเอง     
    2) ปฏิบัติตนเปนผูมีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบตอสังคม 
  2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม  
    1) การเปนแบบอยาง 
    2) กําหนดกติกาเก่ียวกับเวลาการเขาชั้นเรียน การสงงานท่ีชัดเจน 
    3) การมอบหมายใหศึกษาคนควาโดยระบุแหลงอางอิงใหครบถวน ถูกตอง 
    4  การกําหนดกิจกรรมท่ีมีจิตอาสา 

 2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม  
    1) สังเกตการปฏิบัติตนของนักศึกษา 
    2) ตรวจสอบการเขาชั้นเรียนและการสงสงงานครบ ตรงเวลาท่ีกําหนด 
    3) ตรวจผลงานการศึกษาคนควาท่ีมีการอางอิงครบถวน ถูกตอง การไมคัดลอก
ผลงานของผูอ่ืน (Plagiarism)   
    4) การเขารวมกิจกรรมท่ีมีจิตอาสา 
 2.2 ความรู 
     2.2.1 การเรียนรูดานความรู 
    1) มีความรู  ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีสําคัญในรายวิชาหรือศาสตรของตน 
    2) มีความเขาใจและสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีสําคัญในรายวิชาหรือ
ศาสตรของตนไดอยางถูกตอง ท้ังศาสตรดานการบริหารจัดการธุรกิจ และศาสตรดานโลจิสติกส
และซัพพลายเชน รวมถึงศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ สามารถนําไปประยุกตไดในการวางแผน และ
แกปญหาในกิจกรรมดานโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
  2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู  
    ใชกระบวนการการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productivity-Based-Learning) ซ่ึงเปน
รูปแบบการเรียนรูท่ีมุงเนนใหผูเรียนสรางผลงาน สรางผลผลิต สรางองคความรูจากการเรียนรูเรื่อง
นั้นๆ โดยผานกระบวนการและวิธีการสอนแบบตางๆ เชน 
    1) การสอนแบบโครงงาน (Project-Based-Learning) 
    2) การสอนแบบสืบเสาะหาความรู (Inquiry)  
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    3) การสอนแบบวัฏจกัรการสืบเสาะหาความรู (Inquiry cycle)  
  2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู  
    1) ตรวจสอบกระบวนการทํางาน ผลผลิตและผลลัพธของงาน 
    2) ตรวจผลงานการศึกษาคนควาท่ีมีเนื้อหาครบถวน ถูกตอง 
    3) การทดสอบยอย การทดสอบกลางภาค การทดสอบปลายภาค 
 2.3 ทักษะทางปญญา 
      2.3.1 การเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
    1) สามารถแสดงทักษะการคิดอยางเปนระบบ คิดอยางมีวิจารณญาณอยาง
สมํ่าเสมอ 
    2) สามารถวิเคราะห สังเคราะห บูรณาการความรูและทักษะท่ีเก่ียวของในศาสตร
ของตนเพ่ือนําไปประยุกตใชไดอยางถูกตองเหมาะสม 
  2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  
    1) จัดกิจกรรมการอภิปราย การระดมสมอง การคิดวิเคราะห สังเคราะห การ
เชื่อมโยงความรูและการสรุปผลการเรียนรู 
    2) กิจกรรมการโตวาที 
      2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา (ตัวอยาง  
    1) ประเมินจากการนําเสนอผลการอภิปราย การระดมสมอง การคิดวิเคราะห 
สังเคราะห การเชื่อมโยงความรูและการสรุปผลการเรียนรู 
    2) ประเมินจากขอมูล เนื้อหาท่ีนํามาใชในการโตวาที 
 2.4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.4.1 การเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
    1) สามารถแสดงบทบาทผูนํา ผูตาม และการเปนสมาชิกท่ีดีของกลุมไดอยาง
เหมาะสมกับบทบาทและสถานการณ  
    2) มีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมายท้ังของตนเองและของสวนรวม 
  2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  
    1) การมอบหมายใหทํากิจกรรมกลุมในลักษณะตางๆ ท้ังในชั้นเรียนและนอกชั้น
เรียน 
    2) จัดกิจกรรมการนําเสนอขอมูลเปนกลุม 
       2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  
    1) สังเกตความรับผิดชอบตอหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายท้ังในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
    2) สังเกตการแสดงบทบาทผูนํา ผูตาม การเปนสมาชิกท่ีดีของกลุมและสังเกต
ความสัมพันธระหวางผูเรียน 
    3) สังเกตความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย 
    4) จัดกิจกรรมการสะทอนความคิด (Reflection) 
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 2.5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     2.5.1 การเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
    1) สามารถประยุกตความรูทางคณิตศาสตรเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแกปญหา คนควาขอมูลและนําเสนอไดอยางเหมาะสม 
    2) สามารถใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึง
การใชภาษาในการคนควาขอมูลเพ่ือจัดทํารายงานและนําเสนออยางถูกตองเหมาะสม 
      2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   
    1) การมอบหมายใหสืบคนขอมูลจากหนังสือ เอกสาร งานวิจัย และอินเทอรเน็ต 
และฐานขอมูลตางๆ   
    2) การใชเทคโนโลยี ภาษาและการสื่อสารรูปแบบตางๆ ในการนําเสนอขอมูล เชน 
การจัดทํา power point การจัดทําแผนท่ีความคิด (Mind Map) เปนตน  
    3) การฝกวิเคราะหเชิงเชิงตัวเลขดานตางๆ   

  4) จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณ
จําลอง และสถานการณเสมือนจริง และนําเสนอการแกปญหาท่ีเหมาะสม เรียนรูเทคนิคการ
ประยุกตใชหลักการบริหารธุรกิจ และหลักการโลจิสติกสและซัพพลายเชนไดในหลากหลาย
สถานการณ  
  2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    1) ตรวจผลงานการสืบคนขอมูลจากหนังสือ เอกสาร งานวิจัย และอินเทอรเน็ต 
    2) ตรวจผลงานการใชเทคโนโลยีในการนําเสนอขอมูล  
    3) ตรวจงานการวิเคราะหเชิงเชิงตัวเลขดานตางๆ  

 
3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
(Curriculum Mapping)
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 
3.  ทักษะทาง

ปญญา 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ 

ระหวางบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.  ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
1.  MAC126 หลักการบัญชี           
2.  MEC101 หลักเศรษฐศาสตร           
3.  MFB101 การเงินธุรกิจ           
4.  MGM103 จริยธรรมทางธุรกิจ           
5.  MHR201 การบริหารทรัพยากรมนุษย           
6.  MMK101 หลักการตลาด           
7.  MLM101 หลักการจดัการโลจสิติกสและซัพพลายเชน           
8.  MLM103 การจัดการการผลติและปฏิบัติการ           
9.  MLM104 องคการและการจัดการซัพพลายเชน           
10.  MLM204 การจัดการขนสงภายในประเทศ           
11.  MLM205 การจัดการขนสงระหวางประเทศ           
12.  MLM207 การปฏิบัติการคลังสินคา           
13.  MLM209 การจัดการคลังสินคาและกระจายสินคาข้ันสูง           
14.  MLM211 การจัดการบรรจุภณัฑและการขนถาย            
15.  MLM212 คณิตศาสตรและสถิติสําหรับการจดัการโลจสิติกส           
16.  MLM213 การจัดซื้อสมัยใหม            
17.  MLM214 การจัดการโลจิสติกสสมัยใหม           
18.  MLM301 กฎหมายการคาเพ่ือการขนสงระหวางประเทศ           
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 
3.  ทักษะทาง

ปญญา 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ 

ระหวางบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.  ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
19.  MLM303 ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

โลจสิติกสและซัพพลายเชน 
          

20.  MLM307 การจัดการเพ่ือการนําเขาและสงออกสําหรับธุรกิจ
ระดับโลก 

          

21.  MLM311 การจัดการสินคาคงคลัง            

22.  MLM314 การจัดการตนทุนโลจิสติกส            

23.  MLM316 การขนสงตอเน่ืองหลายรูปแบบและกระจายสินคา
ระดับโลก 

          

24.  MLM317 การจัดการสินคาคงคลังข้ันสูง           

25.  MLM318 การจัดการขอมูลสารสนเทศทางธุรกิจโลจิสติกส           

26.  MLM319 การวิเคราะหขอมลูและตัวแบบการตัดสินใจ           

27.  MLM320 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาโลจิสติกสและ 
ซัพพลายเชน 

          

28.  MLM321 การเตรียมการฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชา 
การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 

          

29.  MLM325 การจัดการความสัมพันธลูกคา           

30.  MLM330 สหกิจศึกษาสาขาวิชาโลจิสติกสและซัพพลายเชน 1           

31.  MLM331 การฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาการจัดการ 
โลจสิติกสและซัพพลายเชน 1 

          

32.  MLM332 โครงการพิเศษสาขาวิชาโลจิสติกสและซัพพลายเชน 1           

33.  MLM341 การประกันภัยสําหรับธุรกิจโลจิสติกส           
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 
3.  ทักษะทาง

ปญญา 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ 

ระหวางบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.  ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
34.  MLM343 การจัดการซัพพลายเชนสีเขียวเพ่ือความยั่งยืน           

35.  MLM345 การจําลองสถานการณและการตดัสินใจสําหรับ 
ซัพพลายเชน 

          

36.  MLM346 การจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน           

37.  MLM405 การจัดการซัพพลายเชนเชิงกลยุทธ           

38.  MLM406 การจัดการความสัมพันธภายในซพัพลายเชน           

39.  MLM414 การวิจัยธุรกิจสําหรับโลจิสติกสและซัพพลายเชน           

40.  MLM432 การจัดการความเสี่ยงและการหยดุชะงักของธุรกิจ            

41.  MLM433 การจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม           

42.  MLM420 สหกิจศึกษาสาขาวิชาโลจิสติกสและซัพพลายเชน 2           

43.  MLM421 การฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาการจัดการ 
โลจสิติกสและซัพพลายเชน 2 

          

44.  MLM422 โครงการพิเศษสาขาวิชาโลจิสติกสและซัพพลายเชน 2           

45.  VLA104 ภาษาเขมรเบ้ืองตน 1           

46.  VLA106 ภาษาตากาล็อกเบ้ืองตน 1           

47.  VLA107 ภาษาเวียดนามเบ้ืองตน 1           

48.  VLC101 ภาษาจีนเบ้ืองตน 1           

49.  VLC102 ภาษาจีนเบ้ืองตน 2           

50.  VLE206 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสํานักงาน           

51.  VLJ101 ภาษาญี่ปุนเบ้ืองตน 1           

52.  VLJ102 ภาษาญี่ปุนเบ้ืองตน 2           
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 
3.  ทักษะทาง

ปญญา 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ 

ระหวางบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.  ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
53.  VLK101 ภาษาเกาหลีเบ้ืองตน 1           

54.  VLK102 ภาษาเกาหลีเบ้ืองตน 2           
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หมวดท่ี 5  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (ผลการเรียน) 
 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
2557 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2561 (ภาคผนวก ก  

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

มีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ดังนี้ 
1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประเมินขอสอบของแตละรายวิชา วาสอดคลองกับความ

มาตรฐานผลการเรียนรูหรือไม 
2) การประเมินผลการเรียนของแตละรายวิชาตองผานท่ีประชุมของสาขาวิชาการจัดการ         

โลจิสติกสและซัพพลายเชนหรือคณะกรรมการท่ีสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน
แตงตั้ง 

3) การประเมินขอสอบกลางของสาขาวิชา ฯ ของกลุมทักษะการเรียนรู ท่ีจําเปนในแตละ
ระดับชั้นป และผลการประเมินผลการการวัดระดับทักษะการเรียนรู ท่ีตองผานท่ีประชุมของสาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชนหรือคณะกรรมการท่ีสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและ       
ซัพพลายเชนแตงตั้ง 

4) พิจารณาจากการรายงานการประเมินผลการปฏิบัติในรายวิชาสหกิจศึกษา ซ่ึงทางสถาน
ประกอบการเปนผูรายงานวานักศึกษาปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานหรือไม 

5) พิจารณาจากการทวนสอบในรายวิชาสหกิจศึกษา ผานท่ีประชุมของสาขาวิชาการจัดการ      
โลจิสติกสและซัพพลายเชนหรือคณะกรรมการท่ีสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน
แตงตั้ง 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 
2.1.1 มีการวางแผนการกําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาให

เปนสวนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยท่ีจะตองทําความเขาใจตรงกันท้ัง
มหาวิทยาลัยและนําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงผูประเมินภายนอกตองสามารถตรวจสอบได 

2.1.2 ใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา 
2.1.3 การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน

สถาบันการศึกษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล 
2.1.4 พิจารณาจากรายงานการประเมินผลการฝกงานในรายวิชาสหกิจศึกษาซ่ึงทางสถาน

ประกอบการเปนผูรายงานวานักศึกษาปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานหรือไม 
2.1.5 พิจารณาทวนสอบจากคะแนนสอบ หรืองานท่ีไดรับมอบหมายวาสอดคลองกับความ

รับผิดชอบตอผลการเรียนรูหรือไม 
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2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
วางแผน การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาการทําวิจัย

สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตท่ีทําอยางตอเนื่องและนําผลวิจัยท่ีไดยอนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมท้ังการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหนวยงานโดยองคกรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะดําเนินการดังตัวอยางตอไปนี้ 

2.2.1 ภาวการณไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตท่ีจบการศึกษา ระยะเวลาในการ
หางานทํา ความพอใจของผูใชบัณฑิตตอความรู ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ 

2.2.2 การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การใชแบบสอบถาม
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ ในคาบ
ระยะเวลาตางๆ เชน ปท่ี 1 ปท่ี 4 เปนตน 

2.2.3 การประเมินตําแหนง และหรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต 
2.2.4 การประเมินจากบัณฑิต ท่ีไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจาก

สาขาวิชาท่ีเรียน รวมท้ังสาขาอ่ืนๆ ท่ีกําหนดในหลักสูตรท่ีเก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต 
รวมท้ังเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งข้ึนดวย 

2.2.5 ความเห็นจากผูทรงวุฒิภายนอก ท่ีมาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษตอ
ความพรอมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการเรียนรู และการ
พัฒนาองคความรูของนักศึกษา 

2.2.6 ผลงานของนักศึกษาท่ีวัดเปนรูปธรรมได อาทิ (1 จํา นวนโครงงานท่ีสามารถนําผลไป
ดําเนินงานได (2 จํา นวนงานวิจัยของนักศึกษาท่ีนําผลการวิจัยไปปรับปรุงในการทํางาน (3 จํา นวน
รางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (4 จํา นวนกิจกรรมการบริการวิชาการแกสังคม (5 จํา นวนกิจกรรม
อาสาสมัครในองคกรท่ีทําประโยชนตอสังคม 

2.3 ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเม่ือส้ินปการศึกษา 
  ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเม่ือสิ้นปการศึกษาสําหรับสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน มุงสรางบัณฑิตใหมีความรู (Knowledge) ในองคความรูดานการจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน ใหมีความสามารถดานการปฏิบัติ (Capability) และทักษะ (Skill) ดานภาษา การ
คิดคํานวณ การใชเทคโนโลยีในการทํางานและการดําเนินชีวิต โดยความคาดหวังของผลลัพธการ
เรียนรูของนักศึกษาในแตละชั้นป มีดังนี้ 
ช้ันปท่ี ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรู 

1 นักศึกษามีความรูเฉพาะทางเพ่ิมข้ึน 80% ของนักศึกษาท้ังหมด ในดานความรูพ้ืนฐาน
และการประยุกตการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 

2 นักศึกษามีความสามารถเฉพาะทางเพ่ิมข้ึน 80% ของนักศึกษาท้ังหมดในการประยุกต
การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 

3 นักศึกษามีความรูและปฏิบัติ ทักษะ เฉพาะทางเพ่ิมข้ึน 80% ของนักศึกษาท้ังหมด  
(WIL: Work Integrated Learning) 
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ช้ันปท่ี ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรู 
4 นักศึกษาสามารถสรางองคความรูใหมๆ เก่ียวกับการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน

ผานกระบวนการวิจัยและการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
 นักศึกษาไดรับการตอบรับและยอมรับในการทํางานตอเนื่องจากการออกฝกสหกิจ  

รอยละ 60 ของนักศึกษาท้ังหมด 
 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยองลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี  
วาดวยการจัดการอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2561  
(ภาคผนวก ก  
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม  
1.1 ดําเนินการจัดปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบาย

ของมหาลัยและคณะตลอดจนในหลักสูตรท่ีสอน ซ่ึงอาจารยใหมทุกคนตองผานการอบรมภายใน 1 ป
ท่ีไดรับการบรรจุและแตงตั้ง 

1.2 สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริม
การสอนและการวิจัยอยางตอเนื่อง การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพ่ือ
เพ่ิมพูนประสบการณ 

1.3 กําหนดใหมีการแนะนําอาจารยพิเศษใหเขาใจเก่ียวกับวัตถุประสงคของหลักสูตรตลอดจน
รายวิชาท่ีจะสอน 

 
2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
2.1.1 สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณ เพ่ือ

สงเสริมการสอนและการวิจัยอยางตอเนื่อง สนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพในองคกรตางๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลา
ศึกษาตอเพ่ือพัฒนาองคความรูใหมีความทันสมัยตลอดเวลา 

2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย อาจารย
อยางนอยรอยละ 75 ของจํานวนอาจารยท้ังหมดตองผานการอบรมหลักสูตรเก่ียวกับการสอนแบบ
ตาง ๆ การสรางแบบทดสอบตาง ๆ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรูท่ีอิงพัฒนาการของผูเรียน     
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน การใชและผลิตสื่อการสอนโดยอยางนอยตอง
อบรมป ไมนอยกวาปละ 30 ชั่วโมงตอปการศึกษา 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 
2.2.1 สนับสนุนการมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา

ความรูและคุณธรรม 
2.2.2 สงเสริมสนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรง

ในสาขาวิชา 
2.2.3 สงเสริมสนับสนุนการทําวิจัยท้ังการวิจัยในสาขาอาชีพ และการวิจัยเพ่ือพัฒนา       

การเรียนการสอน ตลอดจนใหแรงจูงใจแกผูท่ีมีผลงานทางวิชาการอยางประจักษ 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การกํากับมาตรฐาน 
หลักสูตรมีการดําเนินงานเก่ียวกับอาจารยตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
1.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

1.1.1 มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ซ่ึงทําหนาท่ีในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอน ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนา
หลักสูตร 

1.1.2 มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไมนอยกวา 5 คน ตองอยูประจําหลักสูตรนั้น
ตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา โดยจะเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลา
เดียวกันไมได 

1.1.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน 
ข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย และมีผลงาน
ทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนง 

ทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
1.2 อาจารยประจําหลักสูตร 
กําหนดใหอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอนข้ันตํ่า

ปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือมีตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย และมีผลงานทาง
วิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทาง
วิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 

2. บัณฑิต 
จัดใหมีการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูในวิชาการ

และวิชาชีพมีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 คือ
เปนผูมีความรู มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง สามารถประยุกตใชความรู
เพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขท้ังรางกายและจิตใจมีความสํานึกและความรับผิดชอบใน
ฐานะพลเมืองและพลโลก และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

2.1 สงเสริมสนับสนุนใหบัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2552 คือ 

2.1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 
2.1.2 ดานความรู 
2.1.3 ดานทักษะทางปญญา 
2.1.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.1.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.2 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
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โดยสํารวจจากบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติภาคพิเศษได
งานทําหรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจําภายในระยะเวลา 1 ป นับจากวันท่ีสําเร็จการศึกษา
เม่ือเทียบกับบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้นๆ ไมนอยกวารอยละ 70 

3. นักศึกษา 
3.1 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 

3.1.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอ่ืนๆ แกนักศึกษา 
คณะฯ มีการแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาท่ีมี

ปญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการไดโดยอาจารยของคณะทุกคน
จะตองทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษา และทุกคนตองกําหนดชั่วโมงให
คําปรึกษา (Office Hours) เพ่ือใหนักศึกษาเขาปรึกษาไดนอกจากนี้ ตองมีท่ีปรึกษากิจกรรมเพ่ือให
คําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแกนักศึกษา 

3.1.2 การอุทธรณของนักศึกษา 
กรณีท่ีนักศึกษามีความสงสัยเก่ียวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถท่ีจะยื่นคํารอง

ขอดูกระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชา
ได 

3.2 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
3.2.1 ความตองการบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศในตลาดแรงงานของสังคมมีมาก 

โดยนักศึกษาสําเร็จการศึกษาไดงานทําไมเกิน 6 เดือน 
3.2.2 จากผลสํารวจเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร พบวาผูใชบัณฑิตตองการบัณฑิตท่ีมีทักษะดาน

ภาษาตางประเทศและดานทักษะการปฏิบัติคอมพิวเตอร สามารถปฏิบัติงานไดจริง 
3.3 การประกันคุณภาพดานนักศึกษา 

3.3.1 การรับนักศึกษา 
เกณฑท่ีใชในการคัดเลือกนักศึกษามีความโปรงใส ชัดเจนและสอดคลองกับคุณสมบัติของ

นักศึกษาท่ีกําหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือท่ีใชในการคัดเลือก ขอมูล หรือวิธีการคัดเลือกนักศึกษาให
ไดนักศึกษาท่ีมีความพรอมทางปญญา สุขภาพกายและจิต ความมุงม่ันท่ีจะเรียน และมีเวลาเรียน
เพียงพอเพ่ือใหสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด โดยดําเนินการดังตอไปนี้ 

1) มีระบบ กลไกในการคัดเลือกนักศึกษา 
2) มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ /ดําเนินการ 
3) มีการประเมินกระบวนการ 
4) มีการปรับปรุง/พัฒนา กระบวนการจากผลการประเมิน 
5) มีผลจากการปรับปรงุเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

3.3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
การสงเสริมและพัฒนานักศึกษาดําเนินการดังตอไปนี้ 

1) มีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษา 
2) มีการนําระบบและกลไกไปสูการปฏิบัติและดําเนินการ 
3) มีการประเมินกระบวนการ 
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4) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
5) มีผลจากการปรับปรงุเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

3.3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
ผลท่ีเกิดกับนักศึกษามีรายงานผลการดําเนินการดังตอไปนี้ 
1) การคงอยูของนักศึกษา 
2) การสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
3) ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

4. อาจารย 
4.1 การบริหารคณาจารย 

4.1.1 การรับอาจารยใหม 
มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย โดย

อาจารยใหมจะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป ในสาขาวิชาหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ และ
ตองมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษไดตามเกณฑท่ีกําหนดไวในประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารยประจํา 

4.1.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 
ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือเตรียมไวสําหรับ
การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และได
บัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

4.1.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 
สําหรับอาจารย พิ เศษถือว า มีความสํา คัญมาก เพราะจะเปนผู ถ ายทอด

ประสบการณตรงจากการปฏิบัติใหกับนักศึกษา ดังนั้นคณะฯ ตองกําหนดนโยบายวาใหอาจารยพิเศษ
ตองมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา และมีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น 
และอาจารยพิเศษจะตองเปนผูมีประสบการณตรงวุฒิการศึกษาข้ันต่ําปริญญาโท หากมีวุฒิการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาโทตองมีประสบการณการทํางานท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาท่ีสอนไมนอยกวา 6 ป และ
ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
เรื่อง เกณฑการพิจารณาและการแตงตั้งอาจารยพิเศษ 

4.2 การประกันคุณภาพดานหลักสูตร 
4.2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

ดําเนินการบริหารและพัฒนาอาจารยดังตอไปนี้ 
1 มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย  
2 มีการนํา ระบบและกลไกไปสูการปฏิบัติและดําเนินงาน 
3 ประเมินกระบวนการการดํา เนินการบริหารและพัฒนาอาจารย 
4 มีการปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน  

4.2.2 คุณภาพอาจารย 
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1 อาจารยตองมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกรอยละ 20 ข้ึนไปของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

2 อาจารยตองมีตํา แหนงทางวิชาการรอยละ 60 ข้ึนไปของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

3 มีคารอยละของผลรวมถวงน้ํา หนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรรอยละ 20 ข้ึนไป 

4.2.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 
มีการรายงานผลการดําเนินงานเก่ียวกับอาจารยดังนี้ 
1 การคงอยูของอาจารย  
2 ความพึงพอใจของอาจารย  

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผูเรียน 
5.1 การบริหารหลักสูตร 

หลักสูตรมีการบริหารหลักสูตรตามโครงสรางคณะ โดยรองคณบดีฝายวิชาการ ประธาน
หลักสูตรทําหนาท่ีจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และวัตถุประสงคของหลักสูตร ระบบและกลไกในการบริหาร
หลักสูตร มีดังนี้ 

5.1.1 มีการบริหารหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (TQF) 

5.1.2 มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสรางคณะวิทยาการจัดการ คือ คณบดีรองคณบดี
ฝายวิชาการ คณะกรรมการประจําหลักสูตร ทําหนาท่ีบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานและวัตถุประสงคของหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีหนวยงานเลขานุการคณะทําหนาท่ี
ประสานงานอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอนการบริหารทรัพยากรการจัดการ 

5.1.3 มีคณะกรรมการประจําหลักสูตร ทําหนาท่ีกําหนดนโยบาย แผนงานและแผน 
ปฏิบัติการ ดังตอไปนี้ 

1 รวมกันกํา หนดปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรใหสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยึดมาตรฐานวิชาการและ
วิชาชีพในระดับอุดมศึกษา 

2 กํา หนดคุณสมบัติผูเขาศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาใหมี
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีตองการ 

3 ดํา เนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพสังคมและ
มาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ อีกท้ังแปลงหลักสูตรสูกระบวนการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลการใชหลักสูตร 

4 เสนออาจารยผูสอนในแตละรายวิชาท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับจํานวน
นักศึกษาทําการประเมินประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 

5 สงเสริม สนับสนุนอาจารยในหลักสูตรใหพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  
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6 รับผิดชอบในการกํา หนดแหลงฝกประสบการณวิชาชีพท่ีเหมาะสมจัดอาจารย
จัดอาจารยนิเทศ เตรียมความพรอมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพ 

7 จัดทํา โครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ ในการสรางปรับปรุงหองปฏิบัติการ 
วัสดุอุปกรณ ครุภัณฑและอ่ืนๆ อันจะเอ้ือตอการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

5.2 การบริหารจัดการเรียนการสอน 
5.2.1 การเตรียมความพรอมกอนการเปดการเรียนการสอน 

1 แตงตั้งอาจารยประจํา หลักสูตรท่ีมีคุณสมบัติตรง หรือสัมพันธกับสาขาวิชา 
2 หลักสูตรมอบหมายผูสอนเตรียมความพรอมในเรื่องอุปกรณการเรียนการสอน 

สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ รวมท้ังการติดตามผลการ
เรียนการสอนและการจัดทํารายงาน 

5.2.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน 
1 สาขาวิชาจัดทํา ระบบสังเกตการณจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหทราบปญหา 

อุปสรรคและขีดความสามารถของผูสอน 
2 สาขาวิชาสนับสนุนใหผูสอนจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนความใฝรูของผูเรียน 

และใชสื่อประสมอยางหลากหลาย 
3 เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอน สาขาวิชา/มหาวิทยาลัยจัดทํา ระบบการประเมินผล

ผูสอน โดยผูเรียน ผูสอนประเมินการสอนของตนเอง และผูสอนประเมินผลรายวิชา 
4 เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา สาขาวิชา ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอนการ

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
5 เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตละปสาขาวิชาจัดทํารางรายงานผลการ

ดําเนินงานหลักสูตรประจําปซ่ึงประกอบดวยผลการประเมินคุณภาพการสอน รายงานรายวิชา ผลการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เสนอตอคณบดี 

6 คณะกรรมการประจํา หลักสูตรจัดประชุมอาจารยประจําหลักสูตรวิเคราะหผล
การดําเนินงานหลักสูตรประจําปและใชขอมูลเพ่ือการปรับปรุงกลยุทธการสอนทักษะของอาจารย
ผูสอนในการใชกลยุทธการสอน และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีสงผลกระทบตอคุณภาพของหลักสูตร 
และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี 

5.3 การติดตามประเมินผลหลักสูตร 
5.3.1 จัดทํามาตรฐานข้ันต่ําของการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาใหบังเกิดประสิทธิผล 
5.3.2 มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของบัณฑิตกอนสําเร็จการศึกษา 
5.3.3 มีระบบการประเมินอาจารยชัดเจน และแจงใหผูเก่ียวของทราบ 
5.3.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ทุกภาคการศึกษา 
5.3.5 เม่ือครบรอบ 4 ปสาขาวิชาเสนอแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิประเมินผลการดําเนินงาน

หลักสูตร โดยประเมินจากการเยี่ยมชม รางรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร และจัดประเมิน
คุณภาพหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปสุดทายกอนสําเร็จการศึกษา และผูใชบัณฑิต 
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5.3.6 แตงตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร ท่ีมีจํานวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑของ
สกอ. เพ่ือใหมีการปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุก 5 ปโดยนําความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิบัณฑิตใหม 
ผูใชบัณฑิต การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีผลกระทบตอลักษณะท่ีพึงประสงคของ
บัณฑิตมาประกอบการพิจารณา 

5.4 การประกันคุณภาพดานหลักสูตร 
5.4.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

 ดําเนินการเก่ียวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้ 
1 หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ขอมูลท่ีใชในการพัฒนาหลักสูตรและ

วัตถุประสงคของหลักสูตร 
2 ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามคว ามกาวหนาของวิชาการสาขา 

2.1 มีระบบ กลไกในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร  
2.2 มีการนํา ระบบกลไกสูการปฏิบัติและดําเนินงาน 
2.3 ประเมินกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร  
2.4 ปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน  

5.4.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 ดําเนินการเก่ียวกับการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
1 กํา หนดผูสอน 
2 การกํา กับติดตาม และตรวจสอบการทํา มคอ.3 – 4 
3 กํา กับกระบวนการเรียนการสอน 
4 จัดการเรียนการสอนท่ีมีการฝกปฏิบัติในระดับปริญญ าตรี 
5 บูรณาการพันธกิจตางๆ เขากับการเรียนการสอน โดยดํา เนินการดังตอไปนี้ 

1 มีระบบกลไกเก่ียวกับการวางระบบผูสอนและกระบวนการเรียนการสอน  
2 นํา ระบบกลไกสูการปฏิบัติและดําเนินงาน 
3 ประเมินกระบวนการ  
4 ปรับปรุงบูรณาการกระบานการจากผลการประเมิน  
5 ดํา เนินการตามวงจร PDCA 

5.4.3 การประเมินผูเรียน 
ดําเนินการประเมินผูเรียนดังนี้ 
1 ประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
2 ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา  
3 กํา กับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.

