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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์

(หลักสตูรปรับปรุง พุทธศักราช 2558) 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา : คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration  
  Program in Logistics Management 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) 
ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Logistics Management) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. (Logistics Management) 

3. วิชาเอก 
-  

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
130  หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร  4  ปี 
5.2 ภาษาที่ใช้ 

การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย เอกสารประกอบการสอนและต าราเป็นภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 

5.3 การรับเข้านักศึกษา 
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่มีความสามารถในการพูด ฟัง อ่าน เขียนและเข้าใจ

ภาษาไทยเป็นอย่างดี 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 
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5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตร  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 ปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2555  
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  

ครั้งที ่ 1/2558    วันที่  21 มกราคม 2558 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  

ครั้งที ่ 2/2558    วันที่  27 กุมภาพันธ์ 2558 
 เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ ในปีการศึกษา 2560 
 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา   
         ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาด้านการจัดการโลจิสติกส์ สามารถประกอบอาชีพในหน้าที่ดังต่อไปนี้ได้ 

1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ 
2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายการผลิต 
3) เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 
4) นักธุรกิจและที่ปรึกษาธุรกิจด้านการให้บริการโลจิสติกส์ 
5) เจ้าหน้าที่วางแผนวัสดุการผลิต 
6) พนักงาน/ผู้ประกอบการในธุรกิจการขนส่ง 
7) พนักงาน/ผู้ประกอบการในธุรกิจการน าเข้า-ส่งออก 
8) อาชีพอ่ืนๆ ในด้านการจัดการและโลจิสติกส์ 

 
 

 



 

9. ชื่อ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปี พ.ศ. 

1 นางสาวประภาวรินทร์  อารีย์ตระกูล 
 

อาจารย์  บธ.ม. 
บธ.บ. 

การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
การตลาด 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2554 
2544 

2 นางสาวจิณณ์ณณัช  สุขประสงค์ 
 

อาจารย์ บธ.ม. 
นศ.บ. 

การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
นิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2554 
2544 

3 นายกิตติพัฒน์  รังสีธรรมกุล 
 

อาจารย์  วธ.ม. 
บธ.ม. 
วศ.บ. 
บธ.บ. 

การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์ 
เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ  
วิศวกรรมพลาสติก 
เศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2553 
2547 
2542 
2540 

4 นางศิริพรรณ  จีนะบุญเรือง 
 

อาจารย์ ศ.ม. 
บธ.บ. 

การจัดการองค์การ 
การประกันภัยทางทะเลและทางอากาศ 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

2545 
2540 

5 นายวัชระ  วัธนารวี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(การจัดการอุตสาหกรรม) 

วท.ม. 
บธ.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
บริหารธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์การเกษตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2546 
2543 
2533 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์และการแข่งขันที่รุนแรงของคู่แข่งทั้งภายในและระหว่าง
ประเทศ   โลจิสติกส์ได้กลายเป็นเครื่องมือส าคัญของการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการ องค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ คือ ทรัพยากร
มนุษย์ ซึ่งเป็นผู้น าองค์ความรู้มาใช้ในการวางแผนการด าเนินการ และประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
ซึ่งในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ฉบับที่ 2 (2556-2560) ได้มีการระบภุารกิจหลัก คือ การ
มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทยในโซ่อุปทาน การยกระดับประสิทธิภาพระบบ
อ านวยความสะดวก และการพัฒนาปัจจัยสนับสนุน ซ่ึงแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวก็สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ในด้านการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
ที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม โดยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของ
ประเทศให้เชื่อมโยงการขนส่งทั้งภายในและระหว่างประเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานสู่สากล 
รวมถึงยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ มาตรฐานการให้บริการและอ านวย
ความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน และขีดความสามารถของบุคลากรและผู้ประกอบการ (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549) 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
เมื่อทิศทางการพัฒนาประเทศมุ่งต้องการให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและเน้นการ

พัฒนาเศรษฐกิจโดยเน้นการพ่ึงพาตนเองและพัฒนาจากฐานรากจึงจ าเป็นที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถเพ่ือท างานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การที่จะท าให้ท้องถิ่นเข้มแข็งและมีศักยภาพ
ได้นั้นจะส่งผลอย่างยิ่งต่อการสร้างงานในพ้ืนที่ ดังนั้น เพ่ือสนองตอบให้เกิดความเข้มแข็งของสังคม และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น การผลิตบัณฑิต หรือสร้างคนให้มีองค์ความรู้ต่อการพัฒนาท้องถิ่นจึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งส าหรับมหาวิทยาลัย ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความได้เปรียบเชิงพ้ืนที่ กล่าวคือ 
ตั้งอยู่ในจังหวัดใกล้เขตพรมแดนของประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็นสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
ที่ส าคัญหลายประเทศ ซึ่งนับว่าเป็นพ้ืนที่ที่มีความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของคนในพ้ืนที่ให้มี
ศักยภาพ มีความพร้อมด้านความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทักษะการท างานที่ส าคัญเพ่ือตอบสนอง
ตลาดแรงงานที่มีความต้องการเพ่ิมขึ้นในอนาคต เพ่ือให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพแก่องค์กร
ธุรกิจในพ้ืนที่ เป็นก าลังส าคัญในการช่วยส่งเสริมกิจกรรมหลักที่ส าคัญของธุรกิจ และท าให้ภาคธุรกิจมี
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ความเข้มแข็งและสามารถพัฒนากลไกต่าง ๆ ของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์เกิดขึ้นเพ่ือรองรับ

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของกลไกและทิศทางการจัดการโลจิสติกส์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ทั้งขนาดของผลกระทบและทิศทางของการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโล
จิสติกส์ ฉบับที่ 2 (2556-2560) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้จากลักษณะของความเป็นโลกไร้พรมแดน 
ท าให้มคีวามจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาคนโดยการผลิตคนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านเฉพาะ
เรื่องชัดเจน เพ่ือรองรับนโยบายทิศทางการพัฒนาประเทศ สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
เพ่ือให้ภูมิภาคหรือชุมชนสามารถตระหนักถึงการที่ประเทศไทยจะเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนซึ่งต้องรองรับการเปิดเสรีทั้งในเรื่องแรงงาน การค้า รวมถึงการศึกษา การสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือ
จัดระบบกระบวนการทางการบริหารธุรกิจให้ได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดยสามารถประกอบวิชาชีพอย่าง
มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาท้องถิ่นที่ มุ่งให้
โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน ผลิตบัณฑิต และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่พร้อมด้วยความรู้คุณธรรม 
และจริยธรรมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชาชนมีส่วนร่วม และสนับสนุนการด าเนินงานของภาครัฐ
ภาคเอกชน และเป็นองค์การที่เชี่ยวชาญในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง  และประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN) 

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
ผลกระทบที่เกิดจากทิศทางและแนวโน้มในอนาคตต่อการกระจายอ านาจและโครงสร้าง        

การบริหารราชการ อีกทั้งสถานการณ์ทิศทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นการ
ปฏิรูปการเมืองปฏิรูประบบราชการ การสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่น และสอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย คือการผลิตบัณฑิตที่พร้อมด้วยความรู้ มีความคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีคุณธรรม 
จริยธรรม การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ าโขง ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เสริมสร้างบุคลากรให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง ศึกษาวิจัยส่งเสริมและสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ น าหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการ
บริหารมหาวิทยาลัย การปรับปรุงหลักสูตรจึงเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการบริหารงานภาครัฐ
ตามทิศทางการกระจายอ านาจเพ่ือเป็นการเตรียมคนสู่ความเข้มแข็งในระบบองค์กร ชุมชน สังคม และ
ประเทศ อันสอดคล้องและตรงกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้
บรรลุตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ได้ รวมทั้งเหตุผลประการส าคัญคือ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงรายตั้งอยู่ใกล้เขตพ้ืนที่อันเป็นศูนย์กลางการค้าและการกระจายสินค้าต่างๆ ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
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และเขตเศรษฐกิจการค้าชายแดน ซึ่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และบริษัทผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์
หลายบริษัทล้วนให้ความสนใจเปิดให้บริการเพ่ือรองรับความต้องการดังกล่าว ดังนั้น  พ้ืนที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัยจึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ที่
สามารถสร้างเครือข่ายกับองค์กรต่างๆ ในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยและองค์กรเอกชนในพ้ืนที่ในการศึกษาดู
งาน สหกิจศึกษา และผู้มีประสบการณ์ในวิชาชีพมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ส่งเสริมให้หลักสูตรมีความเข้ม
แข่งเพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้มีทักษะในการปฏิบัติงานจริง 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ / ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มีความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืน            
ในมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
     13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  

   กลุ่มรายวิชาศึกษาทั่วไปซึ่งนักศึกษาต้องเรียนในคณะอ่ืน ประกอบด้วย หมวดศึกษาทั่วไปกลุ่ม
สังคมศาสตร์ กลุ่มมนุษยศาสตร์ กลุ่มภาษาและการสื่อสาร กลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  

   รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้ นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนสามารถเลือกเรียนได้ในบางรายวิชาตาม
ความสนใจโดยเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรี 
     13.3 การบริหารจัดการ  
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์และบุคคลากรทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
ที่เก่ียวข้องด้านเนื้อหาสาระ และการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ พ.ศ. 2552 
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หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

ผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มี
คุณธรรม รับผิดชอบ และมีความสามารถในด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ 

1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1)  เพ่ือผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ที่มีความรู้

ความสามารถในการจัดการโลจิสติกส์ระดับวิชาชีพ สามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางในการศึกษาในระดับสูงต่อไป 

2)  เพ่ือผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ที่มีคุณธรรม
จริยธรรม และมีทักษะในการด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
  
2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
- ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
โลจิสติกส์ ให้มีมาตรฐาน 

- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 

-  ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสังคมและ
ท้องถิ่ น  หรื อประเทศและใช้
ทักษะ ความรู้ความสามารถทาง
วิ ช า ชี พ ส อด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม
ต้องการของสังคม 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตตามการ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง ร ะ บ บ
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ สั ง ค ม ที่ เ ป็ น
โลกาภิวัฒน์  

- รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้
บั ณ ฑิ ต ข อ ง ส ถ า น
ประกอบการ  

- ความพึงพอใจในทักษะ 
ความรู้ ความสามารถใน
การท างานของบัณฑิต  

- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการ
สอน สื่อการสอนและการบริการ
วิชาการให้มีประสบการณ์จากการ
น าความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ไป
ปฎิบัติงานจริง 

- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
การสอนในการวิจัยและพัฒนา
องค์ความรู้ด้านบริหารจัดการ 
บุคลากรด้านการเรียนการสอน
เข้าร่วมกับองค์กรธุรกิจและ
ภาครัฐได้อย่างเหมาะสม 

- งานวิจัยของอาจารย์ที่
เ กี่ ย ว กั บบริ ห า ร ธุ ร กิ จ
ส า ข า ก า ร จั ด ก า ร         
โลจิสติกส์ 

- การเผยแพร่งานวิชาการ 

- การผลิตสื่อการสอน 
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หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 
แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายว่าด้วย การประเมินผลการเรียน การส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี  และการได้รับปริญญาตรี
เกียรตินิยม พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ง) 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่าด้วย การประเมินผลการเรียน 

การส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี และการได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ง) 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

จัดการเรียนการสอนในวันเวลาราชการ 
ภาคเรียนที่ 1        เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 
ภาคเรียนที่ 2        เดือนธันวาคม – มีนาคม 
ภาคฤดูร้อน          เดือนเมษายน – กรกฎาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
2.2.1  ต้องส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2.2.2  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า หรือ

อนุปริญญาที่เกี่ยวข้องกับสาขาบริหารธุรกิจ และสาขาการจัดการโลจิสติกส์ 
2.2.3 คุณสมบัติทั่วไปให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การจัดการ

ศึกษาระดับปริญญาตรี  
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

เนื่องจากนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ ยังขาดความเข้าใจในสาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์ และยังขาดทักษะและความถนัดในบางรายวิชา เช่น คณิตศาสตร์ สถิติ ภาษาอังกฤษ 
และภาษาจีน 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
     ทางคณะฯ จะจัดให้มีโครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะด้านการค านวน คณิตศาสตร์ และ

สถิติ รวมทั้งการอบรมเพ่ิมพูนทักษะทางการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในวิชาชีพโลจิสติกส์ 
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2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ  5 ปี 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 
ชั้นปีที่ 1 50 50 50 50 50 
ชั้นปีที่ 2 - 50 50 50 50 
ชั้นปีที่ 3 - - 50 50 50 
ชั้นปีที่ 4 - - - 50 50 

รวม 40 80 150 320 320 
คาดว่าจะจบการศึกษา - - - 50 50 

 
2.6  งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 250,000 750,000 1,250,000 1,750,000 2,000,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 120,000 360,000 600,000 840,000 960,000 

รวมรายรับ 370,000 1,110,000 1,850,000 2,590,000 2,960,000 
 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 
รายการ ปีงบประมาณ 

ร้อยละ 2558 2559 2560 2561 2562 
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 30 360,000 384,000 408,000 432,000 456,000 
2. ค่าจ้างชั่วคราว 20 240,000 256,000 272,000 288,000 304,000 
3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 15 180,000 192,000 204,000 216,000 228,000 
4. ค่าสาธารณูปโภค 5 60,000 64,000 68,000 72,000 76,000 
5. ค่าครุภัณฑ์ 20 240,000 256,000 272,000 288,000 304,000 
6. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - - - 
7. รายจ่ายอื่น ๆ 10 120,000 128,000 136,000 144,000 152,000 

รวมทั้งสิ้น 100 1,200,000 1,280,000 1,360,000 1,440,000 1,520,000 

 
หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายต่อคนในการผลิตบัณฑิต ประมาณ 30,000 ต่อปี 
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2.7  ระบบการศึกษา  
ใช้ระบบภาคการศึกษาแบบชั้นเรียน ตามรายละเอียดดังนี้ 

2.7.1 ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค
การศึกษาปกติ ซ่ึง 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

2.7.2 การเปิดสอนภาคอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่องการ
จัดการศึกษาระดับปริญญา 

2.7.3 การคิดหน่วยกิต 
1) รายวิชาภาคทฤษฏีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาจ านวน 15 ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค 
2) รายวิชาภาคปฏิบัติใช้เวลาฝึกหรือทดลอง 30 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติมีค่าเท่ากับ  

1 หน่วยกติ ระบบทวิภาค 
3) การฝึกงาน การฝึกประสบการณ์ หรือการฝึกภาคสนาม ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า     

45 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค 
4) การท าโครงงาน กิจกรรม หรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้

เวลาท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วย
กิต ระบบทวิภาค 
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถเทียบ

โอนหน่วยกิตได้ ทั้งนี้ ให้ เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่าด้วย การประเมินผลการเรียน การส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีและ
ได้รับปริญญาเกียรตินิยม พ.ศ. 2554  (ภาคผนวก ง) 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1  หลักสูตร 
3.1.1  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  130   หน่วยกิต 
3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  แบ่งเป็นหมวดวิชาดังนี้ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education)                  30 หน่วยกิต 
1.  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี    9 หน่วยกิต 
2.  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร      9 หน่วยกิต 
3.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์       6  หน่วยกิต 
4.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์        6      หน่วยกิต 
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หมวดวิชาเฉพาะ (Field of Specification)    ไม่น้อยกว่า  87     หน่วยกิต 
1.  กลุ่มวิชาแกน  27   หน่วยกิต 
2.  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  60   หน่วยกิต 

 - วิชาเอกบังคับ      45  หน่วยกิต 
 - วิชาเอกเลือก      15  หน่วยกิต 

3.  กลุ่มวิชาปฏิบัติ     7     หน่วยกิต 
  - ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษา 

หมวดวชิาเลือกเสรี (Free Electives)   6     หน่วยกิต 
 
3.1.3  รายวิชา รหัสวิชาประกอบด้วย 

 ตัวอักษร  2  หลักแรก  มีความหมายดังนี้ 
ตัวอักษร  BA     หมายถึง  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ย่อมาจาก Business Administration 
ตัวอักษร  EC     หมายถึง  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ย่อมาจาก Economics 
ตัวอักษร  GM    หมายถึง  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ย่อมาจาก General Management 
ตัวอักษร  HR     หมายถึง  สาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์ ย่อมาจาก Human Resource 
ตัวอักษร  LOM  หมายถึง  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ย่อมาจาก Logistics Management 
ตัวอักษร  MK    หมายถึง  สาขาวิชาการตลาด ย่อมาจาก Marketing 
 

 ตัวเลข 4 หลัก  มีความหมายดังนี้ 
หลักท่ี 1 หมายถึง  ระดับความยากง่าย 
หลักท่ี 2 หมายถึง  ลักษณะเนื้อหา 
หลักท่ี 3,4 หมายถึง  ล าดับก่อนหลัง 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (General Education) 30  หน่วยกิต 

o กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      ให้เรียนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 

 

o กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ให้เรียนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 
บังคับ ก  ให้นักศึกษาทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั่วไปเรียน 
บังคับ ข  ให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนทุกหลักสูตรเรียน 
บังคับ ค  ให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษทุกหลักสูตรเรียน 
บังคับ ง  ให้นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ (International Program) เรียน  
 
บังคับ ก   บังคับเรียน จากรายวิชาดังต่อไปนี้  6  หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
GEN1021 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  

(Thai  for Communication) 
3(3-0-6) 

GEN1202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  1 
(English for Communication I) 

3(3-0-6) 

 

เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
GEN1203 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  2 

(English for Communication II) 
3(3-0-6) 

GEN1022 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1 
(Chinese for Communication  I) 

3(3-0-6) 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
GEN1101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

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

GEN1102 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน 
(Information Technology in Daily Life) 

3(3-0-6) 

GEN1103 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
(Science in Daily Life) 

3(3-0-6) 

GEN1012 การด ารงชีวิตอย่างมีสุขภาวะ 
(Healthy Living) 

3(3-0-6) 



13 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
GEN1206 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น 

(Japanese for Basic Communication)  
3(3-0-6) 

GEN1207 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น 
(Burmese for Basic Communication) 

3(3-0-6) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
GEN1208 ภาษาลาวเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น 

(Lao for Basic Communication) 
3(3-0-6) 

GEN1209 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น 
(Korean for Basic Communication) 

3(3-0-6) 

GEN1210 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น 
(Vietnamese for Basic Communication) 

3(3-0-6) 

GEN1211 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น 
(Malay for Basic Communication) 

3(3-0-6) 

 

บังคับ  ข   ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนทุกหลักสูตร   
บังคับเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้  6  หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
GEN1021 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

(Thai  for Communication) 
3(3-0-6) 

GEN1202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 
(English for Communication  I) 

3(3-0-6) 

 
เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
GEN1203 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  2 

(English for Communication II) 
3(3-0-6) 

GEN1206 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น 
(Japanese for Basic Communication)  

3(3-0-6) 

GEN1207 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น 
(Burmese for Basic Communication) 

3(3-0-6) 

GEN1208 ภาษาลาวเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น 
(Lao for Basic Communication) 

3(3-0-6) 

GEN1209 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น 3(3-0-6) 



14 

(Korean for Basic Communication) 
GEN1210 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น 

(Vietnamese for Basic Communication) 
3(3-0-6) 

GEN1211 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น 
(Malay for Basic Communication) 

3(3-0-6) 

 

บังคับ  ค   ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษทุกหลักสูตร   
บังคับเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้  6  หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
GEN1021 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

(Thai  for Communication) 
3(3-0-6) 

GEN1022 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1 
(Chinese for Communication  I) 

3(3-0-6) 

 

เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
GEN1023 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2 

(Chinese for Communication  II) 
3(3-0-6) 

GEN1206 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น 
(Japanese for Basic Communication)  

3(3-0-6) 

GEN1207 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น 
(Burmese for Basic Communication) 

3(3-0-6) 

GEN1208 ภาษาลาวเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น 
(Lao for Basic Communication) 

3(3-0-6) 

GEN1209 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น 
(Korean for Basic Communication) 

3(3-0-6) 

GEN1210 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น 
(Vietnamese for Basic Communication) 

3(3-0-6) 

GEN1211 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น 
(Malay for Basic Communication) 

3(3-0-6) 
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บังคับ  ง   ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ (International Program)   
บังคับเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้  6  หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
GEN1212 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับนักศึกษานานาชาติ 

(Academic English for International Students) 
3(3-0-6) 

GEN1213 การเรียนรู้แบบอิงเนื้อหา 
(Content-based Language Learning) 

3(3-0-6) 

 
เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
GEN1021 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  

(Thai  for Communication) 
3(3-0-6) 

GEN1022 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1 
(Chinese for Communication  I) 

3(3-0-6) 

GEN1206 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น 
(Japanese for Basic Communication)  

3(3-0-6) 

GEN1207 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น 
(Burmese for Basic Communication) 

3(3-0-6) 

GEN1208 ภาษาลาวเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น 
(Lao for Basic Communication) 

3(3-0-6) 

GEN1209 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น 
(Korean for Basic Communication) 

3(3-0-6) 

GEN1210 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น 
(Vietnamese for Basic Communication) 

3(3-0-6) 

GEN1211 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น 
(Malay for Basic Communication) 

3(3-0-6) 

 

o กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
GEN1031 สุนทรียภาพแห่งชีวิต 

(Aesthetic Appreciation) 
3(3-0-6) 

GEN1032 ทักษะชีวิต 
(Life Skills) 
 

3(3-0-6) 
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GEN1033 ล้านนาศึกษา 
(Lanna Studies) 

3(3-0-6) 

GEN1134 ความจริงของชีวิต 
(Meaning of Life) 

3(3-0-6) 

 

o กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
GEN1041 สังคมโลกและภูมิภาค 

(World and Regional Society) 
3(3-0-6) 

GEN1042 สังคมไทยและท้องถิ่น 
(Thai and Local Society) 

3(3-0-6) 

GEN1044 จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาสังคม 
(Psychology for Social Development) 

3(3-0-6) 

GEN1143 ประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Community) 

3(3-0-6) 

GEN1144 การเมืองการปกครองของไทย 
(Thai Politics and Government) 
 

3(3-0-6) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
GEN1145 กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 

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

 

หมวดวิชาเฉพาะ (Field of S pecification)         94      หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาแกน (Core Courses)   27      หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
BA2211 เศรษฐกิจดิจิทัล   

(Digital Economy) 
3(3-0-6) 

BA3304 การบัญชีส าหรับผู้บริหาร  
(Accounting for Manager) 

3(3-0-6) 

BA4201 การจัดการเชิงกลยุทธ์   3(3-0-6) 
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(Strategic Management) 
EC1103 หลักเศรษฐศาสตร์   

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

EC3301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ   
(Quantitative Analysis) 

3(3-0-6) 

GM3901 การวิจัยทางธุรกิจ   
(Business Research) 

3(2-2-5) 

HR2402 การบริหารทรัพยากรมนุษย์   
(Human Resource Management) 

