
 

 

 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี



 

  สารบัญ 
 

  หน้า 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร 1 
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 
 3. วิชาเอก 1 
 4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 1 
 5. รูปแบบของหลักสูตร 1 
 6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 
 7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 2 
 8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 2 
 9. ชื่อ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีที่จบของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3 

 10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 3 
 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณา 

ในการวางแผนหลักสูตร 
3 

 12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ 
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

5 

 13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของ 
มหาวิทยาลัย 

7 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 8 
 1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 8 
 2. แผนพัฒนาปรับปรุง 9 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 11 
 1. ระบบการจัดการศึกษา 11 
 2. การด าเนินการหลักสูตร 11 
 3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 13 
 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการ

ฝึกงาน) 
33 

 5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 34 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 36 

 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 36 
 2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 37 
 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก 

หลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
41 



  ข 

 

สารบัญ (ตอ่) 
 

  หน้า 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 44 

 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 44 
 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 44 
 3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 46 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 47 
 1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 47 
 2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 47 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 48 
 1. การก ากับมาตรฐาน 48 
 2. บัณฑิต 48 
 3. นักศึกษา 49 
 4. อาจารย์ 50 
 5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 51 
 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 54 
 7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 57 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 59 
 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 59 
 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 59 
 3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 59 
 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 60 

ภาคผนวก  61 
 ภาคผนวก ก 

 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ .ศ. 2557 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 

62 

 ภาคผนวก ข หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 91 
 ภาคผนวก ค ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ.2542 
103 

 ภาคผนวก ง ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ที่ 2564/2562 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

116 



  ค 

 

  สารบัญ (ตอ่) 
 

  หน้า 
 ภาคผนวก จ รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน 

    118 

 ภาคผนวก ฉ รายงานการวิพากษ์หลักสูตร 122 
 ภาคผนวก ช ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
126 

 ภาคผนวก ซ 
 

รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติและความ
ต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 

136 

 ภาคผนวก ฌ 
 

ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตร
ที่ปรับปรุง 

144 

 ภาคผนวก ญ แผนบริหารความเสี่ยง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

166 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
คณะ   :  คณะวิทยาการจัดการ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร  

รหัสหลักสูตร  :    25531531102574 
ภาษาไทย  :    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์       

     และซัพพลายเชน 
ภาษาอังกฤษ  :    Bachelor of Business Administration Program in Logistics  

     and  Supply Chain Management 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :    บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน) 
 ชื่อย่อ  :    บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)  

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

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

3. วิชาเอก    
ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 

 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ  
เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 

5.2 ประเภทหลักสูตร  
เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

5.3 ภาษาที่ใช้  
ภาษาไทย  
 
 



  2 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

5.4 การรับเข้าศึกษา 
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี  

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี 

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
 

 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่  1/2563 เมื่อวันที่ 16 
เดือนมกราคม พ.ศ. 2563  

 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี อนุมัติหลักสูตร

ในการประชุม ครั้งที่ 3/2563  เมื่อวันที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563  
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

การผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา 2565 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

เมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถเข้าท างานได้ทั้งภาคเอกชน ภาครัฐบาล และองค์กรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เช่น  

8.1 ผู้ปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ ผู้จัดการ/หัวหน้า/พนักงานฝ่ายจัดซื้อจัดหา การจัดซื้อด้านน าเข้า-
ส่งออก ฝ่ายผลิต  ฝ่ายจัดส่ง กระจายสินค้าและคลังสินค้า ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ฝ่าย
ควบคุมวัตตุดิบ ฝ่ายวางแผน ฝ่ายซัพพลายเชน/โลจิสติกส์ ผู้ปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศทาง 
โลจิสติกส์ ส าหรับในระดับบริหารสามารถท างานเป็นนักวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์ นักวางแผนการใช้
วัตถุดิบ นักวิเคราะห์และสนับสนุนระบบปฏิบัติการ 

8.2 ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
8.3 นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่เกี่ยวข้อง

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

9. ชื่อ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒ ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีท่ีจบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดบั ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ – สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 

  1 นายวชัรพล วงศ์จนัทร ์ อาจารย ์ บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์) 
ทล.บ. (การจดัการขนส่งสินค้าทาง
อากาศ) 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
สถาบันการบินพลเรือน 

2557 
2553 

2 นางสาวธนิษฐ์นันท ์จนัทร์แย้ม อาจารย ์ บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
ปร.ด. (การจัดการโลจิสติกส์ 
และโซ่อุปทาน) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2552 
2549 
2563 

3 นางสาวกิตินันธ ์ มากปรางค์ อาจารย ์ วศ.ม. (วิศวกรรมโลจิสติกส์และ
การจัดการโซ่อุปทาน) 
วท.บ. (อัญมณีวิทยา) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2557 
 
2553 

4 นางสาวถิรนันท ์ ทวิาราตรีวิทย ์ อาจารย ์ วศ.ม. (วิศวกรรมโลจิสติกส์และ
การจัดการโซ่อุปทาน) 
วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจุ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2556 
 
2550 

5 นางสาวนิศากร มะลวิัลย ์ อาจารย ์ บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร)์ 
ปร.ด. (การจัดการโลจิสติกส์ 
และโซ่อุปทาน) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2551 
2545 
2563 

 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  
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11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ   

 ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์และการแข่งขันที่รุนแรงของคู่แข่งทั้งภายในและระหว่าง
ประเทศ โลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้กลายเป็นเครื่องมือส าคัญของการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของผู้ประกอบการองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้
มีประสิทธิภาพ คือ ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นผู้น าองค์ความรู้ มาใช้ในการวางแผน การด าเนินการ  
และ ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการโลจิสติกส์  และซัพพลายเชน  เพ่ือรองรับ
การขยายตัวของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และภาคธุรกิจได้ถูกระบุไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้มีการ
พิจารณาถึงแนวทางการพัฒนาระยะยาว ระยะกลาง และนโยบายรัฐบาลที่ส าคัญ เพ่ือเป็นแนวทางใน
การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาที่มุ่งสู่เป้าหมายร่วมของการพัฒนาประเทศ ตามกรอบยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาโลจิสติกส์ ภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี เป้าหมายส าคัญด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่มุ่งสู่อนาคตของ
ประเทศปี 2579 ให้สัมฤทธิ์ผล โดยยกระดับศักยภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม สนับสนุนฐาน
อุตสาหกรรมเดิมและอุตสาหกรรมอนาคตให้เป็นฐานสร้างรายได้ใหม่ของประเทศ พัฒนาระบบ
บริหารจัดการโลจิสติกส์ภาคการเกษตรให้มีประสิทธิภาพและการเพ่ิมคุณค่า ขยายขีดความสามารถ
ของธุรกิจบริการโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider) ให้สามารถกระจายฐานการบริการและการ
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ลงทุนที่เชื่อมโยงในอาเซียน อย่างมีเสถียรภาพ สนับสนุนการแข่งขันบนฐาน การพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยี พัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีทักษะสูงและมีมาตรฐานสากล ด าเนินกิจกรรมทางโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและ
ศูนย์กลางการกระจาย (Hub) การค้า การบริการ และการลงทุนในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 
เพ่ือมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูงและเป็นประเทศที่พัฒนาภายในปี 2579 แนวทางการบูรณาการ
และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นอกจาก
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน อีกทั้งยังมี
ยุทธศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้องและส าคัญเพ่ือช่วยสนับสนุนการพัฒนา ได้แก่ ยุทธศาสตร์ ด้านการ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ
ที่เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต  
 และในสถานการณ์ปัจจุบัน พบว่า บุคลากรของประเทศยังมีจ านวนไม่เพียงพอที่จะรองรับ
อุตสาหกรรมอนาคต สาขาวิชาจึงได้วางแผนปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือจัดการเรียนการสอน ปรับปรุง
รายวิชาใหม่ให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยเช่นกันให้เป็นไปตามทิศทางนโยบายการพัฒนา
ก าลังคนของประเทศ พ.ศ.2563-2567 เนื่องจากข้อมูลของส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ สอวช. ได้ท าการส ารวจข้อมูลต าแหน่งงานซึ่งเป็นที่
ต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมในอนาคตจากภาคเอกชน ถึงแนวโน้มความต้องการบุคลากรใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต New S-Curve ในส่วนของบุคลากรในอนาคตของกลุ่ม
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ในภาพรวมทั้งหมดซึ่งคาดการณ์ว่า มีความต้องการอยู่ที่ประมาณ 
๒๙ ,๗๓๕ ต าแหน่งในอีก ๕ ปีข้างหน้า โดยเฉพาะจ านวนความต้องการกลุ่ม Warehouse 
Officer/Inventory Controller มากถึง ๓,๙๘๐ อัตรา (สอวช, 2562)  

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การด าเนินการวางแผนและจัดท าหลักสูตรนี้ได้ค านึงถึงสังคม และสภาวะแวดล้อมทั้งใน

เขตพ้ืนที่ใกล้เคียงที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ โดยเฉพาะตั้งอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง ซึ่งเป็นเขต
นิคมอุตสาหกรรมการผลิตและการให้บริการคลังสินค้าและศูนย์กระจาย ผู้ผลิตเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มี
กิจกรรมการเคลื่อนย้ายสินค้าและวัตถุดิบ รวมทั้งใช้บริการการขนส่งสินค้าและการจัดเก็บสินค้าเพ่ือ
รอการกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภค จึงมีความต้องการก าลังคนที่มีความรู้ความสามารถและทักษะ
ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสูงมาก ด้วยปัจจัยด้านท าเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัยดังกล่าว 
เอ้ือประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยาการต่างๆ กับภาคเอกชน จัดส่ง
นักศึกษาเข้าไปเรียนรู้การด าเนินงานจริง จัดท าเป็นกรณีศึกษาในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจน
ศึกษาดูงานจากสภาพจริงและการฝึกงานในสถานประกอบการต่างๆ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยยังสามารถ
ให้บริการสังคมโดยการวิจัยเผยแพร่ความรู้และการให้ค าปรึกษาด้านโลจิสติกส์ต่อชุมชนในพ้ืนที่ และ
ยังสามารถให้ค าปรึกษาในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพ่ือ
ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในการศึกษาและอีกทั้งยังเพ่ิมพันธมิตรด้านการศึกษาในกรณีศึกษาเพ่ือให้
เกิดการเรียนรู้จริง ท าให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ด้านดังกล่าวอีกด้วย รวมถึงปัจจุบันรูปแบบทางด้าน
สังคมและวัฒนธรรม การด าเนินธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลง การจัดระบบการศึกษาย่อมเปลี่ยนแปลงไป
ด้วย จากเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นสิ่งส าคัญที่มหาวิทยาลัยได้จัดท าหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และ 
ซัพพลายเชนนี้ขึ้น และพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
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12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ต่อการ

พัฒนาหลักสูตร 
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก จึงจ าเป็นต้องพัฒนาในด้านหลักสูตรในเชิงรุกที่มี

ศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ นอกจากนี้
ในปีพุทธศักราช 2558 ประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (Asean Economics Community) 
ท าให้การพัฒนาด้านโครงสร้างของระบบ โลจิสติกส์และซัพพลายเชนมีมากขึ้นและที่ส าคัญคือด้าน
การพัฒนาในการผลิตบุคลากรด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพ่ือสนองความต้องการ
ก าลังคนที่ยังมีความขาดแคลนอยู่อีกมากในภาคธุรกิจและภาครัฐบาล โดยก าลังคนที่ผลิตนั้นจะต้องมี
ความรู้ทักษะและความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที รวมถึงการน าความรู้ที่ได้ศึกษาไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และมีศักยภาพสูงในด้านการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งในด้านวิชาการและ
วิชาชีพ รวมถึงความเข้าใจในผลกระทบของการด าเนินงานด้านโลจิสติกส์ต่อสังคม โดยต้องปฏิบัติตน
อย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมซึ่งเป็นไปตามนโยบายและปรัชญาของมหาวิทยาลัย “วิชาการ
เด่น เน้นคุณธรรม น าท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี” 

12.2 ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

โดยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ตั้งอยู่ใน
เขตพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ  ศูนย์กระจายสินค้า และธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าส่ง เป็นจ านวนมาก 
ดังนั้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยจึงมีความเหมาะสมที่จะเปิดสอนสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ 
ซัพพลายเชน โดนสามารถใช้เขตพ้ืนที่และผู้มีประสบการณ์มาเสริมให้หลักสูตรมีความเข้มแข็งทั้งใน
ด้านการศึกษาดูงานจากสภาพจริงและเชิญผู้มีประสบการณ์ทางโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมาเป็น
วิทยากรได้อีกด้วย ยิ่งกว่านั้นมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็จัดตั้งขึ้นเพ่ือผลิตคนสนองความต้องการคนของภาค
ธุรกิจและอุตสาหกรรมในภูมิภาคท่ีมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ด้วย 

เพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัด
ปทุมธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์ สถานการณ์ภายนอกหรือการ
พัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
และภาระหน้าที่ของของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัด ปทุมธานี จึง มี
ภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่ก าหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 
และ 8 ดังนี้ 

มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลัง
ปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพ่ือความ
เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้
การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
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ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริม  
วิทยฐานะครู 

มาตรา 8 ในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้ก าหนดภาระหน้าที่
ของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 

แสวงหาความจริงเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น
อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  การ
ผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ 

เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้
มีจิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 

เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเก้ือกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ  

ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสม
กับการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคน ในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้
เกิดการจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลและยั่งยืน 

ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ ในการปฏิบัติ
ภารกิจของ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เพ่ือการ
พัฒนาท้องถิน่ 

โดยที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ใกล้เขตพ้ืนที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ตลาดไท ซึ่งเป็น
ศูนย์กลางการค้าส่งและการกระจายสินค้าทางการเกษตร คลังสินค้า การกระจายสินค้าและบริษัทผู้
ให้บริการด้านโลจิสติกส์อีกหลายบริษัทที่เปิดให้บริการเพ่ือรองรับความต้องการของเขตส่งเสริม
อุตสาหกรรมนวนครและตลาดไท รวมถึงนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจ านวน
มาก ประกอบกับเขตพ้ืนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยติดถนนพหลโยธิน ซึ่งเป็นประตูด้านส าคัญในการส่ง
สินค้า ไปจ าหน่ายในภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคเหนือ และประเทศ
เพ่ือนบ้านท าให้ผู้ประกอบการด้านคลังสินค้าและการกระจายสินค้า รวมทั้งบริษัทผู้ค้าปลีกต่างชาติ
จัดตั้งศูนย์การกระจายสินค้าใกล้เขตพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนและส่งผลต่อ
ความต้องการแรงงานที่มีความรู้ด้านโลจิสติกส์มากขึ้น ดังนั้น ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยจึงมีความ
เหมาะสมที่จะเปิดหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ด้วยความสามารถสร้างเครือข่าย
กับองค์กรต่างๆ ในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยและองค์กรเอกชนในพ้ืนที่ในการศึกษาดูงาน สหกิจศึกษา 
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และผู้มีประสบการณ์ในวิชาชีพมาเป็นวิทยากรให้ความรู้  ส่งเสริมให้หลักสูตรมีความเข้มแข็งเพ่ือ
สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้มีทักษะในการปฏิบัติงานจริง  
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 หมวดวิชาเฉพาะ 
 หมวดวิชาเลือกเสรี 
 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน  
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้ นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนภายในคณะวิทยาการจัดการสามารถ

เลือกเรียนได้ในบางรายวิชาทั้งนี้ตามความสนใจของแต่ละคน และนักศึกษาต่างคณะสามารถเลือก
เรียนรายวิชาในหลักสูตรเป็นวิชาเลือกเสรีได้บางรายวิชาทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพ้ืนฐานความรู้ที่เกี่ยวข้องโดย
หลักสูตรเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม  

 

13.3 การบริหารจัดการ  
มหาวิทยาลัย คณะ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการด าเนินงานร่วมกัน 

ในการประสานงานและการให้ความร่วมมือกับสาขาวิชาอ่ืนที่จัดรายวิชา  ซึ่งนักศึกษาในหลักสูตรนี้
ต้องไปเรียนในด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและตารางสอบการก าหนดกลยุทธ์ในการสอนการวัด
ประเมินผล ทั้งนี้เพ่ือให้นักศึกษาได้บรรลุผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรนี้  ส่วนนักศึกษาที่มาเลือกเรียน 
เป็นวิชาเลือกเสรีนั้น ก็ต้องมีการประสานกับคณะต้นสังกัดเพ่ือให้ทราบถึงผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ว่าสอดคล้องกับหลักสูตรที่นักศึกษาเหล่านั้นเรียนหรือไม่ 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา ปณิธานของสาขาฯ และวิสัยทัศน์  

      ปรัชญาของสาขา 
มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะ ส าหรับระบบโลจิสติกส์

และซัพพลายเชนเพ่ือน าไปประยุกต์และสามารถแก้ปัญหา พัฒนาการจัดการระบบโลจิสติกส์ที่ส่งผล
ต่อความเจริญทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยและการแข่งขันกับต่างประเทศ 

ปณิธานของสาขาฯ 
 เป็นหลักสูตรที่มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่เป็นที่ยอมรับด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ด้านการจัดการการกระจายสินค้าในระดับประเทศ 
 วิสัยทัศน์ 
 มุ่งสู่การผลิตบัณฑิตที่ เป็นที่ยอมรับด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนใน

ระดับประเทศ 
1.2  ความส าคัญ   
ปัจจุบันโลจิสติกส์ได้กลายเป็นเครื่องมือส าคัญของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ผู้ประกอบการ องค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพคือ 
ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นผู้น าองค์ความรู้มาใช้ในการวางแผน การด าเนินการ และประยุกต์ใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการโลจิสติกส์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมการไหลของกิจกรรม
ต่างๆ เช่น การส่งมอบวัตถุดิบ การผลิต การจัดส่งสินค้าและบริการ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ 
การจัดการคลังสินค้า บริหารต้นทุน การขนส่ง ไปถึงจุดที่มีการใช้งานหรือถึงมือผู้บริโภคคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ตั้งอยู่
ใกล้เขตพ้ืนที่อุตสาหกรรม จุดศูนย์กลางในการจ าหน่ายสินค้าการเกษตร และพ้ืนที่ยุทธศาสตร์การ
กระจายสินค้า เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของ
ประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ทีไ่ด้มีการพิจารณาถึงแนวทางการพัฒนาระยะยาว ระยะ
กลาง เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาที่มุ่งสู่เป้าหมายร่วมของการพัฒนาประเทศ 
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาโลจิสติกส์ 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนอกจากนี้ตามหลักนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (AEC - Asean Economics Community) ในปีพุทธศักราช 2559 ท าให้โครงสร้างระบบ 
โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชนของประเทศไทยจะต้องมีการพัฒนาและสร้างความมั่นคง
เพ่ิมขึ้น เพ่ือสามารถรองรับความต้องการในการใช้บริการด้านโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม เพ่ือให้ระบบโลจิสติกส์ของประเทศมีมาตรฐานสู่
สากล ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่จะผลิตบัณฑิตด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพ่ือสนับสนุน
อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการให้บริการด้านการกระจายสินค้า 
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1.3 วัตถุประสงค์  
1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านการจัดการโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน ด้วยการเน้นภาคปฏิบัติในกลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพเพ่ือให้สามารถ
ด าเนินงานในระดับปฏิบัติการได้ 

1.3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการวางแผนงาน วิเคราะห์ ปฏิบัติงานและ
ประเมินผลรวมไปถึงการแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชนด้านการกระจายสินค้า  

1.3.3 เพ่ือฝึกให้เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักประมวลความคิดและวิเคราะห์
ปัญหา รู้จักค้นคว้าวิธีแก้ปัญหาด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในแก้ไข
ปัญหาในการท างานตัดสินใจทางธุรกิจและการวิจัย ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

1.3.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ด าเนินธุรกิจโดย
ค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเป็นผู้น า มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบและสามารถ
ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรบริหาร 

ธุรกิจ บัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์และซัพพลาย
เชน ให้มีมาตรฐานมีมาตรฐาน
ตามคุณวุฒิสาขาโลจิสติกส์ ท่ี
กระทรวง ศึกษาธิการก าหนด
แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม
ต้องการของภาคธุรกิจ และ
ภาคอุตสาหกรรม 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงและ
ความต้องการก าลังคนในภาค
ธุ ร กิ จ เพื่ อ เป็ นข้ อมู ล ในการ
พัฒนาหลักสูตร 

2. เชิญผู้เชี่ยวชาญมามีส่วนร่วม 
การพัฒนาหลักสูตร 

3. ประสานความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในการฝึกสห
กิจศึกษา 

4. มีการติดตามประเมินหลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอ 

1. รายงานผลการด าเนินงาน 
2. รายงานผลการฝึกงานใน

รายวิชาสหกิจศึกษา 
3. นักศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 

80 ผ่านการฝึกสหกิจศึกษา 
4. นักศึกษาที่ออกสหกิจศึกษา

ได้รับการทาบทามให้ท างาน
ต่อ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

5. เอกสารการประสานงาน
กับภาคธุรกิจ 

6. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ
บัณฑิต โดยเฉลี่ยระดับ 3.5 
จากระดับ 5 

2. พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิม่
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ในการให้ความรู้แก่นักศึกษา 

1. อาจารย์ใหม่ต้องผ่านการอบรม
หลั ก สู ต ร เ บื้ อ ง ต้ น เ กี่ ย ว กั บ
เทคนิค การสอนการวัดและ
ประเมินผล 

2. อาจารย์ทุกคนต้องเข้าอบรม
เกี่ ย วกั บหลั ก สู ต ร ก า รสอน
รูปแบบต่างๆ  และการวัดผล
ประเมินผล ท้ังนี้เพื่อให้มีความรู้
ความสามารถในการประเมินผล

1. หลั ก ฐ า นห รื อ เ อ ก ส า ร
แสดงผลการด าเนินการ 

2. รายงานผลการประเมินการ
เรียนการสอนของอาจารย์ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ท่ี
ผู้สอนจะต้องสามารถวัดและ
ประเมินผลได้เป็นอย่างดี 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
1.1  ระบบ  

ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ กรณีที่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)  

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
 ไม่มี 
  

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม่มี 
 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

ในวันและเวลาราชการ เริ่มเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือน มิถุนายน – กันยายน 
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์  

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
2.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
2.2.2 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด

ปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก  ก) 
 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา และระดับมัธยมศึกษามีความแตกต่างกัน ดังนั้น
นักศึกษาใหม่อาจมีปัญหาเกี่ยวกับการปรับตัว ทั้งด้านพ้ืนฐานการค านวณ ภาษา วิธีการเรียน และ 
การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย   

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน

มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและ
การดูแลนักศึกษา แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและจัดให้การสอนเสริมเพ่ือพัฒนาพ้ืนฐานต่างๆ ให้
เหมาะสมกับการศกึษาในหลักสูตรต่อไป 
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2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา  

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 2 - 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 3 - - 60 60 60 
ชั้นปีที่ 4 - - - 60 60 

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

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย:บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 

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

2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล      

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

2.2 งบด าเนินการ 42,000 84,000 126,000 168,000 168,000 

2.3 งบลงทุน      

2.3.1 ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

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

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

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

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย:บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 

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

2. งบด าเนินการ           

    2.1 ค่าตอบแทน 18,000 36,000 54,000 72,000 72,000 
    2.2 ค่าใช้สอย 18,000 36,000 54,000 72,000 72,000 
    2.3 ค่าวัสด ุ 42,000 84,000 126,000 168,000 168,000 

    2.4 ค่าสาธารณูปโภค 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 

3. งบลงทนุ           
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หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 
    3.1 ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

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

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

4. เงินอุดหนุน           

   4.1 การท าวิจัย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

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

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

 

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต  17,154.83 บาท/คน/ปี 
 

2.7  ระบบการศึกษา  
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  (ภาคผนวก ก)  

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
 การเทียบโอนหน่วยกิตได้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)  

 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1  หลักสูตร  

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 

2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา 75 หน่วยกิต 
2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ 54 หน่วยกิต 
2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก 21 หน่วยกิต 

2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 9 หน่วยกิต 
       3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชาในหมวดต่างๆ    

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า   30   หน่วยกิต 
ใช้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก ข) 

   2) หมวดวิชาเฉพาะ  จ านวนไม่น้อยกว่า                     84        หน่วยกิต 
  2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไม่น้อยกว่า   75   หน่วยกิต 
     2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 54   หน่วยกิต 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Warehousing Operations   
MLM212 คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับการจัดการโลจิสติกส์ 3(2-2-5) 

 Mathematics and Statistics for Logistics 
Management 

 

MLM301 กฎหมายการค้าเพ่ือการขนส่งระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 International Transportation Trade-Law 
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MLM306 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและกระจายสินค้า 

ระดับโลก 
3(3-0-6) 

 Multimodal transportation and Global Distribution  
 Inventory Management  

MLM309 การจัดการคลังสินค้าและกระจายสินค้าข้ันสูง 3(2-2-5) 
 Advance Warehouse and Distribution 

Management 
 

MLM311 การจัดการสินค้าคงคลัง 3(2-2-5) 
 Inventory Management  

MLM414 การวิจัยธุรกิจส าหรับโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 3(2-2-5) 
 Business Research for Logistics and Supply Chain  

VLE206 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในส านักงาน 3(3-0-6) 
 English for Inter-office Communication  

 
 2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า        21   หน่วยกิต 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MLM211 การจัดการบรรจุภัณฑ์และการขนถ่าย  3(2-2-5) 

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

 Procurement and Purchasing   
MLM214 การจัดการโลจิสติกส์สมัยใหม่ 3(3-0-6) 

 Modern Logistics Management  
MLM307 การจัดการเพ่ือการน าเข้าและส่งออกส าหรับธุรกิจระดับโลก 3(2-2-5) 

 Import and Export Management  for Global Business  
MLM314 การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์  3(2-2-5) 

 Logistics Cost  Management  
MLM318 การวิเคราะห์ข้อมูลและตัวแบบการตัดสินใจ 3(2-2-5) 

 Data Analysis and Decision Models    
MLM329 เทคโนโลยีดีจิทัลเพื่อโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 3(2-2-5) 

 Digital Technology for Logistics and Supply Chain 
MLM341 การประกันภัยส าหรับธุรกิจโลจิสติกส์ 3(3-0-6) 

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

 Green Supply Chain Management for Sustainable  
MLM345 การจ าลองสถานการณ์และการตัดสินใจส าหรับซัพพลายเชน 3(2-2-5) 

 Simulation and Decision Making for Supply Chain  
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
MLM346 การจัดการธุรกิจการค้าชายแดน 3(3-0-6) 

 Cross-Border Trade Business Management  
MLM405 การจัดการซัพพลายเชนเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 

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

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

 Risk and Disruptive Business Management  
MLM433 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3(3-0-6) 

 Modern Trade Business Management  

 2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
  ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง จ านวนไม่น้อยกว่า     9 หน่วยกิต    

 2.2.1) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

MLM320 การเตรียมสหกิจศึกษาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 2(90) 
 Preparation for Cooperative Education for Logistics  

and Supply Chain 
 

MLM420 สหกิจศึกษาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   
 Cooperative Education for Logistics and Supply Chain  7(960) 

2.2.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

MLM321 การเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน 

2(90) 

 Preparation for Professional Experience in Logistics 
and Supply Chain 

 

MLM421 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน  7(960) 
 Professional Experience in Logistics and  

Supply Chain  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

2.2.3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพ 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

MLM327 หัวข้อพิเศษส าหรับโครงการพิเศษโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
Special Topic for Professional Experience in Logistics 
and Supply Chain 

2(90) 

MLM422 โครงการพิเศษโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  7(960) 
 Professional Experience in Logistics and  

Supply Chain  
 

 
 3) หมวดวิชาเลือกเสรี  จ านวนไม่น้อยกว่า         6     หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่
ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
*** ข้อก าหนดเฉพาะ  ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติ
การศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได้ โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 90  
หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า     45 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       3 หน่วยกิต *** 

 
หมายเหตุ ความหมายของรหัสรายวิชา  

 รหัสรายวิชาประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัวและตัวเลข 3 ตัว 
 อักษรภาษาอังกฤษตัวแรกบ่งบอกถึงคณะ  
 อักษรภาษาอังกฤษตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงสาขาวิชา 
 ตัวเลขตัวที่ 1 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
 ตัวเลขตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 

  
 ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร  
  MLM  หมู่วิชา การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
  MAC  หมู่วิชา การบัญชี 
  MEC หมู่วิชา เศรษฐศาสตร์ 
  MHR หมู่วิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
  MMK หมู่วิชา การตลาด 
  MGM หมู่วิชา การจัดการทั่วไป 
  VGE หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
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3.1.4 การจัดแผนการศึกษาในแต่ละชั้นปี 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป VGEXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 6 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาบังคับ) 

MAC126 หลักการบัญชี 3(2-2-5) 
MEC101 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
MMK101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
MLM101 หลักการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 3(3-0-6) 
MLM104 องค์การและการจัดการซัพพลายเชน 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21 
 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป VGEXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 6 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาบังคับ) 

MFB101 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
MHR201 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
MLM103 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ 3(2-2-5) 
MLM204 การจัดการขนส่งภายในประเทศ 3(3-0-6) 
MLM207 การปฏิบัติการคลังสินค้า 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21 
 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป XXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 6 

หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ) 

MLM205 การจัดการขนส่งระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
MLM212 คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับการจัดการ 

โลจิสติกส์ 
3(2-2-5) 

MLM301 กฎหมายการค้าเพ่ือการขนส่งระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

(วิชาเลือก) 
MLM213 การจัดซื้อสมัยใหม่ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป XXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 12 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาบังคับ) 

MLM311 การจัดการสินค้าคงคลัง 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ  
(วิชาเลือก) 

MLM211 การจัดการบรรจุภัณฑ์และการขนถ่าย 3(2-2-5) 
MLM314 การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21 
 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาบังคับ) 

VLE206 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในส านักงาน 3(3-0-6) 
MLM306 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและกระจาย

สินค้าระดับโลก 
3(3-0-6) 

MLM309 การจัดการคลังสินค้าและกระจายสินค้าข้ันสูง 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

(วิชาเลือก) 
MLM329 เทคโนโลยีดีจิทัลเพื่อโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 3(2-2-5) 
MLM307 การจัดการเพ่ือการน าเข้าและส่งออกส าหรับ   

ธุรกิจระดับโลก 
3(2-2-5) 

MLM318 การวิเคราะห์ข้อมูลและตัวแบบการตัดสินใจ 3(2-2-5) 
รวมหน่วยกิต 18 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ  
(วิชาบังคับ) 

MLM414 การวิจัยธุรกิจส าหรับโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเลือก) 

MLM405 การจัดการซัพพลายเชนเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(กลุ่มวิชา 

ปฏิบัติการและ        
ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ) 

MLM320 
 
 

MLM321 
 
 

MLM327 
 

การเตรียมสหกิจศึกษาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน 
หรือ 
การเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขการ
จัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   
หรือ 
หัวข้อพิเศษส าหรับโครงการพิเศษโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน 

2(90) 
 

 
2(90)  

 
 

2(90)  
 

รวมหน่วยกิต 8 

หมายเหตุ กรณีที่เลือกรายวิชาโครงการพิเศษสาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  ให้ลงเรียนรายวิชาหัวข้อ
พิเศษส าหรับโครงการพิเศษสาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
 

 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เลือกเสรี FEE001 วิชาเลือกเสรี  3(3-0-6) 

 FEE002 วิชาเลือกเสรี  3(3-0-6) 
รวมหน่วยกิต 6 

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(กลุ่มวิชา

ปฏิบัติการและฝึก
ประสบการณ์

วิชาชีพ) 

MLM420 สหกิจศึกษาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลาย
เชน  
หรือ 

7(960) 
 

MLM421 
 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ 
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
หรือ 

7(960) 
 

 
MLM422 โครงการพิเศษการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  7(960) 

 
รวมหน่วยกิต 7 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
 

รหัส ค าอธิบายรายวิชา น (ท-ป-ศ) 
  

MAC126 หลักการบัญชี 3(2-2-5) 
Principles of Accounting 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชี สมการบัญชี ความหมายและการจ าแนกประเภทของ

สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี การบันทึก
รายการในสมุดรายการขั้นต้น การบันทึกในสมุดบัญชีแยกประเภท งบทดลอง รายการปรับปรุง การ
จัดท างบการเงินส าหรับกิจการให้บริการกิจการซื้อขายสินค้า และกิจการอุตสาหกรรม 
 
MEC101 หลักเศรษฐศาสตร์  

Principles of Economics 
3(3-0-6) 

ศึกษาถึงมูลค่า ราคา การจัดสรรทรัพยากร พฤติกรรมผู้บริโภค อุปสงค์ อุปทาน 
ปัจจัยการผลิต การแข่งขัน การค้าระหว่างประเทศ รายได้ประชาชาติ บทบาทของรัฐบาล 
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

 
MFB101 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 

Business Finance 
รายวิชาบังคับก่อน : MAC126 หลักการบัญชี 
ขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายการเงินในธุรกิจ ตลอดจนเป้าหมาย

และความส าคัญของการเงินธุรกิจ การวิเคราะห์ทางการเงิน หลักการเบื้องต้นในการจัดหาเงินทุน
ภายในธุรกิจ การจัดสรรเงินทุนเพ่ือใช้ในการด าเนินธุรกิจ การวางแผนการเงินที่เกี่ยวกับการเริ่มลงทุน
ของกิจการ การเพ่ิมทุน การขายกิจการ การควบคุมทางการเงิน นโยบายการจัดสรรก าไร และเงินปัน
ผล 

 
 

MHR201 การบริหารทรัพยากรมนุษย์  
Human  Resource Management 

3(3-0-6) 

ทฤษฎี แนวความคิด และหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ขอบเขตหน้าที่
และความรับผิดชอบในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์  การออกแบบงาน การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การบริหารค่าตอบแทน สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ และการบริหารแรงงานสัมพันธ์ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