6 และมคอ.7  โดยดําเนินการดังนี้ 
3.1 มีระบบกลไกเก่ียวกับการประเมินผูเรียน  
3.2 มีการนํา ระบบกลไกไปสูการปฏิบัติและดําเนินงาน 
3.3 ประเมินกระบวนการในการประเมินผูเรียน  
3.4 ปรับปรุง พัฒนา บรูณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน  
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3.5 เรียนรูโดยดํา เนินการตามวงจร PDCA 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
6.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

 6.1.1 การบริหารงบประมาณ 

 ดําเนินการจัดสรรงบประมาณประจําป ท้ังงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพ่ือจัดซ้ือตํารา 
สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และ วัสดุครุภัณฑ คอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนและสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 

 6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี มีความพรอม
ดานหองสมุดและแหลงคนควาทางวิชาการสําหรับการศึกษา ดังนี้ 

1) สถานท่ีและอุปกรณการสอน 
การสอน การปฏิบัติการและการทําวิจัย ใชสถานท่ีของคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี รายละเอียดเก่ียวกับ
อุปกรณการสอน การปฏิบัติการ และการทําวิจัย มีดังนี้ 

ลําดับ รายการ จํานวน 
1 หองเรียนปรับอากาศ คณะวิทยาการจัดการ พรอมอุปกรณการสอน ไดแก 

เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องฉายภาพจากจอคอมพิวเตอร และเครื่องเสียง
ความจุ 50 ท่ีนั่ง 

35 หอง 

2 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร คณะวิทยาการจัดการ ความจุ 40 เครื่อง เปน
ระบบปฏิบัตกิาร Windows และ iOS พรอม เครื่องฉายภาพจาก
จอคอมพิวเตอร เครื่องฉายภาพทึบแสง และเครื่องเสียง 

3 หอง 

3 เครือขายไรสายพรอมระบบรักษาความปลอดภัย  
4. หองเรียนรูดวยตนเอง 1 
5. หองประชุม 4 
6. หองประชุมอัจฉริยะ 1 
7  หองปฏิบัติการโลจิสติกส (LOCC) 1 

2) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สํานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย มีแหลงความรู ท่ี

สนับสนุนวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน และสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงมีหนังสือ
ทางดานบริหารธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีท่ัวไปมากกวา 140,000 เลม และมี
วารสารวิชาการตางๆ กวา 1,800 รายการ มีตําราท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศไมนอยกวา 
2,000 เลม และวารสารท่ีเก่ียวของกับธุรกิจดิจิทัล อีกไมนอยกวา 80 รายการ  

• หนังสือตําราเอกสาร สําหรับสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน  
 -  ภาษาไทย    657  เลม 

-  ภาษาอังกฤษ    277   เลม 
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• วารสารทางวิชาการ 
  -  ภาษาไทย      60         ฉบับ 
  -  ภาษาอังกฤษ      26            ฉบับ  

• หนังสือพิมพรายวัน/รายสัปดาห 
  -  ภาษาไทย      17         ฉบับ  
  -  ภาษาอังกฤษ                2           ฉบับ 

• ฐานขอมูลท่ีอยูในรูป  CD-ROM  เชน  DAO  ABI  และ  ERIC 
นอกจากนี้หองสมุดของคณะฯ ไดจัดเตรียมหนังสือธุรกิจดิจิทัลกวา 5,600 เลม วารสารดาน

คอมพิวเตอรกวา 50 รายการ ดีวีดีรอมการศึกษา 300 เรื่อง และซีดีรอม 5,400 แผน เพ่ือเปน
แหลงความรูเพ่ิมเติม 

6.1.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
ลําดับท่ี รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวนท่ีมีอยู 

1. เครื่องฉายภาพขามศีรษะ 20 
2. เครื่องคอมพิวเตอร  Note book 5 
3. เครื่อง  LCD 36 
4. เครื่องฉายภาพทึบแสง 5 
5. เครื่องคอมพิวเตอร 200 
6. เครื่องขยายเสียง 1 
7. เครื่องอัดสําเนา 3 
8. เครื่องถายเอกสาร 3 
9. เครื่องรับโทรทัศนสี 14 
10. เครื่องเลนวีดีทัศน 5 
11. ระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 2 

ประสานงานกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซ้ือหนังสือ  ตํารา  
นิตยสาร และสื่อสิ่งพิมพท่ีเก่ียวของเพ่ิมเติม เพ่ือบริการใหอาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใช
ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซ้ือหนังสือนั้น อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมี
สวนรวม ในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ท่ีจําเปน นอกจากนี้อาจารยพิเศษท่ีเชิญ  
มาสอนบางรายวิชาและบางหัวขอ ก็มีสวนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สําหรับใหหอสมุดกลาง
จัดซ้ือ เพ่ือบริการหนังสือ ตํารา หรือวารสารเฉพาะทาง และคณะฯ จัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใช
ประกอบการสอนของอาจารย เชน เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร คอมพิวเตอร เครื่องถายทอดภาพ 3 
มิติ เครื่องฉายสไลด เปนตน 

6.1.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
จัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอตอการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมประสิทธิภาพในการเรียนการ

สอน  ดังนี้ 
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เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
จัดสรรทรัพยากรเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอน
และกิจกรรมการเรียนรูให
เพียงพอ โดย มีหองเรียน 
หองปฏิบัติงานของบุคลากร 
พ้ืนท่ีในการใหคําปรึกษา  
หองสมุดคณะ/พ้ืนท่ีในการ
ใหบริการหนังสือตํารา
เฉพาะท่ีเก่ียวของกับ
สาขาวิชา มีเทคโนโลยีสื่อ
การสอนเรียนรูเพ่ือกระตุน
การใฝรู 

1. จัดใหมีหองประจําสาขา 
2. จัดใหหองสมุดคณะ/พ้ืนท่ีใน

การใหบริการหนังสือ  วารสาร  
เก่ียวกับสาขา 

3. จัดพ้ืนท่ีสงเสริมกิจกรรมการ
เรียนรู  เชน  บอรด
ประชาสัมพันธ  เว็บไซต   
มุมแลกเปลี่ยนเรียนรูทาง
วิชาการการใหคําปรึกษ 

4. จัดสรรเทคโนโลยีเพ่ือการ
สนับสนนุเรียนการสอน เชน  
คอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต สื่อ
ดิจิทัล 

1. มีหองประจําสาขา 
2. มีหองสมุดคณะ/พ้ืนท่ีใน

การใหบริการหนังสือ  
วารสารเก่ียวกับสาขา 

3. มีพ้ืนท่ีสงเสริมกิจกรรม
การเรียนรู  เชน  บอรด
ประชาสัมพันธ  เว็บไซต  
มุมแลกเปลี่ยนเรียนรูทาง
วิชาการการใหคําปรึกษา 

4. มีเทคโนโลยีเพ่ือการ
สนับสนุนเรียนการสอน 
เชน  คอมพิวเตอร 
อินเตอรเน็ต สื่อดิจิทัล 

6.2 การประกันคุณภาพดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
ดําเนินการเก่ียวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรูดังนี้ 
6.2.1 ดําเนินงานโดยมีสวนรวมของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู 
6.2.2 มีจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูอยางเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการ

สอน 
6.2.3 ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ 

อาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ดําเนินการเก่ียวกับการประเมินผูเรียน ดังนี้ 
1) มีระบบกลไกในการประเมินผูเรียน 
2) นําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติและดําเนินการ 
3) ประเมินกระบวนการประเมินผูเรียน 
4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 
5) เรียนรูโดยดําเนินการตามวงจร PDCA 

6.3  ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

  ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกสและซัพพลายเชน ป พ.ศ. 2560-2564 มี
เปาประสงค ดังนี้ ผลิตบุคลากรดานโลจิสติกสและซัพพลายเชนในทุกสาขาอาชีพใหความเปนมือ
อาชีพเพียงพอตอความตองการของผูประกอบการ สรางแรงจูงใจในการพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกส
และซัพพลายเชน  จัดทํากรอบโครงสรางหลักสูตรโลจิสติกสและซัพพลายเชนท่ีสอดคลองกับ
มาตรฐานสากล มีสถาบันพัฒนาบุคลากร โลจิสติกสและซัพพลายเชนทุกอาชีพ ทันสมัยและได
มาตรฐานมีบุคลากรผูทรงคุณวุฒิ และเปนมืออาชีพในการถายทอด มีองคกรกํากับดูแลวิชาชีพ 
มาตรฐาน การประเมินคุณภาพการพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกสและซัพพลายเชน มีระบบขอมูล
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สารสนเทศเพ่ือการบริหารการพัฒนาบุคลากรท่ีไดมาตรฐานและเปนปจจุบัน สนับสนุนการสราง
เครือขายภาคเอกชนเพ่ือรวมพัฒนาบุคลากรโลจิสติกสและซัพพลายเชน และ รวมกับภาคเอกชน
พัฒนานวัตกรรมการพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกสและซัพพลายเชน  
  อุตสาหกรรมโลจิสติกสและซัพพลายเชนเปนอุตสาหกรรมหลักของประเทศท่ีมีกําลังแรงงาน
มากกวา 2 ลานคน เก่ียวของกับกิจกรรมตาง ๆ ท้ังดานการขนสง การผลิตสินคา หรือการบริการของ
ประเทศ ตั้งแตกิจกรรมการวางแผน จัดซ้ือ คลังสินคา สินคาคลัง การกระจายสินคาสูผูบริโภค 
ข้ันตอนกระบวนการศุลการกรการนําเขา-สงออก โรงเก็บสินคาหรือตูคอนเทนเนอร สงผลใหเกิดความ
ตองการคนทํางานท่ีมีทักษะฝมือและการใชเทคโนโลยีสมัยใหมดานการขนสง ยุทธศาสตรฯจึงสามารถ
ตอบโจทยดังกลาวไดอยางดี ตลอดระยะเวลาดําเนินการ 5 ป จะทําใหเกิดการพัฒนากําลังคนภาคโลจิ
สติกส จํานวน 171,185 คน เปนการดําเนินงานโดยภาคการศึกษาท้ังในระดับอุดมศึกษาและ
อาชีวศึกษา จํานวน 22,560 คน ภาคการพัฒนากําลังคน จํานวน 148,623 คน สามารถสงเสริมการ
พัฒนาทักษะฝมือและการประกอบอาชีพรองรับภาคขนสงทางบก เรือ อากาศ และทางราง เขต
เศรษฐกิจพิเศษระหวางไทย-ประเทศเพ่ือนบาน รวมถึงสงเสริมการลงทุนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนของ
ผูประกอบการไทย ตามยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกสและซัพพลายเชน ป พ.ศ. 
2560-2564  

7.  ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ท้ังหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษาเพ่ือ

ติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป ท้ังนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1–5 
และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 
1.  มีอาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวม
ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน การ
ดําเนินงานหลักสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบมคอ. 2 ท่ีสอดคลอง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถามี  

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณภาคสนาม 
(ถามี ตามแบบ มคอ.  3 และ มคอ. 4 อยางนอยกอนการเปด
สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี ตามแบบ มคอ.  5 และ มคอ. 
6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบ
ทุกรายวิชา 

     

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู ท่ีกําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถามี อยาง
นอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมิน
การดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 ปท่ีแลว 

     

8. อาจารยใหม (ถามี ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงครั้ง 

     

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี ไดรับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 
ตอป 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมี
ตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน 5.0 

     

12. ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตไมต่ํากวา 3.5 จากระดับ 5 
(หลังจากบัณฑิตสําเร็จการศึกษาอยางนอย 1ป  
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หมวดท่ี 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธการสอน 
 กระบวนการท่ีจะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรท่ีวางแผนไวเพ่ือพัฒนาการเรียน

การสอนนั้นพิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุกๆ หัวขอวามีความ
เขาใจหรือไม โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปราย
โตตอบจากนักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซ่ึงเม่ือรวบรวมขอมูลจากท่ีกลาวขางตน
แลว ก็ควรสามารถประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการท่ีใชไมสามารถทําให
ผูเรียนเขาใจได ก็จะตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอนการทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะ
สามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไมในเนื้อหาท่ีไดสอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการ
ดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสตอไป 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
ใหนักศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดานท้ังดานทักษะกลยุทธการสอน 

การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา และ
การใชสื่อการสอนในทุกรายวิชา 

 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 ประเมินจากนักศึกษาและศิษยเกา 
ดําเนินการประเมินจากนักศึกษาโดยติดตามจากการปฏิบัติงานในรายวิชาสหกิจศึกษา ซ่ึง

อาจารยนิเทศสามารถประเมินโดยสอบถามจากนักศึกษาเปนรายบุคคลได นอกจากนี้อาจจัดประชุม
กอนนักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา 

สําหรับศิษยเกานั้นจะประเมินโดยใชแบบสอบถามหรืออาจจะจัดประชุมศิษยเกาตามโอกาส
ท่ีเหมาะสม 

2.2 ประเมินจากนายจางหรือสถานประกอบการ 
 ดําเนินการโดยสัมภาษณจากสถานประกอบการท่ีนักศึกษาไปฝกงานหรือใชวิธีการสง
แบบสอบถามไปยังผูใชบัณฑิต 

2.3 ประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิหรือท่ีปรึกษา 
ดําเนินการโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิมาใหความเห็นหรือจากขอมูลในรายงานผลการดําเนินงาน

หลักสูตร หรือจากรายงานของการประเมินผลการประคุณภาพภายใน 
 
3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  ใหประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน  
อยางนอย 3 คน ประกอบไปดวย ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกัน อยางนอย 1 คน ท่ีไดรับการ
แตงตั้งจากมหาวิทยาลัยโดยมีเกณฑการประเมินดังนี้ 
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 ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรุง
ดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เปนระยะๆ อยางนอยทุกๆ 3 ป และมีการประเมิน       
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 4 ป 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

จากการรวบรวมขอมูล จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรท้ังในภาพรวม และใน
แตละรายวิชากรณีท่ีพบปญหาของรายวิชาก็สามารถท่ีจะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ไดทันที         
ซ่ึงก็จะเปนการปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอยนั้นควรทําไดตลอดเวลาท่ีพบปญหา สําหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตรท้ังฉบับนั้น จะกระทําทุก 5 ป ท้ังนี้เพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับ
ความตองการของผูใชบัณฑิต 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธาน ี

วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2561 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  

พ.ศ. 2557 

............................................. 
 โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551 เพ่ือใหการจัด
การศึกษาและการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และโดยมติ

สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 12/2557 เม่ือวันท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 จึงออกขอบังคับไว 
ดังตอไปนี้  
 ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557” 
 ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1/2558 เปนตนไป 

 ขอ 3 ในขอบังคับนี้ 
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความวา สถาบันการศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนใน

หลักสูตร ไมต่ํากวาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา 
“มหาวิทยาลัย”หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ 

จังหวัดปทุมธานี                            

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

“สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธาน ี

“อธิการบดี”หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

“คณะ” หมายความวา คณะหรือหนวยงานท่ีมีหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือ
ปริญญาตรี ท่ีนักศึกษาสังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธาน ี

“คณบดี”หมายความวา คณบดีของคณะ  
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“คณะกรรมการวิชาการ” หมายความวา คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

“คณะกรรมการวิชาการคณะ” หมายความวา คณะกรรมการวิชาการคณะท่ีนกัศึกษาสังกัด 
“คณะกรรมการประจําหลักสูตร” หมายความวา คณะกรรมการบริหารและพัฒนา

หลักสูตร ท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้งใหรับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
หลักสูตร 

“นายทะเบียน” หมายความวา ผูซ่ึงไดรับแตงต้ังจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ใหมีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานทะเบียนของ

นักศึกษา 

“อาจารยท่ีปรึกษา” หมายความวา อาจารยท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้งใหเปนท่ีปรึกษาของ

นกัศึกษาแตละหมูเรียน 

“อาจารยประจํา” หมายความวา อาจารยท่ีสังกัดในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  

ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาท่ีศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและ

ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี  

“นักศึกษาสะสมหนวยกิต” หมายความวา นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนและศึกษา

เปนรายวิชาเพ่ือสะสมหนวยกิต ในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

“ภาคการศึกษาปกติ” หมายความวา ภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 ท่ีมีการ

จัดการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 

“ภาคฤดูรอน” หมายความวา ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาท่ี 2 ของปการศึกษา

ปจจุบัน และกอนภาคการศึกษาท่ี 1 ของปการศึกษาถัดไป 
“รายวิชา” หมายความวา วิชาตางๆ ท่ีเปดสอนในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

โดยเปนไปตามหลักสูตรของคณะนั้น 

“หนวยกิต” หมายความวา มาตราท่ีใชแสดงปริมาณการศึกษาท่ีนักศึกษาไดรับแต

ละรายวิชา 

“การเทียบโอนผลเรียน” หมายความวา การนําหนวยกิตและคาระดับคะแนนของ

รายวิชาท่ีเคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใชโดยไมตองศึกษารายวิชานั้นอีก 

“การยกเวนการเรียนรายวิชา” หมายความวา การนําหนวยกิตของรายวิชาใน

หลักสูตรมหาวิทยาลัยและใหหมายความรวมถึงการนําเนื้อหาวิชาของรายวิชา กลุมวิชาจากหลักสูตร

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีไดศึกษาแลว และการเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิต จากการศึกษานอก

ระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพหรือจากประสบการณการทํางานมาใช โดยไมตองศึกษา
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รายวิชาหรือชุดวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจะไมนํามาคํานวณคา

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

“แฟมสะสมงาน (Portfolio)” หมายความวา เอกสารหลักฐานท่ีแสดงวามีความรู

ตามรายวิชาหรือกลุมวิชาท่ีขอยกเวนการเรียนรายวิชา 

ขอ 4 บรรดากฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติอ่ืนในสวนท่ีกําหนดไวแลวใน

ขอบังคับนี้ หรือซ่ึงขัดแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน 

ขอ 5 ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจออกระเบียบ 

ประกาศ หรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 

ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจ

ตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 

 
หมวด 1 

ระบบการบริหารงานวิชาการ 

 

ขอ 6 มหาวิทยาลัยจัดการบริหารงานวิชาการ โดยใหมีหนวยงาน บุคคล และคณะบุคคล 

ดําเนินงาน ดังตอไปนี้ 

6.1 สภาวิชาการ 

6.2 คณะกรรมการวิชาการ 

6.3 คณะกรรมการวิชาการคณะ 

6.4 คณะกรรมการประจําหลักสูตร 

6.5 อาจารยท่ีปรึกษา 

ขอ 7 การแตงตั้งสภาวิชาการ ใหเปนไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ขอ 8 อํานาจหนาท่ีของสภาวิชาการ ใหเปนไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แหง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ขอ 9 ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ ประกอบดวย 

9.1 อธิการบดี หรือรองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมาย เปนประธาน 

9.2 คณบดีทุกคณะและหัวหนาหนวยงานท่ีรับผิดชอบหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเปน

กรรมการ 

9.3 นายทะเบียน  เปนกรรมการ 

9.4 ผู อํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนกรรมการและ

เลขานุการ 
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9.5 รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จํานวน 1 คนเปน

กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ขอ 10 ใหคณะกรรมการวิชาการมีหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

10.1 พิจารณากลั่นกรองรางประกาศ ระเบียบ หรือขอบังคับท่ีเก่ียวกับการจัด

การศึกษากอนนําเสนอสภาวิชาการ 

10.2 พิจารณากลั่นกรองบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนอาจารยพิเศษ อาจารยผูทรงคุณวุฒิ

และอาจารยผูประสานงานรายวิชา 

10.3 กํากับดูแลการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ 

ประกาศ และนโยบายของมหาวิทยาลัย 

10.4 พิจารณากลั่นกรองแผนการรับนักศึกษา 

10.5 พิจารณากลั่นกรองผูสําเร็จการศึกษาและเสนอชื่อผูท่ีมีคุณสมบัติจะสําเร็จ

การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีตอสภาวิชาการ 

10.6  พิจารณาแผนพัฒนาหลักสูตรและกลั่นกรองโครงการพัฒนาหลักสูตร 

10.7 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 

 ขอ 11 ใหคณะเปนหนวยงานผลิตบัณฑิตตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซ่ึงบริหารงาน

วิชาการโดยคณบดีและคณะกรรมการวิชาการคณะ ซ่ึงคณะกรรมการวิชาการคณะประกอบดวย 

11.1 คณบดี เปนประธาน 
11.2 ประธานคณะกรรมการประจําหลักสูตรทุกหลกัสตูร เปนกรรมการ 
11.3 รองคณบดีท่ีดูแลงานวิชาการ เปนกรรมการและเลขานุการ 
11.4 หัวหนาสํานักงานคณบดี เปนผูชวยเลขานุการ 

ขอ 12 ใหคณะกรรมการวิชาการคณะมีหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

12.1 พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล
การศึกษา 

12.2 พิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ตํารา และสื่อ
ประกอบการเรียนการสอน  

12.3 พิจารณาและกลั่นกรองรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3 รายละเอียดของ

ประสบการณภาคสนาม (มคอ. 4 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. 5 รายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณภาคสนาม (มคอ. 6 ทุกรายวิชา และ รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7  ทุก
สาขาวิชา  

12.4 พิจารณากลั่นกรองอัตรากําลังผูสอน 
12.5 พิจารณากลั่นกรองการขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ อาจารยผูทรงคุณวุฒิและ

อาจารยผูประสานงานรายวิชา 
12.6 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา 

http://acad.vru.ac.th/TQF/Template/06_TQF-7.dot
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 12.7  พิจารณากลั่นกรองการเสนอแผนการดําเนนิการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปตาม
วัตถุประสงคของหลักสูตร 

 12.8  พิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจําปตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

 12.9 พิจารณากลั่นกรองการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
 12.10 ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีคณบดีมอบหมาย 

ขอ 13  ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร จากอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชานั้น ๆ 

 ขอ 14  คณะกรรมการประจําหลักสูตรมีหนาท่ี ดังตอไปนี้  
            14.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหตรงตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาหรือประกาศอ่ืนใดของกระทรวงศึกษาธิการหรือสภาวิชาชีพ 
 14.2 จัดทําโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ตํารา สื่อ ประกอบการเรียนการ

สอน และจัดทําแนวการสอน รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3 รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 

(มคอ. 4 ทุกรายวชิา  
14.3 พิจารณาและกลั่นกรองรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. 5 รายงาน

ผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (มคอ. 6 ทุกรายวิชา และ รายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร (มคอ. 7  ทุกสาขาวิชา 

14.4 จัดทําอัตรากําลังผูสอนเสนอตอคณบดีและมหาวิทยาลัย 

14.5  เสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ อาจารยผูทรงคุณวุฒิและอาจารยผูประสานงาน
รายวิชา 

14.6 เสนอแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาตอคณบดีและมหาวิทยาลัย 
14.7 เสนอแผนการดําเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปตามวัตถุประสงคของ

หลักสูตร 

14.8 ดําเนินการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจําปตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

14.9 ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร  
14.10 ดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานภาระงานของคณะกรรมการประจํา

หลักสูตร 

14.11 ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีคณบดีมอบหมาย 
ขอ 15 ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งบุคคลเพ่ือทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษา โดยมีหนาท่ีให

คําปรึกษาดูแล สนับสนุนทางดานวิชาการ วิธีการเรียน แผนการเรียน และใหมีสวนในการประเมินผล
ความกาวหนาในการศึกษาของนักศึกษา และภารกิจอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 

 

http://acad.vru.ac.th/TQF/Template/06_TQF-7.dot
http://acad.vru.ac.th/TQF/Template/06_TQF-7.dot
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หมวด 2 
ระบบการจัดการศึกษา 

 
ขอ 16 การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ใชระบบทวิภาคโดย 1 ป

การศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 โดยแต
ละภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูรอนตอ
จากภาคการศึกษาท่ี 2 โดยใหมีจํานวนชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาเทียบเคียงกันไดกับการศึกษา
ภาคปกติ 

ขอ 17 การกําหนดหนวยกิตแตละรายวิชา ใหกําหนดโดยใชเกณฑ ดังนี้ 
17.1 รายวิชาภาคทฤษฎีท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 

ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 
17.2 รายวิชาภาคปฏิบัติท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาค

การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

17.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนามท่ีใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอ ภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

17.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมอ่ืนใดท่ีไดรับมอบหมายท่ีใชเวลาทําโครงงาน
หรือกิจกรรมไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

ขอ 18 การจัดการศึกษา มีดังนี้ 

18.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time Education) เปนการจัดการศึกษาท่ีมี 
การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไมนอยกวา 9 หนวยกิต  และไมเกิน 22 หนวยกิต และภาคฤดู
รอน ไมเกิน 9 หนวยกิต 

18.2 การศึกษาแบบไมเต็มเวลา (Part-time Education) เปนการจัดการศึกษา
ท่ีมีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูรอน ไมเกิน 9 หนวยกิต 

18.3 การศึกษาแบบเฉพาะบางชวงเวลา (Particular Time Period Education) เปน
การจัดการศึกษาในบางชวงเวลาของปการศึกษา หรือเปนไปตามเง่ือนไขของหลักสูตร หรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

18.4 การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เปนการจัดการศึกษาโดยใช    
การสอนทางไกลผานระบบการสื่อสารหรือเครือขายสารสนเทศตาง ๆ หรือเปนไปตามเง่ือนไขของหลักสูตร 

หรือตามประกาศของมหาวทิยาลัย 
18.5 การศึกษาแบบชุดวิชา (Module Education) เปนการจัดการศึกษาเปนชุด

รายวิชาหรือกลุมรายวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.6 การศึกษาแบบเรียนครั้งละรายวิชา (Block Course Education) เปนการจัด

การศึกษาท่ีกําหนดใหนักศึกษาเรียนครั้งละรายวิชาตลอดหลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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18.7 การศึกษาแบบนานาชาติ (International Education) เปนการจัดการศึกษาโดยใช

ภาษาตางประเทศท้ังหมดซ่ึงอาจจะเปนความรวมมือของสถานศึกษา หรือหนวยงานในประเทศหรือ

ตางประเทศ และมีการจัดการใหมีมาตรฐานเชนเดียวกับหลักสูตรสากล 

18.8 การศึกษาแบบสะสมหนวยกิต (Pre-degree Education) เปนการศึกษาแบบ

รายวิชาเพ่ือสะสมหนวยกิตในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.9 การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (Dual Bachelor’s 

Degree Program) เปนการจัดการศึกษาท่ีใหผูเรียนศึกษาในระดับปริญญาตรีพรอมกัน 2 หลักสูตร 

โดยผูสําเร็จการศึกษาจะไดรับปริญญาจากท้ัง 2 หลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18 .10 การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีปริญญาท่ี  2 (The Second 

Bachelor’s Degree Program) เปนการจัดการศึกษาท่ีใหผูเรียนท่ีสําเร็จปริญญาตรีแลวมาศึกษาใน

ระดับปริญญาตรีเพ่ือรับปริญญาท่ี 2 ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.11  การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา (Bachelor’s Honors 

Program) เปนการจัดการศึกษาใหผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดานสติปญญา ความรูความสามารถ 

ไดศึกษาตามศักยภาพ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.12 การศึกษารูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยเห็นวาเหมาะสม ตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

 

หมวด 3 

หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา 

 

ขอ 19 หลักสูตรการศึกษาจัดไว 2 ระดับ ดังนี้ 

19.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 ป ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร     

ไมนอยกวา 90 หนวยกิต 

19.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีซ่ึงจัดไว 3 ประเภท ดังนี้ 

19.2.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี  (4 ป ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม         

ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 120 หนวยกิต 

19.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี  (5 ป ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม        

ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 150 หนวยกิต 

19.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม         

ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 72 หนวยกิต 

ขอ 20 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียน ใหเปนไปตามท่ีกําหนด ดังนี้ 

20.1 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาใหใชเวลาการศึกษา ดังนี ้
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20.1.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 5 ภาค

การศึกษาปกติและไมเกิน 6 ปการศึกษา 

20.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ป ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 6  ภาค

การศึกษาปกติและไมเกิน 8 ปการศึกษา 

20.1.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ป ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา  8 ภาค

การศึกษาปกติและไมเกิน 10 ปการศึกษา 

20.1.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา  4 

ภาคการศึกษาปกติและไมเกิน 4 ปการศึกษา 

20.2 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนไมเตม็เวลาใหใชเวลาการศึกษา ดังนี ้

20.2.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 10 ภาค

การศึกษาปกติและไมเกิน 9 ปการศึกษา 

20.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ป ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 

14 ภาคการศึกษาปกติและไมเกิน 12 ปการศึกษา 

20.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ป ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 

17 ภาคการศึกษาปกติและไมเกิน 15 ปการศึกษา 

20.2.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา  8 ภาค

การศึกษาปกติและไมเกิน 6 ปการศึกษา 

20.3 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนแบบอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

 

หมวด 4 

การรับนักศึกษาและคุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา 

 

ขอ 21 การรับสมัคร การคัดเลือก การรับเขาศึกษา และการรายงานตัวเขาเปนนักศึกษา 

ใหเปนไปตามเง่ือนไข หลักเกณฑ และวิธีการ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขอ 22 คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา 

22.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 4 ป และปริญญาตรี 5 ป ตองสําเร็จ

การศึกษาไมต่ํากวาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ

รับรอง 

22.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง ตองสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา

หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง  

22.3 ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหายรายแรง 

22.4 ไมเปนคนวิกลจริตและไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือโรคอ่ืนซ่ึงสังคมรังเกียจ 
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22.5 มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตรท่ีจะเขาศึกษาหรือตามประกาศของ

มหาวิทยาลยั 

ขอ 23 คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษาสะสมหนวยกิต  

23.1 สํ า เร็ จการศึกษาไมต่ํ ากวาชั้นมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทาจาก
สถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง  

23.2 ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหายรายแรง 
23.3 ไมเปนคนวิกลจริตและไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือโรคอ่ืนซ่ึงสังคมรังเกียจ 
23.4 มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวในประกาศของมหาวิทยาลัย 

 
หมวด 5 

การข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน 
 

ขอ 24 การข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 

24.1 ผูท่ีไดรับคัดเลือกเปนนักศึกษาตองมารายงานตัว สงหลักฐาน และชําระเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดจึงจะมีสภาพเปนนักศึกษา 

24.2 ผูท่ีไดรับคัดเลือกเปนนักศึกษาไมมารายงานตัว สงหลักฐาน และชําระเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ใหถือวาผูนั้นสละสิทธิ์การเปนนักศึกษา เวนแตจะ
ไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

ขอ 25 ประเภทนักศึกษา แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 
25.1 นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาท่ีมีการลงทะเบียนเรียนในภาค

การศึกษาปกติไมนอยกวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต และภาคฤดูรอนไมเกิน 9 หนวยกิต 
25.2 นักศึกษาไมเต็มเวลา  หมายถึง นักศึกษาท่ีมีการลงทะเบียนเรียนในภาค

การศึกษาปกตแิละภาคฤดูรอนไมเกิน 9 หนวยกิต 

ขอ 26 การลงทะเบยีนเรียน 
26.1 นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนและชําระเงินตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดในแตละ

ภาคการศึกษาหากพนกําหนดจะถือวาพนสภาพการเปนนักศึกษา เวนแตมีการชําระเงินเพ่ือรักษาสภาพ
นักศึกษา 

26.2 กําหนดการลงทะเบียนเรียน วิธีการลงทะเบียนเรียน และการชําระเงิน

คาธรรมเนียมการศึกษาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
26.3 การลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในแตละภาคการศึกษาปกติ ใหลงทะเบียนเรียนไม

นอยกวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอนใหลงทะเบียนเรียนไม
เกิน 9 หนวยกิต ในกรณีการลงทะเบียนเรียนแบบไมเต็มเวลาใหลงทะเบียนเรยีนในแตละภาคการศึกษาปกติและ
ภาคฤดูรอนไมเกิน 9 หนวยกิต สําหรับภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาออกฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจ
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ศึกษา หรือภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาท่ีขอยกเวนการลงทะเบียน
รายวิชา สามารถลงทะเบียนเรียนนอยกวา 9 หนวยกิตได 

ในกรณีท่ีมีความจําเปนหรือกรณีจะขอสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาลงทะเบียนเรียนไมเกิน 25 หนวยกิตในภาคการศึกษาปกติ สําหรับ

การลงทะเบียนเรียนแบบไมเต็มเวลาลงทะเบียนไดไมเกิน 15 หนวยกิต และไมเกิน 12 หนวยกิตในภาคฤดูรอน 
ท้ังนี้ใหคณบดีเปนผูพิจารณาอนุมัติ โดยคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา ประธานคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร กอนการลงทะเบียน  

การเปดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูรอน ใหเปนไปตามท่ีหลักสูตรกําหนด

หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมีเวลาการจัดการศึกษาใหจัดเวลาการเรียนการสอนไมนอยกวา    
8 สัปดาห แตไมเกิน 12 สัปดาห ในกรณีมีความจําเปนอาจจัดเวลาการเรียนการสอน 6 สัปดาห โดยตองมี
จํานวนชั่วโมงเรียนตอหนวยกิตในแตละรายวิชาเทากันกับการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปกติ  

นักศึกษาท่ีเรียนแบบเต็มเวลาอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอนไดใน
รายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 

