มคอ.2
รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คณะวิทยาการจัดการ
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

2. ชื่อปริญญาสาขาวิชา
ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ)

: หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
: Bachelor of Business Administration
Program in Logistics Management

: บริ หารธุ รกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์ )
: บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์ )
: Bachelor of Business Administration (Logistics Management)
: B.B.A. (Logistics Management)

3. วิชาเอก
การจัดการโลจิสติกส์
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
จํานวนหน่วยกิตที่เรี ยนตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 135 หน่วยกิต
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5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
เป็ นหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี
หลักสู ตร4 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณระดั
วุฒิ บอุดมศึกษาแห่งชาติ.ศ.พ2552
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับทั้งนิสิต นักศึกษาไทย และนิสิต นักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่จดั การเรี ยนการสอน
โดยตรง
5.5 การให้ การให้ ปริญญาแก่ ผ้ สู าเร็จการศึกษา
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรจะได้รับปริ ญญาบริ หารธุ รกิจบัสาขาวิ
ณฑิต ชาการจัดการ
โลจิสติกส์
6. สถานภาพของหลักสู ตร และการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
6.1 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสู ตร ปรับปรุ ง พ.ศ. 2554
กําหนดเปิ ดสอนภาคการศึ กษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555 โดยหลักสู ตรนี้ปรับปรุ งจากหลักสู ตร
บริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และปฏิบตั ิการ พ.ศ. 2552
6.2 คณะกรรมการประจําคณะวิทยการจัดการ อนุมตั ิเห็นชอบหลักสู ตรวันที่ 23 ตุลาคม พ .ศ.
2554
6.3 คณะกรรมการสภาวิชาการ อนุมตั ิให้เห็นชอบหลักสู ตร ครั้งที่ 13 วันที่ 5 ธันวามคม 2554
6.4 คณะกรรมสภามหาวิทยาลัย อนุมตั ิให้เห็นชอบหลักสู ตร ครั้งที่ 2 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555
7. หลักสู ตรจะมีความพร้อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริ ญ ญาตรี สาขาการจัดการโลจิสติ กส์ ในปี การศึกษา 2557 หลังเปิ ดดําเนินการสอนหลัสูตร
ปรับรุ ง 2 ปี
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8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
ภาคราชการ
เจ้าหน้าที่ใน หน่วย งานของรัฐ เช่น สํานักนโยบายและแผนการขนส่ งและจราจร (สนข .)
กระทรวงคมนาคม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร กรมศุ ลกากร กระทรวงการคลัง
สํานักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมและแห่งชาติ สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวง
พาณิ ชย์ สภาผูส้ ่ งสิ นค้าทางเรื อแห่งประเทศไทย (สรท)
ภาคเอกชน
ประกอบอาชีพตามสถานประกอบการ เป็ น เจ้าหน้าที่ต่างๆ เช่น ฝ่ ายจัดซื้ อ ฝ่ ายผลิฝ่ ตายจัดส่ งและ
คลัง สิ นค้า ฝ่ ายควบคุมวัตถุดิบ ฝ่ ายซับพลายเชน /โลจิสติกส์ ฝ่ ายการขนส่ ง และในระดับบริ หาร
ทํางานด้านการวิเคราะห์เกี่ยวกับโลจิสติกส์ ผูว้ างแผนและจัดการวัตถุดิบ นักวิเคร าะห์การปฏิบตั ิการ
หรื อโซ่-อุปทาน ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซื้ อฝ่ ายขนส่ ง
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9. ชื่อ เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตร
เ
ลําดับที่

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก
(สาขาวิชา), สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา, ปี ทีส่ าเร็จการศึกษา

1

เลขประจําตัว
ประชาชน
3-1020-01746-83-7 อาจารย์

2

3-3601-00400-18-5 อาจารย์

นางสาวธีร์วรา บวชชัยภูมิ บธ.บ (อุตสาหกรรมการบริ การ) , มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2553.
บธ.ม (การจัดการโลจิสติกส์), มหาวิทยาลัยรามคําแหง , 2552.
ศศ .บ (การบริ หาร ธุรกิจ ), สถาบันราชภัฏราชนคริ นทร
ฉะเชิงเทรา, 2543.