รหัส ค าอธิบายรายวิชา น (ท-ป-ศ) 
  

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

   ศึกษาถึงบทบาท กระบวนการ การด าเนินงานของโลจิสติกส์และซัพพลายเชนใน
ระดับภาคธุรกิจ ความส าคัญของกระบวนการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนต่อองค์กรและระบบ
เศรษฐกิจ คุณลักษณะของกิจกรรมโลจิสติกส์ อาทิเช่น การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า การ
จัดหาและจัดซื้อ การผลิต การขนส่ง การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการคลังสินค้า การกระจายสินค้า 
การค้าระหว่างประเทศ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การบริการลูกค้า รวมถึงการวัดผลการปฏิบัติงาน 
การประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกส์ มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 
MLM103 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ                                            

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

 รายวิชาบังคับก่อน : MLM101 หลักการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
                        หลักพ้ืนฐานของการจัดการการผลิตและปฏิบัติการ ลักษณะและความส าคัญ
ของการผลิต ปัจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจการผลิตซึ่งรวมระบบการผลิต การเลือกกระบวนการผลิต 
ฝึกปฏิบัติการวางแผนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และก าลังการผลิต การปรับปรุงการผลิตและด าเนินงาน 
การควบคุมคุณภาพและปริมาณ รวมถึงการบริหารคุณภาพ การเลือกสถานที่ตั้งโรงงาน ระบบการ
บ ารุงรักษา ระบบการจัดซื้อ  และระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือกับการจัดการซัพพลายเชน  
 
MLM104 องค์การและการจัดการซัพพลายเชน 

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

ความหมาย รูปแบบ แนวคิด และทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับองค์การ หลักและวิธีการจัดองค์การ หลักการ
และหน้าที่ของการจัดการ การวางแผน การจัดการองค์การ ภาวะผู้น าและแรงจูงใจ การติดตามและ
ควบคุม พฤติกรรมองค์การ การปรับตัวต่อการปรับเปลี่ยน และการบริหารการเปลี่ยนแปลง รวมถึงวิธี
การบูรณาการแนวความคิดการจัดการองค์การกับการจัดการซัพพลายเชน การประสานงาน และการ
ควบคุมองค์การหรือสมาชิกท่ีเกี่ยวข้องในระบบซัพพลายเชน 
 
MLM204 การจัดการขนส่งภายในประเทศ  

Domestic Transportation Management 
3(3-0-6) 

   หลักการขนส่งสินค้า รูปแบบการขนส่งทางบก ทางท่อ ทางราง ทางอากาศ
ภายในประเทศ และการจัดการขนส่งสินค้าชายแดน การแยกประเภทสินค้า การวางแผนการขนส่ง 
การคิดและควบคุมต้นทุน ในการขนส่ง ความปลอดภัยในการขนส่ง วิธีการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 
ประเภทและวิธีใน การขนถ่าย ระเบียบและกฎหมายในการขนส่ง การใช้ยานพาหนะให้เหมาะสมใน
การขนส่ง 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

รหัส ค าอธิบายรายวิชา น (ท-ป-ศ) 
  

MLM205 การจัดการขนส่งระหว่างประเทศ                          
International Transportation Management 

3(3-0-6) 

   หลักการขนส่งสินค้า รูปแบบการขนส่งทางอากาศ ทางน้ า และการจัดส่งสินค้า
ชายแดน การแยกประเภทสินค้า การวางแผนการขนส่ง การคิดและควบคุมต้นทุนในการขนส่ง ความ
ปลอดภัยในการขนส่ง วิธีการขนส่งและขนถ่ายสินค้า ประเภทและวิธีในการขนถ่าย ระเบียบและ
กฎหมายในการขนส่ง การใช้ยานพาหนะให้เหมาะสมในการขนส่ง 

 
MLM207 การปฏิบัติการคลังสินค้า                       

Warehousing  Operations  
3(2-2-5) 

ศึกษาบทบาทและเป้าหมายของคลังสินค้า คุณลักษณะพ้ืนฐานของคลังสินค้า 
ปฏิบัติการต่างๆ ในคลังสินค้า ฝึกปฎิบัติระบบการจัดการคลังสินค้า อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในคลังสินค้า 
โครงร่างของพ้ืนที่ที่จัดเก็บสินค้าแบบยูนิตโหลด แบบหยิบเป็นหีบห่อ และแบบหยิบเป็นชิ้น การจัด
วางสินค้าบนชั้น การหยิบสินค้าตามใบสั่ง ตู้จัดเก็บสินค้าและเอเฟรม การจัดคลังสินค้าแบบรวมศูนย์
ข้ามท่าหรือศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้า 

 
 

MLM211 การจัดการบรรจุภัณฑ์และการขนถ่าย  
Packaging and Material Handling Management 

3(2-2-5) 

    ระบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพ่ือให้ผู้เรียน มีความรู้
ความเข้าใจในหลักการหน้าที่และความส าคัญของระบบบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรม คุณสมบัติของวัสดุ
ต่างๆ ที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อ รวมถึงฝึกปฏิบัติวางแผนและวิเคราะห์ระบบบรรจุภัณฑ์ในงาน 
โลจิสติกส์ และเทคนิคของระบบบรรจุภัณฑ์ และกิจกรรมการขนถ่าย รูปแบบวิธีการและอุปกรณ์ใน
การขนถ่ายสินค้า 

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

แนวคิดการวัดประเมินการปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพ่ือหา
แนวทางปรับปรุงสมรรถนะของซัพพลายเชนโดยรวม ด้วยเครื่องมือการวัดที่ดี การประยุกต์ใช้
เครื่องมือพ้ืนฐานทางสถิติ การส ารวจตัวอย่าง การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐาน 
การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายและสหสัมพันธ์ การสุ่ม
ตัวอย่างและการประมาณค่า และการตัดสินใจเชิงสถิติธุรกิจ การวัดผลด าเนินงานด้านจัดการ  
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน   
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น (ท-ป-ศ) 
  

MLM213 การจัดซื้อสมัยใหม่ 
Procurement and Purchasing  

3(3-0-6) 

                          ศึกษา บทบาทและความส าคัญของการจัดซื้อ และการจัดหา กระบวนการใน
การตัดสินใจซื้อ หลักในการจัดซื้อ และการจัดหาในแง่ของซัพพลายเชน กระบวนการในการตัดสินใจ
ซื้อ หลักในการจัดซื้อ การวิจัยการจัดซื้อ การตัดสินใจผลิตเองหรือซื้อ ที่สอดคล้องกับการวางกลยุทธ์
ธุรกิจ การวางแผนและการก าหนดนโยบายการจัดซื้อ การประเมินผลการจัดซื้อ การรับการเก็บรักษา
พัสดุ การประเมินและการควบคุมพัสดุ การวัดและประเมินผู้ขายปัจจัยการผลิต การบริหาร
ความสัมพันธ์ผู้จัดจ าหน่าย ตลอดจนการจัดซื้อ จัดหาแบบอิเลคทรอนิกส์ เทคนิคการเจรจาต่อรอง 
การวางแผนยุทธวิธีและข้ันตอนในการเจรจาต่อรอง และจรรยาบรรณของนักจัดซื้อ 
 
MLM214 การจัดการโลจิสติกส์สมัยใหม่ 

Modern Logistics Management 
3(3-0-6) 

การด าเนินการ การวิเคราะห์ความสูญเปล่าด้วยเครื่องมือต่างๆ  เทคนิคในการ
เพ่ิมความยืดหยุ่นของกระบวนการผลิต เทคนิคในการปรับเรียบ (ระบบการผลิตแบบดึง ระบบคัมบัง 
การก าหนดขนาดการผลิต ปรับสมดุลการผลิต เป็นต้น) และเทคนิคการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
(ไคเซ็น) วิธีการทางซิก-ซิกม่า ตั้งแต่ การระบุปัญหา (เทคนิคในการระบุปัญหา และเมตริกซ์ทางซิก-
ซิกม่า) การวัด การวิเคราะห์ การปรับปรุง และการควบคุมการจัดการตามแนวคิดลีน  โดยการเรียนรู้
ผ่านกรณีศึกษาต่างๆ 

 
MLM301 กฎหมายการค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ  

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

ศึกษาเศรษฐกิจและโลจิสติกส์ระดับมหภาค ความส าคัญของโลจิสติกส์กับการ
พัฒนาเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ลักษณะโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการ
พัฒนาระบบนโยบาย การเชื่อมโยงโลจิสติกส์และการค้าชายแดน กระบวนการขับเคลื่อนโลจิสติกส์ 
แนวคิดและรูปแบบในการประกอบธุรกิจการค้ากลยุทธ์และยุทธวิธีการจัดการการค้าชายแดน ขั้นตอน
การค้าชายแดน แนวปฏิบัติ การด าเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้อง การเชื่อมโยงสาธารณูปโภค
พ้ืนฐานทางด้านโลจิสติกส์ การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาโลจิสติกส์และการค้า
ชายแดนของไทย 

 
 
 
 
 
 
 



  25 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

รหัส ค าอธิบายรายวิชา น (ท-ป-ศ) 
  

MLM307 การจัดการเพื่อการน าเข้าและส่งออกส าหรับธุรกิจระดับโลก 
Import and Export Management  for Global 
Business 

3(2-2-5) 

     ศึกษาถึงระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ การน าเข้าและส่งออกตลอดจนระเบียบ
พิธีการศุลกากร กระบวนการตัดสินใจเลือกตลาดและสินค้า เทคนิคหรือวิธีการค านวณต้นทุน และ
การตั้งราคาสินค้า ขั้นตอนและวิธีการต่าง ๆ ในการช าระเงินสินเชื่อในการน าเข้าและส่งออก 
ความส าคัญของจดหมายสินเชื่อ (Letter of Credit)  การหีบห่อ การส่งเสริมการขาย การขนส่ง การ
ประกันภัย การเตรียมเอกสารในการน าเข้าและส่งออกเงื่อนไขราคาและการส่งมอบสินค้า และ
ระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 
MLM309 การจัดการคลังสินค้าและกระจายสินค้าขั้นสูง 3(2-2-5) 
 Advance Warehouse and Distribution Management 

การเลือกสถานที่ตั้ง การออกแบบผังคลังสินค้า กลยุทธ์และแนวปฏิบัติที่ดีในการ
จัดการคลังสินค้า ระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนและการประเมินความสามารถในการจัดการ
คลังสินค้าส าหรับโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เทคโนโลยีในคลังสินค้า การขนส่งล าเลียงสินค้าและการ
กระจายสินค้าช่องทางการกระจายสินค้า การก าหนดต าแหน่งที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้า ขนาดและ
จ านวนศูนย์กระจายสินค้าที่เหมาะสม การวัดประเมินด้านต่างๆ ของคลังสินค้าและการกระจายสินค้า 
และการศึกษาผ่านกรณีศึกษา 
   
MLM311 การจัดการสินค้าคงคลัง  

Inventory Management 
รายวิชาบังคับก่อน : MLM103 การจัดการการผลิตและ
ปฏิบัติการ 

3(2-2-5) 

ศึกษาหลักการและระบบการบริหารสินค้าคงคลัง ประเภทของสินค้าคงคลัง 
โครงสร้างของสินค้าคงคลัง ลักษณะปัญหาของสินค้าคงคลัง เทคนิคการพยากรณ์ความต้องการและ
ฝึกปฏิบัติการวางแผนระดับการจัดเก็บสินค้าคงคลัง การควบคุมสินค้าคงคลัง การตรวจนับสินค้าคง
คลังในรูปแบบต่างๆ การจ าแนกแยกหมวดหมู่สินค้าคงคลัง ค านวณปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมและ
จุดสั่งซื้อใหม่ รวมถึงการวางแผนความต้องการวัตถุดิบ/วัสดุ  

 
 

MLM314 การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์                                             
Logistics Cost  Management 

3(2-2-5) 

                          การศึกษาองค์ประกอบของต้นทุนการผลิตและการจัดส่งสินค้า การวิเคราะห์
ต้นทุน การจัดเก็บ การจัดส่ง และการรับคืนสินค้า การประเมินทางเลือกเพ่ือการตัดสินใจ และการ
แสวงหาทางเลือกใหม่ในการบริหารระบบโลจิสติกส์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และลดความสูญเสียจาก
ระบบโลจิสติกส์ที่ด้อยประสิทธิภาพ ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity Based 
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Costing) องค์ประกอบของต้นทุน โลจิสติกส์ การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ การควบคุมต้นทุน 
โลจิสติกส์ และการลดต้นทุนโลจิสติกส์ 
 
MLM316 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและกระจายสินค้าระดับโลก 

Multimodal transportation and Global Distribution 
3(3-0-6) 

ลักษณะทั่วไปของการขนส่งในแต่ละรูปแบบ ได้แก่ การขนส่งทางบก การขนส่ง
ทางน้ า การขนส่งทางรางและการขนส่งทางอากาศ รวมทั้งวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียของการขนส่งในแต่
ละรูปแบบ โครงข่ายการขนส่ง และการเชื่อมโยงระบบการขนส่ง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
รูปแบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ โครงสร้างพ้ืนฐานและส่วนประกอบที่ช่วยในการด าเนินการ
ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ และความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ ศึกษาถึงบทบาทการกระจายสินค้า โดยเน้นการจัดช่องทางการจัดจ าหน่าย 
และการแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ ระบบงานการจัดจ าหน่าย การเลือกช่องทางการจัดจ าหน่ายการคัดเลือก
คนกลาง บทบาทและหน้าที่ของคนกลาง ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรในช่องทางการตลาด การ
จัดระบบการแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ และการบริการลูกค้า โดยมุ่งเน้นด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ระดับโลก 

 
MLM318 การวิเคราะห์ข้อมูลและตัวแบบการตัดสินใจ 

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

    การสร้างตัวแบบการตัดสินใจที่เป็นการหาค่าที่ดีที่สุดและการประยุกต์ ตัวแบบ
การโปรแกรมเชิงเส้น โปรแกรมเชิงจ านวนเต็ม การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน การวิเคราะห์การ
ตัดสินใจ การจ าลองแบบมอนติคาร์โลเบื้องต้น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ปัญหา
และหาค าตอบ การประยุกต์ใช้ในตัวแบบจัดการสินค้าคงคลังพ้ืนฐาน  การวางแผนโครงการ  

 
MLM320 การเตรียมสหกิจศึกษาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  2(90) 

Preparation for Cooperative Education for  
Logistics and Supply Chain 

                         การจัดเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในการรับรู้ลักษณะของอาชีพ และโอกาส
ของการประกอบอาชีพในสถานประกอบการ พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและ
คุณลักษณะที่ เหมาะสมกับวิชาชีพในการเตรียมความพร้อมก่อนออกไปฝึกงานจริงในสถาน
ประกอบการ การจัดให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินธุรกิจทางด้านโลจิสติกส์หรือซัพพลายเชน เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้การท างาน 
พัฒนาทักษะวิชาชีพ ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานได้ 
 
 



  27 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

รหัส ค าอธิบายรายวิชา น (ท-ป-ศ) 
  

MLM321 การเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ 
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

2(90) 

Preparation for Professional Experience in Logistics 
and Supply Chain             

                        จัดให้มีกิจกรรมเตรียมพร้อมของผู้เรียนก่อนการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
ด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ  
เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเน้นการฝึกทักษะขั้นพื้นฐานภาคปฏิบัติใน
งานและกิจกรรมส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพส าหรับสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ 
ซัพพลายเชน 
 
MLM327 หัวข้อพิเศษส าหรับโครงการพเิศษโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 

Special Topic for Professional Experience in Logistics 
and Supply Chain 

2(90) 

ศึกษาค้นคว้าข้อมูล แนวคิดหลักการ เทคนิคเครื่องมือแก้ปัญหา นวัตกรรมและ/
หรือพัฒนาการใหม่ที่น่าสนใจ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการท างาน จัดท าข้อเสนอโครงร่าง
โครงการจากการท างาน และเสนอต่อกรรมการเพ่ือพิจารณาหัวข้อ ให้เกิดการพัฒนากระบวนคิด
วิเคราะห์และเสริมความคิดให้กับนักศึกษาในการท างานในอนาคต  

 
MLM329 เทคโนโลยีดีจิทัลเพื่อโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

Digital Technology for Logistics and Supply Chain  
3(2-2-5) 

   ศึกษาบทบาทความส าคัญของระบบสารสนเทศและการใช้ระบบสารสนเทศ
การสื่อสารในการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สารสนเทศและ
เทคโนโลยีสนับสนุนเป้าหมายการด าเนินการในด้านต่างๆ และระบบซอฟแวร์จัดการข้อมูลที่ใช้ใน
กิจกรรมโลจิสติกส์ที่มีต่อการวิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ ก าหนด ตัดสินใจ ควบคุมขององค์การ
ให ้เก ิดประสิทธ ิผล  อาทิเช ่น  การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDI), Big Data/Data 
Analytics, ระบบการสอบย้อนกลับ (Track & Traceability) เป ็นต ้น  ตลอดจนแนว โน ้มของ
พัฒนาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคตที่รองรับยุค IoT (Internet of Things) หรือเทคโนโลยี 
AI  
MLM341 การประกันภัยส าหรับธุรกิจโลจิสติกส์                             

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

                         ลักษณะและขอบเขตของธุรกิจประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ กฎเกณฑ์
และมาตรฐานการประกันภัยในโลจิสติกส์ ลักษณะความเสี่ยงภัยในการประกอบธุรกิจและเขตความ
คุ้มครองตามกรรมธรรม์ประกันภัยที่เก่ียวข้อง  
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MLM343 การจัดการซัพพลายเชนสีเขียวเพื่อความยั่งยืน  
Green Supply Chain Management for Sustainable 

3(3-0-6) 

                         ศึกษาความหมาย บทบาท ความส าคัญ ความสัมพันธ์ของการจัดการซัพพลาย
เชนกับสิ่งแวดล้อม แนวคิดซัพพลายเชนกับสิ่งแวดล้อม หรือความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ 
การจัดหา การจัดซื้อ การผลิต การจัดเก็บ การขนส่ง โลจิสติกส์ย้อนกลับ แนวคิดการน าพลังงาน
ทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการลดและการจัดการของเสีย นโยบายและกลยุทธ์การ
จัดการสิ่งแวดล้อมกับซัพพลายเชนเพ่ือความยั่งยืน ตลอดจนแนวโน้มการพัฒนาการจัดการซัพพลาย
เชนสีเขียวเพื่อความยั่งยืนในอนาคต 
 
MLM345 การจ าลองสถานการณ์และการตัดสินใจส าหรับซัพพลายเชน 

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

ความหมายและประโยชน์ของการจ าลองสถานการณ์ ความส าคัญของ
แบบจ าลอง และขั้นตอนของการจ าลองสถานการณ์ ครอบคลุม การก าหนดปัญหา การรวบรวม และ
การวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างตัวแบบ การสร้างตัวเลขสุ่ม การตรวจสอบ ทดสอบความถูกต้องแม่นย า
ของตัวแบบ การออกแบบการทดลองและการท าการทดลอง การประเมินผลลัพธ์ รวมถึง เทคนิคการ
จ าลองปัญหาและการตัดสินใจส าหรับซัพพลายเชน 

 
 

MLM346 การจัดการธุรกิจการค้าชายแดน 
Cross-Border Trade Business Management 

3(3-0-6) 

  ศึกษาเศรษฐกิจและโลจิสติกส์ระดับมหภาค ความส าคัญของโลจิสติกส์กับการ
พัฒนาเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ลักษณะโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการ
พัฒนาระบบนโยบาย การเชื่อมโยงโลจิสติกส์และการค้าชายแดน กระบวนการขับเคลื่อนโลจิสติกส์ 
ขั้นตอนการค้าชายแดน แนวปฏิบัติ  การด าเนินการด้านเอกสารที่ เกี่ยวข้อง การเชื่อมโยง
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานทางด้านโลจิสติกส์ การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการพัฒนา 
โลจิสติกส์และการค้าชายแดนของไทย  

 
 

MLM405 การจัดการซัพพลายเชนเชิงกลยุทธ์                        
Strategic Supply  Chain Management 

3(3-0-6) 

    ศึกษาแนวคิดการวางแผนและการบริหารซัพพลายเชนเชิงกลยุทธ์ ความ
แตกต่างของการวางแผนและการบริหารทั่วไปองค์ประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การ
ก าหนดเป้าหมายของการจัดการซัพพลายเชน กระบวนการและเทคนิคการวางแผน การวาง
นโยบายในด้านการจัดการซัพพลายเชน โครงสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการแข่งขัน การวิเคราะห์



  29 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

รหัส ค าอธิบายรายวิชา น (ท-ป-ศ) 
  

สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก กลยุทธ์รวมของการจัดการซัพพลายเชน การประเมินผล
และการติดตาม 

 
MLM406 การจัดการความสัมพันธ์ภายในซัพพลายเชน               

Supply Chain Relationships Management 
3(3-0-6) 

   นิยาม ความหมาย หลักการและแนวคิดของการจัดการความสัมพันธ์ใน 
ซัพพลายเชน บทบาท หน้าที่ ของแต่ละซัพพลายเชนนโยบาย และความสัมพันธ์ของซัพพลายเชน 
รูปแบบของความร่วมมือ (Collaboration Strategy) และการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในซัพพลายเชน 
(Customer Relation Management in Supply Chain) การบูรณาการการจัดการความสัมพันธ์
ของผู้จัดส่งวัตถุดิบ (Supplier) และลูกค้า (Customer) เครื่องมือ (Tools) และระบบสารสนเทศ แนว
ปฏิบัติที่ดี และกลยุทธ์ 

 
MLM414 การวิจัยธุรกิจส าหรับโลจิสติกส์และซัพพลายเชน                        

Business Research for Logistics and Supply Chain  
3(2-2-5) 

   ความส าคัญของการวิจัยขั้นตอนและวิธีการด าเนินการวิจัย การปฏิบัติการวิจัยโดย
เสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านโลจิสติกส์ หรือซัพพลายเชน ก าหนดวัตถุประสงค์และ
ตั้งสมมติฐานการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสรุปผลงานวิจัย เพ่ือสามารถน า
ผลการวิจัยไปใช้ในงานทางด้านโลจิสติกส์หรือซัพพลายเชน 

 
MLM420 สหกิจศึกษาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

Cooperative Education for Logistics  and   
Supply  Chain Management 

7(960) 

    รายวิชาบังคับก่อน : MLM320 การเตรียมสหกิจศึกษาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน    
    ฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน

ธุรกิจทางด้านโลจิสติกส์ หรือซัพพลายเชน เรียนรู้การท างาน พัฒนาทักษะวิชาชีพ ตลอดจนสามารถ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานได้ โดยมีอาจารย์ควบคุมดูแลในฐานะที่ปรึกษาอย่างน้อย 
1 ท่านและต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตร 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น (ท-ป-ศ) 
  

MLM421 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการโลจิสติกส์และ 
ซัพพลายเชน  

7(960) 

 Professional Experience in Logistics and Supply Chain  
Management 

                        รายวิชาบังคับก่อน : MLM321 การเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

                         ฝึกงานภายในสถานศึกษาหรือ สถานประกอบการของทางราชการหรือเอกชน 
หรือท าโครงงานพิเศษ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์ หรือซัพพลายเชน โดยมี
อาจารย์ควบคุมดูแลในฐานะที่ปรึกษาอย่างน้อย 1 ท่านและต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
หลักสูตร 
 
MLM422 โครงการพิเศษการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  7(960) 
 Professional Experience in Logistics and Supply Chain 

Management 
รายวิชาบังคับก่อน : MLM414 การวิจัยธุรกิจส าหรับโลจิสติกส์และ 
ซัพพลายเชน และ MLM327 หัวข้อพิเศษส าหรับโครงการพิเศษโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน 

                         การค้นคว้าข้อมูล แนวคิดหลักการ เทคนิคเครื่องมือแก้ปัญหา นวัตกรรมและ/
หรือพัฒนาการใหม่ที่น่าสนใจ กระบวนการแก้ปัญหา เพ่ือจัดท าโครงการพิเศษภายในสถาน
ประกอบการของทางราชการหรือเอกชน ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์ หรือ
ซัพพลายเชน โดยมีอาจารย์ควบคุมดูแลในฐานะที่ปรึกษาอย่างน้อย 1 ท่านและต้องผ่านการเห็นชอบ
จากคณะกรรมการหลักสูตร โดยจัดให้มีการน าเสนออภิปรายผล และน าผลจากโครงการไปใช้ในการ
ปฏิบัติจริง  
หมายเหตุ : *โครงการพิเศษสาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จะอนุโลมให้นักศึกษาที่มีความ
จ าเป็นไม่สามารถลงเรียนในรายวิชาสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพเท่านั้น  
   
MLM432 การจัดการความเสี่ยงและการหยุดชะงักของธุรกิจ  

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

ศึกษาหลักการพ้ืนฐานและสภาวะที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในธุรกิจ ลักษณะและ
รูปแบบความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ผลของความเสียงต่อธุรกิจ การวัดและประเมินความเสี่ยง
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กระบวนการจัดการความเสี่ยง เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกัน
และการควบคุมการเสี่ยง จริยธรรมของผู้บริหารและธรรมาภิบาลในการบริหารความเสี่ยง ศึกษาสาเหตุ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการชะงักของธุรกิจ การปรับตัวเมื่อเกิดการหยุดชะงักของธุรกิจ ศึกษากรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้อง 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น (ท-ป-ศ) 
  

MLM433 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
Modern Trade Business Management                                       

3(3-0-6) 

     ความหมาย บทบาทหน้าที่และความส าคัญของการค้าปลีกและค้าส่งที่มีต่อธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสังคมยุคใหม่ ปัจจัยประเภทต่างๆ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการค้าปลีกและค้าส่ง 
การวางแผนการค้า การด าเนินการ การควบคุมการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ การเลือกท าเลที่ตั้ง การก าหนด
ราคา การตกแต่งร้านค้าและการแสดงสินค้า ช่องทางการจัดจ าหน่าย การจัดองค์กร และการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ การบริหารสินค้า จัดหมวดหมู่สินค้า การจัดซื้อ การก าหนดราคา การส่งเสริม
การตลาด การบริการลูกค้า ตลอดจนการด าเนินการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ และกรณีศึกษาด้วย
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  

 
MMK101 หลักการตลาด                                                 3(3-0-6) 

Principles of Marketing  
     ความหมาย และความส าคัญของการตลาด แนวความคิดปรัชญาทางการตลาด 

หน้าที่ทางการตลาด ประเภทของตลาด ส่วนประสมทางการตลาด สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อ
การตลาด การแบ่งส่วนการตลาดและการตลาดเป้าหมาย การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ แรงจูงใจ  
พฤติกรรมผู้บริโภค นโยบายทางการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด 

 
VLE206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในส านักงาน 3(3-0-6) 
 English for Inter-office Communication 
                       ศึกษาค าศัพท์และส านวนที่ใช้ในการท างานและการติดต่องาน ได้แก่ การต้อนรับ
และการดูแลลูกค้า การบอกรายละเอียดโครงสร้างองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบในการท า งาน 
การสนทนาและนัดหมายทางโทรศัพท์ การเขียนบันทึกข้อความและประกาศ และการน าเสนองาน  
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3.2  ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ภาระการสอน  
(ชม./สัปดาห์) 

2563 2564 2565 2566 
1 นายวชัรพล  

วงศ์จันทร ์
อาจารย ์ บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์) 

ทล.บ. (การจดัการขนส่ง
สินค้าทางอากาศ) 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

สถาบันการบินพล
เรือน 

2557 

2553 

12 12 12 12 

2 นางสาวธนิษฐ์นันท ์ 
จันทร์แย้ม 

อาจารย ์ บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์) 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2552 

2549 

12 12 12 12 

3 นางสาวกิตินันธ ์  
มากปรางค์ 

อาจารย ์ วศ.ม. (วิศวกรรมโลจิสติกส์และ
การจัดการโซ่อุปทาน) 

วท.บ. (อัญมณีวิทยา) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2557 
 

2553 

12 12 12 12 

4 นางสาวถิรนันท ์  
ทิวาราตรีวิทย ์

อาจารย ์ วศ.ม. (วิศวกรรมโลจิสติกส์และ
การจัดการโซ่อุปทาน) 

วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจุ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2556 
 

2550 

12 12 12 12 

5 นางสาวนิศากร  
มะลิวลัย ์

อาจารย ์ บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์) 

ศศ.บ. (รัฐศาสตร)์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2551 

2545 

12 12 12 12 

3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก สถาบันการศึกษา 
ภาระการสอน  
(ชม./สัปดาห์) 

2563 2564 2565 2566 
1 นายวชัรพล  

วงศ์จันทร ์
อาจารย ์ บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์) 

ทล.บ. (การจดัการขนส่ง
สินค้าทางอากาศ) 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

สถาบันการบินพลเรือน 

12 12 12 12 

2 นางสาวธนิษฐ์นันท ์ 
จันทร์แย้ม 

อาจารย ์ บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์) 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

12 12 12 12 

3 นางสาวกิตินันธ ์  
มากปรางค์ 

อาจารย ์ วศ.ม. (วิศวกรรมโลจิสติกส์และ
การจัดการโซ่อุปทาน) 

วท.บ. (อัญมณีวิทยา) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

12 12 12 12 

4 นางสาวถิรนันท ์  
ทิวาราตรีวิทย ์

อาจารย ์ วศ.ม. (วิศวกรรมโลจิสติกส์และ
การจัดการโซ่อุปทาน) 

วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจุ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

12 12 12 12 

5 นางสาวนิศากร  
มะลิวลัย ์

อาจารย ์ บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์) 

ศศ.บ. (รัฐศาสตร)์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

12 12 12 12 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก 
สถาบันการศึกษา ภาระการสอน  

(ชม./สัปดาห์) 
2558 2559 2560 2561 

1 นายณัชริน   
สกุลส าเภาพล 

อาจารย ์ บธ.ม. (การพัฒนาองค์กร) 

วท.บ. (การเดินเรือ) 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

 สถาบันพาณิชย์นาว ี

6 6 6 6 

2 นายนพปฎล 
สุวรรณทรัพย์ 

อาจารย ์ M.Sc. (การจัดการโลจิสตกิส์) 
 
 

บธ.บ. (Hotel 
Management) 

University of  
Wollongong, New South 
Wales, Australia. 

มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

6 6 6 6 

3 นายชิตพงษ์  
อัยสานนท ์

อาจารย ์ บธ.ม.  (รัฐประศาสตร์) 

ร.บ. (การจัดการทั่วไป) 

กจ.ด (สาขาการจัดการ 
การสื่อสาร)  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
สวนดุสิต 

6 6 6 6 

4 นายวรางกูร       
อิศรางกูร ณ 
อยุธยา 

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

วศ.ม. (การจัดการวิศวกรรม) 
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

The University  
of Sydney, Sydney, 
Australia. 
 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

6 6 6 6 

5 นางสาวพิชญ์ณี  
ตีรณากรณ ์

อาจารย ์ วท.ม. (การจัดการโลจิสติกส์) 
 

วท.บ. (อุตสาหกรรมอาหาร) 
 

บธ.บ. (บริหารการตลาด) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

6 6 6 6 

หมายเหตุ: อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้นๆ 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)  
  จากการสอบข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ 
การท างานก่อนเข้าสู่อาชีพ ดังนั้นจึงได้ก าหนดรายวิชาสหกิจศึกษาในหลักสูตร ซึ่งจะจัดอยู่ในหมวด
วิชาเฉพาะ ข้อ 2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีวิชาการเตรียมฝึกสหกิจ
ศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จ านวน 2 หน่วยกิต และรายวิชาสหกิจศึกษา
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จ านวน 7 หน่วยกิต  แต่หากนักศึกษามีความจ าเป็น
ไม่สามารถไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบสหกิจศึกษาได้ก็จะอนุโลมให้เรียนรายวิชาโครงการ
พิเศษส าหรับโลจิสติกส์ ซึ่งเน้นการศึกษาและน าผลจากการด าเนินโครงการไปปฏิบัติงานแทนได้ หรือ 
มีรายวิชาเพ่ิมเติมคือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
          ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
 4.1.1 มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจใน
ทฤษฎีและหลักการมากยิ่งขึ้น 

4.1.2 มีความสามารถบูรณาการความรู้ที่ได้เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาทางโลจิสติกส์ และ 
ซัพพลายเชนได้อย่างเหมาะสม 

4.1.3 มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน โลจิสติกส์และซัพพลายเชน  ในการปฏิบัติงานได้ 
4.1.4 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น 
4.1.5 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัว      

ให้เข้ากับสถานประกอบการได้ 
4.1.6 มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 
4.1.7 มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด เขียน คิดวิเคราะห์ประมวลผล 

4.2 ช่วงเวลา  
ภาคการศึกษาท่ี 1 ของชั้นปีการศึกษาท่ี 4 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา (ระยะเวลา 6 เดือน โดยเริ่มปฏิบัติงานจริง ตั้งแต่ภาคฤดู

ร้อน ชั้นปีการศึกษาท่ี 3 จนถึง ภาคการศึกษาท่ี 1 ของชั้นปีการศึกษาท่ี 4) 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัยสหกิจศึกษา 

การท าโครงงานหรือการวิจัยต้องสามารถน าผลจากการจัดท าโครงงานและงานวิจัยไปใช้ ใน
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้จริง โดยมีจ านวนผู้ร่วมโครงงาน 1-2 คน และมี
รายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด อย่างเคร่งครัด   

หมายเหตุ**นักศึกษาที่ต้องการลงเรียนรายวิชาโครงการพิเศษสาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกส์และซัพพลายเชน ต้องเป็นผู้มีความจ าเป็นไม่สามารถลงเรียนในรายวิชาสหกิจหรือโครงการ
พิเศษได้เท่านั้น 
  5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

โครงงานหรืองานวิจัยต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์และ  
ซัพพลายเชน  และการประยุกต์ใช้หลักการ  ความรู้ทางด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในการ
วิเคราะห์ ออกแบบ  แก้ไข และพัฒนาระบบการด าเนินงานของทุกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
ขอบเขตโครงงานที่สามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 5.2.1 การประยุกต์ใช้ทฤษฎ ีหลักการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนและอ่ืนๆ ที่

เกี่ยวข้องได้ 
 5.2.2 สามารถน าผลการจากจัดท าโครงงานหรืองานวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง หรือ

สามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ 
           5.2.3 สามารถท างานเป็นทีม สามารถปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
           5.2.4 ความสามารถในคิดวิเคราะห์ การสื่อสารด้วยภาษาเขียนและภาษาพูด   
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5.3 ช่วงเวลา  
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา (ระยะเวลา 6 เดือน โดยเริ่มปฏิบัติงานจริง ตั้งแต่ภาคฤดู

ร้อน ชั้นปีการศึกษาท่ี 3 จนถึง ภาคการศึกษาท่ี 1 ของชั้นปีการศึกษาท่ี 4) 
 
5.4 จ านวนหน่วยกิต 

 7 หน่วยกิต  
      5.5 การเตรียมการ  
 5.5.1 การวางแผนและการจัดเตรียมอาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถและมี
ประสบการณ์การท างานในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์
การปฏิบัติงานต่างๆ  ในหมวดวิชาเฉพาะเพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการ  และลักษณะการท างานจริง
ในด้าน โลจิสติกส์เพื่อน าไปเป็นข้อมูลในการจัดท าโครงงานหรืองานวิจัย  
 5.5.2 ก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา  จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารที่มี
เกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกท้ังมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา 
 5.5.3 จัดเตรียมหนังสือเอกสารต าราด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนและสาขาอ่ืนๆ ไว้เพ่ือ 
ศึกษาค้นคว้า 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
 ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงานหรืองานวิจัย ที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษา
โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา 
น าเสนอเนื้อหาสาระ โดยโครงงานหรืองานวิจัยดังกล่าวนั้นต้องสามารถน าไปใช้ในการท างานหรือ
น าไปพัฒนาปรับปรุงระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้จริง และการจัดสอบการน าเสนอท่ีมีอาจารย์
สอบไม่ต่ ากว่า 3 คน   
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1)    มีคุณธรรม จริยธรรม และมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีทักษะสังคม
และชีวิต 

- ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ โดยสอดแทรกในกิจกรรมปฐมนิเทศ และใน
รายวิชาที่เรียน 
- ก ากับดูแลให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

2)    มีความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ 
สามารถบูรณาการ เทคโนโลยีดิจิทัล 
บริหารธุรกิจ และศาสตร์อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
สามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
หรือเป็นผู้ประกอบการ 

- มีรายวิชาที่เปิดสอนจากท้ังทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
บริหารธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ เพ่ือให้นักศึกษาได้
คิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา โดยบูรณาการความรู้  
- จัดการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ โดยการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ 
เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสภาพแวดล้อมการท างาน
จริง 

3)  มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง 
โดยเฉพาะการสืบค้นข้อมูล/การเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

-       มีรูปแบบการเรียนการสอนที่ให้ความส าคัญกับ
ผู้เรียน และเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การจัดการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based 
Learning)  

-       มีรายวิชาที่สอนให้นักศึกษาค้นคว้าและคิด
วิเคราะห์ 

-       มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ มีระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งเอ้ือต่อการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

-       สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนอก
หลักสูตร 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
     2.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีวินัย 
ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง     
    2) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
  2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
    1) การเป็นแบบอย่าง 
    2) ก าหนดกติกาเกี่ยวกับเวลาการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ชัดเจน 
    3) การมอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าโดยระบุแหล่งอ้างอิงให้ครบถ้วน ถูกต้อง 
    4) การก าหนดกิจกรรมที่มีจิตอาสา 

 2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
    1) สังเกตการปฏิบัติตนของนักศึกษา 
    2) ตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนและการส่งส่งงานครบ ตรงเวลาที่ก าหนด 
    3) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้าที่มีการอ้างอิงครบถ้วน ถูกต้อง การไม่คัดลอก
ผลงานของผู้อื่น (Plagiarism)   
    4) การเข้าร่วมกิจกรรมที่มีจิตอาสา 
 2.2 ความรู้ 
     2.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 
    1) มีความรู้  ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตน 
    2) มีความเข้าใจและสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือ
ศาสตร์ของตนได้อย่างถูกต้อง ทั้งศาสตร์ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ และศาสตร์ด้านโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน รวมถึงศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถน าไปประยุกต์ได้ในการวางแผน และ
แก้ปัญหาในกิจกรรมด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
  2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  
    ใช้กระบวนการการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productivity-Based-Learning) ซึ่งเป็น
รูปแบบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างผลงาน สร้างผลผลิต สร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้เรื่อง
นั้นๆ โดยผ่านกระบวนการและวิธีการสอนแบบต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อทักษะ และพฤติกรรมของผู้เรียนที่
มุ้งเน้น ดังนี้ 
    

เทคนิค/วิธีการสอน ทักษะ/พฤติกรรมที่มุ่งเน้น บทบาทผู้เรียน 
1) กระบวนการสืบค้น  
   (Inquiry Process) 

-     การศึกษาค้นคว้า 
- การเรยีนรู้กระบวนการ 
- การตัดสินใจ 
- ความคิดสร้างสรรค ์

ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า  เ พื่ อ สื บ ค้ น
ข้อความรู้ด้วยตนเอง 
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เทคนิค/วิธีการสอน ทักษะ/พฤติกรรมที่มุ่งเน้น บทบาทผู้เรียน 
2) การเรียนแบบค้นพบบน
พื้นฐานการวิจัย  (Discovery 
Learning) 

- การสังเกต การสืบค้น 
- การให้เหตผุล การอ้างอิง 
- การสร้างสมมติฐาน 
- การสืบค้นงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ศึกษา ค้นพบข้อความรู้ และ
ขั้นตอนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

3) การเรียนแบบแก้ปญัหา 
(Problem-solving) 

- การศึกษาค้นคว้า 
- การวิเคราะห์ สังเคราะห์

ประเมินข้อมูล 
- การประชุมเพื่อหาข้อสรุป 
- การแก้ปัญหา 

ศึ กษา  แก้ ปัญหาอย่ า ง เป็ น
กระบวนการและฝึกทักษะการ
เรียนรู้ที่ส าคัญด้วยตนเอง 

4) การฝึกปฏิบัติการ 
(Work integrated learning) 

- การค้นคว้าหาความรู ้
- การรวบรวมข้อมูล 
- การแก้ปัญหา 
- การปฏิบัติงาน 
- การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

ศึ กษาค้ นคว้ า ข้ อค วาม รู้ ใ น
ลักษณะกลุ่มปฏิบัติการ และการ
ฝึ ก ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ใ น ส ถ า น
ประกอบการ 

5) เกม (Games) - การคิดวิเคราะห ์
- การตัดสินใจ 
- การแก้ปัญหา 

ได้เล่มเกมด้วยตนเองภายใต้กฎ
ห รื อ ก ติ ก า ที่ ก า ห น ด   ไ ด้ คิ ด
วิเคราะห์พฤติกรรมของซัพพลาย
เชนและ         โลจิสติกส์ผ่านเกมส์
ด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ 

6) กรณศีึกษา (Case Studies) - การค้นคว้าหาความรู ้
- การอภิปราย 
- การวิเคราะห์โดยเครื่องมือการ

หารากเหง้าของปัญหา 
- การแก้ปัญหา 
- การประเมินผล 

ได้ฝึกคิดวิเคราะห์อภิปรายเพื่อ
สร้างความเข้าใจแล้วตัดสินใจเลือก
แนวทางแก้ปัญหาจากรากเหง้า
ของปัญหา 

7) สถานการณ์จ าลอง 
(Simulation) 

- การแสดงความคิดเห็น 
- ความรูส้ึก 
- การวิเคราะห ์

ได้ทดลองแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ 
ในสถานการณ์ที่จ าลองใกล้เคียง
สถานการณ์ด้านการจัดการโลจิ
สติกส์และซัพพลายเชน 

  
  2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
    1) ตรวจสอบกระบวนการท างาน ผลผลิตและผลลัพธ์ของงาน 
    2) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้าที่มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้อง 
    3) การทดสอบย่อย การทดสอบกลางภาค การทดสอบปลายภาค 
 2.3 ทักษะทางปัญญา 
      2.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    1) สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่าง
สม่ าเสมอ 
    2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในศาสตร์
ของตนเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
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  2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
    1) จัดกิจกรรมการอภิปราย การระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การ
เชื่อมโยงความรู้และการสรุปผลการเรียนรู้ 
    2) กิจกรรมการโต้วาที 
      2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา (ตัวอย่าง) 
    1) ประเมินจากการน าเสนอผลการอภิปราย การระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ การเชื่อมโยงความรู้และการสรุปผลการเรียนรู้ 
    2) ประเมินจากข้อมูล เนื้อหาที่น ามาใช้ในการโต้วาที 
 2.4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    1) สามารถแสดงบทบาทผู้น า ผู้ตาม และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มได้อย่าง
เหมาะสมกับบทบาทและสถานการณ์  
    2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของส่วนรวม 
  2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  
    1) การมอบหมายให้ท ากิจกรรมกลุ่มในลักษณะต่างๆ ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้น
เรียน 
    2) จัดกิจกรรมการน าเสนอข้อมูลเป็นกลุ่ม 
       2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  
    1) สังเกตความรับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
    2) สังเกตการแสดงบทบาทผู้น า ผู้ตาม การเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มและสังเกต
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน 
    3) สังเกตความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
    4) จัดกิจกรรมการสะท้อนความคิด (Reflection) 
 
 2.5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     2.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
    1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแก้ปัญหา ค้นคว้าข้อมูลและน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
    2) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
การใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานและน าเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม 
      2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
    1) การมอบหมายให้สืบค้นข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร งานวิจัย และอินเทอร์เน็ต 
และฐานข้อมูลต่างๆ   
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    2) การใช้เทคโนโลยี ภาษาและการสื่อสารรูปแบบต่างๆ ในการน าเสนอข้อมูล เช่น 
การจัดท า power point การจัดท าแผนที่ความคิด (Mind Map) เป็นต้น  
    3) การฝึกวิเคราะห์เชิงเชิงตัวเลขด้านต่างๆ   

  4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์
จ าลอง และสถานการณ์เสมือนจริง และน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการ
ประยุกต์ใช้หลักการบริหารธุรกิจ และหลักการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้ในหลากหลาย
สถานการณ ์ 
  2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
    1) ตรวจผลงานการสืบค้นข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร งานวิจัย และอินเทอร์เน็ต 
    2) ตรวจผลงานการใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอข้อมูล  
    3) ตรวจงานการวิเคราะห์เชิงเชิงตัวเลขด้านต่างๆ  

 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping)
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3.  ทักษะทาง

ปัญญา 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.  ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
1.  MAC126 หลักการบญัช ี           

2.  MEC101 หลักเศรษฐศาสตร ์           

3.  MFB101 การเงินธุรกิจ           

4.  MHR201 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์           

5.  MMK101 หลักการตลาด           

6.  MLM101 หลักการจดัการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน           

7.  MLM103 การจัดการการผลติและปฏิบัติการ           

8.  MLM104 องค์การและการจัดการซัพพลายเชน           

9.  MLM204 การจัดการขนส่งภายในประเทศ           

10.  MLM205 การจัดการขนส่งระหว่างประเทศ           

11.  MLM207 การปฏิบัติการคลังสินค้า           

12.  MLM211 การจัดการบรรจุภณัฑ์และการขนถ่าย            

13.  MLM212 คณิตศาสตร์และสถติิส าหรับการจดัการโลจสิติกส ์           

14.  MLM213 การจัดซื้อสมัยใหม่            

15.  MLM214 การจัดการโลจิสติกสส์มัยใหม ่           

16.  MLM301 กฎหมายการค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ           

17.  MLM307 การจัดการเพื่อการน าเข้าและส่งออกส าหรับธรุกิจ
ระดับโลก 

          

18.  MLM309 การจัดการคลังสินค้าและกระจายสินค้าขั้นสูง           

19.  MLM311 การจัดการสินค้าคงคลัง            
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3.  ทักษะทาง

ปัญญา 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.  ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
20.  MLM314 การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์            

21.  MLM316 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและกระจายสินค้า
ระดับโลก 

          

22.  MLM318 การวิเคราะห์ข้อมลูและตัวแบบการตัดสินใจ           

23.  MLM320 การเตรียมสหกิจศึกษาโลจสิติกส์และซัพพลายเชน           

24.  MLM321 การเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ 
โลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

          

25.  MLM327 หัวข้อพิเศษส าหรับโครงการพิเศษโลจสิติกส์และ 
ซัพพลายเชน 

          

26.  MLM329 เทคโนโลยีดีจิทลัเพื่อโลจิสติกส์และซัพพลายเชน           

27.  MLM341 การประกันภัยส าหรับธรุกิจโลจิสติกส ์           

28.  MLM343 การจัดการซัพพลายเชนสีเขียวเพื่อความยั่งยืน           

29.  MLM345 การจ าลองสถานการณ์และการตดัสินใจส าหรับ 
ซัพพลายเชน 

          

30.  MLM346 การจัดการธุรกิจการค้าชายแดน           

31.  MLM401 การวิจัยธุรกิจส าหรับโลจิสติกส์และซัพพลายเชน           

32.  MLM405 การจัดการซัพพลายเชนเชิงกลยุทธ์           

33.  MLM406 การจัดการความสัมพันธ์ภายในซพัพลายเชน           

34.  MLM432 การจัดการความเสี่ยงและการหยดุชะงักของธุรกิจ            

35.  MLM433 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม ่           

36.  MLM420 สหกิจศึกษาการจัดการโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน            
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3.  ทักษะทาง

ปัญญา 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.  ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
37.  MLM421 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจดัการโลจสิติกส์

และซัพพลายเชน  
          

38.  MLM422 โครงการพิเศษการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน            
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 
 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 (ภาคผนวก ก) 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

มีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ดังนี้ 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินข้อสอบของแต่ละรายวิชา ว่าสอดคล้องกับความ

มาตรฐานผลการเรียนรู้หรือไม่ 
2) การประเมินผลการเรียนของแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมของสาขาวิชาการจัดการ         

โลจิสติกส์และซัพพลายเชนหรือคณะกรรมการที่สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
แต่งตั้ง 

3) การประเมินข้อสอบกลางของสาขาวิชา ฯ ของกลุ่มทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็นในแต่ละ
ระดับชั้นปี และผลการประเมินผลการการวัดระดับทักษะการเรียนรู้ ที่ต้องผ่านที่ประชุมของสาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนหรือคณะกรรมการที่สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ       
ซัพพลายเชนแต่งตั้ง 

4) พิจารณาจากการรายงานการประเมินผลการปฏิบัติในรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งทางสถาน
ประกอบการเป็นผู้รายงานว่านักศึกษาปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานหรือไม่ 

5) พิจารณาจากการทวนสอบในรายวิชาสหกิจศึกษา ผ่านที่ประชุมของสาขาวิชาการจัดการ      
โลจิสติกส์และซัพพลายเชนหรือคณะกรรมการที่สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
แต่งตั้ง 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
2.1.1 มีการวางแผนการก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาให้

เป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้ง
มหาวิทยาลัยและน าไปด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกต้องสามารถตรวจสอบได้ 

2.1.2 ให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา 
2.1.3 การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน

สถาบันการศึกษาด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
2.1.4 พิจารณาจากรายงานการประเมินผลการฝึกงานในรายวิชาสหกิจศึกษาซึ่งทางสถาน

ประกอบการเป็นผู้รายงานว่านักศึกษาปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานหรือไม่ 
2.1.5 พิจารณาทวนสอบจากคะแนนสอบ หรืองานที่ได้รับมอบหมายว่าสอดคล้องกับความ

รับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้หรือไม่ 
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2.1.6 ด าเนินการให้นักศึกษาประเมินจากภายนอก ด้วยการเข้ารับการประเมินมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพ ทุกสิ้นปีการศึกษา ในสายงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เช่น การจัดการ
คลังสินค้าและกระจายสินค้า การขนส่ง การด าเนินงานด้านการน าเข้าส่งออก และการจัดซื้อเป็นต้น 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
วางแผน การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาการท าวิจัย

สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

2.2.1 ภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตที่จบการศึกษา ระยะเวลาในการ
หางานท า ความพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ 

2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การใช้แบบสอบถาม
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆ ในคาบ
ระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 4 เป็นต้น 

2.2.3 การประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
2.2.4 การประเมินจากบัณฑิต ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก

สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืนๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

2.2.5 ความเห็นจากผู้ทรงวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษต่อ
ความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการ
พัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 

2.2.6 ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ อาทิ (1) จ านวนโครงงานที่สามารถน าผลไป
ด าเนินงานได้ (2) จ านวนงานวิจัยของนักศึกษาที่น าผลการวิจัยไปปรับปรุงในการท างาน (3) จ านวน
รางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (4) จ านวนกิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม (5) จ านวนกิจกรรม
อาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์ต่อสังคม 

2.3 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
  ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษาส าหรับสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ (Knowledge) ในองค์ความรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน ให้มีความสามารถด้านการปฏิบัติ (Capability) และทักษะ (Skill) ด้านภาษา การ
คิดค านวณ การใช้เทคโนโลยีในการท างานและการด าเนินชีวิต โดยความคาดหวังของผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี มีดังนี้ 
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ชั้นปีที่ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ 
1 สามารถจ าแนกกิจกรรมพ้ืนฐานเบื้องต้นขององค์กร ธุรกิจ เข้าใจข้อมูลเบื้องต้นในการ

ด าเนินธุรกิจ และเข้าใจความสัมพันธ์กิจกรรมโลจิสติกส์ และล าดับชั้นในซัพพลายเชน 
2 สามารถปฏิบัติงานในส่วนงานพื้นฐานต่างๆของโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
3 -สามารถใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจขั้นสูงได้ และสามารถ

ด าเนินการด้านเอกสารที่เก่ียวข้องกับการท าธุรกิจระหว่างประเทศได้ 

- การท าวิจัยด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และสามารถน าเสนอแนวทางการปรับปรุง
การด าเนินงานให้ดีขึ้นได้ 

4 -สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และเรียนรู้การปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง 
แก้ปัญหาจากการปฏิบัติงานจริง 

 - สามารถด าเนินการวิจัยหรือโครงงานจากการปฏิบัติงานได้ 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยองลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
ว่าด้วยการจัดการอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561  
(ภาคผนวก ก) 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
1.1 ด าเนินการจัดปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่  ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบาย

ของมหาลัยและคณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน ซึ่งอาจารย์ใหม่ทุกคนต้องผ่านการอบรมภายใน 1 ปี
ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 

1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริม
การสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือ
เพ่ิมพูนประสบการณ์ 

1.3 ก าหนดให้มีการแนะน าอาจารย์พิเศษให้เข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรตลอดจน
รายวิชาที่จะสอน 

 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์  เพ่ือ

ส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลา
ศึกษาต่อเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้มีความทันสมัยตลอดเวลา 

2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย อาจารย์
อย่างน้อยร้อยละ 75 ของจ านวนอาจารย์ทั้งหมดต้องผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการสอนแบบ
ต่าง ๆ การสร้างแบบทดสอบต่าง ๆ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู้ที่อิงพัฒนาการของผู้เรียน     
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน การใช้และผลิตสื่อการสอนโดยอย่างน้อยต้อง
อบรมปี ไม่น้อยกว่าปีละ 30 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
2.2.1 สนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

ความรู้และคุณธรรม 
2.2.2 ส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรง

ในสาขาวิชา 
2.2.3 ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัยทั้งการวิจัยในสาขาอาชีพ  และการวิจัยเพ่ือพัฒนา       

การเรียนการสอน ตลอดจนให้แรงจูงใจแก่ผู้ที่มีผลงานทางวิชาการอย่างประจักษ์ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
หลักสูตรมีการด าเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1.1.1 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งท าหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนา
หลักสูตร 

1.1.2 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน ต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลา
เดียวกันไม่ได้ 

1.1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงาน
ทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง 

ทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนขั้นต่ า

ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

2. บัณฑิต 
จัดให้มีการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการ

และวิชาชีพมีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 คือ
เป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้
เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจมีความส านึกและความรับผิดชอบใน
ฐานะพลเมืองและพลโลก และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 คือ 

2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2.1.2 ด้านความรู้ 
2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
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โดยส ารวจจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติภาคพิเศษได้
งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา
เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

3. นักศึกษา 
3.1 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

3.1.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 
คณะฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มี

ปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้โดยอาจารย์ของคณะทุกคน
จะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องก าหนดชั่วโมงให้
ค าปรึกษา (Office Hours) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้
ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา 

3.1.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค าร้อง

ขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชา
ได ้

3.2 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
3.2.1 ความต้องการบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในตลาดแรงงานของสังคมมีมาก 

โดยนักศึกษาส าเร็จการศึกษาได้งานท าไม่เกิน 6 เดือน 
3.2.2 จากผลส ารวจเพื่อปรับปรุงหลักสูตร พบว่าผู้ใช้บัณฑิตต้องการบัณฑิตที่มีทักษะด้าน

ภาษาต่างประเทศและด้านทักษะการปฏิบัติคอมพิวเตอร์ สามารถปฏิบัติงานได้จริง 
3.3 การประกันคุณภาพด้านนักศึกษา 

3.3.1 การรับนักศึกษา 
เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษามีความโปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้องกับคุณสมบัติของ

นักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดเลือกนักศึกษาให้
ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียน
เพียงพอเพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด โดยด าเนินการดังตอ่ไปนี้ 

1) มีระบบ กลไกในการคัดเลือกนักศึกษา 
2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ /ด าเนินการ 
3) มีการประเมินกระบวนการ 
4) มีการปรับปรุง/พัฒนา กระบวนการจากผลการประเมิน 
5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

3.3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1) มีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษา 
2) มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินการ 
3) มีการประเมินกระบวนการ 
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4) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

3.3.3 ผลทีเ่กิดกับนักศึกษา 
ผลที่เกิดกับนักศึกษามีรายงานผลการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
1) การคงอยู่ของนักศึกษา 
2) การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
3) ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

4. อาจารย์ 
4.1 การบริหารคณาจารย์ 

4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่ มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิชาหรือสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้อง และต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 

4.1.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 
ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับ
การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้
บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

4.1.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
ส าหรับอาจารย์ พิ เศษถือว่ ามีความส าคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ ถ่ ายทอด

ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติให้กับนักศึกษา ดังนั้นคณะฯ ต้องก าหนดนโยบายว่าให้อาจารย์พิเศษ
ต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา และมีอาจารย์ประจ า เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
และอาจารย์พิเศษจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงวุฒิการศึกษาขั้นต่ าปริญญาโท หากมีวุฒิการศึกษา
ต่ ากว่าปริญญาโทต้องมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี และ
ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาและการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 

4.2 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร 
4.2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

ด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ดังต่อไปนี้ 
1) มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
2) มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
3) ประเมินกระบวนการการด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
4) มีการปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 

4.2.2 คุณภาพอาจารย์ 
1) อาจารย์ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกร้อยละ 20 ขึ้นไปของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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2) อาจารย์ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการร้อยละ 60 ขึ้นไปของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

3) มีค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร้อยละ 20 ขึ้นไป 

4.2.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
มีการรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ดังนี้ 
1) การคงอยู่ของอาจารย์ 
2) ความพึงพอใจของอาจารย์ 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผู้เรียน 
5.1 การบริหารหลักสูตร 

หลักสูตรมีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะ โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธาน
หลักสูตรท าหน้าที่จัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ระบบและกลไกในการบริหาร
หลักสูตร มีดังนี้ 

5.1.1 มีการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (TQF) 

5.1.2 มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะวิทยาการจัดการ คือ คณบดีรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานเลขานุการคณะท า หน้าที่
ประสานงานอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนการบริหารทรัพยากรการจัดการ 

5.1.3 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย แผนงานและแผน 
ปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้ 

1) ร่วมกันก าหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยึดมาตรฐานวิชาการและ
วิชาชีพในระดับอุดมศึกษา 

2) ก าหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่ต้องการ 

3) ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและ
มาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ อีกทั้งแปลงหลักสูตรสู่กระบวนการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลการใช้หลักสูตร 

4) เสนออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เหมาะสมและเพียงพอกับจ านวน
นักศึกษาท าการประเมินประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 

5) ส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์ในหลักสูตรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
6) รับผิดชอบในการก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสมจัดอาจารย์

จัดอาจารย์นิเทศ เตรียมความพร้อมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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7) จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ ในการสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 
วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์และอ่ืนๆ อันจะเอ้ือต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

5.2 การบริหารจัดการเรียนการสอน 
5.2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอน 

1) แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา 
2) หลักสูตรมอบหมายผู้สอนเตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอน 

สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ รวมทั้งการติดตามผลการ
เรียนการสอนและการจัดท ารายงาน 

5.2.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน 
1) สาขาวิชาจัดท าระบบสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ทราบปัญหา 

อุปสรรคและขีดความสามารถของผู้สอน 
2) สาขาวิชาสนับสนุนให้ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นความใฝ่รู้ของผู้เรียน 

และใช้สื่อประสมอย่างหลากหลาย 
3) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน สาขาวิชา/มหาวิทยาลัยจัดท าระบบการประเมินผล

ผู้สอน โดยผู้เรียน ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง และผู้สอนประเมินผลรายวิชา 
4) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา สาขาวิชา ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอนการ

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละปีสาขาวิชาจัดท าร่างรายงานผลการ

ด าเนินงานหลักสูตรประจ าปีซึ่งประกอบด้วยผลการประเมินคุณภาพการสอน รายงานรายวิชา ผลการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เสนอต่อคณบดี 

6) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิเคราะห์ผล
การด าเนินงานหลักสูตรประจ าปีและใช้ข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทักษะของอาจารย์
ผู้สอนในการใช้กลยุทธ์การสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของหลักสูตร 
และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี 

5.3 การติดตามประเมินผลหลักสูตร 
5.3.1 จัดท ามาตรฐานขั้นต่ าของการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาให้บังเกิดประสิทธิผล 
5.3.2 มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตก่อนส าเร็จการศึกษา 
5.3.3 มีระบบการประเมินอาจารย์ชัดเจน และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
5.3.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ทุกภาคการศึกษา 
5.3.5 เมื่อครบรอบ 4 ปีสาขาวิชาเสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลการด าเนินงาน

หลักสูตร โดยประเมินจากการเยี่ยมชม ร่างรายงานผลการด า เนินงานหลักสูตร และจัดประเมิน
คุณภาพหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนส าเร็จการศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต 

5.3.6 แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ที่มีจ านวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ
สกอ. เพ่ือให้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปีโดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิบัณฑิตใหม่ 
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ผู้ใช้บัณฑิต การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อลักษณะที่พึงประสงค์ของ
บัณฑิตมาประกอบการพิจารณา 

5.4 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร 
5.4.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

 ด าเนินการเกี่ยวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้ 
1) หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2) ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของวิชาการสาขา 

2.1) มีระบบ กลไกในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
2.2) มีการน าระบบกลไกสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
2.3) ประเมินกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
2.4) ปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 

5.4.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 ด าเนินการเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
1) ก าหนดผู้สอน 
2) การก ากับติดตาม และตรวจสอบการท า มคอ.3 – 4 
3) ก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
4) จัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี 
5) บูรณาการพันธกิจต่างๆ เข้ากับการเรียนการสอน โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน 
2) น าระบบกลไกสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
3) ประเมินกระบวนการ 
4) ปรับปรุงบูรณาการกระบานการจากผลการประเมิน 
5) ด าเนินการตามวงจร PDCA 

5.4.3 การประเมินผู้เรียน 
ด าเนินการประเมนิผู้เรียนดังนี้ 
1) ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
2) ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
3) ก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.

6 และมคอ.7) โดยด าเนินการดังนี้ 
3.1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน 
3.2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
3.3) ประเมินกระบวนการในการประเมินผู้เรียน 
3.4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 
3.5) เรียนรู้โดยด าเนินการตามวงจร PDCA 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 6.1.1 การบริหารงบประมาณ 
 ด าเนินการจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา 

สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

 6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีความพร้อม
ด้านห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าทางวิชาการส าหรับการศึกษา ดังนี้ 

1) สถานที่และอุปกรณ์การสอน 
การสอน การปฏิบัติการและการท าวิจัย ใช้สถานที่ของคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี รายละเอียดเกี่ยวกับ
อุปกรณ์การสอน การปฏิบัติการ และการท าวิจัย มีดังนี้ 

ล าดับ รายการ จ านวน 
1 ห้องเรียนปรับอากาศ คณะวิทยาการจัดการ พร้อมอุปกรณ์การสอน ได้แก่ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพจากจอคอมพิวเตอร์ และเครื่องเสียง
ความจุ 50 ที่นั่ง 

35 ห้อง 

2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ ความจุ 40 เครื่อง เป็น
ระบบปฏิบัติการ Windows และ iOS พร้อม เครื่องฉายภาพจาก
จอคอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพทึบแสง และเครื่องเสียง 

3 ห้อง 

3 เครือข่ายไร้สายพร้อมระบบรักษาความปลอดภัย  
4. ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 
5. ห้องประชุม 4 
6. ห้องเรียนอัจฉริยะ 2 
7  ห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์ (LOCC) 1 

2) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย มีแหล่งความรู้ที่

สนับสนุนวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหนังสือ
ทางด้านบริหารธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีทั่วไปมากกว่า 140,000 เล่ม และมี
วารสารวิชาการต่างๆ กว่า 1,800 รายการ มีต าราที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 
2,000 เล่ม และวารสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดิจิทัล อีกไม่น้อยกว่า 80 รายการ  

 หนังสือต าราเอกสาร ส าหรับสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
 -  ภาษาไทย    657  เล่ม 

-  ภาษาอังกฤษ    277   เล่ม 
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 วารสารทางวิชาการ 
  -  ภาษาไทย      60         ฉบับ 
  -  ภาษาอังกฤษ      26            ฉบับ  

 หนังสือพิมพ์รายวัน/รายสัปดาห์ 
  -  ภาษาไทย      17         ฉบับ  
  -  ภาษาอังกฤษ                2           ฉบับ 

 ฐานข้อมูลที่อยู่ในรูป  CD-ROM  เช่น  DAO  ABI  และ  ERIC 
นอกจากนี้ห้องสมุดของคณะฯ ได้จัดเตรียมหนังสือธุรกิจดิจิทัลกว่า 5,600 เล่ม  วารสารด้าน

คอมพิวเตอร์กว่า 50 รายการ ดีวีดีรอมการศึกษา 300 เรื่อง และซีดีรอม 5,400 แผ่น เพ่ือเป็น
แหล่งความรู้เพ่ิมเติม 

6.1.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
ล าดับที่ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวนที่มีอยู่ 

1. เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 20 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์  Note book 5 
3. เครื่อง  LCD 36 
4. เครื่องฉายภาพทึบแสง 5 
5. เครื่องคอมพิวเตอร์ 200 
6. เครื่องขยายเสียง 1 
7. เครื่องอัดส าเนา 3 
8. เครื่องถ่ายเอกสาร 3 
9. เครื่องรับโทรทัศน์สี 14 
10. เครื่องเล่นวีดีทัศน์ 5 
11. ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 2 

ประสานงานกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้อหนังสือ  ต ารา  
นิตยสาร และสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม เพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้
ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมี
ส่วนร่วม ในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ที่จ าเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญ  
มาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ส าหรับให้หอสมุดกลาง
จัดซื้อ เพ่ือบริการหนังสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะทาง และคณะฯ จัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใช้
ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 
มิต ิเครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น 

6.1.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
จัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียนการ

สอน  ดังนี้ 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
จัดสรรทรัพยากรเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอน
และกิจกรรมการเรียนรู้ให้
เพียงพอ โดย มีห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติงานของบุคลากร 
พ้ืนที่ในการให้ค าปรึกษา  
ห้องสมุดคณะ/พ้ืนที่ในการ
ให้บริการหนังสือต ารา
เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชา มีเทคโนโลยีสื่อ
การสอนเรียนรู้เพ่ือกระตุ้น
การใฝ่รู้ 

1. จัดให้มีห้องประจ าสาขา 
2. จัดให้ห้องสมุดคณะ/พื้นที่ใน

การให้บริการหนังสือ  วารสาร  
เกี่ยวกับสาขา 

3. จัดพื้นที่ส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนรู้  เช่น  บอร์ด
ประชาสัมพันธ์  เว็บไซต์   
มุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาการการให้ค าปรึกษ 

4. จัดสรรเทคโนโลยีเพ่ือการ
สนับสนุนเรียนการสอน เช่น  
คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต สื่อ
ดิจิทัล 

1. มีห้องประจ าสาขา 
2. มีห้องสมุดคณะ/พื้นที่ใน

การให้บริการหนังสือ  
วารสารเกี่ยวกับสาขา 

3. มีพ้ืนที่ส่งเสริมกิจกรรม
การเรียนรู้  เช่น  บอร์ด
ประชาสัมพันธ์  เว็บไซต์  
มุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาการการให้ค าปรึกษา 

4. มีเทคโนโลยีเพ่ือการ
สนับสนุนเรียนการสอน 
เช่น  คอมพิวเตอร์ 
อินเตอร์เน็ต สื่อดิจิทัล 

 
6.2 การประกันคุณภาพด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ด าเนินการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังนี้ 
6.2.1 ด าเนินงานโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ 
6.2.2 มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ

สอน 
6.2.3 ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ 

อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน ดังนี้ 
1) มีระบบกลไกในการประเมินผู้เรียน 
2) น าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินการ 
3) ประเมินกระบวนการประเมินผู้เรียน 
4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 
5) เรียนรู้โดยด าเนินการตามวงจร PDCA 
 