3(3-0-6) 

MK1101 หลักการตลาด    
(Principles of Marketing)   

3(3-0-6) 

MK3131 การจัดการการผลิต    
(Production Management)   

3(3-0-6) 

 

 

o กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (Specification Courses) 60  หน่วยกิต 
 วิชาเอกบังคับ    45  หน่วยกิต 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
BA1104 การบัญชีทั่วไป 

(General Accounting) 
3(2-2-5) 

BA1201 หลักการบริหารธุรกิจ 
(Principles of Business Management) 

3(3-0-6) 

BA1302 การจัดการการเงิน 
(Financial Management) 

3(3-0-6) 

GM2102 การภาษีอากรและกฏหมายธุรกิจ 
(Taxation and Business Laws) 

3(3-0-6) 

LOM1101 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
(Logistics and Supply Chain Management) 

3(3-0-6) 

LOM1102 การประกันภัยการขนส่ง                            
(Transport Insurance) 

3(3-0-6) 

LOM2102 การจัดการการจัดซื้อและการจัดหา 
(Purchasing and Procurement Management) 

3(3-0-6) 

LOM2202 การส่งออกและน าเข้า 
(Export -  Import) 

3(3-0-6) 

LOM2205 หลักคณิตศาสตร์และสถิติส าหรับโลจิสติกส ์   
(Principles of Mathematics and Statistisc for Logistics) 

3(3-0-6) 

LOM2206 แคลคูลัส 
(Calculus) 

3(3-0-6) 

LOM3101 การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า   
(Inventory and Warehouse Management) 

3(2-2-5) 

LOM3102 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการในงานโลจิสติกส์  
(Information System for Logistics Management) 

3(3-0-6) 

LOM3201 การขนส่งและการกระจายสินค้า 
(Product Transportation and Distribution) 

3(3-0-6) 

LOM3301 กลยุทธ์โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
(Logistics and Supply Chain Strategics) 

3(3-0-6) 

LOM3308 การเป็นผู้ประกอบการโลจิสติกส์ 
(Entrepreneurship in Logistics) 

3(3-0-6) 
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วิชาเอกเลือก เลือกจากวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
LOM1103 กฎหมายแรงงาน                         

(Labor Law) 
3(3-0-6) 

LOM2101 การจัดการความสัมพันธ์ในโลจิสติกส์ 
(Relation Management in Logistics) 

3(3-0-6) 

LOM2203 กฎหมายส าหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
(Law  for Logistics and Supply Chain Management) 

3(3-0-6) 

LOM2204 การบรรจุภัณฑ์ส าหรับการจัดการโลจิสติกส์ 
(Packaging for Logistics Management) 

3(2-2-5) 

LOM2207 การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ 
(Logistics Cost Management) 

3(3-0-6) 

LOM2208 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 
(Production and Operation Management) 

3(3-0-6) 

LOM3105 การจัดการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ส าหรับโซ่อุปทาน 
(Strategic Communication Management for Supply Chain) 

3(3-0-6) 

LOM3106 บูรณาการการจัดการภายใต้แนวคิดแบบลีน 
(Integrated Management under Lean Concept) 

3(3-0-6) 

LOM3107 
 

วิจัยด าเนินการเพ่ือวางแผนกลยุทธ์โลจิสติกส์ 
(Operational Research for Logistics Strategic Planning) 

3(3-0-6) 

LOM3202 การจ าลองสถานการณ์ในโลจิสติกส์ 
(Simulation in Logistics) 

3(2-2-5) 

LOM3203 การศึกษาเวลาและการเคลื่อนไหว 
(Time and Motion Study) 

3(3-0-6) 

LOM3204 การจัดการโลจิสติกส์สีเขียวสู่ความยั่งยืน  
(Green Logistics Management towards Sustainability) 

3(3-0-6) 

LOM3205 โลจิสติกส์ในอนุภาคลุ่มน้ าโขง 
(Logistics in Greater Mekong Subregion) 

3(2-2-5) 

LOM3206 การขนส่งหลายรูปแบบ 
(Multimodal Transport) 

3(3-0-6) 

LOM3207 การจัดการโลจิสติกส์ในธุรกิจเกษตร 
(Logistics Management in Agribusiness) 

3(3-0-6) 
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วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษา  ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนเพียงกลุ่มวิชาเดียวไม่น้อยกว่า  7  หน่วยกิต 

ก. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
LOM4101 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพโลจิสติกส์ 

(Preparation for Professional Experience in Logistics) 
2 (90) 

LOM4102 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพโลจิสติกส์ 
(Profersional Field  Experience in Logistics) 

5 (450) 

 
หรือ     
ข.  กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
CO4809 

 
สหกิจศึกษา  
(Co-operative Education) 

7 (450) 

 
 

LOM3302 สัมมนาทางการจัดการโลจิสติกส์ 
(Seminar in Logistics Management) 

3(2-2-5) 

LOM3303 การแก้ปัญหาทางโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
(Logistics and Supply Chain Problem Solving) 

3(2-2-5) 

LOM3304 การวัดประสิทธิภาพในโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
(Logistics and Supply Chain Strategics) 

3(3-0-6) 

LOM3306 การจัดการโลจิสติกส์จีนสู่การค้าเอเซียและโลก 
(Chinese Logistics Management for Asian and Global Trade) 

3(3-0-6) 

LOM3307 โลจิสติกส์ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(Logistics in ASEAN Economic Community) 

3(3-0-6) 

LOM3309 ภาษาอังกฤษในงานโลจิสติกส์ 
(English for Logistics) 

3(3-0-6) 

LOM3310 การจัดการทรัพยากรโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
(Logistics Resources Management and Supply Chain) 

3(3-0-6) 
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หมวดวิชาเลือกเสรี (Free Electives) 6  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรีให้นักศึกษาเลือกเรียนในรายวิชาอ่ืนๆที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่
ก าหนดให้เรียน 

 
 

3.1.4  แผนการศึกษา 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฏี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

BA1104 การบัญชีทั่วไป 3 2 2 5 
BA1201 หลักการบริหารธุรกิจ 3 3 0 6 
GEN0000 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 3 0 6 
GEN0000 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 3 0 6 
GEN0000 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 3 0 6 
LOM1101 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3 3 0 6 

รวม 18 17 2 35 
ชั่วโมง / สัปดาห์ =  54 

 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฏี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

EC1103 หลักเศรษฐศาสตร์ 3 3 0 6 
GEN0000 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 3 0 6 
GEN0000 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 3 0 6 
GEN0000 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 3 0 6 
HR2402 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3 3 0 6 
MK1101 หลักการตลาด 3 3 0 6 

รวม 18 18 0 36 
ชั่วโมง / สัปดาห์ =  54 
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ปีท่ี 1 ภาคฤดูร้อน หน่วยกิต ทฤษฏี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

LOM1102 การประกันภัยการขนส่ง 3 3 0 6 
LOM2102 การจัดการการจัดซื้อและการจัดหา 3 3 0 6 

รวม 6 6 0 12 
ชั่วโมง / สัปดาห์ =  18 

 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฏี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

BA2211 เศรษฐกิจดิจิทัล 3 3 0 6 
BA1302 การจัดการการเงิน 3 3 0 6 
GEN0000 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 3 0 6 
GEN0000 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 3 0 6 
LOM3308 การเป็นผู้ประกอบการโลจิสติกส์ 3 3 0 6 

รวม 15 15 0 30 
ชั่วโมง / สัปดาห์ =  45 

 

 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฏี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

GEN0000 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 3 0 6 
GEN0000 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 3 0 6 
LOM2203 กฎหมายส าหรับการจัดการโลจิสติกส์และ 

โซ่อุปทาน 
3 3 0 6 

LOM2205 หลักคณิตศาสตร์และสถิติส าหรับโลจิสติกส ์ 3 3 0 6 
MK3131 การจัดการการผลิต 3 3 0 6 

รวม 15 15 0 30 
ชั่วโมง / สัปดาห์ =  45 
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ปีท่ี 2 ภาคฤดูร้อน หน่วยกิต ทฤษฏี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

LOM2204 การบรรจุภัณฑ์ส าหรับการจัดการโลจิสติกส์ 3 2 2 5 
LOM2208 การจัดการผลิตและการปฏิบัติการ 3 3 0 6 

รวม 6 5 2 11 
ชั่วโมง / สัปดาห์ =  18 

 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฏี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

BA3304 การบัญชีส าหรับผู้บริหาร  3 3 0 6 
EC3301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3 3 0 6 
LOM2202 การส่งออกและน าเข้า 3 3 0 6 
LOM3101 การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า 3 2 2 5 
LOM3201 การขนส่งและกระจายสินค้า 3 3 0 6 

รวม 15 14 2 29 
ชั่วโมง / สัปดาห์ =  45 

 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฏี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

BA4201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 3 0 6 
GM3901 การวิจัยทางธุรกิจ 3 3 0 6 
LOM2206 แคลคูลัส 3 3 0 6 
LOM3205 โลจิสติกส์ในอนุภาคลุ่มน้ าโขง 3 2 2 5 
0000009 เลือกเสรี (1) 3 3 0 6 

รวม 15 14 2 29 
ชั่วโมง / สัปดาห์ =  45 

  
* หมายเหตุ หากนักศึกษาเลือกในรายวิชาสหกิจศึกษา ไม่ต้องเรียนวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพโลจิสติกส์ในภาคการศึกษานี้ 
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 ปีท่ี 3 ภาคฤดูร้อน หน่วยกิต ทฤษฏี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

LOM3301 กลยุทธ์โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3 3 0 6 
LOM3307 การภาษีอากรและกฏหมายธุรกิจ 3 3 0 6 

รวม 6 6 0 12 
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 18 

 

ส าหรับนักศึกษาเลือกวิชาสหกิจศึกษา 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฏี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย

ตนเอง 
CO4809 สหกิจศึกษา 7 0 450 - 

รวม 7 0 450 - 
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 30 (ฝึกปฏิบัติตลอดภาคการศึกษา 450 ชม.) 

 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฏี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย

ตนเอง 
LOM3302 สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์ 3 2 2 5 
LOM3102 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการในงาน   

โลจิสติกส์ 
3 3 0 6 

0000009 เลือกเสรี (2) 3 3 0 6 
รวม 9 8 2 17 

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 27  
 

ส าหรับนักศึกษาเลือกวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฏี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย

ตนเอง 
LOM3302 สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์ 3 2 2 5 
LOM3102 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการในงาน   

โลจิสติกส์ 
3 3 0 6 

LOM4101 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2 10 90 0 
0000009 เลือกเสรี (2) 3 3 0 6 

รวม 11 18 92 17 
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 127 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฏี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย

ตนเอง 
LOM4102 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพโลจิสติกส์ 5 0 450 - 

รวม 5 0 450 - 
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 30 (ฝึกปฏิบัติตลอดภาคการศึกษา 450 ชม.) 

 
3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 

ค าอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก) ระบุในภาคผนวก 



 

3.2  ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขา ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน 

พ.ศ. ภาระงานสอน ชม/สัปดาห์ 
 2558 2559 2560 2561 

1 นางสาวประภาวรินทร์ อารีย์ตระกูล อาจารย์ บธ.ม. 
บธ. บ. 

การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
การตลาด 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2554 
2543 

15 15 15 15 

2 นางสาวจิณณ์ณณัช  สุขประสงค์ 
 

อาจารย์ บธ.ม. 
นศ.บ. 

การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
นิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2554 
2544 

15 15 15 15 

3 นายกิตติพัฒน์  รังสีธรรมกุล 
 

อาจารย์  วธ.ม. 
บธ.ม. 
วศ.บ. 

 
บธ.บ. 

การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์ 
เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ  
วิศวกรรมพลาสติก 
 
เศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2553 
2547 
2542 

 
2540 

15 15 15 15 

4 นางศิริพรรณ  จีนะบุญเรือง อาจารย์ ศ.ม. 
บธ.บ. 

การจัดการองค์การ 
การประกันภัยทางทะเลและทางอากาศ 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

2545 
2540 

15 15 15 15 

5 นายวัชระ  วัธนารวี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(การจัดการ

อุตสาหกรรม) 

วท.ม. 
บธ.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
บริหารธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์การเกษตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2546 
2543 
2533 

15 15 15 15 
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3.2.2  อาจารย์ผู้สอน 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 
ภาระงานสอน ชม/สัปดาห์ 

2558 2559 2560 2561 
1 นายสมเดช  มุงเมือง รองศาสตราจารย์ 

(ด้านทรัพยากร
มนุษย์) 

ปร.ด. 
ศศ.ม. 
ค.บ. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค 
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
ภูมิศาสตร์ (เกียรตินิยม) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาลัยครูเทพสตรี 

2557 
2526 
2518 

15 15 15 15 

2 นายณัฐกิตติ์  เฮงตระกูล รองศาสตราจารย์ 
(ด้านการตลาด) 

บธ.ม. 
บธ.บ. 

การตลาด 
บริหารการตลาด 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2535 
2528 

15 15 15 15 

3 นางสาวนงนุช  กันธะชัย รองศาสตราจารย์ 
(ด้านการตลาด) 

บธ.ม. 
บธ.บ. 

การตลาด 
บริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยพายัพ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2537 
2531 

15 15 15 15 

4 นายเฉลิมชัย  ค าแสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(ด้านการตลาด) 

ปร.ด. 
บธ.ม. 
บธ.บ. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค 
บริหารธุรกิจ 
การตลาด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2556 
2536 
2531 

15 15 15 15 

5 นางวิรุณสิริ  ใจมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(ด้านเศรษฐศาสตร์) 

บธ.ม. 
ศ.บ. 

การเงิน 
เศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2539 
2534 

15 15 15 15 

6 นายศิรสิทธิ์  ศิริวิวัฒนากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(ด้านบริหารธุรกิจ) 

M.B.A. 
 

ศ.บ. 

International Business  
 
เศรษฐศาสตร์ 

Schiller International 
University, UK. 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2535 
 

2528 

15 15 15 15 

7. นางประภาพรรณ  ไชยานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(ด้านเศรษฐศาสตร์) 

ศ.ม. 
วท.บ. 

เศรษฐศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์เกษตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2541 
2537 

15 15 15 15 

8. นางสาวสุธีรา  อะทะวงษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(ด้านบริหารธุรกิจ) 

บธ.ด. 
บธ.ม. 

การบริหารธุรกิจ 
การจัดการทั่วไป 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2556 
2546 

15 15 15 15 
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บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยพายัพ 2542 
9. นางสาวปวีณา  ลี้ตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(ด้านเศรษฐศาสตร์) 
ศ.ม. 
ศ.บ. 

เศรษฐศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2549 
2544 

15 15 15 15 

10. นายกษิดิศ  ใจผาวัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(บริหารธุรกิจ) 

บธ.ม. 
บช.บ. 

การจัดการทั่วไป 
การบัญชี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2549 
2540 

15 15 15 15 

11. นายประภาส  ณ พิกุล อาจารย์ กศ.ด. 
 

กศ.ม. 
 

กศ.บ. 

จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา 
 
จิตวิทยาการแนะแนว 
 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พิษณุโลก 

2550 
 

2537 
 

2522 

15 15 15 15 

12. นายยงยุทธ  ชัยรัตนาวรรณ อาจารย์ ปร.ด. 
 

M.Sc. 
วศ.บ. 

บริหารธุรกิจ 
 
Environmental Engineering 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

สถาบันการศึกษานานาชาติ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
Oregon State University, 
USA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2549 
 

2543 
2539 

15 15 15 15 

13. นางพีรญา  ชื่นวงศ์ อาจารย์ กจ.ด. 
บธ.ม 
บธ.บ. 

การจัดการธุรกิจ 
การบริหารจัดการองค์การ 
การเงินธนาคาร 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
มหาวิทยาลัยเกริก 

2557 
2539 
2537 

15 15 15 15 

14. นายสุทธิพงศ์  
นิพัทธนานนท์ 

อาจารย์ ปร.ด. 
 

ศศ.ม. 
บธ.บ. 

ผู้น าทางการศึกษาและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 
พัฒนาสังคม 
การจัดการการเงิน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยหอการค้า 

2556 
 

2547 
2540 

15 15 15 15 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 
ภาระงานสอน ชม/สัปดาห์ 

2558 2559 2560 2561 
15. นางสาวรัชญา  ละมุลตรี อาจารย์ บธ.ด. 

กจ.ม. 
บธ.บ. 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

2557 
2550 
2548 

15 15 15 15 

16. นางศุภนิดา  เรืองศิริ อาจารย์ M.A. 
ศศ.บ. 

Marketing 
สังคมศึกษา 

Webster  University, USA 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2532 
2528 

15 15 15 15 

17. นายจิรพัฒน์  อุปถัมภ์ อาจารย์ บธ.ม. 
บธ.บ. 

การจัดการทั่วไป 
การจัดการทั่วไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2550 
2544 

15 15 15 15 

18. นายสุรินทร์  พิทักษ์สิกุล อาจารย์ บธ.ม. 
ศศ.บ. 

การจัดการทั่วไป 
การจัดการทั่วไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา 

2549 
2541 

15 15 15 15 

19. นางสาวสุภัทณี   
เปี่ยมสุวรรณกิจ 

อาจารย์ ศ.ม. 
ศ.บ. 

เศรษฐศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2539 
2531 

15 15 15 15 

20. นางสาวสุทธดา  ขัตติยะ อาจารย์ บธ.ม. 
บธ.บ. 

การตลาด 
การเงิน 

มหาวิทยาลัยพายัพ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2548 
2539 

15 15 15 15 

21. นางสาวสุทธิพร   
เปี่ยมสุวรรณกิจ 

อาจารย์ ศ.ม. 
วท.บ. 

เศรษฐศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์การเกษตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2537 
2533 

15 15 15 15 

22. นางสาวธัญพร  ฟุ้งเฟ่ือง อาจารย์ M.B.A. 
 

บช.บ. 

Business Management 
 
บัญชี  

University of International 
Londoncentre, UK  
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2545 
 

2543 

15 15 15 15 

23. นางสาวศศิวิมล  ภู่
พวง 

อาจารย์ วท.ม. 
บธ.บ. 

เศรษฐศาสตร์เกษตร 
การตลาด 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

2547 
2542 

15 15 15 15 

27 



 

 
 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 
ภาระงานสอน ชม/สัปดาห์ 

2558 2559 2560 2561 
24. นางสาวเบญจวรรณ   

เบญจกรณ์ 
อาจารย์ รป.ม. 

บธ.บ. 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
การตลาด 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
สถาบันราชภัฏเชียงราย 

2546 
2543 

15 15 15 15 

25. นางสาวบุษรากร แตงหอม อาจารย์ รป.ม. 
บธ.บ. 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
โรงแรมและการท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

2546 
2543 

15 15 15 15 

26. นายศรัณย์พัส  ศรีสวัสดิ์ 
 

อาจารย์ บธ.ม. 
บธ.บ. 

การจัดการทั่วไป 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
สถาบันราชภัฏเชียงราย 

2551 
2541 

15 15 15 15 

 
 
3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปี 

พ.ศ. 
ภาระงานสอน ชม/สัปดาห์ 

2558 2559 2560 2561 
1 นายนิเวศ  จีนะบุญเรือง อาจารย์ วศ.ม. 

วศ.บ. 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2552 
2541 

6 6 6 6 

2 นายประเวช  อนันเอื้อ อาจารย์ วท.ม. 
 

วศ.บ 

วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2538 
 

2545 

6 6 6 6 
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3 นายเสกสรรค์  วินยางค์กูล อาจารย์ วศ.ม 
วท.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมเครื่องกล 
เศรษฐศาสตร์เกษตร 
วิศวกรรมเครื่องกล 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 

2548 
2548 
2542 

6 6 6 6 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษา)  
จากความต้องการให้นักศึกษามีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริงดังนั้นหลักสูตรได้

ก าหนดให้มีกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษาและให้นักศึกษาเลือกว่าจะใช้ระบบการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพแบบใดโดยก าหนดให้นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนกลุ่มรายวิชานี้ 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
 ความคาดหวังในผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ตลอดจนมีความเข้าใจใน

หลักการ ความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
4.1.2 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ในองค์กร

ธุรกิจได้อย่างเหมาะสม 
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
4.1.4 มีระเบียบวินัยตรงเวลาเข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ 
4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

4.2 ช่วงเวลา  
    4.2.1 ส าหรับนักศึกษาที่เลือกวิชาสหกิจศึกษา 

ปีการศึกษาท่ี 4  ภาคการเรียนที่ 2 
4.2.2 ส าหรับนักศึกษาที่เลือกวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษาท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษาท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
 โครงงานหรือรายงานการวิจัยทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ เป็นการศึกษาในหัวข้อที่เกี่ยวกับ

การใช้แนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ไปใช้แก้ปัญหาในการท างานใน
สถานการณ์จริง หรือแสวงหาองค์ความรู้และข้อค้นพบใหม่ๆ ซึ่งมีส่วนสัมพันธ์กับรายวิชาและสาขาวิชาที่
เรียนตามความสนใจของนักศึกษา และนักศึกษาสามารถน าแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่น ามาใช้ใน
โครงงานหรือการวิจัยได้อย่างเหมาะสมกับหัวข้อที่ท า ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงงานหรืองานวิจัยมี
ความชัดเจน และมีขอบเขตการท าวิจัยที่สามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยต้องผ่านการ
พิจารณาหัวข้อ โครงร่างและรายงานฉบับสมบูรณ์โดยมีอาจารย์ประจ าวิชาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย 

5.2 ผลการเรียนรู้  
  นักศึกษาสามารถท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีความเชี่ยวชาญในการคิด วิเคราะห์ วางแผน 

และมีทักษะทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ โดยสามารถน าไปใช้หรือประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
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5.3 ช่วงเวลา  
  ภาคการศึกษาท่ี 2  ของปีการศึกษาที่ 3   

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
3  หน่วยกิต 

 5.5 การเตรียมการ 
อาจารย์ผู้สอนมีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษาโครงงานหรือการท าวิจัย และชั่วโมงการ

ใหค้ าปรึกษาการจัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษาเก่ียวกับโครงงานหรือการวิจัย 
5.6 กระบวนการประเมินผล 

ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงานหรือการวิจัย จากผลงานที่ต้องมีการ
รายงานเป็นระยะๆ ต่ออาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนด
รูปแบบการเขยีนรายงานที่สมบูรณ์และน าเสนอต่ออาจารย์ผู้สอนตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีคุณธรรมและจริยธรรมในตน ในวิชาชีพ
และในสังคม สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะต้องมีวินัยและ
ความซื่อสัตย์สูง 

ปลูกฝังและส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
อาทิ ความซื่อสัตย์ กตัญญู ความเสียสละ ความอดทน  ความ
เพียรพยายาม  ความประหยัด  เคารพต่อกฎหมาย และมี
จริยธรรมทางธุรกิจ โดยผ่านกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรม
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยและ
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด เป็นต้น 
 