26.3.1 วิชาท่ีกําหนดไวในแผนการศึกษาท่ีหลักสูตรใหเปดสอนในภาคฤดูรอน 
และจะตองมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไมนอยกวา 10 คน 

26.3.2 วิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและหมวดวิชาเฉพาะ จะเปดสอน
ใหแกนักศึกษาท่ีเคยเรียนวิชานั้นมากอนและมีผลการประเมินไมผานเทานั้น  

26.3.3 วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ใหเปดสอนไดตามความจําเปนโดยความ

เห็นชอบของมหาวิทยาลัย 
26.3.4 วิชาท่ีตองศึกษาเปนภาคการศึกษาสุดทาย เพ่ือใหครบตามโครงสราง

หลักสูตร 
26.3.5 วิชาอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

26.4 นักศึกษาท่ีไมลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด จะถูก

ปรับคาลงทะเบียนเรียนลาชาเปนรายวันตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
26.5 เม่ือพนระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยจะไมอนุญาตให

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เวนแตจะมีเหตุผลอันควรและตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดี หรือรอง
อธิการบดีท่ีไดรับมอบหมายกอนหมดกําหนดการลงทะเบียนเรียน 

26.6 นักศึกษาท่ีข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาในหลักสูตรหนึ่ง สามารถขอลงทะเบียนเรียนใน

หลักสูตรอ่ืนไดอีกหนึ่งหลักสูตร และขอรับปริญญาไดท้ังสองหลักสูตร ท้ังนี้ตองเปนไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 

26.7 นักศึกษามีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเวนการเรียนรายวิชาตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 

26.8 นักศึกษาท่ีเรียนครบหนวยกิตตามหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

และไดคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูในเกณฑท่ีสําเร็จการศึกษาแลว จะลงทะเบียนเรียนอีกไมได เวนแตศึกษา
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อยูในระยะเวลาตามท่ีหลักสูตรกําหนด หรือเปนนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติ     
2 ปริญญา 

26.9 ในกรณีท่ีมีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจงดสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หรือ
จํากัดจํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง 

26.10 นักศึกษาตองตรวจสอบสถานสภาพการเปนนักศึกษากอน ถาไมมีสิทธิ     
ในการลงทะเบียนเรียน แตไดลงทะเบียนเรียนและชําระคาธรรมเนียมการศึกษาไปแลว จะไมมีสิทธิ์   
ขอคาธรรมเนียมการศึกษานั้น ๆ คืน 

26.11 ผูพนสภาพการเปนนักศึกษา ไมมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากผูพนสภาพ   

การเปนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ใหถือวาการลงทะเบียนเรียนนั้นไมสมบูรณ 
26.12 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนตางมหาวิทยาลัยได โดยความเห็นชอบ

ของมหาวิทยาลัย 
ขอ 27 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีมีวิชาบังคับกอน (Pre-requisite) 

นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีเปนวิชาบังคับและไดผลการเรียนไมต่ํากวา 

D หรือ P กอนลงทะเบียนรายวิชาตอเนื่อง มิฉะนั้นใหถือวาการลงทะเบียนเรียนรายวิชาตอเนื่อง    

เปนโมฆะ เวนแตบางหลักสูตรท่ีมีลักษณะเฉพาะหรือภายใตการควบคุมขององคกรวิชาชีพใหเปน    

ไปตามมาตรฐานของหลักสูตรนั้นอาจมีผลการเรียนเปน F ได ยกเวนการลงทะเบียนในภาคการศึกษา

สุดทายเพ่ือใหครบตามโครงสรางของหลักสูตร 

ขอ 28 การลงทะเบียนเรียนซํ้าหรือเรียนแทน 

28.1 รายวิชาใดท่ีนักศึกษาสอบได D+ หรือ D นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซํ้าได

ตอเม่ือไดรับอนุมัติจากคณบดีของคณะท่ีรายวิชาสังกัด โดยจํานวนหนวยกิตและคาคะแนนของ

รายวิชาท่ีเรียนซํ้านี้ตองนําไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเชนเดียวกับรายวิชาอ่ืน 

28.2 นักศึกษาท่ีได F หรือ NP ในรายวิชาบังคับ จะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา

นั้นซํ้าอีก จนกวาจะไดรับผลการเรียนไมต่ํากวา D หรือ P  

28.3 นักศึกษาท่ีไดรับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกหมวดวิชาเฉพาะ สามารถลงทะเบียน

เรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุมเดียวกันแทนได เพ่ือใหครบตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 

28.4 นักศึกษาท่ีไดรับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกเสรี สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา

อ่ืน ๆ แทนได ท้ังนี้หากเรียนครบตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในหลักสูตรแลว จะไมเลือกรายวิชาเรียนแทน

ก็ได 

ขอ 29 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิต (Audit) 

29.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิต หมายถึง การลงทะเบียน

เรียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิตรวมเขากับจํานวนหนวยกิตในภาคการศึกษาและจํานวนหนวยกิต   

ตามหลักสูตร 
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29.2  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิตไดก็ตอเม่ือไดรับ      

ความเห็นชอบจากอาจารยผูสอนรายวิชานั้น  

29.3  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหบุคคลภายนอกท่ีไมใชนักศึกษาเขาเรียนบางรายวิชาเปน

พิเศษได แตผูนั้นจะตองมีคุณสมบัติและพ้ืนฐานการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะตอง

ปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบตางๆ ของมหาวิทยาลัยท้ังนี้ตองเสียคาธรรมเนียมการศึกษาเชนเดียวกับ

นักศึกษาท่ีเรียนแบบไมเต็มเวลา 

ขอ 30 การขอเปดหมูเรียนพิเศษ  

มหาวิทยาลัยเปดหมูเรียนพิเศษท่ีเปดสอนนอกเหนือแผนการเรียน ใหเฉพาะกรณี

ดังตอไปนี ้

30.1 เปนภาคการศึกษาสุดทายท่ีนักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา แตรายวิชาท่ีจะ

เรียนตามโครงสรางของหลักสูตรไมเปดสอนหรือเปดสอนแตนักศึกษาไมสามารถลงทะเบียนเรียนได 

30.2 รายวิชาดังกลาวจะไมมีเปดสอนอีกเลย ตลอดแผนการเรียน 

30.3 รายวิชาท่ีขอเปดจะตองมีเวลาเรียนและเวลาสอบไมซํ้าซอนกับรายวิชาอ่ืนๆ  

ในตารางเรียนปกติ 

30.4 นักศึกษาตองยื่นคํารองขอเปดหมูพิเศษภายในสัปดาหแรกของการเปดภาค

การศึกษา 

ขอ 31 การขอเพ่ิม ขอถอน และขอยกเลิกรายวิชา 

31.1 การขอเพ่ิม ขอถอน และยกเลิกรายวิชาตองไดรับอนุมัติจากคณบดี โดยความ

เห็นชอบจากอาจารยผูสอนและอาจารยท่ีปรึกษากอน 

31.2 การขอเพ่ิมหรือขอถอนรายวิชาตองกระทําภายใน 3 สัปดาหแรกของภาค

การศึกษาปกติหรือภายในสัปดาหแรกของภาคฤดูรอน หากมีความจําเปนอาจขอเพ่ิมหรือขอถอนรายวิชาได

ภายใน 6 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ ท้ังนี้ตองเปนไปตามขอ 26.3 แตจํานวนหนวยกิตท่ีคงเหลือ

จะตองไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

31.3 การขอยกเลิกรายวิชา ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนการสอบปลายภาค

การศึกษาไมนอยกวา 1 สัปดาห 

ขอ 32 การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษา 

32.1 นักศึกษาท่ีลาพักการเรียนหรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งใหพักการเรียน จะตอง   

ชําระเงินคาธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยมิฉะนั้นจะพนสภาพ

นักศึกษา 

32.2 การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน          

3 สัปดาหแรก นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาหแรกจากวันเปดภาคการศึกษา       

ภาคฤดูรอน มิฉะนั้นจะตองเสียคาปรับตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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ขอ 33 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษารายวิชา ใหเปนไปตามหมวด 7 การวัดและ     

การประเมินผล 

หมวด 6 

การเรียน การฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา 

ขอ 34 การเรียน 

นักศึกษาตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดของรายวิชา

นั้น จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค ในกรณีท่ีนักศึกษามีเวลาเรียนนอยกวารอยละ 80 แตไมต่ํากวารอยละ 60 

ใหยื่นคํารองขอมีสิทธิ์สอบพรอมหลักฐานแสดงเหตุจําเปนของการขาดเรียนตออาจารยผูสอน โดยผาน

ความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาและใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการคณะของรายวิชานั้น ๆ 

กอนการสอบปลายภาคการศึกษา 1 สัปดาห สําหรับนักศึกษาท่ีมีเวลาเรียนนอยกวารอยละ 60 ใหไดรับ          

ผลการเรียนเปน F หรือ NP 

ขอ 35 การฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา 

35.1 นักศึกษาตองฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษาตามท่ีระบุไวในหลักสูตร     

ถาผูใดปฏิบัติไมครบถวน ใหถือวาการศึกษายังไมสมบูรณ 

35.2 ในระหวางการฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา นักศึกษาจะตอง

ประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตามขอกําหนดทุกประการ หากฝาฝน อาจารยนิเทศหรือพ่ีเลี้ยง

ในหนวยงานฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษาอาจพิจารณาสงตัวกลับและดําเนินการให       

ฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษาใหม 

 
หมวด 7 

การวัดและการประเมินผล 
ขอ 36 ใหมีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาตางๆ ตามหลักสูตรเปน 2 ระบบ ดังนี้ 

36.1 ระบบมีคาระดับคะแนน แบงเปน 8 ระดับ 

ระดบัคะแนน ความหมาย คาระดับคะแนน 

A ดีเยี่ยม (Excellent  4.0 

B+ ดีมาก (Very Good  3.5 

B ดี (Good  3.0 

C+ ดีพอใช (Fairly Good  2.5 

C พอใช (Fair  2.0 

D+ ออน (Poor  1.5 

D ออนมาก (Very Poor  1.0 

F ตก (Fail  0 
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ระบบนี้ ใชสําหรับการประเมินผลการศึกษาในรายวิชา ท่ีบัง คับเรียน          

ตามหลักสูตร ระดับคะแนนท่ีถือวาไดรับการประเมินผานตองไมต่ํากวา “D” ถานักศึกษาไดระดับ

คะแนนในรายวิชาใดต่ํากวา “D” ตองลงทะเบียนเรียนใหมจนกวาจะสอบได กรณีวิชาเลือกถาไดระดับ

คะแนน F  สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนได สวนการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาเตรียมฝก

ประสบการณวิชาชีพ รายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และรายวิชาสหกิจศึกษา 

ถาไดระดับคะแนนต่ํากวา “C” ถือวาสอบตก นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนใหม 

36.2 ระบบไมมีคาระดับคะแนน  กําหนดสัญลักษณการประเมินผล ดังนี้ 

สัญลักษณ ความหมาย 

 PD (Pass with Distinction  ผลการประเมินผานดีเยี่ยม 

P (Pass  ผลการประเมินผาน 

NP (No Pass  ผลการประเมินไมผาน 

W (Withdraw) การยกเลิกการเรียนโดยไดรับอนุมัต ิ

T (Transfer of Credits) การยกเวนการเรียนรายวชิา 

I (Incomplete  ผลการประเมินยังไมสมบูรณ 

Au (Audit  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปนพิเศษ โดยไมนับ

หนวยกิต 

ระบบนี้ใชสําหรับการประเมินผลรายวิชาท่ีหลักสูตรบังคับใหเรียนเพ่ิมตาม

ขอกําหนดเฉพาะ และรายวิชาท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดใหเรียนเพ่ิม หรือใชสําหรับการลงทะเบียน

เรียนรายวิชา โดยไมนับหนวยกิต 

กรณีรายวิชาท่ีหลักสูตรบังคับใหเรียนเพ่ิมตามขอกําหนดเฉพาะและรายวิชา 

ท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดใหเรียนเพ่ิมถาไดผลการประเมินไมผาน (NP) นักศึกษาตองลงทะเบียน

เรียนใหมจนกวาจะผาน    

ขอ 37 ขอกําหนดเพ่ิมเติมตามสัญลักษณตางๆ  มีดังนี้ 

37.1  Au (Audit ใชสําหรับการประเมินผานในรายวิชาท่ีมีการลงทะเบียนเรียน

เปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต      

37.2 W (Withdraw ใชสําหรับการบันทึกรายวิชาท่ีไดรับอนุมัติใหยกเลิกรายวิชา

นั้น โดยตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนกําหนดสอบปลายภาคไมนอยกวา 1 สัปดาหหรือตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนดและใชในกรณีท่ีนักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งใหพักการศึกษาหลังจาก

ลงทะเบียน เรียนในภาคการศึกษานั้นแลว 

37.3  T (Transfer of Credits ใชสําหรับบันทึกการยกเวนการเรียนรายวิชา  
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37.4  I  (Incomplete ใชสําหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาท่ีผลการ

เรียนไมสมบูรณเม่ือสิ้นภาคการศึกษา นักศึกษาท่ีได “I” จะตองดําเนินการขอรับการประเมินผลเพ่ือ

เปลี่ยนระดับคะแนนใหเสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป การเปลี่ยนระดับคะแนน “I” ใหดําเนินการดังนี้ 

37.4.1 กรณีนักศึกษายังทํางานไมสมบูรณ ไมติดตอผูสอนหรือไมสามารถสงงาน 

ไดตามเวลาท่ีกําหนด ใหผูสอนประเมินผลการศึกษาจากคะแนนท่ีมีอยูใหเสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษา

ถัดไป หากอาจารยผูสอนไมสงผลการศึกษาตามกําหนด มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเปน “F” 

เวนแตกรณีท่ีไมใชความบกพรองของนักศึกษา อธิการบดีอาจใหขยายเวลาตอไปได 

37.4.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค และไดรับอนุญาตใหสอบ แตไม

มาสอบภายในเวลาท่ีกําหนด หรือสําหรับนักศึกษาท่ีไมไดรับอนุญาตใหสอบ ใหอาจารยผูสอนประเมินผล

การศึกษาจากคะแนนท่ีมีอยูใหเสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากอาจารยไมสงผลการศึกษาตาม

กําหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเปน “F”  

ขอ 38  รายวิชาท่ีไดรับการยกเวนการเรียน ใหไดรับผลการประเมินเปน “T” และมหาวิทยาลัย    

จะไมนํามาคิดคาคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ขอ 39 นักศึกษาท่ีเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง จะลงทะเบียนเรียนรายวิชา

ซํ้ากับรายวิชาท่ีศึกษามาแลวในระดับอนุปริญญาไมได หากลงทะเบียนซํ้าใหเวนการนับหนวยกิตเพ่ือ

พิจารณาวิชาเรียนครบตามโครงสรางของหลักสูตรท่ีกําลังศึกษาอยู ยกเวนไดรับอนุมัติจากคณบดีท่ี

รายวิชานั้นสังกัดอยู 

ขอ 40 การนับจํานวนหนวยกิตสะสมของนักศึกษาตามโครงสรางของหลักสูตรใหนับเฉพาะ

หนวยกิตของรายวิชาท่ีไดรับการประเมินผลการเรียนวาผานเทานั้น 

ขอ 41 คาระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาใหคํานวณจากผลการศึกษาของ

นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจํานวนหนวยกิตกับคาระดับคะแนนของ       

แตละรายวิชาเปนตัวตั้งและหารดวยจํานวนหนวยกิตของภาคการศึกษานั้น การคํานวณดังกลาวใหตั้งหารถึง

ทศนิยม 2 ตําแหนงโดยไมปดเศษ 

ขอ 42 คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหคํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแตเริ่มเขาศึกษา
จนถึงภาคการศึกษาสุดทาย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจํานวนหนวยกิตกับคาระดับคะแนนของ          
แตละรายวิชาท่ีศึกษาท้ังหมดเปนตัวตั้งและหารดวยจํานวนหนวยกิตท้ังหมด การคํานวณดังกลาวใหตั้ง
หารถึงทศนิยม 2 ตําแหนงโดยไมปดเศษ 

ขอ 43 รายวิชาท่ีไดผลการศึกษาเปน F ใหนํามาคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยหรือคาระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม 

ขอ 44 ผลการศึกษาระบบไมมีคาระดับคะแนน ไมตองนับรวมหนวยกิตเปนตัวหารแตให        
นับหนวยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

ขอ 45 ในภาคการศึกษาใดท่ีนักศึกษาได I ใหคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาค
การศึกษานั้นโดยนับเฉพาะรายวิชาท่ีไมได I เทานั้น 
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ขอ 46 เม่ือนักศึกษาเรียนครบตามโครงสรางหลักสูตรแลว และไดคาระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมต้ังแต 1.80 ข้ึนไป แตไมถึง 2.00 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมท่ีไดรับ         
ผลการศึกษาเปน D+ หรือ D หรือเลือกเรียนรายวิชาใหมเพ่ิมเติม เพ่ือทําคาระดับคะแนนเฉลี่ยใหถึง 
2.00 กรณีเปนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมใหฝายทะเบียนนําคาระดับคะแนนทุกรายวิชามาคิด
คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และตองอยูในระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด 

ขอ 47 ในกรณีท่ีมีความจําเปนอันไมอาจกาวลวงเสียได ท่ีอาจารยผูสอนไมสามารถ
ประเมินผลการศึกษาได ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือประเมินผลการศึกษาในรายวิชานั้น 

 
หมวด 8 

การยายคณะ การเปล่ียนหลักสูตร และการรับโอนนักศึกษา 
 

ขอ 48 การยายคณะหรือการเปลี่ยนหลักสูตร 
48.1 นักศึกษาท่ีจะขอยายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะตองศึกษาในคณะหรือหลักสูตร

เดิมไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 2.50 ท้ังนี้ไมนับภาคการศึกษาท่ี      
ลาพักการเรียนหรือถูกสั่งใหพักการเรียนและไมเคยไดรับอนุมัติใหยายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรมากอน 

48.2 ในการยื่นคํารองขอยายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร นักศึกษาตองแสดงเหตุผล
ประกอบ และผานการพิจารณา หรือดําเนินการตามท่ีหลักสูตร หรือมหาวิทยาลัยกําหนด 

48.3 การยายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนการลงทะเบียนเรียน 
ในภาคการศึกษานั้น ๆ  

48.4 รายวิชาตาง ๆ ท่ีนักศึกษายายคณะ เรียนมา ใหเปนไปตามหมวดท่ี 9       
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา 

48.5 ระยะเวลาเรียน ใหนับตั้งแตเริ่มเขาเรียนในคณะหรือหลักสูตรเดิม 
48.6 การพิจารณาอนุมัติการขอยายใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
48.7 นักศึกษาท่ียายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะตองศึกษาในคณะหรือหลักสูตร

ท่ียายไปไมนอยกวา 1 ปการศึกษาจึงจะขอสําเร็จการศึกษาได ท้ังนี้ไมนับภาคการศึกษาท่ีลาพักการเรียน    
หรือถูกสั่งใหพักการเรียน 

48.8 นักศึกษาท่ียายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะตองชําระคาธรรมเนียมตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 49 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 
49.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมี         

วิทยฐานะเทียบเทามหาวิทยาลัยและกําลังศึกษาในหลักสูตรท่ีมีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงไดกับหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยมาเปนนักศึกษาไดโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหลักสูตรและคณบดี 
และขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

49.2 คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีจะไดรับการพิจารณารับโอน 
49.2.1 มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 22 
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49.2.2 ไมเปนผูท่ีพนสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิมดวยมีกรณีความผิด
ทางวินัย 

49.2.3 ไดศึกษาอยู ในสถาบันอุดมศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ภาค
การศึกษาปกติ ท้ังนี้ไมนับภาคการศึกษาท่ีลาพักหรือถูกสั่งใหพักการเรียน และตองไดคาระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมตั้งแต 2.00 ข้ึนไป 
49.2.4 นักศึกษาท่ีประสงคจะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะตองสง      

ใบสมัครถึงมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 6 สัปดาห กอนเปดภาคการศึกษาท่ีประสงคจะเขาศึกษานั้น
พรอมกับแนบเอกสารตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

49.2.5 นักศึกษาท่ีโอนมาตองมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 1 ป
การศึกษา โดยการเทียบโอนผลการเรียนและการขอยกเวนการเรียนรายวิชาใหเปนไปตามหมวด 9 
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา 

 
หมวด 9 

การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา 
 
ขอ 50 ผูมีสิทธิไดรับการเทียบโอนผลการเรียน ตองมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

50.1 กําลังศึกษาอยูในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยแลวโอนยาย
คณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร 

50.2 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยและเขาศึกษาระดับ
ปริญญาตรีท่ี 2 

50.3 ผานการศึกษาในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
50.4 เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขอ 51 การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน  

51.1 ตองเปนรายวิชาท่ีศึกษาจากมหาวิทยาลัยซ่ึงเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร       
ท่ีโอนยายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร โดยนักศึกษาเปนผูเลือก 

51.2 ตองเปนรายวิชาท่ีมีคําอธิบายรายวิชาเดียวกันหรือสัมพันธและเทียบเคียงกันได 
51.3 ตองไมใชรายวิชาดังตอไปนี้ สัมมนา ปญหาพิเศษ เตรียมฝกประสบการณ

วิชาชีพ ฝกประสบการณวิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  

ขอ 52 ผูมีสิทธิไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชา ตองมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
52.1 สําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
52.2 ผานการศึกษาหรืออบรมในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
52.3 ขอยายสถานศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
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52.4 ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือ
ประสบการณทํางานและตองมีความรูพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาสําหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี 

52.5 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาและเขาศึกษา

ปริญญาตรีใบท่ี 2 สามารถยกเวนการเรียนรายวิชาหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป จํานวน 30 หนวยกิต 
และตองเรียนเพ่ิมรายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขอ 53 การพิจารณายกเวนการเรียนรายวิชา 
  53.1 การเรียนจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา 

53.1.1 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทา 
ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหนวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจตามกฎหมายรับรอง 

53.1.2 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวา      
สามในสี่ของรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีขอยกเวนการเรียนรายวิชา 

53.1.3 เปนรายวิชาหรือกลุมวิชาท่ีไดระดับคะแนนไมตํ่ากวา C หรือได       

คาระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเทาในรายวิชาท่ีมีการประเมินผลเปนคาระดับ และไดผลการประเมิน
ผานในรายวิชาท่ีไมประเมินผลเปนคาระดับไมตํ่ากวา P ท้ังนี้ตองเปนไปตามเง่ือนไขของหลักสูตรนั้น
กําหนด 

53.1.4 จํานวนหนวยกิตท่ีไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชารวมแลวตองไมเกิน
สามในสีข่องจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรท่ีกําลังศึกษา  

53.1.5 รายวิชาหรือกลุมวิชาท่ีไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชา ใหบันทึกใน    
ใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษา โดยใชอักษร T 

53.1.6 ตองไมใชรายวิชาดังตอไปนี้ สัมมนา ปญหาพิเศษ เตรียมฝกประสบการณ
วิชาชีพ ฝกประสบการณวิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  

53.1.7 ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยเปดหลักสูตรใหม เทียบโอนนักศึกษาเขาศึกษาได

ไม เกินชั้นปและภาคการศึกษาท่ีไดรับอนุญาตให มีนักศึกษาเรียนอยู  ตามหลักสูตรท่ีไดรับ 
ความเห็นชอบแลว 

53.1.8 กรณีท่ีไมเปนไปตามขอ 53.1.1 – 53.1.7 ใหอยูในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจําหลักสูตร 

53.2 การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณทํางานเขาสู

การศึกษาในระบบ 
53.2.1 การเทียบความรูจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 

ประสบการณทํางาน จะเทียบเปนรายวิชาหรือกลุมวิชาตามหลักสูตรและระดับการศึกษาท่ีเปดสอน      
ในมหาวิทยาลัย 

53.2.2 การประเมินการเทียบความรูและการใหหนวยกิตสําหรับการศึกษานอก

ระบบการศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณทํางาน เขาสูการศึกษาในระบบใหคณะกรรมการประเมิน
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การยกเวนการเรียนรายวิชาใชวิธีการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้ เปนหลักเกณฑในการ
ประเมิน 

(1 การทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Tests) 
(2 การทดสอบท่ีคณะ หรือ หลกัสูตรจัดสอบเอง (Credits from 

Examination) 
(3 การประเมินหรืออบรมท่ีจัดโดยหนวยงานตางๆ (Credits from 

Training)  
(4 การเสนอแฟมสะสมงาน (Credits from Portfolio) 

ผลการประเมินจะตองเทียบไดไมต่ํากวาคะแนน C หรือ คาระดับ
คะแนน 2.00 หรือเทียบเทาสําหรับรายวิชาหรือกลุมวิชา จึงจะใหจํานวนหนวยกิตของรายวิชาหรือ
กลุมวิชานั้น แตจะไมใหระดับคะแนน และไมมีการนํามาคิดคาระดับคะแนน หรือคาระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม  

53.2.3  ใหมีการบันทึกผลการเรียนตามวิธีการประเมินดังนี้ 
(1  หนวยกิตท่ีไดจากการทดสอบมาตรฐาน ใหบันทึกเปน “CS” 

(Credits from Standardized Tests) 
(2 หนวยกิตท่ีไดจากการทดสอบท่ีคณะหรือหลักสูตรจัดสอบเองให

บันทึกเปน “CE”  (Credits from Examination) 
(3 หนวยกิตท่ีไดจากการประเมินหรืออบรมท่ีจัดโดยหนวยงาน     

ตาง ๆ ใหบันทึกเปน “CT” (Credits from Training)  
(4 หนวยกิตท่ีไดจากการเสนอแฟมสะสมงาน ใหบันทึกเปน “CP” 

(Credits from Portfolio) 
53.2.4 นักศึกษาท่ีขอยกเวนการเรียนรายวิชาจะตองมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัย     

อยางนอย 1 ปการศึกษา จึงจะมีสิทธิสําเร็จการศึกษา 
53.2.5 ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนและ     

การยกเวนการเรียนรายวชิา ประกอบดวย 
(1 คณบดีคณะท่ีรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชา       

หรือกลุมวิชาท่ีจะขอยกเวนการเรียนรายวิชาเปนประธาน 
(2 อาจารยหรือผูเชียวชาญในหลักสูตรท่ีจะขอยกเว นการเรียน

รายวิชาจํานวนอยางนอยหนึ่งคนแตไมเกินสามคนโดยคําแนะนําของคณบดีตาม (1 เปนกรรมการ  
(3 ประธานคณะกรรมการประจําหลักสูตรของรายวิชาท่ีจะขอยกเวน

การเรียนรายวิชาเปนกรรมการและเลขานุการ 
เม่ือคณะกรรมการประเมินการยกเวนการเรียนรายวิชาดําเนินการ

เสร็จสิ้นแลว ใหรายงานผลการประเมินการยกเวนการเรียนรายวิชาไปยังสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนเพ่ือเสนอใหมหาวิทยาลัยอนุมัติตอไป 

ขอ 54 กําหนดเวลาการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา 
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นักศึกษาท่ีประสงคจะเทียบโอนผลการเรียนและยกเวนการเรียนรายวิชาหรือกลุมวิชา 
จะตองยื่นคํารองตอมหาวิทยาลัยภายใน 6 สัปดาห นับจากวันเปดภาคการศึกษาแรกท่ีเขาศึกษา เวนแต
ไดรับอนุมัติจากอธิการบดี แตท้ังนี้ตองไมเกิน 2 ภาคการศึกษา โดยมีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนและ
ยกเวนการเรียนรายวิชาไดเพียงครั้งเดียว 

ขอ 55 การนับจํานวนภาคการศึกษาของผูท่ีไดรับการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวน
การเรียนรายวิชาใหถือเกณฑดังนี้ 

55.1 นักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาใหนับจํานวนหนวยกิต ไดไมเกิน 22 หนวยกิต
เปน 1 ภาคการศึกษา 

55.2 นักศึกษาเรียนแบบไมเต็มเวลาใหนับจํานวนหนวยกิตไดไมเกิน 9 หนวยกิต
เปน 1 ภาคการศึกษา 

ขอ 56 การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา ตองชําระคาธรรมเนียม
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 

หมวด 10 

การลาพักการเรียน การลาออก และการพนสภาพการเปนนักศึกษา 

 

ขอ 57 การลาพักการเรียน 

57.1 นักศึกษาอาจยื่นคําขอลาพักการเรียนไดในกรณีตอไปนี้ 

57.1.1 ถูกเกณฑหรือเรียกระดมพลเขารับราชการทหารกองประจําการ 

57.1.2 ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศหรือทุนอ่ืนใด          

ท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 

57.1.3 เจ็บปวยจนตองพักรักษาตัวเปนเวลานานเกินกวารอยละ 20 ของเวลา

เรียนท้ังหมดในภาคการศึกษานั้น โดยมีใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของทางราชการหรือ

สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  

57.1.4 เม่ือนักศึกษามีความจําเปนสวนตัวอาจยื่นคํารองขอลาพักการเรียนได 

ถาลงทะเบียนเรียนมาแลวอยางนอย 1 ภาคการศึกษา 

57.1.5 เหตุผลอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 

57.2 นักศึกษาท่ีตองลาพักการเรียนใหยื่นคํารองภายในสัปดาห ท่ี 3 ของ          

ภาคการศึกษาท่ีลาพักการเรียน โดยการอนุมัติใหลาพักการเรียนใหเปนอํานาจของคณบดี 

นักศึกษามีสิทธิ์ขอลาพักการเรียนโดยขออนุมัติตอคณบดีไมเกิน 1 ภาค

การศึกษา ถานักศึกษามีความจําเปนท่ีจะตองลาพักการเรียนมากกวา 1 ภาคการศึกษา หรือเม่ือครบ

กําหนดพักการเรียนแลวยังมีความจําเปนท่ีจะตองพักการเรียนตอไปอีก ใหยื่นคํารองขอพักการเรียน

ใหมและตองไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
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57.3 ในกรณีท่ีนักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียนใหนับระยะเวลาท่ี           

ลาพักการเรียนเขารวมในระยะเวลาการศึกษาดวย 

57.4 นักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน เม่ือจะกลับเขาเรียนจะตองยื่นคํารอง

ขอกลับเขาเรียนกอนวันเปดภาคการศึกษาไมนอยกวา 2 สัปดาห และเม่ือไดรับความเห็นชอบจาก

คณบดีแลวจึงจะกลับเขาเรียนได 

ขอ 58 นักศึกษาท่ีประสงคจะลาออกจากความเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ใหยื่น

หนังสือลาออก และตองไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยกอน การลาออกจึงจะสมบูรณ 

ขอ 59 การพนสภาพการเปนนักศึกษา 

59.1 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

59.2 ไดรับอนุมัติใหลาออก 

59.3 ไมรักษาสภาพนักศึกษาในแตละภาคการศึกษา 

59.4 ไดระดับคะแนนรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ รายวิชา               

ฝกประสบการณวิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หรือรายวิชาสหกิจศึกษา ต่ํากวา C เปนครั้งท่ี 2 

ยกเวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีประสงคจะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

59.5 ผลการประเมินไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.60 เม่ือสิ้นปการศึกษา
ปกติท่ี 1 หรือมีผลการประเมินไดรับคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.80 เม่ือสิ้นปการศึกษาปกติ
ท่ี 2 นับตั้งแตเริ่มเขาเรียน และในทุก ๆ ปการศึกษาปกติถัดไป ยกเวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี       
ท่ีประสงคจะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

สําหรับนักศึกษาเรียนแบบไม เต็มเวลาใหนําภาคฤดูรอนมารวมเปน             
ภาคการศึกษาดวย 

ในกรณีท่ีภาคการศึกษานั้นมีผลการเรียน “I” ไมตองนํามาคิด ใหคิดคา
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาท่ีมีคาระดับคะแนน 

59.6 ใชเวลาการศึกษาเกินระยะเวลาท่ีกําหนด 
59.7 ขาดคุณสมบัติตามขอ 22 อยางใดอยางหนึ่ง 
59.8 ตาย 