6.3  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี พ.ศ. 2560-2564 มี
เป้าประสงค์ ดังนี้ ผลิตบุคลากรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในทุกสาขาอาชีพให้ความเป็นมือ
อาชีพเพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการ สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน  จัดท ากรอบโครงสร้างหลักสูตรโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล มีสถาบันพัฒนาบุคลากร โลจิสติกส์และซัพพลายเชนทุกอาชีพ ทันสมัยและได้



  57 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

มาตรฐานมีบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิ และเป็นมืออาชีพในการถ่ายทอด  มีองค์กรก ากับดูแลวิชาชีพ 
มาตรฐาน การประเมินคุณภาพการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  มีระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหารการพัฒนาบุคลากรที่ได้มาตรฐานและเป็นปัจจุบัน สนับสนุนการสร้าง
เครือข่ายภาคเอกชนเพ่ือร่วมพัฒนาบุคลากรโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และ  ร่วมกับภาคเอกชน
พัฒนานวัตกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
  อุตสาหกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่มีก าลังแรงงาน
มากกว่า 2 ล้านคน เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านการขนส่ง การผลิตสินค้า หรือการบริการของ
ประเทศ ตั้งแต่กิจกรรมการวางแผน จัดซื้อ คลังสินค้า สินค้าคลัง การกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภค 
ขั้นตอนกระบวนการศุลการกรการน าเข้า-ส่งออก โรงเก็บสินค้าหรือตู้คอนเทนเนอร์ ส่งผลให้เกิดความ
ต้องการคนท างานที่มีทักษะฝีมือและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านการขนส่ง ยุทธศาสตร์ฯจึงสามารถ
ตอบโจทย์ดังกล่าวได้อย่างดี ตลอดระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี จะท าให้เกิดการพัฒนาก าลังคนภาคโลจิ
สติกส์ จ านวน 171,185 คน เป็นการด าเนินงานโดยภาคการศึกษาทั้งในระดับอุดมศึกษาและ
อาชีวศึกษา จ านวน 22,560 คน ภาคการพัฒนาก าลังคน จ านวน 148,623 คน สามารถส่งเสริมการ
พัฒนาทักษะฝีมือและการประกอบอาชีพรองรับภาคขนส่งทางบก เรือ อากาศ และทางราง เขต
เศรษฐกิจพิเศษระหว่างไทย-ประเทศเพ่ือนบ้าน รวมถึงส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนของ
ผู้ประกอบการไทย ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี พ.ศ. 
2560-2564  

7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือ

ติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 
1.  มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุมเพื่อวางแผน  ติดตาม  และทบทวน การ
ด าเนินงานหลักสูตร 

    

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบมคอ. 2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

    

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

    

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 
6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา 

    

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

    

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

    

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

    

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

    

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ต่อป ี

    

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0 

    

12. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตไม่ต่ ากว่า 3.5 จากระดับ 5 
(หลังจากบัณฑิตส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1ปี ) 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียน

การสอนนั้นพิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อว่ามีความ
เข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปราย
โต้ตอบจากนักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากท่ีกล่าวข้างต้น
แล้ว ก็ควรสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้
ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอนการทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะ
สามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการ
ด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้านทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน 

การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และ
การใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา 

 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 ประเมินจากนักศึกษาและศิษย์เก่า 
ด าเนินการประเมินจากนักศึกษาโดยติดตามจากการปฏิบัติงานในรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่ง

อาจารย์นิเทศสามารถประเมินโดยสอบถามจากนักศึกษาเป็นรายบุคคลได้ นอกจากนี้อาจจัดประชุม
ก่อนนักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา 

ส าหรับศิษย์เก่านั้นจะประเมินโดยใช้แบบสอบถามหรืออาจจะจัดประชุมศิษย์เก่าตามโอกาส
ที่เหมาะสม 

2.2 ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ 
 ด าเนินการโดยสัมภาษณ์จากสถานประกอบการที่นักศึกษาไปฝึกงานหรือใช้วิธีการส่ง
แบบสอบถามไปยังผู้ใช้บัณฑิต 

2.3 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือท่ีปรึกษา 
ด าเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็นหรือจากข้อมูลในรายงานผลการด าเนินงาน

หลักสูตร หรือจากรายงานของการประเมินผลการประคุณภาพภายใน 
 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน  
อย่างน้อย 3 คน ประกอบไปด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกัน อย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยโดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้ 
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 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุง
ดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ 3 ปี และมีการประเมิน       
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 4 ปี 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

จากการรวบรวมข้อมูล จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และใน
แต่ละรายวิชากรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที          
ซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระท าทุก 5 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตร ีพ.ศ. 2557 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2561 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  

พ.ศ. 2557 
............................................. 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551 เพ่ือให้การจัด
การศึกษาและการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และโดยมติ
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 จึงออกข้อบังคับไว้ 
ดังต่อไปนี้  
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2558 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้ 

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตร ไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

“มหาวิทยาลัย”หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี                            

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี

“อธิการบดี”หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“คณะ” หมายความว่า คณะหรือหน่วยงานที่มีหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือ
ปริญญาตรี ที่นักศึกษาสังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธาน ี

“คณบดี”หมายความว่า คณบดีของคณะ  
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“คณะกรรมการวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“คณะกรรมการวิชาการคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการคณะที่นักศึกษาสังกัด 
“คณะกรรมการประจ าหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารและพัฒนา

หลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
หลักสูตร 

“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนของ
นักศึกษา 

“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของ
นักศึกษาแต่ละหมู่เรียน 

“อาจารย์ประจ า” หมายความว่า อาจารย์ที่สังกัดในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  

“นักศึกษาสะสมหน่วยกิต” หมายความว่า นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและศึกษา
เป็นรายวิชาเพ่ือสะสมหน่วยกิต ในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“ภาคการศึกษาปกติ” หมายความว่า ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ที่มีการ
จัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

“ภาคฤดูร้อน” หมายความว่า ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา
ปัจจุบัน และก่อนภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาถัดไป 

“รายวิชา” หมายความว่า วิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
โดยเป็นไปตามหลักสูตรของคณะนั้น 

“หน่วยกิต” หมายความว่า มาตราที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาได้รับแต่
ละรายวิชา 

“การเทียบโอนผลเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของ
รายวิชาที่เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 

“การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การน าหน่วยกิตของรายวิชาใน
หลักสูตรมหาวิทยาลัยและให้หมายความรวมถึงการน าเนื้อหาวิชาของรายวิชา กลุ่มวิชาจากหลักสูตร
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่ได้ศึกษาแล้ว และการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิต จากการศึกษานอก
ระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การท างานมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษา
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รายวิชาหรือชุดวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจะไม่น ามาค านวณค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

“แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)” หมายความว่า เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีความรู้
ตามรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ 4 บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติอ่ืนในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วใน
ข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบ 
ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจ
ตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 

 
หมวด 1 

ระบบการบริหารงานวิชาการ 
 

ข้อ 6 มหาวิทยาลัยจัดการบริหารงานวิชาการ โดยให้มีหน่วยงาน บุคคล และคณะบุคคล 
ด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

6.1 สภาวิชาการ 
6.2 คณะกรรมการวิชาการ 
6.3 คณะกรรมการวิชาการคณะ 
6.4 คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
6.5 อาจารย์ที่ปรึกษา 

ข้อ 7 การแต่งตั้งสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ข้อ 8 อ านาจหน้าที่ของสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ข้อ 9 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ ประกอบด้วย 
9.1 อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน 
9.2 คณบดีทุกคณะและหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเป็น

กรรมการ 
9.3 นายทะเบียน  เป็นกรรมการ 
9.4 ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการและ

เลขานุการ 



  66 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

9.5 รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จ านวน 1 คนเป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ 10 ให้คณะกรรมการวิชาการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
10.1 พิจารณากลั่นกรองร่างประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัด

การศึกษาก่อนน าเสนอสภาวิชาการ 
10.2 พิจารณากลั่นกรองบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

และอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
10.3 ก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ 

ประกาศ และนโยบายของมหาวิทยาลัย 
10.4 พิจารณากลั่นกรองแผนการรับนักศึกษา 
10.5 พิจารณากลั่นกรองผู้ส าเร็จการศึกษาและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติจะส าเร็จ

การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีต่อสภาวิชาการ 
10.6  พิจารณาแผนพัฒนาหลักสูตรและกลั่นกรองโครงการพัฒนาหลักสูตร 
10.7 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 

 ข้อ 11 ให้คณะเป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งบริหารงาน
วิชาการโดยคณบดีและคณะกรรมการวิชาการคณะ ซึ่งคณะกรรมการวิชาการคณะประกอบด้วย 

11.1 คณบดี เป็นประธาน 
11.2 ประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตร เป็นกรรมการ 
11.3 รองคณบดีที่ดูแลงานวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
11.4 หัวหน้าส านักงานคณบดี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ 12 ให้คณะกรรมการวิชาการคณะมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
12.1 พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล

การศึกษา 
12.2 พิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ต ารา และสื่อ

ประกอบการเรียนการสอน  
12.3 พิจารณาและกลั่นกรองรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 4) รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7) ทุก
สาขาวิชา  

12.4 พิจารณากลั่นกรองอัตราก าลังผู้สอน 
12.5 พิจารณากลั่นกรองการขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและ

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
12.6 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 

http://acad.vru.ac.th/TQF/Template/06_TQF-7.dot
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 12.7  พิจารณากลั่นกรองการเสนอแผนการด าเนนิการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 12.8  พิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจ าปีตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

 12.9 พิจารณากลั่นกรองการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
 12.10 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย 

ข้อ 13  ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร จากอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชานั้น ๆ 

 ข้อ 14  คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
            14.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาหรือประกาศอื่นใดของกระทรวงศึกษาธิการหรือสภาวิชาชีพ 
 14.2 จัดท าโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ต ารา สื่อ ประกอบการเรียนการ

สอน และจัดท าแนวการสอน รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(มคอ. 4) ทุกรายวิชา 

14.3 พิจารณาและกลั่นกรองรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงาน
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร (มคอ. 7) ทุกสาขาวิชา 

14.4 จัดท าอัตราก าลังผู้สอนเสนอต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย 
14.5  เสนอขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ผู้ประสานงาน

รายวิชา 
14.6 เสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย 
14.7 เสนอแผนการด าเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีตามวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 
14.8  ด าเนินการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจ าปีตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 
14.9 ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร  
14.10 ด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานภาระงานของคณะกรรมการประจ า

หลักสูตร 
14.11 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย 

ข้อ 15 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งบุคคลเพ่ือท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีหน้าที่ให้
ค าปรึกษาดูแล สนับสนุนทางด้านวิชาการ วิธีการเรียน แผนการเรียน และให้มีส่วนในการประเมินผล
ความก้าวหน้าในการศึกษาของนักศึกษา และภารกิจอื่นที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 
 

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

 
ข้อ 16 การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปี

การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 โดยแต่
ละภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนต่อ
จากภาคการศึกษาที่ 2 โดยให้มีจ านวนชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาเทียบเคียงกันได้กับการศึกษา
ภาคปกติ 

ข้อ 17 การก าหนดหน่วยกิตแต่ละรายวิชา ให้ก าหนดโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
17.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า  15 

ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามท่ีใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อ ภาค

การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมอ่ืนใดที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงาน

หรือกิจกรรมไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
ข้อ 18 การจัดการศึกษา มีดังนี้ 

18.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time Education) เป็นการจัดการศึกษาที่มี 
การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  และไม่เกิน 22 หน่วยกิต และภาคฤดู
ร้อน ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

18.2 การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time Education) เป็นการจัดการศึกษา
ที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

18.3 การศึกษาแบบเฉพาะบางช่วงเวลา (Particular Time Period Education) เป็น
การจัดการศึกษาในบางช่วงเวลาของปีการศึกษา หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร หรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

18.4 การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้    
การสอนทางไกลผ่านระบบการสื่อสารหรือเครือข่ายสารสนเทศต่าง ๆ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร 
หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.5 การศึกษาแบบชุดวิชา (Module Education) เป็นการจัดการศึกษาเป็นชุด
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.6 การศึกษาแบบเรียนครั้งละรายวิชา (Block Course Education) เป็นการจัด
การศึกษาที่ก าหนดให้นักศึกษาเรียนครั้งละรายวิชาตลอดหลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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18.7 การศึกษาแบบนานาชาติ (International Education) เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้
ภาษาต่างประเทศทั้งหมดซึ่งอาจจะเป็นความร่วมมือของสถานศึกษา หรือหน่วยงานในประเทศหรือ
ต่างประเทศ และมีการจัดการให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับหลักสูตรสากล 

18.8 การศึกษาแบบสะสมหน่วยกิต (Pre-degree Education) เป็นการศึกษาแบบ
รายวิชาเพ่ือสะสมหน่วยกิตในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.9 การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (Dual Bachelor’s 
Degree Program) เป็นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนศึกษาในระดับปริญญาตรีพร้อมกัน 2 หลักสูตร 
โดยผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาจากท้ัง 2 หลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.10 การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีปริญญาที่  2  (The Second 
Bachelor’s Degree Program) เป็นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนที่ส าเร็จปริญญาตรีแล้วมาศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีเพื่อรับปริญญาที่ 2 ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.11  การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (Bachelor’s Honors 
Program) เป็นการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านสติปัญญา ความรู้ความสามารถ 
ได้ศึกษาตามศักยภาพ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.12 การศึกษารูปแบบอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

 
หมวด 3 

หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา 
 

ข้อ 19 หลักสูตรการศึกษาจัดไว้ 2 ระดับ ดังนี้ 
19.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 ปี ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร     

ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
19.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งจัดไว้ 3 ประเภท ดังนี้ 

19.2.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี  (4 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม        
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 

19.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี  (5 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม        
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 

19.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม        
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

ข้อ 20 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด ดังนี้ 
20.1 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้ 
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20.1.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ภาค
การศึกษาปกติและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 

20.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาค
การศึกษาปกติและไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 

20.1.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า  8 ภาค
การศึกษาปกติและไม่เกิน 10 ปีการศึกษา 

20.1.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 4 ปีการศึกษา 

20.2 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้ 
20.2.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 10 ภาค

การศึกษาปกติและไม่เกิน 9 ปีการศึกษา 
20.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 

14 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 12 ปีการศึกษา 
20.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 

17 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 15 ปีการศึกษา 
20.2.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 ภาค

การศึกษาปกติและไม่เกิน 6 ปีการศกึษา 
20.3 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนแบบอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
 

หมวด 4 
การรับนักศึกษาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

 
ข้อ 21 การรับสมัคร การคัดเลือก การรับเข้าศึกษา และการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ให้เป็นไปตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 22 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

22.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 5 ปี ต้องส าเร็จ
การศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง 

22.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง  

22.3 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
22.4 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 
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22.5 มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

ข้อ 23 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาสะสมหน่วยกิต  
23.1 ส า เร็ จการศึกษา ไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าจาก

สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  
23.2 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
23.3 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 
23.4 มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 5 
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน 

 
ข้อ 24 การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

24.1 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา 

24.2 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะ
ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

ข้อ 25 ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
25.1 นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาค

การศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
25.2 นักศึกษาไม่เต็มเวลา  หมายถึง นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาค

การศึกษาปกตแิละภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
ข้อ 26 การลงทะเบียนเรียน 

26.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและช าระเงินตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดในแต่ละ
ภาคการศึกษาหากพ้นก าหนดจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เว้นแต่มีการช าระเงินเพ่ือรักษาสภาพ
นักศึกษา 

26.2 ก าหนดการลงทะเบียนเรียน วิธีการลงทะเบียนเรียน และการช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

26.3 การลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนไม่
น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส าหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนไม่
เกิน 9 หน่วยกิต ในกรณีการลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติและ
ภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต ส าหรับภาคการศึกษาที่นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
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ศึกษา หรือภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาที่ขอยกเว้นการลงทะเบียน
รายวิชา สามารถลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิตได้ 

ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือกรณีจะขอส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น นักศึกษา
ที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 25 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต และไม่เกิน 12 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน ทั้งนี้
ให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
ก่อนการลงทะเบียน  

การเปิดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนดหรือตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมีเวลาการจัดการศึกษาให้จัดเวลาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า    8 
สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ในกรณีมีความจ าเป็นอาจจัดเวลาการเรียนการสอน 6 สัปดาห์ โดยต้องมี
จ านวนชั่วโมงเรียนต่อหน่วยกิตในแต่ละรายวิชาเท่ากันกับการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปกติ  

นักศึกษาที่เรียนแบบเต็มเวลาอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ในรายวิชาที่
มหาวิทยาลัยก าหนดข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

26.3.1 วิชาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาที่หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน 
และจะต้องมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 10 คน 

26.3.2 วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ จะเปิดสอน
ให้แก่นักศึกษาที่เคยเรียนวิชานั้นมาก่อนและมีผลการประเมินไม่ผ่านเท่านั้น  

26.3.3 วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ให้เปิดสอนได้ตามความจ าเป็นโดยความ
เห็นชอบของมหาวิทยาลัย 

26.3.4 วิชาที่ต้องศึกษาเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย เพ่ือให้ครบตามโครงสร้าง
หลักสูตร 

26.3.5 วิชาอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
26.4 นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะถูก

ปรับค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าเป็นรายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
26.5 เมื่อพ้นระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เว้นแต่จะมีเหตุผลอันควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือรอง
อธิการบดีที่ได้รับมอบหมายก่อนหมดก าหนดการลงทะเบียนเรียน 

26.6 นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรหนึ่ง สามารถขอลงทะเบียนเรียนใน
หลักสูตรอ่ืนได้อีกหนึ่งหลักสูตร และขอรับปริญญาได้ทั้งสองหลักสูตร  ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 

26.7 นักศึกษามีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

26.8 นักศึกษาที่เรียนครบหน่วยกิตตามหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในเกณฑ์ท่ีส าเร็จการศึกษาแล้ว จะลงทะเบียนเรียนอีกไม่ได้ เว้นแต่ศึกษา
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อยู่ในระยะเวลาตามที่หลักสูตรก าหนด หรือเป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติ     
2 ปริญญา 

26.9 ในกรณีที่มีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจงดสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หรือ
จ ากัดจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง 

26.10 นักศึกษาต้องตรวจสอบสถานสภาพการเป็นนักศึกษาก่อน ถ้าไม่มีสิทธิ      
ในการลงทะเบียนเรียน แต่ได้ลงทะเบียนเรียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้ว จะไม่มีสิทธิ์    
ขอค่าธรรมเนียมการศึกษานั้น ๆ คืน 

26.11 ผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากผู้พ้นสภาพ   
การเป็นนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ 

26.12 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนต่างมหาวิทยาลัยได้ โดยความเห็นชอบ
ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 27 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) 
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เป็นวิชาบังคับและได้ผลการเรียนไม่ต่ ากว่า 

D หรือ P ก่อนลงทะเบียนรายวิชาต่อเนื่อง มิฉะนั้นให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเนื่อง    
เป็นโมฆะ เว้นแต่บางหลักสูตรที่มีลักษณะเฉพาะหรือภายใต้การควบคุมขององค์กรวิชาชีพให้เป็น    
ไปตามมาตรฐานของหลักสูตรนั้นอาจมีผลการเรียนเป็น F ได้ ยกเว้นการลงทะเบียนในภาคการศึกษา
สุดท้ายเพื่อให้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร 

ข้อ 28 การลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือเรียนแทน 
28.1 รายวิชาใดที่นักศึกษาสอบได้ D+ หรือ D นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ าได้

ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด  โดยจ านวนหน่วยกิตและค่าคะแนนของ
รายวิชาที่เรียนซ้ านี้ต้องน าไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 

28.2 นักศึกษาที่ได้ F หรือ NP ในรายวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
นั้นซ้ าอีก จนกว่าจะได้รับผลการเรียนไม่ต่ ากว่า D หรือ P  

28.3 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกหมวดวิชาเฉพาะ สามารถลงทะเบียน
เรียนรายวิชาอ่ืนๆ ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ เพ่ือให้ครบตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

28.4 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกเสรี สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา
อ่ืนๆ แทนได้ ทั้งนี้หากเรียนครบตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว จะไม่เลือกรายวิชาเรียนแทนก็
ได ้

ข้อ 29 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
29.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต หมายถึง การลงทะเบียน

เรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้ากับจ านวนหน่วยกิตในภาคการศึกษาและจ านวนหน่วยกิต   
ตามหลักสูตร 
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29.2  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตได้ก็ต่อเมื่อได้รับ      
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น  

29.3  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักศึกษาเข้าเรียนบางรายวิชาเป็น
พิเศษได้ แต่ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติและพ้ืนฐานการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งนี้ต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาเช่นเดียวกับ
นักศึกษาที่เรียนแบบไม่เต็มเวลา 

ข้อ 30 การขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ  
มหาวิทยาลัยเปิดหมู่เรียนพิเศษที่เปิดสอนนอกเหนือแผนการเรียน ให้เฉพาะกรณี

ดังต่อไปนี้ 
30.1 เป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา แต่รายวิชาที่จะ

เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรไม่เปิดสอนหรือเปิดสอนแต่นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ 
30.2 รายวิชาดังกล่าวจะไม่มีเปิดสอนอีกเลย ตลอดแผนการเรียน 
30.3 รายวิชาที่ขอเปิดจะต้องมีเวลาเรียนและเวลาสอบไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาอ่ืนๆ  

ในตารางเรียนปกติ 
30.4 นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอเปิดหมู่พิเศษภายในสัปดาห์แรกของการเปิดภาค

การศึกษา 
ข้อ 31 การขอเพ่ิม ขอถอน และขอยกเลิกรายวิชา 

31.1 การขอเพ่ิม ขอถอน และยกเลิกรายวิชาต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี โดยความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน 

31.2 การขอเพ่ิมหรือขอถอนรายวิชาต้องกระท าภายใน 3 สัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน หากมีความจ าเป็นอาจขอเพ่ิมหรือขอถอนรายวิชาได้
ภายใน 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อ 26.3 แต่จ านวนหน่วยกิตที่คงเหลือ
จะต้องไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

31.3 การขอยกเลิกรายวิชา ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการสอบปลายภาค
การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ 

ข้อ 32 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 
32.1 นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งให้พักการเรียน จะต้อง   

ช าระเงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยมิฉะนั้นจะพ้นสภาพ
นักศึกษา 

32.2 การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน          
3 สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกจากวันเปิดภาคการศึกษา       
ภาคฤดูร้อน มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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ข้อ 33 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษารายวิชา ให้เป็นไปตามหมวด 7 การวัดและ     
การประเมินผล 

หมวด 6 
การเรียน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 

ข้อ 34 การเรียน 
นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชา

นั้น จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
ให้ยื่นค าร้องขอมีสิทธิ์สอบพร้อมหลักฐานแสดงเหตุจ าเป็นของการขาดเรียนต่ออาจารย์ผู้สอน โดยผ่าน
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการคณะของรายวิชานั้น ๆ 
ก่อนการสอบปลายภาคการศึกษา 1 สัปดาห์ ส าหรับนักศึกษาที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ให้ได้รับ          
ผลการเรียนเป็น F หรือ NP 

ข้อ 35 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 
35.1 นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร     

ถ้าผู้ใดปฏิบัติไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษายังไม่สมบูรณ์ 
35.2 ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้อง

ประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตามข้อก าหนดทุกประการ หากฝ่าฝืน อาจารย์นิเทศหรือพ่ีเลี้ยง
ในหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาอาจพิจารณาส่งตัวกลับและด าเนินการให้        
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาใหม่ 

 
หมวด 7 

การวัดและการประเมินผล 
ข้อ 36 ให้มีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรเป็น 2 ระบบ ดังนี้ 

36.1 ระบบมีค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ 
ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน 

A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 
B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
B ดี (Good) 3.0 

C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 
C พอใช้ (Fair) 2.0 

D+ อ่อน (Poor) 1.5 
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
F ตก (Fail) 0 
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ระบบนี้ ใช้ส าหรับการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาที่บังคับเรียน          
ตามหลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือว่าได้รับการประเมินผ่านต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับ
คะแนนในรายวิชาใดต่ ากว่า “D” ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ กรณีวิชาเลือกถ้าได้ระดับ
คะแนน F  สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนได้ ส่วนการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และรายวิชาสหกิจศึกษา 
ถ้าได้ระดับคะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ 

36.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ก าหนดสัญลักษณ์การประเมินผล ดังนี้ 
สัญลักษณ ์ ความหมาย 

 PD (Pass with Distinction) ผลการประเมินผ่านดีเยี่ยม 
P (Pass) ผลการประเมินผ่าน 
NP (No Pass) ผลการประเมินไม่ผ่าน 
W (Withdraw) การยกเลิกการเรียนโดยได้รับอนุมัติ 
T (Transfer of Credits) การยกเว้นการเรียนรายวิชา 
I (Incomplete) ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์ 
Au (Audit) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษ โดยไม่นับ

หน่วยกิต 
ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตาม

ข้อก าหนดเฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิม หรือใช้ส าหรับการลงทะเบียน
เรียนรายวิชา โดยไม่นับหน่วยกิต 

กรณีรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อก าหนดเฉพาะและรายวิชา 
ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิมถ้าได้ผลการประเมินไม่ผ่าน (NP) นักศึกษาต้องลงทะเบียน
เรียนใหม่จนกว่าจะผ่าน    

ข้อ 37 ข้อก าหนดเพ่ิมเติมตามสัญลักษณ์ต่างๆ  มีดังนี้ 
37.1  Au (Audit) ใช้ส าหรับการประเมินผ่านในรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียน

เป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต      
37.2 W (Withdraw) ใช้ส าหรับการบันทึกรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกรายวิชา

นั้น โดยต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนก าหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์หรือตามท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนดและใช้ในกรณีท่ีนักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจาก
ลงทะเบียน เรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว 

37.3  T (Transfer of Credits) ใช้ส าหรับบันทึกการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
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37.4  I  (Incomplete) ใช้ส าหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่ผลการ
เรียนไม่สมบูรณ์เมื่อสิ้นภาคการศึกษา นักศึกษาที่ได้ “I” จะต้องด าเนินการขอรับการประเมินผลเพ่ือ
เปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป การเปลี่ยนระดับคะแนน “I” ให้ด าเนินการดังนี้ 

37.4.1 กรณีนักศึกษายังท างานไม่สมบูรณ์ ไม่ติดต่อผู้สอนหรือไม่สามารถส่งงาน 
ได้ตามเวลาที่ก าหนด ให้ผู้สอนประเมินผลการศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษา
ถัดไป หากอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น “F” 
เว้นแต่กรณีท่ีไม่ใช่ความบกพร่องของนักศึกษา อธิการบดีอาจให้ขยายเวลาต่อไปได้ 

37.4.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค และได้รับอนุญาตให้สอบ แต่ไม่
มาสอบภายในเวลาที่ก าหนด หรือส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผล
การศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากอาจารย์ไม่ส่งผลการศึกษาตาม
ก าหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น “F”  

ข้อ 38  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียน ให้ได้รับผลการประเมินเป็น “T” และมหาวิทยาลัย    
จะไม่น ามาคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ข้อ 39 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ซ้ ากับรายวิชาที่ศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้ หากลงทะเบียนซ้ าให้เว้นการนับหน่วยกิตเพ่ือ
พิจารณาวิชาเรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ ยกเว้นได้รับอนุมัติจากคณบดีที่
รายวิชานั้นสังกัดอยู่ 

ข้อ 40 การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตรให้นับเฉพาะ
หน่วยกิตของรายวิชาที่ได้รับการประเมินผลการเรียนว่าผ่านเท่านั้น 

ข้อ 41 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาให้ค านวณจากผลการศึกษาของ
นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของ       
แต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้งและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตของภาคการศึกษานั้น การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหารถึง
ทศนิยม 2 ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ 

ข้อ 42 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
จนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของ          
แต่ละรายวิชาที่ศึกษาทั้งหมดเป็นตัวตั้งและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตทั้งหมด การค านวณดังกล่าวให้ตั้ง
หารถึงทศนิยม 2 ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ 

ข้อ 43 รายวิชาที่ได้ผลการศึกษาเป็น F ให้น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยหรือค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม 

ข้อ 44 ผลการศึกษาระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ไม่ต้องนับรวมหน่วยกิตเป็นตัวหารแต่ให้         
นับหน่วยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ข้อ 45 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาได้ I ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาค
การศึกษานั้นโดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I เท่านั้น 
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ข้อ 46 เมื่อนักศึกษาเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ 1.80 ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 2.00 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมที่ได้รับ         
ผลการศึกษาเป็น D+ หรือ D หรือเลือกเรียนรายวิชาใหม่เพ่ิมเติม เพ่ือท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้ถึง 
2.00 กรณีเป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมให้ฝ่ายทะเบียนน าค่าระดับคะแนนทุกรายวิชามาคิด
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และต้องอยู่ในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

ข้อ 47 ในกรณีที่มีความจ าเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้ ที่อาจารย์ผู้สอนไม่สามารถ
ประเมินผลการศึกษาได้ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการศึกษาในรายวิชานั้น 

 
หมวด 8 

การย้ายคณะ การเปลี่ยนหลักสูตร และการรับโอนนักศึกษา 
 

ข้อ 48 การย้ายคณะหรือการเปลี่ยนหลักสูตร 
48.1 นักศึกษาที่จะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร

เดิมไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50 ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่       
ลาพักการเรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียนและไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรมาก่อน 

48.2 ในการยื่นค าร้องขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร นักศึกษาต้องแสดงเหตุผล
ประกอบ และผ่านการพิจารณา หรือด าเนินการตามท่ีหลักสูตร หรือมหาวิทยาลัยก าหนด 

48.3 การย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียนเรียน 
ในภาคการศึกษานั้น ๆ  

48.4 รายวิชาต่าง ๆ ที่นักศึกษาย้ายคณะ เรียนมา ให้เป็นไปตามหมวดที่ 9       
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

48.5 ระยะเวลาเรียน ให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในคณะหรือหลักสูตรเดิม 
48.6 การพิจารณาอนุมัติการขอย้ายให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
48.7 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร

ที่ย้ายไปไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษาจึงจะขอส าเร็จการศึกษาได้ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียน    
หรือถูกสั่งให้พักการเรียน 

48.8 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องช าระค่าธรรมเนี ยมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 49 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 
49.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มี          

วิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยและก าลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงได้กับหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยมาเป็นนักศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตรและคณบดี 
และขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

49.2 คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน 
49.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 22 
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49.2.2 ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิมด้วยมีกรณีความผิด
ทางวินัย 

49.2.3 ได้ศึกษาอยู่ ในสถาบันอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า  1 ภาค
การศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งให้พักการเรียน และต้องได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 

49.2.4 นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องส่ง      
ใบสมัครถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษานั้น
พร้อมกับแนบเอกสารตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

49.2.5 นักศึกษาที่โอนมาต้องมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปี
การศึกษา โดยการเทียบโอนผลการเรียนและการขอยกเว้นการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามหมวด 9 
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

 
หมวด 9 

การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
 
ข้อ 50 ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียน ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

50.1 ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยแล้วโอนย้าย
คณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร 

50.2 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยและเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่ 2 

50.3 ผ่านการศึกษาในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
50.4 เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 51 การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน  
51.1 ต้องเป็นรายวิชาที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร       

ที่โอนย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร โดยนักศึกษาเป็นผู้เลือก 
51.2 ต้องเป็นรายวิชาที่มีค าอธิบายรายวิชาเดียวกันหรือสัมพันธ์และเทียบเคียงกันได้ 
51.3 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  
ข้อ 52 ผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

52.1 ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
52.2 ผ่านการศึกษาหรืออบรมในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
52.3 ขอย้ายสถานศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
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52.4 ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือ
ประสบการณ์ท างานและต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าส าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี 

52.5 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาและเข้าศึกษา
ปริญญาตรีใบที่ 2 สามารถยกเว้นการเรียนรายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต 
และต้องเรียนเพิ่มรายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 53 การพิจารณายกเว้นการเรียนรายวิชา 
  53.1 การเรียนจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา 

53.1.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า 
ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 

53.1.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า      
สามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 

53.1.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า C หรือได้       
ค่าระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าในรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับ และได้ผลการประเมิน
ผ่านในรายวิชาที่ไม่ประเมินผลเป็นค่าระดับไม่ต่ ากว่า P ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น
ก าหนด 

53.1.4 จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชารวมแล้วต้องไม่เกิน
สามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่ก าลังศึกษา  

53.1.5 รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกใน    
ใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช้อักษร T 

53.1.6 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  

53.1.7 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ เทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้
ไม่ เกินชั้นปีและภาคการศึกษาที่ ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่  ตามหลักสูตรที่ ได้รับ 
ความเห็นชอบแล้ว 

53.1.8 กรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อ 53 .1.1 – 53.1.7 ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

53.2 การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ท างานเข้าสู่
การศึกษาในระบบ 

53.2.1 การเทียบความรู้จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
ประสบการณ์ท างาน จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามหลักสูตรและระดับการศึกษาที่เปิดสอน      
ในมหาวิทยาลัย 

53.2.2 การประเมินการเทียบความรู้และการให้หน่วยกิตส าหรับการศึกษานอก
ระบบการศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ท างาน เข้าสู่การศึกษาในระบบให้คณะกรรมการประเมิน
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การยกเว้นการเรียนรายวิชาใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ เป็นหลักเกณฑ์ในการ
ประเมิน 

(1) การทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Tests) 
(2) การทดสอบที่คณะ หรือหลกัสูตรจัดสอบเอง (Credits from 

Examination) 
(3) การประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ (Credits from 

Training)  
(4) การเสนอแฟ้มสะสมงาน (Credits from Portfolio) 
ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ ากว่าคะแนน C หรือ ค่าระดับ

คะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าส าหรับรายวิชาหรือกลุ่มวิชา จึงจะให้จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชานั้น แต่จะไม่ให้ระดับคะแนน และไม่มีการน ามาคิดค่าระดับคะแนน หรือค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม  

53.2.3  ให้มีการบันทึกผลการเรียนตามวิธีการประเมินดังนี้ 
(1) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึกเป็น “CS” 

(Credits from Standardized Tests) 
(2) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบที่คณะหรือหลักสูตรจัดสอบเองให้

บันทึกเป็น “CE”  (Credits from Examination) 
(3) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงาน    

ต่าง ๆ ให้บันทึกเป็น “CT” (Credits from Training)  
(4) หน่วยกิตที่ได้จากการเสนอแฟ้มสะสมงาน ให้บันทึกเป็น “CP” 

(Credits from Portfolio) 
53.2.4 นักศึกษาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชาจะต้องมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัย     

อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา จึงจะมีสิทธิส าเร็จการศึกษา 
53.2.5 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนและ     

การยกเว้นการเรียนรายวิชา ประกอบด้วย 
(1) คณบดีคณะที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชา      

หรือกลุ่มวิชาที่จะขอยกเว้นการเรียนรายวิชาเป็นประธาน 
(2) อาจารย์หรือผู้เชียวชาญในหลักสูตรที่จะขอยกเว้นการเรียน

รายวิชาจ านวนอย่างน้อยหนึ่งคนแต่ไม่เกินสามคนโดยค าแนะน าของคณบดีตาม (1) เป็นกรรมการ 
(3) ประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตรของรายวิชาที่จะขอยกเว้น

การเรียนรายวิชาเป็นกรรมการและเลขานุการ 
เมื่อคณะกรรมการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาด าเนินการ

เสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนเพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

ข้อ 54 ก าหนดเวลาการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
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นักศึกษาที่ประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
จะต้องยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยภายใน 6 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา เว้นแต่
ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา โดยมีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนและ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาได้เพียงครั้งเดียว 

ข้อ 55 การนับจ านวนภาคการศึกษาของผู้ที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้น
การเรียนรายวิชาให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 

55.1 นักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาให้นับจ านวนหน่วยกิต ได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต
เป็น 1 ภาคการศึกษา 

55.2 นักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้นับจ านวนหน่วยกิตได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
เป็น 1 ภาคการศึกษา 

ข้อ 56 การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียม
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 

หมวด 10 
การลาพักการเรียน การลาออก และการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

 
ข้อ 57 การลาพักการเรียน 

57.1 นักศึกษาอาจยื่นค าขอลาพักการเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้ 
57.1.1 ถูกเกณฑ์หรือเรียกระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
57.1.2 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอ่ืนใด          

ที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
57.1.3 เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ 20 ของเวลา

เรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  

57.1.4 เมื่อนักศึกษามีความจ าเป็นส่วนตัวอาจยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนได้ 
ถ้าลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 

57.1.5 เหตุผลอื่นตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
57.2 นักศึกษาที่ต้องลาพักการเรียนให้ยื่นค าร้องภายในสัปดาห์ที่  3 ของ          

ภาคการศึกษาท่ีลาพักการเรียน โดยการอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้เป็นอ านาจของคณบดี 
นักศึกษามีสิทธิ์ขอลาพักการเรียนโดยขออนุมัติต่อคณบดีไม่เกิน 1 ภาค

การศึกษา ถ้านักศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องลาพักการเรียนมากกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือเมื่อครบ
ก าหนดพักการเรียนแล้วยังมีความจ าเป็นที่จะต้องพักการเรียนต่อไปอีก ให้ยื่นค าร้องขอพักการเรียน
ใหม่และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
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57.3 ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้นับระยะเวลาที่            
ลาพักการเรียนเข้ารวมในระยะเวลาการศึกษาด้วย 

57.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเข้าเรียนจะต้องยื่นค าร้อง
ขอกลับเข้าเรียนก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณบดีแล้วจึงจะกลับเข้าเรียนได้ 

ข้อ 58 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้ยื่น
หนังสือลาออก และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อน การลาออกจึงจะสมบูรณ์ 

ข้อ 59 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
59.1 ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
59.2 ได้รับอนุมัติให้ลาออก 
59.3 ไม่รักษาสภาพนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 
59.4 ได้ระดับคะแนนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชา               

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หรือรายวิชาสหกิจศึกษา ต่ ากว่า C เป็นครั้งที่ 2 
ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

59.5 ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ปกติที่ 1 หรือมีผลการประเมินได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นปีการศึกษาปกติ
ที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน และในทุก ๆ ปีการศึกษาปกติถัดไป ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรี        
ที่ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่ เต็มเวลาให้น าภาคฤดูร้อนมารวมเป็น             
ภาคการศึกษาด้วย 

ในกรณีที่ภาคการศึกษานั้นมีผลการเรียน “I” ไม่ต้องน ามาคิด ให้คิดค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่มีค่าระดับคะแนน 

59.6 ใช้เวลาการศึกษาเกินระยะเวลาที่ก าหนด 
59.7 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 22 อย่างใดอย่างหนึ่ง 
59.8 ตาย 

ข้อ 60  นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากการไม่รักษาสภาพนักศึกษา
สามารถยื่นค าร้อง พร้อมแสดงเหตุผลอันสมควร ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย และเมื่อ
ได้รับอนุมัติแล้วต้องช าระเงิน ค่าธรรมเนียมขอการคืนสภาพการเป็นนักศึกษา และค่าธรรมเนียม        
การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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หมวด 11 
การส าเร็จการศึกษา 

 
ข้อ 61 นักศึกษาที่ถือว่าส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้ 

61.1 มีความประพฤติดี  
61.2 สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรตามเกณฑ์การ

ประเมินผล 
61.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
61.4 สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
61.5 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
61.6 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ข้อ 62 การขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 
62.1 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาให้ยื่นค าร้องขอส าเร็จ 

การศึกษาต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณานักศึกษาที่ยื่นความจ านง
ขอส าเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 61 และต้องไม่ค้างช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่ติดค้างวัสดุ
สารสนเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย เพ่ือขออนุมัติอนุปริญญาหรือปริญญาตรี  

62.2 คณะกรรมการวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาว่าครบถ้วนตาม
ข้อบังคับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และให้ถือวันที่คณะกรรมการวิชาการ
ตรวจสอบคุณสมบัติว่าครบถ้วนเป็นวันส าเร็จการศึกษา  

ในกรณีที่ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และ
จ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย โดยศึกษารายวิชามาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาศึกษาทั่วไป ไม่
น้อยกว่า 30 หน่วยกิต วิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต วิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ 

กรณีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี สอบได้รายวิชา
ต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 1.75 สามารถยื่นขอ
ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

ข้อ 63 นักศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้ 

63.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี หรือปริญญาตรี 5 ปี เมื่อเรียนครบหลักสูตร
แล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
การศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้รับ
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ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.25 ขึ้นไป และเรียนครบ
หลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.25 
แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 

63.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนนหรือไม่ได้ 
“NP” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน 

63.3 มีระยะเวลาเรียนดังนี้ 
63.3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา

ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลา
ใช้เวลาไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

63.3.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา
ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบ           
ไม่เต็มเวลาใช้เวลาไม่เกิน 15 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

63.3.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบ
เต็มเวลาใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบ   
ไม่เต็มเวลาใช้เวลาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  

63.4 ต้องไม่เคยขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ยกเว้นกรณีการเทียบโอนผลการเรียน 
ของมหาวิทยาลัย  

63.5 นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมจะต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่เคย
ถูกลงโทษทางวินัยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ข้อ 64 การให้รางวัลเหรียญทองซึ่งมีรูปร่างลักษณะและขนาดตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด
ส าหรับนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

64.1 ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.75 
64.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในกลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษาในปีเดียวกัน         

ในแต่ละคณะ 
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หมวด 12 
การควบคุมคุณภาพ 

ข้อ 65 ให้มหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ      
1 ครั้ง และให้น าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

ข้อ 66 ให้คณะและหลักสูตรมีการวิจัยเพ่ือติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
ภายใน 5 ปี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 
ประกาศ ณ  วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. 2557                                  

                      
   (นายจรูญ  ถาวรจักร์) 

                                           นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
           ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ภาคผนวก ข 
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวดัปทมุธานี 

ปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
 ชื่อภาษาไทย : วิชาศึกษาทั่วไป  

ภาษาอังกฤษ : General Education 
 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   
งานวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

3. ความเป็นมาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่ 25 
พฤษภาคม 2548 โดยในข้อ 8.1 ให้ความหมายวิชาศึกษาทั่วไปไว้ว่า “วิชาศึกษาทั่วไป หมายถึงวิชาที่
มุง่พัฒนา ผู้เรียนให้มีความรอบรูอย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ทีก่ว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง 
ผู้อ่ืน และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมาย
ไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทย และของประชาคมนานาชาติ 
สามารถน าความรูไปใช้ในการด าเนินชีวิต และด ารงตนอยู่ในสังคมไดเป็นอย่างดี” ส าหรับวิชาศึกษา
ทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เดิมมีการใช้
หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรกลางของสถาบันราชภัฏ ในปี พ.ศ. 2549 ได้มีการพัฒนาวิชาศึกษา
ทั่วไปใช้ในมหาวิทยาลัย และในปี พ.ศ. 2556 ได้พัฒนาวิชาศึกษาทั่วไปขึ้นมาใหม่ เพ่ือให้เข้าสู่กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา TQF โดยให้สอดคล้องกับกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548 ที่ระบุไว้ว่า มหาวิทยาลัยอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชา หรือ
ลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้ โดยให้ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษา 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 วิชาศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น มีลักษณะบูรณาการศาสตร์เนื้อหาวิชาต่างๆ 
(Integrated) อันได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่ ม
วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวม 5 รายวิชา รายวิชาละ 6 หน่วยกิต รวม 30 หน่วยกิต โดย
จัดการเรียนการสอนแบบเน้นกิจกรรม (Active Learning) ให้นักศึกษาได้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Skills) ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง เรียนรู้จากเหตุการณ์ 
สถานการณ์จริงน าความรู้ที่ ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตอาสา ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จาก
กระบวนการวิจัย (Research-based) และท าโครงการต่างๆ (Project-based) ให้นักศึกษาน ามา
อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน (Discussions) โดยให้อาจารย์สอนเป็นทีม (Team Teaching) ลด
การสอนแบบบรรยาย นอกจากนี้ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากเอกสารประกอบการสอน เว็บไซต์ บทเรียน
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ออนไลน์ และการฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยบทเรียนออนไลน์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณลักษณะและ
ความรู้ของนักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
ต่อไปในบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกได้ โดยมีความตระหนักและส านึกในความเป็นไทย ส าหรับ
อาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนและจัดอบรมอาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้
ความเข้าใจในโครงสร้างหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
   หลังจากที่ใช้หลักสูตรดังกล่าวมาเป็นเวลา 2 ปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้จัดประชุมเพ่ือ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อดี-ข้อเสียของหลักสูตร และแนวทางในการแก้ปัญหาพบว่ายังขาดการฝึก
ทักษะบางส่วน ซึ่งอาจส่งผลต่อนักศึกษาในอนาคต จึงเห็นควรปรับปรุงแก้ไขโดยจัดท าเป็นเอกสาร 
สมอ.08 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 6/2559 
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 

1. การเปิดเสรีทางการค้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ ท า
ให้นักศึกษามีความจ าเป็นต้องเรียนรู้ และมีทักษะด้านภาษาทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น ได้บูรณาการวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไว้ในรายวิชา GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาเน้นหนักไปในทางบูรณาการ ไม่ได้ฝึกทักษะของภาษาอย่างโดดเด่น
จริงจัง รวมถึงไม่มีรายวิชาด้านภาษาปรากฏในใบรายงานผลการเรียน ซึ่งอาจส่งผลต่อการศึกษาต่อ
หรือการท างานในอนาคต คณะกรรมการบริหารจึงเห็นควรให้เพ่ิมรายวิชา ภาษาไทย 1 รายวิชา และ
ภาษาอังกฤษ 2 รายวิชา เพื่อให้การฝึกทักษะชัดเจนขึ้น และปรากฏในใบรายงานผลการเรียน 

2. การเรียนรู้เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเอกลักษณ์ที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย
ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ และการด าเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น รายวิชาตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น ได้บูรณาการรวมกับ
ความเป็นพลเมือง จิตอาสา และหลักสูตรโตไปไม่โกง ของส านักงานป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ท าให้การเรียนรู้ และฝึกทักษะตามรอยเบื้องพระยุคลบาทไม่ชัดเจน  

3. การเพ่ิมรายวิชา 4 รายวิชา จึงจ าเป็นต้องปรับลดจ านวนหน่วยกิตบางรายวิชาลงเพ่ือให้
จ านวนหน่วยกิต รวมไม่เกิน 30 หน่วยกิต 

4. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพ่ือปรับรหัสวิชาของทุกรายวิชาใน
มหาวิทยาลัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถจ าแนกสังกัดของรายวิชา รวมถึงระดับ
ความยากง่ายเพ่ือให้สามารถจัดแผนการเรียนได้สะดวกขึ้น ที่ประชุมดังกล่าวมีมติให้ปรับตัวอักษรน า
หน้าวิชาจาก GE เป็น VGE ประกอบกับการเพ่ิมรายวิชา ตามข้อ 1 และ 2 งานวิชาศึกษาทั่วไปจึงได้
ปรับรหัสรายวิชาใหม่ ให้สอดคล้องตามมติที่ประชุม 

5. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพ่ือปรับปรุงการพัฒนาผลการเรียนรู้ 5 ด้าน 
ของทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจึงมีความจ าเป็นต้องปรับกระบวนการพัฒนา
ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ให้สอดคล้องตามมติของที่ประชุม 
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4. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
4.1 ปรัชญา 

 เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รู้  เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้ อ่ืน สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม มีความรักและความปรารถนาดี พร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และ
เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย และสังคมโลก 

4.2 วัตถุประสงค์ 
วิชาศึกษาท่ัวไปมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
4.2.1 มีความรู้พ้ืนฐานการด ารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ได้แก่ การรู้จักตนเอง รู้จักท้องถิ่น 

รู้จักประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก รู้เท่าทันเทคโนโลยี  
4.2.2 มีความสามารถคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์ สังคม และธรรมชาติ  
4.2.3 มีทักษะในการด ารงชีวิต การใช้ภาษา การติดต่อสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การน าเสนอ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 
4.2.4 ใช้คุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิตตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตอาสา มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพัฒนาสังคม 
 

5. ก าหนดการเปิดสอน 
 เปิดสอน หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ปรับปรุง พ.ศ. 2559 ตั้งแต่ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2559  
เป็นต้นไป  
 
6. อาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ผู้สอนมีทั้งอาจารย์ประจ าจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณาจารย์คณะต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี และอาจารย์พิเศษที่
มหาวิทยาลัยเชิญมา โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และ
เข้ารับการอบรมวิธีการจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning และกิจกรรมเป็นฐาน (Project 
Based Learning : PBL) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เ พ่ือให้นักศึกษาส าเร็จไปเป็นบัณฑิตที่ มี
คุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเดียวกันจะต้อง
ร่วมกันจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เพ่ือให้การสอนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 
7. นักศึกษา 
 นักศึกษาทุกคนที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 
2559 จะต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ. 2559 ให้ครบตามโครงสร้าง    
ซึ่งถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรของสาขาวิชานั้น 
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8. หลักสูตร และค าอธิบายรายวิชา 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่ 25 พฤษภาคม 2548 โดยในข้อ 8.1สถาบันอุดมศึกษา
อาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้ โดยผสมผสานเนื้อหาวิชา
ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่มวิทยาศาสตร์ กับคณิตศาสตร์    
ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มีจ านวนหน่วยกิต รวมไม่น้อย
กว่า 30 หน่วยกิต  

8.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 
8.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 4 รายวิชา และ 5 ชุดการเรียนรู้ บังคับเรียนทั้งหมด ดังนี้ 

  8.2.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    7  หน่วยกิต 
 VGE102  การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือการสื่อสาร  3(2-2-5) 
   Critical Thai Language for Communication 
 VGE103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    2(1-2-3) 
   English for Communication 
 VGE104 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะทางการเรียน   2(1-2-3) 
   English for Study Skills Development 
  8.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   13  หน่วยกิต 

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

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

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

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

  8.2.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  10  หน่วยกิต 
VGE106 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร์         4(2-4-6)  

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

    Health for Quality of Life 
VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล    2(1-2-3)  
 Digital Intelligence 
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8.3 ค าอธิบายรายวิชา  
รหัสวิชา  ชื่อ และค าอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-ศ) 
 
VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท 3(2-2-5) 
 To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King 
 พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระอัจฉริยภาพ 
พระจริยวัตร หลักการทรงงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ และสังคม 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทศพิธราชธรรมในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 
 
VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 Critical Thai Language for Communication 
  ความส าคัญของภาษาไทย การสื่อสาร พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน       
การเขียน ทักษะการสรุปความ การขยายความ การแปลความ การตีความ การพิจารณาสาร         
การน าเสนอสารด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร อย่างมีวิจารณญาณ และการใช้สื่อผสมในทางวิชาการ 
และสถานการณ์จริงในชีวิตประจ าวัน 
 
VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3) 
 English for Communication 
 ฝึก และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟัง การพูด ในสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน โดยค านึงถึงบริบทของสังคมไทย และสากล การแนะน าตนเอง และผู้อ่ืน   
การทักทาย การกล่าวลา การถามข้อมูล การซื้อสินค้า การบอกทิศทาง และสถานที่ตั้ง การนัดหมาย 
และการขอร้อง 
 
VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน  2(1-2-3) 
 English for Study Skills Development 
      ฝึก และพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียน โดยเน้นการอ่าน   
เพ่ือหาหัวเรื่อง การอ่านจับใจความส าคัญ และรายละเอียด การเขียนสรุปความเรื่องที่อ่านจาก      
สื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเลคทรอนิกส์ รวมถึงทักษะในการสืบค้นข้อมูล เป็นต้น 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
VGE106 นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร์ 4(2-4-6) 
 Innovation and Scientific Thinking  
 ส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้เกิดแนวคิดในการเลือกใช้ที่เหมาะสม รู้เท่าทัน มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างมีเหตุผล มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมี  
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ มีความรู้ พ้ืนฐานการค านวณทางคณิตศาสตร์ และสถิติเพ่ือน าไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
VGE107  สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต  4(2-4-6) 
            Health for Quality of Life 
            ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมการสร้างสุขภาพกาย จิต และสังคม        มี
ทักษะชีวิต มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพผู้บริโภค การใช้ยา การออกก าลังกายที่เหมาะสมกับ
เพศ และวัย ป้องกันอุบัติภัย และเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องตน           
มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถรับรู้ถึงความงาม ความรู้สึกสุนทรียะในงานศิลปะ และสภาพแวดล้อม
ในชีวิตประจ าวัน และชีวิตการท างาน 
 
VGE108      ความเป็นสากลเพื่อการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 
            และประชาคมโลก 4(2-4-6) 
            Internationalization for Living in the ASEAN  
            and Global Communities 
                     ศึกษาความหมาย ที่มาของความเป็นสากล ตลอดจนความร่วมมือที่เกิดขึ้นจาก     
การเข้าสู่ความเป็นสากล เช่น ประชาคมอาเซียน ประชาคมโลก เรียนรู้ และปรับตัวให้เข้ากับ         
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจาก
การเข้าสู่ความเป็นสากล และเข้าใจผลกระทบต่อความเป็นไทยจากการเข้าสู่ความเป็นสากล 
  
VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์  4(2-4-6)  
 VRU Identities 
      ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีความภาคภูมิใจในความเป็น “วไลยอลงกรณ์”  มีจิต
อาสา มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพกฎระเบียบ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มหาวิทยาลัย และสังคม 
มีทักษะชีวิตความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีบทบาทความเป็นผู้น า และผู้ตาม มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหา พัฒนาสังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล   (Digital Intelligence)       2(1-2-3)  
    การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่สามารถรักษาอัตลักษณ์ของตนเองในโลกออนไลน์ และ
ความเป็นจริง สามารถจัดสรรเวลาหน้าจอ รับมือภัยคุกคามทางโลกออนไลน์ รักษาความปลอดภัย 
ของตนเองในโลกออนไลน์ รักษาข้อมูลส่วนตัว และบริหารจัดการข้อมูลที่ทิ้งไว้บนโลกออนไลน์      
คิดอย่างมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยี และสื่อในโลกยุคดิจิทัลได้อย่างเกิดประโยชน์ มีความ
รับผิดชอบ มีจริยธรรม ในการใช้โทคโนโลยี มีทักษะในการสร้างสรรค์ข้อมูลเพื่อเปลี่ยนความคิดใหม่ ๆ 
ให้เป็นจริง ด้วยการใช้เครื่องมือดิจิทัล และการใช้สื่อดิจิทัล หรือเทคโนโลยี เพ่ือแก้ปัญหาที่ท้าทาย  
หรือเพ่ือสร้างโอกาสใหม่ ๆ 
 
VGE111  ทักษะการรู้สารสนเทศ   (Information Literacy Skills)      2(1-2-3)  

ความหมาย ความส าคัญของกระบวนการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ได้แก่    
การวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ การคัดเลือกแหล่งสารสนเทศ 
เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธ์การค้นสารสนเทศ การประเมินคุณค่าของสารสนเทศ 
การวิเคราะห์ และสังเคราะห์สารสนเทศ การรวบรวม การเรียบเรียง และการน าเสนอสารสนเทศ   
ในรูปแบบมาตรฐาน และการใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรม 
 
9. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

9.1 คุณธรรม จริยธรรม 
9.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีวินัย 
ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง     

2) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
9.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

    1) ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
    2) ก าหนดกติกาในห้องเรียน เช่น การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา การแต่งกายที่เป็นไป
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
    3) จัดท าโครงการและกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ใน และนอก
สถาบันการศึกษา โดยให้นักศึกษามีโอกาสคิด ตัดสินใจด าเนินการด้วยตนเอง 
    4) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในโครงงานที่นักศึกษาท า โดยอาจารย์ เป็นผู้
ชี้น าให้นักศึกษาสามารถคิดตาม 

9.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ก่อนและหลังเรียน 
    2) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา 
    3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
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    4) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และการจัดกิจกรรม 
    5) ประเมินผลจากโครงการที่ท า และการรายงานผลโครงการ รวมทั้งการอภิปราย  
    6) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

9.2 ความรู้ 
9.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรู้ในหลักการแนวคิดทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตน 
2) มีความเข้าใจ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือ

ศาสตร์ของตนได้อย่างถูกต้อง 
9.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

    ใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productivity Based Learning) ซึ่งเป็นรูปแบบการ
เรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างผลงาน สร้างผลผลิต สร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้เรื่องนั้นๆ โดยผ่าน
กระบวนการและวิธีการสอนแบบต่างๆ เช่น 
    1) การจัดท าโครงการ/โครงงานประจ าวิชา (Project Based Learning) 
    2) การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ และวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry, Inquiry 
Cycle)    
    3) อภิปรายเป็นกลุ่มโดยให้ผู้สอนตั้งค าถามตามเนื้อหา โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
    4) ศึกษานอกสถานที่ เช่น ศึกษาดูงาน เข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานอ่ืน การท าโครงการ
ร่วมกับชุมชน การศึกษาพ้ืนที่จริงก่อนท าโครงการ 

9.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    1) ตรวจสอบกระบวนการท างาน ผลผลิตและผลลัพท์ของงาน 
    2) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้าที่มีเนื้อหาครบถ้วนถูกต้อง 
    3) ประเมินจากการรวบรวมข้อมูลประกอบโครงการ 
    4) การน าเสนอผลงานของนักศึกษา 
   5) ผลการทดสอบของนักศึกษา 

9.3 ทักษะทางปัญญา 
9.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างสม่ าเสมอ 
2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ของตน

เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
9.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

    1) การถามตอบ กรณีเนื้อหาภาคทฤษฎี โดยเน้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์จากสถานการณ์
จริง หรือใช้กรณีศึกษา 
    2) จัดกิจกรรมอภิปราย ระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยงความรู้และ
สรุปผลการเรียนรู้ เชื่อมโยงสู่การน าไปใช้จริง 
    3) จัดท าโครงการ โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้ค าปรึกษา และควบคุมดูแล 
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9.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    1) ประเมินจากใบกิจกรรม การเขียนรายงานประกอบโครงการ และการน าเสนอโครงการ 
   2) ประเมินจากการอภิปราย และการน าเสนอผลที่ได้จากการอภิปรายในแต่ละครั้ง 
    3) ประเมินจากผลงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย 

9.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
9.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ  

1) สามารถแสดงบทบาทผู้น า ผู้ตาม และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
กับบทบาทและสถานการณ์  

2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของส่วนรวม  
9.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 
    1) มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อยหรือโครงการ และแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
    2) การจัดกิจกรรมของกลุ่ม 

9.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ 
    1) ให้ผู้เรียนประเมินซึ่งกันและกัน และประเมินตนเอง 
    2) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน ความรับผิดชอบ การแสดงบทบาท ผู้น า ผู้ตาม การเป็น
สมาชิก และความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน 
   3) ประเมินจากผลของงานที่ได้รับมอบหมาย 
   4) การจัดกิจกรรมสะท้อนความคิด (Reflection) 

9.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
9.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแก้ปัญหา ค้นคว้าข้อมูลและน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
2) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง

การใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานและ 
น าเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม   

9.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข     
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) บูรณาการ การใช้ภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนการสอนและกิจกรรม     
ในชั้นเรียน 

2) มอบหมายให้สืบค้นข้อมูลในรูปแบบต่างๆ จาก หนังสือ เอกสาร งานวิจัย อินเทอร์เน็ต 
และฐานข้อมูลต่างๆ  

3) การฝึกวิเคราะห์เชิงตัวเลขด้านต่างๆ  
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9.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1) ประเมินผลจากการการใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการด าเนินโครงการ 
    2) ประเมินจากการสืบค้นข้อมูล การน าเสนอข้อมูล และการวิเคราะห์เชิงตัวเลขต่างๆ  
   3) ผลงานการท ารายงาน และการน าเสนองาน 
 
10. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูก่ระบวนวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

ที่ รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ้
ทักษะ 

ทางปญัญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล  

และความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
1 VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท           

2 VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวจิารณญาณ           

3 VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร           

4 VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน           

5 VGE106 นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร ์           

6 VGE107 สุขภาพเพื่อคณุภาพชีวิต           

7 
VGE108 ความเป็นสากลเพื่อการด าเนินชีวิตในประชาคม
อาเซียน และประชาคมโลก    

          

8 VGE109 อัตลักษณ์บณัฑติวไลยอลงกรณ ์           

9 VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล           

10 VGE111 ทักษะการรูส้ารสนเทศ           
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ภาคผนวก ค 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ 
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ภาคผนวก ง 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทมุธานี   
ที่ 2564/2562 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
. 
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ภาคผนวก จ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูร 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ 

วันพุธ ที ่๒๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒   
ณ ห้อง MS๑๑๑ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

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

กรรมการผู้มาประชุม 
๑.  อาจารย์กิตินันธ์     มากปรางค์ ประธานกรรมการ 
๒.  อาจารย์ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม กรรมการ 
๓.  อาจารย์วัชรพล   วงศ์จันทร์  กรรมการ 
๔.  อาจารย์นิศากร มะลิวัลย์ กรรมการ 
๕.  อาจารย์ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์  กรรมการและเลขานุการ 

 
ผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) 

 ไม่มี 
ผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) 

ไม่มี 
 
เริ่มประชุม    เวลา  ๑๓.๐๐ น. 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ .โครงการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ 
ซัพพลายเชน พ.ศ.๒๕๖๓ ประธานแจ้งให้ทราบว่า โครงการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเขน พ.ศ.๒๕๖๓ ได้น าเสนอ (ร่าง) การปรับปรุงหลักสูตรต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ และได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของ
รูปเล่มซึ่งอาจารย์ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์ เป็นผู้รับผิดชอบนั้น ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ของ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สสว.) 

ที่ประชุม: รับทราบ 
 
๑.๒ การก าหนดกลุ่มวิชาแกนบริหารธุรกิจ 
ประธานแจ้งว่า ทางคณะฯ ได้ร่วมกันก าหนดกลุ ่มวิชาแกนด้านการบริหารธุรกิจ โดยได้

ก าหนดรายวิชาที่เหมาะสมกับการเรียนในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ส าหรับ
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ.๒๕๖๓ จ านวน ๕ รายวิชาที่จะยังคงเดิม ได้แก่  ๑. หลักการบัญชี ๒. หลัก
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เศรษฐศาสตร์ ๓. การเงินธุรกิจ ๔. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ ๕. หลักการตลาด  ซึ่งทางหลักสูตร
จะก าหนดวิชาเหล่านี้ไว้ในวิชาบังคับของหลักสูตร 

ที่ประชุม: รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

ประธานที่ประชุม เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เมื่อวันที่ ๓ เดือน 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายระเบียบวาระการประชุม  ให้ที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณารับทราบและรับรองรายงานการประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

รายงาน Improvement Plan ๒๕๖๑ ประธานได้รายงาน Improvement Plan ๒๕๖๑ 
จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร พร้อมทั้งแบ่งความรับผิดชอบในการแก้ไขรายละเอียด
ในแต่ละหัวข้อต่างๆ ตามความเหมาะสม ได้แก่ ๑. ประเด็นการรับนักศึกษา ให้หามาตรฐานการในการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านช่องทางที่หลากหลายและให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น ผู้รับผิดชอบโดย
อาจารย์กิตินันธ์ และ ๒. การบริหารพัฒนาอาจารย์ ควรสร้างขวัญและก าลังใจให้กับอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพ่ือรักษาอัตราการคงอยู่และคุณภาพของหลักสูตร มอบหมายให้  อาจารย์ธนิษฐ์นันท์ เป็น
ผู้รับผิดชอบ และ ๓. การส่งเสริมการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ให้มีการ
ส่งเสริมการน าผลงานวิจัยมาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนให้มากขึ้น โดยมอบหมายให้อาจารย์
ถิรนันท์เป็นผู้รับผิดชอบ และ ๔.ประเด็นการประเมินผู้เรียน ควรก าหนดวิธีในการประเมินผู้เรียนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF ได้มอบหมายให้ อาจารย์วัชรพลเป็นผู้รับผิดชอบ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑ โครงสร้างหลักสูตร 
 คณะกรรมการหลักสูตรเห็นขอบตรงกันว่า การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พ.ศ.๒๕๖๓ ได้มีการปรับจ านวนโครงสร้างของหน่วยกิ
ตจากเดิม ๑๓๓ หน่วยกิต เป็น ๑๓๖ หน่วยกิต เพ่ือเป็นการมุ่งเน้นรายวิชาต่างๆ ที่มีความเฉพาะเจาะจง
กับหลักสูตรมากขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ปรัชญาของสาขาวิชาฯ และความต้องการของ
สถานประกอบการ ซึ่งในการปรับปรุงใหม่จะมุ่งเน้นที่การปรับเนื้อหา และสาระรายวิชาในหลักสูตรให้มี
ความทันสมัย และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน 

มติที่ประชุม : เห็นชอบและรับทราบ 
๔.๒ การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา 
คณะกรรมการหลักสูตรได้พิจารณาออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาร่วมกันเพ่ือปรับปรุง

หลักสูตรใหม่ คณะกรรมการหลักสูตรได้ทบทวนค าอธิบายและสาระรายวิชาทุกรายวิชา โดยปรับ
ค าอธิบายรายวิชา รวมถึงการเพ่ิมรายวิชาใหม่ให้ทันสมัยและเหมาะสมยิ่ งขึ้นต่อสถานการณ์ 
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน 



  121 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

121 

 

อาจารย์กิตินันธ์ มากปรางค์ ประธานสาขาวิชา เสนอว่า ควรจัดให้นักศึกษามีการออกฝึกสหกิจ
ศึกษา ๒ รอบ ซึ่งจะเป็นการท าให้นักศึกษาได้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะส าหรับระบบโลจิสติกส์และ 
ซัพพลายเชน เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้และสามารถแก้ปัญหาพัฒนาการจัดการระบบโลจิสติกส์ เพ่ือเป็นการ
ฝึกประสบการณ์ภาคสนามกับสถานการณ์จริงๆ มากขึ้น และทั้งนี้อาจก่อให้เกิดแนวคิดสร้างเสริมวิชาชีพ
ที่เป็นตัวตนจริงๆ ของนักศึกษาด้วย  

อาจารย์ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม เสนอปรับรายวิชาจากภาคบรรยายให้เป็นภาคปฏิบัติ ดังเช่น ใน
รายวิชา การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ การปฏิบัติการคลังสินค้า การจัดการสินค้าคงคลัง การวิจัย
ธุรกิจส าหรับโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ การจัดการเพ่ือการน าเข้าและ
ส่งออกส าหรับธุรกิจระดับโลก ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
และการจัดการบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากนักศึกษาจะได้สร้างความรู้ความเข้าใจจากการเรียนรู้ภาคปฏิบัติมาก
ขึ้น และเพ่ือให้เกิดความทันสมัยและสอดคล้องต่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงหลักสูตร 

 
 
ปิดประชุม  เวลา ๑๕.๐๐ น.          
 
 

(ลงชื่อ)..................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
(อาจารย์ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์) 

กรรมการและเลขานุการ 
 

 
 

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (อาจารย์กิตินันธ์ มากปรางค์) 

               ประธานหลักสูตร 
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ภาคผนวก ฉ 
รายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
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รายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ครั้งที่  ๑/๒๕๖๒ 
วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา 0๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ MS ๒๑๖ 
 

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

ผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร 

 ๑. อาจารย์กิตินันธ์   มากปรางค์ ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ๒. รองสาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๓. อาจารย์นรภัทร  สถานสถิตย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ์ 

๔. คุณสรธร  อุ่นอารมณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. อาจารย์ธนิษฐ์นันท์  จันทร์แย้ม  กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๖. อาจารย์วัชพล  วงศ์จันทร์ กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๗. อาจารย์นิศากร  มะลิวัลย์  กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๘. อาจารย์ถิรนันท์  ทิวาราตรีวิทย์ กรรมการและเลขานุการหลักสูตร 
๙. นางสาวสวรรญา  ศรีสกุล  ตัวแทนศิษย์เก่า 
๑๐. นางสาวเสาวภา   มะโนน้อม ตัวแทนนักศึกษา 

เริ่มการวิพากษ์หลักสูตร   เวลา ๐๘.๓๐ น. 