2 .  มีความรู้  ความสามารถในการคิ ด
วิเคราะห์หลักการ และทฤษฎีด้านโลจิสติกส์ 
และน าไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนและ
แก้ปัญหาในกิจกรรมด้านโลจิสติกส์และ    
โซ่อุปทาน นอกจากนี้ยังสามารถน าศาสตร์
อ่ืนที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์กับโลจิสติกส์ได ้
 

พัฒนาหลักสูตรที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดสังเคราะห์ 
และประยุกต์การวางแผนโดยบูรณาการความรู้ต่างๆ เพ่ือ
แก้ปัญหา และเตรียมตัวในการประกอบอาชีพโดยสอดคล้อง
กั บ ม า ต ร ฐ า น ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด   

3. มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์โดยน าหลักการที่ เรียนมาไป
ประยุกต์สถานการณ์จริงได้ทุกสถานการณ์ 
และอ้างอิงได้อย่างเหมาะสม และจะต้อง
ตระหนักในสิ่งแวดล้อมด้วย 

 

จัดให้มีการสอนโดยใช้เทคนิคการจัดสัมมนา การศึกษาและ
วิ เคราะห์กรณีศึกษาหรือการศึกษาเฉพาะกรณี เ พ่ือให้
นักศึกษาสามารถจัดการปัญหาได้ทุกสถานการณ์ รวมถึงการ
ท าวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้องและมีมาตรฐาน 

4 .  มีความเป็ นผู้ น า  และมี โลกทั ศน์ที่
กว้างไกล สามารถท างานกับผู้ อ่ืนได้เป็น
อย่างดี และมีความรับผิดชอบสูง 

ประยุกต์ใช้เทคนิคการสอนที่เน้นการคิดแบบวางแผนงาน 
และประยุกต์ใช้แผนงานรวมถึงการประเมินผลการด าเนินการ
โดยฝึกให้นักศึกษาท างานกลุ่มหรือท างานลักษณะโครงการ 
 

5. มีความสามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
ได้มากกว่าหนึ่งภาษา และมีวามสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

จัดให้มีการสอนหรือฝึกอบรมเสริมในเรื่องทักษะทางภาษา
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน โดยให้มี
การทดสอบทักษะทั้ งภาษาอังกฤษและทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์เป็นเงื่อนไขส าหรับการให้ปริญญา 

6. สามารถน าแนวคิดเชิงโลจิสติกส์ไปใช้
ในทางธุรกิจและประยุกต์กับการด ารงชีพ
เพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ ใช้ เทคนิคการสัมมนา
การศึกษา วิเคราะห์ตามกรณีศึกษาและสถานการณ์จริงที่เน้น
การประยุกต์ความรู้กับสถานการณ์ทางธุรกิจทั้งระดับท้องถิ่น
และประเทศ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
         1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
        1.  มีความซื่อสัตย์ สุจริตและประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีในสังคม 
        2.  มีวินัยตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
        3.  รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น มีความอ้ืออาทรต่อผู้อื่นและสังคม 

1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1. ส่งเสริมให้มีการก าหนดหรือสร้างค่านิยมร่วมในกลุ่มนักศึกษาเรื่องความ

ซื่อสัตย์ สุจริตและประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีในสังคม 
                      2. ผู้สอนสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมในเนื้อหาที่สอนทุกรายวิชา 

          3. การแสดงออกซึ่งการเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ผู้สอนรู้จักช่วยเหลือผู้อ่ืน 
มีความเอ้ืออาทรต่อผู้อื่นและสังคม 

4. ผู้สอนให้ความส าคัญกับการสร้างวินัย การตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบ
ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา  
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1. ประเมินจากสัมฤทธิผลการเรียนและการท ากิจกรรมของนักศึกษา
เปรียบเทียบกับค าอธิบายประกอบกิจกรรมที่มอบหมาย 

2. ประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา เช่น การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้น
เรียน การส่งงาน ความร่วมมือในการท างานกลุ่ม 

                      3. ส ารวจและประเมินจากความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน 
 2. ด้านความรู้ 

2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1. มีความเข้าใจแนวคิด หลักการ ทฤษฎีด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาศาสตร์ 
2. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และน าความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และภาษาศาสตร์ไปปรับใช้ในการศึกษาและใช้
ในชีวิตประจ าวัน 

3. สามารถบูรณาการความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และภาษาศาสตร์ และน าไปเป็นเครื่องมือในการเรียนและ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1. บูรณาการวิธีการสอนที่มีความหลากหลายเพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศการ

เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
2. เน้นการเรียนการสอนโดยการฝึกปฏิบัติและการศึกษาจากกรณีศึกษาโดย

เน้นวิเคราะห์กรณีศึกษาแบบองค์รวมและรอบด้าน 
3. เน้นการศึกษาจากสถานการณ์จริง และให้ความส าคัญสามารถบูรณาการ

ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภาษาศาสตร์ และน าไปเป็นเครื่องมือในการเรียนและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1. การทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทั้งสอบย่อย สอบระหว่างภาค 
และสอบปลายภาค 

                         2. ประเมินจากการจัดท ารายงาน การศึกษาค้นคว้าและการศึกษา กรณีศึกษา 
                         3. ประเมินจากการน าเสนอรายงานทั้งที่เป็นรูปเล่มรายงานและการรายงานด้วยวาจา 
 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
  3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1. สามารถประยุกต์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และภาษาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 

         2. มีวิธีคิด สามารถสรุปแนวคิดและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างมีหลักการและเหตุผล 
        3. มีวิจารณญาณในการเลือก คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1. การใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด การวิเคราะห์ และ

การตัดสินใจ เช่น การอภิปรายกลุ่ม การให้ศึกษาค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ
และให้มีการน าเสนอ 

                     2. การให้มีการศึกษาและวิเคราะห์กรณีศึกษา การศึกษาในสถานการณ์จริง 
3. การเชิญผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ มาบรรยายเรื่องวิธีคิด สามารถ

สรุปแนวคิดและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างมีหลักการและเหตุผล 
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญหา 

                         1. ประเมินจากผลงานที่มอบหมายทั้งในรูปแบบของรายงานและการน าเสนอด้วยวาจา 
                        2. ประเมินจากการสอบ  

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1. สามารถสื่อสารกับบุคคลอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและต่างประเทศได้ 
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2. สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและเคารพในความแตกต่างและการปฏิบัติต่อ
ผู้อื่นอย่างเป็นกัลยาณมิตร 

3. มีความรับผิดชอบในการท างาน สามารถท างานเป็นทีม และมีส่วนร่วมใน
การกิจกรรม การเรียน การแสวงหาความรู้ 
4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
                          1. ให้ความส าคัญกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการท างานเป็นทีม 
                          2. มีการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้ปฏิบัติ 

3. ผู้สอนรายวิชาต่างๆ เน้นให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญของ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความส าคัญของความรับผิดชอบ 
4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
                         1. ประเมินผลจากการท างานเป็นทีม 
                      2. การให้นักศึกษาประเมินตนเองและประเมินกันเอง 
                       3. การประเมินพฤติกรรมในชั้นเรียน 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. สามารถเลือกและประยุกต์คณิตศาสตร์หรือเทคนิคทางสถิติที่เกี่ยวข้องได้

อย่างเหมาะสม 
2. สามารถค้นคว้าความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและน ามาประยุกต์ใช้ใน

กิจกรรมการเรียนการสอน 
3. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอ 

ผลงาน รายงานที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5.2   กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. จัดให้มีการฝึกการจัดการแก้ไขปัญหาโดยใช้ตัวแบบทางสถิติและคณิตศาสตร์

เป็นเครื่องมือ 
2. จัดให้มีการทดสอบทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารใน

รูปแบบของภาษาที่เป็นวิชาการ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 
3. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาขีด

ความสามารถและศักยภาพการเรียนของนักศึกษา 
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5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ประเมินจากการให้น าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าทั้งในรูปแบบรูปเล่มรายงาน
และด้วยวาจา 

                            2. ประเมินโดยการทดสอบทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้า 
                           3. ประเมินจากการให้จัดท าข้อสรุปการวิเคราะห์ปัญหาที่ได้รับมอบหมาย 
 
 



 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

  ความรับผิดชอบหลัก   O ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 5 . ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
GEN1101   คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน O O      O O  O O  O O 
GEN1102  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน O O      O O  O O O   
 GEN1103  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน O O O   O   O  O O O  O 
GEN1012   การด ารงชีวิตอย่างมีสุขภาวะ O O O   O  O O  O O O  O 
GEN1021   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  O  O       O   O O 
GEN1202   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  O  O       O   O O 
GEN1203   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2  O  O       O   O O 
GEN1022   ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1 O  O       O    O O 
GEN1023   ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2 O  O       O    O O 
GEN1206   ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น  O  O       O   O O 
GEN1207   ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น    O  O       O   O O 
GEN1208   ภาษาลาวเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น    O  O       O   O O 
GEN1209   ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น    O  O       O   O O 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 5 . ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
GEN1210   ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น    O  O       O   O O 
GEN1211   ภาษามาลายูเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น    O  O       O   O O 
GEN1212  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับนักศึกษานานาชาติ  O O O       O   O O 
GEN1213   การเรียนรู้แบบอิงเนื้อหาวิชา  O O O       O   O O 
GEN1031   สุนทรียภาพแห่งชีวิต    O O  O O   O O   O 
GEN1032   ทักษะชีวิต     O O     O O   O 
GEN1033   ล้านนาศึกษา     O O O    O O   O 
GEN1134   ความจริงของชีวิต      O O O  O O    O 
GEN1041   สังคมโลกและภูมิภาค O  O O  O O O   O O O  O 
GEN1042   สังคมไทยและท้องถิ่น O  O O  O O O   O O O  O 
GEN1044   จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาสังคม O  O O  O O O   O O O  O 
GEN1143  ประชาคมอาเซียน O  O O  O O O   O O O  O 
GEN1144  การเมืองการปกครองของไทย O  O O  O O O   O O O  O 
GEN1145   กฏหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน O  O O  O O O   O O O  O 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) มีความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อหน้าที่ ต่อตนเองและต่อผู้อ่ืน ไม่ เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน

และมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม 
2) มีความพอเพียงเป็นหลักในการด าเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมี

เหตุผลและการสร้างภูมิคุ้มกัน 
3) มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม  
4) มีจิตส านึกและมีมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกต้อง ความดี และความชั่ว 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ปลูกฝังให้นักศึกษามีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเช่น เน้นการเข้า

ชั้นเรียนให้ตรงเวลา การส่งงานตามก าหนดที่ได้รับมอบหมาย และการแต่งกายที่เป็นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด 

2) ให้ความรู้นักศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การปลูกฝังแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในเนื้อหารายวิชาที่สอน การกล่าวอ้างหรือยกตัวอย่างถึงพระราชกรณียกิจใน
เนื้อหาของรายวิชาที่สอน ส่งเสริมให้มีการศึกษาดูงานโครงการพระราชด าริ และบูรณาการเรียน
การสอนแบบมีส่วนร่วมกับปราชญ์ชาวบ้าน เพ่ือให้ตระหนักถึงคุณค่าปรัชญาดังกล่าว 

3) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
กิจกรรมจิตอาสา 

4) อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่างๆ ที่ศึกษา 
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) อาจารย์ผู้สอนมีคะแนนการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา การส่งงานตามระยะเวลาที่ก าหนดมี
การตรวจเช็คเครื่องแต่งกายของนักศึกษาเป็นประจ า 

2) ประเมินผลการจัดกิจกรรม และการปฏิบัติตนของนักศึกษาในโอกาสต่างๆที่เกิดขึ้น 

2.2 ความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการ
เรียนด้านบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ที่ครอบคลุมทั้ง การบัญชี เศรษฐศาสตร์ 
นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 

2) มีความรู้และความเข้าใจสาระส าคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ 
โลจิสติกส์ ทางการตลาด การเงิน การผลิตและการด าเนินงาน รวมทั้งการจัดการองค์กรและ
ทรัพยากรมนุษย์ 
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3) มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจด้านการ
จัดการโลจิสติกส์  ในด้านการวางแผน การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการ
ด าเนินงานรวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน 

4) มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านการจัดการโลจิสติกส์ 
รวมทั้งมีความเข้าใจในสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน 
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) จัดให้มีการเรียนการสอนครอบคลุมสาระส าคัญของศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานที่จ าเป็น
ส าหรับการเรียนด้านบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ที่ครอบคลุมทั้งการบัญชี 
เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์            

2) จัดให้มีการเรียนการสอนครอบคลุมในรายวิชาเฉพาะด้านเพ่ือให้นักศึกษามีความรู้และ
ทักษะในด้านบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ทางการตลาด การเงิน การผลิตและ
การด าเนินงาน รวมทั้งการจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ 

3) ส่งเสริมและผนวกกิจกรรมหรือโครงการ เช่น การศึกษาดูงาน การศึกษาโดยใช้
กระบวนการวิจัย การศึกษาจาการวิเคราะห์กรณีศึกษาหรืองานสัมมนาเพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจในสาระส าคัญเกี่ยวกับกระบวนการการจัดการโลจิสติกส์ ในด้านการวางแผน การ
ปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการด าเนินงานรวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน 

4) ให้มีการศึกษาดูงานหรืองานสัมมนา หรือเทคนิคการสอนอ่ืนๆ ที่จะช่วยให้นักศึกษา
สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างเท่าทัน 
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆ คือ 
1) ประเมินจากการสังเกต การถามตอบในชั้นเรียน 
2) การทดสอบจากใบงานแบบทดสอบ แบบฝึกหัด 
3) ประเมินจากการน าเสนองานที่มอบหมาย 
4) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
5) ประเมินจากผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
6) ประเมินผลจากรายงานการวิจัยของนักศึกษา 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณ์เพ่ือให้เกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการ
บริหารธุรกิจ ด้านการจัดการโลจิสติกส์ใหม่ ๆ 

2) สามารถสืบค้น จ าแนก และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ใน
การแก้ไขปัญหา และตัดสินใจอย่างเหมาะสม 
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3) สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ ๆ  วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผลจาก
ทางเลือกอย่างรอบด้าน  มีความกล้าในการตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ 
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) มอบหมายกิจกรรมกลุ่มโดยให้นักศึกษาได้น าเสนอการประยุกต์ องค์ความรู้ด้าน
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ได้ในรูปแบบต่าง ๆ  

2) มอบหมายให้นักศึกษาท าการวิจัยร่วมกับท้องถิ่นหน่วยงานภายนอกที่มีความต้องการ 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) ประเมินผลจากการน าเสนอผลงาน รายงานและกิจกรรมที่นักศึกษาจัดขึ้น 
2) ประเมินผลจากแผนธุรกิจ งานสัมมนาและรายงานการวิจัยที่นักศึกษาได้ด าเนินการ 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สามารถประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่น 
2) สามารถท างานเป็นกลุ่ม แสดงภาวะผู้น าผู้ตามได้อย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบ 
3) สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความคิดเห็นที่มีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

1) ก าหนดให้นักศึกษาได้แสดงออกโดยผ่านกระบวนการการจัดกิจกรรมในแนวทางการ
บริการวิชาการแก่สังคม เช่น ร่วมการแข่งขันเขียนแผนธุรกิจ การศึกษาดูงาน และการจัดท า
รายงานวิจัยธุรกิจเพ่ือบริการวิชาการแก่ชุมชนตามความเหมาะสม 

2) มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่มมีการท างานที่ต้องประสานงานกับผู้อ่ืน 
หรือต้องอาศัยข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ 
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
1) ประเมินผลจากหน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่ได้รับการบริการ 
2) ประเมินผลจากการน าเสนอแผนธุรกิจหรืองานวิจัยในเวทีต่าง ๆ 

2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการ

วิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ 

2) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) สามารถสื่อสารเพ่ืออธิบายและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียน

รายงานและการน าเสนอด้วยวาจา 
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4) สามารถน าเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการด าเนินงาน 
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มอบหมายให้นักศึกษามีการน าเสนองานเป็นกลุ่ม ให้นักศึกษาได้ลงพ้ืนที่จริง มีการ

วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์จริง รู้จักการน าเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่
เหมาะสม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ 
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี

สารสนเทศหรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เก่ียวข้อง โดยประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึง
ข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ การอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆที่มีการน าเสนอใน
ชั้นเรียน 



 

 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาเฉพาะ 

● ความรับผิดชอบหลัก   ○  ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลุ่มวิชาแกน 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

 BA2211     เศรษฐกิจดิจิทัล ○  ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○  ● 

BA3304 การบัญชีส าหรับผู้บริหาร  ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ 

BA4201 การจัดการเชิงกลยุทธ์  ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ 

 EC1103       หลักเศรษฐศาสตร์ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ●  ○ ● ○ ● ○ ○ ○ 

EC3301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 

GM3901 การวิจัยทางธุรกิจ  ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ 

HR2402 การบริหารทรัพยากรมนุษย์  ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ 

MK1101 หลักการตลาด   ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 

MK3131 การจัดการการผลิต   ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน วิชาเอกบังคับ                   

BA1104 การบัญชีทั่วไป ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ 
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รหัสวิชา  ชื่อวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

BA1201 หลักการบริหารธุรกิจ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ 

BA1302 การจัดการการเงิน ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 

GM2102 การภาษีอากรและกฏหมายธุรกิจ ● ○ ○  ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ●  ○  

LOM1101 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ● ○ ● ○ ● ●  ●  ●  ○ ● ○  ○ ● ● 

LOM1102 การประกันภัยการขนส่ง ● ○ ● ○ ○   ●  ● ● ○ ● ○  ○ ● ● 

LOM2102 การจัดการการจัดซื้อและการจัดหา ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○  ● ○ ○ ● ○  ○ ● ● 

LOM2205 หลักคณิตศาสตร์และสถิติส าหรับ   
โลจิสติกส์ ●  ●   ● ○   ●  ○ ● ○ ●  ● ● 

LOM2206 แคลคูลัส ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 

LOM2202 การส่งออกและน าเข้า ●  ● ○ ○  ● ● ● ●  ○  ●   ● ○ 

LOM3101 การจัดการสินค้าคงคลัง 
และคลังสินค้า ●  ● ○  ○ ● ●  ● ● ● ● ○ ●   ○ 

LOM3102 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
ในงานโลจิสติกส์ ●  ● ○ ○   ●   ● ○ ○ ○   ○ ● 



 

 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

LOM3201 การขนส่งและการกระจายสินค้า ●  ● ○   ● ○  ● ● ○ ● ○   ● ○ 
LOM3301   กลยุทธ์โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ○  ● ● ○  ● ● ●  ○ ○ ● ●   ● ● 

LOM3308 การเป็นผู้ประกอบการโลจิสติกส์ ○ ● ● ● ●  ● ● ● ○  ●  ○ ○ ○ ○ ○ 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน วิชาเอกเลือก                   

LOM1103 กฎหมายแรงงาน     ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● 

LOM2101 การจัดการความสัมพันธ์ใน         
โลจิสติกส์ ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ 

LOM2203 กฎหมายส าหรับการจัดการ 
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ●  ● ●   ○ ●  ●  ● ● ●   ●  

LOM2204 การบรรจุภัณฑ์ส าหรับการจัดการ 
โลจิสติกส์ ●  ● ○   ● ○ ○  ● ○ ○ ○ ●  ○ ● 

LOM2207 การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ 

LOM2208 การจัดการการผลิตและการ
ปฏิบัติการ ● ●    ○ ●   ● ○ ○ ● ○ ●  ●  

LOM3105 การจัดการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ส าหรับ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 

 



 

 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

โซ่อุปทาน 

LOM3106 บูรณาการการจัดการภายใต้แนวคิด
แบบลีน ● ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ 

LOM3107 วิจัยด าเนินการเพ่ือวางแผน 
กลยุทธ์โลจิสติกส์ ●  ○ ○ ○ ○ ●  ○ ●  ○ ● ○ ●  ○ ○ 

LOM3202 การจ าลองสถานการณ์ในโลจิสติกส์ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● 

LOM3203 การศึกษาเวลาและการเคลื่อนไหว ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ 

LOM3204 การจัดการโลจิสติกส์สีเขียวสู่ความ
ยั่งยืน ●  ●    ● ● ● ●  ○ ● ●   ● ○ 

LOM3205 โลจิสติกส์ในอนุภาคลุ่มน้ าโขง ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

LOM3206 การขนส่งหลายรูปแบบ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 

LOM3207 การจัดการโลจิสติกส์ในธุรกิจเกษตร ●  ○  ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 

LOM3302 สัมมนาทางการจัดการโลจิสติกส์ ●   ○    ● ● ○  ● ● ○  ○ ○ ○ 

LOM3303 การแก้ปัญหาทางโลจิสติกส์และ 
โซ่อุปทาน 

○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ● ● 



 

 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

LOM3304 การวัดประสิทธิภาพในงาน 
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ●  ●  ○  ● ●  ● ○ ○ ● ●   ● ○ 

LOM3306 การจัดการโลจิสติกส์จีนสู่การค้า
เอเชียและโลก 

● ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● 

LOM3307 โลจิสติกส์ในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ●  ●   ○  ●  ● ○ ●  ○ ○ ○ ○ ○ 

LOM3309 ภาษาอังกฤษในงานโลจิสติกส์ ●  ●     ●  ○   ○   ● ○  

LOM3310 การจัดการทรัพยากรโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทาน 

● ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ 

กลุ่มวิชาปฏิบัติ                    

LOM4101 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพโลจิสติกส ์ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

LOM4102 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
โลจิสติกส์ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

CO4809 สหกิจศึกษา ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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หมวดที ่5  หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่าด้วย
ประเมินผลการเรียน การส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี และการได้รับปริญญาเกียรตินิยม พ.ศ. 2554 
(ภาคผนวก ง) 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

ให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และน าไปด าเนินการ
จนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา        
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้ โดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถาบันการศึกษาด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการท าวิจัย

สัมฤทธิ์ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุง
กระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและ
หน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะท าด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

2.2.1 ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการ
งานอาชีพ 

2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ใช้บัณฑิต โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การแบบส่งแบบสอบถาม 
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบ
ระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที่ 1 หรือหลังส าเร็จการศึกษา 

2.2.3 การประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสใน

ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและ
เข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 
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2.2.5 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

2.2.6 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตรหรือเป็นอาจารย์พิเศษต่อ
ความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้  และการพัฒนา
องค์ความรู้ของนักศึกษา 

2.2.7 ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ซึ่ง อาทิ (ก)การสอบเข้าแข่งขันบรรจุรับ
ราชการ (ข) จ านวนนักศึกษาท่ีสามารถเขียนหรือน าเสนองานทางวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจ (ค) จ านวน
รางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (ง) จ านวนกิจกรรมที่เข้าร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
3.1 นักศึกษาทีมีสิทธิ์ได้รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้ 

3.1.1 เรียนครบหน่วยกิต และรายวิชาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ในหลักสูตร 
3.1.2 มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับ

คะแนน) 
3.1.3 ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 2 เท่าของระยะเวลาการศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ไม่