ขอ 60  นักศึกษาพนสภาพการเปนนักศึกษาอันเนื่องมาจากการไมรักษาสภาพนักศึกษา
สามารถยื่นคํารอง พรอมแสดงเหตุผลอันสมควร ขอคืนสภาพการเปนนักศึกษาตอมหาวิทยาลัย และเม่ือ
ไดรับอนุมัติแลวตองชําระเงิน คาธรรมเนียมขอการคืนสภาพการเปนนักศึกษา และคาธรรมเนียม        
การรักษาสภาพการเปนนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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หมวด 11 
การสําเร็จการศึกษา 

 
ขอ 61 นักศึกษาท่ีถือวาสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตองมีคุณสมบัติครบถวนทุกขอดังนี้ 

61.1 มีความประพฤติดี  
61.2 สอบไดรายวิชาตาง ๆ ครบตามโครงสรางของหลักสูตรตามเกณฑการ

ประเมินผล 
61.3 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 
61.4 สอบผานการประเมินความรูและทักษะตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
61.5 ผานการเขารวมกิจกรรมตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
61.6 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

ขอ 62 การขออนุมัติสําเร็จการศึกษา 
62.1 ในภาคการศึกษาใดท่ีนักศึกษาคาดวาจะสําเร็จการศึกษาใหยื่นคํารองขอสําเร็จ 

การศึกษาตอสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณานักศึกษาท่ียื่นความจํานง
ขอสําเร็จการศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตามขอ 61 และตองไมคางชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ ไมติดคางวัสดุ
สารสนเทศ หรืออยูระหวางถูกลงโทษทางวินัย เพ่ือขออนุมัติอนุปริญญาหรือปริญญาตรี  

62.2 คณะกรรมการวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาวาครบถวนตาม
ขอบังคับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และใหถือวันท่ีคณะกรรมการวิชาการ
ตรวจสอบคุณสมบัติวาครบถวนเปนวันสําเร็จการศึกษา  

ในกรณีท่ีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแลวไมนอยกวา 3 ป และ
จําเปนตองยุติการศึกษา สามารถยื่นขอสําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแตละหลักสูตรตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย โดยศึกษารายวิชามาไมนอยกวา 90 หนวยกิต ประกอบดวยวิชาศึกษาท่ัวไป ไม
นอยกวา 30 หนวยกิต วิชาเฉพาะไมนอยกวา 45 หนวยกิต วิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 3 หนวยกิต และ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.00 หรือ 

กรณีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแลวไมนอยกวา 4 ป สอบไดรายวิชา
ตาง ๆ ครบตามโครงสรางของหลักสูตรและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 1.75 สามารถยื่นขอ
สําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแตละหลักสูตรตามประกาศของมหาวทิยาลัย  

ขอ 63 นักศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะไดรับเกียรตินิยม ตองมีคุณสมบัติ
ดังนี้ 

63.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป หรือปริญญาตรี 5 ป เม่ือเรียนครบหลักสูตร
แลวไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.60 จะไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และไดคาระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.25 แตไมถึง 3.60 จะไดรับเกียรตินิยมอันดับสอง  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง สอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาไมนอยกวา 3.60 และเรียนครบหลักสูตรไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
การศึกษาในระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง ไมนอยกวา 3.60 จะไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และไดรับ
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ระดับคาคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาไมนอยกวา 3.25 ข้ึนไป และเรียนครบ
หลักสูตรไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง ไมนอยกวา 3.25 
แตไมถึง 3.60 จะไดรับเกียรตินิยมอันดับสอง 

63.2 สอบไดในรายวิชาใด ๆ ไมต่ํากวา C ตามระบบคาระดับคะแนนหรือไมได 

“NP” ตามระบบไมมีคาระดับคะแนน 
63.3 มีระยะเวลาเรียนดังนี้ 

63.3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป สําหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา
ใชเวลาในการศึกษาไมเกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน และสําหรับนักศึกษาเรียนแบบไมเต็มเวลา

ใชเวลาไมเกิน 12 ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน ท้ังนี้เปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
63.3.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ป สําหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา

ใชเวลาในการศึกษาไมเกิน 10 ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน และสําหรับนักศึกษาเรียนแบบ           
ไมเต็มเวลาใชเวลาไมเกิน 15 ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน ท้ังนี้เปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

63.3.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง สําหรับนักศึกษาเรียนแบบ

เต็มเวลาใชเวลาในการศึกษาไมเกิน 4 ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน และสําหรับนักศึกษาเรียนแบบ   
ไมเต็มเวลาใชเวลาไมเกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน ท้ังนี้เปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

63.4 ตองไมเคยขอยกเวนการเรียนรายวิชา ยกเวนกรณีการเทียบโอนผลการเรียน 
ของมหาวิทยาลัย  

63.5 นักศึกษาท่ีจะไดรับปริญญาเกียรตินิยมจะตองเปนผูมีความประพฤติดี และไมเคย

ถูกลงโทษทางวินัยตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัย 
ขอ 64 การใหรางวัลเหรียญทองซ่ึงมีรูปรางลักษณะและขนาดตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

สําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
64.1 ไดเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.75 
64.2 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในกลุมผูสําเร็จการศึกษาในปเดียวกัน         

ในแตละคณะ 
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หมวด 12 
การควบคุมคุณภาพ 

ขอ 65 ใหมหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารยผูสอนอยางนอยภาคการศึกษาละ      
1 ครั้ง และใหนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

ขอ 66 ใหคณะและหลักสูตรมีการวิจัยเพ่ือติดตาม และประเมินผลการใชหลักสูตรอยางตอเนื่อง
ภายใน 5 ป ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 
ประกาศ ณ  วันท่ี 24 เดือน พฤศจกิายน   พ.ศ. 2557                                  

                      
   (นายจรูญ  ถาวรจักร) 

                                           นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
           ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
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ภาคผนวก ข 
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวดัปทมุธาน ี

ปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 

1. ช่ือหลักสูตร 
 ชื่อภาษาไทย : วิชาศึกษาท่ัวไป  

ภาษาอังกฤษ : General Education 
 

2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   
งานวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
 

3. ความเปนมาของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนพิเศษ 39 ง วันท่ี 25 
พฤษภาคม 2548 โดยในขอ 8.1 ใหความหมายวิชาศึกษาท่ัวไปไววา “วิชาศึกษาท่ัวไป หมายถึงวิชาท่ี
มุงพัฒนา ผูเรียนใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนท่ีกวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติ ตนเอง 
ผูอ่ืน และสังคม เปนผูใฝรู สามารถคิดอยางมีเหตุผล สามารถใชภาษาในการติดตอสื่อสารความหมาย
ไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมท้ังของไทย และของประชาคมนานาชาติ 
สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิต และดํารงตนอยูในสังคมไดเปนอยางดี” สําหรับวิชาศึกษา
ท่ัวไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เดิมมีการใช
หลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไปหลักสูตรกลางของสถาบันราชภัฏ ในป พ.ศ. 2549 ไดมีการพัฒนาวิชาศึกษา
ท่ัวไปใชในมหาวิทยาลัย และในป พ.ศ. 2556 ไดพัฒนาวิชาศึกษาท่ัวไปข้ึนมาใหม เพ่ือใหเขาสูกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา TQF โดยใหสอดคลองกับกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548 ท่ีระบุไววา มหาวิทยาลัยอาจจัดวิชาศึกษาท่ัวไปในลักษณะจําแนกเปนรายวิชา หรือ
ลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได โดยใหครอบคลุมสาระของกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษา 
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โดยมีหนวยกิตไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
 วิชาศึกษาท่ัวไปตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น มีลักษณะบูรณาการศาสตรเนื้อหาวิชาตางๆ 
(Integrated) อันไดแก กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลุม
วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร รวม 5 รายวิชา รายวิชาละ 6 หนวยกิต รวม 30 หนวยกิต โดย
จัดการเรียนการสอนแบบเนนกิจกรรม (Active Learning) ใหนักศึกษาไดมีทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21 (21st Century Learning Skills) ใหนักศึกษาไดปฏิบัติจริง เรียนรูจากเหตุการณ 
สถานการณจริงนําความรู ท่ีไดไปใชในชีวิตประจําวัน มีจิตอาสา ใหนักศึกษาไดเรียนรูจาก
กระบวนการวิจัย (Research-based) และทําโครงการตางๆ (Project-based) ใหนักศึกษานํามา
อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรูกัน (Discussions) โดยใหอาจารยสอนเปนทีม (Team Teaching) ลด
การสอนแบบบรรยาย นอกจากนี้ใหนักศึกษาไดเรียนรูจากเอกสารประกอบการสอน เว็บไซต บทเรียน
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ออนไลน และการฝกทักษะภาษาอังกฤษดวยบทเรียนออนไลน โดยมุงเนนการพัฒนาคุณลักษณะและ
ความรูของนักศึกษาใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
ตอไปในบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกได โดยมีความตระหนักและสํานึกในความเปนไทย สําหรับ
อาจารยผูสอน มหาวิทยาลัยไดพิจารณาคัดเลือกอาจารยผูสอนและจัดอบรมอาจารยผูสอนใหมีความรู
ความเขาใจในโครงสรางหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู 
   หลังจากท่ีใชหลักสูตรดังกลาวมาเปนเวลา 2 ป คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงไดจัดประชุมเพ่ือ
ปรึกษาหารือเก่ียวกับขอดี-ขอเสียของหลักสูตร และแนวทางในการแกปญหาพบวายังขาดการฝก
ทักษะบางสวน ซ่ึงอาจสงผลตอนักศึกษาในอนาคต จึงเห็นควรปรับปรุงแกไขโดยจัดทําเปนเอกสาร 
สมอ.08 นําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติในการประชุมครั้งท่ี 6/2559 
เม่ือวันท่ี 2 มิถุนายน 2559 ดวยเหตุผลดังตอไปนี้ 

1. การเปดเสรีทางการคาเขาสูประชาคมอาเซียน และการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ ทํา
ใหนักศึกษามีความจําเปนตองเรียนรู และมีทักษะดานภาษาท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น ไดบูรณาการวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไวในรายวิชา GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาเนนหนักไปในทางบูรณาการ ไมไดฝกทักษะของภาษาอยางโดดเดน
จริงจัง รวมถึงไมมีรายวิชาดานภาษาปรากฏในใบรายงานผลการเรียน ซ่ึงอาจสงผลตอการศึกษาตอ
หรือการทํางานในอนาคต คณะกรรมการบริหารจงึเห็นควรใหเพ่ิมรายวิชา ภาษาไทย 1 รายวิชา และ
ภาษาอังกฤษ 2 รายวิชา เพ่ือใหการฝกทักษะชัดเจนข้ึน และปรากฏในใบรายงานผลการเรียน 

2. การเรียนรูเก่ียวกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนเอกลักษณท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัย
ซ่ึงจะชวยใหนักศึกษาไดเรียนรูเก่ียวกับพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ และการดําเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น รายวิชาตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น ไดบูรณาการรวมกับ
ความเปนพลเมือง จิตอาสา และหลักสูตรโตไปไมโกง ของสํานักงานปองกัน และปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ ทําใหการเรียนรู และฝกทักษะตามรอยเบื้องพระยุคลบาทไมชัดเจน  

3. การเพ่ิมรายวิชา 4 รายวิชา จึงจําเปนตองปรับลดจํานวนหนวยกิตบางรายวิชาลงเพ่ือให
จํานวนหนวยกิต รวมไมเกิน 30 หนวยกิต 

4. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพ่ือปรับรหัสวิชาของทุกรายวิชาใน
มหาวิทยาลัยใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ซ่ึงจะสงผลใหสามารถจําแนกสังกัดของรายวิชา รวมถึงระดับ
ความยากงายเพ่ือใหสามารถจัดแผนการเรียนไดสะดวกข้ึน ท่ีประชุมดังกลาวมีมติใหปรับตัวอักษรนํา
หนาวิชาจาก GE เปน VGE ประกอบกับการเพ่ิมรายวิชา ตามขอ 1 และ 2 งานวิชาศึกษาท่ัวไปจึงได
ปรับรหัสรายวิชาใหม ใหสอดคลองตามมติท่ีประชุม 

5. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพ่ือปรับปรุงการพัฒนาผลการเรียนรู 5 ดาน 
ของทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปจึงมีความจําเปนตองปรับกระบวนการพัฒนา
ผลการเรียนรูท้ัง 5 ดาน ใหสอดคลองตามมติของท่ีประชุม 
 
 
 



  97 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

4. ปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
4.1 ปรัชญา 

 เสริมสรางความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ รู  เขาใจ และเห็นคุณคาของตนเอง ผู อ่ืน สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใสใจตอความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
ดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรม มีความรักและความปรารถนาดี พรอมใหความชวยเหลือเพ่ือนมนุษย และ
เปนพลเมืองท่ีมีคุณคาของสังคมไทย และสังคมโลก 

4.2 วัตถุประสงค 
วิชาศึกษาท่ัวไปมีวัตถุประสงคในการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะดังตอไปนี้ 
4.2.1 มีความรูพ้ืนฐานการดํารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ไดแก การรูจักตนเอง รูจักทองถ่ิน 

รูจักประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก รูเทาทันเทคโนโลยี  
4.2.2 มีความสามารถคิดวิเคราะห อยางมีวิจารณญาณ สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ

ระหวางมนุษย สังคม และธรรมชาติ  
4.2.3 มีทักษะในการดํารงชีวิต การใชภาษา การติดตอสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การนําเสนอ ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิต 
4.2.4 ใชคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต นอมนําแนวทางการดําเนินชีวิตตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตอาสา มีสวนรวมในการแกปญหาพัฒนาสังคม 
 

5. กําหนดการเปดสอน 
 เปดสอน หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ปรับปรุง พ.ศ. 2559 ตั้งแต ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2559  
เปนตนไป  
 
6. อาจารยผูสอน 
 อาจารยผูสอนมีท้ังอาจารยประจําจากหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป คณาจารยคณะตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี และอาจารยพิเศษท่ี
มหาวิทยาลัยเชิญมา โดยอาจารยผูสอนจะตองเปนผูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และ
เขารับการอบรมวิธีการจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning และกิจกรรมเปนฐาน (Project 
Based Learning : PBL) ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เ พ่ือใหนักศึกษาสําเร็จไปเปนบัณฑิตท่ีมี
คุณลักษณะตามวัตถุประสงคของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ท้ังนี้ อาจารยผูสอนรายวิชาเดียวกันจะตอง
รวมกันจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 เพ่ือใหการสอนเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
 
7. นักศึกษา 
 นักศึกษาทุกคนท่ีเขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ท่ีเขาศึกษาในปการศึกษา 
2559 จะตองเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปปรับปรุงเล็กนอย พ.ศ. 2559 ใหครบตามโครงสราง    
ซ่ึงถูกบรรจุไวในหลักสูตรของสาขาวิชานั้น 
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8. หลักสูตร และคําอธิบายรายวิชา 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซ่ึงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนพิเศษ 39 ง วันท่ี 25 พฤษภาคม 2548 โดยในขอ 8.1สถาบันอุดมศึกษา
อาจจัดวิชาศึกษาท่ัวไปในลักษณะเปนรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได โดยผสมผสานเนื้อหาวิชา
ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาสังคมศาสตร มนุษยศาสตร ภาษา และกลุมวิทยาศาสตร กับคณิตศาสตร    
ในสัดสวนท่ีเหมาะสม เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของวิชาศึกษาท่ัวไป โดยใหมีจํานวนหนวยกิต รวมไมนอย
กวา 30 หนวยกิต  

8.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา    30 หนวยกิต 
8.2 โครงสรางหลักสูตร แบงเปน 4 รายวิชา และ 5 ชุดการเรียนรู บังคับเรียนท้ังหมด ดังนี้ 

  8.2.1 กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร    7  หนวยกิต 
 VGE102  การใชภาษาไทยอยางมีวิจารณญาณเพ่ือการสื่อสาร  3(2-2-5  
   Critical Thai Language for Communication 
 VGE103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    2(1-2-3  
   English for Communication 
 VGE104 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะทางการเรียน   2(1-2-3  
   English for Study Skills Development 
  8.2.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   13  หนวยกิต 

VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท     3(2-2-5  
   To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King 

VGE108 ความเปนสากลเพ่ือการดําเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 
และประชาคมโลก              4(2-4-6) 
Internationalization for Living in the ASEAN and  
Global Communities 

VGE109 อัตลักษณบัณฑิตวไลยอลงกรณ               4(2-4-6) 
VRU Identities 

VGE111  ทักษะการรูสารสนเทศ    2(1-2-3)    
Information Literacy Skills  

  8.2.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรคณิตศาสตรและเทคโนโลยี  10  หนวยกิต 
VGE106 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร         4(2-4-6)  

   Innovation and Scientific Thinking  
VGE107 สุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต              4(2-4-6) 

    Health for Quality of Life 
VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล    2(1-2-3)  
 Digital Intelligence 
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8.3 คําอธิบายรายวิชา  
รหัสวิชา  ช่ือ และคําอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-ศ  
 
VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท 3(2-2-5  
 To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King 
 พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช พระอัจฉริยภาพ 
พระจริยวัตร หลักการทรงงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ และสังคม 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทศพิธราชธรรมในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 
 
VGE102 การใชภาษาไทยอยางมีวิจารณญาณเพ่ือการส่ือสาร 3(2-2-5  
 Critical Thai Language for Communication 
  ความสําคัญของภาษาไทย การสื่อสาร พัฒนาทักษะการฟง การพูด การอาน       
การเขียน ทักษะการสรุปความ การขยายความ การแปลความ การตีความ การพิจารณาสาร         
การนําเสนอสารดวยวาจา ลายลักษณอักษร อยางมีวิจารณญาณ และการใชสื่อผสมในทางวิชาการ 
และสถานการณจริงในชีวิตประจําวัน 
 
VGE103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2(1-2-3  
 English for Communication 
 ฝก และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเนนการฟง การพูด ในสถานการณ
ตางๆ ในชีวิตประจําวัน โดยคํานึงถึงบริบทของสังคมไทย และสากล การแนะนําตนเอง และผูอ่ืน   
การทักทาย การกลาวลา การถามขอมูล การซ้ือสินคา การบอกทิศทาง และสถานท่ีตั้ง การนัดหมาย 
และการขอรอง 
 
VGE104 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะทางการเรียน  2(1-2-3  
 English for Study Skills Development 
      ฝก และพัฒนาการใชภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียน โดยเนนการอาน   
เพ่ือหาหัวเรื่อง การอานจับใจความสําคัญ และรายละเอียด การเขียนสรุปความเรื่องท่ีอานจาก      
สื่อตางๆ เชน สื่อสิ่งพิมพ และสื่ออิเลคทรอนิกส รวมถึงทักษะในการสืบคนขอมูล เปนตน 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ  
 
VGE106 นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร 4(2-4-6) 
 Innovation and Scientific Thinking  
 สงเสริม และพัฒนาใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมท่ีใชในชีวิตประจําวัน เพ่ือใหเกิดแนวคิดในการเลือกใชท่ีเหมาะสม รูเทาทัน มีความคิด
สรางสรรค คิดอยางมีวิจารณญาณ คิดอยางมีเหตุผล มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และมี  
เจตคติทางวิทยาศาสตร มีความรู พ้ืนฐานการคํานวณทางคณิตศาสตร และสถิติเพ่ือนําไปสูการ
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 
VGE107  สุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต  4(2-4-6) 
            Health for Quality of Life 
            สงเสริม และพัฒนาผูเรียนใหมีพฤติกรรมการสรางสุขภาพกาย จิต และสังคม        มี
ทักษะชีวิต มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับสุขภาพผูบริโภค การใชยา การออกกําลังกายท่ีเหมาะสมกับ
เพศ และวัย ปองกันอุบัติภัย และเตรียมความพรอมในภาวะฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องตน           
มีความรู ความเขาใจ สามารถรับรูถึงความงาม ความรูสึกสุนทรียะในงานศิลปะ และสภาพแวดลอม
ในชีวิตประจําวัน และชีวิตการทํางาน 
 
VGE108      ความเปนสากลเพ่ือการดําเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 
            และประชาคมโลก 4(2-4-6) 
            Internationalization for Living in the ASEAN  
            and Global Communities 
                     ศึกษาความหมาย ท่ีมาของความเปนสากล ตลอดจนความรวมมือท่ีเกิดข้ึนจาก     
การเขาสูความเปนสากล เชน ประชาคมอาเซียน ประชาคมโลก เรียนรู และปรับตัวใหเขากับ         
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมจาก
การเขาสูความเปนสากล และเขาใจผลกระทบตอความเปนไทยจากการเขาสูความเปนสากล 
  
VGE109 อัตลักษณบัณฑิตวไลยอลงกรณ  4(2-4-6)  
 VRU Identities 
      สงเสริม และพัฒนาผูเรียนใหมีความภาคภูมิใจในความเปน “วไลยอลงกรณ”  มีจิต
อาสา มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพกฎระเบียบ มีความรับผิดชอบตอตนเอง มหาวิทยาลัย และสังคม 
มีทักษะชีวิตความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ มีบทบาทความเปนผูนํา และผูตาม มีสวนรวมในการแกไข
ปญหา พัฒนาสังคม และอนุรักษสิ่งแวดลอม 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ  
 
VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล   (Digital Intelligence)       2(1-2-3)  
    การเปนพลเมืองดิจิทัลท่ีสามารถรักษาอัตลักษณของตนเองในโลกออนไลน และ
ความเปนจริง สามารถจัดสรรเวลาหนาจอ รับมือภัยคุกคามทางโลกออนไลน รักษาความปลอดภัย 
ของตนเองในโลกออนไลน รักษาขอมูลสวนตัว และบริหารจัดการขอมูลท่ีท้ิงไวบนโลกออนไลน      
คิดอยางมีวิจารณญาณในการใชเทคโนโลยี และสื่อในโลกยุคดิจิทัลไดอยางเกิดประโยชน มีความ
รับผิดชอบ มีจริยธรรม ในการใชโทคโนโลยี มีทักษะในการสรางสรรคขอมูลเพ่ือเปลี่ยนความคิดใหม ๆ 
ใหเปนจริง ดวยการใชเครื่องมือดิจิทัล และการใชสื่อดิจิทัล หรือเทคโนโลยี เพ่ือแกปญหาท่ีทาทาย  
หรือเพ่ือสรางโอกาสใหม ๆ 
 
VGE111  ทักษะการรูสารสนเทศ   (Information Literacy Skills       2(1-2-3)  

ความหมาย ความสําคัญของกระบวนการพัฒนาทักษะการรูสารสนเทศ ไดแก    
การวิเคราะหความตองการสารสนเทศ แหลงทรัพยากรสารสนเทศ การคัดเลือกแหลงสารสนเทศ 
เครื่องมือสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธการคนสารสนเทศ การประเมินคุณคาของสารสนเทศ 
การวิเคราะห และสังเคราะหสารสนเทศ การรวบรวม การเรียบเรียง และการนําเสนอสารสนเทศ   
ในรูปแบบมาตรฐาน และการใชสารสนเทศอยางมีจริยธรรม 
 
9. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

9.1 คุณธรรม จริยธรรม 
9.1.1 การเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

1) ปฏิบัติตนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ในดานความซ่ือสัตยสุจริต เสียสละ มีวินัย 
ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเอง     

2) ปฏิบัติตนเปนผูมีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบตอสังคม 
9.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

    1 ผูสอนปฏิบัติตนเปนแบบอยาง  
    2 กําหนดกติกา ในหองเรียน เชน การเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา การแตงกายท่ีเปนไป
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
    3 จัดทําโครงการและกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ใน และนอก
สถาบันการศึกษา โดยใหนักศึกษามีโอกาสคิด ตัดสินใจดําเนินการดวยตนเอง 
    4 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในโครงงานท่ีนักศึกษาทํา โดยอาจารย เปนผู
ชี้นําใหนักศึกษาสามารถคิดตาม 

9.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
    1 นักศึกษาประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง กอนและหลังเรียน  
    2 สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา 
    3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
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    4 สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และการจัดกิจกรรม 
    5 ประเมินผลจากโครงการท่ีทํา และการรายงานผลโครงการ รวมท้ังการอภิปราย  
    6 เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน 

9.2 ความรู 
9.2.1 การเรียนรูดานความรู 

1) มีความรูในหลักการแนวคิดทฤษฎีท่ีสําคัญในรายวิชาหรือศาสตรของตน 
2) มีความเขาใจ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีสําคัญในรายวิชาหรือ

ศาสตรของตนไดอยางถูกตอง 
9.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

    ใชกระบวนการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productivity Based Learning) ซ่ึงเปนรูปแบบการ
เรียนรูท่ีมุงเนนใหผูเรียนสรางผลงาน สรางผลผลิต สรางองคความรูจากการเรียนรูเรื่องนั้นๆ โดยผาน
กระบวนการและวิธีการสอนแบบตางๆ เชน 
    1 การจัดทําโครงการ/โครงงานประจําวิชา ( Project Based Learning) 
    2 การสอนแบบสืบเสาะหาความรู และ วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู (Inquiry, Inquiry 
Cycle)    
    3 อภิปรายเปนกลุมโดยใหผูสอนตั้งคําถามตามเนื้อหา โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 
    4 ศึกษานอกสถานท่ี เชน ศึกษาดูงาน เขารวมโครงการกับหนวยงานอ่ืน การทําโครงการ
รวมกับชุมชน การศึกษาพ้ืนท่ีจริงกอนทําโครงการ 

9.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
    1 ตรวจสอบกระบวนการทํางาน ผลผลิตและผลลัพทของงาน  
    2 ตรวจผลงานการศึกษาคนควาท่ีมีเนื้อหาครบถวนถูกตอง  
    3 ประเมินจากการรวบรวมขอมูลประกอบโครงการ 
    4 การนําเสนอผลงานของนักศึกษา 
   5 ผลการทดสอบของนักศึกษา 

9.3 ทักษะทางปญญา 
9.3.1 การเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) สามารถแสดงทักษะการคิดอยางเปนระบบ คิดอยางมีวิจารณญาณอยางสมํ่าเสมอ 
2) สามารถวิเคราะห สังเคราะห บูรณาการความรูและทักษะท่ีเก่ียวของในศาสตรของตน

เพ่ือนําไปประยุกตใชไดอยางถูกตองเหมาะสม 
9.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

    1 การ ถามตอบ กรณีเนื้อหาภาคทฤษฎี โดยเนนใหนักศึกษาคิดวิเคราะหจากสถานการณ
จริง หรือใชกรณีศึกษา 
    2 จัดกิจกรรมอภิปราย ระดมสมอง การคิดวิเคราะห สังเคราะห เชื่อมโยงความรูและ
สรุปผลการเรียนรู เชื่อมโยงสูการนําไปใชจริง 
    3 จัดทําโครงการ โดยมีอาจารยเปนผูใหคําปรึกษา และควบคุมดูแล 
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9.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
    1 ประเมินจากใบกิจกรรม การเขียนรายงานประกอบโครงการ และการนําเสนอโครงการ 
   2 ประเมินจากการอภิปราย และการนําเสนอผลท่ีไดจากการอภิปรายในแตละครั้ง 
    3 ประเมินจากผลงานโครงการท่ีไดรับมอบหมาย 

9.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ 
9.4.1 การเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ  

1) สามารถแสดงบทบาทผูนํา ผูตาม และการเปนสมาชิกท่ีดีของกลุมไดอยางเหมาะสม
กับบทบาทและสถานการณ  

2) มีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมายท้ังของตนเองและของสวนรวม  
9.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 
    1 มอบหมายงานเปนกลุมยอยหรือโครงการ และแบงหนาท่ี ความรับผิดชอบ 
    2) การจัดกิจกรรมของกลุม 

9.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความ
รับผิดชอบ 
    1 ใหผูเรียนประเมินซ่ึงกันและกัน และประเมินตนเอง 
    2 สังเกตพฤติกรรมในการเรียน ความรับผิดชอบ การแสดงบทบาท ผูนํา ผูตาม การเปน
สมาชิก และความสัมพันธระหวางผูเรียน 
   3 ประเมินจากผลของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
   4) การจัดกิจกรรมสะทอนความคิด (Reflection) 

9.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
9.5.1 การเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) สามารถประยุกตความรูทางคณิตศาสตรเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแกปญหา คนควาขอมูลและนําเสนอไดอยางเหมาะสม 
2) สามารถใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึง

การใชภาษาในการคนควาขอมูลเพ่ือจัดทํารายงานและ 
นําเสนออยางถูกตองเหมาะสม   

9.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข     
การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 บูรณาการ การใชภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนการสอนและกิจกรรม     
ในชั้นเรียน 

2 มอบหมายใหสืบคนขอมูลในรูปแบบตางๆ จาก หนังสือ เอกสาร งานวิจัย อินเทอรเน็ต 
และฐานขอมูลตางๆ  

3 การฝกวิเคราะหเชิงตัวเลขดานตางๆ  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

9.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1 ประเมินผลจากการการใชทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการดําเนินโครงการ 
    2 ประเมินจากการสืบคนขอมูล การนาํเสนอขอมูล และการวิเคราะหเชิงตัวเลขตางๆ  
   3 ผลงานการทํารายงาน และการนําเสนองาน 
 
10. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping) 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูกระบวนวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

ที่ รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู 
ทักษะ 

ทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล  

และความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1 VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท           

2 VGE102 การใชภาษาไทยอยางมีวิจารณญาณ           

3 VGE103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร           

4 VGE104 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะทางการเรียน           

5 VGE106 นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร           

6 VGE107 สุขภาพเพ่ือคณุภาพชีวิต           

7 
VGE108 ความเปนสากลเพ่ือการดําเนินชีวิตในประชาคม
อาเซียน และประชาคมโลก    

          

8 VGE109 อัตลักษณบัณฑติวไลยอลงกรณ           

9 VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล           

10 VGE111 ทักษะการรูสารสนเทศ           

 



   

 

  

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทมุธานี   
ที่ 2564/2562 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
. 
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ภาคผนวก ง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูร 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี  
ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๒ 

วันพุธ ท่ี ๒๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒   
ณ หอง MS๑๑๑ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 

********************************************* 
 

กรรมการผูมาประชุม 
๑.  อาจารยกิตินันธ     มากปรางค ประธานกรรมการ 
๒.  อาจารยธนิษฐนันท จันทรแยม กรรมการ 
๓.  อาจารยวัชรพล   วงศจันทร  กรรมการ 
๔.  อาจารยนิศากร มะลิวลัย กรรมการ 
๕.  อาจารยถิรนันท ทิวาราตรีวิทย  กรรมการและเลขานุการ 

 
ผูท่ีไมสามารถเขารวมประชุม (ถามี  

 ไมมี 
ผูเขารวมประชุม (ถามี  

ไมมี 
 
เริ่มประชุม    เวลา  ๑๓.๐๐ น. 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ .โครงการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและ 
ซัพพลายเชน พ.ศ.๒๕๖๓ ประธานแจงใหทราบวา โครงการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเขน พ.ศ.๒๕๖๓ ไดนําเสนอ (ราง การปรับปรุงหลักสูตรตอ
ท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ และไดรับอนุมัติโครงการเรียบรอยแลว ในสวนของ
รูปเลมซ่ึงอาจารยถิรนันท ทิวาราตรีวิทย เปนผูรับผิดชอบนั้น ใหดาวนโหลดแบบฟอรมจากเว็บไซตของ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สสว.  