ข้อเสนอแนะของผู้ร่วมวิพากษ์หลักสูตร 

 ข้อเสนอแนะของ รศ.ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ มีดังนี้ 

๑. ควรมีการปรับรายวิชาตามจุดแข็งด้านพ้ืนที่ที่ตั้ง ที่อยู่ท่ามกลางนิคมอุตสาหกรรมและ
การผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนองความต้องการของนิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียงที่เป็นกลุ่มคลังสินค้าและศูนย์
กระจายสินค้า  

๒. ปรับลดรายวิชาด้านการขนส่ง และเพ่ิมรายวิชาด้านคลังสินค้า สินค้าคงคลัง เพ่ือเสริม
จุดแข็งให้แก่นักศึกษา 

๓. ปรับชื่อรายวิชาให้มีความทันสมัยมากขึ้น และเพ่ิมรายวิชาการจัดการความเสี่ยงและ
การหยุดชะงักของธุรกิจ และรายวิชาการจัดการโลจิสติกส์สมัยใหม่ 

๔. จากข้อเสนอแนะของสถานประกอบการในรายงานผลการส ารวจความต้องการด้าน
แรงงานของสถานประกอบการในเรื่องภาษานั้น การปรับให้นักศึกษาภาษาดีขึ้นท าได้ยากหากสิ่งแวดล้อม
ที่มีไม่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ และการใช้งานจนเกิดเป็นทักษะของนักศึกษาเมื่อจบ
การศึกษา 

ข้อเสนอของ อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์ มีดังนี้ 
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๑. ตรวจสอบรายวิชาแกนบริหาร และจัดรายวิชากลุ่มสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน แบ่งเป็นกลุ่มรายวิชาขนส่ง กลุ่มคลังสินค้า และกลุ่มวิชาการค้าระหว่างประเทศ 

๒. ปรับชื่อรายวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณส าหรับโลจิสติกส์เป็น การวิเคราะห์ข้อมูลและ
ตัวแบบการตดัสินใจ 

๓. สร้างความแตกต่างของหลักสูตร สร้างจุดเด่นให้หลักสูตร สามารถตอบสนองความ
ต้องการสถานประกอบการได้ 

๔. เห็นด้วยกับการปรับให้ออกสหกิจ 2 ครั้ง เพ่ือเน้นความพร้อมด้านการปฏิบัติงานให้แก่
นักศึกษา 

ข้อเสนอแนะของคุณสรธร อุ่นอารมณ์ มีดังนี้ 
๑. เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียระหว่างการออกสหกิจในสถานประกอบการต่อเนื่อง 1 ปี และ

การออกสหกิจ ๒ ภาคการเรียน สลับการกลับมาเรียนที่มหาวิทยาลัย 
๒. ควรจัดรายวิชาเลือกให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนหากนักศึกษา

ออกสหกิจต่อเนื่อง 1 ปี 
๓. ควรให้การเรียนการสอนมีการสอดแทรกเรื่องธุรกิจสมัยใหม่ และธุรกิจออนไลน์ต่างๆ

ร่วมด้วย 

ปิดการวิพากษ์หลักสูตร   เวลา 16.00 น. 

 

 

 

 (ลงชื่อ)................................................ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                      (อาจารย์ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์) 

คณะกรรมการและเลขานุการ 
 

 
(ลงชื่อ)............................................... ผู้ตรวจรายงานบันทึกการประชุม 

                 (อาจารย์กิตินันธ์ มากปรางค์) 
                 ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ช 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1.  ชื่อ นายวัชรพล        นามสกุล วงศ์จันทร์ 

1.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
1.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2557 
ปริญญาตรี ทล.บ. (การจัดการการขนส่งสินค้า

ทางอากาศ) 
สถาบันการบินพลเรือน 2553 

1.3  ผลงานทางวิชาการ  
1.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  

-ไม่มี- 

1.3.2  งานวิจัย  
สุภาพร งามสมเกล้า และวัชรพล วงศ์จันทร์. (2562). การปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บเพื่อลดการเพิ่ม

ค่าล่วงเวลาของพนักงาน. ในเอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติครั้งที่ 14 “วิถีนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจชุมชนไทยให้ยั่งยืน”. วันที่ 
27-28 เมษายน 2562. (421-425). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น. 

วัชรพล วงศ์จันทร์. (2562). การปรับปรุงพ้ืนที่การจัดเก็บถุงพลาสติกเพื่อลดค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้น ในการ
เปลี่ยนโหมดก าไรขนส่งสินค้า กรณีศึกษา บริษัท นิชชิน อิเลคทริค จ ากัด. ในเอกสาร 
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 “สังคมผู้สูงวัย: โอกาส
และความท้าทายของอุดมศึกษา”. วันที่ 30 มีนาคม 2562. (251-260). นครราชสีมา: วิทยาลัย
นครราชสีมา. 

วัชรพล วงศ์จันทร์. (2562). การปรับปรุงการท างานในกระบวนการจัดเตรียมเอกสารการสั่งซื้อสินค้า. 
ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 (NCSAG2019). วันที่ 4-5 กรกฎาคม 
2562. (447-451). พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 

วัชรพล วงศ์จันทร์. (2562). การลดระยะเวลาในกระบวนการจ่ายสินค้าของ แผนกจัดส่ง กรณีศึกษา
บริษัทเอเอเอ จ ากัด. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 (NCSAG2019). 
วันที่  4 -5 กรกฎาคม 2562. (509 -515) .  พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา. 

วัชรพล วงศ์จันทร์. (2562). การก าหนดปริมาณน้ ามันส ารองเพื่อความปลอดภัย กรณีศึกษา บริษัท 
ABC จ ากัด. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 (NCSAG2019). วันที่ 
4-5 กรกฎาคม 2562. (679-682). พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 

วัชรพล วงศ์จันทร์. (2562). การพยากรณ์การสั่งซิ้อเต้าหู้นมสด. ในเอกสารสืบเนื่องการการประชุม
ผลการวิจัยและวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมการจัดการ: สังคมสีเขียวเพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน. วันที่ 31  พฤษภาคม 2562. (253-259). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 
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1.3.3  บทความทางวิชาการ  
-ไม่มี- 

1.4  ประสบการณ์ในการสอน 
3 ปี 

1.5  ภาระงานสอน 
1.5.1 วิชาการจัดการขนส่งทางอากาศ 
1.5.2 วิชาการจัดการขนส่งทางบก 
1.5.3 วิชาวิจัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
1.5.4 วิชาการจัดการการกระจายสินค้า 
1.5.5 วิชากฎหมายการค้าเพ่ือการขนส่งระหว่างประเทศ 
1.5.6 วิชาการจัดการเพื่อการส่งออกและน าเข้า 
1.5.7 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
1.5.8 วิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณส าหรับการจัดการโลจิสติกส์ 
1.5.9 วิชาปฏิบัติการการจัดการคลังสินค้า 
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2.  ชื่อ นางสาวธนิษฐ์นันท์        นามสกุล จันทร์แย้ม 
2.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
2.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2552 
ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2549 
2.3  ผลงานทางวิชาการ  

2.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  
-ไม่มี- 

2.3.2  งานวิจัย  
ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม. (2562). การค านวณความต้องการวัตถุดิบโดยการใช้โปรแกรม Microsoft 

Excel สายการผลิตเสื้อผ้าชุดพ่อครัว บริษัท ABC จ ากัด. ในเอกสารสืบเนื่องการการประชุม
ผลการวิจัยและวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมการจัดการ: สังคมสีเขียวเพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน. วันที่ 31  พฤษภาคม 2562. (323-334). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 

ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม. (2562). การปรับปรุงพื้นที่การจัดเก็บสินค้าประเภทรองเท้า กรณีศึกษา บริษัท 
RB จ ากัด. ในเอกสารสืบเนื่องการการประชุมผลการวิจัยและวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมทาง
ธุรกิจและผู้ประกอบการ. วันที่ 10 พฤษภาคม 2562. (836-893). ปทุมธานี: คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยรังสิต.  

ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม. (2562). การหาจุดสั่งซื้อใหม่ของน้ ามันส าเร็จรูปเพื่อให้เพียงพอต่อการขาย: 
กรณีศึกษา บริษัท เอบีซี จ ากัด. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 
(NCSAG2019). วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562. (537-540). พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 

ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม. (2562). การปรับปรุงขั้นตอนการท างานเพื่อลดระยะเวลาในการท างานฝ่าย
จัดซื้อ กรณีศึกษา: บริษัท XYZ จ ากัด. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 
10 (NCSAG2019). วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562. (588-593). พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 

ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม. (2562). การวิเคราะห์การจัดพื้นที่คลังสินค้าส าเร็จรูป กรณีศึกษา: บริษัท 
บางกอกบรรจุภัณฑ์ จ ากัด. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12 ณ โรงแรมชลจันทร์พัทยารีสอร์ท ชลบุรี ณ โรงแรม 
ชลจันทร์พัทยารีสอร์ท จังหวัดชลบุรี. วันที่ 23-28 มิถุนายน 2562. (935-942). กรุงเทพมหานคร: 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก. 
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ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม. (2562). การปรับปรุงกระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้าส าเร็จรูป กรณีศึกษา: 
บริษัท เอบีซี จ ากัด. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12 ณ โรงแรมชลจันทร์พัทยารีสอร์ท ชลบุรี ณ โรงแรมชลจันทร์
พัทยารีสอร์ท จังหวัดชลบุรี . วันที่ 23-28 มิถุนายน 2562. (90-95). กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก. 

ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม. (2562). การลดระยะเวลาในการจัดส่งอะไหล่โดยการปรับปรุงผังการจัดเก็บ
อะไหล่ กรณีศึกษา บริษัท เอวาย จ ากัด. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ 
วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 “สังคมผู้สูงวัย: โอกาสและความท้าทายของอุดมศึกษา”. วันที่ 30 
มีนาคม 2562. (232-251). นครราชสีมา: วิทยาลัยนครราชสีมา. 

2.3.3  บทความทางวิชาการ  
-ไม่มี- 

2.4  ประสบการณ์ในการสอน 
6 ปี 

2.5  ภาระงานสอน 
2.5.1 วิชาระบบการขนส่งหลายช่องทาง 
2.5.2 วิชาการจัดซื้อจัดหาในโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
2.5.3 วิชาการจัดการการกระจายสินค้า 
2.5.4 วิชาการจัดการการส่งสินค้าทางทะเล 
2.5.5 วิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระหว่างประเทศ 
2.5.6 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
2.5.7 วิชาวิจัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
2.5.8 วิชาการจัดการต้นทุนส าหรับโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
2.5.9 วิชาการจัดการเพื่อการน าเข้าและส่งออก 
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3.  ชื่อ นางสาวกิตินันธ์        นามสกุล มากปรางค ์
3.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
3.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมโลจิสติกส์และ

การจัดการโซ่อุปทาน) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2557 

ปริญญาตรี วท.บ. (อัญมณีวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2553 
3.3  ผลงานทางวิชาการ  

3.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  
-ไม่มี- 

 3.3.2 งานวิจัย 
เบญญาภา จูทอง และกิตินันธ์ มากปรางค์. (2562). การหาจุดสั่งซื้อวัตถุดิบที่เหมาะสม โดยการ

ประยุกต์ใช้การจ าลองสถานการณ์มอนติคาร์โล กรณีศึกษา YYY จ ากัด. ในเอกสารสืบเนื่อง
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 (NCSAG2019). (527-531). พระนครศรีอยุธยา : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 

วาศิตา บุญธรรม และกิตินันธ์ มากปรางค์. (2562). การลดค่าล่วงเวลาที่ท าการพิเศษศุลกากรของ
แผนกส่งออก บริษัท SSS จ ากัด. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 
(NCSAG2019). (488-493). พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 

พีรยา พันธ์กล้า และกิตินันธ์ มากปรางค์. (2562). การปรับปรุงรูปแบบการจัดเก็บสินค้าประเภทกระจก 
กรณีศึกษา ABC จ ากัด .  ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่  10 
(NCSAG2019). (482-487). พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 

สุนิสา แผ่นผา และกิตินันธ์ มากปรางค์. (2562). การลดความผิดพลาดในการหยิบสินค้า โดยการ
จัดเรียงสินค้าตามรหัสสินค้า กรณีศึกษา บริษัท ABC จ ากัด. ในเอกสารสืบเนื่องการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12 ณ โรงแรม 
ชลจันทร์พัทยารีสอร์ท ชลบุรี ณ โรงแรมชลจันทร์พัทยารีสอร์ท จังหวัดชลบุรี . (444-449). 
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก. 

สุพรรณี พูลสุข และกิตินันธ์ มากปรางค์. (2562). การศึกษาเวลาของกระบวนการรับสินค้าเข้า
คลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท ฟูจิเม้าท์ ประเทศไทย จ ากัด . ในเอกสารสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 (NCSAG2019). (477-481). พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 

 3.3.3 บทความทางวิชาการ 
  -ไม่มี- 

3.4  ประสบการณ์ในการสอน 
4 ปี 
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3.5  ภาระงานสอน 
3.5.1 วิชาการจัดการขนส่งทางบก 
3.5.2 วิชาบริหารการผลิต 
3.5.3 วิชาระบบการขนส่งหลายช่องทาง 
3.5.4 วิชาการจัดการการขนส่ง 
3.5.5 วิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณส าหรับการจัดการโลจิสติกส์ 
3.5.6 วิชาการจัดการความเสี่ยงส าหรับโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
3.5.7 วิชาวิจัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
3.5.8 วิชาการจัดการซัพพลายเชนเชิงกลยุทธ์ 
3.5.9 วิชาการจัดการเพื่อการส่งออกและน าเข้า 
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4. ช่ือ นางสาวถิรนันท์  นามสกุล  ทิวาราตรีวิทย์ 
 4.1 ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 
 4.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมโลจิสติกส์และการ

จัดการโซ่อุปทาน) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2556 

ปริญญาตรี วท.บ.(เทคโนโลยีการบรรจุ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2550 
 4.3 ผลงานทางวิชาการ 

 4.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล 
  -ไม่มี- 

 4.3.2 งานวิจัย 

วรุณี เชาวน์สุขุม, ธันยธร ติณภพ, อัญชลี เยาวราชช และถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์. (2562). วิถีชีวิตกับการ

พัฒนาอาชีพเสริม หมู่ 2 ต าบลเมืองไผ่ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว. ในเอกสาร

สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่  4 ประจ าปี 2562 นวัตกรรมการจัดการ 

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

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ.   

ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์, กชกร สายเมือง และณภัทร สุราฤทธิ์. (2562). การปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ท างานเพื่อเพิ่มผลผลิตกระเบื้องคอนกรีต กรณีศึกษาบริษัท บลูซี จ ากัด . ในเอกสารสืบ  

เนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2562 นวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัย

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

วไลยอลงกรณ์ฯ.   

ณัฐภพ เพชรไทรแก้ว และ ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์. (2562). การออกแบบและพัฒนาการจัดเรียงสินค้า

บนพาเลท กรณีศึกษาบริษัท ซีอาร์ซี จ ากัด. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการและ

น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

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

เฉียงเหนือ 
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ธเนตร ฮดลือชา และ ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์. (2562). การวิเคราะห์ตัดสินใจคัดเลือกผู้ให้บริการขนส่ง 

โลจิสติกส์ ด้วยกระบวนการล าดับชั้นเชิง แบบฟัซซี่ ; กรณีศึกษาบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วน

อิเล็กทรอนิกส์. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรี

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 

ศุทธินี เขมะคาม และ ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์. (2562). การประยุกต์ใช้คัมบังเบิกถอนชิ้นส่วนประกอบ 

กรณีศึกษา บริษัท เอเอเอ โลจิสติกส์ จ ากัด . ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 (NCSAG2019). 4-5 กรกฎาคม 2562. (442-446). 

พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 

สิรีธร  โตสมภาพ และ ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์. (2562). การออกแบบระบบตรวจสอบสินค้า เพื่อลด

ความผิดพลาดจากคน กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จ ากัด. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการ

ระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 (NCSAG2019). 4-5 กรกฎาคม 2562. 

(463-467). พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 

นภัสวรรณ บุตรศรี และ ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์ . (2561). การปรับปรุงกระบวนการท างานโดยใช้

หลักการไคเซ็น แผนกการส่งออกสินค้า กรณีศึกษา: บริษัท HL ประเทศไทย จ ากัด. 

 ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2 

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

กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

ธนภรณ์ ใหม่บุญมี และ ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์. (2561). การปรับปรุงต าแหน่งการจัดวางสินค้าใน

คลังสินค้า กรณีศึกษา : บริษัท เอบีซี จ ากัด (มหาชน). ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

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

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

วิภาพร โพธิ์ชอุ่ม และ ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์. (2561). การลดความสูญเปล่าของกระบวนการจัดส่ง

สินค้า กรณีศึกษา : บริษัท เอบีซี โลจิสติกส์ จ ากัด. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

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

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.  
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 4.3.3 บทความทางวิชาการ 
-ไม่มี- 

 4.4 ประสบการณ์ในการสอน 
  4 ปี 
 4.5 ภาระงานสอน 
  4.5.1 วิชาการจัดการการกระจายสินค้า  
  4.5.2 วิชาการจัดการการขนส่งทางบก 
  4.5.3 วิชาการจัดการการขนส่งทางอากาศ 

 4.5.4 วิชาระบบการขนส่งหลายช่องทาง 
4.5.5 วิชาการจัดการบรรจุภัณฑ์ 
4.5.6 วิชาวิจัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
4.5.7 วิชาสัมมนาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
4.5.8 วิชาการจัดการสินค้าคงคลัง 
4.5.9 วิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระหว่างประเทศ 
4.5.10 วิชาการจัดการขนส่งในประเทศ 
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5. ช่ือ นางสาวนิศากร นามสกุล มะลิวัลย์ 
5.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
5.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท บธ.ม. การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2551 

  
ปริญญาตรี ศศ.บ.รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2545 
5.3 ผลงานทางวิชาการ 

5.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล 
- ไม่มี - 

5.3.2   งานวิจัย 

นิศากร มะลิวัลย์ (2561) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือก  Drop-shipping supplier ประเภทสินค้า  
แบรนด์เนม. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 2  (IMMS 2018). (164-177). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา.  

สหรัฐ อินทยุง และนิศากร มะลิวัลย์ (2562) ความพึงพอใจและความคาดหวังของคนในชุมชน 
เอ้ืออาทร (โครงการหนองจะบก) ต่อการให้บริการของบริษัท T.A.B. จ ากัด. ในเอกสาร
สืบเนื่องการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 14. (389-397). ปทุมธานี: 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น. 

5.3.3 บทความทางวิชาการ 
-ไม่มี- 

5.4 ประสบการณ์ในการสอน 
8 ปี 

5.5 ภาระงานสอน 
5.5.1 วิชาการขนส่งในประเทศ 
5.5.2 วิชาสัมมนาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
5.5.3 วิชาจริยธรรมธุรกิจ 
5.5.4 วิชาวิชาการจัดการจัดหาและจัดซื้อ 
5.5.5 วิชาการจัดการการกระจายสินค้าและวัตถุดิบ 
5.5.6 วิชาหลักการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 
 
 
 



   

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

136 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ซ 

รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติและความต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อใน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทมุธาน ี 
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ผลจากการแบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิต โดยท าการสอบถามไปยังสถานประกอบการ
ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียงมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร นิคมอุตสาหกรรม
บางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ และนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จ านวนท้ังสิ้น 600 แห่ง ได้รับการตอบกลับทั้งสิ้น 408 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 68 
 
ตอนที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 

ตารางที่ 1 แสดงต าแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ต าแหน่ง จ านวน ร้อยละ 

ผู้บริหารระดับสูง 4 0.98 
ผู้บริหารระดับกลาง 88 21.57 
ผู้บริหารระดับต้น 123 30.15 

พนักงาน/เจ้าหน้าที ่ 193 47.30 
รวม 408 100 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามระดับพนักงาน/เจ้าหน้าที่ มากที่สุด คดิเป็นร้อยละ 47.30 ผู้บริหาร
ระดับต้น ร้อยละ 30.15 และผู้บรหิารระดับกลาง ร้อยละ 21.75 
 

ตารางที่ 2 แสดงวุฒิการศึกษา 
สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่าปริญญาตร ี 27 6.62 
ปริญญาตร ี 311 76.23 
ปริญญาโท 68 16.67 
ปริญญาเอก 2 0.49 

รวม 408 100 
 
 จากตารางที่ 2 แสดงวุฒิการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามของผู้ใช้บัณฑิต พบว่า จบปรญิญาตรี มากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 76.23  จบปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 16.67 และต่ ากวา่ปริญญาตรี ร้อยละ 6.62 
 

ตารางที่ 3 แสดงอายุการท างานของผู้ใช้บัณฑิต 
สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

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

มากกว่า 15 ป ี 46 11.27 
รวม 408 100 

 
 จากตารางที่ 3 แสดงอายุการท างานของผู้ใช้บัณฑิต พบว่า ท างาน 1-5 ปี ร้อยละ 29.9 ท างาน 6-10 ปี ร้อยละ 
43.38ท างาน 11-15 ปี ร้อยละ 15.44 และท างานมากกว่า 15 ปี รอ้ยละ11.27 
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ตารางที่ 4 แสดงประเภทหน่วยงานของผู้ใช้บัณฑิต 
สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

หน่วยงานของรัฐ 0 0 
รัฐวิสาหกิจ 0 0 

บริษัทเอกชน 268 65.69 
องค์กรระหว่างประเทศ 140 34.31 

รวม  100 
 
 จากตารางที่ 4 แสดงประเภทหน่วยงานของผู้ใช้บัณฑิต พบว่า เป็นหน่วยงานเอกชน ร้อยละ 65.69 และองค์กร
ระหว่างประเทศ ร้อยละ 34.31 
 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิต 
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
ที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ดังแสดงในตารางผลการสรุป 
 
เกณฑ์ของการแปลค่า 
    4.21 - 5.00  มากที่สุด 
    3.41 - 4.20  มาก 
    2.61 - 3.40  ปานกลาง 
    1.81 - 2.60  น้อย 
    1.00 - 1.80  น้อยที่สุด 
 

รายการ 
 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

1.1 มีความซื่อสัตย์และสุจริต ทั้งต่อ
ตนเองและผู้อื่น 

43 168 197   

1.2 มีระเบียบวินัย 23 84 254 47  
1.3 มีความส ารวมทั้งกาย วาจา และใจ  115 288 5  
1.4 มีความเสียสละในการท างาน 21 212 175   
1.5 มีความขยันในการท างาน 74 314 20   
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แสดงค่าเฉลี่ยด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม 
หัวข้อ ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลค่า 

1.1 มีความซื่อสัตย์และสุจริต ทั้งต่อตนเองและ
ผู้อื่น 

3.62 0.55 มาก 

1.2 มีระเบียบวินัย 3.20 0.75 ปานกาลาง 
1.3 มีความส ารวมทั้งกาย วาจา และใจ 3.27 0.57 ปานกลาง 
1.4 มีความเสียสละในการท างาน 3.62 0.65 มาก 
1.5 มีความขยันในการท างาน 4.13 0.51 มาก 
รวม 3.57 0.61 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตภาพรวมด้านคุณธรรมและจริยธรรม เท่ากับ 3.57 อยู่ในระดับ

มาก พิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการ ด้านมีความขยันในการท างานมากที่สุด รองลงมามีค่าคะแนน
เท่ากัน คือ ความซื่อสัตย์และสุจริต ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น และ มีความเสียสละในการท างาน รองลงมา มีความส ารวมทัง้
กาย วาจา และใจ และความต้องการล าดับสุดท้ายคือด้านระเบียบวินัย 
 
 

รายการ 
 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

2. ด้านความรู ้
2.1 มีความรู้ ความ เ ช่ียวชาญในสาขาวิ ชาทั้ ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

92 276 40   

2.2 ประยุกต์ใช้ความรู้กับงานของหน่วยงานได้ 133 247 28   

2.3 สามารถตีความ จับใจความ ย่อและขยายความ
ได้ 

 187 212 9  

 
แสดงค่าเฉลี่ยด้านที่ 2 ความรู้ 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลค่า 
2.1  มี ความรู้ ความ เ ช่ียวชาญในสาขาวิ ชาทั้ ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

4.13 0.65 มาก 

2.2 ประยุกต์ใช้ความรู้กับงานของหน่วยงานได้ 4.26 0.68 มากที่สุด 
2.3 สามารถตีความ จับใจความ ย่อและขยายความ
ได้ 

3.44 0.72 มาก 

รวม 3.94 0.68 มาก 
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ผลการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตภาพรวมด้านความรู้ เท่ากับ 3.94 อยู่ในระดับมาก พิจารณาราย
ด้าน พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการ ด้านมีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้กับงานของหน่วยงานได้มากที่สุด 
รองลงมา มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  และความต้องการล าดับสุดท้ายคือสามารถ
ตีความ จับใจความ ย่อและขยายความได้ 

 

รายการ 
 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา 51 264 93   

3.2 มีการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ และพัฒนาตนเอง
อย่างสม่ าเสมอ 

11 202 171 24  

3.3 มีการวางแผนหรือเตรียมการก่อนท างาน 28 285 95   

3.4 ปฏิบัติตามแผน ขั้นตอนการด าเนินงานอย่าง
เหมาะสม 

65 301 42   

3.5 มีการตรวจสอบ และประเมินผลการท างานอย่าง
สม่ าเสมอ 

29 297 72 10  

 
แสดงค่าเฉลี่ยด้านที่ 3 ด้านทักษะทางปัญญา 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลค่า 
3.1 มีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหา 

3.90 0.63 มาก 

3.2 มีการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ และพัฒนาตนเอง
อย่างสม่ าเสมอ 

3.49 0.61 มาก 

3.3 มีการวางแผนหรือเตรียมการก่อนท างาน 3.84 0.65 มาก 
3.4 ปฏิบัติตามแผน ขั้นตอนการด าเนินงานอย่าง
เหมาะสม 

4.06 0.58 มาก 

3.5 มีการตรวจสอบ และประเมินผลการท างาน
อย่างสม่ าเสมอ 

3.85 0.61 มาก 

รวม 3.83 0.62 มาก 
 

ผลการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตภาพรวมด้านทักษะทางปัญญา เท่ากับ 3.83 อยู่ในระดับมาก 
พิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการ ด้านปฏิบัติตามแผน ขั้นตอนการด าเนินงานอย่างเหมาะสม มาก
ที่สุด รองลงมา  มีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา มีการตรวจสอบ และประเมินผลการท างานอย่าง
สม่ าเสมอ มีการวางแผนหรือเตรียมการก่อนท างาน ตามล าดับ  และความต้องการล าดับสุดท้ายคือมีการแสวงหาความรู้
ใหม่ ๆ และพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
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รายการ 
 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ปฏิบัติ งานตามขั้นตอนที่ก าหนดจนงานเสร็จ
เรียบร้อยแม้จะมีอุปสรรคใด ๆ ก็ตาม 

116 234 58   

4.2 ปฏิบัติตามหน้าที่ โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น และ
รับผิดชอบ ผลจากการปฏิบัติของตน 

62 213 133   

4.3 มีทักษะการท างานเป็นทีม 72 302 34   

4.4 ปฏิบัติตามกฎหมาย สัญญา และข้อตกลง  369 33 6  

4.5 รักษาสาธารณสมบัติ 25 354 16 13  

 
แสดงค่าเฉลี่ยด้านที่ 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลค่า 
4.1 ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ก าหนดจนงานเสร็จ
เรียบร้อยแม้จะมีอุปสรรคใด ๆ ก็ตาม 

4.14 0.62 มาก 

4.2 ปฏิบัติตามหน้าที่ โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 
และรับผิดชอบ ผลจากการปฏิบัติของตน 

3.83 0.71 มาก 

4.3 มีทักษะการท างานเป็นทีม 4.09 0.60 มาก 
4.4 ปฏิบัติตามกฎหมาย สัญญา และข้อตกลง 3.89 0.71 มาก 
4.5 รักษาสาธารณสมบัติ 3.96 0.62 มาก 
รวม 3.98 0.65 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตภาพรวมด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบเท่ากับ 3.98  อยู่ในระดับมาก พิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการ ด้านปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนที่ก าหนดจนงานเสร็จเรียบร้อยแม้จะมีอุปสรรคใด ๆ ก็ตาม มากที่สุด รองลงมา  มีทักษะการท างานเป็นทีม 
รักษาสาธารณสมบัติ ปฏิบัติตามกฎหมาย สัญญา และข้อตกลง ตามล าดับ  และความต้องการล าดับสุดท้ายคือปฏิบัติ
ตามหน้าท่ี โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น และรับผิดชอบ ผลจากการปฏิบัติของตน  
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รายการ 
 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1  มี ความสามารถในการแปลผลการ
วิเคราะห์ที่เป็นตัวเลข 

 267 94 47  

5.2 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ
การแสวงหาข้อมูล 

100 222 86   

5.3 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ
การติดต่อสื่อสาร 

99 297 12   

5.4 มีความสามารถในการฟัง พูด อ่านเขียน 
ภาษาไทยได้อย่าง คล่องแคล่ว ถูกต้อง และ 
สร้างสรรค์ 

 345 63   

5.5 มีความสามารถในการฟัง พูด อ่านเขียน 
ภาษาต่างประเทศ ได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง 
และ สร้างสรรค์ 

103 289 16   

 
แสดงค่าเฉลี่ยด้านที่ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลค่า 
5.1 มีความสามารถในการแปลผลการวิเคราะห์ที่
เป็นตัวเลข 

3.54 0.62 มาก 

5.2 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการ
แสวงหาข้อมูล 

4.03 0.55 มาก 

5.3 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการ
ติดต่อสื่อสาร 

4.21 0.64 มากที่สุด 

5.4 มีความสามารถในการฟัง พูด อ่านเขียน 
ภาษาไทยได้อย่ าง  คล่องแคล่ว  ถูกต้อง และ 
สร้างสรรค์ 

3.85 0.65 มาก 

5.5 มีความสามารถในการฟัง พูด อ่านเขียน 
ภาษาต่างประเทศ ได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง และ 
สร้างสรรค์ 

4.21 0.72 มากที่สุด 

รวม 3.97 0.64 มาก 
 
ผลการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตภาพรวมด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เท่ากับ 3.97  อยู่ในระดับมาก พิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการ ด้านมี
ความสามารถในการฟัง พูด อ่านเขียน ภาษาต่างประเทศ ได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง และ สร้างสรรค์  และด้าน 
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการติดต่อสื่อสาร มากที่สุด รองลงมา  มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ
การแสวงหาข้อมูล และ ความสามารถในการฟัง พูด อ่านเขียน ภาษาไทยได้อย่าง คล่องแคล่ว ถูกต้อง และ สร้างสรรค์ 
ตามล าดับ  และความต้องการล าดับสุดท้ายคือความสามารถในการแปลผลการวิเคราะห์ที่เป็นตัวเลข 
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รายการ 
 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

6. คุณลักษณะตามเอกลักษณ์ของบัณฑิต 

6.1 มีคุณธรรม จริยธรรม 86 298 24   

6.2 มีประสบการณ์และทักษะในการปฏิบัติงาน 46 273 89   

6.3 มีความอดทน และสู้งาน 65 294 49   

 
แสดงค่าเฉลี่ยด้านที่ 6. คุณลักษณะตามเอกลักษณข์องบัณฑิต 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลค่า 
6.1 มีคุณธรรม จริยธรรม 4.15 0.54 มาก 
6.2 มีประสบการณ์และทักษะในการปฏิบัติงาน 3.89 0.62 มาก 
6.3 มีความอดทน และสู้งาน 4.04 0.55 มาก 
 4.03 0.57 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตภาพรวมด้านคณุลักษณะตามเอกลักษณ์ของบัณฑติ เท่ากับ 4.03  

อยู่ในระดับมาก พิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการ ด้านมีคุณธรรม จริยธรรม มากที่สุด ความอดทน 
และสู้งาน  และความต้องการล าดบัสุดท้ายคือมีประสบการณ์และทกัษะในการปฏิบัติงาน 
 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอืน่  
 สามารถแยกประเด็นภาพรวม ไดด้ังนี้  

1. ด้านภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการสื่อสารปฏิบตัิงานภายในองค์กร และลูกค้า ควรรูศ้ัพท์เฉพาะต่างๆ 
2. ความพร้อมในการปฏิบตัิงานหลังจบการศึกษา 
3. การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปได ้
4. สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างด ี
5. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อต่อยอดได ้
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 ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง 
 

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

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

คงเดิม เนื่องจากเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักเกณฑ์     
การก าหนดชื่อปรญิญา พ.ศ. 2549 

 

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

หน่วยกิตรวม  ไม่น้อยกว่า                   133       หน่วยกิต หน่วยกิตรวม      ไม่น้อยกว่า                                120        หน่วยกิต ปรับตามหมวดศึกษาท่ัวไปของ
มหาวิทยาลยั 
 
 
ปรับโครงสร้างเพื่อให้เป็นไปตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตสาขาวิชา 
โลจสิติกส์และซัพพลายเชนจ านวน และ
ตอบสนองนโยบายชาติ ตลาดแรงงาน 
10 วิชา โดย 
1. เพิ่มวิชาใหม่เฉพาะศาสตรด์้าน 
โลจสิติกส์ เพื่อให้เนื้อหามีความทันสมัย
มากขึ้น 
2. เพิ่มรายวิชาหัวข้อพิเศษส าหรับ
โครงการพิเศษโลจสิติกส์และซัพพลาย
เชนและรายวิชาโครงการพิเศษ 
โลจสิติกส์และซัพพลายเชน 
  