นับระยะเวลาการลาพักการศึกษาตามความที่ระบุไว้ 
3.1.4 ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใดๆ กับมหาวิทยาลัย 

3.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจ านงของส าเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้ 
3.2.1 เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร 
3.2.2 ผ่านกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
3.2.3 ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุ ไว้ในข้อ 3.2.1 และ 3.2.2 ยื่นค าร้อง

แสดง ความจ านงขอส าเร็จการศึกษาต่อส่วนส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัย ก าหนด มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติให้ปริญญา 
ในภาคการศึกษานั้น 
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หมวดที ่6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 มีการปฐมนิเทศ แนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการ

วิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน
ทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือ
การลาเพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อฝึกอบรม 
ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 
หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 

2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม 

2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาบริหารธุรกิจและ
เกี่ยวข้อง 

2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นรอง           

2.2.4 จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของคณะจัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม

บริการวิชาการสังคมต่างๆ 
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หมวดที ่7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การบริหารหลักสูตร 
ในการบริหารหลักสูตรจะมีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร อันประกอบด้วยคณบดี รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ ประธานหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีคณบดีเป็นผู้ก ากับดูแล
และคอยให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและ
อาจารย์ผู้สอนติดตามและรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระท าทุกปี
อย่างต่อเนื่อง 

ในแต่ละภาคการศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอนจาก
นักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย

โดยอาจารย์และนักศึกษา
สามารถก้าวทันหรือเป็น
ผู้น าในการสร้างองค์ความรู้
ใหม่ๆทางด้านการจัดการ 
โลจิสติกส์ 

2. กระตุ้นให้นักศึกษาเกิด
ความใฝ่ รู้ มีแนวทางการ
เ รี ย นที่ ส ร้ า ง ทั้ ง ค ว า ม รู้
ความสามารถในวิชาการ
วิชาชีพที่ทันสมัย 

3. ตรวจสอบและปรับปรุง
ห ลั ก สู ต ร ใ ห้ มี คุ ณ ภ า พ
มาตรฐาน 

4. มีการประเมินมาตรฐาน
ของหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

1 .  จั ด ให้ หลั กสู ต รสอดคล้ อ งกั บ
มาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดการโล
จิสติกส์ในระดับสากลหรือระดับชาติ 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมี
การพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 
5 ปี 

3. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนให้มี
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและมี
แนวทางการเรี ยนหรือกิจกรรม
ประจ าวิชาให้นักศึกษาได้ศึกษา
ความรู้ที่ทันสมัยด้วยตนเอง 

4. จัดให้มีผู้สนับสนุนการเรียนรู้และ
หรื อ ผู้ ช่ ว ยสอน เ พ่ื อกร ะตุ้ น ใ ห้
นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้ 

5. ก าหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิไม่
ต่ ากว่าปริญญาโทหรือหรือเป็นผู้มี
ประสบการณ์หลายปีมี จ านวน
คณาจารย์ประจ าไม่น้อยกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

1. หลั กสู ตรที่ ส ามารถ อ้า ง อิ งกับ
มาตรฐานที่ก าหนดโดยหน่วยงาน
วิชาชีพด้านการจัดการโลจิสติกส์ที่
มีความทันสมัยและมีการปรับปรุง
อย่างสม่ าเสมอ 

2. จ านวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติและ
วิชาเรียนที่มีแนวทางให้นักศึกษา
ได้ศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่ได้ด้วย
ตนเอง 

3. จ านวนและรายชื่ อคณาจารย์
ประจ าประวัติอาจารย์ด้านคุณวุฒิ
ประสบการณ์และการพัฒนาอบรม
ของอาจารย์ 

4. จ านวนบุคลากรผู้สนับสนุนการ
เรียนรู้และบันทึกกิจกรรมในการ
สนับสนุนการเรียนรู้ 

5. ผลการประเมินการเรียนการสอน
อาจารย์ผู้สอนและการสนับสนุน
การเรียนรู้ของผู้สนับสนุนการ  
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
 6. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้น า

ในทางวิชาการและหรือเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ 

7. ส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้
ไปดูงานในหลักสูตรหรือวิชาการที่
เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ 

8. จัดท าฐานข้อมูลทางด้านนักศึกษา
อาจารย์ อุปกรณ์ เครื่ องมือวิ จั ย
ง บ ป ร ะ ม า ณ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ
ต่างประเทศผลงานทางวิชาการทุก
ภาคการศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลในการ
ประเมินของคณะกรรมการ 

9.ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร
และการเรียนการสอนโดยบัณฑิตท่ี
ส าเร็จการศึกษา 

เรียนรู้โดยนักศึกษา 
6. ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่

ประกอบด้วยอาจารย์ภายในคณะฯ
ทุก 2 ปี 

7. ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทุกๆ 5 ปี 

 
8. ประเมินผลโดยบัณฑิตผู้ส าเร็จ

การศึกษาทุกๆปี 

 
 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 
คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อ

การเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
คณะมีความพร้อมด้านหนังสือต าราและการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านักหอสมุดกลางที่มี

หนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอ่ืน ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้นส่วนระดับคณะก็มีหนังสือต ารา
เฉพาะทางนอกจากนี้คณะมีอุปกรณ์ท่ีใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
ประสานงานกับส านักหอสมุดกลาง และห้องสมุดคณะฯ ในการจัดซื้อหนังสือและต าราที่

เกี่ยวข้องเพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอนในการประสานการ
จัดซื้อหนังสือนั้นอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจนสื่ออ่ืนๆ
ที่จ าเป็นนอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อ
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หนังสือส าหรับให้ห้องสมุดจัดซื้อหนังสือด้วยในส่วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อยเพ่ือบริการหนังสือต าราหรือ
วารสารเฉพาะทางและคณะจะต้องจัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์เช่นเครื่อง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์คอมพิวเตอร์เครื่องถ่ายทอดภาพ  3 มิต ิเครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสมุดของคณะ ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพ่ือเข้าส านัก

หอสมุดกลาง และท าหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ต ารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ ด้าน
โสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความพอเพียงและ
ความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

 
เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

จั ด ใ ห้ มี ห้ อ ง เ รี ย น 
ห้องปฏิบัติการ ห้องสืบค้น
ข้ อ มู ล เ ฉ พ า ะ ด้ า น  
ทรัพยากร สื่อและช่องทาง
การเรียนรู้  ที่ เ พียบพร้อม 
เพ่ือสนับสนุนทั้งการศึกษา
ในห้องเรียน นอกห้องเรียน 
และเพ่ือการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง อย่ าง เ พียงพอ มี
ประสิทธิภาพ  
 

1. จัดให้มีห้องเรียนมัลติมี เดีย ที่มี
ค ว า ม พ ร้ อ ม ใ ช้ ง า น อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ ทั้งในการสอน การ
บันทึกเพ่ือเตรียมจัดสร้างสื่อส าหรับ
การทบทวนการเรียน 

2 . จั ด เ ต รี ย ม ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ที่ มี
เครื่องมือส าหรับสืบค้นและด าเนิน
กิจกรรมกลุ่ ม  เ พ่ือให้นั กศึกษา
สามารถฝึกปฏิบัติ สร้างความพร้อม
ในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

3.จัดให้มีเครือข่ายและห้องปฏิบัติการ 
ที่มีท้ังเครื่องคอมพิวเตอร์และพ้ืนที่ที่
นักศึกษาสามารถศึกษา ทดลอง หา
ความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง ด้วย
จ า น ว น แ ล ะ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ที่
เหมาะสมเพียงพอ 

4. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้งหนังสือ
ต ารา และสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้  

1. ร ว บ ร ว ม จั ด ท า ส ถิ ติ จ า น ว น
เครื่องมืออุปกรณ์ ต่อหัวนักศึกษา 
ชั่วโมงการใช้งานห้องปฏิบัติการ 
ต่อหัวนักศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาลงเรียนในวิชา
เ รี ย น ที่ มี ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ด้ ว ย
อุปกรณต์่าง ๆ  

3. สถิติของจ านวนหนังสือต ารา และ
สื่อดิจิตอลที่มีให้บริการ และสถิติ
การใช้งานทั้งหนังสือต ารา สื่อ
ดิจิตอล  

4. ผลส า รวจความพึงพอใจของ
นั ก ศึ ก ษ า ต่ อ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติการ  
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3. การบริหารคณาจารย์ 
3.1.การรับอาจารย์ใหม่ 

มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่
จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

 
 

3.2.การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน

การสอนประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชาเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับ
การปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรและได้บัณฑิต
เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

3.3.การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
ส าหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความส าคัญมากเพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจาก

การปฏิบัติมาให้กับนักศึกษาดังนั้น คณะก าหนดนโยบายว่ากึ่งหนึ่งของรายวิชาบังคับจะต้องมีการเชิญ
อาจารย์พิเศษหรือวิทยากรมาบรรยายอย่างน้อยวิชาละ 3   ชั่วโมง และอาจารย์พิเศษนั้นไม่ว่าจะสอนทั้ง
รายวิชาหรือบางชั่วโมงจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงหรือมีวุฒิการศึกษาอย่างต่ าปริญญาโท 

 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
4.1.การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบและมีความรู้
ด้านบริหารธุรกิจ 

4.2. การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตรและจะต้องสามารถบริการให้อาจารย์

สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวกซึ่งจ าเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทางเช่น การเตรียม
ห้องปฏิบัติการในวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ 

 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
5.1.การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 

คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคนโดยนักศึกษาที่มีปัญหา
ในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องท าหน้าที่
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษา
กิจกรรมเพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา 
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5.2.การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
กรณีท่ีนักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค าร้องขอดู

กระดาษค าตอบในการสอบตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 
6. ความต้องการของตลาดแรงงานสังคมและหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

ส าหรับความต้องการก าลังคนสาขาการจัดการโลจิสติกส์นั้นคาดว่ามีความต้องการก าลังคนด้าน
การจัดการโลจิสติกส์เพ่ือตอบสนองสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้น และจากนโยบายและ
ยุทธศาสตร์พบว่าการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจก าลังถูกท้าทายจากปัญหานานัปการ เช่น การเปิดเสรีการค้า
โลก ภาวะโลกร้อน ปัญหาสังคมผู้สูงอายุ ปัญหาราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน รวมถึ ง
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย ที่จะทวีการแข่งขันด้านเศรษฐกิจของประเทศให้ต้อง
พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพให้พอเพียงต่อตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจในอนาคตได้ หลักสูตรจะท าการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือเป็นดัชนีใน
การพัฒนาหลักสูตรให้มีความต่อเนื่อง โดยใช้ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดี -ดี
มากทั้งนี้ คณะฯ โดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย จัดการส ารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อน าข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่อง
กับการประมาณความต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษา 
 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ื อ
ติดตามการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติต่อไปทั้งนี้เกณฑ์การประเมิน
ผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ใน
แต่ละป ี

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5และ   มคอ.
6 ภายใน 30วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา 

X X X X X 

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

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน  

X X X X X 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อ
ป ี

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 
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หมวดที ่8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

ช่วงก่อนการสอนมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับโปรแกรมวิชาและ/
หรือ การปรึกษา หารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนมีการวิเคราะห์ผล
การประเมินการสอนโดยนักศึกษาและการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา  

ด้านกระบวนการน าผลการประเมินไปปรับปรุงสามารถท าโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะ
เพ่ือปรับปรุง  

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถท าโดยการ 
1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา 
1.2.2 การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน  
1.2.3 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่ 
1.2.4 ประเมินจากผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออกการท ากิจกรรม

และผลการสอบ 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยส ารวจข้อมูลจาก 
2.1 นักศึกษาปีสุดท้าย หรือบัณฑิตใหม่ 
2.2 ผู้ใช้บัณฑิต 
2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
2.4 ส ารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา

ตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์) รวมทั้งตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมข้างต้น รวมทั้งการผ่านการประเมิน
การประกันคุณภาพภายใน (IQA) 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร / ประธานหลักสูตร 
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี) 
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ภาคผนวก 
 

ก)   ค าอธิบายรายวิชา 
ข)   ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ค)   ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตรและกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
ง)   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วย การประเมินผลการเรียน การส าเร็จการศึกษา 
     ชั้นปริญญาตรี และการได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม พ.ศ. 2554   
จ)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์       

พ.ศ. 2552 
ฉ)  ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 กับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ พ.ศ. 2552 

ช)  ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 กับ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558 
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ภาคผนวก ก 

ค าอธิบายรายวิชา 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

    5.1 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รหัสวิชา  ชื่อรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา    หน่วยกิต 

GEN1101          คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 
Mathematics in Daily Life 
กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหาและการให้เหตุผล ศึกษาคณิตศาสตร์ที่ 

จ าเป็นและใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพ่ือการค านวณทาง
คณิตศาสตร์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

Mathematical thinking process, problem solving and reasoning, essential  
mathematics for daily life, and using mathematical package computer program.    
 
GEN1102          เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 

Information Technology in Daily Life  
ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อประสม การสื่อสาร 

ข้อมูลและระบบเครือข่าย การบริการและโปรแกรมประยุกต์ในเครือข่ายอินเทอร์ เน็ต พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

Definition, importance, components of information technology,  
multimedia, data communication and computer networks, services and application 
software on the Internet, e-commerce, Internet threats and safety, computer law and 
ethics concerning the use of information and communication technology 
 
GEN1103          วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 

Sciences in Daily life 
การศึกษาพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติและปรัชญาทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทาง 

วิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธรรมชาติที่มีความสัมพันธ์กับมนุษย์
และสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ  และการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวัน 

Study on development of science, the nature and philosophy of science,  
scientific method and science process skills, facts about nature as related to humans and 
other living things and using scientific knowledge for practical applications in daily life 
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รหัสวิชา  ชื่อรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา    หน่วยกิต 

GEN1012  การด ารงชีวิตอย่างมีสุขภาวะ     3(3-0-6) 
    Healthy Living 
ความหมาย ขอบข่าย ความส าคัญและประโยชน์ของการดูแลสุขภาพ การตรวจสอบ

สุขภาพเบื้องต้นด้วยตนเอง พฤติกรรมสุขภาพ  การออกก าลังกาย ภาวะโภชนาการ ยาและสารเสพติด 
สมุนไพรในชีวิตประจ าวัน อนามัยเจริญพันธ์ และสุขภาพจิต  

Meaning, scope, importance and benefits of health care.  Including primary  
self health checking, health behaviors,exercise, nutritional health, drugs and addictive 
substances, herbs in everyday life, reproductive health and mental health. 
 

5.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
 

GEN1021          ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0-6) 
Thai for Communication  
ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทย สภาพปัญหาการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน 

ภาษาหนังสือพิมพ์ และภาษาในสื่อมวลชน ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารที่ถูกต้อง
เหมาะสมทั้งในฐานะผู้รับสารและผู้ส่งสาร ความรู้และหลักการทั่วไปของการฟัง การอ่าน การพูด และการ
เขียน ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยตามรูปแบบที่เหมาะสม เน้นการน าเสนอข้อมูลด้วยการเขียนทั้งการเขียน
เรียงความ การเขียนสรุปความ และการเขียนรายงานทางวิชาการ โดยบูรณาการทักษะด้านภาษาไทย 

This course focuses on general use of Thai language, problems in using  
Thai for general purposes and specific purposes such as Thai language in the news and 
media. The students should comprehend how to use Thai language correctly in 
accordance with socio-hierarchical levels of Thai society, and study general principles in 
listening, reading, speaking, and writing Thai in different communication patterns such as 
narrative, summary, academic writings. 
 
GEN1202  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1    3(3-0-6) 

    English for Communication I 
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้นทักษะการ 

ฟัง การพูด และโครงสร้างไวยากรณ์ขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร ในสถานการณ์
ต่างๆ รวมทั้งเน้นด้านการอ่านและการเขียนประโยคพ้ืนฐาน และข้อความสั้นๆเพ่ือใช้ส าหรับการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน 
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This course aims to develop learners’ listening, speaking, reading, and 
writing skills with special emphasis on listening and speaking abilities, basic grammar 
structures, and vocabularies necessarily for communicative purposes in various situations. 
This course also focuses on basic reading and basic sentences writing for daily 
communication. 

 
รหัสวิชา  ชื่อรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา    หน่วยกิต 

GEN1203          ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2     3(3-0-6) 
English for Communication II 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : GEN1202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน  โดยเน้นโครงสร้าง

ไวยากรณ์ในระดับที่สูงขึ้น  การอ่านและการเขียนตามรูปแบบ ตลอดจนค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ  

This is a continuation of English for Communication 1 intended to develop  
learner’s skills in listening, speaking, reading, and writing with an emphasis on advanced 
grammar structures, formulaic reading and writing patterns, and vocabulary necessarily for 
communicative purposes in various situations. 
 
GEN1022  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1      3(3-0-6) 

    Chinese for Communication I 
ศึกษาระบบเสียงภาษาจีนกลาง เรียนรู้ค าศัพท์ที่ใช้สื่อสารในชีวิต ประจ าวันตั้งแต่ 400 ค า 

ขึ้นไป ศึกษาส านวนและรูปประโยคอย่างง่าย ในสถานการณ์ ต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ในการ
สื่อสารได ้

This course focuses on sound systems of Mandarin Chinese. The students  
will acquire at least 400 vocabularies necessarily for daily conversation and accommodate 
themselves with simple expressions and sentence structures applicable for various 
language situations. 
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GEN1023  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2      3(3-0-6) 
    Chinese for Communication II 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : GEN1204 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1 
ศึกษาค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารภาษาจีนกลางขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่ 400 ค าขึ้นไป 

ศึกษาส านวนและรูปประโยคท่ีซับซ้อนขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ เน้นทักษะการฟัง การพูด การเล่าเรื่อง และ
แสดงความคิดเห็นตามสถานการณ์ท่ีก าหนด 

This course aims to develop learners’ vocabulary acquisition of at least  
400 words needed for communication in basic level of Mandarin Chinese. The students 
will learn complex expressions and sentence structures used in -various language use 
situations that also include the embedded the knowledge of Chinese culture and 
traditions 
 
รหัสวิชา  ชื่อรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา    หน่วยกิต 

GEN1206  ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น     3(3-0-6) 
    Japanese for Basic Communication  
ศึกษาระบบเสียงภาษาญี่ปุ่นและฝึกฝนการเขียนตัวอักษรฮิรางานะเรียนรู้ค าศัพท์ที่ใช้

สื่อสารในชีวิตประจ าวัน ศึกษาส านวนและรูปประโยคอย่างง่าย ในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
น าไปใช้ในการสื่อสารได้ 

This course focuses on studying sound systems of Japanese, practicing 
writing Hiragana Alphabet, and accommodating themselves with vocabulary, simple 
expressions and sentence structures applicable for various language use situations for 
daily communication.  
 
GEN1207  ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น    3(3-0-6) 

    Burmese for Basic Communication 
ศึกษาระบบเสียงภาษาพม่า และฝึกฝนการเขียนตัวอักษรพม่า เรียนรู้ค าศัพท์ที่ใช้สื่อสาร

ในชีวิตประจ าวัน ศึกษาส านวนและรูปประโยคอย่างง่ายในสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
น าไปใช้ในการสื่อสารได้ 

This course focuses on studying sound systems of Burmese, practicing 
writing Burmese Alphabet, and accommodating themselves with vocabulary, simple 
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expressions and sentence structures applicable for various language use situations for 
daily communication.  

 
รหัสวิชา  ชื่อรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา    หน่วยกิต 
GEN1208  ภาษาลาวเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น    3(3-0-6) 

    Lao for Basic Communication 
ศึกษาระบบเสียงภาษาลาว และฝึกฝนการเขียนตัวอักษรลาว เรียนรู้ค าศัพท์ที่ใช้สื่อสารใน 

ชีวิตประจ าวัน ศึกษาส านวนและรูปประโยคอย่างง่าย ในสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าไปใช้
ในการสื่อสารได้ 

This course focuses on studying sound systems of Lao, practicing writing  
Lao Alphabet, and accommodating themselves with vocabulary, simple expressions and 
sentence structures applicable for various language use situations for daily 
communication.  
 
GEN1209  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น    3(3-0-6) 

    Korean for Basic Communication 
ศึกษาระบบเสียงภาษาเกาหลีและฝึกฝนการเขียนตัวอักษรเกาหลี  เรียนรู้ค าศัพท์ที่ใช้

สื่อสารในชีวิตประจ าวัน ศึกษาส านวนและรูปประโยคอย่างง่าย ในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
น าไปใช้ในการสื่อสารได้ 

This course focuses on studying sound systems of Korean, practicing writing 
Korean Alphabet, and accommodating themselves with vocabulary, simple expressions 
and sentence structures applicable for various language use situations for daily 
communication.  
 
GEN1210  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น    3(3-0-6) 

    Vietnamese for Basic Communication 
ศึกษาระบบเสียงภาษาเวียดนาม และฝึกฝนการเขียนตัวอักษรเวียดนาม เรียนรู้ค าศัพท์ที่

ใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวันศึกษาส านวนและรูปประโยคอย่างง่ายในสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
น าไปใช้ในการสื่อสารได้ 

This course focuses on studying sound systems of Vietnamese, practicing 
writing Vietnamese Alphabet, and accommodating themselves with vocabulary, simple 
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expressions and sentence structures applicable for various language use situations for 
daily communication.  
 
GEN1211  ภาษามาลายูเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น    3(3-0-6) 

    Malay for Basic Communication 
ศึกษาระบบเสียงภาษามาลายู และฝึกฝนการเขียนตัวอักษรมาลายูเรียนรู้ค าศัพท์ที่ใช้

สื่อสารในชีวิตประจ าวัน ศึกษาส านวนและรูปประโยคอย่างง่าย ในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
น าไปใช้ในการสื่อสารได้ 

This course focuses on studying sound systems of Bahasa Malayu, 
practicing writing Bahasa Malayu Alphabet, and accommodating themselves with 
vocabulary, simple expressions and sentence structures applicable for various language 
use situations for daily communication.  