ท่ีประชุม: รับทราบ 
 
๑.๒ การกําหนดกลุมวิชาแกนบริหารธุรกิจ 
ประธานแจงวา ทางคณะฯ ไดรวมกันกําหนดกลุ มวิชาแกนดานการบริหารธุรกิจ โดยได

กําหนดรายวิชาที่เหมาะสมกับการเรียนในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน สําหรับ
หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ.๒๕๖๓ จํานวน ๕ รายวิชาท่ีจะยังคงเดิม ไดแก  ๑. หลักการบัญชี ๒. หลัก
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เศรษฐศาสตร ๓. การเงินธุรกิจ ๔. การบริหารทรัพยากรมนุษย และ ๕. หลักการตลาด  ซ่ึงทางหลักสูตร
จะกําหนดวิชาเหลานี้ไวในวิชาบังคับของหลักสูตร 

ท่ีประชุม: รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว  

ประธานที่ประชุม เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เม่ือวันท่ี ๓ เดือน 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดดังเอกสารแนบทายระเบียบวาระการประชุม ใหท่ีประชุมเพ่ือ
พิจารณารับทราบและรับรองรายงานการประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว 

รายงาน Improvement Plan ๒๕๖๑ ประธานไดรายงาน Improvement Plan ๒๕๖๑ 
จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร พรอมท้ังแบงความรับผิดชอบในการแกไขรายละเอียด
ในแตละหัวขอตางๆ ตามความเหมาะสม ไดแก ๑. ประเด็นการรับนักศึกษา ใหหามาตรฐานการในการ
ประชาสัมพันธหลักสูตรผานชองทางท่ีหลากหลายและใหเขาถึงกลุมเปาหมายใหมากข้ึน ผูรับผิดชอบโดย
อาจารยกิตินันธ และ ๒. การบริหารพัฒนาอาจารย ควรสรางขวัญและกําลังใจใหกับอาจารยประจํา
หลักสูตรเพ่ือรักษาอัตราการคงอยูและคุณภาพของหลักสูตร มอบหมายให  อาจารยธนิษฐนันท เปน
ผูรับผิดชอบ และ ๓. การสงเสริมการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ใหมีการ
สงเสริมการนําผลงานวิจัยมาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนใหมากข้ึน โดยมอบหมายใหอาจารย
ถิรนันทเปนผูรับผิดชอบ และ ๔.ประเด็นการประเมินผูเรียน ควรกําหนดวิธีในการประเมินผูเรียนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF ไดมอบหมายให อาจารยวัชรพลเปนผูรับผิดชอบ 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๔.๑ โครงสรางหลักสูตร 
 คณะกรรมการหลักสูตรเห็นขอบตรงกันวา การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน พ.ศ.๒๕๖๓ ไดมีการปรับจํานวนโครงสรางของหนวยกิ
ตจากเดิม ๑๓๓ หนวยกิต เปน ๑๓๖ หนวยกิต เพ่ือเปนการมุงเนนรายวิชาตางๆ ท่ีมีความเฉพาะเจาะจง
กับหลักสูตรมากข้ึน เพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงค ปรัชญาของสาขาวิชาฯ และความตองการของ
สถานประกอบการ ซ่ึงในการปรับปรุงใหมจะมุงเนนท่ีการปรับเนื้อหา และสาระรายวิชาในหลักสูตรใหมี
ความทันสมัย และเหมาะสมกับสภาพแวดลอมปจจุบัน 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบและรับทราบ 
๔.๒ การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา 
คณะกรรมการหลักสูตรไดพิจารณาออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชารวมกันเพ่ือปรับปรุง

หลักสูตรใหม คณะกรรมการหลักสูตรไดทบทวนคําอธิบายและสาระรายวิชาทุกรายวิชา โดยปรับ
คําอธิบายรายวิชา รวมถึงการเพ่ิมรายวิชาใหมใหทันสมัยและเหมาะสมยิ่ ง ข้ึนตอสถานการณ 
สภาพแวดลอมปจจุบัน 
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อาจารยกิตินันธ มากปรางค ประธานสาขาวิชา เสนอวา ควรจัดใหนักศึกษามีการออกฝกสหกิจ
ศึกษา ๒ รอบ ซ่ึงจะเปนการทําใหนักศึกษาไดมีความรูความสามารถ มีทักษะสําหรับระบบโลจิสติกสและ 
ซัพพลายเชน เพ่ือนําไปประยุกตใชและสามารถแกปญหาพัฒนาการจัดการระบบโลจิสติกส เพ่ือเปนการ
ฝกประสบการณภาคสนามกับสถานการณจริงๆ มากข้ึน และท้ังนี้อาจกอใหเกิดแนวคิดสรางเสริมวิชาชีพ
ท่ีเปนตัวตนจริงๆ ของนักศึกษาดวย  

อาจารยธนิษฐนันท จันทรแยม เสนอปรับรายวิชาจากภาคบรรยายใหเปนภาคปฏิบัติ ดังเชน ใน
รายวิชา การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ การปฏิบัติการคลังสินคา การจัดการสินคาคงคลัง การวิจัย
ธุรกิจสําหรับโลจิสติกสและซัพพลายเชน การจัดการตนทุนโลจิสติกส การจัดการเพ่ือการนําเขาและ
สงออกสําหรับธุรกิจระดับโลก ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
และการจัดการบรรจุภัณฑ เนื่องจากนักศึกษาจะไดสรางความรูความเขาใจจากการเรียนรูภาคปฏิบัติมาก
ข้ึน และเพ่ือใหเกิดความทันสมัยและสอดคลองตอวัตถุประสงคในการปรับปรุงหลักสูตร 

 
 
ปดประชุม  เวลา ๑๕.๐๐ น.          
 
 

(ลงชื่อ ..................................................ผูจดรายงานการประชุม 
(อาจารยถิรนันท ทิวาราตรีวิทย  

กรรมการและเลขานุการ 
 

 
 

(ลงชื่อ ......................................................ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (อาจารยกิตินันธ มากปรางค  

               ประธานหลักสูตร 
  



   

 

  

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 
รายงานการวิพากษหลักสูตร 
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รายงานการวิพากษหลักสูตร 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน  

ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๒ 
วันท่ี ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา 0๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. 

ณ หองประชุมคณะวิทยาการจัดการ MS ๒๑๖ 
 

************************************************* 

ผูเขารวมวิพากษหลักสูตร 

 ๑. อาจารยกิตินันธ   มากปรางค ประธานกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 ๒. รองสาสตราจารย ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๓. อาจารยนรภัทร  สถานสถิตย กรรมการผูทรงคุณวุฒ 

๔. คุณสรธร  อุนอารมณ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
๕. อาจารยธนิษฐนันท  จันทรแยม  กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 
๖. อาจารยวัชพล  วงศจันทร กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 
๗. อาจารยนิศากร  มะลิวลัย  กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 
๘. อาจารยถิรนันท  ทิวาราตรีวิทย กรรมการและเลขานุการหลักสูตร 
๙. นางสาวสวรรญา  ศรีสกุล  ตัวแทนศิษยเกา 
๑๐. นางสาวเสาวภา   มะโนนอม ตัวแทนนักศึกษา 

เริ่มการวิพากษหลักสูตร   เวลา ๐๘.๓๐ น. 

ขอเสนอแนะของผูรวมวิพากษหลักสูตร 

 ขอเสนอแนะของ รศ.ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ มีดังนี้ 

๑. ควรมีการปรับรายวิชาตามจุดแข็งดานพ้ืนท่ีท่ีต้ัง ท่ีอยูทามกลางนิคมอุตสาหกรรมและ
การผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนองความตองการของนิคมอุตสาหกรรมใกลเคียงท่ีเปนกลุมคลังสินคาและศูนย
กระจายสินคา  

๒. ปรับลดรายวิชาดานการขนสง และเพ่ิมรายวิชาดานคลังสินคา สินคาคงคลัง เพ่ือเสริม
จุดแข็งใหแกนักศึกษา 

๓. ปรับชื่อรายวิชาใหมีความทันสมัยมากข้ึน และเพ่ิมรายวิชาการจัดการความเสี่ยงและ
การหยุดชะงักของธุรกิจ และรายวิชาการจัดการโลจิสติกสสมัยใหม 

๔. จากขอเสนอแนะของสถานประกอบการในรายงานผลการสํารวจความตองการดาน
แรงงานของสถานประกอบการในเรื่องภาษานั้น การปรับใหนักศึกษาภาษาดีข้ึนทําไดยากหากสิ่งแวดลอม
ท่ีมีไมเอ้ือตอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู และการใชงานจนเกิดเปนทักษะของนักศึกษาเม่ือจบ
การศึกษา 

ขอเสนอของ อาจารยนรภัทร สถานสถิตย มีดังนี้ 



  114 

 

  

 

 

๑. ตรวจสอบรายวิชาแกนบริหาร และจัดรายวิชากลุมสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน แบงเปนกลุมรายวิชาขนสง กลุมคลังสินคา และกลุมวิชาการคาระหวางประเทศ 

๒. ปรับชื่อรายวิชาการวิเคราะหเชิงปริมาณสําหรับโลจิสติกสเปน การวิเคราะหขอมูลและ
ตัวแบบการตัดสินใจ 

๓. สรางความแตกตางของหลักสูตร สรางจุดเดนใหหลักสูตร สามารถตอบสนองความ
ตองการสถานประกอบการได 

๔. เห็นดวยกับการปรับใหออกสหกิจ 2 ครั้ง เพ่ือเนนความพรอมดานการปฏิบัติงานใหแก
นักศึกษา 

ขอเสนอแนะของคุณสรธร อุนอารมณ มีดังนี้ 
๑. เปรียบเทียบขอดีขอเสียระหวางการออกสหกิจในสถานประกอบการตอเนื่อง 1 ป และ

การออกสหกิจ ๒ ภาคการเรียน สลับการกลับมาเรียนท่ีมหาวิทยาลัย 
๒. ควรจัดรายวิชาเลือกใหสถานประกอบการมีสวนรวมในการเรียนการสอนหากนักศึกษา

ออกสหกิจตอเนื่อง 1 ป 
๓. ควรใหการเรียนการสอนมีการสอดแทรกเรื่องธุรกิจสมัยใหม และธุรกิจออนไลนตางๆ

รวมดวย 

ปดการวิพากษหลักสูตร   เวลา 16.00 น. 

 

 

 

 (ลงชือ่................................................ ผูบันทึกรายงานการประชุม  
                      (อาจารยถิรนันท ทิวาราตรีวิทย  

คณะกรรมการและเลขานุการ 
 

 
(ลงชื่อ............................................... ผูตรวจรายงานบันทึกการประชุม  

                 (อาจารยกิตินันธ มากปรางค  
                 ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

 

 

 



   

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
1.  ช่ือ นายวัชรพล        นามสกุล วงศจันทร 

1.1  ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย  
1.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา  สถาบันการศึกษา ปท่ีจบ 
ปริญญาโท บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2557 
ปริญญาตรี ทล.บ. (การจัดการการขนสงสินคา

ทางอากาศ  
สถาบันการบินพลเรือน 2553 

1.3  ผลงานทางวิชาการ  
1.3.1  หนังสือ ตํารา งานแปล  

-ไมมี- 

1.3.2  งานวิจัย  
สุภาพร งามสมเกลา และวัชรพล วงศจันทร. (2562. การปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บเพ่ือลดการเพ่ิม

คาลวงเวลาของพนักงาน. ในเอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติครั้งท่ี 14 “วิถีนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนางานวิจัยสูเศรษฐกิจชุมชนไทยใหยั่งยืน”. วันท่ี 
27-28 เมษายน 2562. (421-425. ปทุมธาน:ี มหาวิทยาลัยเวสเทิรน. 

วัชรพล วงศจันทร. (2562. การปรับปรุงพ้ืนท่ีการจัดเก็บถุงพลาสติกเพ่ือลดคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึน ในการ
เปล่ียนโหมดกําไรขนสงสินคา กรณีศึกษา บริษัท นิชชิน อิเลคทริค จํากัด. ในเอกสาร 
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งท่ี 6 “สังคมผูสูงวัย: โอกาส
และความทาทายของอุดมศึกษา”. วันท่ี 30 มีนาคม 2562. (251-260. นครราชสีมา : วิทยาลัย
นครราชสีมา. 

วัชรพล วงศจันทร. (2562. การปรับปรุงการทํางานในกระบวนการจัดเตรียมเอกสารการส่ังซ้ือสินคา. 
ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 10 (NCSAG2019. วันท่ี 4 -5 กรกฎาคม 
2562. (447-451. พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 

วัชรพล วงศจันทร. (2562. การลดระยะเวลาในกระบวนการจายสินคาของ แผนกจัดสง กรณีศึกษา
บริษัทเอเอเอ จํากัด. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 10 (NCSAG2019. 
วัน ท่ี  4 -5 กรกฎาคม 2562. (509 -515. พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา. 

วัชรพล วงศจันทร. (2562. การกําหนดปริมาณน้ํามันสํารองเพ่ือความปลอดภัย กรณีศึกษา บริษัท 
ABC จํากัด. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 10 (NCSAG2019. วันท่ี 
4-5 กรกฎาคม 2562. (679-682. พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 

วัชรพล วงศจันทร. (2562. การพยากรณการส่ังซ้ิอเตาหูนมสด. ในเอกสารสืบเนื่องการการประชุม
ผลการวิจัยและวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 4 ภายใตหัวขอ นวัตกรรมการจัดการ: สังคมสีเขียวเพ่ือ
การพัฒนาอยางยั่งยืน. วันท่ี 31  พฤษภาคม 2562. (253-259. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ. 
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1.3.3  บทความทางวิชาการ  
-ไมมี- 

1.4  ประสบการณในการสอน 
3 ป 

1.5  ภาระงานสอน 
1.5.1 วิชาการจัดการขนสงทางอากาศ 
1.5.2 วิชาการจัดการขนสงทางบก 
1.5.3 วิชาวิจัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
1.5.4 วิชาการจัดการการกระจายสินคา 
1.5.5 วิชากฎหมายการคาเพ่ือการขนสงระหวางประเทศ 
1.5.6 วิชาการจัดการเพ่ือการสงออกและนําเขา 
1.5.7 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
1.5.8 วิชาการวิเคราะหเชิงปริมาณสําหรับการจัดการโลจิสติกส 
1.5.9 วิชาปฏิบัติการการจัดการคลังสินคา 
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2.  ช่ือ นางสาวธนิษฐนันท        นามสกุล จันทรแยม 
2.1  ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย  
2.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา  สถาบันการศึกษา ปท่ีจบ 
ปริญญาโท บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2552 
ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2549 
2.3  ผลงานทางวิชาการ  

2.3.1  หนังสือ ตํารา งานแปล  
-ไมมี- 

2.3.2  งานวิจัย  
ธนิษฐนันท จันทรแยม. (2562. การคํานวณความตองการวัตถุดิบโดยการใชโปรแกรม Microsoft 

Excel สายการผลิตเส้ือผาชุดพอครัว บริษัท ABC จํากัด. ในเอกสารสืบเนื่องการการประชุม
ผลการวิจัยและวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 4 ภายใตหัวขอ นวัตกรรมการจัดการ: สังคมสีเขียวเพ่ือ
การพัฒนาอยางยั่งยืน. วันท่ี 31  พฤษภาคม 2562. (323-334. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ. 

ธนิษฐนันท จันทรแยม. (2562. การปรับปรุงพ้ืนท่ีการจัดเก็บสินคาประเภทรองเทา กรณีศึกษา บริษัท 
RB จํากัด. ในเอกสารสืบเนื่องการการประชุมผลการวิจัยและวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมทาง
ธุรกิจและผูประกอบการ. วันท่ี 10 พฤษภาคม 2562. (836-893. ปทุมธานี: คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยรังสิต.  

ธนิษฐนันท จันทรแยม. (2562. การหาจุดส่ังซ้ือใหมของน้ํามันสําเร็จรูปเพ่ือใหเพียงพอตอการขาย: 
กรณีศึกษา บริษัท เอบีซี จํากัด. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 10 
(NCSAG2019. วันท่ี 4-5 กรกฎาคม 2562. (537-540. พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 

ธนิษฐนันท จันทรแยม. (2562. การปรับปรุงข้ันตอนการทํางานเพ่ือลดระยะเวลาในการทํางานฝาย
จัดซ้ือ กรณีศึกษา: บริษัท XYZ จํากัด. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 
10 (NCSAG2019. วันท่ี 4 -5 กรกฎาคม 2562. (588-593. พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 

ธนิษฐนันท จันทรแยม. (2562. การวิเคราะหการจัดพ้ืนท่ีคลังสินคาสําเร็จรูป กรณีศึกษา: บริษัท 
บางกอกบรรจุภัณฑ จํากัด. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งท่ี 12 ณ โรงแรมชลจันทรพัทยารีสอรท ชลบุรี ณ โรงแรม 
ชลจันทรพัทยารีสอรท จังหวัดชลบุรี. วันท่ี 23-28 มิถุนายน 2562. (935-942. กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก. 
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ธนิษฐนันท จันทรแยม. (2562. การปรับปรุงกระบวนการเคล่ือนยายสินคาสําเร็จรูป กรณีศึกษา: 
บริษัท เอบีซี จํากัด. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก ครั้งท่ี 12 ณ โรงแรมชลจันทรพัทยารีสอรท ชลบุรี ณ โรงแรมชลจันทร
พัทยารีสอรท จังหวัดชลบุรี. วันท่ี 23-28 มิถุนายน 2562. (90-95. กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก. 

ธนิษฐนันท จันทรแยม. (2562. การลดระยะเวลาในการจัดสงอะไหลโดยการปรับปรุงผังการจัดเก็บ
อะไหล กรณีศึกษา บริษัท เอวาย จํากัด. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ 
วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งท่ี 6 “สังคมผูสูงวัย: โอกาสและความทาทายของอุดมศึกษา”. วันท่ี 30 
มีนาคม 2562. (232-251. นครราชสีมา : วิทยาลัยนครราชสีมา. 

2.3.3  บทความทางวิชาการ  
-ไมมี- 

2.4  ประสบการณในการสอน 
6 ป 

2.5  ภาระงานสอน 
2.5.1 วิชาระบบการขนสงหลายชองทาง 
2.5.2 วิชาการจัดซ้ือจัดหาในโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
2.5.3 วิชาการจัดการการกระจายสินคา 
2.5.4 วิชาการจัดการการสงสินคาทางทะเล 
2.5.5 วิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชนระหวางประเทศ 
2.5.6 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
2.5.7 วิชาวิจัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
2.5.8 วิชาการจัดการตนทุนสําหรับโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
2.5.9 วิชาการจัดการเพ่ือการนําเขาและสงออก 
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3.  ช่ือ นางสาวกิตินันธ        นามสกุล มากปรางค 
3.1  ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
3.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา  สถาบันการศึกษา ปท่ีจบ 
ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมโลจิสติกสและ

การจัดการโซอุปทาน  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2557 

ปริญญาตรี วท.บ. (อัญมณีวิทยา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2553 
3.3  ผลงานทางวิชาการ  

3.3.1  หนังสือ ตํารา งานแปล  
-ไมมี- 

 3.3.2 งานวิจัย 
เบญญาภา จูทอง และกิตินันธ มากปรางค. (2562. การหาจุดส่ังซ้ือวัตถุดิบท่ีเหมาะสม โดยการ

ประยุกตใชการจําลองสถานการณมอนติคารโล กรณีศึกษา YYY จํากัด. ในเอกสารสืบเนื่อง
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 10 (NCSAG2019. (527-531 . พระนครศรีอยุธยา: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 

วาศิตา บุญธรรม และกิตินันธ มากปรางค. (2562. การลดคาลวงเวลาท่ีทําการพิเศษศุลกากรของ
แผนกสงออก บริษัท SSS จํากัด. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 10 
(NCSAG2019 . (488-493. พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 

พีรยา พันธกลา และกิตินันธ มากปรางค. (2562. การปรับปรุงรูปแบบการจัดเก็บสินคาประเภทกระจก 
กรณีศึกษา ABC จํา กัด .  ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้ง ท่ี  10 
(NCSAG2019 . (482-487. พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 

สุนิสา แผนผา และกิตินันธ มากปรางค. (2562. การลดความผิดพลาดในการหยิบสินคา โดยการ
จัดเรียงสินคาตามรหัสสินคา กรณีศึกษา บริษัท ABC จํากัด. ในเอกสารสืบเนื่องการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งท่ี 12 ณ โรงแรม 
ชลจันทรพัทยารีสอรท ชลบุรี ณ โรงแรมชลจันทรพัทยารีสอรท จังหวัดชลบุรี. (444-449). 
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก. 

สุพรรณี พูลสุข และกิตินันธ มากปรางค. (2562. การศึกษาเวลาของกระบวนการรับสินคาเขา
คลังสินคา กรณีศึกษา บริษัท ฟูจิเมาท ประเทศไทย จํากัด. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 10 (NCSAG2019 . (477-481. พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 

 3.3.3 บทความทางวิชาการ 
  -ไมมี- 

3.4  ประสบการณในการสอน 
4 ป 
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3.5  ภาระงานสอน 
3.5.1 วิชาการจัดการขนสงทางบก 
3.5.2 วิชาบริหารการผลิต 
3.5.3 วิชาระบบการขนสงหลายชองทาง 
3.5.4 วิชาการจัดการการขนสง 
3.5.5 วิชาการวิเคราะหเชิงปริมาณสําหรับการจัดการโลจิสติกส 
3.5.6 วิชาการจัดการความเสี่ยงสําหรับโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
3.5.7 วิชาวิจัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
3.5.8 วิชาการจัดการซัพพลายเชนเชิงกลยุทธ 
3.5.9 วิชาการจัดการเพ่ือการสงออกและนําเขา 
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4. ช่ือ นางสาวถิรนันท  นามสกุล  ทิวาราตรีวิทย 
 4.1 ตําแหนงทางวิชาการ    อาจารย 
 4.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา  สถาบันการศึกษา ปท่ีจบ 
ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมโลจิสติกสและการ

จัดการโซอุปทาน  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2556 

ปริญญาตรี วท.บ.(เทคโนโลยีการบรรจุ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2550 
 4.3 ผลงานทางวิชาการ 

 4.3.1 หนังสือ ตํารา งานแปล 
  -ไมมี- 

 4.3.2 งานวิจัย 

วรุณี เชาวนสุขุม, ธันยธร ติณภพ, อัญชลี เยาวราชช และถิรนันท ทิวาราตรีวิทย. (2562. วิถีชีวิตกับการ

พัฒนาอาชีพเสริม หมู 2 ตําบลเมืองไผ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว. ในเอกสาร

สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 4 ประจําป 2562 นวัตกรรมการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ. 31 พฤษภาคม 2562. (278-290). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณฯ.   

ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย, กชกร สายเมือง และณภัทร สุราฤทธิ์. (2562. การปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ทํางานเพ่ือเพ่ิมผลผลิตกระเบ้ืองคอนกรีต กรณีศึกษาบริษัท บลูซี จํากัด. ในเอกสารสืบ  

เนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 4 ประจําป 2562 นวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณฯ. 31 พฤษภาคม 2562. (278-290). ). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณฯ.   

ณัฐภพ เพชรไทรแกว และ ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย. (2562. การออกแบบและพัฒนาการจัดเรียงสินคา

บนพาเลท กรณีศึกษาบริษัท ซีอารซี จํากัด. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการและ

นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งท่ี 6 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(NEUNIC2019 . 20 กรกฎาคม 2562. (2436-2448). ขอนแกน: มหาวิทยาลัยภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
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ธเนตร ฮดลือชา และ ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย. (2562. การวิเคราะหตัดสินใจคัดเลือกผูใหบริการขนสง 

โลจิสติกส ดวยกระบวนการลําดับช้ันเชิง แบบฟซซ่ี; กรณีศึกษาบริษัทผูผลิตช้ินสวน

อิเล็กทรอนิกส. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรี

อยุธยา ครั้งท่ี 10 (NCSAG2019). 4-5 กรกฎาคม 2562. (553-558). พระนครศรีอยุธยา: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 

ศุทธินี เขมะคาม และ ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย. (2562. การประยุกตใชคัมบังเบิกถอนช้ินสวนประกอบ 

กรณีศึกษา บริษัท เอเอเอ โลจิสติกส จํากัด. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 10 (NCSAG2019). 4-5 กรกฎาคม 2562. (442-446). 

พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 

สิรีธร  โตสมภาพ และ ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย. (2562. การออกแบบระบบตรวจสอบสินคา เพ่ือลด

ความผิดพลาดจากคน กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการ

ระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 10 (NCSAG2019). 4-5 กรกฎาคม 2562. 

(463-467). พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 

นภัสวรรณ บุตรศรี และ ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย. (2561. การปรับปรุงกระบวนการทํางานโดยใช

หลักการไคเซ็น แผนกการสงออกสินคา กรณีศึกษา: บริษัท HL ประเทศไทย จํากัด. 

 ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติดานวิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 2 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา (IMMS 2018. 23-24 กรกฎาคม 2561. (66-78). 

กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา. 

ธนภรณ ใหมบุญมี และ ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย. (2561.  การปรับปรุงตําแหนงการจัดวางสินคาใน

คลังสินคา กรณีศึกษา : บริษัท เอบีซี จํากัด (มหาชน . ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติดานวิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ

เจาพระยา (IMMS 2018. 23-24 กรกฎาคม 2561. (38-50). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา. 

วิภาพร โพธิ์ชอุม และ ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย. (2561.  การลดความสูญเปลาของกระบวนการจัดสง

สินคา กรณีศึกษา : บริษัท เอบีซี โลจิสติกส จํากัด. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติดานวิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ

เจาพระยา (IMMS 2018. 23-24 กรกฎาคม 2561. (51-65. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา.  
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 4.3.3 บทความทางวิชาการ 
-ไมมี- 

 4.4 ประสบการณในการสอน 
  4 ป 
 4.5 ภาระงานสอน 
  4.5.1 วิชาการจัดการการกระจายสินคา  
  4.5.2 วิชาการจัดการการขนสงทางบก 
  4.5.3 วิชาการจัดการการขนสงทางอากาศ 

 4.5.4 วิชาระบบการขนสงหลายชองทาง 
4.5.5 วิชาการจัดการบรรจุภัณฑ 
4.5.6 วิชาวิจัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
4.5.7 วิชาสัมมนาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
4.5.8 วิชาการจัดการสินคาคงคลัง 
4.5.9 วิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชนระหวางประเทศ 
4.5.10 วิชาการจัดการขนสงในประเทศ 



  125 

 

  

 

 

5. ช่ือ นางสาวนิศากร นามสกุล มะลิวัลย 
5.1 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
5.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา  สถาบันการศึกษา ปท่ีจบ 

ปริญญาโท บธ.ม. การจัดการโลจิสติกส มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2551 

  

ปริญญาตรี ศศ.บ.รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2545 

5.3 ผลงานทางวิชาการ 

5.3.1 หนังสือ ตํารา งานแปล 

- ไมมี - 

5.3.2   งานวิจัย 

นิศากร มะลิวัลย (2561) ปจจัยท่ีสงผลตอการเลือก Drop-shipping supplier ประเภทสินคา  
แบรนดเนม. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติดานวิทยาการ
จัดการ ครั้งท่ี 2  (IMMS 2018. (164 -177. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา.  

สหรัฐ อินทยุง และนิศากร มะลิวัลย (2562  ความพึงพอใจและความคาดหวังของคนในชุมชน 
เอ้ืออาทร (โครงการหนองจะบก ตอก ารใหบริการของบริษัท T.A.B. จํากัด. ในเอกสาร
สืบเนื่องการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งท่ี 14. (389-397). ปทุมธานี: 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน. 

5.3.3 บทความทางวิชาการ 

-ไมมี- 

5.4 ประสบการณในการสอน 

8 ป 

5.5 ภาระงานสอน 

5.5.1 วิชาการขนสงในประเทศ 

5.5.2 วิชาสัมมนาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 

5.5.3 วิชาจริยธรรมธุรกิจ 

5.5.4 วิชาวิชาการจัดการจัดหาและจัดซ้ือ 

5.5.5 วิชาการจัดการการกระจายสินคาและวัตถุดิบ 

5.5.6 วิชาหลักการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 

 
 
 
 



   

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ช 

รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติและความตองการและปจจัยที่มีผลตอการเลือกศึกษาตอใน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวดัปทมุธาน ี 
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ผลจากการแบบประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพของบัณฑิต โดยทําการสอบถามไปยังสถานประกอบการ
ในกลุมนิคมอุตสาหกรรมใกลเคียงมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ไดแก นิคมอุตสาหกรรมนวนคร นิคมอุตสาหกรรม
บางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ และนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จํานวนท้ังสิ้น 600 แหง ไดรับการตอบกลับท้ังสิ้น 408 
แหง คิดเปนรอยละ 68 
 
ตอนท่ี 1 ขอมลูท่ัวไป 

ตารางท่ี 1 แสดงตําแหนงของผูตอบแบบสอบถาม 
ตําแหนง จํานวน รอยละ 

ผูบริหารระดับสูง 4 0.98 
ผูบริหารระดับกลาง 88 21.57 
ผูบริหารระดับตน 123 30.15 

พนักงาน/เจาหนาท่ี 193 47.30 
รวม 408 100 

 
 จากตารางท่ี 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามระดับพนักงาน/เจาหนาท่ี มากท่ีสุด คดิเปนรอยละ 47.30 ผูบริหาร
ระดับตน รอยละ 30.15 และผูบรหิารระดับกลาง รอยละ 21.75 
 

ตารางท่ี 2 แสดงวุฒิการศึกษา 
สถานภาพ จํานวน รอยละ 

ต่ํากวาปริญญาตร ี 27 6.62 
ปริญญาตร ี 311 76.23 
ปริญญาโท 68 16.67 
ปริญญาเอก 2 0.49 

รวม 408 100 
 
 จากตารางท่ี 2 แสดงวุฒิการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามของผูใชบัณฑิต พบวา จบปรญิญาตรี มากท่ีสุด คิด
เปนรอยละ 76.23  จบปริญญาโท คิดเปนรอยละ 16.67 และต่ํากวาปริญญาตรี รอยละ 6.62 
 

ตารางท่ี 3 แสดงอายุการทํางานของผูใชบัณฑิต 
สถานภาพ จํานวน รอยละ 

1-5 ป 122 29.9 
6-10 ป 177 43.38 
11-15 ป 63 15.44 

มากกวา 15 ป 46 11.27 
รวม 408 100 

 
 จากตารางท่ี 3 แสดงอายุการทํางานของผูใชบัณฑิต พบวา ทํางาน 1-5 ป รอยละ 29.9 ทํางาน 6-10 ป รอยละ 
43.38ทํางาน 11-15 ป รอยละ 15.44 และทํางานมากกวา 15 ป รอยละ11.27 
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ตารางท่ี 4 แสดงประเภทหนวยงานของผูใชบัณฑิต 
สถานภาพ จํานวน รอยละ 

หนวยงานของรัฐ 0 0 
รัฐวิสาหกิจ 0 0 

บริษัทเอกชน 268 65.69 
องคกรระหวางประเทศ 140 34.31 

รวม  100 
 
 จากตารางท่ี 4 แสดงประเภทหนวยงานของผูใชบัณฑิต พบวา เปนหนวยงานเอกชน รอยละ 65.69 และองคกร
ระหวางประเทศ รอยละ 34.31 
 
ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิต 
 ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพของบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน  
ท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต ดังแสดงในตารางผลการสรุป 
 
เกณฑของการแปลคา 
    4.21 - 5.00  มากท่ีสุด 
    3.41 - 4.20  มาก 
    2.61 - 3.40  ปานกลาง 
    1.81 - 2.60  นอย 
    1.00 - 1.80  นอยท่ีสุด 
 

รายการ 

 

ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

นอย 

2 

นอยท่ีสุด 

1 

1. ดานคุณธรรม  จริยธรรม 

1.1 มีความซื่อสัตยและสุจริต ท้ังตอ

ตนเองและผูอ่ืน 

43 168 197   

1.2 มีระเบียบวินัย 23 84 254 47  

1.3 มีความสํารวมท้ังกาย วาจา และใจ  115 288 5  

1.4 มีความเสียสละในการทํางาน 21 212 175   

1.5 มีความขยันในการทํางาน 74 314 20   
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แสดงคาเฉลี่ยดานท่ี 1 คุณธรรม จริยธรรม 
หัวขอ คาเฉลี่ย S.D. การแปลคา 

1.1 มีความซื่อสัตยและสุจริต ท้ังตอตนเองและ

ผูอ่ืน 

3.62 0.55 มาก 

1.2 มีระเบียบวินัย 3.20 0.75 ปานกาลาง 

1.3 มีความสํารวมท้ังกาย วาจา และใจ 3.27 0.57 ปานกลาง 

1.4 มีความเสียสละในการทํางาน 3.62 0.65 มาก 

1.5 มีความขยันในการทํางาน 4.13 0.51 มาก 

รวม 3.57 0.61 มาก 

 
ผลการวิเคราะหความตองการของผูใชบัณฑิตภาพรวมดานคุณธรรมและจริยธรรม เทากับ 3.57 อยูในระดับ