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต 2) หมวดวิชาเฉพาะ  จ านวนไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 

2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา 90 หน่วยกิต 2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา 75 หน่วยกิต 
2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ 60 หน่วยกิต 2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ 54 หน่วยกิต 
2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก 30 หน่วยกิต 2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก 21 หน่วยกิต 

2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการ 
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต 

2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการ 
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 9 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี      6   หน่วยกิต 3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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3. เปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เหตุผล 

1. 1551615 ภาษาอังกฤษธุรกจิเบ้ืองต้น  3(3-0-6) -  ปรับเปลี่ยนยึดตามโครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย Introduction to Business English 

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

 

2. 1551616 ภาษาอังกฤษส าหรับการติดต่อธุรกิจ 3(3-0-6) -  ปรับรหัสวิชา-ช่ือรายวิชา ยึดตาม
โครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ของมหาวิทยาลัย 

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

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

 

- 1. VLE206     ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในส านักงาน 3(3-0-6)  
                ศึกษาค าศัพท์และส านวนที่ใช้ในการท างานและการติดต่อ

งาน ได้แก่ การต้อนรับและการดูแลลูกค้า การบอกรายละเอียดโครงสร้าง
องค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบในการท างาน การสนทนาและนัดหมาย
ทางโทรศัพท์ การเขียนบันทึกข้อความและประกาศ และการน าาเสนองาน  

3. MGM103 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) - ยกเลิก 
Business Ethics 
ศึกษาแนวคิดที่มาของจริยธรรมและเหตุผลที่ธุรกิจต้อง

มีจริยธรรม รวมทั้งการสร้างจริยธรรมในองค์การธุรกิจ เน้นจริยธรรมของ
ผู้บริหาร (Management Ethics) และจริยธรรมของพนักงาน(Employees’ 
Ethics) โดยใช้กรณีตัวอย่างประกอบ 

 
 
 
 
 

4. MAC121 การบัญชีการเงิน 3(3-2-5) 2. MAC126 หลักการบัญช ี 3(2-2-5) เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา ตามหลักสูตร
สาขาวิชาการบัญชี เนื่องจากเปน็การท า
บัญชีเบื้องต้น 

Financial Accounting 
ศึกษาข้อสมมุติฐานทางการบัญชี ความแตกต่างใน

หน้าท่ีระหว่างพนักงานบัญชีและผู้ท าบัญชี หลักบัญชีคู่ เอกสารประกอบการ

Financial Accounting 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชี สมการบัญชี 

ความหมายและการจ าแนกประเภทของสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของ
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เหตุผล 
ท าบัญชี การบันทึกรายการในสมุดรายวันขั้นต้น ประกอบด้วยสมุดรายวัน
ทั่วไป สมุดรายวันเฉพาะ การบันทึกในสมุดแยกประเภท งบทดลองและ
รายการปรับปรุง การจัดท างบการเงินส าหรับการบริการและกิจการซื้อขาย
สินค้า และบัญชีอุตสาหกรรม 

เจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี การ
บันทึกรายการในสมุดรายการขั้นต้น การบันทึกในสมุดบัญชีแยก
ประเภท งบทดลองรายการปรับปรุง การจัดท างบการเงินส าหรับ
กิจการให้บริการกิจการซื้อขายสินค้า และกิจการอุตสาหกรรม 

5. MAC122 การบัญชีเพ่ือการจัดการ  3(3-0-6) - ยกเลิก เนื่องจากเนื้อหารายวิชามคีวาม
สอดคล้องใกลเ้คียงกับเนื้อหารายวิชาของ
หลักสตูร ในวิชา MLM314 การจัดการ
ต้นทุนโลจสิติกส ์

Managerial  Accounting 
รายวิชาบังคับก่อน : MAC121 การบัญชีการเงิน 

และ  MFB101 การเงินธุรกิจ 
ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูลทางการ

บัญชี เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนการควบคุมและการตัดสินใจโดยศึกษา
เกี่ยวกับการบัญชีต้นทุนรวม และการบัญชีต้นทุนผันแปร การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต้นทุน ปริมาณก าไร การวิเคราะห์ต้นทุนภาษี 
และข้อจ ากัดของข้อมูลต่างๆ การจัดท างบประมาณ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงทางการเงิน และงบกระแสเงินสด 
6. MFB101 การเงินธุรกิจ  3(3-0-6) 3. MFB101 การเงินธุรกิจ  3(3-0-6) คงเดิม 

Business Finance 
รายวิชาบังคับก่อน : MAC126 หลักการบัญช ี
ขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหน้าท่ีของฝ่ายการเงินใน

ธุรกิจ ตลอดจนเป้าหมายและความส าคัญของการเงินธุรกิจ การวิเคราะห์
ทางการเงิน หลักการเบื้องต้นในการจัดหาเงินทุนภายในธุรกิจ การจัดสรร
เงินทุนเพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจ การวางแผนการเงินที่เกี่ยวกับการเริ่ม
ลงทุนของกิจการ การเพิ่มทุน การขายกิจการ การควบคุมทางการเงิน 
นโยบายการจัดสรรก าไร และเงินปันผล 

 
 
 

Business Finance 
รายวิชาบังคับก่อน : MAC126 หลักการบัญช ี

ขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายการเงินในธุรกิจ 
ตลอดจนเป้าหมายและความส าคัญของการเงินธุรกิจ การวิเคราะห์
ทางการเงิน หลักการเบื้องต้นในการจัดหาเงินทุนภายในธุรกิจ การ
จัดสรรเงินทุนเพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจ การวางแผนการเงินท่ีเกี่ยวกับ
การเริ่มลงทุนของกิจการ การเพิ่มทุน การขายกิจการ การควบคุมทาง
การเงิน นโยบายการจัดสรรก าไร และเงินปันผล 
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7. MMK101 หลักการตลาด  3(3-0-6) 4. MMK101 หลักการตลาด  3(3-0-6) คงเดิม 

Principles of Marketing 
ความหมาย และความส าคัญของการตลาดแนวความ 

คิดปรัชญาทางการตลาด หน้าที่ทางการตลาด ประเภทของตลาด ส่วนประสมทาง
การตลาด สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการตลาด การแบ่งส่วนการตลาดและ
การตลาดเป้าหมาย การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ แรงจูงใจ พฤติกรรมผู้บริโภค 
นโยบายทางการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด 

Principles of Marketing 
ความหมาย และความส าคัญของการตลาด 

แนวความคิดปรัชญาทางการตลาด หน้าที่ทางการตลาด ประเภทของตลาด 
ส่วนประสมทางการตลาด สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการตลาด การแบ่ง
ส่วนการตลาดและการตลาดเป้าหมาย การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ 
แรงจูงใจ พฤติกรรมผู้บริโภค นโยบายทางการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด 

8. MGM102 องค์การและการจัดการ  3(3-0-6) 5. MLM104 องค์การและการจัดการซัพพลาย
เชน 

3(3-0-6) ปรับเป็นรายวิชา MLM104 องค์การและ
การจัดการซัพพลายเชน เนื่องจากรายวิชา
เดิมเป็นของสาขาวิชาการจัดการทั่วไป และ
เพิ่มรายวิชาขึ้นมาใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรและมีเนื้อหาท่ีทันสมัยมากข้ึน 

Organization and Management 
ความหมาย รูปแบบ แนวคิด และทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับ

องค์การ หลักและวิธีการจัดองค์การ การก าหนดอ านาจหน้าที่ในองค์การ 
หลักการและหน้าที่ของการจัดการ การวางแผน การจัดการองค์การ ภาวะ
ผู้น าและแรงจูงใจ การติดตามและควบคุม พฤติกรรมองค์การ และการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง 

Organization and Supply Chain 
Management  

ความหมาย รูปแบบ แนวคิด และทฤษฎีต่างๆ 
เกี่ยวกับองค์การ หลักและวิธีการจัดองค์การ หลักการและหน้าที่ของ
การจัดการ การวางแผน การจัดการองค์การ ภาวะผู้น าและแรงจูงใจ 
การติดตามและควบคุม พฤติกรรมองค์การ การปรับตัวต่อการ
ปรับเปลี่ยน และการบริหารการเปลี่ยนแปลง รวมถึงวิธีการบูรณาการ
แนวความคิดการจัดการองค์การกับการจัดการซัพพลายเชน การ
ประสานงาน และการควบคุมองค์การหรือสมาชิกที่เกี่ยวข้องในระบบ
ซัพพลายเชน  

9. MHR201 การบริหารทรัพยากรมนุษย์  3(3-0-6) 6. MHR201 การบริหารทรัพยากรมนุษย์  3(3-0-6) - (ค าอธิบายรายวิชาเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
ตามหลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชา
บริหารธรุกิจ ปี 2560) 

Human Resource Management 
ทฤษฎี แนวความคิด และหลักการในการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งานการออกแบบงานการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผล

Human Resource Management 
ทฤษฎี แนวความคิด และหลักการในการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์ การออกแบบงาน การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทน สุขภาพอนามัย



 

 

149 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เหตุผล 
การปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทน สุขภาพอนามัย และความปลอดภัย
ในการท างาน พนักงานสัมพันธ์ และ การวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ 

และความปลอดภัยในการท างาน ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ และการบริหารแรงงานสัมพันธ์ 

10. MEC101 หลักเศรษฐศาสตร์  3(3-0-6) 7. MEC101 หลักเศรษฐศาสตร์  3(3-0-6) คงเดิม 
Principles of Economics 
ศึกษาถึงมูลค่า ราคา การจัดสรรทรัพยากร พฤติกรรม

ผู้บริโภค อุปสงค์ อุปทาน ปัจจัยการผลิต การแข่งขันการค้าระหว่างประเทศ 
รายได้ประชาชาติ บทบาทของรัฐบาล ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ 

Principles of Economics 
ศึกษาถึงมูลค่า ราคา การจัดสรรทรัพยากร 

พฤติกรรมผู้บริโภค อุปสงค์ อุปทาน ปัจจัยการผลิต การแข่งขันการค้า
ระหว่างประเทศ รายได้ประชาชาติ บทบาทของรัฐบาล ความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

11. MLM101 หลักการจัดการโลจสิติกส์และ 
ซัพพลายเชน  

3(3-0-6) 8. MLM101 หลักการจัดการโลจสิติกส์และ 
ซัพพลายเชน  

3(3-0-6) ปรับเนื้อหาทันสมัยมากข้ึน 

Principles of Logistics and Supply Chain 
Management 

ศึกษาถึงบทบาทของโลจิสติกส์และซัพพลายเชนต่อ
องค์กรและระบบเศรษฐกิจ การด าเนินงานด้าน โลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
อาทิเช่น การจัดหาและจัดซื้อ การจัดการสินค้าคงคลัง การผลิต การขนส่ง 
การจัดการวัสดุ การคลังสินค้า การกระจายสินค้า การค้าระหว่างประเทศ 
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

Principles of Logistics and Supply 
Chain Management 

ศึกษาถึงบทบาท กระบวนการ การด าเนินงาน
ของโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในระดับภาคธุรกิจ ความส าคัญของ
กระบวนการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนต่อองค์กรและระบบเศรษฐกจิ 
คุณลักษณะของกิจกรรมโลจิสติกส์ อาทิเช่น การพยากรณ์ความ
ต้องการของลูกค้า การจัดหาและจัดซื้อ การผลิต การขนส่ง การ
จัดการสินค้าคงคลัง การจัดการคลังสินค้า การกระจายสินค้า การค้า
ระหว่างประเทศ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การบริการลูกค้า รวมถึง
การวัดผลการปฏิบัติงาน การประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกส์  
มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

12. MLM102 การจัดการการขนส่ง  3(3-0-6) - ยกเลิก เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถปุระสงค์
ของหลักสูตรที่เน้นลจิสติกส์ด้านการ
จัดการคลังสินค้าและกระจายสินค้า 

Transportation Management 
ศึกษาถึงความหมาย ความส าคัญ และบทบาทของการ

ขนส่งต่อการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประเภท และระบบการ
ขนส่ง ระบบการขนถ่ายวัสดุ  ตัวแบบจ าลองการขนส่งระหว่างประเทศ การ



 

 

150 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เหตุผล 
ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation) กฎระเบียบ
การขนส่ง การด าเนินการขนส่งแบบสมัยใหม่การน าคอมพิวเตอร์มาใช้การ
บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง ตลอดจนการประมาณต้นทุนการขนส่ง 
13. MLM301 กฎหมายการค้าเพ่ือการขนส่งระหว่าง

ประเทศ 
3(3-0-6) 9. MLM301 กฎหมายการค้าเพ่ือการขนส่ง

ระหว่างประเทศ 
3(3-0-6) คงเดิม  

International Transportation Trade-Law 
ศึกษากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ความขัดแย้ง 

ของกฎหมายควบคุมการค้าระหว่างประเทศ อ านาจและหน้าที่ขององค์การ
ค้าโลก (WTO) สัญญาการผลิตระหว่างประเทศ การช าระเงิน เงินตรา
แลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ปัญหาเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ 
กฎหมายเกี่ยวกับการค้าชายแดน และการศุลกากร กฎเกณฑ์การรับขนของ
ทางบก ทางทะเล ทางอากาศ และทางราง ในส่วนของสิทธิและหน้าที่ของ
คู่สัญญาฝ่ายต่างๆ เนื้อหาของอนุสัญญาเฮก เฮกวิสบี้ แฮมเบอรก์ วอร์ชอว์ 
อนุสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันทั้งกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่าง
ประเทศรวมทั้งการระงับข้อพิพาท 

International Transportation Trade-Law  
ศึกษากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ความ

ขัดแย้ง ของกฎหมายควบคุมการค้าระหว่างประเทศ อ านาจและ
หน้าที่ขององค์การค้าโลก (WTO) สัญญาการผลิตระหว่างประเทศ 
การช าระเงิน เงินตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ปัญหาเกี่ยวกับ
การค้าระหว่างประเทศ กฎหมายเกี่ยวกับการค้าชายแดน และการ
ศุลกากร กฎเกณฑ์การรับขนของทางบก ทางทะเล ทางอากาศ และ
ทางราง ในส่วนของสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาฝ่ายต่างๆ เนื้อหาของ
อนุสัญญาเฮก เฮกวิสบี้ แฮมเบอรก์ วอร์ชอว์ อนุสัญญาต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องในปัจจุบันทั้งกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ
รวมทั้งการระงับข้อพิพาท 

14. MLM405 การจัดการซัพพลายเชนเชิงกลยทุธ์ 3(3-0-6) 10. MLM405 การจัดการซัพพลายเชนเชิง 
กลยุทธ ์

3(3-0-6) คงเดิม 

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

ซัพพลายเชนเชิงกลยุทธ์ความแตกต่างของการวางแผนและการบริหาร
ทั่วไปองค์ประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การก าหนดเป้าหมาย
ของการจัดการซัพพลายเชน กระบวนการและเทคนิคการวางแผนการ
วางนโยบายในด้านการจัดการซัพพลายเชน โครงสร้างสภาพแวดล้อม
แห่งการแข่งขัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก กล
ยุทธ์รวมของการจัดการซัพพลายเชน การประเมินผลและการติดตาม  

Strategic Supply Chain Management  
ศึกษาแนวคิ ดการวางแผนและการบริ หาร 

ซัพพลายเชนเชิงกลยุทธ์ความแตกต่างของการวางแผนและการบริหาร
ทั่วไปองค์ประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การก าหนดเป้าหมายของ
การจัดการซัพพลายเชน กระบวนการและเทคนิคการวางแผนการวาง
นโยบายในด้านการจัดการซัพพลายเชน โครงสร้างสภาพแวดล้อมแห่ง
การแข่งขัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก กลยุทธ์
รวมของการจัดการซัพพลายเชน การประเมินผลและการติดตาม 
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15. 15. MLM206  การปฏิบัติการการจัดการคลังสินค้า 3(3-0-6) 11. MLM207  การปฏิบัติการคลังสินค้า 3(2-2-5) ปรับรหัสและชื่อเป็นรายวิชา MLM207 

การปฏิบัติการคลังสินค้า และปรบั  
น(ท-ป-ศ)  ใหส้อดคล้องกับหลักสูตรและ
เพื่อให้เนื้อหาทันสมัยมากขึ้น และปรับเป็น
รายวิชาเชิงปฏิบัติการด้วย 

Warehousing Operation Management 
หลักในการจัดการคลังสินค้า ประเภทของคลังสินค้า การ

เลือกสถานที่ตั้ง การออกแบบผังคลังสินค้า บรรจุภัณฑ์ การจัดองค์การ และการ
บริหารงานกิจการคลังสินค้า หลักในการดูแลรักษาสินค้า การขนส่งกฎหมาย 
และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการคลังสินค้า เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ 
เครื่องมือ กลยุทธ์และแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการคลังสินค้า ระบบโลจิสติกส์
และซัพพลายเชนและการประเมินความสามารถในการจัดการคลังสินค้า
ส าหรับโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

Warehousing Operations  
หลักในการจัดการคลังสินค้า ประเภทของคลังสินค้า 

การเลือกสถานที่ตั้ง การออกแบบผังคลังสินค้า บรรจุภัณฑ์ การจัด
องค์การ และการบริหารงานกิจการคลังสินค้า หลักในการดูแลรักษาสินค้า 
กลยุทธ์แนวทางการปฏิบัติที่ดี กฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ
การคลังสินค้า เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ เครื่องมือ รวมถึงการ
เรียนรู้เชิงปฏิบัติในการจัดการคลังสินค้าที่ดีทันสมัย ระบบโลจิสติกส์
และซัพพลายเชนและการประเมินความสามารถในการจัดการคลังสินค้า
ส าหรับโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 12. MLM309 การจัดการคลังสินค้าและกระจาย
สินค้าขัน้สูง 

3(2-2-5) รายวิชาใหม่  ใหส้อดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรทีเ่น้นโลจิสติกสด์้านคลังสินค้า
และกระจายสินค้าและเพื่อให้เนื้อหา
ทันสมัยมากข้ึน และปรับเป็นรายวิชาเชิง
ปฏิบัติการด้วย 

Advance Warehouse and Distribution 
Management 

การเลือกสถานที่ตั้ งการออกแบบผังคลังสินค้า  
กลยุทธ์และแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการคลังสินค้า ระบบโลจิสติกส์
และซัพพลายเชนและการประเมินความสามารถในการจัดการคลังสินค้า
ส าหรับโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เทคโนโลยีในคลังสินค้า การขนส่ง
ล าเลียงสินค้าและการกระจายสินค้าช่องทางการกระจายสินค้า การ
ก าหนดต าแหน่งที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้า ขนาดและจ านวนศูนย์กระจาย
สินค้าที่เหมาะสม การวัดประเมินด้านต่างๆของคลังสินค้าและการ
กระจายสินค้า และการศึกษาผ่านกรณีศึกษา 
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16. MLM103 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ 3(3-0-6) 13. MLM103 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ 3(2-2-5) ปรับเป็นรายวิชา MLM103 การจัดการ

การผลิตและปฏิบัติการ และปรับ  
น(ท-ป-ศ) ใหส้อดคล้องกับหลักสตูรและ
เพื่อให้เนื้อหาทันสมัยมากขึ้น และปรับเป็น
รายวิชาเชิงปฏิบัติการด้วย 

Operation Management   
หลักพื้นฐานของการจัดการการผลิตและปฏิบัติการ 

ลักษณะและความส าคัญของการผลิต ปัจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจการผลิตซึ่ง
รวมระบบการผลิต การเลือกกระบวนการผลิต การวางแผนเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์และก าลังการผลิต การปรับปรุงการผลิตและด าเนินงาน การ
ควบคุมคุณภาพและปริมาณ รวมถึงการบริหารคุณภาพ การเลือกสถานท่ีตั้ง
โรงงาน ระบบการบ ารุงรักษา ระบบการจัดซื้อ  และระบบการควบคุมสินค้า
คงเหลือกับการจัดการซัพพลายเชน 

 

Production And Operations Management   
รายวิชาบังคับก่อน : MLM101 หลักการจัดการ 

โลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
หลั กพื้ นฐานของการจั ดการการผลิ ตและ

ปฏิบัติการ ลักษณะและความส าคัญของการผลิต ปัจจัยเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจการผลิตซึ่งรวมระบบการผลิต การเลือกกระบวนการผลิต 
การวางแผนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และก าลังการผลิต การปรับปรุงการ
ผลิตและด าเนินงาน การควบคุมคุณภาพและปริมาณ รวมถึงการ
บริหารคุณภาพ การเลือกสถานที่ตั้งโรงงาน ระบบการบ ารุงรักษา 
ระบบการจัดซื้อ  และระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือกับการจัดการ
ซัพพลายเชน 

17. MLM311 การจัดการสินค้าคงคลัง 3(3-0-6) 14. MLM311  การจัดการสินค้าคงคลัง 3(2-2-5) ปรับเป็นรายวิชา MLM311 การจัดการ
สินค้าคงคลัง และปรับ น(ท-ป-ศ)  ให้
สอดคล้องกับหลักสตูรและเพื่อให้เนื้อหา
ทันสมัยมากข้ึน และปรับเป็นรายวิชาเชิง
ปฏิบัติการด้วย 

Inventory  Management 
ศึกษาหลักการ และวิธีการปฏิบัติในการบริหารสินค้าคง

คลัง ประเภทของสินค้าคงคลัง โครงสร้างของสินค้าคงคลัง ลักษณะปัญหา
ของสินค้าคงคลัง เทคนิค การพยากรณ์ความต้องการและการวางแผนระดับ
การจัดเก็บสินค้าคงคลัง การควบคุมระดับสินค้าคงคลัง การตรวจนับสินค้า
คงคลังในรูปแบบต่างๆ ค านวณจุดสั่งซื้อ และปริมาณการสั่งซื้อท่ีเหมาะสม 

Inventory  Management 
รายวิชาบังคับก่อน : MLM103 การจัดการการ

ผลิตและปฏิบัติการ 
ศึกษาหลักการ และวิธีการปฏิบัติในการบริหาร

สินค้าคงคลัง ประเภทของสินค้าคงคลัง โครงสร้างของสินค้าคงคลัง 
ลักษณะปัญหาของสินค้าคงคลัง เทคนิคการพยากรณ์ความต้องการ
และการวางแผนระดับการจัดเก็บสินค้าคงคลัง การควบคุมสินค้า 
คงคลัง การปฏิบัติการในการตรวจนับสินค้าคงคลัง การจ าแนกแยก
หมวดหมู่สินค้าคงคลัง ค านวณปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมและจุด
สั่งซื้อใหม่ รวมถึงการวางแผนความต้องการวัตถุดิบ/วัสดุ 
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18. MLM402 การวิจัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 3(3-0-6) 15. MLM414 การวิจัยธุรกิจส าหรับโลจสิติกส์

และซัพพลายเชน 
3(2-2-5) ปรับเป็นรายวิชา MLM414 การวิจัย

ธุรกิจส าหรับโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 
และปรับ น(ท-ป-ศ)  ใหส้อดคล้องกับ
หลักสตูรและเพื่อให้เนื้อหาทันสมยัมากข้ึน 

Business Research in Logistics and Supply Chain 
ความส าคัญของการวิจัยขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ

วิจัย การปฏิบัติการวิจัยโดยเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้าน 
โลจิสติกส์ หรือซัพพลายเชน ก าหนดวัตถุประสงค์และตั้งสมมติฐานการวิจัย 
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสรุปผลงานวิจัย เพื่อสามารถน า
ผลการวิจัยไปใช้ในงานทางด้าน โลจิสติกส์หรือซัพพลายเชน 

Business Research for Logistics and Supply 
Chain 

ความส าคัญของการวิจัยขั้นตอนและวิธีการ
ด าเนินการวิจัย การปฏิบัติการวิจัยโดยเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับงานทางด้านโลจิสติกส์ หรือซัพพลายเชน ก าหนดวัตถุประสงค์และ
ตั้งสมมติฐานการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสรุป
ผลงานวิจัย เพื่อสามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในงานทางด้านโลจิสติกส์
หรือซัพพลายเชน 

19. MLM326 สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์และ 
ซัพพลายเชน 

3(3-0-6) -  ยกเลิก เนื่องจากปรับเนื้อหาเพิ่มรายวิชา
ใหม ่เพื่อให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสตูร
ที่ทันสมัย  Seminar in Logistics and Supply Chain 

จัดอภิปรายการก าหนดนโยบายของธุรกิจ วางแผน
กลยุทธ์ในการด าเนินงานขององค์การโดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ต่างๆ ทั้งสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การตลาด การเงิน 
เทคโนโลยี ตลอดจนวิธีการ ด าเนินงานขององค์การประเภทต่างๆ เพื่อใช้
ในการวิเคราะห์ถึงปัญหา และแนวทางในการด าเนินกลยุทธ์โดยใช้
กรณีศึกษา และวิเคราะห์จากบทความทางวิชาการ 

 

20. SMS104 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 16. MLM212 คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับ 
การจัดการโลจิสติกส ์  

3(2-2-5) ยกเลิกรายวิชา SMS104 สถิติธุรกิจ  
เพื่อให้มี เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรที่
ทันสมัยมากขึ้นและตรงกับการใช้งานด้าน 
โลจิสติกส์  
ปรับเป็นรายวิชา MLM212 คณิตศาสตร์
และสถิติส าหรับการจัดการโลจิสติกส์
เนื่องจากรายวิชาเดิมเป็นของสาขาวิชา

Business  Statistics 
การส ารวจตัวอย่าง การประมาณค่าพารามิเตอร์ การ

ทดสอบ สมมติฐานการทดสอบไคสแควส์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิติ
นอนพาราเมตริก การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์

Logistics and Supply Chain Measurement  
แนวคิดการวัดประเมินการปฏิบัติ งานด้ าน 

โลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพื่อหาแนวทางปรับปรุงสมรรถนะของซัพ
พลายเชนโดยรวม ด้วยเครื่องมือการวัดที่ดี การประยุกต์ใช้เครื่องมือ
พื้นฐานทางสถิติ การส ารวจตัวอย่าง การประมาณค่าพารามิเตอร์ การ
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อนุกรมเวลา การพยากรณ์ทางธุรกิจ เลขดัชนี และการตัดสินใจเชิงสถิติ
ธุรกิจ 

 

ทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายและสหสัมพันธ์ การสุ่มตัวอย่างและการ
ประมาณค่า และการตัดสินใจเชิงสถิติธุรกิจ การวัดผลด าเนินงานด้าน
จัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเพิ่มรายวิชา
ขึ้นมาใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรและ
มีเนื้อหาที่ทันสมัยมากข้ึน  
  

21. MLM408 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชา 
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

1(45) 17. MLM320 การเตรียมสหกิจศึกษาโลจสิติกส์
และซัพพลายเชน 

2(90) ปรับเป็นรายวิชา MLM320 การเตรียม 
สหกิจศกึษาสาขาวิชาโลจิสติกสแ์ละ 
ซัพพลายเชน และปรับจ านวน น(ท-ป-ศ) Preparation for Cooperative Education for 

Logistics and Supply Chain 
การจัดเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในการรับรู้ลักษณะ

ของอาชีพ และโอกาสของการประกอบอาชีพในสถานประกอบการ พัฒนา
นักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพในการเตรียมความพร้อมก่อนออกไปฝึกงานจริ งในสถาน
ประกอบการ การจัดให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานท้ังภาครัฐ
และเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจทางด้านโลจิสติกส์หรือซัพพลาย
เชน เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้การท างาน พัฒนาทักษะวิชาชีพ 
ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานได้ 

Preparation for Cooperative Education 
for Logistics and Supply Chain 

การจัดเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในการรับรู้
ลักษณะของอาชีพ และโอกาสของการประกอบอาชีพในสถาน
ประกอบการ พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพในการเตรียมความพร้อมก่อน
ออกไปฝึกงานจริงในสถานประกอบการ การจัดให้นักศึกษาได้ฝึก
ปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินธุรกิจทางด้านโลจิสติกส์หรือซัพพลายเชน เพื่อเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้เรียนรู้การท างาน พัฒนาทักษะวิชาชีพ ตลอดจนสามารถ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานได้ 

- 18. MLM321      การเตรียมการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน 

2(90) ปรับชื่อรายวิชาเล็กน้อย และปรบัรหัส
รายวิชา   

จัดให้มีกิจกรรมเตรียมพร้อมของผู้เรียนก่อนการ
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของ
การประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ 
แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเน้นการฝึกทักษะ
ขั้นพื้นฐานภาคปฏิบัติในงานและกิจกรรมส าหรับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพส าหรับสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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22. MLM409 สหกิจศกึษาสาขาวิชาโลจิสติกสแ์ละ 

ซัพพลายเชน  
7(960) 19. MLM420 สหกิจศกึษาโลจสิติกส์และซัพ

พลายเชน 
7(960) ปรับเป็นหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมงการ

ออกสหกจิ 
Cooperative Education for Logistics and 

Supply Chain 
การจัดให้นักศึกษาไดฝ้ึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานทั้ง

ภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจทางด้านโลจสิติกส์ หรือซัพ
พลายเชน เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้การท างาน พัฒนาทักษะ
วิชาชีพ ตลอดจนสามารถแก้ไขปญัหาต่างๆ ที่เกดิขึ้นจากการปฏิบตัิงานได ้

Cooperative Education for Logistics and 
Supply Chain  

การจัดให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ งานจริ ง ใน
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ
ทางด้านโลจิสติกส์ หรือซัพพลายเชน เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
เรียนรู้การท างาน พัฒนาทักษะวิชาชีพ ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานได้  

- 20. MLM421 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการ
จัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

7(960) ปรับเป็นหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมงการ
ออกฝึกประสบการณ์ 

Professional Experience in Logistics and 
Supply Chain   

ฝึ ก ง า น ภ า ย ใ น ส ถ า น ศึ ก ษ า ห รื อ  ส ถ า น
ประกอบการของทางราชการหรือเอกชน หรือท าโครงงานพิเศษ ใน
สาขาที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์ หรือซัพพลายเชน 
โดยมีอาจารย์ควบคุมดูแลในฐานะที่ปรึกษาอย่างน้อย 1 ท่านและต้อง
ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตร 

25. 3541302 การบริหารค้าส่งและค้าปลีก 3(3-0-6) 21. MLM433 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม ่ 3(3-0-6) ปรับเป็นรหัสใหม่และรายวิชา MLM433
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ให้
สอดคล้องกับหลักสตูรและเพื่อให้เนื้อหา
ทันสมัยมากข้ึน 

Wholesale and Retail Management 
ความหมาย ความส าคัญของการคา้ปลีกและค้าส่ง 

ปัจจัยประเภทตา่งๆ และหลักเกณฑ์ในการค้าปลีกและคา้ส่ง การเลือกท าเล
ที่ตั้ง การออกแบบตกแต่งร้านค้า การจัดองค์กร และการบริหารทรพัยากร
มนุษย์ การบริหารสินค้า การจดัซือ้ การก าหนดราคา การส่งเสริมการตลาด 
ตลอดจนการบริการ 

Modern Trade Business Management 
ความหมาย บทบาทหน้าที่และความส าคัญของ

การค้าปลีกและค้าส่งที่มีต่อธุรกิจ เศรษฐกิจ และสังคมยุคใหม่ ปัจจัย
ประเภทต่างๆ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการค้าปลีกและค้าส่ง การ
วางแผนการค้า การด าเนินการ การควบคุมการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ การ
เลือกท าเลที่ตั้ง การก าหนดราคา การตกแต่งร้านค้าและการแสดง
สินค้า ช่องทางการจัดจ าหน่าย  การจัดองค์กร และการบริหาร
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ทรัพยากรมนุษย์ การบริหารสินค้า จัดหมวดหมู่สินค้า การจัดซื้อ การ
ก าหนดราคา การส่งเสริมการตลาด การบริการลูกค้า ตลอดจนการ
ด าเนินการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ และกรณีศึกษาด้ายการจัดการ
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

26. 3543101 การบริหารการตลาด 3(3-0-6) - ยกเลิก 
Marketing Management 
ความส าคัญของการบริหารการตลาด บทบาทและ

หน้าท่ีของผู้บริหารการตลาด การจัดองค์การการตลาด การวิเคราะห์โอกาส
ของการตลาด โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค การวัด
และการพยากรณ์ยอดขาย การแบ่งส่วนตลาด การวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด 
การควบคุมและการประเมินผลทางการตลาด 
27. MLM303 ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือโลจิสติกส์และซัพพลาย
เชน 

3(3-0-6) 22. MLM329 เทคโนโลยีดีจิทัลเพ่ือโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน 

3(2-2-5) -ปรับเป็นรหัสใหม่และรายวิชา MLM329
เทคโนโลยีดีจิทัลเพ่ือโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชน ใหส้อดคล้องกับหลักสตูรและ
เพื่อให้เนื้อหาทันสมัยมากขึ้น 
- ปรับเป็นรายวิชาเชิงปฏิบตัิการ และ
ค าอธิบายรายวิชา 

Information System and Information 
Technology for Logistics and Supply Chain 

ศึกษาหน้าที่ของระบบสารสนเทศและการใช้ระบบ
สารสนเทศในการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การใช้สารสนเทศ
และเทคโนโลยีสนับสนุนเป้าหมายการด าเนินการในด้านต่างๆ และ
ศึกษาระบบสารสนเทศในธุรกิจโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพื่อการ
จัดการระดับกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ ในการสนับสนุนเป้าหมายของการ
บริการลูกค้า การใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการด าเนินการ อาทิเช่น การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ (EDI) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
(DSS) ก า รออกแ บ บ เ ค ร ือ ข ่า ย  ( Network Design) กา ร พา ณ ิช ย์
อิเลคทรอนิกส์ (e-Commerce) ระบบ Barcode ระบบ RF (Radio 