 
รหัสวิชา  ชื่อรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา    หน่วยกิต 

GEN1212  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับนักศึกษานานาชาติ   3(3-0-6) 
    Academic English for International Students  
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ทั้ง 4 ทักษะ รวมทั้งทักษะการคิด และการ

เรียนรู้แบบพ่ึงตนเอง  เน้นการอ่านเชิงวิชาการ การสรุปความ การอ่านเชิงวิเคราะห์ และการตีความ  
กระบวนการเขียน การเขียนความเรียงเชิงวิชาการโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการอ่านวิ เคราะห์และอ้างอิงข้อมูล
อย่างถูกต้องและเหมาะสมการพูดแบบฉับพลัน การน าเสนอผลงานปากเปล่า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
การแสดงความคิดเห็นในสาขาวิชาของตน ด้านการฟัง เน้นการฟังบรรยายและการจดบันทึกจากการฟัง 

The development of academic English skills integrated with four language 
skills, thinking skills and autonomous learning, the integration of reading and 
interpretation skills, the emphasis on process of writing to enable learners to effectively 
use the information gained from reading to support statement and to use appropriate 
citation to avoid plagiarism,  the focus on impromptu situations, oral presentation and the 
sharing and exchanging of ideas on issues related to the learners’ content areas, and the 
focus on listening to English lectures and taking notes.  
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GEN1213  การเรียนรู้แบบอิงเนื้อหาวิชา     3(3-0-6) 
    Content-based Language Learning 
การบูรณาการทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน ทักษะการคิด และการเรียนรู้  ภาษาอังกฤษ

เข้ากับเนื้อหาวิชาในสาขาต่าง ๆ  การเรียนการสอนเป็นการท างานร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอนในภาควิชา
ต้นสังกัดของนักศึกษาและอาจารย์ภาษาอังกฤษ  การเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และมีความยืดหยุ่นสูง 
ขึ้นอยู่กับความต้องการและความสนใจของผู้เรียน รวมถึงภาควิชาต้นสังกัดของนักศึกษา 

The focus on content-based, the integration of a variety of skills listening, 
speaking, reading, writing, thinking-through content area learning, The cooperation from 
both content area and English language skills to design learning activities with highly 
learner-centered and dynamic, the emphasis on the content designed from the interest 
and needs of learners, or the requirements of the learners’ academic departments  
 

5.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   
 

รหัสวิชา  ชื่อรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา    หน่วยกิต 
GEN1031  สุนทรียภาพแห่งชีวิต     3(3-0-6) 
  Aesthetics of Life 

ศึกษาปรัชญา ความหมาย และความส าคัญของสุนทรียศาสตร์  โดยเน้นให้ผู้เรียนได้เห็น
คุณค่า ประวัติความเป็นมา รูปแบบ ประเภท และองค์ประกอบต่างๆของความงามด้านทัศนศิลป์ (Visual 
Arts) ศิลปะการละคร (Drama) และดนตรี (Music) เพ่ือให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้งทาง
สุนทรียภาพทั้งไทยและสากล    

The study of philosophy, meaning and the importance of aesthetics of life 
emphasizing the learners’ appreciation on the background, pattern, type and other 
components of visual arts, drama and music in order to experience in both Thai and 
international awareness of aesthetics.  
 

GEN1032  ทักษะชีวิต      3(3-0-6) 
    Life Skills  
ศึกษาถึงทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตประจ าวัน  ทักษะเฉพาะบุคคล ทักษะทาง

สังคม  และทักษะการประกอบอาชีพ เน้นพัฒนาสุขภาวะทางกาย จิตใจ  อารมณ์ สังคม  การเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  การพัฒนาบุคลิกภาพ การเข้าสมาคม การอยู่ร่วมกันใน
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สังคม  ทักษะการติดต่อสื่อสาร การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความสุข และเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม  เรียนรู้จากกรณีศึกษาและสถานการณ์จริง 

The study of necessary skills for life, personal skills, social skills, and 
occupational skills, emphasizing physical, mential, emotional and social development 
with the enhancement of morality, ethics and desirable values, the development of 
personality, socialization,harmonious living in the society, communication skills, living skills 
under the sufficiency economy philosophy with happiness and devotion to the  society 
through learning from case studies and real life situations. 

 
GEN1033  ล้านนาศึกษา      3(3-0-6) 
  Lanna Studies  

ศึกษาแนวคิดและระเบียบวิธีศึกษาสังคมและวัฒนธรรมล้านนา  ประวัติศาสตร์ของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ในล้านนา ปัจจัยที่ก าหนดลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมล้านนา ความรู้เรื่องภาษาและ
วรรณกรรม ศาสนาและพิธีกรรม การละเล่นและศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน สถาปัตยกรรมและประติมากรรม  
รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่านิยม และแนวโน้มสังคมและวัฒนธรรมล้านนา 

The concept and methodology for the study of society and Lanna culture,  
the history of ethnic groups in Lanna Kingdom, the factors influencing Lanna society and 
culture, language and literature, reiligion and rituals, folk playing and performance, 
architecture and sculpture, including local wisdom, value, and the trend of Lanna society 
and culture.  
 
GEN1134  ความจริงของชีวิต       3(3-0-6) 

    Meaning of Life 
ศึกษาสาระส าคัญแห่งความจริงของชีวิต  จุดมุ่งหมายและคุณค่าของชีวิตตามแนวศาสนา

และปรัชญา การศึกษาความจริงของชีวิตในแต่ละช่วงวัยเพ่ือการรองรับปรับปรนการด าเนินชีวิตได้อย่าง
รู้เท่าทัน  การมองความจริงของชีวิตและการด าเนินชีวิตตามแนวศาสนาต่าง ๆ เพ่ือน าไปสู่เป้าหมาย  คือ 
การมีชีวิตที่สันติสุขและสังคมท่ีสันติภาพ 

This course focuses on studying the essence of meaning of life, the aims 
and values of life in accordance with principles of religion and philosophy; studying the 
meaning of life in each age to accommodate the pace of life, the vision on the meaning 
of life and the way of life according to various religions to contribute to the goal of 
peaceful life and society.       
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5.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
 

รหัสวิชา  ชื่อรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา    หน่วยกิต 

GEN1041   สังคมโลกและภูมิภาค     3(3-0-6) 
    World and  Regional  Society 
ศึกษาที่ตั้งและสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ในแต่ละภูมิภาคของโลก ความสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ปรากฏการณ์ข้ามวัฒนธรรม คุณลักษณะเฉพาะ
ของผู้คน  ความร่วมมือที่ส าคัญ  สภาวะการพัฒนาและแหล่งสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่  การเคลื่อนย้าย
ผู้คน  ความคิด  นวัตกรรมและข้อมูลข่าวสาร  กระแสโลกาภิวัตน์และแนวทางในการปรับตัว  ทั้งนี้ให้ศึกษา
เชิงลึกต่อภูมิภาคที่ประเทศไทยตั้งอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เกี่ยวกับความร่วมมือ และความสัมพันธ์
ระหว่างไทยและภูมิภาค  รวมทั้งบทบาทและคุณค่าของไทยในภูมิภาคและโลก 

Study geographic location and environment around the  world  - man and  
environment relationship, cultural identity, cross-culture, human characteristics, co-
operation, development and innovation, thought and innovation movement, information 
transfer, globalization and adaptation. Deep approach on regional area in term of co-
operation and relationship between Thailand and the region  including role and value of 
Thailand in  regional  and global area. 
 
GEN1042  สังคมไทยและท้องถิ่น      3(3-0-6) 

    Thai and Local Society 
ศึกษาสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์วัฒนธรรมของประเทศไทย สภาพทางนิเวศวิทยา

วัฒนธรรมและการจัดการการสิ่งแวดล้อม ความเป็นมาของชนชาติไทย อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์  ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ระบบการผลิตเพ่ือการค้าและระบบเศรษฐกิจพอเพียง ระบบ
การเมือง การปกครองและกฎหมาย  บทบาทของไทยในฐานะเป็นศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และ
อาเซียน ทั้งนี้ให้ศึกษาเชิงลึกในบทบาทและคุณค่าของภาคเหนือและท้องถิ่นล้านนาที่มีต่อประเทศไทย 

Study cultural environment of Thailand, cultural ecology , environmental 
management ,Thai background, ethnic identity, cultural diversity, wisdom, commercial and 
sufficient production,  political,  government,  and law.  Role of Thailand in Greater 
Mekong   Sub-region (GMS) and in Asian . Deep approach to role and status of Northern 
Thailand and Lanna  society to nation. 
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GEN1143          ประชาคมอาเซียน        3(3-0-6) 
                      ASEAN Community 

ศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา  ลักษณะทางภูมิศาสตร์  เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม  การเมือง และสิ่งแวดล้อมของประเทศในประชาคมอาเซียน การพัฒนการของการรวมกลุ่มเป็น
ประชาคมอาเซียน  ข้อมูลที่จ าเป็นของประเทศต่างๆในกลุ่มประชาคมอาเซียน ความสัมพันธ์ทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมืองในอาเซียน  ผลกระทบของการรวมกลุ่ม  บทบาทและแนวทางการ
เตรียมความพร้อมของไทยในประชาคมอาเซียน ความเป็นพลเมืองอาเซียน  แนวทางที่ท าให้ความร่วมมือ
ประชาคมอาเซียนบรรลุผลส าเร็จ และเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลดีต่อประเทศไทยและสมาชิกประชาคม
อาเซียน 

Deep approach about background, geography, economics, society, culture,  
politics, and environment of countries in ASEAN community; the development of ASEAN 
community; essential data of each country; economic, social, politic, and cultural relation 
in ASEAN community; the impack from ASEAN community; role and guideline for 
preparedness of Thailand to ASEAN community; ASEAN civic behavior; and a coordination 
guideline for success of ASEAN community and appropriate change of Thailand and 
ASEAN community. 
 
GEN1044  จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาสังคม     3(3-0-6) 
   Psychology for Social Development   

ศึกษาทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยา  สภาวะและกระบวนการทางจิตวิทยาของบุคคล
และกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการรู้จักแลเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน หลักการด ารงชีวิตอย่างผสมกลมกลืนกับชุมชน  
สังคมประเทศชาติ และโลก  ความเครียดและการจัดการความเครียด  การเป็นผู้น าและสมาชิกที่ดีในสังคม 
การมีมนุษย์สัมพันธ์การติดต่อสื่อสาร  การท างานเป็นทีม  การสร้างองค์กรความสุข  การแก้ปัญหาโดยสันติ
วิธี  การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  และแนวทางในการสร้างความสามัคคีของคนในชาติทั้งนี้
เพ่ือให้เกิดพลเมืองดีของสังคม มีจิตอาสา และจิตสาธารณะ 

Study of psychological theories and principles, psychological conditions 
and process of individuals and groups on self and others understanding, principles for 
harmoniously living with community, society, the nation and the world, stress and stress 
management, leadership and good members of society, relationship, communication, 
teamwork, organizational pleasure creation, problem solving by peaceful means,- 
management for good governance, and national unity creation guidelines for good citizens 
of society, voluntary mind and public mind 
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GEN1144  การเมืองการปกครองของไทย     3(3-0-6) 
    Thai Politics and Government 
ศึกษา สถาบันและกระบวนการเมืองไทย ประวัติศาสตร์การปกครองไทย วิเคราะห์

การเมืองและพฤติกรรมทางการเมืองไทย  วิเคราะห์บทบาทของสถาบันทางการเมืองไทย สถาบันกษัตริย์  
คณะรัฐมนตรี  รัฐสภา ศาล พรรคการเมือง การเลือกตั้ง การบริหารราชการและการปกครองท้องถิ่น   

The history of institutions  and  political  processes  in  Thailand;   analysis   
of  politics  and  political behaviors; and the roles of political institutions in Thai politics, 
including the the Thai royal institute, cabinets, parliamentary system, political party 
system, elective process, civil service system, and local government. 

 
GEN1145  กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 
     Law in Daily Life   

ศึกษากฎหมายทั่วไปที่ประชาชนควรทราบและจ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นต้นว่า  
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย บุคคล นิติกรรมสัญญา เอกเทศสัญญา ครอบครัว ประมวล
กฎหมายอาญาว่าด้วย เจตนา ประมาท ตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน จ าเป็นและป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย 
บันดาลโทสะ พระราชบัญญัติจราจร พระราชบัญญัติยาเสพติ  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 
พระราชบัญญัติสัญชาติ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วย จับ ค้น ปล่ อย สิทธิใน
กระบวนการยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและอาญา  
  General laws that people need to understand and essential for daily 
life, for instances - civil and commercial code in cases of person, legal act and contract 
law, specific contract, family; criminal code in cases of - intention, carelessness, culprit, 
user, supporter, necessity and prevention by the law, anger, traffic act, narcotics act, 
consumer protection act, nationality act; code of criminal procedure in cases of–
arrestment, investigation, release; the right to justice process, and civil procedure. 
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หมวดวิชาเฉพาะและ หมวดวิชาเลือก 

   รหัสวิชา      ชื่อรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา                 หน่วยกิต 

BA1104 การบัญชีทั่วไป 3(2-2-5) 
 (General Accounting ) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  ไมมี่ 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :  ไม่มี 

ความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการทางบัญชี วัตถุประสงค์ ประโยชน์และความส าคัญของ
ข้อมูลการบัญชี แม่บทการบัญชี ความหมายของ สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้และค่าใช้จ่าย สมการทาง
บัญชี การวิเคราะห์รายการค้าและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี 
การจัดท างบทดลอง กระดาษท าการ งบการเงินเพ่ือการวัดผลการด าเนินงานและแสดงฐานะทางการเงิน
ของธุรกิจประเภทต่างๆ เช่น ธุรกิจให้บริการ ธุรกิจซื้อมาขายไป และธุรกิจอุตสาหกรรม 

 
BA1201 หลักการบริหารธุรกิจ 3(3-0-6) 

 (Principles of Business Management) 
ลักษณะธุรกิจ สภาพแวดล้อมของธุรกิจ หลักเกณฑ์และแนวความคิดในการจัดตั้งองค์การ

ธุรกิจ รูปแบบต่างๆ ของธุรกิจ หน้าที่หลัก (Basic Functions) ในการประกอบธุรกิจ เช่น การผลิต 
การตลาด การเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ลักษณะองค์การ กระบวนการจัดการ เช่น การวางแผน 
การจัดองค์การ การน า การควบคุม และพัฒนาองค์การ ปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมาย และ
นโยบายที่ตั้งไว้ 

 

BA1302 การจัดการการเงิน 3(3-0-6) 
 (Financial Management) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :  ไมมี่ 

ศึกษาขอบเขต บทบาทและหน้าที่ของการจัดการการเงินขององค์การธุรกิจ เป้าหมาย 
ความส าคัญของการเงินธุรกิจ หลักการเบื้องต้นในการวางแผนทางด้านการเงิน การจัดหาเงินทุนเพ่ือใช้ใน
การด าเนินธุรกิจ การจัดสรรเงินทุน การควบคุมการใช้เงิน การลงทุน การเพ่ิม -ลดทุน นโยบายการ
จดัสรรก าไรปันผลและการจ่ายปันผล 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 BA2211 เศรษฐกิจดิจิทัล 3(3-0-6) 

 (Digital Economy)  
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :  ไม่มี 

ความเป็นมาของเศรษฐกิจดิจิทัล โครงสร้างส าคัญของเศรษฐกิจดิจิทัล ได้แก่ อุตสาหกรรม
ฮาร์ดแวร์ อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ อุตสาหกรรมด้านการสื่อสารคมนาคม และอุตสาหกรรมด้านบริการ 
ศึกษาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจให้แก่องคก์ร รวมถึงสร้างความพร้อมให้แก่องค์การในการด าเนิน
ธุรกิจในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล 

 
BA3304 การบัญชีส าหรับผู้บริหาร 3(3-0-6) 

 (Accounting for Manager)  
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  BA1104 การบัญชีทั่วไป  

                                  (General Accounting) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :  ไม่มี 

การพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนการควบคุม และการ
ตัดสินใจ โดยศึกษาเก่ียวกับการบัญชีต้นทุนรวม และการบัญชีต้นทุนผันแปร การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณต้นทุน ปริมาณก าไร การวิเคราะห์ต้นทุนภาษี และข้อจ ากัดของข้อมูลต่าง ๆ การจัดท า
งบประมาณ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงทางการเงิน และงบกระแสเงินสด 

 
BA4201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 

 (Strategic Management) 
ศึกษาแนวคิดการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์  ความแตกต่างของการวางแผนและ

การบริหารทั่วไป องค์ประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์การก าหนดเป้าหมายของธุรกิจ กระบวนการ
และเทคนิคการวางแผน การวางนโยบายธุรกิจ โครงสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการแข่งขัน การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก กลยุทธ์รวมของธุรกิจ การประเมินผลและการติดตาม 
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EC1103 หลักเศรษฐศาสตร์   3(3-0-6) 
 (Principles of Economics) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :  ไม่มี 

ความรู้พ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และการตัดสินใจของบุคคล หน่วย
ธุรกิจและรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ การศึกษาประกอบด้วย อุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพ ทฤษฎี
ผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ตลาดและการก าหนดราคา รายได้ประชาชาติ และตัวแปรก าหนดรายได้
ประชาชาติ นโยบายการเงินและนโยบายการคลัง การค้าระหว่างประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจ 

  
 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

EC3301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3(3-0-6) 
 (Quantitative Analysis) 

ศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจ และประโยชน์ของการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์เชิง
ปริมาณ เพ่ือช่วยในการตัดสินใจ ได้แก่ ความน่าจะเป็น แผนภูมิเพ่ือการตัดสินใจ (decision tree) ตัว
แบบเชิงสินค้าคงคลัง (inventory model) โปรแกรมเชิงเส้นตรง (linear programming) เทคนิคการ
ประเมินผลและการตรวจสอบโครงการ (PERT/CPM) ตัวแบบของมาร์คอฟ (Markov model) ทฤษฎี
เกม (game theory)  แถวรอคอย (queuing)  และการจ าลองเหตุการณ์ (simulation) 

 
GM2102 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 

 (Taxation and Business Laws) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   : ไม่มี 

ความหมายของภาษีอากร ประเภทภาษีอากร วิธีการจัดเก็บภาษีอากร และประเภทของ    
ผู้เสียภาษี รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การท านิติกรรม 
สัญญา ประเภทของสัญญาต่างๆ และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 

 
GM3901 การวิจัยทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

 (Principles of Business Research) 
ศึกษาความหมาย บทบาท ความส าคัญและประโยชน์ของการวิจัยทางธุรกิจจรรยาบรรณ

ของนักวิจัย ประเภทของการวิจัยทางธุรกิจ ขั้นตอนการวิจัย การเลือกปัญหาการวิจัย การก าหน ด
จุดมุ่งหมาย การตั้งค าถามในการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่างตัวแปร และเทคนิคการตั้งสมมติฐาน    
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การเลือกรูปแบบการวิจัย เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่สอดคล้องกับการวิจัยแบบต่างๆ 
การวิเคราะห์ข้อมูลการน าคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการเตรียมข้อมูลและประมวลผลข้อมูล การเขียนเค้า
โครงการวิจัยการเขียนรายงานการวิจัย การประเมินผลการวิจัย 

 
HR2402 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 

 (Human Resource Management) 
แนวความคิดสมัยใหม่ในการใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การ บทบาท

หน้าที่และความส าคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดจ าหน่วยงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ การ
วางแผนบุคลากร การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าท างาน การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพคน การ
บริหารค่าจ้างและเงินเดือน การจัดให้สวัสดิการ และประโยชน์เกื้อกูล ตลอดจนวิธีธ ารงรักษาบุคลากรให้
เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การรักษาระเบียบวินัยและแรงงาน
สัมพันธ์ กรณีศึกษาองค์การธุรกิจที่ประสบความส าเร็จในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 
LOM1101 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 

 (Logistics and Supply Chain Management) 
ความหมาย ขอบเขตของโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กิจกรรมและการด าเนินงานของโลจิสติกส์

และโซ่อุปทานในภาพรวมตั้งแต่ การวางแผน  การจัดซื้อ การควบคุมสินค้าคงคลัง การผลิตและ
ปฏิบัติการ การขนส่ง การบรรจุภัณฑ์ สินค้าคงคลังและคลังสินค้า แนวคิดของความส าคัญของโลจิสติกส์
และโซ่อุปทานที่มีต่อธุรกิจ 

   
LOM1102 การประกันภัยการขนส่ง     3(3-0-6) 

 (Transport Insurance) 
ศึกษาลักษณะความเสี่ยงภัยในการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง ทั้งทางบก ทางน้ า 

และทางอากาศ การเลือกการประกันภัยที่เหมาะสมกับการขนส่ง รวมไปถึงการศึกาขอบเขตความ
คุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยที่เก่ียวข้อง 

 
LOM1103 กฎหมายแรงงาน 3(3-0-6) 

 (Labor Law) 
ศึกษาและวิเคราะห์กฎหมายพ้ืนฐานด้านแรงงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจ่าย

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ การประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนเงินส ารองเลี้ยงชีพ การสรรหา
และคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การธ ารงรักษาบุคลากรใน
องค์กร 
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LOM2101 การจัดการความสัมพันธ์ในโลจิสติกส์ 3(3-0-6) 
 (Relation Management in Logistics) 

แนวคิดและวิธีการปฏิบัติที่จะน าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล หน่วยงาน 
และองค์กร และแนวทางการบริหารความสัมพันธ์ทั้งกับลูกค้าในเชิงการสร้างสัมพันธภาพ ระหว่าง ธุรกิจ
กับลูกค้า การดูแลลูกค้า อย่างมีประสิทธิภาพ และการบริหารความสัมพันธ์กับผู้ขายปัจจัยการผลิต 
เพ่ือให้การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานมีประสิทธิภาพสูงสุด 

   
LOM2102 การจัดการการจัดซื้อและการจัดหา 3(3-0-6) 

 (Purchasing and Procurement Management) 
การคาดคะเนความต้องการของลูกค้าด้วยเทคนิคการพยากรณ์ต่างๆ เพ่ือน ามาก าหนด

บทบาทและนโยบายในการจัดหาวัตถุดิบ ส่วนประกอบ และสินค้าส าเร็จรูป การคัดเลือกและประเมินผู้
จัดส่งสินค้าและวัตถุดิบ การวางแผนและรายงานการจัดซื้อ การตัดสินใจเลือกผลิตเองหรือซื้อ การเจรจา
ต่อรอง ประวัติ ความเป็นมา และการวางแผนความต้องการวัสดุ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้าน
การจัดหา 
   
LOM2205 หลักคณิตศาสตร์และสถิติส าหรับโลจิสติกส ์ 3(3-0-6) 

 (Principles of Mathematich and Statistisc for Logistics)         
              ศีกษาถึงกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล อนุพันธ์ การประยุกต์ 
อินทิเกรชันและการประยุกต์ศึกษาคณิตศาสตร์ที่จ าเป็น และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพ่ือ
การค านวณในกระบวนการโลจิสติกส์ รวมไปถึงความหมายของสถิติ ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ การ
แจกแจง การหาแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางและการกระจาย หลักเบื้องต้นของความน่าจะเป็น การนับและ
การเรียงล าดับการใช้สถิติเพ่ือการตัดสินใจความหมายของสถิติ ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ ประเภท
ของสถิติ การแจกแจง การหาแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางและการกระจาย หลักเบื้องต้นของความน่าจะเป็น 
การนับและการเรียงล าดับ   การใช้สถิติเพ่ือการตัดสินใจ สถิติประยุกต์ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการ
ถดถอย อนุกรมเวลา เลขดรรชนี การพยากรณ์ ส าหรับการใช้งานทางโลจิสติกส์  

 
LOM2202 

 
การส่งออกและน าเข้า 

 
3(3-0-6) 