มาก พิจารณารายดาน พบวา ผูใชบัณฑิตมีความตองการ ดานมีความขยันในการทํางานมากท่ีสุด รองลงมามีคาคะแนน

เทากัน คือ ความซื่อสัตยและสุจริต ท้ังตอตนเองและผูอ่ืน และ มีความเสียสละในการทํางาน รองลงมา มีความสํารวมท้ัง

กาย วาจา และใจ และความตองการลําดับสุดทายคือดานระเบียบวินัย 

 
 

รายการ 
 

ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

นอย 
2 

นอยท่ีสุด 
1 

2. ดานความรู 

2.1 มีความรู ความ เ ช่ียวชาญในสาขา วิชา ท้ั ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

92 276 40   

2.2 ประยุกตใชความรูกับงานของหนวยงานได 133 247 28   

2.3 สามารถตีความ จับใจความ ยอและขยายความ
ได 

 187 212 9  

 
แสดงคาเฉลี่ยดานท่ี 2 ความรู 

หัวขอ คาเฉลี่ย S.D. การแปลคา 

2.1  มี ความรู ความ เ ช่ียวชาญในสาขา วิชา ท้ั ง

ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

4.13 0.65 มาก 

2.2 ประยุกตใชความรูกับงานของหนวยงานได 4.26 0.68 มากท่ีสุด 

2.3 สามารถตีความ จับใจความ ยอและขยายความ

ได 

3.44 0.72 มาก 

รวม 3.94 0.68 มาก 
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ผลการวิเคราะหความตองการของผูใชบัณฑิตภาพรวมดานความรู เทากับ 3.94 อยูในระดับมาก พิจารณาราย

ดาน พบวา ผูใชบัณฑิตมีความตองการ ดานมีความสามารถประยุกตใชความรูกับงานของหนวยงานไดมากท่ีสุด 

รองลงมา มีความรูความเช่ียวชาญในสาขาวิชาท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และความตองการลําดับสุดทายคือสามารถ

ตีความ จับใจความ ยอและขยายความได 

 

รายการ 
 

ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

นอย 
2 

นอยท่ีสุด 
1 

3. ดานทักษะทางปญญา 

3.1 มีความสามารถในการวิเคราะหและแกไขปญหา 51 264 93   

3.2 มีการแสวงหาความรูใหม ๆ และพัฒนาตนเอง
อยางสม่ําเสมอ 

11 202 171 24  

3.3 มีการวางแผนหรือเตรียมการกอนทํางาน 28 285 95   

3.4 ปฏิบัติตามแผน ข้ันตอนการดําเนินงานอยาง
เหมาะสม 

65 301 42   

3.5 มีการตรวจสอบ และประเมินผลการทํางานอยาง
สม่ําเสมอ 

29 297 72 10  

 
แสดงคาเฉลี่ยดานท่ี 3 ดานทักษะทางปญญา 

หัวขอ คาเฉลี่ย S.D. การแปลคา 

3.1 มีความสามารถในการวิเคราะหและแกไข

ปญหา 3.90 

0.63 มาก 

3.2 มีการแสวงหาความรูใหม ๆ และพัฒนาตนเอง

อยางสม่ําเสมอ 3.49 

0.61 มาก 

3.3 มีการวางแผนหรือเตรียมการกอนทํางาน 3.84 0.65 มาก 

3.4 ปฏิบัติตามแผน ข้ันตอนการดําเนินงานอยาง

เหมาะสม 4.06 

0.58 มาก 

3.5 มีการตรวจสอบ และประเมินผลการทํางาน

อยางสม่ําเสมอ 3.85 

0.61 มาก 

รวม 3.83 0.62 มาก 

 
ผลการวิเคราะหความตองการของผูใชบัณฑิตภาพรวมดานทักษะทางปญญา เทากับ 3.83 อยูในระดับมาก 

พิจารณารายดาน พบวา ผูใชบัณฑิตมีความตองการ ดานปฏิบัติตามแผน ข้ันตอนการดําเนินงานอยางเหมาะสม มาก

ท่ีสุด รองลงมา  มีความสามารถในการวิเคราะหและแกไขปญหา มีการตรวจสอบ และประเมินผลการทํางานอยาง

สม่ําเสมอ มีการวางแผนหรือเตรียมการกอนทํางาน ตามลําดับ  และความตองการลําดับสุดทายคือมีการแสวงหาความรู

ใหม ๆ และพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ 
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รายการ 
 

ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

นอย 
2 

นอยท่ีสุด 
1 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ปฏิ บัติ งานตามข้ันตอนท่ีกําหนดจนงานเสร็จ
เรียบรอยแมจะมีอุปสรรคใด ๆ ก็ตาม 

116 234 58   

4.2 ปฏิบัติตามหนาท่ี โดยไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน และ
รับผิดชอบ ผลจากการปฏิบัติของตน 

62 213 133   

4.3 มีทักษะการทํางานเปนทีม 72 302 34   

4.4 ปฏิบัติตามกฎหมาย สัญญา และขอตกลง  369 33 6  

4.5 รักษาสาธารณสมบัติ 25 354 16 13  

 
แสดงคาเฉลี่ยดานท่ี 4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

หัวขอ คาเฉลี่ย S.D. การแปลคา 

4.1 ปฏิบัติงานตามข้ันตอนท่ีกําหนดจนงานเสร็จ

เรียบรอยแมจะมีอุปสรรคใด ๆ ก็ตาม 4.14 

0.62 มาก 

4.2 ปฏิบัติตามหนาท่ี โดยไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน 

และรับผิดชอบ ผลจากการปฏิบัติของตน 3.83 

0.71 มาก 

4.3 มีทักษะการทํางานเปนทีม 4.09 0.60 มาก 

4.4 ปฏิบัติตามกฎหมาย สัญญา และขอตกลง 3.89 0.71 มาก 

4.5 รักษาสาธารณสมบัติ 3.96 0.62 มาก 

รวม 3.98 0.65 มาก 

 
ผลการวิเคราะหความตองการของผูใชบัณฑิตภาพรวมดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบเทากับ 3.98  อยูในระดับมาก พิจารณารายดาน พบวา ผูใชบัณฑิตมีความตองการ ดานปฏิบัติงานตาม

ข้ันตอนท่ีกําหนดจนงานเสร็จเรียบรอยแมจะมีอุปสรรคใด ๆ ก็ตาม มากท่ีสุด รองลงมา  มีทักษะการทํางานเปนทีม 

รักษาสาธารณสมบัติ ปฏิบัติตามกฎหมาย สัญญา และขอตกลง ตามลําดับ  และความตองการลําดับสุดทายคือปฏิบัติ

ตามหนาท่ี โดยไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน และรับผิดชอบ ผลจากการปฏิบัติของตน  
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รายการ 
 

ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

นอย 
2 

นอยท่ีสุด 
1 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1  มีความสามารถในการแปลผลการ
วิเคราะหท่ีเปนตัวเลข 

 267 94 47  

5.2 มีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรเพ่ือ
การแสวงหาขอมูล 

100 222 86   

5.3 มีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรเพ่ือ
การติดตอสื่อสาร 

99 297 12   

5.4 มีความสามารถในการฟง พูด อานเขียน 
ภาษาไทยไดอยาง คลองแคลว ถูกตอง และ 
สรางสรรค 

 345 63   

5.5 มีความสามารถในการฟง พูด อานเขียน 
ภาษาตางประเทศ ไดอยางคลองแคลว ถูกตอง 
และ สรางสรรค 

103 289 16   

 
แสดงคาเฉลี่ยดานท่ี 5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หัวขอ คาเฉลี่ย S.D. การแปลคา 
5.1 มีความสามารถในการแปลผลการวิเคราะหท่ี
เปนตัวเลข 3.54 

0.62 มาก 

5.2 มีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรเพ่ือการ
แสวงหาขอมูล 4.03 

0.55 มาก 

5.3 มีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรเพ่ือการ
ติดตอสื่อสาร 4.21 

0.64 มากท่ีสุด 

5.4 มีความสามารถในการฟง พูด อานเ ขียน 
ภาษาไทยไดอย าง  คลองแคลว  ถูกตอง และ 
สรางสรรค 3.85 

0.65 มาก 

5.5 มีความสามารถในการฟง พูด อานเ ขียน 
ภาษาตางประเทศ ไดอยางคลองแคลว ถูกตอง และ 
สรางสรรค 4.21 

0.72 มากท่ีสุด 

รวม 3.97 0.64 มาก 
 

ผลการวิเคราะหความตองการของผูใชบัณฑิตภาพรวมดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เทากับ 3.97  อยูในระดับมาก พิจารณารายดาน พบวา ผูใชบัณฑิตมีความตองการ ดานมี

ความสามารถในการฟง พูด อานเขียน ภาษาตางประเทศ ไดอยางคลองแคลว ถูกตอง และ สรางสรรค และดาน 

ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรเพ่ือการติดตอสื่อสาร มากท่ีสุด รองลงมา  มีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรเพ่ือ

การแสวงหาขอมูล และ ความสามารถในการฟง พูด อานเขียน ภาษาไทยไดอยาง คลองแคลว ถูกตอง และ สรางสรรค 

ตามลําดับ  และความตองการลําดับสุดทายคือความสามารถในการแปลผลการวิเคราะหท่ีเปนตัวเลข 
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รายการ 

 

ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

นอย 

2 

นอยท่ีสุด 

1 

6. คุณลักษณะตามเอกลักษณของบัณฑิต 

6.1 มีคุณธรรม จริยธรรม 86 298 24   

6.2 มีประสบการณและทักษะในการปฏิบัติงาน 46 273 89   

6.3 มีความอดทน และสูงาน 65 294 49   

 
แสดงคาเฉลี่ยดานท่ี 6. คุณลักษณะตามเอกลักษณของบัณฑิต 

หัวขอ คาเฉลี่ย S.D. การแปลคา 

6.1 มีคุณธรรม จริยธรรม 4.15 0.54 มาก 

6.2 มีประสบการณและทักษะในการปฏิบัติงาน 3.89 0.62 มาก 

6.3 มีความอดทน และสูงาน 4.04 0.55 มาก 

 4.03 0.57 มาก 

 
ผลการวิเคราะหความตองการของผูใชบัณฑิตภาพรวมดานคณุลักษณะตามเอกลักษณของบัณฑติ เทากับ 4.03  

อยูในระดับมาก พิจารณารายดาน พบวา ผูใชบัณฑิตมีความตองการ ดานมีคุณธรรม จริยธรรม มากท่ีสุด ความอดทน 

และสูงาน  และความตองการลําดบัสุดทายคือมีประสบการณและทักษะในการปฏิบัติงาน 

 
ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะอ่ืน  
 สามารถแยกประเด็นภาพรวม ไดดังน้ี  
1.ดานภาษาอังกฤษ เพ่ือใชในการสื่อสารปฏิบัติงานภายในองคกร และลูกคา ควรรูศัพทเฉพาะตางๆ 
2.ความพรอมในการปฏิบัติงานหลงัจบการศึกษา 
3.การใชโปรแกรมสําเร็จรปูได 
4.สามารถใชงาน Microsoft Office ไดเปนอยางด ี
5.สามารถวิเคราะหขอมูลเพ่ือตอยอดได 

 
 
 



   

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ซ 

ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสตูรเดิมกับหลกัสูตรที่ปรับปรุง  
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 ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรท่ีปรับปรุง 
 

1. เปรียบเทียบช่ือปริญญา 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เหตุผล 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกสและซัพพลายเชน 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกสและซัพพลายเชน 

คงเดิม เน่ืองจากเปนไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักเกณฑ     
การกําหนดช่ือปรญิญา พ.ศ. 2549 

 

2. เปรียบเทียบโครงสราง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เหตุผล 

หนวยกิตรวม  ไมนอยกวา                   133       หนวยกิต หนวยกิตรวม      ไมนอยกวา                                136        หนวยกิต ปรับตามหมวดศึกษาท่ัวไปของ
มหาวิทยาลยั 
 
 
ปรับโครงสรางเพ่ือใหเปนไปตามความ
ตองการของผูใชบัณฑิตสาขาวิชา 
โลจสิติกสและซัพพลายเชนจํานวน  
19 วิชา โดย 
1. รวมวิชาเศรษฐศาสตรจุลภาค 1 และ
เศรษฐศาสตรมหภาค 1  
2. เพ่ิมวิชาบัญชี 
3. เพ่ิมรายวิชาเตรียมฝกสหกิจ และการ
ฝกประสบการณวิชาชีพ 
 
 
  

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     30 หนวยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวนไมนอยกวา      30 หนวยกิต 

2 หมวดวิชาเฉพาะ  97 หนวยกิต 2 หมวดวิชาเฉพาะ   จํานวนไมนอยกวา 100 หนวยกิต 

2.1 กลุมวิชาเน้ือหา  90 หนวยกิต 2.1 กลุมวิชาเน้ือหา  87 หนวยกิต 

2.1.1 กลุมวิชาบังคับ 60 หนวยกิต 2.1.1 กลุมวิชาบังคับ  57 หนวยกิต 

2.1.2 กลุมวิชาเลือก  30 หนวยกิต 2.1.2 กลุมวิชาเลือก  30 หนวยกิต 
2.2 กลุมวิชาปฏิบัติการ  

และฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต 
2.2 กลุมวิชาปฏิบัติการ  

และฝกประสบการณวิชาชีพ 13 หนวยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี      6   หนวยกิต 3) หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
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3. เปรียบเทียบคําอธบิายรายวิชา 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เหตุผล 

1. 1551615 ภาษาอังกฤษธุรกจิเบ้ืองตน  3(3-0-6  -  ปรับเปลี่ยนยึดตามโครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัย Introduction to Business English 

A study of business English with emphasis 
on inter-office communication, including business 
terminology and expressions. 

 

2. 1551616 ภาษาอังกฤษสําหรับการติดตอธุรกิจ 3(3-0-6  -  ปรับรหัสวิชา-ช่ือรายวิชา ยึดตาม
โครงสรางหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป
ของมหาวิทยาลัย 

English for Business Communication 
Providing a chance to explore business world-

wild with emphasis on domestics and international trade 
including business transactions in various fields and situations. 

 

- 136. VLE206     ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
สํานักงาน 

3(3-0-6   

                     ศึกษาคําศัพทและสํานวนท่ีใชในการทํางานและ
การติดตองาน ไดแก การตอนรับและการดูแลลูกคา การบอก
รายละเอียดโครงสรางองคกรและหนาท่ีความรับผิดชอบในการทํางาน 
การสนทนาและนัดหมายทางโทรศัพท การเขียนบันทึกขอความและ
ประกาศ และการนําาเสนองาน  

3. MGM103 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6  136. MGM103 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6  คงเดิม 

Business Ethics 
ศึกษาแนวคิดท่ีมาของจริยธรรมและเหตุผลท่ีธุรกิจตอง

มีจริยธรรม รวมท้ังการสรางจริยธรรมในองคการธุรกิจ เนนจริยธรรมของ
ผูบริหาร (Management Ethics) และจริยธรรมของพนักงาน(Employees’ 
Ethics) โดยใชกรณีตัวอยางประกอบ 

 

Business Ethics 
ศึกษาแนวคิดท่ีมาของจริยธรรมและเหตุผลท่ี

ธุรกิจตองมีจริยธรรม รวมท้ังการสรางจริยธรรมในองคการธุรกิจ เนน
จริยธรรมของผูบริหาร (Management Ethics) และจริยธรรมของ
พนักงาน(Employees’ Ethics) โดยใชกรณีตัวอยางประกอบ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เหตุผล 
4. MAC121 การบัญชีการเงิน 3(3-2-5  3. MAC126 หลักการบัญช ี 3(2-2-5  เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา ตามหลักสูตร

สาขาวิชาการบัญชี เนื่องจากเปนการทํา
บัญชีเบ้ืองตน 

Financial Accounting 
ศึกษาขอสมมุติฐานทางการบัญชี ความแตกตางใน

หนาท่ีระหวางพนักงานบัญชีและผูทําบัญชี หลักบัญชีคู เอกสารประกอบการ
ทําบัญชี การบันทึกรายการในสมุดรายวันข้ันตน ประกอบดวยสมุดรายวัน
ท่ัวไป สมุดรายวันเฉพาะ การบันทึกในสมุดแยกประเภท งบทดลองและ
รายการปรับปรุง การจัดทํางบการเงินสําหรับการบริการและกิจการซื้อขาย
สินคา และบัญชีอุตสาหกรรม 

Financial Accounting 
ความรู ท่ัวไปเ ก่ียวกับการบัญชี สมการบัญชี 

ความหมายและการจําแนกประเภทของสินทรัพย หน้ีสิน สวนของ
เจาของ รายได และคาใชจาย เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี การ
บันทึกรายการในสมุดรายการข้ันตน การบันทึกในสมุดบัญชีแยก
ประเภท งบทดลองรายการปรับปรุง การจัดทํางบการเงินสําหรับ
กิจการใหบริการกิจการซื้อขายสินคา และกิจการอุตสาหกรรม 

5. MAC122 การบัญชีเพ่ือการจัดการ  3(3-0-6  - ยกเลิก เน่ืองจากเน้ือหารายวิชามคีวาม
สอดคลองใกลเคียงกับเน้ือหารายวิชาของ
หลักสตูร ในวิชา MLM314 การจัดการ
ตนทุนโลจสิติกส 

Managerial  Accounting 
รายวิชาบังคับกอน : MAC121 การบัญชีการเงิน 

และ  MFB101 การเงินธุรกิจ 
ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาและวิเคราะหขอมูลทางการ

บัญชี เพ่ือนําไปใชในการวางแผนการควบคุมและการตัดสินใจโดยศึกษา
เก่ียวกับการบัญชีตนทุนรวม และการบัญชีตนทุนผันแปร การวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางปริมาณตนทุน ปริมาณกําไร การวิเคราะหตนทุนภาษี 
และขอจํากัดของขอมูลตางๆ การจัดทํางบประมาณ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงทางการเงิน และงบกระแสเงินสด 
6. MFB101 การเงินธุรกิจ  3(3-0-6  4. MFB101 การเงินธุรกิจ  3(3-0-6  คงเดิม 

Business Finance 
รายวิชาบังคับกอน : MAC126 หลักการบัญช ี
ขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหนาท่ีของฝายการเงินใน

ธุรกิจ ตลอดจนเปาหมายและความสําคัญของการเงินธุรกิจ การวิเคราะห
ทางการเงิน หลักการเบ้ืองตนในการจัดหาเงินทุนภายในธุรกิจ การจัดสรร
เงินทุนเพ่ือใชในการดําเนินธุรกิจ การวางแผนการเงินท่ีเก่ียวกับการเริ่ม

Business Finance 
รายวิชาบังคับกอน : MAC126 หลักการบัญช ี

ขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหนาท่ีของฝายการเงินในธุรกิจ 
ตลอดจนเปาหมายและความสําคัญของการเงินธุรกิจ การวิเคราะห
ทางการเงิน หลักการเบ้ืองตนในการจัดหาเงินทุนภายในธุรกิจ การ
จัดสรรเงินทุนเพ่ือใชในการดําเนินธุรกิจ การวางแผนการเงินท่ีเก่ียวกับ
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ลงทุนของกิจการ การเพ่ิมทุน การขายกิจการ การควบคุมทางการเงิน 
นโยบายการจัดสรรกําไร และเงินปนผล 

การเริ่มลงทุนของกิจการ การเพ่ิมทุน การขายกิจการ การควบคุมทาง
การเงิน นโยบายการจัดสรรกําไร และเงินปนผล 

7. MMK101 หลักการตลาด  3(3-0-6  5. MMK101 หลักการตลาด  3(3-0-6  คงเดิม 
Principles of Marketing 
ความหมาย และความสําคัญของการตลาดแนวความ 

คิดปรัชญาทางการตลาด หนาท่ีทางการตลาด ประเภทของตลาด สวน
ประสมทางการตลาด สิ่งแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอการตลาด การแบงสวน
การตลาดและการตลาดเปาหมาย การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ แรงจูงใจ 
พฤติกรรมผูบริโภค นโยบายทางการตลาด กลยุทธทางการตลาด 

Principles of Marketing 
ความหมาย และความสําคัญของการตลาด 

แนวความคิดปรัชญาทางการตลาด หนาท่ีทางการตลาด ประเภทของ
ตลาด สวนประสมทางการตลาด สิ่งแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอการตลาด 
การแบงสวนการตลาดและการตลาดเปาหมาย การกําหนดตําแหนง
ผลิตภัณฑ แรงจูงใจ พฤติกรรมผูบริโภค นโยบายทางการตลาด กล
ยุทธทางการตลาด 

8. MGM102 องคการและการจัดการ  3(3-0-6  6. MLM104 องคการและการจัดการซัพพลาย
เชน 

3(3-0-6  ปรับเปนรายวิชา MLM104 องคการและ
การจัดการซัพพลายเชน เน่ืองจากรายวิชา
เดิมเปนของสาขาวิชาการจัดการท่ัวไป และ
เพ่ิมรายวิชาข้ึนมาใหมเพ่ือใหสอดคลองกับ
หลักสูตรและมีเน้ือหาท่ีทันสมัยมากข้ึน 

Organization and Management 
ความหมาย รูปแบบ แนวคิด และทฤษฎีตางๆ เก่ียวกับ

องคการ หลักและวิธีการจัดองคการ การกําหนดอํานาจหนาท่ีในองคการ 
หลักการและหนาท่ีของการจัดการ การวางแผน การจัดการองคการ ภาวะ
ผูนําและแรงจูงใจ การติดตามและควบคุม พฤติกรรมองคการ และการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง 

Organization and Supply Chain 
Management  

ความหมาย รูปแบบ แนวคิด และทฤษฎีตางๆ 
เก่ียวกับองคการ หลักและวิธีการจัดองคการ หลักการและหนาท่ีของ
การจัดการ การวางแผน การจัดการองคการ ภาวะผูนําและแรงจูงใจ 
การติดตามและควบคุม พฤติกรรมองคการ การปรับตัวตอการ
ปรับเปลี่ยน และการบริหารการเปลี่ยนแปลง รวมถึงวิธีการบูรณาการ
แนวความคิดการจัดการองคการกับการจัดการซัพพลายเชน การ
ประสานงาน และการควบคุมองคการหรือสมาชิกท่ีเก่ียวของในระบบ
ซัพพลายเชน  

9. MHR201 การบริหารทรัพยากรมนุษย  3(3-0-6  7. MHR201 การบริหารทรัพยากรมนุษย  3(3-0-6  - (คําอธิบายรายวิชาเปลี่ยนแปลงเล็กนอย
ตามหลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ ป 2560  

Human Resource Management 
ทฤษฎี แนวความคิด และหลักการในการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย ขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบในการบริหาร

Human Resource Management 
ทฤษฎี แนวความคิด และหลักการในการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย ขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบในการบริหาร
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ทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงานการออกแบบงานการวางแผนทรัพยากร
มนุษย การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การบริหารคาตอบแทน สุขภาพอนามัย และความปลอดภัย
ในการทํางาน พนักงานสัมพันธ และ การวิจัยดานทรัพยากรมนุษย 

ทรัพยากรมนุษย การวิเคราะห การออกแบบงาน การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารคาตอบแทน สุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยในการทํางาน ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย และการบริหารแรงงานสัมพันธ 

 
10. MEC101 หลักเศรษฐศาสตร  3(3-0-6  8. MEC101 หลักเศรษฐศาสตร  3(3-0-6  คงเดิม 

Principles of Economics 
ศึกษาถึงมูลคา ราคา การจัดสรรทรัพยากร พฤติกรรม

ผูบริโภค อุปสงค อุปทาน ปจจัยการผลิต การแขงขันการคาระหวางประเทศ 
รายไดประชาชาติ บทบาทของรัฐบาล ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ 

Principles of Economics 
ศึกษาถึงมูลคา ราคา การจัดสรรทรัพยากร 

พฤติกรรมผูบริโภค อุปสงค อุปทาน ปจจัยการผลิต การแขงขันการคา
ระหวางประเทศ รายไดประชาชาติ บทบาทของรัฐบาล ความสัมพันธ
ทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

 
11. MLM101 หลักการจัดการโลจสิติกสและ 

ซัพพลายเชน  
3(3-0-6  9. MLM101 หลักการจัดการโลจสิติกสและ 

ซัพพลายเชน  
3(3-0-6  ปรับเปนรายวิชา MLM101 หลักการ

จัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน และ
เพ่ิมรายละเอียดวิชาเพ่ือใหสอดคลองกับ
หลักสตูรและเพ่ือใหเน้ือหาทันสมยัมากข้ึน 

Principles of Logistics and Supply Chain 
Management 

ศึกษาถึงบทบาทของโลจิสติกสและซัพพลายเชนตอ
องคกรและระบบเศรษฐกิจ การดําเนินงานดาน โลจิสติกสและซัพพลายเชน 
อาทิเชน การจัดหาและจัดซื้อ การจัดการสินคาคงคลัง การผลิต การขนสง 
การจัดการวัสดุ การคลังสินคา การกระจายสินคา การคาระหวางประเทศ 
กฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

Principles of Logistics and Supply 
Chain Management 

ศึกษาถึงบทบาท กระบวนการ การดําเนินงาน
ของโลจิสติกสและซัพพลายเชนในระดับภาคธุรกิจ ความสําคัญของ
กระบวนการโลจิสติกสและซัพพลายเชนตอองคกรและระบบเศรษฐกิจ 
คุณลักษณะของกิจกรรมโลจิสติกส อาทิเชน การพยากรณความ
ตองการของลูกคา การจัดหาและจัดซื้อ การผลิต การขนสง การ
จัดการสินคาคงคลัง การจัดการคลังสินคา การกระจายสินคา การคา
ระหวางประเทศ กฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของ การบริการลูกคา รวมถึง
การวัดผลการปฏิบัติงาน การประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกส  
มาตรฐานการปฏิบัติงานดานโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
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12. MLM102 การจัดการการขนสง  3(3-0-6  - ยกเลิก เพ่ือใหสอดคลองกับวัตถปุระสงค
ของหลักสูตรท่ีเนนลจิสติกสดานการ
จัดการคลังสินคาและกระจายสินคา 

Transportation Management 
ศกึษาถึงความหมาย ความสําคัญ และบทบาทของการ

ขนสงตอการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน ประเภท และระบบการ
ขนสง ระบบการขนถายวัสดุ  ตัวแบบจําลองการขนสงระหวางประเทศ การ
ขนสงตอเน่ืองหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation) กฎระเบียบ
การขนสง การดําเนินการขนสงแบบสมัยใหมการนําคอมพิวเตอรมาใชการ
บรรจุภัณฑเพ่ือการขนสง ตลอดจนการประมาณตนทุนการขนสง 

 
13. MLM301 กฎหมายการคาเพ่ือการขนสงระหวาง

ประเทศ 
3(3-0-6  10. MLM301 กฎหมายการคาเพ่ือการขนสง

ระหวางประเทศ 
3(3-0-6  คงเดิม  

International Transportation Trade-Law 
ศึกษากฎหมายการคาระหวางประเทศ ความขัดแยง 

ของกฎหมายควบคุมการคาระหวางประเทศ อํานาจและหนาท่ีขององคการ
คาโลก (WTO) สัญญาการผลิตระหวางประเทศ การชําระเงิน เงินตรา
แลกเปลี่ยนระหวางประเทศ ปญหาเก่ียวกับการคาระหวางประเทศ 
กฎหมายเก่ียวกับการคาชายแดน และการศุลกากร กฎเกณฑการรับขนของ
ทางบก ทางทะเล ทางอากาศ และทางราง ในสวนของสิทธิและหนาท่ีของ
คูสัญญาฝายตางๆ เน้ือหาของอนุสัญญาเฮก เฮกวิสบ้ี แฮมเบอรก วอรชอว 
อนุสัญญาตางๆท่ีเก่ียวของในปจจุบันท้ังกฎหมายไทยและกฎหมายระหวาง
ประเทศรวมท้ังการระงับขอพิพาท 

International Transportation Trade-Law  
ศึกษากฎหมายการคาระหวางประเทศ ความ

ขัดแยง ของกฎหมายควบคุมการคาระหวางประเทศ อํานาจและ
หนาท่ีขององคการคาโลก (WTO) สัญญาการผลิตระหวางประเทศ 
การชําระเงิน เงินตราแลกเปลี่ยนระหวางประเทศ ปญหาเก่ียวกับ
การคาระหวางประเทศ กฎหมายเก่ียวกับการคาชายแดน และการ
ศุลกากร กฎเกณฑการรับขนของทางบก ทางทะเล ทางอากาศ และ
ทางราง ในสวนของสิทธิและหนาท่ีของคูสัญญาฝายตางๆ เน้ือหาของ
อนุสัญญาเฮก เฮกวิสบ้ี แฮมเบอรก วอรชอว อนุสัญญาตางๆ ท่ี
เก่ียวของในปจจุบันท้ังกฎหมายไทยและกฎหมายระหวางประเทศ
รวมท้ังการระงับขอพิพาท 
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14. MLM405 การจัดการซัพพลายเชนเชิงกลยุทธ 3(3-0-6  11. MLM405 การจัดการซัพพลายเชนเชิงกล

ยุทธ 
3(3-0-6  ปรับเปนรายวิชา MLM405 การจัดการ

ซัพพลายเชนเชิงกลยุทธ 
Strategic Supply Chain Management 
ศ ึก ษ า แ น ว ค ิด ก า ร ว า ง แ ผ น แ ล ะ ก า ร บ ร ิห า ร 

ซัพพลายเชนเชิงกลยุทธความแตกตางของการวางแผนและการบริหาร
ทั่วไปองคประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ การกําหนดเปาหมาย
ของการจัดการซัพพลายเชน กระบวนการและเทคนิคการวางแผนการ
วางนโยบายในดานการจัดการซัพพลายเชน โครงสรางสภาพแวดลอม
แหงการแขงขัน การวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก กล
ยุทธรวมของการจัดการซัพพลายเชน การประเมินผลและการติดตาม 

Strategic Supply Chain Management  
ศึกษาแนวคิดการวางแผนและการบร ิหาร 

ซัพพลายเชนเชิงกลยุทธความแตกตางของการวางแผนและการ
บริหารท่ัวไปองคประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ การกําหนด
เปาหมายของการจัดการซัพพลายเชน กระบวนการและเทคนิค
การวางแผนการวางนโยบายในดานการจัดการซัพพลายเชน 
โค ร งส ร า งสภ าพแวดล อมแห ง ก า รแข ง ข ัน  การ ว ิเ ค ร า ะห
สภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก กลยุทธรวมของการจัดการ
ซัพพลายเชน การประเมินผลและการติดตาม 

 
 

 15. MLM206  การปฏิบัติการการจัดการคลังสินคา 3(3-0-6  12. MLM207  การปฏิบัติการคลังสินคา 3(2-2-5) ปรับรหัสและชื่อเปนรายวิชา MLM207 
การปฏิบัติการคลังสินคา และปรับ  
น(ท-ป-ศ   ใหสอดคลองกับหลักสูตรและ
เพ่ือใหเน้ือหาทันสมัยมากข้ึน และปรับเปน
รายวิชาเชิงปฏิบัติการดวย 

Warehousing Operation Management 
หลักในการจดัการคลังสินคา ประเภทของคลังสินคา 

การเลือกสถานท่ีตั้ง การออกแบบผังคลังสินคา บรรจภุัณฑ การจดัองคการ 
และการบริหารงานกิจการคลังสินคา หลักในการดูแลรักษาสินคา การขนสง
กฎหมาย และระเบียบขอบังคับเก่ียวกับการคลังสินคา เทคโนโลยีและระบบ
สารสนเทศ เครื่องมือ กลยุทธและแนวปฏิบัติท่ีดีในการจัดการคลังสนิคา 
ระบบโลจสิติกสและซัพพลายเชนและการประเมินความสามารถในการ
จัดการคลังสินคาสําหรับโลจิสติกสและซัพพลายเชน 