Digital Technology for Logistics and 
Supply Chain 

ศึกษาบทบาทความส าคัญของระบบสารสนเทศ
และการใช้ระบบสารสนเทศการสื่อสารในการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน ฝึกปฏิบ ัต ิเกี ่ยวกับการใช้สารสนเทศและ
เทคโนโลยีสนับสนุนเป้าหมายการด าเนินการในด้านต่างๆ และ
ระบบซอฟแวร์จัดการข้อมูลที่ใช้ในกิจกรรมโลจิสติกส์ที่มีต่อการ
วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ ก าหนด ตัดสินใจ ควบคุมของ
องค์การให้เกิดประสิทธิผล อาทิเช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (EDI), Big Data/Data Analytics, ระบบการสอบ
ย้อนกลับ (Track & Traceability) เป็นต้น ตลอดจนแนวโน้มของ
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Frequency) ระบบ RFID (Radio Frequency Identification) ระบบ 
TMS (Transportation Management System) ร ะ บ บ  WMS 
( Warehouse Management System) ร ะ บ บ  ERP (Enterprise 
Resources Planning) ตลอดจนแนวโน้มของพัฒนาการด้านเทคโนโลยี
ในอนาคต 

พัฒนาการด ้าน เทคโนโลยีด ิจ ิท ัล ในอนาคตที ่รองร ับย ุค  IoT 
(Internet of Things) หรือเทคโนโลยี AI 

 

28. MLM322 การจัดการบริการเพ่ือโลจิสติกสแ์ละ 
ซัพพลายเชน 

3(3-0-6) - ยกเลิก 

Logistics and Supply Chain Service 
Management 

ศึกษาลักษณะของการบริ การธุ รกิ จต่ า ง  ๆ  ใน
อุตสาหกรรมบริการ การจัดการธุรกิจบริการของโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
อาทิเช่นการขนส่ง การเดินเรือ การให้บริการคลังสินค้า การกระจายสินค้า 
การจัดการการบริการลูกค้า และศึกษาถึงการน าระบบโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชน มาใช้ในอุตสาหกรรมบริการต่างๆ 
29. MLM323 การจัดการความเสี่ยงส าหรับ 

โลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
3(3-0-6) 23. MLM432 การจัดการความเสี่ยงและการ

หยุดชะงักของธุรกิจ 
3(3-0-6) -ปรับชื่อรายวิชาและรหัสวิชา เพ่ือความ

ทันสมัยและสอดคลอ้งต่อยุคเหตุการณ์
ปัจจุบนักับวัตถุประสงคข์องหลกัสูตร 
-ปรับค าอธิบายรายวิชา 

Risk Management for Logistics and Supply 
Chain 

หลักการและแนวคิดของการจัดการความเสี่ยงใน
ระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การประกันวินาศภัย และการประกันภัย
ความรับผิดชอบ ประเภทของกรมธรรม์ และสัญญาประกันภัย การประกัน
อัคคีภัย การประกันภัยทางทะเล และขนส่ง การประกันภัยรถยนต์ การ
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด และการประกันภัยสินค้าจากการขนส่ง ทั้งกระบวนการ 
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

Risk and Disruptive Business Management 
ศึกษาหลักการพื้นฐานและสภาวะที่ก่อให้เกิด

ความเสี่ยงในธุรกิจ ลักษณะและรูปแบบความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง ผลของความเสียงต่อธุรกิจ การวัดและประเมินความเสี่ยง
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กระบวนการจัดการความเสี่ยง เทคนิค
และเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันและการควบคุมการเสี่ยง จริยธรรม
ของผู้บริหารและธรรมาภิบาลในการบริหารความเสี่ยง ศึกษาสาเหตุ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการชะงักของธุรกิจ การปรับตัวเมื่อเกิดการ
หยุดชะงักของธุรกิจ ศึกษากรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
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30. MLM308 การวิเคราะห์เชิงปริมาณส าหรับการ

จัดการโลจิสติกส ์    
3(3-0-6) 24. MLM319 การวิเคราะห์ข้อมูลและตัวแบบ

การตัดสินใจ 
3(2-2-5) -ปรับชื่อรายวิชาใหม่ให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
-ปรับ น(ท-ป-ศ) เป็นรายวิชาเชิง
ปฏิบัติการ 
-ปรับค าอธิบายรายวิชา 

Quantitative Methods for Logistics 
Management 

การน าเครื่องมือทางคณิตศาสตร์และสถติิมาใช้ในการ
จัดการและแก้ปัญหาโลจิสติกส์และซัพพลายเชนประกอบด้วย การ
ประยุกต์ใช้วิธีทางสถิติเพื่อหาค่าเฉลี่ยค่าความแปรปรวนหรือทดสอบ
สมมติฐานทางสถิตติ่างๆ โดยใช้ปัญหาโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเป็นแม่แบบ
โปรแกรมเชิงเส้น ตัวแบบสินค้าคงคลังตัวแบบการขนส่ง ปัญหาการ
มอบหมายงาน ปัญหาการหาค่าต่ าสุดสูงสุด เทคนิคการพยากรณ ์

Data Analysis and Decision Models   
การสร้างตัวแบบการตัดสินใจที่เป็นการหาค่าที่ดี

ที่สุดและการประยุกต์ ตัวแบบการโปรแกรมเชิงเส้น โปรแกรมเชิง
จ านวนเต็ม การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน การวิเคราะห์การ
ตัดสินใจ การจ าลองแบบมอนติคาร์โลเบื้องต้น การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ช่วยในการวิ เคราะห์ปัญหาและหาค าตอบ การ
ประยุกต์ใช้ในตัวแบบจัดการสินค้าคงคลังพื้นฐาน การวางแผน
โครงการ 

31. MLM307 การจัดการเพ่ือการน าเข้าและส่งออก
ส าหรับธุรกิจระดับโลก 

3(3-0-6)
  

25. MLM307 การจัดการเพ่ือการน าเข้าและ
ส่งออกส าหรับธุรกิจระดับโลก 

3(2-2-5)  -ปรับ น(ท-ป-ศ) เป็นรายวิชาเชิง
ปฏิบัติการ 

Import and Export Management  for Global 
Business 

ศึกษาถึงระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ การน าเข้าและ
ส่งออกตลอดจนระเบียบพิธีการศุลกากร กระบวนการตัดสินใจเลือกตลาด
และสินค้า เทคนิคหรือวิธีการค านวณต้นทุน และการตั้งราคาสินค้า ข้ันตอน
และวิธีการต่าง ๆ ในการช าระเงินสินเช่ือในการน าเข้าและส่งออก 
ความส าคัญของจดหมายสินเช่ือ (Letter of Credit) การหีบห่อ การส่งเสริม
การขาย การขนส่ง การประกันภัย การเตรียมเอกสารในการน าเข้าและ
ส่งออกเง่ือนไขราคาและการส่งมอบสินค้า และระบบโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชน 

Import and Export Management  for 
Global Business 

ศึกษาถึงระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ การน าเข้า
และส่งออกตลอดจนระเบียบพิธีการศุลกากร กระบวนการตัดสินใจ
เลือกตลาดและสินค้า เทคนิคหรือวิธีการค านวณต้นทุน และการตั้ง
ราคาสินค้า ขั้นตอนและวิธีการต่างๆ ในการช าระเงินสินเช่ือในการ
น าเข้าและส่งออก ความส าคัญของจดหมายสินเช่ือ (Letter of 
Credit) การหีบห่อ การส่งเสริมการขาย การขนส่ง การประกันภัย ฝึก
ปฏิบัติเตรียมเอกสารในการน าเข้าและส่งออกเงื่อนไขราคาและการส่ง
มอบสินค้า และระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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32. MLM208 การจัดการบรรจุภัณฑ์ 
3(3-0-6) 26. MLM211 การจัดการบรรจุภัณฑ์และการขน

ถ่าย 
3(2-2-5) -ปรับชื่อรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

-ปรับ น(ท-ป-ศ) เป็นรายวิชาเชิง
ปฏิบัติการใหส้อดคล้องกับหลักสูตรและ
เพื่อให้เนื้อหาทันสมัยมากขึ้น  

Packaging Management 
ระบบบรรจุภณัฑส์ าหรับงานโลจิสติกส์และซัพพลาย

เชน เพื่อให้ผู้เรียน มคีวามรูค้วามเข้าใจในหลักการหน้าท่ีและความส าคัญ
ของระบบบรรจภุณัฑ์ในอุตสาหกรรม คุณสมบตัิของวัสดุต่างๆที่ใช้ในการ
บรรจุหีบห่อ รวมถึงการวางแผนและวิเคราะหร์ะบบบรรจภุัณฑ์ในงาน 
โลจสิติกส์ และเทคนิคของระบบบรรจุภณัฑ ์

 

Packaging and Material Handling 
Management 

ระบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับงานโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชน เพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจในหลักการหน้าที่และ
ความส าคัญของระบบบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรม คุณสมบัติของวัสดุ
ต่างๆ ที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อ รวมถึงการวางแผนและวิเคราะห์ระบบ
บรรจุภัณฑ์ในงานโลจิสติกส์ และฝึกปฏิบัติเรียนรู้เทคนิคของระบบ
บรรจุภัณฑ์ และกิจกรรมการขนถ่าย รูปแบบวิธีการและอุปกรณ์ใน
การขนถ่ายสินค้า 

33. MLM204 การจัดการขนส่งภายในประเทศ 3(3-0-6) 27. MLM204 การจัดการขนส่งภายในประเทศ 3(3-0-6) คงเดิม 
Domestic Transportation Management 
รายวิชาบังคับก่อน : 3621201 การจัดการ 

การขนส่ง 
หลักการขนส่งสินค้า รูปแบบการขนส่งทางบก ทางท่อ 

ทางราง ทางอากาศภายในประเทศ และการจัดการขนส่งสินค้าชายแดน 
การแยกประเภทสินค้า การวางแผนการขนส่ง การคิดและควบคุมต้นทุน ใน
การขนส่ง ความปลอดภัยในการขนส่ง วิธีการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 
ประเภทและวิธีใน การขนถ่าย ระเบียบและกฎหมายในการขนส่ง การใช้
ยานพาหนะให้เหมาะสมในการขนส่ง 

Domestic Transportation Management 
หลักการขนส่งสินค้า รูปแบบการขนส่งทางบก 

ทางท่อ ทางราง ทางอากาศภายในประเทศ และการจัดการขนส่ง
สินค้าชายแดน การแยกประเภทสินค้า การวางแผนการขนส่ง การคิด
และควบคุมต้นทุน ในการขนส่ง ความปลอดภัยในการขนส่ง วิธีการ
ขนส่งและขนถ่ายสินค้า ประเภทและวิธีใน การขนถ่าย ระเบียบและ
กฎหมายในการขนส่ง การใช้ยานพาหนะให้เหมาะสมในการขนส่ง 

 
 

34. MLM205 การจัดการขนส่งระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 28. MLM205 การจัดการขนส่งระหว่างประเทศ 3(3-0-6) คงเดิม 
International Transportation Management 
รายวิชาบังคับก่อน : 3621201 การจัดการการขนส่ง 
หลักการขนส่งสินค้า รูปแบบการขนส่งทางอากาศ ทาง

น้ า และการจัดส่งสินค้าชายแดน การแยกประเภทสินค้า การวางแผนการ

International Transportation Management 
หลักการขนส่งสินค้า รูปแบบการขนส่งทางอากาศ 

ทางน้ า และการจัดส่งสินค้าชายแดน การแยกประเภทสินค้า การ
วางแผนการขนส่ง การคิดและควบคุมต้นทุนในการขนส่ง ความ
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ขนส่ง การคิดและควบคุมต้นทุนในการขนส่ง ความปลอดภัยในการขนส่ง 
วิธีการขนส่งและขนถ่ายสินค้า ประเภทและวิธีในการขนถ่าย ระเบียบและ
กฎหมายในการขนส่ง การใช้ยานพาหนะให้เหมาะสมในการขนส่ง 

ปลอดภัยในการขนส่ง วิธีการขนส่งและขนถ่ายสินค้า ประเภทและวิธี
ในการขนถ่าย ระเบียบและกฎหมายในการขนส่ง การใช้ยานพาหนะ
ให้เหมาะสมในการขนส่ง 

35. MLM312 การจัดการการขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบ   

3(3-0-6) 29. MLM316 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
และกระจายสินค้าระดับโลก  

3(3-0-6) ปรับรหัสและชื่อเป็นรายวิชา MLM316 
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและ
กระจายสนิค้าระดับโลก และใหส้อดคล้อง
กับหลักสตูรและเพื่อให้เนื้อหาทันสมัยมาก
ขึ้น 

Multimodal Transportation Management 
รายวิชาบังคับก่อน : 3621201 การจัดการการขนส่ง 
ลักษณะทั่วไปของการขนส่งในแต่ละรูปแบบ ได้แก่ การ

ขนส่งทางบก การขนส่งทางน้ า และการขนส่งทางอากาศ รวมทั้งวิเคราะห์
ข้อดี ข้อเสียของการขนส่งในแต่ละรูปแบบ โครงข่ายการขนส่ง และการ
เช่ือมโยงระบบการขนส่ง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการ
ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ โครงสร้างพื้นฐานและส่วนประกอบที่ช่วยใน
การด าเนินการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ และความรู้
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 

Multimodal transportation and Global 
Distribution  

ลักษณะทั่วไปของการขนส่งในแต่ละรูปแบบ 
ได้แก่ การขนส่งทางบก การขนส่งทางน้ า การขนส่งทางรางและการ
ขนส่งทางอากาศ รวมทั้งวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียของการขนส่งในแต่ละ
รูปแบบ โครงข่ายการขนส่ง และการเชื่อมโยงระบบการขนส่ง ปัจจัยที่
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 
โครงสร้างพื้นฐานและส่วนประกอบที่ช่วยในการด าเนินการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ และความรู้ เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ศึกษาถึงบทบาทการ
กระจายสินค้า โดยเน้นการจัดช่องทางการจัดจ าหน่าย และการ
แจกจ่ายผลิตภัณฑ์ ระบบงานการจัดจ าหน่าย การเลือกช่องทางการ
จัดจ าหน่ายการคัดเลือกคนกลาง บทบาทและหน้าที่ของคนกลาง 
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรในช่องทางการตลาด การจัดระบบการ
แจกจ่ายผลิตภัณฑ์ และการบริการลูกค้า โดยมุ่งเน้นด้านโลจิสติกส์
และซัพพลายเชนระดับโลก 

36. MLM324 การประกันภัยทางธุรกิจโลจิสติกส์  3(3-0-6) 30. MLM324 การประกันภัยทางธุรกิจโลจิสติกส์ 3(3-0-6) คงเดิม 
 Insurance on Logistics Business 

ลักษณะและขอบเขตของธุรกิจประเภทต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ กฎเกณฑ์และมาตรฐานการประกันภัยในโลจิสติกส์ 

Insurance on Logistics Business 
ลักษณะและขอบเขตของธุรกิจประเภทต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ กฎเกณฑ์และมาตรฐานการประกันภัยใน 
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ลักษณะความเสี่ยงภัยในการประกอบธุรกิจและเขตความคุ้มครองตามกรรม
ธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้อง 

โลจิสติกส์ ลักษณะความเสี่ยงภัยในการประกอบธุรกิจและเขตความ
คุ้มครองตามกรรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้อง 

37. MLM313 การจัดการการจัดหาและจัดซ้ือ  3(3-0-6) 31. MLM213 การจัดซ้ือสมัยใหม่  3(3-0-6) ปรับเป็นรายวิชา MLM213 การจัดซ้ือ
สมัยใหม่ ใหส้อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสตูรและเพื่อให้เนื้อหามีความ
ครอบคลมุทันสมัยมากขึ้น 

Procurement and Purchasing Management 
ศึกษา บทบาทและความส าคัญของการจัดซื้อ และการ

จัดหาในแง่ของโซ่อุปทาน กระบวนการในการตัดสินใจซื้อ หลักในการจัดซื้อ 
และการจัดหาในแง่ของโซ่อุปทาน กระบวนการในการตัดสินใจซื้อ หลักใน
การจัดซื้อ การวิจัยการจัดซื้อ การตัดสินใจผลิตเองหรือซื้อ การจัดซื้อและ
การวางกลยุทธ์ธุรกิจ การวางแผนและการก าหนดนโยบายการจัดซื้อ การ
ประเมินผลการจัดซื้อ การรับการเก็บรักษาพัสดุ การประเมินและการ
ควบคุมพัสดุ  การวัดและประเมินผู้ขายปัจจัยการผลิต การบริหาร
ความสัมพันธ์ผู้จัดจ าหน่าย ตลอดจนการจัดซื้อ จัดหาแบบอิเลคทรอนิกส์ 
เทคนิคการเจรจาต่อรอง การวางแผนยุทธวิธีและขั้นตอนในการเจรจา
ต่อรอง และจรรยาบรรณของนักจัดซื้อ 

Procurement and Purchasing 
ศึกษา บทบาทและความส าคัญของการจัดซื้อ 

สมัยใหม่และการจัดหาในแง่ของโซ่อุปทาน กระบวนการในการ
ตัดสินใจซื้อ หลักในการจัดซื้อ การวางแผนและการก าหนดนโยบาย
การจัดซื้อ การประเมินผลการจัดซื้อ การประเมินและการควบคุมพัสดุ 
การวัดและประเมินผู้ขายปัจจัยการผลิต การบริหารความสัมพันธ์ผู้จัด
จ าหน่าย ตลอดจนการจัดซื้อ จัดหาแบบอิเลคทรอนิกส์ เทคนิคการ
เจรจาต่อรอง การวางแผนยุทธวิธีและขั้นตอนในการเจรจาต่อรอง 
และจรรยาบรรณของนักจัดซื้อ  

38. MLM407 การจัดการซัพพลายเชนระดับโลก 3(3-0-6) - ยกเลิก MLM407 การจัดการซัพพลาย
เชนระดับโลก โดยปรับเนื้อหาเข้าไปแทรก
ในรายวิชา MLM316 การขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบและกระจายสินค้าระดับโลก 
แทน เพ่ือใหส้อดคล้องกับหลักสูตรและ
เพื่อให้เนื้อหาทันสมัยมากขึ้น 

Global Supply Chain Management 
ความส าคัญของโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระหว่าง

ประเทศ บทบาทความส าคัญของเขตการค้าเสรี ปัจจัยที่ส าคัญและ
ประโยชน์ของการท า Global Sourcing การวางสถานที่ตั้งเชิงกลยุทธ์ใน
ระดับ (Global Facility Location) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ข้อมูลสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้องในการจัดการโลจิสติกส์และ 
ซัพพลายเชนระหว่างประเทศ 
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39. MLM314 การจัดการต้นทุนโลจิสตกิส ์ 3(3-0-6) 32. MLM314 การจัดการต้นทุนโลจิสตกิส ์ 3(2-2-5) ปรับเป็นรายวิชา MLM314 การจัดการ

ต้นทุนโลจสิติกส์ และปรับ น(ท-ป-ศ)  ให้
สอดคล้องกับหลักสตูรและเพื่อให้เนื้อหา
ทันสมัยมากข้ึน และปรับเป็นรายวิชาเชิง
ปฏิบัติการด้วย 

Logistics Cost  Management 
การศึกษาองค์ประกอบของต้นทุนการผลิตและการ

จัดส่งสินค้า การวิเคราะห์ต้นทุน การจัดเก็บ การจัดส่ง และการรับคืนสินค้า 
การประเมินทางเลือกเพื่อการตัดสินใจ และการแสวงหาทางเลือกใหม่ในการ
บริหารระบบโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดความสูญเสียจาก
ระบบโลจิสติกส์ที่ด้อยประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม 
(Activity Based Costing) องค์ประกอบของต้นทุน โลจิสติกส์ การวิเคราะห์
ตน้ทุนโลจิสติกส์ การควบคุมต้นทุนโลจิสติกส์ และการลดต้นทุนโลจิสติกส์ 

Logistics Cost  Management 
การศึกษาองค์ประกอบของต้นทุนการผลิตและ

การจัดส่งสินค้า การวิเคราะห์ต้นทุน การจัดเก็บ การจัดส่ง และการ
รับคืนสินค้า การประเมินทางเลือกเพื่อการตัดสินใจ และการแสวงหา
ทางเลือกใหม่ในการบริหารระบบโลจิสติกส์เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ และ
ลดความสูญเสียจากระบบโลจิสติกส์ที่ด้อยประสิทธิภาพ ฝึกปฏิบัติการ
วิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity Based Costing) องค์ประกอบ
ของต้นทุน โลจิสติกส์ การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ การควบคุม
ต้นทุนโลจิสติกส์ และการปฏิบัติลดต้นทุนโลจิสติกส์ 

41. MLM315 การจัดการการกระจายสินค้าและวัตถุดิบ 3(3-0-6) - ยกเลิก MLM315 การจัดการการ
กระจายสนิค้าและวัตถุดิบ โดยปรับ
เนื้อหาเข้าไปแทรกในรายวิชา MLM316 
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและ
กระจายสนิค้าระดับโลก แทน เพ่ือให้
สอดคล้องกับหลักสตูรและเพื่อให้เนื้อหา
ทันสมัยมากข้ึน 

Physical and Material Distribution 
Management 

ศึกษาถึงบทบาทการกระจายสินค้า โดยเน้นการจัด
ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ ระบบงานการจัด
จ าหน่าย การเลือกช่องทางการจัดจ าหน่าย การคัดเลือกคนกลาง บทบาท
และหน้าที่ของคนกลาง ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรในช่องทางการตลาด 
การจัดระบบการแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ และการบริการลูกค้า โดยมุ่งเน้นด้าน 
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
- 33. MLM214 การจัดการโลจิสติกสส์มัยใหม ่ 3(3-0-6) รายวิชาใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตร

และมีเนื้อหาที่ครอบกคลุมและทันสมัยมาก
ขึ้น 

Modern Logistics Management  
การด าเนินการ การวิเคราะห์ความสูญเปล่าด้วย

เครื่องมือต่างๆ  เทคนิคในการเพิ่มความยืดหยุ่นของกระบวนการผลิต 
เทคนิคในการปรับเรียบ (ระบบการผลิตแบบดึง ระบบคัมบัง การ
ก าหนดขนาดการผลิต ปรับสมดุลการผลิต เป็นต้น) และเทคนิคการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) วิธีการทางซิก-ซิกม่า ตั้งแต่ การระบุ
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ปัญหา (เทคนิคในการระบุปัญหา และเมตริกซ์ทางซิก-ซิกม่า) การวัด 
การวิเคราะห์ การปรับปรุง และการควบคุมการจัดการตามแนวคิดลีน 
โดยการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาต่างๆ 

-  34. MLM343 การจัดการซัพพลายเชนสีเขียว
เพ่ือความยั่งยืน 

3(3-0-6) เพ่ิมรายวิชาขึ้นมาใหม่ เป็นรายวิชา . 
MLM343 การจัดการซัพพลายเชนสีเขียว
เพ่ือความยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักสตูรและมเีนื้อหาท่ีทันสมยัมากข้ึน 

Green Supply Chain Management for 
Sustainable 

ศึกษาความหมาย บทบาท ความส าคัญ ความ 
สัมพันธ์ของการจัดการซัพพลายเชนกับสิ่ งแวดล้อม แนวคิด 
ซัพพลายเชนกับสิ่งแวดล้อม หรือความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ผลิตภัณฑ์ การจัดหา การจัดซื้อ การผลิต การจัดเก็บ การขนส่ง  
โลจิสติกส์ย้อนกลับ แนวคิดการน าพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการลดและการจัดการของเสีย นโยบายและ 
กลยุทธ์การจัดการสิ่งแวดล้อมกับซัพพลายเชนเพื่อความยั่งยืน 
ตลอดจนแนวโน้มการพัฒนาการจัดการซัพพลายเชนสีเขียวเพื่อความ
ยั่งยืนในอนาคต  

- 35. MLM345 การจ าลองสถานการณ์และการ
ตัดสินใจส าหรับซัพพลายเชน 

3(2-2-5) เพ่ิมรายวิชาขึ้นมาใหม่ เป็นรายวิชา . 
MLM345 การจ าลองสถานการณ์และการ
ตัดสินใจส าหรับซัพพลายเชน เพือ่ให้
สอดคล้องกับหลักสตูรและมเีนื้อหาที่
ทันสมัยมากข้ึน และเป็นรายวิชาเชิง
ปฏิบัติการด้วย 

Simulation and Decision Making for Supply 
Chain 

ความหมายและประโยชน์ของการจ าลอง
สถานการณ์ ความส าคัญของแบบจ าลอง และขั้นตอนของการจ าลอง
สถานการณ์ ครอบคลุม การก าหนดปัญหา การรวบรวม และการ
วิเคราะห์ข้อมูล การสร้างตัวแบบ การสร้างตัวเลขสุ่ม การตรวจสอบ 
ทดสอบความถูกต้องแม่นย าของตัวแบบ การออกแบบการทดลองและ
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การท าการทดลอง การประเมินผลลัพธ์ รวมถึง เทคนิคการจ าลอง
ปัญหาและการตัดสินใจส าหรับซัพพลายเชน 

- 36. MLM346 การจัดการธุรกิจการค้าชายแดน 3(3-0-6) รายวิชาใหม่ (กลุ่มวิชาเลือก) 
 Cross-Border Trade Business Management 

ศึกษาเศรษฐกิจและโลจิสติกส์ระดับมหภาค 
ความส าคัญของโลจิสติกส์กับการพัฒนาเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียน ลักษณะโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการ
พัฒนาระบบนโยบาย การเช่ือมโยงโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 
กระบวนการขับเคลื่อนโลจิสติกส์ แนวคิดและรูปแบบในการประกอบ
ธุรกิจการค้ากลยุทธ์และยุทธวิธีการจัดการการค้าชายแดน ขั้นตอน
การค้าชายแดน แนวปฏิบัติ การด าเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
การเช่ือมโยงสาธารณูปโภคพื้นฐานทางด้านโลจิสติกส์ การวิเคราะห์
ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
ของไทย 

 37. MLM341 การประกันภัยทางธุรกิจโลจิสติกส์ 3(3-0-6) รายวิชาใหม่ 
Insurance on Logistics Business 
ลักษณะและขอบเขตของธุรกิจประเภทต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ กฎเกณฑ์และมาตรฐานการประกันภัยใน 
โลจิสติกส์ ลักษณะความเสี่ยงภัยในการประกอบธุรกิจและเขตความ
คุ้มครองตามกรรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้อง  

- 38. MLM327 หัวข้ อ พิ เศษส าห รับ โครงการ
พิเศษโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

2(90) รายวิชาใหม่ 

Special Topic for Professional Experience 
in Logistics and Supply Chain 

ศึกษาค้นคว้าข้อมูล แนวคิดหลักการ เทคนิค
เครื่องมือแก้ปัญหา นวัตกรรมและ/หรือพัฒนาการใหม่ที่น่าสนใจ  
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กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการท างาน จัดท าข้อเสนอโครงร่าง
โครงการจากการท างาน และเสนอต่อกรรมการเพื่อพิจารณาหัวข้อ ให้
เกิดการพัฒนากระบวนคิดวิเคราะห์และเสริมความคิดให้กับนักศึกษา
ในการท างานในอนาคต 

- 39. MLM422 โครงการพิเศษโลจิสติกส์และ 
ซัพพลายเชน  

7(960) รายวิชาใหม่ 

                        รายวิชาบังคับก่อน : MLM414  การวิจัยธุรกิจ
ส าหรับโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

                        การค้นคว้าข้อมูล แนวคิดหลักการ เทคนิค
เครื่องมือแก้ปัญหา นวัตกรรมและ/หรือพัฒนาการใหม่ที่น่าสนใจ 
กระบวนการแก้ปัญหา เพื่อจัดท าโครงการพิเศษภายในสถาน
ประกอบการของทางราชการหรือเอกชน ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์  หรือซัพพลายเชน โดยมีอาจารย์
ควบคุมดูแลในฐานะที่ปรึกษาอย่างน้อย 1 ท่านและต้องผ่านการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตร โดยจัดให้มีการน าเสนออภิปราย
ผล และน าผลจากโครงการไปใช้ในการปฏิบัติจริง  

 

 
 



   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ญ 
แผนบริหารความเสี่ยง 
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แผนบริหารความเสี่ยง 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
ระบุความเสี่ยง 
 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
การพัฒนาหลักสูตร ปัญหาเรื่องการประเมินหลักสูตรเพื่อปรับปรุงหลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาบางคนอาจจะไม่สามารถศึกษาให้ส าเร็จตามแผนการศึกษาท่ีก าหนด 
การจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้ศึกษา ปัญหาการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้นักศึกษาในต่างประเทศ 
การท าวิจัย/ผลงานวิชาการ อาจารย์มีภาระงานที่ได้รับมอบหมายมากท าให้มีเวลาไม่เพียงพอในการท าวิจัย/ผลงาน

วิชาการ 
การพัฒนานักศึกษา ปัญหาการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
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การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 

ความเสี่ยง 
(ภารกิจหลัก/ 

กิจกรรมของหลักสูตร) 
รายละเอียดความสูญเสีย (ปัจจัยเสี่ยง) 

โอกาสที่
จะเกิด 

 

ผลกระทบ
ความ
รุนแรง 

คะแนน
ความเสี่ยง 

(ระดับ
ความเสี่ยง) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(1) (2) (1)x(2)  
การพัฒนาหลักสูตร การประเมินหลักสูตรเพื่อน าผลไปปรับปรุงหลักสูตรอาจมีปัญหาเรื่องการ

ติดตามผลบัณฑิตที่เป็นนักศึกษาท่ีไม่ได้เรียนกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์อาจได้
ข้อมูลไม่ครบถ้วน 

3 2 6 1 

การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาบางคนอาจจะไม่สามารถศึกษาให้ส าเร็จตามแผนการศึกษาท่ี
ก าหนดอันเนื่องมาจาก ปัญหาพฤติกรรมการเรียน 

4 2 8 1 

การจัดฝึกประสบการณ์
วิชาชีพให้นักศึกษา 

การจัดประสบการณ์วิชาชีพ 2 2 4 1 

การท าวิจัย/ 
ผลงานทางวิชาการ 

อาจารย์มีภาระงานที่ได้รับมอบหมายมากท าให้มีเวลาไม่เพียงพอในการ
ท างานวิจัย/ผลงานวิชาการ 

4 3 12 2 

การพัฒนานักศึกษา การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอาจจะท าได้ไม่เต็มที่เนื่องจากปัญหาส่วนตัว
ของนักศึกษา/ปัญหาครอบครัว 

4 4 16 2 

 
หมายเหตุ  ระดับความเสี่ยง 3 มีค่าระหว่าง 20-25 (ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้), 2 มีค่าระหว่าง 0-19 (ความเสี่ยงสูง)  

และ 1 มีค่าระหว่าง 1-9 (ความเสี่ยงที่ยอมรับได้) 
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การก าหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 
 

ล าดับ 

ความเสี่ยง 
(ภารกิจหลัก/ 

กิจกรรมของหลักสูตร) 
การควบคุมท่ีควรจะมี 

โอกาสที่จะเกิด การควบคุมท่ีมี
อยู่แล้วได้ผล

หรือไม่ 

วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง 

หมายเหตุ 

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

การติดตามผลบัณฑิต 
  

ควบคุม  

2 การจัดการเรียนการสอน จัดสอนซ่อมเสริมเพื่อให้นักศึกษาส าเร็จ
การศึกษาตามที่ก าหนด 

  
ควบคุม  

3 การจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ให้นักศึกษา 

การจัดโครงการเพ่ือของบประมาณในการ
นิเทศและประเมินผลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในต่างประเทศของนักศึกษา 

  

ควบคุม  

4 การท าวิจัย/ผลงานทางวิชาการ เสนอให้มหาวิทยาลัยและภาระงานสอน
ของอาจารย์และส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัย
และผลงานทางวิชาการเพ่ิมมากข้ึน 

  

ควบคุม  

5 การพัฒนานักศึกษา จัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือดูแลให้ค าแนะน า 
ตลอดจนศึกษาปัญหาและเสนอแนว
ทางแก้ไข 

  

ควบคุม  

 
หมายเหตุ ช่อง 3  หมายถึง มี  หมายถึง มีแต่ไม่สมบูรณ์  หมายถึง ไม่มี 
             ช่อง 4  หมายถึง ได้ผลตามที่คาดหมาย  หมายถึง ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์   หมายถึง ไม่มีผลตามท่ีคาดหมาย 
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แผนการด าเนนิงานการจัดการความเสี่ยง 
 
กระบวนการปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของเรื่องที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของ

การควบคุม 

การควบคุมท่ีที่มีอยู่ โอกาสที่จะเกิด 
การจัดการ 
ความเสี่ยง 

วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง 

กิจกรรมควบคุม 
(แผนการปรับปรุง

การควบคุม) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

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

การควบคุมเพ่ือป้องกัน ปานกลาง 5 -  ภายในปี
การศึกษา2563/
คณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนของ
นักศึกษา 

การควบคุมเพ่ือป้องกัน ปานกลาง 3 -  ภายในปี
การศึกษา2563/
คณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร 

โครงการนิเทศและ
ประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ    
ในต่างประเทศ 

- ปานกลาง 4 -  ภายในปี
การศึกษา2563/
คณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร 
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กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม/

ด้านของเรื่องที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของ

การควบคุม 

การควบคุมท่ีที่มีอยู่ โอกาสที่จะเกิด 
การจัดการ 
ความเสี่ยง 

วิธีการ
จัดการ

ความเสี่ยง 

กิจกรรมควบคุม 
(แผนการปรับปรุงการ

ควบคุม) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์เพ่ือ
เข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

การควบคุมเพ่ือป้องกัน สูง 2 - จัดอบรมการเขียน
ผลงานทางการวิชาการ 

ภายในปี
การศึกษา2563/
คณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร 

โครงการปรับปรุงระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาและ
ระบบการให้ค าปรึกษา 

การควบคุมเพ่ือป้องกัน สูงมาก 1 - จัดอบรมจิตวิทยาวัยรุ่น
ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษา
และจัดอบรมคุณธรรม

จริยธรรมให้แก่
นักศึกษา 

ภายในปี
การศึกษา2563/
คณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 