 (Export - Import) 
              ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการะบวนการส่งออกและน าเข้าสินค้า วิธีการเข้าสู่ตลาด
ต่างประเทศ การวางแผนและก าหนดนโยบาย กฎระเบียบ รูปแบบการเชื่อมโยงการ ขนส่ง 
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีส่งผลกระทบทางการค้า พิธีการศุลกากร การเสนอและการต่อรองราคา การ
ช าระเงิน เงื่อนไขทางการค้า (Inco terms) การจัดการประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชน  
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LOM2203 กฎหมายส าหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 
 (Law for Logistics and Supply Chain Management) 

              ศึกษาแนวคิด และหลักกฎหมาย และกฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับ
พัฒนาการของกระบวนการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานตามกรอบความเชื่อมโยงแนวเส้นทางเศรษฐกิจ 
(NSEC) ใน GMS และความร่วมมือภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้แก่ กฎหมายด้านการ
ขนส่งรูปแบบต่าง ๆ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ กฎหมายและวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับพิธีศุลกากร กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคบที่เกี่ยวกับการน าเข้า ส่งออก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายที่เก่ียวกับการประกันภัย  

 
LOM2204 การบรรจุภัณฑ์ส าหรับการจัดการโลจิสติกส์ 3(2-2-5) 

 (Packaging  for Logistics Management) 
              ศึกษาถึงหน้าที่และความส าคัญของการบรรจุภัณฑ์  คุณสมบัติของวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
บรรจุหีบห่อรวมถึงการวางแผนและวิเคราะห์ระบบบรรจุภัณฑ์ในงานโลจิสติกส์ เช่น การถนอมและความ
ปลอดภัย  การน ากลับมาใช้ใหม่  การจัดเก็บและการเคลื่อนย้าย  การบรรจุหีบห่อทางพาณิชย์  ศึกษา
ต้นทุนบรรจุภัณฑ์ กฎหมายและมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ รวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อ การตัดสินใจด้านบรรจุ
ภัณฑ์ และต้นทุนของบรรจุภัณฑ์  
   
LOM2206 แคลคูลัส 3(3-0-6) 

 (Calculus)   
              ศึกษาเกี่ยวกับ ฟังก์ชั่นและกราฟของฟังก์ชั่น ลิมิตเบื้องต้น ความต่อเนื่อง หลักพ้ืนฐานของ
อนุพันธ์ ค่าเชิงอนุพันธ์ของฟังก์ชั่น การประยุกต์อนุพันธ์ การอินทิเกรด เทคนิคการอินทิเกรด และการ
ประยุกต์อินติกรัล การอินทิเกรดทีละส่วน การอินทิเกรดฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ  
 
LOM2207 การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ 3(3-0-6) 

 (Logistics Cost Management) 
เพ่ือศึกษาการคิดและการวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ การค านวณสัดส่วนต้นทุนทางโลจิสติกส์

ต่อยอดขาย หรือก าไร ศึกษาการบริหารจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ มาตรฐานต้นทุนโลจิสติกส์ใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงศึกษาวิธีการลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ 
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LOM2208 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 3(3-0-6) 
 (Production and Operation Management) 

ศึกษาถึงหลักการจัดการการผลิต  การวางแผนกลยุทธ์ ระบบการผลิต การวางแผนการผลิต 
การจัดการกระบวนการผลิต การขนถ่ายวัสดุและผลิตภัณฑ์ ต้นทุนการผลิต ประสิทธิภาพการผลิต การ
บริหารการผลิตและเทคโนโลยี กระบวนการผลิตสมัยใหม่ การวางแผนและจัดการวัสดุคงคลัง การ
วางแผนความต้องการวัสดุ การวางผังโรงงานและสิ่งอ านวยความสะดวก การควบคุมคุณภาพ ระบบ
มาตรฐาน ระบบการประกันคุณภาพ 
   
LOM3101 การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า  3(2-2-5) 

 (Inventory and Warehouse Management)   
              ศึกษาหลักการจัดการ วิธีปฏิบัติและควบคุมสินค้าคงคลัง เทคนิคในการจัดการและควบคุม
สินค้าคงคลัง การหาปริมาณและเวลาของสินค้าคงคลัง การหาปริมาณมูลภัณฑ์กันชน การตัดสินใจด้าน
วัสดุคงคลัง การจัดการสินค้าคงคลังแบบทันเวลาพอดี ลักษณะ หน้าที่หลักของคลังสินค้า การจัดวางผัง
ท าเลที่ตั้ง ประเภทของสินค้า บทบาทการกระจายสินค้า ประเภทของศูนย์กระจายสินค้า รวมทั้งเครื่องมือ 
อุปกรณ์การขนถ่ายล าเลียง ตามมาตรฐานโลจิสติกส์  
 
LOM3102 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการในงานโลจิสติกส์ 3(3-0-6) 

 (Information System for Logistics Management)   
              ความส าคัญและบทบาทของสารสนเทศในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานกระบวนการ
ท าเหมืองข้อมูลและการประยุกต์ใช้เพ่ือค้นหาสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเทคนิคและการจัดการ
สารสนเทศด้วยโปรแกรมประยุกต์การแก้ปัญหาและหาค าตอบที่ดีที่สุดโดยขั้นตอนด าเนินงานทาง
สารสนเทศ การน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบที่เหมาะสม  
 
LOM3105 การจัดการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ส าหรับโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 

 (Strategic Communication Management for Supply Chain)   
              แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ การสร้างและสื่อสารแบรนด์ระหว่าง
องค์กรในโซ่อุปทาน ระดับสินค้าและบริการ การใช้เครื่องมือหลักในการสื่อสารแบรนด์ โดยเน้นหลักการ 
แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการด าเนินงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา จรรยาบรรณ
และความรับผิดชอบต่อสังคมในการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ของโซ่อุปทานเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพทางการ
แข่งขันของทั้งโซ่อุปทานแบบบูรณาการ  
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LOM3106 บูรณาการการจัดการภายใต้แนวคิดแบบลีน 3(3-0-6) 
 (Integrated Management under Lean Concept)   

              ความหมาย นิยามและเครื่องมือในการจัดการ การจัดซื้อ การจัดการด าเนินการและการ
จัดการการผลิต กระบวนการในการตัดสินใจ การจัดหาผู้ให้บริการภายนอก การประมาณการณ์ต้นทุน
และกระแสเงินสดของโซ่อุปทาน วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต้นทุนเพ่ือการตัดสินใจด้านโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน วิธีการวัดและการควบคุมผลการปฎิบัติงาน ลีนซิกซ์ซิกม่า การระบุคุณค่าสู่ลูกค้า การระบุ    
สายธารคุณค่าการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องเพ่ือไปสู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน การประยุกต์ใช้
หลักการบริหารจัดการแบบลีนในการบริหารองค์กร การใช้หลักการของลีนการบูรณาการกับการพัฒนา
คน เทคโนโลยี กระบวนการ สินค้าเพ่ือเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันที่ยั่งยืนให้แก่องค์กร  

 
LOM3107 

 
วิจัยด าเนินการเพ่ือวางแผนกลยุทธ์โลจิสติกส์ 

 
3(3-0-6) 

 (Operational Research for Logistics Strategic Planning)   
              การใช้ระบบสารสนเทศข้อมูลทางด้านโลจิสติกส์ในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรม
เวลาโดยวิธีต่างๆ เช่น นาอีฟ การหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เทคนิคเอ็กซ์โปเนนเชียล การวิเคราะห์ความ
ถดถอยและแบบจ าลอง เพ่ือก าหนดยุทธวิธีและแผนการด าเนินการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ 
การประเมินแผน การเลือกใช้ดัชนีชี้วัดสมรรถภาพที่เหมาะสมเพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ ติดตามและ
วินิจฉัยผลการด าเนินงานของแผนกลยุทธ์ทางด้านโลจิสติกส์ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ กรณี
ตัวอย่างการวางแผนกลยุทธ์ทางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่ประสบความส าเร็จ  

 
LOM3201 การขนส่งและการกระจายสินค้า 3(3-0-6) 

 (Product Transportation and Distribution)   
              ศึกษาความหมาย ความส าคัญ รูปแบบ และบทบาทของการขนส่งต่อการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน ศึกษาระบบการขนถ่ายสินค้า การจัดการการขนส่งทางน้ า ทางบก ทางอากาศ และการ
ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ การขนส่งระหว่างประเทศ ตลอดจนการประมาณการต้นทุนขนส่ง รูปแบบ
และการจัดการการกระจายสินค้าในโซ่อุปทาน รวมถึงหลักการเกี่ยวกับการหาท าเลที่ตั้งส าหรับการ
กระจายสินค้า  

 

LOM3202 การจ าลองสถานการณ์ในโลจิสติกส์ 3(2-2-5) 
 (Simulation in Logistics)   

              ประวัติ ความเป็นมาของการจ าลองสถานการณ์ ประเภทของการจ าลองสถานการณ์ 
โปรแกรมส าเร็จรูปในการจ าลองสถานการณ์ที่ใช้ในงานดด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ฝึกปฏิบัติจ าลอง
สถานการณ์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป การแปลผลการวัดประสิทธิภาพจากการท างานด้วยโปรแกรม  
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LOM3203 การศึกษาเวลาและการเคลื่อนไหว 3(3-0-6) 
 (Time and Motion Study)   

              ศึกษาเวลาท างานของตน วิธีจัดเวลาท างาน เทคนิคการสร้างแผนภูมิการผลิต  การ
เคลื่อนไหวแบบประหยัด ความเม่ือยล้า การพักผ่อนในขณะปฏิบัติและวิธีการท างานให้ง่ายขึ้น วิเคราะห์
การเคลื่อนไหวอย่างละเอียด การจัดงานทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาเวลาและหาเวลามาตรฐาน
ในการท างานของตน  
 
LOM3204 

 
การจัดการโลจิสติกส์สีเขียวสู่ความยั่งยืน 

 
3(3-0-6) 

 (Green Logistics Management towards Sustainability)   
              แนวคิดโลจิสติกส์แบบย้อนกลับ (Reverse Logistics) ตามแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวและ      
โลจิสติกส์สีเขียว ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดรวมถึงการ
ลดของเสีย หรือวัสดุเหลือใช้จากโซ่อุปทาน โดยสร้างระบบการจัดการร่วมกับจิตสานึกความรับผิดชอบ
ต่อสังคมเป็นส าคัญ แนวทางในการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนศึกษา
ถึงมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจ  

 
LOM3205 โลจิสติกส์ในอนุภาคลุ่มน้ าโขง 3(2-2-5) 

 (Logistics in Greater Mekong Subregion)   
              ศึกษาความหมาย บทบาท และบริบทของประเทศอนุภาคลุ่มน้ าโขงได้แก่ เมียนมาร์ ลาว 
กัมพูชาเวียดนามและจีนตอนใต้ (ยูนนาน)ในด้านความร่วมมือในการพัฒนาเส้นทางคมนาคม
สาธารณูปโภค โทรคมนาคม สิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นไปที่การจัดการโลจิสติกส์ การขนส่งระหว่างประเทศ
ระบบที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งรูปแบบต่างระหว่างประเทศในอนุภาค ตลอดจนความหมาย และเส้นทาง
ของระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง  
 
LOM3206 การขนส่งหลายรูปแบบ 3(3-0-6) 

 (Multimodal Transport) 
ศึกษาถึงระบบการขนส่งหลายรูปแบบ การเชื่อมต่อการขนส่งที่ต่างรูปแบบ วิเคราะห์ข้อ ดี 

ข้อเสียของการขนส่งในแต่ละรูปแบบ เปรียบเทียบการขนส่ง แบบช่องทางเดียวกับการขนส่งหลาย 
ช่องทางและบทบาทของการขนส่งแบบหลายช่องทาง ในด้านประสิทธิภาพ ต้นทุนต่อการจัดการ        
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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รหัส ชื่อรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

LOM3207 การจดัการโลจิสติกส์ในธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
 (Logistics Management in Agribusiness) 

ความหมาย และองค์ประกอบของโลจิสติกส์ในธุรกิจการเกษตร ศึกษาการวางแผน การ
ด าเนินงาน การควบคุมเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ การจัดเก็บ การขนส่งและการกระจายสินค้าทาง
การเกษตร รวมถึงการแก้ไขปัญหาโลจิสติกส์ในธุรกิจเกษตร 
 
LOM3301 กลยุทธ์โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 

 (Logistics and Supply Chain Strategies)   
              ศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์ การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน การ
ประสานความรู้แขนงต่างๆ เพ่ือแก้ปัญหาและวางแผน โดยเฉพาะการก าหนด นโยบายโดยเน้น การ
วิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของระบบโลจิสติกส์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ศึกษากลยุทธ์ด้าน     
โลจิสติกส์และโซ่อุปทานจากกรณีศึกษาท่ีเกิดข้ึนจริง  

 
LOM3302 สัมมนาทางการจัดการโลจิสติกส์ 3(2-2-5) 

 (Seminar in Logistics Management)   
              ศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์ การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน การ
ประสานความรู้แขนงต่างๆ เพ่ือแก้ปัญหาและวางแผน โดยเฉพาะการก าหนด นโยบายโดยเน้น การ
วิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของระบบโลจิสติกส์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ศึกษากลยุทธ์ด้าน     
โลจิสติกส์และโซ่อุปทานจากกรณีศึกษาท่ีเกิดข้ึนจริง  
 
LOM3303 การแก้ปัญหาทางโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(2-2-5) 

 (Logistics and Supply Chain Problem Solving)   
              ศึกษาความรูพ้ืนฐาน ความเป็นมาในแก้ไขปัญหาทางโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ประเภทของ
ปัญหาที่ต้องใช้การแก้ไขด้วยเทคนิคเฉพาะ การวิเคราะห์ปัญหาและหาวิธีแก้ไขด้วยการใช้เทคนิคพิเศษ
เฉพาะต่างๆ เช่น เครือข่ายใยประสาท กระบวนการเชิงพันธุกรรม โดยทดลองปฏิบัติการโดยใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์ จากกรณีศึกษาต่างๆ  
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LOM3304 การวัดประสิทธิภาพในโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 
 (Logistics and Supply Chain Performance Measurement) 

              แนวคิดและหลักการปรับปรุงสมรรถนะของโซ่อุปทาน ลักษณะของระบบการวัดที่ดี การ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือพ้ืนฐานในการปรับปรุงสรรถนะของโซ่อุปทานโดยรวมเช่น เครื่องมือการวิเคราะห์
กระบวนการ การวิเคราะห์เชิงสถิติ บัลลานสกอร์การ์ด การเปลี่ยนประยุกต์เพ่ือความเป็นเลิศ ต้นทุน
กิจกรรมทางบัญชี เป็นต้น ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการปรับปรุงสมรรถนะและการน าเอาตัวชี้วัดมา
ประยุกต์เพ่ือสร้างและจัดการโซ่อุปทานระดับโลก  
 
LOM3306 การจัดการโลจิสติกส์จีนสู่การค้าเอเชียและโลก 3(2-2-5) 

 (Chinese Logistics Management for Asian and Global Trade)   
ศึกษากระบวนการจัดการโลจิสติกส์ของประเทศจีนนโยบาย กลยุทธ์ในการจัดการโลจิสติกส์ 

เพ่ือการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจ การค้า ภายใต้การพัฒนาระบบการขนส่งคมนาคม ในรูปแบบต่างๆ 
ในเอเชีย ไปสู่การค้าระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศจีนตอนใต้ 
กับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และผ่านประเทศไทยไปสู่นานาประเทศ ศึกษาการเปลี่ยนแปลง
นโยบายด้านโลจิสติกส์ของจีน ในระยะต่างๆ รองรับสภาพการแข่งขันของโลกและนโยบายหลักของ
ประเทศจีนที่เปลี่ยนแปลงไป 

 
LOM3307 โลจิสติกส์ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3(2-2-5) 

 (Logistics in ASEAN Economic Community)   
              ศึกษาความหมาย บทบาท สภาพการแข่งขันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทั้งด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมประเพณี ภาษา อัตราการแลกเปลี่ยน การลงทุนของกลุ่มสมาชิก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สามารถวิเคราะห์ความได้เปรียบและผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับพร้อม
สามารถเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์มาใช้ในรูปแบบ AEC  
 
LOM3308 การเป็นผู้ประกอบการโลจิสติกส์ 3(3-0-6) 

 (Entrepreneurship in Logistics)   
ศึกษาหลักการในการด า เนินธุ รกิ จทางด้ านโลจิสติกส์  บทบาทและหน้ าที่ ของ

ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ การเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการโลจิสติกส์ การสร้างเครือข่าย   
โลจิสติกส์ รวมถึงการศึกษากฎ ระเบียบในการด าเนินธุรกิจ บทบาท แนวคิดและข้อตกลงขั้นพ้ืนฐานของ
การจัดท าเขตการค้าเสรี การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการ
ด าเนินธุรกิจ 
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LOM3309 ภาษาอังกฤษในงานโลจิสติกส์ 3(3-0-6) 
 (English for Logistics) 

เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้นทักษะ
ด้านการพูดและฟัง ตลอดจนค าศัพท์ที่ใช้ในการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทาน  

 
LOM3310      การจัดการทรัพยากรโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

(Logistics Resources Management and Supply Chain)  
3(3-0-6) 

 
               ศึกษาแนวคิด นโยบายและการวางแผนทรัพยากรด้านโลจิสติกส์ในด้านเงินทุน บุคลากร 
เครื่องมืออุปกรณ์ สารสนเทศภายในองค์การ วิเคราะห์ วางแผนและจัดการการเงิน  วางแผนและควบคุม
การด าเนนิงาน รวมถึงศึกษาหลักการจูงใจบุคลากร การสื่อสารภายในองค์การ การฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากร 

 
LOM4102 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพโลจิสติกส์ 5(450) 

 (Profersional Field  Experience in Logistics) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  LOM4101 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพโลจิสติกส์ 

ให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ตรงกับสาขาวิชา 1 ภาคการศึกษา ในภาค
เรียนสุดท้าย โดยนักศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน่วยงานเสมือนหนึ่งพนักงานของสถาน
ประกอบการ โดยนักศึกษาต้องประยุกต์น าความรู้และศาสตร์ต่างๆ ที่ได้ศึกษาในสถานศึกษาไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน นักศึกษาต้องจัดท ารายงานและน าเสนอผลการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 

 LOM4101 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพโลจิสติกส์ 2(90) 
 (Preparation for Professional Experience in Logistics) 

             จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้ เรียน ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้าน
การรับรู้ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ 
และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพโลจิสติกส์โดยการกระท าในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับงานธุรกิจ 
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CO4809 สหกิจศึกษา 7(450) 
 (Co-operative Education) 

ให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ตรงกับสาขาวิชา 1 ภาคการศึกษา ก่อนภาค
เรียนสุดท้าย โดยนักศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบในหน่วยงานอย่างแน่นอนเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานของ
สถานประกอบการ การปฏิบัติงานดังกล่าวนี้ต้องเป็นงานหรือต าแหน่งที่นักศึกษาได้น าความรู้และศาสตร์
ต่างๆ ที่ได้ศึกษาในสถานศึกษาไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน นักศึกษาต้องจัดท า
รายงานและน าเสนอผลการปฏิบัติงาน 

 
รหัสวิชา 
 

ชื่อรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 
หลักการตลาด 

น(ท-อ-ป) 
3(3-0-6) 

 (Principles of Marketing) 
ศึกษาถึงความหมาย และความส าคัญของการตลาด  ในฐานะที่เป็นกิจกรรมหลักอย่างหนึ่ง

ทางธุรกิจ รวมถึงแนวความคิดหรือปรัชญาทางการตลาด ประเภทของตลาด ระบบและสิ่งแวดล้อม
ทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาดและการเลือกตลาดเป้าหมาย การวางต าแหน่ง
ทางการตลาดและความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 

 
MK3131 การจัดการการผลิต 3(3-0-6) 

 (Production Management) 
ศึกษาถึงความหมายและระบบการผลิต ความส าคัญของการจัดการการผลิต รวมถึงการ

วางแผนก าลังการผลิต การเลือกท าเลที่ตั้ง การวางผังส าหรับการผลิต  การพยากรณ์เพ่ือการผลิต การ
วางแผนการผลิตรวม การบริหารโครงการ การจัดซื้อ การควบคุมสินค้าคงคลัง การบ ารุงรักษาและการ
ควบคุมคุณภาพส าหรับการผลิต 
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ภาคผนวก ข 
ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



87 

 

ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

1. ชื่อ – สกุล นางสาวประภาวรินทร์  อารีย์ตระกูล 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
3. สาขาที่เชี่ยวชาญ การจัดการโลจิสติกส์ 
4. การศึกษา 

ปริญญาโท พ.ศ. 2554    บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)    
    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ปริญญาตรี พ.ศ. 2543    บธ.บ.  (การตลาด)  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

5. ผลงานทางวิชาการ 
     5.1 งานวิจัย 

ประภาวรินทร์ อารีย์ตระกูล. (2557). การเพิ่มผลผลิตโดยใช้เทคนิคการวางแผนผังโรงงานอย่าง
เป็นระบบ : กรณีศึกษาวิสาหกิจผลิตกาแฟดอยหลวง จังหวัดเชียงราย. น าเสนอในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาการจัดการ 2015 จัดโดย เครือข่ายคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ. 