Warehousing Operations  
หลักในการจัดการคลั งสินค า  ประเภทของ

คลังสินคา การเลือกสถานท่ีตั้ง การออกแบบผังคลังสินคา บรรจุภัณฑ 
การจัดองคการ และการบริหารงานกิจการคลังสินคา หลักในการดูแล
รักษาสินคา กลยุทธแนวทางการปฏิบัติท่ีดี กฎหมายและระเบียบ
ขอบังคับเก่ียวกับการคลังสินคา เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ 
เครื่องมือ รวมถึงการเรียนรูเชิงปฏิบัติในการจัดการคลังสินคาท่ีดี
ทันสมัย  ระบบโลจิสติกสและซัพพลายเชนและการประเมิน
ความสามารถในการจัดการคลังสินคาสําหรับโลจิสติกสและซัพพลาย
เชน 
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 13. MLM209 การจัดการคลังสินคาและกระจาย

สินคาขัน้สูง 
3(2-2-5) รายวิชาใหม  ใหสอดคลองกับวัตถุประสงค

ของหลักสูตรท่ีเนนโลจิสติกสดานคลังสินคา
และกระจายสินคาและเพ่ือใหเน้ือหา
ทันสมัยมากข้ึน และปรับเปนรายวิชาเชิง
ปฏิบัติการดวย 

Advance Warehouse and Distribution 
Management 

การเลือกสถานท่ีตั้งการออกแบบผังคลังสินคา  
กลยุทธและแนวปฏิบัติท่ีดีในการจัดการคลังสินคา ระบบโลจิสติกส
และซัพพลายเชนและการประเมินความสามารถในการจัดการ
คลังสินคาสําหรับโลจิสติกสและซัพพลายเชน เทคโนโลยีในคลังสินคา 
การขนสงลําเลียงสินคาและการกระจายสินคาชองทางการกระจาย
สินคา การกําหนดตําแหนงท่ีตั้งศูนยกระจายสินคา ขนาดและจํานวน
ศูนยกระจายสินคา ท่ีเหมาะสม การวัดประเมินดานตางๆของ
คลังสินคาและการกระจายสินคา และการศึกษาผานกรณีศึกษา 

16. MLM103 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ 3(3-0-6  14. MLM103 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ 3(2-2-5) ปรับเปนรายวิชา MLM103 การจัดการ
การผลิตและปฏิบัติการ และปรับ  
น(ท-ป-ศ  ใหสอดคลองกับหลักสตูรและ
เพ่ือใหเน้ือหาทันสมัยมากข้ึน และปรับเปน
รายวิชาเชิงปฏิบัติการดวย 

Operation Management   
หลักพ้ืนฐานของการจัดการการผลิตและปฏิบัติการ 

ลักษณะและความสําคัญของการผลิต ปจจัยเก่ียวกับการตัดสินใจการผลิตซึ่ง
รวมระบบการผลิต การเลือกกระบวนการผลิต การวางแผนเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑและกําลังการผลิต การปรับปรุงการผลิตและดําเนินงาน การ
ควบคุมคุณภาพและปริมาณ รวมถึงการบริหารคุณภาพ การเลือกสถานท่ีตั้ง
โรงงาน ระบบการบํารุงรักษา ระบบการจัดซื้อ  และระบบการควบคุมสินคา
คงเหลือกับการจัดการซัพพลายเชน 

 

Production And Operations 
Management   

ราย วิชา บั ง คับก อน  :  MLM101 หลั กการ
จัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 

หลั ก พ้ืนฐานของการจั ดการการผลิ ตและ
ปฏิบัติการ ลักษณะและความสําคัญของการผลิต ปจจัยเก่ียวกับการ
ตัดสินใจการผลิตซึ่งรวมระบบการผลิต การเลือกกระบวนการผลิต 
การวางแผนเก่ียวกับผลิตภัณฑและกําลังการผลิต การปรับปรุงการ
ผลิตและดําเนินงาน การควบคุมคุณภาพและปริมาณ รวมถึงการ
บริหารคุณภาพ การเลือกสถานท่ีตั้งโรงงาน ระบบการบํารุงรักษา 
ระบบการจัดซื้อ  และระบบการควบคุมสินคาคงเหลือกับการจัดการ
ซัพพลายเชน 
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17. MLM311 การจัดการสินคาคงคลัง 3(3-0-6  15. MLM311  การจัดการสินคาคงคลัง 3(2-2-5) ปรับเปนรายวิชา MLM311 การจัดการ

สินคาคงคลัง และปรับ น(ท-ป-ศ   ให
สอดคลองกับหลักสตูรและเพ่ือใหเน้ือหา
ทันสมัยมากข้ึน และปรับเปนรายวิชาเชิง
ปฏิบัติการดวย 

Inventory  Management 
ศึกษาหลักการ และวิธีการปฏิบัติในการบริหารสินคาคง

คลัง ประเภทของสินคาคงคลัง โครงสรางของสินคาคงคลัง ลักษณะปญหา
ของสินคาคงคลัง เทคนิค การพยากรณความตองการและการวางแผนระดับ
การจัดเก็บสินคาคงคลัง การควบคุมระดับสินคาคงคลัง การตรวจนับสินคา
คงคลังในรูปแบบตางๆ คํานวณจุดสั่งซื้อ และปริมาณการสั่งซื้อท่ีเหมาะสม 

Inventory  Management 
รายวิชาบังคับกอน : MLM103 การจัดการการ

ผลิตและปฏิบัติการ 
ศึกษาหลักการ และวิธีการปฏิบัติในการบริหาร

สินคาคงคลัง ประเภทของสินคาคงคลัง โครงสรางของสินคาคงคลัง 
ลักษณะปญหาของสินคาคงคลัง เทคนิคการพยากรณความตองการ
และการวางแผนระดับการจัดเก็บสินคาคงคลัง การควบคุมสินคา 
คงคลัง การปฏิบัติการในการตรวจนับสินคาคงคลัง การจําแนกแยก
หมวดหมูสินคาคงคลัง คํานวณปริมาณการสั่งซื้อท่ีเหมาะสมและจุด
สั่งซื้อใหม รวมถึงการวางแผนความตองการวัตถุดิบ/วัสดุ 

 
 16. MLM317      การจัดการสินคาคงคลังขั้นสูง 3(2-2-5  รายวิชาใหม  ใหสอดคลองกับวัตถุประสงค

ของหลักสูตรท่ีเนนโลจิสติกสดานคลังสินคา
และกระจายสินคาและเพ่ือใหเน้ือหา
ทันสมัยมากข้ึน และปรับเปนรายวิชาเชิง
ปฏิบัติการดวย 

 Advance Inventory Management 
สินคาคงคลังในระบบการผลิต การวางแผนความ

ตองการพนักงานรวม การวางแผนการผลิตและแผนความตองการ
วัตถุดิบ การควบคุมสินคาคงคลังสําหรบัสินคาท่ีสั่งซื้อปละไมเกิน 1-2 
ครั้ง สินคาท่ีสั่งซื้อสม่ําเสมอทุกชวงเวลา สินคาท่ีมีความตองการคงท่ี 
สินคาท่ีมีความตองการไมคงท่ี 

 
18. MLM402 การวิจัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน 3(3-0-6  17. MLM414 การวิจัยธุรกิจสําหรับโลจสิติกส

และซัพพลายเชน 
3(2-2-5  ปรับเปนรายวิชา MLM414 การวิจัย

ธุรกิจสําหรับโลจสิติกสและซัพพลายเชน 
และปรับ น(ท-ป-ศ   ใหสอดคลองกับ
หลักสตูรและเพ่ือใหเน้ือหาทันสมยัมากข้ึน 

Business Research in Logistics and Supply 
Chain 

ความสําคัญของการวิจัยข้ันตอนและวิธีการดําเนินการ
วิจัย การปฏิบัติการวิจัยโดยเสนอโครงการวิจัยท่ีเก่ียวของกับงานทางดาน 

Business Research for Logistics and 
Supply Chain 

ความสําคัญของการวิจัย ข้ันตอนและวิธีการ
ดําเนินการวิจัย การปฏิบัติการวิจัยโดยเสนอโครงการวิจัยท่ีเก่ียวของ
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โลจิสติกส หรือซัพพลายเชน กําหนดวัตถุประสงคและตั้งสมมติฐานการวิจัย 
การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและสรุปผลงานวิจัย เพ่ือสามารถนํา
ผลการวิจัยไปใชในงานทางดาน โลจิสติกสหรือซัพพลายเชน 

กับงานทางดานโลจิสติกส หรือซัพพลายเชน กําหนดวัตถุประสงคและ
ตั้งสมมติฐานการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและสรุป
ผลงานวิจัย เพ่ือสามารถนําผลการวิจัยไปใชในงานทางดานโลจิสติกส
หรือซัพพลายเชน 

19. MLM326 สัมมนาการจัดการโลจิสติกสและ 
ซัพพลายเชน 

3(3-0-6  -  ยกเลิก เน่ืองจากปรับเน้ือหาเพ่ิมรายวิชา
ใหมอันอ่ืนเขามาเพ่ือใหมีเน้ือหาสอดคลอง
กับหลักสตูรท่ีทันสมัย  Seminar in Logistics and Supply Chain 

จัดอภิปรายการกําหนดนโยบายของธุรกิจ วางแผน
กลยุทธในการดําเนินงานขององคการโดยการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ตางๆ ท้ังสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การตลาด การเงิน 
เทคโนโลยี ตลอดจนวิธีการ ดําเนินงานขององคการประเภทตางๆ เพ่ือใช
ในการวิเคราะหถึงปญหา และแนวทางในการดําเนินกลยุทธโดยใช
กรณีศึกษา และวิเคราะหจากบทความทางวิชาการ 

 

20. SMS104 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6  18. MLM212 คณิตศาสตรและสถิติสําหรับการ
จัดการโลจิสติกส   

3(2-2-5  ยกเลิกรายวิชา SMS104 สถิติธุรกิจ  
เพ่ือใหมีเน้ือหาสอดคลองกับหลักสูตรท่ี
ทันสมัยมากข้ึนและตรงกับการใชงานดาน 
โลจิสติกส  
ปรับเปนรายวิชา MLM212 คณิตศาสตร
และสถิติสําหรับการจัดการโลจิสติกส
เน่ืองจากรายวิชาเดิมเปนของสาขาวิชา
วิทยาศาสตรประยุกต และเพ่ิมรายวิชา
ข้ึนมาใหมเพ่ือใหสอดคลองกับหลักสูตรและ
มีเน้ือหาท่ีทันสมัยมากข้ึน  
  

Business  Statistics 
การสํารวจตัวอยาง การประมาณคาพารามิเตอร การ

ทดสอบ สมมติฐานการทดสอบไคสแควส การวิเคราะหความแปรปรวน สถิติ
นอนพาราเมตริก การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ การวิเคราะห
อนุกรมเวลา การพยากรณทางธุรกิจ เลขดัชนี และการตัดสินใจเชิงสถิติ
ธุรกิจ 

 

Logistics and Supply Chain 
Measurement  

แนวคิดการ วัดประเมินการปฏิ บัติ งานด าน 
โลจิสติกสและซัพพลายเชนเพ่ือหาแนวทางปรับปรุงสมรรถนะของซัพ
พลายเชนโดยรวม ดวยเครื่องมือการวัดท่ีดี การประยุกตใชเครื่องมือ
พ้ืนฐานทางสถิติ การสํารวจตัวอยาง การประมาณคาพารามิเตอร การ
ทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหการ
ถดถอยเชิงเสนอยางงายและสหสัมพันธ การสุมตัวอยางและการ
ประมาณคา และการตัดสินใจเชิงสถิติธุรกิจ การวัดผลดําเนินงานดาน
จัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
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21. MLM408 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชา 

โลจิสติกสและซัพพลายเชน 
1(45  18. MLM320 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชา 

โลจิสติกสและซัพพลายเชน 
1(45) ปรับเปนรายวิชา MLM320 การเตรียม 

สหกิจศึกษาสาขาวิชาโลจิสติกสและ 
ซัพพลายเชน Preparation for Cooperative Education for 

Logistics and Supply Chain 
การจัดเตรียมความพรอมของผูเรียนในการรับรูลักษณะ

ของอาชีพ และโอกาสของการประกอบอาชีพในสถานประกอบการ พัฒนา
นักศึกษาใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับ
วิชาชีพในการเตรียมความพรอมกอนออกไปฝกงานจริ งในสถาน
ประกอบการ การจัดใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติงานจริงในหนวยงานท้ังภาครัฐ
และเอกชนท่ีเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจทางดานโลจิสติกสหรือซัพพลาย
เชน เพ่ือเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเรียนรูการทํางาน พัฒนาทักษะวิชาชีพ 
ตลอดจนสามารถแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานได 

Preparation for Cooperative Education 
for Logistics and Supply Chain 

การจัดเตรียมความพรอมของผูเรียนในการรับรู
ลักษณะของอาชีพ และโอกาสของการประกอบอาชีพในสถาน
ประกอบการ พัฒนานักศึกษาใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและ
คุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพในการเตรียมความพรอมกอน
ออกไปฝกงานจริงในสถานประกอบการ การจัดใหนักศึกษาไดฝก
ปฏิบัติงานจริงในหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของกับการ
ดําเนินธุรกิจทางดานโลจิสติกสหรือซัพพลายเชน เพ่ือเปดโอกาสให
นักศึกษาไดเรียนรูการทํางาน พัฒนาทักษะวิชาชีพ ตลอดจนสามารถ
แกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานได 

 
 

22. MLM409 สหกิจศึกษาสาขาวิชาโลจิสติกสและ 
ซัพพลายเชน  

6(640) 19. MLM330 สหกิจศึกษาสาขาวิชาโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 1 

6(640) ปรับเปนรายวิชา MLM330 สหกิจศึกษา
สาขาวิชาโลจสิติกสและซัพพลายเชน 1 
(เปนการออกฝกสหกิจคร้ังท่ี 1 สําหรับ
นักศึกษาชั้นปท่ี 3  

Cooperative Education for Logistics and 
Supply Chain 

การจัดใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติงานจริงในหนวยงานท้ัง
ภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจทางดานโลจสิติกส หรือซัพ
พลายเชน เพ่ือเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเรียนรูการทํางาน พัฒนาทักษะ
วิชาชีพ ตลอดจนสามารถแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานได 

Cooperative Education for Logistics and 
Supply Chain 1 

การจัด ให นักศึกษาไดฝกปฏิ บัติ งานจริ ง ใน
หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจ
ทางดานโลจิสติกส หรือซัพพลายเชน เพ่ือเปดโอกาสใหนักศึกษาได
เรียนรูการทํางาน พัฒนาทักษะวิชาชีพ ตลอดจนสามารถแกไขปญหา
ตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานได  
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- 20. MLM420 สหกิจศึกษาสาขาวิชาโลจิสติกส

และซัพพลายเชน 2 
6(640) เพ่ิมรายวิชาขึ้นมาใหม ปรับเปนรายวิชา 

MLM420 สหกิจศึกษาสาขาวิชา 
โลจิสติกสและซัพพลายเชน 2 
(เปนการออกฝกสหกิจคร้ังท่ี 2 สําหรับ
นักศึกษาชั้นปท่ี 4 เพ่ือใหสอดคลองกับ
หลักสตูรและมเีน้ือหาท่ีทันสมยัมากข้ึน 

Cooperative Education for Logistics and 
Supply Chain 2 

การจัด ให นักศึกษาไดฝกปฏิ บัติ งานจริ ง ใน
หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจ
ทางดานโลจิสติกส หรือซัพพลายเชน เพ่ือเปดโอกาสใหนักศึกษาได
เรียนรูการทํางาน พัฒนาทักษะวิชาชีพ ตลอดจนสามารถแกไขปญหา
ตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานได 

 
 
 

23. MLM410 การเตรียมการฝกประสบการณวิชาชีพ
สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกสและซัพ
พลายเชน 

2(90  21. MLM321 การเตรียมการฝกประสบการณ
วิชาชีพสาขาวิชาการจัดการ 
โลจิสติกสและซัพพลายเชน 

1(45  ปรับเปนรายวิชา MLM321 การ
เตรียมการฝกประสบการณวิชาชีพ
สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกสและ 
ซัพพลายเชน Preparation for Professional Experience in 

Logistics and Supply Chain 
จัดใหมีกิจกรรมเตรียมพรอมของผูเรียนกอนการออกฝก

ประสบการณวิชาชีพในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบ
อาชีพ การพัฒนาตัวผู เรียนใหมีความรู  ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและ
คุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเนนการฝกทักษะข้ันพ้ืนฐาน
ภาคปฏิบัติในงานและกิจกรรมสําหรับการฝกประสบการณวิชาชีพสําหรับ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 

Preparation for Professional Experience 
in Logistics and Supply Chain 

จัดใหมีกิจกรรมเตรียมพรอมของผูเรียนกอนการ
ออกฝกประสบการณวิชาชีพในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของ
การประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ 
แรงจูงใจและคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเนนการฝกทักษะ
ข้ันพ้ืนฐานภาคปฏิบัติในงานและกิจกรรมสําหรับการฝกประสบการณ
วิชาชีพสําหรับสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
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24. MLM411 การฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
5(540) 22. MLM331 การฝกประสบการณวิชาชีพ

สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส
และซัพพลายเชน 1 

6(640) ปรับเปนรายวิชา MLM331 การฝก
ประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 1 
(เปนการออกฝกประสบการณวิชาชีพคร้ัง
ท่ี 1 สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 3  

Field Experience in Logistics and Supply 
Chain 

ฝกงานภายในสถานศึกษาหรือ สถานประกอบการของ
ทางราชการหรือเอกชน หรือทําโครงงานพิเศษ ในสาขาท่ีเก่ียวของกับการ
ดาํเนินธุรกิจดานโลจิสติกส หรือซัพพลายเชน โดยมีอาจารยควบคุมดูแลใน
ฐานะ ท่ีปรึ กษาอย างน อย  1  ท านและตองผ านการ เห็นชอบจาก
คณะกรรมการหลักสูตร 

Professional Experience in Logistics and 
Supply Chain 1 

ฝ ก ง า น ภ า ย ใ น ส ถ า น ศึ ก ษ า ห รื อ  ส ถ า น
ประกอบการของทางราชการหรือเอกชน หรือทําโครงงานพิเศษ ใน
สาขาท่ีเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจดานโลจิสติกส หรือซัพพลายเชน 
โดยมีอาจารยควบคุมดูแลในฐานะท่ีปรึกษาอยางนอย 1 ทานและตอง
ผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตร 

- 23. MLM421 การฝกประสบการณวิชาชีพ
สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส
และซัพพลายเชน 2 

6(640) รายวิชาใหม 
ปรับเปนรายวิชา MLM421 การฝก
ประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกสและ 
ซัพพลายเชน 2 (เปนการออกฝกสหกิจ
คร้ังท่ี 2 สําหรับนักศึกษาชัน้ปท่ี 4 เพ่ือให
สอดคลองกับหลักสตูรและมเีน้ือหาท่ี
ทันสมัยมากข้ึน 

Professional Experience in Logistics and 
Supply Chain 2   

ฝ ก ง า น ภ า ย ใ น ส ถ า น ศึ ก ษ า ห รื อ  ส ถ า น
ประกอบการของทางราชการหรือเอกชน หรือทําโครงงานพิเศษ ใน
สาขาท่ีเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจดานโลจิสติกส หรือซัพพลายเชน 
โดยมีอาจารยควบคุมดูแลในฐานะท่ีปรึกษาอยางนอย 1 ทานและตอง
ผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตร 

25. 3541302 การบริหารคาสงและคาปลีก 3(3-0-6  24. MLM433 การจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม 3(3-0-6  ปรับเปนรหัสใหมและรายวิชา MLM433
การจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม ให
สอดคลองกับหลักสตูรและเพ่ือใหเน้ือหา
ทันสมัยมากข้ึน 

Wholesale and Retail Management 
ความหมาย ความสําคัญของการคาปลีกและคาสง 

ปจจัยประเภทตางๆ และหลักเกณฑในการคาปลีกและคาสง การเลือกทําเล
ท่ีตั้ง การออกแบบตกแตงรานคา การจัดองคกร และการบริหารทรพัยากร

Modern Trade Management 
ความหมาย บทบาทหนาท่ีและความสําคัญของ

การคาปลีกและคาสงท่ีมีตอธุรกิจ เศรษฐกิจ และสังคมยุคใหม ปจจัย
ประเภทตางๆ และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของในการคาปลีกและคาสง การ
วางแผนการคา การดําเนินการ การควบคุมการจัดซื้อผลิตภัณฑ การ
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มนุษย การบริหารสินคา การจดัซือ้ การกําหนดราคา การสงเสริมการตลาด 
ตลอดจนการบริการ 

เลือกทําเลท่ีตั้ง การกําหนดราคา การตกแตงรานคาและการแสดง
สินคา ชองทางการจัดจําหนาย  การจัดองคกร และการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย การบริหารสินคา จัดหมวดหมูสินคา การจัดซื้อ การ
กําหนดราคา การสงเสริมการตลาด การบริการลูกคา ตลอดจนการ
ดําเนินการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม และกรณีศึกษาดายการจัดการ
ธุรกิจการคาสมัยใหม 

26. 3543101 การบริหารการตลาด 3(3-0-6  - ยกเลิก 
Marketing Management 
ความสําคัญของการบริหารการตลาด บทบาทและ

หนาท่ีของผูบริหารการตลาด การจัดองคการการตลาด การวิเคราะหโอกาส
ของการตลาด โครงสรางตลาดและพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค การวัด
และการพยากรณยอดขาย การแบงสวนตลาด การวางแผนกลยุทธทาง
การตลาดเก่ียวกับผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด 
การควบคุมและการประเมินผลทางการตลาด 

 
27. MLM303 ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือโลจิสติกสและซัพพลาย
เชน 

3(3-0-6  25. MLM303 ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือโลจิสติกสและ 
ซัพพลายเชน 

3(2-2-5  -ปรับเปนรายวิชาเชิงปฏิบัติการ 

Information System and Information 
Technology for Logistics and Supply Chain 

ศึกษาหนาที่ของระบบสารสนเทศและการใชระบบ
สารสนเทศในการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน การใชสารสนเทศ
และเทคโนโลยีสนับสนุนเปาหมายการดําเนินการในดานตางๆ และ
ศึกษาระบบสารสนเทศในธุรกิจโลจิสติกสและซัพพลายเชน เพื่อการ
จัดการระดับกลยุทธและยุทธศาสตร ในการสนับสนุนเปาหมายของการ
บริการลูกคา การใชเทคโนโลยีมาชวยในการดําเนินการ อาทิเชน การ

Information System and Information 
Technology for Logistics and Supply Chain 

ศึกษาหนาท่ีของระบบสารสนเทศและการใช
ระบบสารสนเทศในการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน การ
ใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสนับสนุนเปาหมายการดําเนินการ
ในดานตางๆ และศึกษาระบบสารสนเทศในธุรกิจโลจิสติกสและ 
ซัพพลายเชน เพื่อการจัดการระดับกลยุทธและยุทธศาสตร ใน
การสนับสนุนเปาหมายของการบริการลูกคา และการศึกษาเชิง
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แลกเปลี่ยนขอมูลอิเลคทรอนิกส (EDI) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
( DSS) ก า รอ อ กแ บ บ เ ค ร ือ ข า ย  ( Network Design) ก า ร พา ณ ิช ย
อิเลคทรอนิกส (e-Commerce) ระบบ Barcode ระบบ RF (Radio 
Frequency) ระบบ RFID (Radio Frequency Identification) ระบบ 
TMS (Transportation Management System) ร ะ บ บ  WMS 
( Warehouse Management System) ร ะ บ บ  ERP (Enterprise 
Resources Planning) ตลอดจนแนวโนมของพัฒนาการดานเทคโนโลยี
ในอนาคต 

ปฏิบัติการโดยการนําเทคโนโลยีมาชวยในงานดานโลจิสติกส 
อาทิเชน การแลกเปลี ่ยนขอมูลอิเลคทรอนิกส (EDI) ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) การออกแบบเครือขาย (Network 
Design) การพาณิชยอิเลคทรอนิกส (e-Commerce) ระบบ 
Barcode ระบบ RF (Radio Frequency) ระบบ RFID (Radio 
Frequency Identification) ร ะ บบ  TMS (Transportation 
Management System) ร ะ บ บ  WMS ( Warehouse 
Management System) ระบบ ERP (Enterprise Resources 
Planning) ตลอดจนแนวโนมของพัฒนาการดานเทคโนโลยีใน
อนาคต 

 
 
 

 26. MLM318 การจัดการขอมูลสารสนเทศทาง  
ธุรกิจโลจสิติกส 

3(2-2-5  รายวิชาใหม ใหสอดคลองกับหลกัสูตรและ
เพ่ือใหเน้ือหาทันสมัยมากข้ึน 

Logistics Information Management 
บทบาทความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารท่ีมีตอการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน ระบบ
ซอฟแวรจัดการขอมูลท่ีใชในการจัดการและกิจกรรมดานโลจิสติกส 
การศึกษา วิเคราะหและกําหนดความตองการของผูใช การพัฒนา
ระบบสารสนเทศท่ีครอบคลุมกิจกรรมโลจิสติกสขององคการการ
ออกแบบและบูรณาการระบบสารสนเทศโลจิสติกส การนําระบบ
สารสนเทศดานโลจิสติกสไปใชใหเกิดประสิทธิผล การควบคุมระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศดานโลจิสติกส 
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28. MLM322 การจัดการบริการเพ่ือโลจิสติกสและ 

ซัพพลายเชน 
3(3-0-6  - ยกเลิก 

Logistics and Supply Chain Service 
Management 

ศึกษาลั กษณะของการบริ กา ร ธุ ร กิจต า ง  ๆ  ใน
อุตสาหกรรมบริการ การจัดการธุรกิจบริการของโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
อาทิเชนการขนสง การเดินเรือ การใหบริการคลังสินคา การกระจายสินคา 
การจัดการการบริการลูกคา และศึกษาถึงการนําระบบโลจิสติกสและซัพ
พลายเชน มาใชในอุตสาหกรรมบริการตางๆ 

 
29. MLM323 การจัดการความเสี่ยงสําหรับ 

โลจิสติกสและซัพพลายเชน 
3(3-0-6  27. MLM432 การจัดการความเสี่ยงและการ

หยุดชะงักของธุรกิจ 
3(3-0-6  -ปรับชื่อรายวิชาและรหัสวิชา เพ่ือความ

ทันสมัยและสอดคลองตอยุคเหตุการณ
ปจจุบันกับวัตถุประสงคของหลกัสูตร 
-ปรับคําอธิบายรายวิชา 

Risk Management for Logistics and Supply 
Chain 

หลักการและแนวคิดของการจัดการความเสี่ยงใน
ระบบโลจิสติกสและซัพพลายเชน การประกันวินาศภัย และการประกันภัย
ความรับผิดชอบ ประเภทของกรมธรรม และสัญญาประกันภัย การประกัน
อัคคีภัย การประกันภัยทางทะเล และขนสง การประกันภัยรถยนต การ
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด และการประกันภัยสินคาจากการขนสง ท้ังกระบวนการ 
โลจิสติกสและซัพพลายเชน 

Risk and Disruptive Business 
Management 

ศึกษาหลักการพ้ืนฐานและสภาวะท่ีกอใหเกิด
ความเสี่ยงในธุรกิจ ลักษณะและรูปแบบความเสี่ยง โอกาสท่ีจะเกิด
ความเสี่ยง ผลของความเสียงตอธุรกิจ การวัดและประเมินความเสี่ยง
ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กระบวนการจัดการความเสี่ยง เทคนิค
และเครื่องมือท่ีใชในการปองกันและการควบคุมการเสี่ยง จริยธรรม
ของผูบริหารและธรรมาภิบาลในการบริหารความเสี่ยง ศึกษาสาเหตุ
ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการชะงักของธุรกิจ การปรับตัวเมื่อเกิดการ
หยุดชะงักของธุรกิจ ศึกษากรณีศึกษาท่ีเก่ียวของ 
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30. MLM308 การวิเคราะหเชิงปริมาณสําหรับการ

จัดการโลจิสติกส    
3(3-0-6  28. MLM319 การวิเคราะหขอมูลและตัวแบบ

การตัดสินใจ 
3(2-2-5  -ปรับชื่อรายวิชาใหมใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของหลักสูตร 
-ปรับ น(ท-ป-ศ  เปนรายวิชาเชิง
ปฏิบัติการ 

Quantitative Methods for Logistics 
Management 

การนําเครื่องมือทางคณิตศาสตรและสถิติมาใชในการ
จัดการและแกปญหาโลจิสติกสและซัพพลายเชนประกอบดวย การ
ประยุกตใชวิธีทางสถิติเพ่ือหาคาเฉลี่ยคาความแปรปรวนหรือทดสอบ
สมมติฐานทางสถิตติางๆ โดยใชปญหาโลจิสติกสและซัพพลายเชนเปนแมแบบ
โปรแกรมเชิงเสน ตัวแบบสินคาคงคลังตัวแบบการขนสง ปญหาการ
มอบหมายงาน ปญหาการหาคาต่าํสุดสูงสุด เทคนิคการพยากรณ 

 

Data Analysis and Decision Models   
การสรางตัวแบบการตัดสินใจท่ีเปนการหาคาท่ีดี

ท่ีสุดและการประยุกต ตัวแบบการโปรแกรมเชิงเสน โปรแกรมเชิง
จํานวนเต็ม การตัดสินใจภายใตความไมแนนอน การวิเคราะหการ
ตัดสินใจ การจําลองแบบมอนติคารโลเบ้ืองตน การใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรชวยในการวิเคราะหปญหาและหาคําตอบ  การ
ประยุกตใชในตัวแบบจัดการสินคาคงคลังพ้ืนฐาน ไดแก ตัวแบบการ
สั่งซื้อแบบประหยัด (Economic Order Quantity : EOQ) และตัว
แบบสินคาคงคลังท่ีมีการตัดสินใจครั้งเดียว 

 
31. MLM307 การจัดการเพ่ือการนําเขาและสงออก

สําหรับธุรกิจระดับโลก 
3(3-0-6

  
29. MLM307 การจัดการเพ่ือการนําเขาและ

สงออกสําหรับธุรกิจระดับโลก 
3(2-2-5   -ปรับ น(ท-ป-ศ  เปนรายวิชาเชิง

ปฏิบัติการ 
Import and Export Management  for Global 

Business 
ศึกษาถึงระเบียบ ขอบังคับ กฎเกณฑ การนําเขาและ

สงออกตลอดจนระเบียบพิธีการศุลกากร กระบวนการตัดสินใจเลือกตลาด
และสินคา เทคนิคหรือวิธีการคํานวณตนทุน และการตั้งราคาสินคา ข้ันตอน
และวิธีการตาง ๆ ในการชําระเงินสินเช่ือในการนําเขาและสงออก 
ความสําคัญของจดหมายสินเช่ือ (Letter of Credit) การหีบหอ การสงเสริม
การขาย การขนสง การประกันภัย การเตรียมเอกสารในการนําเขาและ
สงออกเง่ือนไขราคาและการสงมอบสินคา และระบบโลจิสติกสและซัพ
พลายเชน 

Import and Export Management  for 
Global Business 

ศึกษาถึงระเบียบ ขอบังคับ กฎเกณฑ การนําเขา
และสงออกตลอดจนระเบียบพิธีการศุลกากร กระบวนการตัดสินใจ
เลือกตลาดและสินคา เทคนิคหรือวิธีการคํานวณตนทุน และการตั้ง
ราคาสินคา ข้ันตอนและวิธีการตางๆ ในการชําระเงินสินเช่ือในการ
นําเขาและสงออก ความสําคัญของจดหมายสินเช่ือ (Letter of 
Credit) การหีบหอ การสงเสริมการขาย การขนสง การประกันภัย ฝก
ปฏิบัติเตรียมเอกสารในการนําเขาและสงออกเง่ือนไขราคาและการสง
มอบสินคา และระบบโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
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32. MLM208 การจัดการบรรจุภัณฑ 
3(3-0-6  30. MLM211 การจัดการบรรจุภัณฑและการขน