ประภาวรินทร์ อารีย์ตระกูล. (2557). การปรับปรุงกระบวนการผลิตกาแฟดอยหลวง จังหวัด
เชียงราย. ได้รับทุนสนับสนุนจากส านักวิชาการจัดการ, มหาวิทยาแม่ฟ้าหลวง 

นิเวศ จีนะบุญเรือง, ประภาวรินทร์ อารีย์ตระกูล. (2557). การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย . ได้รับทุนสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 

ก าจัด เล่ห์มงคล, ราเชน ชูศรี, ประภาวรินทร์ อารีย์ตระกูล. (2556). โครงการ “การจัดการโลจิ
สติกส์และห่วงโซ่อุปทานของมะม่วงสดและสุกเพื่อการส่งออก : ศึกษาการส่งออกไป
ประเทศในกรอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศในกรอบความ
ร่วมมือสหภาพยุโรป. ได้รับทุนสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
และส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
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6. รายวิชาที่รับผิดชอบ 
  6.1 ประสบการณ์การสอน 

สถาบันที่สอน รายวิชาที่สอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย - การจัดการความสัมพันธ์ใน 
โลจิสติกส์ (LOM2101) 
- การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (LOM2104) 
- การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า (LOM3101) 
- การจัดการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ส าหรับโซ่อุปทาน 
(LOM3105) 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

1. ชื่อ – สกุล นางสาวจิณณ์ณัช  สุขประสงค์ 
 

2. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 

3. สาขาที่เชี่ยวชาญ การจัดการโลจิสติกส์ 
 

4. การศึกษา 
ปริญญาตรี พ.ศ. 2544    นศ.บ. (นิเทศศาสตร์)  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ปริญญาโท พ.ศ. 2554    บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)  
       มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

5. ผลงานทางวิชาการ 
     5.1 งานวิจัย 

- 
 

6. รายวิชาที่รับผิดชอบ 
  6.1 ประสบการณ์การสอน 

สถาบันที่สอน รายวิชาที่สอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย - การส่งออกและน าเข้า (LOM2202) 
- ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการในงานโลจิสติกส์  
(LOM3102) 
- การจ าลองสถานการณ์ในโลจิสติกส์  (LOM3202) 
- การวัดประสิทธิภาพในโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
(LOM3304) 

 
 
 
 
 

 



90 

 

ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1.  ชื่อ – สกุล   นายกิตติพัฒน์  รังสีธรรมกุล 
 

2.  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
 

3.  สาขาที่เชี่ยวชาญ การจัดการโลจิสติกส์  
 

4.  การศึกษา 
ปริญญาตรี     พ.ศ. 2540 บธ.บ. เศรษฐศาสตร์ 
                  พ.ศ. 2542   วศ.บ. วิศวกรรมพลาสติก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

           ปริญญาโท     พ.ศ. 2553     บธ.ม. (การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์)  มหาวิทยาลัยบูรพา 
  

5. ผลงานทางวิชาการ 
     5.1 งานวิจัย 

- 
 

6. รายวิชาที่รับผิดชอบ 
  6.1 ประสบการณ์การสอน 

สถาบันที่สอน รายวิชาที่สอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย - การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (LOM1101) 
- การจัดการความรู้และความคิดสร้างสรรค์ (LOM2103) 
- การขนส่งและการกระจายสินค้า (LOM3201) 
- การศึกษาเวลาและการเคลื่อนไหว (LOM3203) 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

1. ชื่อ – สกุล นางศิริพรรณ  จีนะบุญเรือง 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
3. สาขาที่เชี่ยวชาญ การจัดการโลจิสติกส์ 
4. การศึกษา 
 ปริญญาโท พ.ศ. 2545   ศ.ม.   (การจัดการองค์การ)  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

ปริญญาตรี พ.ศ. 2540   บธ.บ. (การประกันภัยทางเรือและทางอากาศ)    
     มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

5. ผลงานทางวิชาการ 
     5.1 งานวิจัย 

พีรญา  ชื่นวงศ์, ศิริพรรณ จีนะบุญเรือง, ปทุมพร แก้วค า และกษิดิศ ใจผาวัง, (2557). การพัฒนา
เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบนความหลากหลายของวัฒนธรรมในการบ าบัดตามภูมิปัญญา
ล้านนาในจังหวัดเชียงราย. ได้รับทุนสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 

กษิดิศ ใจผาวัง, พีรญา  ชื่นวงศ์, ศิริพรรณ จีนะบุญเรือง และปทุมพร แก้วค า, (2557). รูปแบบ
ความหลากหลายของการใช้ทรัพยากรทางชีวภาพในชุมชนในการลดต้นทุนเพาะปลูก
ตามแนวการเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษาการปลูกข้าวในเขตพื้นที่อ าเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย. ได้รับทุนสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 

ศิริพรรณ  จีนะบุญเรือง. (2553). การจัดการโลจิสติกส์ของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงราย . 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. เชียงราย. 

นงนุช กันธะชัย, จิราพร ขุนศรี, ศิริพรรณ เจียมวิจักษณ์ ประทัย พิริยะสุรวงศ์, กษิดิศ ใจผาวัง 
และพีรญา ชื่นวงศ์. (2549). การศึกษาการค้าชายแดน จังหวัดเชียงราย กรณีศึกษา 
อ าเภอแม่สาย อ าเภอแม่เชียงแสนอ าเภอเชียงของ. ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะ 
วิทยาการจัดการ, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 

6. รายวิชาที่รับผิดชอบ 
  6.1 ประสบการณ์การสอน 

สถาบันที่สอน รายวิชาที่สอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย - การประกันภัยการขนส่ง (LOM1101) 
- การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (LOM2104) 
- พฤติกรรมองค์การ (BA2306) 
- การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (BA2313) 
- สัมมนาทางการจัดการโลจิสติกส์ (LOM3302) 
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2. ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  (ด้านการจัดการอุตสาหกรรม) 
3. สาขาที่เชี่ยวชาญ บริหารธุรกิจ 
4. การศึกษา 
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6. รายวิชาที่รับผิดชอบ 

  6.1 ประสบการณ์การสอน 

สถาบันที่สอน รายวิชาที่สอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย - การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง (BA3303) 
- การจัดการโลจิสติกส์  (BA3411) 
- การจัดการความเสี่ยง (BA3413) 
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ภาคผนวก ค 

ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตรและกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก  ง 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ว่าด้วยการประเมินผลการเรียน การส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี และ
ได้รับปริญญาเกียรตินิยม พ.ศ. 2554 
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ภาคผนวก  จ 

 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  

เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์  
พ.ศ. ๒๕๕๒  (มคอ.๑) 
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ภาคผนวก  ฉ 
 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

กับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ พ.ศ.2552 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 
กับ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ พ.ศ. 2552 

 
โครงสร้างหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นหลักสูตรที่เน้นด้านการ

จัดการ จะต้องจัดโครงสร้างเพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ และการจัดการโซ่อุปทาน และสามารถน าควา มรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
วางแผน ประสานงาน และแก้ปัญหาในกิจกรรมด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน โดยให้ปริญญาทางบริหารธุรกิจเป็นสายที่เน้นการจัดการต้องเรียนเนื้อหาเฉพาะด้านที่เน้นให้
ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ คณิตศาสตร์และสถิติ อาทิ เนื้อหาด้านหลักการจัดการ บัญชีเบื้องต้น กฎหมายธุรกิจ ภาษีอากร การเงินธุรกิจ แคลคูลัส สถิติ 
เป็นต้น 
 
วิชาเอกบังคับจะต้องประกอบด้วยเนื้อหา ดังต่อไปนี้ ตามที่ (มคอ.1) ก าหนด 
 

รหัสวิชา รายวิชา เนื้อหาสาระส าคัญของสาขา ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาโลจิสติกส์ พ.ศ. 2552 

หมายเหตุ 

LOM1101 
LOM2201 
LOM3102 
LOM3301 
LOM3304 
LOM3308 
LOM3307 

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
หลักสถิติส าหรับโลจิสติกส์ 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการในงานโลจิสติกส์ 
กลยุทธ์โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
การวัดประสิทธิภาพในโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
การเป็นผู้ประกอบการโลจิสติกส์ 
โลจิสติกส์ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

1. การจัดการโลจิสติกส์ และ/หรือ โซ่อุปทาน (Logistics and/or Supply Chain 
Management) 

 

 

 



 

 

วิชาเอกบังคับจะต้องประกอบด้วยเนื้อหา ดังต่อไปนี้ ตามที่ (มคอ.1) ก าหนด 
รหัสวิชา รายวิชา เนื้อหาสาระส าคัญของสาขา ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาโลจิสติกส์ พ.ศ. 2552 
หมายเหตุ 

LOM2102 
LOM3101 

การจัดการการจัดซื้อและการจัดหา 
การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า 

2. การจัดการสินค้าคงคลัง และ/หรือ คลังสินค้า (Inventory and/or 
Warehouse Management) 

 

LOM1102 
LOM2202 
LOM3201 

การประกันภัยการขนส่ง 
การส่งออกและน าเข้า 
การขนส่งและการกระจายสินค้า 

3. การขนส่ง และ/หรือ การกระจายสินค้า  

LOM4101 
LOM4102 
CO4809 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพโลจิสติกส์ 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพโลจิสติกส์ 
สหกิจศึกษา 

4. การฝึกงาน / สหกิจศึกษา  

 
วิชาเลือก ประกอบด้วยเนื้อหา ดังต่อไปนี้ ตามที่ (มคอ.1) ก าหนด 
รหัสวิชา รายวิชา เนื้อหาสาระส าคัญของสาขา ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาโลจิสติกส์ พ.ศ. 2552 
หมายเหตุ 

LOM2206 แคลคูลัส 1. ระบบสารสนเทศส าหรับโลจิสติกส์  
LOM1103 
LOM2203 

กฎหมายแรงงาน 
กฎหมายส าหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

2. กฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัยของการขนส่ง หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ 

 

LOM3016 บูรณาการการจัดการภายใต้แนวคิดแบบลีน 3. การบริหารการจัดซื้อ  
LOM2204 การบรรจุภัณฑ์ส าหรับการจัดการโลจิสติกส์ 4. ระบบบรรจุภัณฑ์  
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รหัสวิชา รายวิชา เนื้อหาสาระส าคัญของสาขา ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาโลจิสติกส์ พ.ศ. 2552 

หมายเหตุ 

LOM2202 
LOM3201 

การส่งออกและน าเข้า 
การขนส่งและการกระจายสนิคา้ 

5. การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ หรือการขนส่งทางอากาศ หรือการ
ขนส่งทางทะเล 

*จัดอยู่ในเอกบังคับ 

LOM3101 
LOM3201 

การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า 
การขนส่งและการกระจายสนิคา้ 

6. ระบบขนถ่ายวสัด ุ *จัดอยู่ในเอกบังคับ 

LOM2101 
LOM3103 
LOM3105 
LOM3202 
LOM3203 
LOM3204 

การจัดการความสัมพนัธ์ในโลจสิติกส์ 
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการค้าชายแดน 
การจัดการสื่อสารเชิงกลยทุธ์ส าหรับโซ่อุปทาน 
การจ าลองสถานการณ์ในโลจสิติกส์ 
การศึกษาเวลาและการเคลื่อนไหว 
การจัดการโลจิสติกส์สีเขียวสู่ความยั่งยืน 

7. การจัดการการผลิตและปฏิบตัิการ  

LOM3302 
LOM3303 
LOM3310 
LOM2207 
LOM2208 
LOM3205 
LOM3306 
LOM3309 
GM2102 

สัมมนาทางการจัดการโลจสิติกส์ 
การแก้ปัญหาทางโลจสิติกส์และโซ่อุปทาน 
การจัดการทรัพยากรโลจสิติกสแ์ละโซ่อุปทาน 
การจัดการต้นทนุโลจสิติกส์ 
การจัดการการผลิตและการปฏบิัติการ 
โลจิสติกส์ในอนุภาคลุ่มน้ าโขง 
การจัดการโลจิสติกส์จีนสู่การค้าเอเชียและโลก 
ภาษาอังกฤษในงานโลจิสติกส์ 
การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ 

  

LOM3107 วิจัยด าเนนิการเพื่อวางแผนกลยทุธ์โลจสิติกส์ 8. การวิจัยด าเนินการ  
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ภาคผนวก  ช 
 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรบริหารธุกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

ที ่ หัวข้อ หลักสูตรใหม ่พุทธศักราช 2555 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2558 เหตุผลในการปรับปรุง 
1 รูปแบบของหลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) คงเดิม 
2 ชื่อหลักสูตร บริหารธรุกิจบัณฑิต  สาขาวิชาบรหิารธุรกิจ 

(Bachelor of Business Administration Program in Logistics 
Management) 

บริหารธรุกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์
(Bachelor of Business Administration in Logistics 
Management) 

คงเดิม 

3 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ช่ือเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจบณัฑติ (การจัดการโลจิสติกส์) 
ช่ือย่อ (ไทย)  :  บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์) 
ช่ือเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration  
                      (Logistics Management) 
ช่ือย่อ (อังกฤษ)  : B.B.A. (Logistics Management)  

ช่ือเต็ม (ไทย) :  บริหารธรุกิจบณัฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) 
ช่ือย่อ (ไทย)  :  บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์) 
ช่ือเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration  
                      (Logistics Management) 
ช่ือย่อ (อังกฤษ)  : B.B.A. (Logistics Management) 

คงเดิม 

4 ปรัชญา/หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ 

  - 

5 1. ระบบการศึกษาระบบทวิภาค 
2. การจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน 
3. การเทียบเคียงหน่วยกิต 

  คงเดิม 

6 การด าเนินการหลักสูตร 
1. วันเวลาในการจัดการศึกษา 
2. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
3. คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

 4. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
 5. แผนการรับนักศึกษา 
 

  คงเดิม 
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7 โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร      130   หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งออกเป็นหมวดรายวิชาดังนี ้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเรยีนไม่นอ้ยกว่า   30 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    9 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร           9 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                    6 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                     6 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะเรียนไม่น้อยกว่า         94 หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาแกน                          39 หน่วยกิต 
    2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                  48 หน่วยกิต 
       2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับ          33 หน่วยกิต 
       2.2.2 กลุ่มวิชาเลือก           15 หน่วยกิต 
       2.2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  7 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า              6 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร          130   หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งออกเป็นหมวดรายวิชาดังนี้ 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเรยีนไม่นอ้ยกว่า      30 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาคณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี9 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร            9 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                     6 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                      6 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะเรียนไม่น้อยกว่า            94 หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาแกน                        27 หน่วยกิต 
    2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                60 หน่วยกิต 
        2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับ         45 หน่วยกิต 
        2.2.2 กลุ่มวิชาเลือก         15 หน่วยกิต 
        2.2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  7 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า               6 หน่วยกิต 
 
 
 

-ปรับโครงสร้างในกลุ่มวิชา
แก นแ ล ะวิ ช า เ ฉพ า ะด้ า น 
เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนวิชา
เฉพาะด้านมากขึ้น และเพื่อให้
นั กศึ กษามี ความลุ่ ม ลึ ก ใน
ศาสตร์ด้ านการจัดการโลจิ
สติ กส์  และให้ เ ป็น ไปตาม 
มคอ.1 สาขาวิชาโลจิสติกส์ 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เรียนไม่น้อยกว่า 
  9  หน่วยกิต 
GEN1011  วิทยาศาสตรเ์พื่อชีวิต                 3(3-0-6) 
               (Science for Life) 
GEN1012  การด ารงชีวิตอย่างมีสขุภาวะ          3(3-0-6) 
              (Healthy Living)  
GEN1013  เทคโนโลยีสารสนเทศ                  3(3-0-6) 
              (Information Technology) 
 
กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร ให้เรียนไม่น้อยกว่า  9  
หน่วยกิต 
บังคับ ก  ให้นักศึกษาทุกสาขาวิชาเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี ้
GEN1021  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                3(3-0-6) 
               (Thai  for Communication) 
GEN1022  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1              3(3-0-6) 
              (Chinese for Communication I) 
GEN1024  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร           3(3-0-6) 
              (English for Communication) 
 
บังคับ ข  ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษทุกหลักสูตร 
GEN1021  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร              3(3-0-6) 
              (Thai for Communication) 
GEN1022  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1            3(3-0-6) 

กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เรียนไม่
น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 
GEN1101  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน            3(3-0-6) 
              (Mathematics in Daily Life) 
GEN1102  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 
              (Information Technology in Daily Life) 
GEN1103  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน          3(3-0-6) 
               (Science in Daily Life) 
GEN1012  การด ารงชีวิตอย่างมีสขุภาวะ            3(3-0-6) 
              (Healthy Living)  
 
กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร ให้เรียนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 
บังคับ ก  ให้นักศึกษาทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั่วไปเรียนจาก
รายวิชาดังต่อไปนี ้
บังคับเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 6 หน่วยกิต 
GEN1021  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร           3(3-0-6) 
              (Thai  for Communication) 
GEN1202  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  1           3(3-0-6) 
              (English for Communication I) 
เลือกเรยีนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต 
GEN1203  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2          3(3-0-6) 
               (English for Communication II) 
GEN1022  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1             3(3-0-6) 

ให้เป็นไปตามหมวดรายวิชา
ศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย 
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              (Chinese for Communication I) 
GEN1023  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2             3(3-0-6) 
              (Chinese for Communication II) 
 
 
บังคับ ค  ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนทุกหลักสูตร 
GEN1021  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
              (Thai  for Communication) 
GEN1024  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร         3(3-0-6) 
              (English for Communication)  
GEN1025  ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู ้           3(3-0-6) 
              (English for Study Skills) 
 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
GEN1031  สุนทรียภาพแห่งชีวิต                3(3-0-6) 
              (Aesthetic Appreciation) 
GEN1032  ทักษะชีวิต                               3(3-0-6) 
              (Life Skills) 
GEN1033  ล้านนาศึกษา                            3(3-0-6) 
              (Lanna Studies) 
GEN1034  จริยธรรมเพื่อชีวิต                      3(3-0-6) 
               (Ethics for Life) 
 

              (Chinese for Communication I) 
GEN1206  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสือ่สารเบื้องต้น        3(3-0-6) 
              (Japanese for Basic Communication)  
GEN1207  ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น        3(3-0-6) 
              (Burmese for Basic Communication) 
GEN1208  ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น             3(3-0-6) 
              (Lao for Basic Communication) 
GEN1209  ภาษาเกาหลีเพื่อการสือ่สารเบื้องต้น          3(3-0-6) 
              (Korean for Basic Communication) 
GEN1210  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น      3(3-0-6) 
              (Vietnamese for Basic Communication) 
GEN1211  ภาษามลายูเพื่อการสือ่สารเบื้องต้น          3(3-0-6) 
              (Malay for Basic Communication) 
 
บังคับ ข ให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนทุกหลักสตูรเรียน 
บังคับเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 6 หน่วยกิต 
GEN1021  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร          3(3-0-6) 
              (Thai  for Communication) 
GEN1202  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  1          3(3-0-6) 
              (English for Communication I) 
เลือกเรยีนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต 
GEN1203  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2         3(3-0-6) 
               (English for Communication II) 
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กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
GEN1041  สังคมโลกและภูมิภาค                3(3-0-6) 
              (World and Regional Society) 
GEN1042  สังคมไทยและท้องถิ่น                3(3-0-6) 
              (Thai and Local Society) 
GEN1043  การเมืองการปกครองและกฎหมายไทย  3(3-0-6) 
              (Thai Politics and Law) 
GEN1044  จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาสังคม         3(3-0-6) 
              (Psychology for Social Development) 

GEN1206  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสือ่สารเบื้องต้น        3(3-0-6) 
              (Japanese for Basic Communication)  
GEN1207  ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น        3(3-0-6) 
              (Burmese for Basic Communication) 
GEN1208  ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น           3(3-0-6) 
              (Lao for Basic Communication) 
GEN1209  ภาษาเกาหลีเพื่อการสือ่สารเบื้องต้น           3(3-0-6) 
              (Korean for Basic Communication) 
GEN1210  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น       3(3-0-6) 
              (Vietnamese for Basic Communication) 
GEN1211  ภาษามลายูเพื่อการสือ่สารเบื้องต้น           3(3-0-6) 
              (Malay for Basic Communication) 
 
บังคับ ค  ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษทกุหลักสูตร 
บังคับเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 6 หน่วยกิต 
GEN1021  ภาษาไทยเพือ่การสื่อสาร            3(3-0-6) 
              (Thai  for Communication) 
GEN1202  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  1            3(3-0-6) 
              (English for Communication I) 
เลือกเรยีนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต 
GEN1203  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2           3(3-0-6) 
               (English for Communication II) 
GEN1206  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสือ่สารเบื้องต้น           3(3-0-6) 
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              (Japanese for Basic Communication)  
GEN1207  ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น           3(3-0-6) 
              (Burmese for Basic Communication) 
GEN1208  ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น              3(3-0-6) 
              (Lao for Basic Communication) 
GEN1209  ภาษาเกาหลีเพื่อการสือ่สารเบื้องต้น           3(3-0-6) 
              (Korean for Basic Communication) 
GEN1210  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น      3(3-0-6) 
              (Vietnamese for Basic Communication) 
GEN1211  ภาษามลายูเพื่อการสือ่สารเบื้องต้น           3(3-0-6) 
              (Malay for Basic Communication) 
 
บังคับ ง  ส าหรับนักศึกษาหลักสตูรนานาชาติ 
บังคับเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 6 หน่วยกิต 
GEN1212  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับนักศึกษานานาชาติ  
                                                     3(3-0-6) 
              (Academic English for International Students) 
GEN1213  การเรียนรู้แบบอิงเนื้อหา          3(3-0-6) 
              (Content-based Language Learning) 
 
 
 
 



 

 

 หัวข้อ หลักสูตรใหม ่ พุทธศักราช 2555 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2558 เหตุผลในการปรับปรุง 
เลือกเรยีนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต 
GEN1021  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร           3(3-0-6) 
              (Thai  for Communication) 
GEN1022  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1             3(3-0-6) 
              (Chinese for Communication I) 
GEN1206  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสือ่สารเบื้องต้น          3(3-0-6) 
              (Japanese for Basic Communication)  
GEN1207  ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น          3(3-0-6) 
              (Burmese for Basic Communication)ฃ 
GEN1208  ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น               3(3-0-6) 
              (Lao for Basic Communication) 
GEN1209  ภาษาเกาหลีเพื่อการสือ่สารเบื้องต้น            3(3-0-6) 
              (Korean for Basic Communication) 
GEN1210  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น       3(3-0-6) 
              (Vietnamese for Basic Communication) 
GEN1211  ภาษามลายูเพื่อการสือ่สารเบื้องต้น           3(3-0-6) 
             (Malay for Basic Communication) 
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กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
GEN1031  สุนทรียภาพแห่งชีวิต                           3(3-0-6) 
              (Aesthetic Appreciation) 
GEN1032  ทักษะชีวิต                                       3(3-0-6) 
              (Life Skills) 
GEN1033  ล้านนาศึกษา                                    3(3-0-6) 
              (Lanna Studies) 
GEN1134  ความจริงของชีวิต                              3(3-0-6) 
              (Meaning of Life) 
 
กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
GEN1041  สังคมโลกและภูมิภาค                       3(3-0-6) 
              (World and Regional Society) 
GEN1042  สังคมไทยและท้องถิ่น                       3(3-0-6) 
              (Thai and Local Society) 
GEN1044  จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาสังคม        3(3-0-6) 
              (Psychology for Social Development) 
GEN1143  ประชาคมอาเซียน                      3(3-0-6) 
              (ASEAN Community) 
GEN1144  การเมืองการปกครองของไทย        3(3-0-6) 
              (Thai Politics and Government) 
GEN1145  กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 
              (Law in Daily Life) 
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หมวดวิชาเฉพาะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาแกน) 
AC1104 การบัญชีช้ันต้น*                 3(2-2-5) 
              (Principles of Accounting)   
AC4301 การบัญชีเพื่อการจดัการ*  3(3-0-6) 
              (Managerial  Accounting)  
BA1201 หลักการบริหารธรุกิจ   3(3-0-6) 
              (Principles of Business Management) 
BA4201 การจัดการเชิงกลยุทธ์               3(3-0-6) 
              (Strategic Management)  
EC2101 เศรษฐศาสตรจ์ุลภาค1*               3(3-0-6) 
              (Micro – Economics I)  
EC2102 เศรษฐศาสตรม์หภาค1*               3(3-0-6) 
              (Macro – Economics I)  
EC3301 การวิเคราะห์เชิงปรมิาณ 3(3-0-6) 
              (Quantitative Analysis)  
GM3901 การวิจัยทางธุรกิจ  3(2-2-5) 
              (Principles of Business Research)  
HR2402 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6) 
              (Human Resource Management)  
MB1101 การเงินธุรกิจ*  3(3-0-6) 
             (Business Finance) 
MB2202 การภาษีอากรธรุกิจ*               3(3-0-6) 
             (Business Taxation) 

*หมายเหตุ  โครงสร้างหลักสตูรและรายวิชาที่มีการปรับปรุง 
หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาแกน) 
BA2211 เศรษฐกิจดิจิทลั*                        3(3-0-6) 
              (Digital Economy) 
BA3304 การบัญชีส าหรับผู้บริหาร*          3(3-0-6) 
              (Accounting for Manager) 
BA4201 การจัดการเชิงกลยุทธ์           3(3-0-6)                          
              (Strategic Management)  
EC1103 หลักเศรษฐศาสตร์*          3(3-0-6) 
              (Principles of Economics)  
EC3301 การวิเคราะห์เชิงปรมิาณ         3(3-0-6) 
              (Quantitative Analysis)              
GM3901 การวิจัยทางธุรกิจ          3(2-2-5) 
              (Business Research)              
HR2402 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์         3(3-0-6) 
              (Human Resource Management)  
MK1101 หลักการตลาด           3(3-0-6) 
              (Principles of Marketing) 
MK3131 การจัดการการผลติ           3(3-0-6) 
              (Production Management) 
 
 
 

- ปรับโครงสร้างกลุ่มวิชาแกน 
เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสใน
การศึกษาวิชาเฉพาะเพิ่มมาก
ขึ้ น  สร้ า งความช านาญใน
วิชาชีพด้านการบริหารจัดการ
ทางโลจิสติกส์เพิ่มมากข้ึน 
วิชาการบัญชีทั่วไป เพ่ิมเนื้อหา
การบัญชีส าหรับธุรกิจซื้อมา
ขายไป ธุรกิจบริการ และธุรกิจ
อุตสาหกรรมเพื่อให้ครอบคลุม
บริบทของการด าเนินธุรกิจ 
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MK1101 หลักการตลาด                3(3-0-6) 
              (Principles of Marketing)   
MK3131 การจัดการการผลติ                3(3-0-6) 
              (Production Management) 
*รายวิชาตัดออก 
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   *รายวิชาที่เพิ่มใหม ่
*หมายเหตุ  ค าอธิบายรายวิชาในหลักสตูรที่มีการปรับปรุง 
เพิ่มรายวิชาใหม ่ 3  รายวิชา   
 
BA2211  เศรษฐกิจดิจิทัล                      3(3-0-6)    

(Digital Economy) 
           ความเป็นมาของเศรษฐกิจดิจิทัล โครงสร้างส าคัญของ
เศรษฐกิจดิจิทัล ได้แก่ อุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์ อุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ อุตสาหกรรมด้านการสื่อสารคมนาคม และอุตสาหกรรม 
ด้านบริการ ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่องค์การ รวมถึงสร้างความพร้อม
ให้แก่องค์การในการด าเนินธุรกิจในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล 
 
BA3304  การบัญชีส าหรับผู้บริหาร                  3(3-0-6)    

(Accounting for Manager) 
แนวคิดและขอบเขตของการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการองค์การ
ธุรกิจ ศึกษาพฤติกรรมต้นทุนและความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน 
ปริมาณและก าไร การวิเคราะห์ต้นทุน การจ าแนกต้นทุน วิธีการ
ต้นทุน การจัดท างบประมาณเกี่ยวกับต้นทุน การใช้ข้อมูลต้นทุน
เพื่อการควบคุม การและการตัดสินใจในการบริหารธุรกิจ 
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EC1103  หลักเศรษฐศาสตร์                      3(3-0-6)    

(Principles of Economics) 
             ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อใช้ใน

การวิเคราะห์และการตัดสินใจของบุคคล หน่วยธุรกิจและรัฐบาลใน
ระบบเศรษฐกิจ การศึกษาประกอบด้วย อุสงค์ อุปทาน และดุลย
ภาพ ทฤษฎี ผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ตลาดและการก าหนดราคา 
รายได้ประชาชาติ และตัวแปรก าหนดรายได้ประชาชาติ นโยบาย
การเงินและนโยบายการคลัง การค้าระหว่างประเทศและการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

  หมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาบังคับ) 
LOM1101 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน    3(3-0-6) 
              (Logistics and Supply Chain Management) 
LOM1102 การประกันภัยการขนส่ง    3(3-0-6)   
              (Transport Insurance) 
LOM2102 การจัดการการจดัซื้อและการจัดหา    3(3-0-6) 
              (Purchasing and Procurement  
              Management)  
LOM2201 หลักสถติิส าหรับโลจสิติกส ์    3(3-0-6)  
              (Principles of Statistisc for Logistics) 
LOM2202 การส่งออกและน าเข้า                  3(3-0-6) 
              (Export -  Import) 
LOM3101 การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า  3(2-2-5) 
              (Inventory and Warehouse Management)  

หมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาบังคับ) 
BA1104 การบัญชีทั่วไป*                      3(2-2-5) 
              (General Accounting)   
BA1201 หลักการบริหารธรุกิจ         3(3-0-6) 
              (Principles of Business Management)  
BA1302 การจัดการการเงิน*         3(3-0-6) 
              (Financial Management)  
GM2102  การภาษีอากรและกฏหมายธุรกิจ*               3(3-0-6) 
              (Taxation and Business Laws) 
LOM1101 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน           3(3-0-6) 
              (Logistics and Supply Chain Management) 
LOM1102 การประกันภัยการขนส่ง           3(3-0-6)  
              (Transport Insurance) 
LOM2102 การจัดการการจดัซื้อและการจัดหา           3(3-0-6) 

 
เ พื่ อ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า มี ค ว า ม
เช่ียวชาญในศาสตร์ด้านการ
จัดการโลจิสติกส์มากยิ่ งขี้น 
และให้รายวิชาเอกครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี  ส า ข า       
โลจิสติกส์ พ.ศ.2552 ที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว้ 
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LOM3102  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในงานโลจสิติกส์ 
                                                             3(3-0-6) 
               (Information System for Logistics  
               Management) 
LOM3201 การขนส่งและการกระจายสินค้า     3(3-0-6) 
               (Product Transportation and Distribution) 
LOM3205 โลจสิติกส์ในอนุภาคลุม่น้ าโขง*          3(2-2-5) 
               (Logistics in Greater Mekong Subregion) 
 
 
LOM3306 การจัดการโลจิสติกส์จนีสู่การค้าเอเชียและโลก* 
                                               3(2-2-5) 
             (Chinese Logistics Management for Asian  
             and Global Trade) 
 
LOM3307 โลจสิติกส์ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3(2-2-5) 
              (Logistics in ASEAN Economic Community) 

             (Purchasing and Procurement Management) 
LOM2205 หลักคณิตศาสตร์และสถิติส าหรับโลจสิติกส*์ 3(3-0-6) 
              (Principles of Mathematics and Statistisc for 

Logistics) 
LOM2202 การส่งออกและน าเข้า                         3(3-0-6) 
              (Export -  Import) 
LOM2206 แคลคูลสั                                    3(3-0-6) 
 (Calculus)   
LOM3101 การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า       3(2-2-5) 
              (Inventory and Warehouse Management)  
LOM3102 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในงานโลจสิติกส ์
                                                                    3(3-0-6) 
             (Information System for Logistics Management) 
LOM3201 การขนส่งและการกระจายสินค้า            3(3-0-6) 
               (Product Transportation and Distribution) 
LOM3301 กลยุทธ์โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน*            3(3-0-6) 
               (Logistics and Supply Chain Strategics) 
LOM3308 การเป็นผูป้ระกอบการโลจิสติกส*์            3(3-0-6) 
              (Entrepreneurship in Logistics) 
 
*หมายเหตุ  ค าอธิบายรายวิชาในหลักสตูรที่มีการปรับปรุง 
ย้ายรายวิชาจากเอกเลือก มาเป็นเอกบังคับ 2 รายวิชา  
LOM2206 แคลคูลัส                                          3(3-0-6) 
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              (Calculus) 
              ศึกษาเกี่ยวกับฟังก์ ช่ันและกราฟของฟังก์ ช่ัน ลิมิต
เบื้องต้น ความต่อเนื่อง หลักพื้นฐานของอนุพันธ์ ค่าเชิงอนุพันธ์ของ
ฟังก์ช่ัน การประยุกต์อนุพันธ์ การอินทิเกรด เทคนิคการอินทิเกรด 
และการประยุกต์อินติกรัล การอินทิเกรดทีละส่วน การอินทิเกรด
ฟังก์ช่ันตรีโกณมิติ 
 
LOM3301 กลยุทธ์โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน               3(3-0-6) 
              (Logistics and Supply Chain Strategics) 
             ศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์  การ
วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน การประสานความรู้แขนง
ต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาและวางแผน โดยเฉพาะการก าหนด นโยบาย
โดยเน้น การวิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของระบบโลจิสติกส์
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ศึกษากลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์และโซ่
อุปทานจากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง 
*หมายเหตุ  ค าอธิบายรายวิชาในหลักสตูรที่มีการปรับปรุง 
ย้ายรายวิชาจากวิชาแกน มาเป็นเอกบังคับ 1 รายวิชา  
 
BA1201 หลักการบริหารธรุกิจ                         3(3-0-6) 
 (Principles of Business Management) 
ลักษณะธรุกิจ สภาพแวดล้อมของธุรกิจ หลักเกณฑ์และ
แนวความคิดในการจดัตั้งองค์การธุรกิจ รูปแบบต่างๆ ของธุรกิจ 
หน้าท่ีหลัก (Basic Functions) ในการประกอบธรุกิจ เช่น การผลติ 
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การตลาด การเงิน การบริหารทรพัยากรมนุษย์ ลักษณะองค์การ 
กระบวนการจดัการ เช่น การวางแผน การจัดองค์การ การน า การ
ควบคุม และพัฒนาองค์การ ปฏิบตัิงานต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมาย 
และนโยบายที่ตั้งไว ้
 
**เพิ่มรายวิชาใหม ่ 5  รายวิชา   
BA1104    การบญัชีท่ัวไป                                   3(3-0-6) 
              (General Accounting) 
              ความรู้ เ กี่ ย ว กั บหลั กการและวิ ธี ก า รทางบัญ ชี 
วัตถุประสงค์ ประโยชน์และความส าคัญของข้อมูลการบัญชี แม่บท
การบัญชี ความหมายของสินทรัพย์  หนี้สิน ทุน รายได้และ
ค่าใช้จ่าย สมการทางบัญชี การวิเคราะห์รายการค้าและวิธีการ
บันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี 
การจัดท างบทดลอง กระดาษท าการ งบการเงินเพื่อการวัดผลการ
ด าเนินงานและแสดงฐานะทางการเงินของธุรกิจประเภทตา่ง ๆ เช่น 
ธุรกิจให้บริการ ธุรกิจซื้อมาขายไป และธุรกิจอุตสาหกรรม 
 
BA1302  การจัดการการเงิน                                3(3-0-6) 
            (Financial Management) 
            ศึกษาขอบเขต บทบาทและหน้าที่ของการจัดการการเงิน
ขององค์การธุรกิจ เป้าหมาย ความส าคัญของการเงินธุรกิจ 
หลักการเบื้องต้นในการวางแผนทางด้านการเงิน การจัดหาเงินทุน 
เพื่อใช้ในการด าเนินกธุรกิจ การจัดสรรเงินทุน การควบคุมการใช้ 
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เงิน การลงทุน การเพิ่ม-ลดทุน นโยบายการจัดสรรก าไรปันผลและ
การจ่ายปันผล 
 
GM2102 การภาษีอากรและกฏหมายธุรกิจ               3(3-0-6) 
            (Taxation and Business Laws) 
            ความหมายของภาษีอากร ประเภทภาษีอากร วิธีการ
จัดเก็บภาษีอากร และประเภทของ    ผู้เสียภาษี รวมทั้งศึกษา
เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การท า
นิติกรรม สัญญา ประเภทของสัญญาต่างๆ และกฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญา 
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LOM2205   หลักคณิตศาสตร์และสถิติส าหรับโลจิสติกส์  3(3-0-6) 
            (Principle of Mathematics and Stistics for 

Logistics) 
             ศีกษาถึงกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหา 
การให้เหตุผล อนุพันธ์ การประยุกต์ อินทิเกรชันและการประยุกต์ 
ศึกษาคณิตศาสตร์ที่จ าเป็น และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูปเพื่อการค านวณในกระบวนการโลจิสติกส์ รวมไปถึง
ความหมายของสถิติ ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ การแจกแจง 
การหาแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางและการกระจาย หลักเบื้องต้นของ
ความน่าจะเป็น การนับและการเรียงล าดับการใช้สถิติเพื่อการ
ตัดสินใจ 
 
LOM3308 การเป็นผูป้ระกอบการโลจิสติกส์              3(3-0-6)               

(Entrepreneurship in Logistics) 
              ศึกษาหลักการในการด าเนินธุรกิจทางด้านโลจิสติกส์ 
บทบาทและหน้าที่ของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ การเตรียมความ
พร้อมในการเป็นผู้ประกอบการโลจิสติกส์ การสร้างเครือข่าย   โลจิ
สติกส์ รวมถึงศึกษากฎ ระเบียบในการด าเนินธุรกิจ บทบาท 
แนวคิดและข้อตกลงขั้นพื้นฐานของการจัดท าเขตการค้าเสรี การ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อสร้างความได้เปรียบใน 
การด าเนินธุรกิจ      
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 LOM3308 การเป็นผู้ประกอบการโลจิสติกส์              3(3-0-6)               

(Entrepreneurship in Logistics) 
              ศึกษาหลักการในการด าเนินธุรกิจทางด้านโลจิสติกส์ 
บทบาทและหน้าที่ของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ การเตรียมความ
พร้อมในการเป็นผู้ประกอบการโลจิสติกส์ การสร้างเครือข่าย   โลจิ
สติกส์ รวมถึงศึกษากฎ ระเบียบในการด าเนินธุรกิจ บทบาท 
แนวคิดและข้อตกลงขั้นพื้นฐานของการจัดท าเขตการค้าเสรี การ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อสร้างความได้เปรียบใน 
การด าเนินธุรกิจ      
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 หมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาเลือก) 

 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาเลือก) 
เพิ่มรายวิชาใหม ่ 6  รายวิชา   
 
LOM2207 การจัดการต้นทุนโลจสิติกส์                     3(3-0-6) 
              (Logistics Cost Management) 
              เพื่อศึกษาการคิดและการวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ 
การค านวณสัดส่วนต้นทุนทางโลจิสติกส์ต่อยอดขาย หรือก าไร 
ศึกษาการบริหารจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ มาตรฐานต้นทุนโลจิ
สติกส์ ในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงศึกษาวิธีการลดต้นทุน
ทางด้านโลจิสติกส์ 
 
LOM2208 การจัดการการผลติและการปฏิบัตการ        3(3-0-6) 
              (Production and Operation Management) 
              ศึกษาถึงหลักการจัดการการผลิต  การวางแผนกลยุทธ์ 
ระบบการผลิต การวางแผนการผลิต การจัดการกระบวนการผลิต 
การขนถ่ายวัสดุและผลิตภัณฑ์ ต้นทุนการผลิต ประสิทธิภาพการ
ผลิต การบริหารการผลิตและเทคโนโลยี กระบวนการผลิตสมัยใหม่ 
การวางแผนและจัดการวัสดุคงคลัง การวางแผนความต้องการวัสดุ 
การวางผังโรงงานและสิ่งอ านวยความสะดวก การควบคุมคุณภาพ 
ระบบมาตรฐาน ระบบการประกันคุณภาพ 
 
 
 

ต า ม ที่ โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า
บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิ
สติกส์ )  มี เป้ าหมายในการ
พัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้
ความเช่ียวชาญในศาสตร์ด้าน
การจัดการโลจิสติกส์ และมี
คุณภาพมาตรฐานเป็นตาม
ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดั บอุ ดมศึ กษาแห่ งชาติ 
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาได้ประกาศไว้ 
ทางโปรแกรมวิชาฯจึงได้มีการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ก า ร บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ  ( ก า ร
จัดการโลจิสติกส์)  
โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตที่ส าเร็จ
ก า ร ศึ ก ษ า ต้ อ ง มี ทั ก ษ ะ ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ด้านโลจิสติกส์ที่หลากหลาย 
จึงได้เพิ่มรายวิชาเกี่ยวกับการ
บริหารงานทางด้านโลจิสติกส์
เพิ่ม เติมเข้า ไปในหลักสูตร 
เพื่อให้นักศึกษามีรายวิชาเลือก
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LOM3206 การขนส่งหลายรูปแบบ                         3(3-0-6) 
              (Multimodal Transport) 
              ศึกษาถึงระบบการขนส่งหลายรูปแบบ การเช่ือมต่อการ
ขนส่งที่ต่างรูปแบบ วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของการขนส่งในแต่ละ
รูปแบบ เปรียบเทียบการขนส่งแบบช่องทางเดียวกับการขนส่ง
หลายช่องทาง และบทบาทของการขนส่งแบบหลายช่องทาง ใน
ด้านประสิทธิภาพ ต้นทุนต่อการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
LOM3207 การจัดการโลจิสติกส์ในธุรกิจเกษตร         3(3-0-6) 
              (Logistics Management in Agribusiness) 
              ความหมาย และองค์ประกอบของโลจิสติกส์ในธุรกิจ
การเกษตร ศึกษาการวางแผน การด าเนินงาน การควบคุมเคลื่อนย้าย
วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ การจัดเก็บ การขนส่งและการกระจายสินค้าทาง
การเกษตร รวมถึงการแก้ไขปัญหาโลจิสติกส์ในธุรกิจเกษตร  
 
LOM3310  การจัดการทรัพยากรโลจสิติกส์และโซ่อุปทาน3(3-0-6)             
               (Logistics Resources Management and Supply  
               Chain) 
               ศึกษาแนวคิด นโยบายและการวางแผนทรัพยากรด้าน        
โลจิสติกส์ในด้านเงินทุน บุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ สารสนเทศ
ภายในองค์การ วิเคราะห์ วางแผนและจัดการการเงิน วางแผนและ
ควบคุมการด าเนินงาน รวมถึงศึกษาหลักการจูงใจบุคลากร การ
สื่อสารภายในองค์การ  การฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากร การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 

ด้านการจัดการในงานโลจิ
สติกส์มากขึ้น เช่น การจัดการ
ต้นทุน การจัดการผลิต ฯลฯ 
รวมทั้ง เพื่อให้มีรายวิชาที่มี
ความทันสมัย และสอดคล้อง
กับบริบทจังหวัดเชียงราย 
- เพิ่มวิชาที่ เน้นการพัฒนา
ทั ก ษ ะ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ใ น
วิชาชีพโลจิสติกส์ 
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เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ส าหรับโลจิสติกส์  ภาคการผลิตและภาค
บริการ 
 
LOM3309 ภาษาอังกฤษในงานโลจิสติกส์                    3(3-0-6) 
              (English for Logistics) 
              เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียน โดยเน้นทักษะด้านการพูดและฟัง ตลอดจน
ค าศัพท์ที่ใช้ในการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทาน 
 
**ย้ายรายวิชาจากวิชาเอกบังคับ เป็นรายวิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 
LOM3306 การจัดการโลจิสตกิส์จีนสูก่ารค้าเอเชียและโลก3(3-0-6) 
              (Chinese Logistics Management for Asian and      

Global Trade) 
              ศึกษากระบวนการจัดการโลจิสติกส์ของประเทศจีน 
นโยบาย กลยุทธ์ในการจัดการโลจิสติกส์ เพื่อการขยายตัวของภาค
เศรษฐกิจ การค้า ภายใต้การพัฒนาระบบการขนส่งคมนาคม ใน
รูปแบบต่าง ๆ ในเอเชีย ไปสู่การค้าระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเช่ือมโยงด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศจีนตอนใต้ กับภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และผ่านประเทศไทยไปสู่นานาประเทศ 
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านโลจิสติกส์ของจีน ในระยะต่าง 
ๆ รองรับสภาพการแข่งขันของโลกและนโยบายหลักของประเทศ
จีนท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
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8 วิชาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 
  คงเดิม 

9 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

นส.ประภาวรินทร์  อารีย์ตระกลู  บธ.ม. (การจัดการโลจิ
สติกส์และซัพพลายเชน) 
                                         บธ.บ. (การตลาด) 
นส.จิณณณ์ณัช  สุขประสงค์       บธ.ม. (การจัดการโลจิ
สติกส์และซัพพลายเชน) 
                                         นศ.บ. (นิเทศศาสตร์) 
นายกิตติพัฒน์  รังสีธรรมกลุ       วธ.ม. (การจัดการการขนส่ง
และโลจสิติกส์) 
                                         บธ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ) 
                                         วศ.บ. (วิศวกรรมพลาสติก) 
                                         บธ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 
นางศิริพรรณ  จีนะบุญเรือง        ศ.ม.  (การจัดการองค์การ) 
                                         บธ.บ. (การประกันภยัทาง
ทะเลและทางอากาศ) 
นส.พีรญา  ช่ืนวงศ์*                 กจ.ด. (การจัดการธุรกิจ) 
                                        บธ.ม. (การบริหารจัดการ
องค์การ) 
                                        บธ.บ. (การเงินธนาคาร) 
 

นส.ประภาวรินทร์  อารีย์ตระกลู  บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์  
                                                  และซัพพลายเชน) 
                                         บธ.บ. (การตลาด) 
นส.จิณณณ์ณัช  สุขประสงค์       บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์ 
                                                  และซัพพลายเชน) 
                                         นศ.บ. (นิเทศศาสตร์) 
นายกิตติพัฒน์  รังสีธรรมกลุ       วธ.ม. (การจัดการการขนส่ง 
                                                  และโลจสิติกส์) 
                                         บธ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ) 
                                         วศ.บ. (วิศวกรรมพลาสติก) 
                                         บธ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 
นางศิริพรรณ  จีนะบุญเรือง        ศ.ม.  (การจัดการองค์การ) 
                                         บธ.บ. (การประกันภยัทางทะเล 
                                                   และทางอากาศ) 
นายวัชระ  วัธนารวี*                วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                                                  และการจัดการ) 
                                         บธ.ม. (บริหารธรุกิจ) 
                                         วท.บ. (เศรษฐศาสตริ ์
                                                   การเกษตร) 

เนื่องจาก เปลี่ยนแปลง  
อ .พี รญา  ช่ื น ว งศ์  ไ ป เ ป็ น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จึง
เพิ่ม  
อ.วัชระ วัธนารวี เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ 

10 Curriculum 
Mapping 

มีและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ/สาขาวิชา มีและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ/สาขาวิชา มีการจัดท าเพิ่มเติม 
ในส่วนของรายวิชาใหม่ 



 

 

 
 

 