ถาย 
3(2-2-5  -ปรับชื่อรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา 

-ปรับ น(ท-ป-ศ  เปนรายวิชาเชิง
ปฏิบัติการใหสอดคลองกับหลักสูตรและ
เพ่ือใหเน้ือหาทันสมัยมากข้ึน  

Packaging Management 
ระบบบรรจุภณัฑสําหรับงานโลจิสติกสและซัพพลาย

เชน เพ่ือใหผูเรียน มคีวามรูความเขาใจในหลักการหนาท่ีและความสาํคัญ
ของระบบบรรจภุณัฑในอุตสาหกรรม คุณสมบัติของวัสดุตางๆท่ีใชในการ
บรรจุหีบหอ รวมถึงการวางแผนและวิเคราะหระบบบรรจภุัณฑในงาน 
โลจสิติกส และเทคนิคของระบบบรรจุภณัฑ 

 

Packaging and Material Handling 
Management 

ระบบบรรจุภัณฑสําหรับงานโลจิสติกสและซัพ
พลายเชน เพ่ือใหผูเรียน มีความรูความเขาใจในหลักการหนาท่ีและ
ความสําคัญของระบบบรรจุภัณฑในอุตสาหกรรม คุณสมบัติของวัสดุ
ตางๆ ท่ีใชในการบรรจุหีบหอ รวมถึงการวางแผนและวิเคราะหระบบ
บรรจุภัณฑในงานโลจิสติกส และฝกปฏิบัติเรียนรูเทคนิคของระบบ
บรรจุภัณฑ และกิจกรรมการขนถาย รูปแบบวิธีการและอุปกรณใน
การขนถายสินคา 

 
 

33. MLM204 การจัดการขนสงภายในประเทศ 3(3-0-6  31. MLM204 การจัดการขนสงภายในประเทศ 3(3-0-6) คงเดิม 
Domestic Transportation Management 
รายวิชาบังคับกอน : 3621201 การจัดการ 

การขนสง 
หลักการขนสงสินคา รูปแบบการขนสงทางบก ทางทอ 

ทางราง ทางอากาศภายในประเทศ และการจัดการขนสงสินคาชายแดน 
การแยกประเภทสินคา การวางแผนการขนสง การคิดและควบคุมตนทุน ใน
การขนสง ความปลอดภัยในการขนสง วิธีการขนสงและขนถายสินคา 
ประเภทและวิธีใน การขนถาย ระเบียบและกฎหมายในการขนสง การใช
ยานพาหนะใหเหมาะสมในการขนสง 

Domestic Transportation Management 
หลักการขนสงสินคา รูปแบบการขนสงทางบก 

ทางทอ ทางราง ทางอากาศภายในประเทศ และการจัดการขนสง
สินคาชายแดน การแยกประเภทสินคา การวางแผนการขนสง การคิด
และควบคุมตนทุน ในการขนสง ความปลอดภัยในการขนสง วิธีการ
ขนสงและขนถายสินคา ประเภทและวิธีใน การขนถาย ระเบียบและ
กฎหมายในการขนสง การใชยานพาหนะใหเหมาะสมในการขนสง 
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34. MLM205 การจัดการขนสงระหวางประเทศ  3(3-0-6  32. MLM205 การจัดการขนสงระหวางประเทศ 3(3-0-6) คงเดิม 

International Transportation Management 
ร า ย วิ ช า บั ง คั บ ก อ น  :  3621201 ก า รจั ด ก า ร 

การขนสง 
หลักการขนสงสินคา รูปแบบการขนสงทางอากาศ ทาง

นํ้า และการจัดสงสินคาชายแดน การแยกประเภทสินคา การวางแผนการ
ขนสง การคิดและควบคุมตนทุนในการขนสง ความปลอดภัยในการขนสง 
วิธีการขนสงและขนถายสินคา ประเภทและวิธีในการขนถาย ระเบียบและ
กฎหมายในการขนสง การใชยานพาหนะใหเหมาะสมในการขนสง 

International Transportation 
Management 

หลักการขนสงสินคา รูปแบบการขนสงทางอากาศ 
ทางนํ้า และการจัดสงสินคาชายแดน การแยกประเภทสินคา การ
วางแผนการขนสง การคิดและควบคุมตนทุนในการขนสง ความ
ปลอดภัยในการขนสง วิธีการขนสงและขนถายสินคา ประเภทและวิธี
ในการขนถาย ระเบียบและกฎหมายในการขนสง การใชยานพาหนะ
ใหเหมาะสมในการขนสง 

35. MLM312 การจัดการการขนสงตอเนื่องหลาย
รูปแบบ   

3(3-0-6  33. MLM316 การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ
และกระจายสินคาระดับโลก  

3(3-0-6  ปรับรหัสและชื่อเปนรายวิชา MLM316 
การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบและ
กระจายสนิคาระดับโลก และใหสอดคลอง
กับหลักสตูรและเพ่ือใหเน้ือหาทันสมัยมาก
ข้ึน 

Multimodal Transportation Management 
รายวิชาบังคับกอน : 3621201 การจัดการการขนสง 
ลักษณะท่ัวไปของการขนสงในแตละรูปแบบ ไดแก การ

ขนสงทางบก การขนสงทางนํ้า และการขนสงทางอากาศ รวมท้ังวิเคราะห
ขอดี ขอเสียของการขนสงในแตละรูปแบบ โครงขายการขนสง และการ
เช่ือมโยงระบบการขนสง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกรูปแบบการ
ขนสงตอเน่ืองหลายรูปแบบ โครงสรางพ้ืนฐานและสวนประกอบท่ีชวยใน
การดําเนินการขนสงตอเน่ืองหลายรูปแบบอยางมปีระสิทธิภาพ และความรู
เก่ียวกับพระราชบัญญัติการขนสงตอเน่ืองหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 

Multimodal transportation and Global 
Distribution  

ลักษณะท่ัวไปของการขนสงในแตละรูปแบบ 
ไดแก การขนสงทางบก การขนสงทางนํ้า การขนสงทางรางและการ
ขนสงทางอากาศ รวมท้ังวิเคราะหขอดี ขอเสียของการขนสงในแตละ
รูปแบบ โครงขายการขนสง และการเช่ือมโยงระบบการขนสง ปจจัยท่ี
มีผลตอการตัดสินใจเลือกรูปแบบการขนสงตอเน่ืองหลายรูปแบบ 
โครงสรางพ้ืนฐานและสวนประกอบท่ีชวยในการดําเนินการขนสง
ตอเน่ืองหลายรูปแบบอยางมีประสิทธิภาพ และความรูเ ก่ียวกับ
พระราชบัญญัติการขนสงตอเน่ืองหลายรูปแบบ ศึกษาถึงบทบาทการ
กระจายสินคา โดยเนนการจัดชองทางการจัดจําหนาย และการ
แจกจายผลิตภัณฑ ระบบงานการจัดจําหนาย การเลือกชองทางการ
จัดจําหนายการคัดเลือกคนกลาง บทบาทและหนาท่ีของคนกลาง 
ความสัมพันธระหวางองคกรในชองทางการตลาด การจัดระบบการ



 

 

154 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เหตุผล 
แจกจายผลิตภัณฑ และการบริการลูกคา โดยมุงเนนดานโลจิสติกส
และซัพพลายเชนระดับโลก 

36. MLM324 การประกันภัยทางธุรกิจโลจิสติกส  3(3-0-6  34. MLM324 การประกันภัยทางธุรกิจโลจิสติกส
  

3(3-0-6  คงเดิม 
 

Insurance on Logistics Business 
ลักษณะและขอบเขตของธุรกิจประเภทตางๆ ท่ี

เก่ียวของกับโลจิสติกส กฎเกณฑและมาตรฐานการประกันภัยในโลจิสติกส 
ลักษณะความเสี่ยงภัยในการประกอบธุรกิจและเขตความคุมครองตามกรรม
ธรรมประกันภัยท่ีเก่ียวของ 

Insurance on Logistics Business 
ลักษณะและขอบเขตของธุรกิจประเภทตางๆ ท่ี

เก่ียวของกับโลจิสติกส กฎเกณฑและมาตรฐานการประกันภัยใน 
โลจิสติกส ลักษณะความเสี่ยงภัยในการประกอบธุรกิจและเขตความ
คุมครองตามกรรมธรรมประกันภัยท่ีเก่ียวของ 

37. MLM313 การจัดการการจัดหาและจัดซ้ือ  3(3-0-6  35. MLM213 การจัดซ้ือสมัยใหม  3(3-0-6  ปรับเปนรายวิชา MLM213 การจัดซ้ือ
สมัยใหม ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
หลักสตูรและเพ่ือใหเน้ือหามีความ
ครอบคลมุทันสมัยมากข้ึน 

Procurement and Purchasing Management 
ศึกษา บทบาทและความสําคัญของการจัดซื้อ และการ

จัดหาในแงของโซอุปทาน กระบวนการในการตัดสินใจซื้อ หลักในการจัดซื้อ 
และการจัดหาในแงของโซอุปทาน กระบวนการในการตัดสินใจซื้อ หลักใน
การจัดซื้อ การวิจัยการจัดซื้อ การตัดสินใจผลิตเองหรือซื้อ การจัดซื้อและ
การวางกลยุทธธุรกิจ การวางแผนและการกําหนดนโยบายการจัดซื้อ การ
ประเมินผลการจัดซื้อ การรับการเก็บรักษาพัสดุ การประเมินและการ
ควบคุมพัสดุ  การวัดและประเมินผูขายปจจัยการผลิต การบริหาร
ความสัมพันธผูจัดจําหนาย ตลอดจนการจัดซื้อ จัดหาแบบอิเลคทรอนิกส 
เทคนิคการเจรจาตอรอง การวางแผนยุทธวิธีและข้ันตอนในการเจรจา
ตอรอง และจรรยาบรรณของนักจัดซื้อ 

Procurement and Purchasing 
ศึกษา บทบาทและความสําคัญของการจัดซื้อ 

สมัยใหมและการจัดหาในแงของโซอุปทาน กระบวนการในการ
ตัดสินใจซื้อ หลักในการจัดซื้อ การวางแผนและการกําหนดนโยบาย
การจัดซื้อ การประเมินผลการจัดซื้อ การประเมินและการควบคุมพัสดุ 
การวัดและประเมินผูขายปจจัยการผลิต การบริหารความสัมพันธผูจัด
จําหนาย ตลอดจนการจัดซื้อ จัดหาแบบอิเลคทรอนิกส เทคนิคการ
เจรจาตอรอง การวางแผนยุทธวิธีและข้ันตอนในการเจรจาตอรอง 
และจรรยาบรรณของนักจัดซื้อ  

38. MLM407 การจัดการซัพพลายเชนระดับโลก 3(3-0-6  - ยกเลิก MLM407 การจัดการซัพพลาย
เชนระดับโลก โดยปรับเนื้อหาเขาไปแทรก
ในรายวิชา MLM316 การขนสงตอเนื่อง
หลายรูปแบบและกระจายสินคาระดับโลก 

Global Supply Chain Management 
ความสําคัญของโลจิสติกสและซัพพลายเชนระหวาง

ประเทศ บทบาทความสําคัญของเขตการคาเสรี ปจจัยท่ีสําคัญและ
ประโยชนของการทํา Global Sourcing การวางสถานท่ีตั้งเชิงกลยุทธใน
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ระดับ (Global Facility Location) พาณิชยอิเล็กทรอนิกสและกฎหมายท่ี
เก่ียวของ ขอมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวของในการจัดการโลจิสติกสและ 
ซัพพลายเชนระหวางประเทศ 

 

แทน เพ่ือใหสอดคลองกับหลักสูตรและ
เพ่ือใหเน้ือหาทันสมัยมากข้ึน 

39. MLM314 การจัดการตนทุนโลจิสติกส  3(3-0-6  36. MLM314 การจัดการตนทุนโลจิสติกส 3(2-2-5  ปรับเปนรายวิชา MLM314 การจัดการ
ตนทุนโลจสิติกส และปรับ น(ท-ป-ศ   ให
สอดคลองกับหลักสตูรและเพ่ือใหเน้ือหา
ทันสมัยมากข้ึน และปรับเปนรายวิชาเชิง
ปฏิบัติการดวย 

Logistics Cost  Management 
การศึกษาองคประกอบของตนทุนการผลิตและการ

จัดสงสินคา การวิเคราะหตนทุน การจัดเก็บ การจัดสง และการรับคืนสินคา 
การประเมินทางเลือกเพ่ือการตัดสินใจ และการแสวงหาทางเลือกใหมในการ
บริหารระบบโลจิสติกสเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และลดความสูญเสียจาก
ระบบโลจิสติกสท่ีดอยประสิทธิภาพ การวิเคราะหตนทุนฐานกิจกรรม 
(Activity Based Costing) องคประกอบของตนทุน โลจิสติกส การวิเคราะห
ตนทุนโลจิสติกส การควบคุมตนทุนโลจิสติกส และการลดตนทุนโลจิสติกส 

Logistics Cost  Management 
การศึกษาองคประกอบของตนทุนการผลิตและ

การจัดสงสินคา การวิเคราะหตนทุน การจัดเก็บ การจัดสง และการ
รับคืนสินคา การประเมินทางเลือกเพ่ือการตัดสินใจ และการแสวงหา
ทางเลือกใหมในการบริหารระบบโลจิสติกสเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และ
ลดความสูญเสียจากระบบโลจิสติกสท่ีดอยประสิทธิภาพ ฝกปฏิบัตกิาร
วิเคราะหตนทุนฐานกิจกรรม (Activity Based Costing) องคประกอบ
ของตนทุน โลจิสติกส การวิเคราะหตนทุนโลจิสติกส การควบคุม
ตนทุนโลจิสติกส และการปฏิบัติลดตนทุนโลจิสติกส 

 
40. MLM325 การจัดการความสัมพันธลกูคา 3(3-0-6  37. MLM325 การจัดการความสัมพันธลกูคา 3(3-0-6  คงเดิม  

Customer Relationship Management 
หลักการและความสัมพันธของการใหบริการลูกคา 

บทบาทการบริการลูกคาขององคกรในงานโลจิสติกส การวางแผนกลยุทธใน
การสรางความพึงพอใจใหลูกคา การออกแบบระบบการวัดผล การ
ดําเนินงานดานโลจิสติกส (Performance Measurement) การใชระบบ
ฐานขอมูลเพ่ือปรับปรุงการบริการลูกคา การสรางความสัมพันธท่ียั่งยืนกับ
ลูกคา การใชคอมพิวเตอรประยุกตใชในการบริหารและจัดการความสัมพันธ
กับลูกคา 

Customer Relationship Management  
หลักการและความสัมพันธของการใหบริการลกูคา 

บทบาทการบริการลูกคาขององคกรในงานโลจิสติกส การวางแผน 
กลยุทธในการสรางความพึงพอใจใหลูกคา การออกแบบระบบการ
วัดผล การดําเนินงานดานโลจิสติกส (Performance Measurement) 
การใชระบบฐานขอมูลเพ่ือปรับปรุงการบริการลูกคา การสราง
ความสัมพันธท่ียั่งยืนกับลูกคา การใชคอมพิวเตอรประยุกตใชในการ
บริหารและจัดการความสัมพันธกับลูกคา 
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41. MLM315 การจัดการการกระจายสินคาและวัตถุดิบ 3(3-0-6  - ยกเลิก MLM315 การจัดการการ

กระจายสนิคาและวัตถุดิบ โดยปรับ
เนื้อหาเขาไปแทรกในรายวิชา MLM316 
การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบและ
กระจายสนิคาระดับโลก แทน เพ่ือให
สอดคลองกับหลักสตูรและเพ่ือใหเน้ือหา
ทันสมัยมากข้ึน 

Physical and Material Distribution 
Management 

ศึกษาถึงบทบาทการกระจายสินคา โดยเนนการจัด
ชองทางการจัดจําหนาย และการแจกจายผลิตภัณฑ ระบบงานการจัด
จําหนาย การเลือกชองทางการจัดจําหนาย การคัดเลือกคนกลาง บทบาท
และหนาท่ีของคนกลาง ความสัมพันธระหวางองคกรในชองทางการตลาด 
การจัดระบบการแจกจายผลิตภัณฑ และการบริการลูกคา โดยมุงเนนดาน 
โลจิสติกสและซัพพลายเชน 
42. MLM406 การจัดการความสัมพันธภายใน 

ซัพพลายเชน 
3(3-0-6  38. MLM406 การจัดการความสัมพันธภายใน 

ซัพพลายเชน 
3(3-0-6  คงเดิม 

 
Supply Chain Relationship Management 
นิยาม ความหมาย หลักการและแนวคิดของการจัดการ

ความสัมพันธในซัพพลายเชน บทบาท หนาท่ี ของแตละซัพพลายเชน
นโยบาย และความสัมพันธของซัพพลายเชน รูปแบบของความรวมมือ 
Collaboration Strategy และการจัดการลูกคาสัมพันธในซัพพลายเชน 
Customer Relation Management in Supply Chain การบูรณาการการ
จัดการความสัมพันธของผูจัดสงวัตถุดิบ (Supplier) และลูกคา (Customer) 
เครื่องมือ (Tools) และระบบสารสนเทศ แนวปฏิบัติท่ีดี และกลยุทธ 

Supply Chain Relationship Management 
นิยาม ความหมาย หลักการและแนวคิดของการ

จัดการความสัมพันธในซัพพลายเชน บทบาท หนาท่ี ของแตละซัพ
พลายเชนนโยบาย และความสัมพันธของซัพพลายเชน รูปแบบของ
ความรวมมือ Collaboration Strategy และการจัดการลูกคาสัมพันธ
ในซัพพลายเชน Customer Relation Management in Supply 
Chain การบูรณาการการจัดการความสัมพันธของผูจัดสงวัตถุดิบ 
(Supplier) และลูกคา (Customer) เครื่องมือ (Tools) และระบบ
สารสนเทศ แนวปฏิบัติท่ีดี และกลยุทธ 

 
- 39. MLM214 การจัดการโลจิสติกสสมัยใหม 3(3-0-6  รายวิชาใหม เพ่ือใหสอดคลองกับหลักสูตร

และมีเน้ือหาท่ีครอบกคลุมและทันสมัยมาก
ข้ึน 

Modern Logistics Management  
การดําเนินการ การวิเคราะหความสูญเปลาดวย

เครื่องมือตางๆ  เทคนิคในการเพ่ิมความยืดหยุนของกระบวนการผลิต 
เทคนิคในการปรับเรียบ (ระบบการผลิตแบบดึง ระบบคัมบัง การ
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กําหนดขนาดการผลิต ปรับสมดุลการผลิต เปนตน และเทคนิคการ
ปรับปรุงอยางตอเน่ือง (ไคเซ็น วิธีการทางซิ ก-ซิกมา ตั้งแต การระบุ
ปญหา (เทคนิคในการระบุปญหา และเมตริกซทางซิก-ซิกมา การวัด 
การวิเคราะห การปรับปรุง และการควบคุมการจัดการตามแนวคิดลีน 
โดยการเรียนรูผานกรณีศึกษาตางๆ 

 
-  40. MLM343 การจัดการซัพพลายเชนสีเขียว

เพ่ือความย่ังยืน 
3(3-0-6  เพ่ิมรายวิชาขึ้นมาใหม เปนรายวิชา . 

MLM343 การจัดการซัพพลายเชนสีเขียว
เพ่ือความย่ังยืน เพ่ือใหสอดคลองกับ
หลักสตูรและมเีน้ือหาท่ีทันสมยัมากข้ึน 

Green Supply Chain Management for 
Sustainable 

ศึ กษา คว าม หมาย  บท บาท  ค ว าม สํ า คั ญ 
ความสัมพันธของการจัดการซัพพลายเชนกับสิ่งแวดลอม แนวคิด 
ซัพพลายเชนกับสิ่งแวดลอม หรือความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
ผลิตภัณฑ การจัดหา การจัดซื้อ การผลิต การจัดเก็บ การขนสง  
โลจิสติกสยอนกลับ แนวคิดการนําพลังงานทางเลือกท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีการลดและการจัดการของเสีย นโยบายและ 
กลยุทธการจัดการสิ่งแวดลอมกับซัพพลายเชนเพ่ือความยั่งยืน 
ตลอดจนแนวโนมการพัฒนาการจัดการซัพพลายเชนสีเขียวเพ่ือความ
ยั่งยืนในอนาคต  

 
- 41. MLM345 การจําลองสถานการณและการ

ตัดสินใจสําหรับซัพพลายเชน 
3(2-2-5  เพ่ิมรายวิชาขึ้นมาใหม เปนรายวิชา . 

MLM345 การจําลองสถานการณและการ
ตัดสินใจสําหรับซัพพลายเชน เพ่ือให
สอดคลองกับหลักสตูรและมเีน้ือหาท่ี
ทันสมัยมากข้ึน และเปนรายวิชาเชิง
ปฏิบัติการดวย 

Simulation and Decision Making for Supply 
Chain 

ความหมายและประโยชนของการจํ าลอง
สถานการณ ความสําคัญของแบบจําลอง และข้ันตอนของการจําลอง
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สถานการณ ครอบคลุม การกําหนดปญหา การรวบรวม และการ
วิเคราะหขอมูล การสรางตัวแบบ การสรางตัวเลขสุม การตรวจสอบ 
ทดสอบความถูกตองแมนยําของตัวแบบ การออกแบบการทดลองและ
การทําการทดลอง การประเมินผลลัพธ รวมถึง เทคนิคการจําลอง
ปญหาและการตัดสินใจสําหรับซัพพลายเชน 

 
- 42. MLM346 การจัดการโลจิสติกสและการคา

ชายแดน 
3(3-0-6  รายวิชาใหม (กลุมวิชาเลือก  

Logistics and Cross-Border Trade 
Management 

ศึกษาเศรษฐกิจและโลจิสติกสระดับมหภาค 
ความสําคัญของโลจิสติกสกับการพัฒนาเศรษฐกิจในกลุมประเทศ
สมาชิกอาเซียน ลักษณะโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเปนปจจัยสนับสนุนการ
พัฒนาระบบนโยบาย การเช่ือมโยงโลจิสติกสและการคาชายแดน 
กระบวนการขับเคลื่อนโลจิสติกส ข้ันตอนการคาชายแดน แนวปฏิบัติ 
การดําเนินการดานเอกสารท่ีเก่ียวของ การเช่ือมโยงสาธารณูปโภค
พ้ืนฐานทางดานโลจิสติกส การวิเคราะหปญหา อุปสรรคและแนว
ทางการพัฒนาโลจิสติกสและการคาชายแดนของไทย 

 
 43. MLM341 การประกันภัยทางธุรกิจโลจิสติกส 3(3-0-6) รายวิชาใหม 

Insurance on Logistics Business 
ลักษณะและขอบเขตของธุรกิจประเภทตางๆ ท่ี

เก่ียวของกับโลจิสติกส กฎเกณฑและมาตรฐานการประกันภัยในโลจิ
สติกส ลักษณะความเสี่ยงภัยในการประกอบธุรกิจและเขตความ
คุมครองตามกรรมธรรมประกันภัยท่ีเก่ียวของ  
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- 44. MLM330* โครงการพิเศษสาขาวิชาโลจิสติกส

และซัพพลายเชน 1 
6(640  รายวิชาใหม  

                        รายวิชาบังคับกอน : MLM414  การวิจัยธุรกิจ
สําหรับโลจสิติกสและซัพพลายเชน 

                         การคนควาขอมูลเพ่ือจัดทําโครงการพิเศษภายใน
สถานประกอบการของทางราชการหรือเอกชน ในสาขาท่ีเก่ียวของกับ
การดําเนินธุรกิจดานโลจิสติกส หรือซัพพลายเชน โดยมีอาจารย
ควบคุมดูแลในฐานะท่ีปรึกษาอยางนอย 1 ทานและตองผานการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตร โดยจัดใหมีการนําเสนออภิปราย
ผล และนําผลจากโครงการไปใชในการปฏิบัติจริง  

 

- 45. MLM430* โครงการพิเศษสาขาวิชาโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 2 

7(640  รายวิชาใหม 

                        รายวิชาบังคับกอน : MLM414  การวิจัยธุรกิจ
สําหรับโลจสิติกสและซัพพลายเชน 

                        การคนควาขอมูลเพ่ือจัดทําโครงการพิเศษภายใน
สถานประกอบการของทางราชการหรือเอกชน ในสาขาท่ีเก่ียวของกับ
การดําเนินธุรกิจดานโลจิสติกส หรือซัพพลายเชน โดยมีอาจารย
ควบคุมดูแลในฐานะท่ีปรึกษาอยางนอย 1 ทานและตองผานการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตร โดยจัดใหมีการนําเสนออภิปราย
ผล และนําผลจากโครงการไปใชในการปฏิบัติจริง ท้ังน้ีจะตองมีการ
เผยแพรผลงานวิชาการ 
หมายเหตุ : *โครงการพิเศษสาขาวิชาโลจิสติกสและซัพพลายเชน 1 
และ 2 จะอนุโลมใหนักศึกษาท่ีมีความจําเปนไมสามารถลงเรียนใน
รายวิชาสหกิศึกษาและฝกประสบการณวิชาชีพเทาน้ัน  

 

 
 



   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 
แผนบริหารความเสี่ยง 
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แผนบริหารความเส่ียง 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
ระบุความเส่ียง 
 

ความเส่ียง ปจจัยเส่ียง 
การพัฒนาหลักสูตร ปญหาเรื่องการประเมินหลักสูตรเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาบางคนอาจจะไมสามารถศึกษาใหสําเร็จตามแผนการศึกษาท่ีกําหนด 
การจัดฝกประสบการณวิชาชีพใหศึกษา ปญหาการจัดฝกประสบการณวิชาชีพใหนักศึกษาในตางประเทศ 
การทําวิจัย/ผลงานวิชาการ อาจารยมีภาระงานท่ีไดรับมอบหมายมากทําใหมีเวลาไมเพียงพอในการทําวิจัย/ผลงาน

วิชาการ 
การพัฒนานักศึกษา ปญหาการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
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การประเมินและวิเคราะหความเส่ียง 
 

ความเส่ียง 
(ภารกิจหลัก/ 

กิจกรรมของหลักสูตร  
รายละเอียดความสูญเสีย (ปจจัยเส่ียง  

โอกาสท่ี
จะเกิด 

 

ผลกระทบ
ความ
รุนแรง 

คะแนน
ความเส่ียง 

(ระดับ
ความเส่ียง  

ระดับ 
ความเส่ียง 

(1) (2) (1 x(2)  
การพัฒนาหลักสูตร การประเมินหลักสูตรเพ่ือนําผลไปปรับปรุงหลักสูตรอาจมีปญหาเรื่องการ

ติดตามผลบัณฑิตท่ีเปนนักศึกษาท่ีไมไดเรียนกลุมวิชาคณิตศาสตรอาจได
ขอมูลไมครบถวน 

3 2 6 1 

การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาบางคนอาจจะไมสามารถศึกษาใหสําเร็จตามแผนการศึกษาท่ี
กําหนดอันเนื่องมาจาก ปญหาพฤติกรรมการเรียน 

4 2 8 1 

การจัดฝกประสบการณ
วิชาชีพใหนักศึกษา 

การจัดประสบการณวิชาชีพ 2 2 4 1 

การทําวิจัย/ 
ผลงานทางวิชาการ 

อาจารยมีภาระงานท่ีไดรับมอบหมายมากทําใหมีเวลาไมเพียงพอในการ
ทํางานวิจัย/ผลงานวิชาการ 

4 3 12 2 

การพัฒนานักศึกษา การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอาจจะทําไดไมเต็มท่ีเนื่องจากปญหาสวนตัว
ของนักศึกษา/ปญหาครอบครัว 

4 4 16 2 

 
หมายเหตุ  ระดับความเสี่ยง 3 มีคาระหวาง 20-25 (ความเสี่ยงท่ียอมรับไมได, 2 มีคาระหวาง 0 -19 (ความเสี่ยงสูง  

และ 1 มีคาระหวาง 1-9 (ความเสี่ยงท่ียอมรับได  
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การกําหนดกิจกรรมควบคุมความเส่ียง 
 

ลําดับ 

ความเส่ียง 
(ภารกิจหลัก/ 

กิจกรรมของหลักสูตร  
การควบคุมท่ีควรจะมี 

โอกาสท่ีจะเกิด การควบคุมท่ีมี
อยูแลวไดผล

หรือไม 

วิธีการจัดการ
ความเส่ียง 

หมายเหตุ 

(1) (2  (3) (4  (5  (6  
1 การพัฒนาหลักสูตร ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยใน

การติดตามผลบัณฑิต 
  

ควบคุม  

2 การจัดการเรียนการสอน จัดสอนซอมเสริมเพ่ือใหนักศึกษาสําเร็จ
การศึกษาตามท่ีกําหนด 

  
ควบคุม  

3 การจัดฝกประสบการณวิชาชีพ
ใหนักศึกษา 

การจัดโครงการเพ่ือของบประมาณในการ
นิเทศและประเมินผลการฝกประสบการณ
วิชาชีพในตางประเทศของนักศึกษา 

  

ควบคุม  

4 การทําวิจัย/ผลงานทางวิชาการ เสนอใหมหาวิทยาลัยและภาระงานสอน
ของอาจารยและสงเสริมใหอาจารยทําวิจัย
และผลงานทางวิชาการเพ่ิมมากข้ึน 

  

ควบคุม  

5 การพัฒนานักศึกษา จัดอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือดูแลใหคําแนะนํา 
ตลอดจนศึกษาปญหาและเสนอแนว
ทางแกไข 

  

ควบคุม  

 

หมายเหตุ ชอง 3  หมายถึง มี  หมายถึง มีแตไมสมบูรณ  หมายถึง ไมมี 

             ชอง 4  หมายถึง ไดผลตามท่ีคาดหมาย  หมายถึง ไดผลบางแตไมสมบูรณ   หมายถึง ไมมีผลตามท่ีคาดหมาย 
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แผนการดําเนนิงานการจัดการความเส่ียง 
 
กระบวนการปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรม/
ดานของเรื่องท่ีประเมิน
และวัตถุประสงคของ

การควบคุม 

การควบคุมท่ีท่ีมีอยู โอกาสท่ีจะเกิด 
การจัดการ 
ความเส่ียง 

วิธีการจัดการ
ความเส่ียง 

กิจกรรมควบคุม 
(แผนการปรับปรุง

การควบคุม  

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

(1) (2  (3) (4  (5  (6  (7  
โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ   
ในการติดตามผลบัณฑิต 

การควบคุมเพ่ือปองกัน ปานกลาง 5 -  ภายในป
การศึกษา2563/
คณะกรรมการ
ประจําหลักสูตร 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนของ
นักศึกษา 

การควบคุมเพ่ือปองกัน ปานกลาง 3 -  ภายในป
การศึกษา2563/
คณะกรรมการ
ประจําหลักสูตร 

โครงการนิเทศและ
ประเมินผลการฝก
ประสบการณวิชาชีพ    
ในตางประเทศ 

- ปานกลาง 4 -  ภายในป
การศึกษา2563/
คณะกรรมการ
ประจําหลักสูตร 
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กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม/

ดานของเรื่องท่ีประเมิน
และวัตถุประสงคของ

การควบคุม 

การควบคุมท่ีท่ีมีอยู โอกาสท่ีจะเกิด 
การจัดการ 
ความเส่ียง 

วิธีการ
จัดการ

ความเส่ียง 

กิจกรรมควบคุม 
(แผนการปรับปรุงการ

ควบคุม  

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

(1) (2  (3) (4  (5  (6  (7  
โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารยเพ่ือ
เขาสูตําแหนงทาง
วิชาการ 

การควบคุมเพ่ือปองกัน สูง 2 - จัดอบรมการเขียน
ผลงานทางการวิชาการ 

ภายในป
การศึกษา2563/
คณะกรรมการ
ประจําหลักสูตร 

โครงการปรับปรุงระบบ
อาจารยท่ีปรึกษาและ
ระบบการใหคําปรึกษา 

การควบคุมเพ่ือปองกัน สูงมาก 1 - จัดอบรมจิตวิทยาวัยรุน
ใหแกอาจารยท่ีปรึกษา
และจัดอบรมคุณธรรม

จริยธรรมใหแก
นักศึกษา 

ภายในป
การศึกษา2563/
คณะกรรมการ
ประจําหลักสูตร 
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