3

3-1021-00774-25-9 อาจารย์

นายณัฐพนธ์ เกษสาคร

4

5-6011-00011-74-0 อาจารย์

นางสาวพรพิมล สายแก้ว บธ.ม (การจัดการโลจิสติกส์), มหาวิทยาลัยรามคําแหง , 2552.
บธ.ม (การบริ หารธุรกิจ ) , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ,
2551.
บธ.ม (การบัญชี), มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2544.

5

3-1022-00174-23-7 อาจารย์

นางสาวภัทิรา มาศมาลัย M.B.A. (Finance & International Business), St. Thomas
University, U.S.A., 2540
วท.บ. (สถิติ), ม.ศรี นคริ นทร์ฯ, 2537.

นางนิตยา มณี วงศ์

M.B.A (Logistics Management), Royal Melbourne Institute Of
Technology, Australia, 2541.
กศบ. (ภาษาอังกฤษ), ม. ศรี นทรคริ นทรวิโรฒปทุมวัน, 2532.

บธ.ม (การจัดการโลจิสติกส์), มหาวิทยาลัยรามคําแหง , 2552.
วท.บ( ฟิ สิ กส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
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10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
สถานที่ต้ งั ของ คณะวิทยาก ารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้าพระยาเป็ นหลัก และ มี
สถานที่ฝึกปฏิบตั ิการ ภายนอกมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ของท้องถิ่น
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จะมีการจัดตั้งประชาคมอาเซี ยน ซึ่ งปร ะเทศไทยเป็ นหนึ่งในประเทศ
สมาชิก ทั้งนี้ทางสํานักง านพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มีการกําหนดแผนและยุทธศาสตร์
ในการพัฒนาประเทศทุกด้านเพื่อการเตรี ยมพร้อมในการแข่งขัน โดยมีการเร่ งรัดและพัฒนาในหลาย
ด้านรวมถึง องค์ความรู้ เทคโน โลยี และบุคลากรด้านโลจิสติกส์ จึงมี ความต้องการ ผูท้ ี่มีความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญที่มากขึ้น ในสายงานนี้ การพัฒนาองค์ความรู้ดา้ นโลจิสติกส์เพื่อ ให้
นักศึกษาเข้าใจ และสามารถแก้ไขปั ญหางานในสายงาน และทําให้นกั ศึกษาได้เป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริ หารจัดการโลจิสติกส์ของภาครัฐและเอกชนเต็มความสามารถ
เพื่อมุ่งการลดต้นทุนในกระบวนธุ รกิจ และเสริ มความเข้มแข็งและเพื่อสอดรับความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นต่อการเปิ ดการค้าเสรี ในอนาคต
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
ในการจั ดทําหลักสู ตรนี้ให้มีความสอดคล้องกันระหว่างการพัฒนาเศ รษฐกิจและการพัฒนา
สังคมวัฒนธรรมสถาบันจึงมุ่งมัน่ ให้บณั ฑิต เป็ นผูม้ ีภูมิปัญญาและความสามารถนํา แนวคิดใหม่
นวัตกรรมและเทคโนโลยี มาใช้ร่วม กันกับบริ บททางสังคมและวัฒนธรรม และเป็ นผูม้ ีความรู้
ความสามารถในการผลักดันความ คิดและแรงบันดาลใจของการจัดการโลจิสติกส์จากนามธรรม
สร้างสรรค์เป็ นรู ปธรรมเพื่อพัฒนาวิถีชีวติ และสังคม
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
การขาดแคลนบุค ลากรจํานวนมากในสาขา วิชาการ จัดการ โลจิสติกส์ การเปลี่ยน
สภาพแวดล้อม และการพัฒนาความก้าวลํ้าเทคโนโลยีที่ทนั สมัยที่มีองค์ความรู ้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง จึงมีความจําเป็ นต้องพัฒนาหลักสู ตรเชิงรุ กและเชิงรับ ที่สร้างศักยภาพ ในการผลิตบุคลากร
ด้านการจัดการ
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โลจิ สติกส์ ในภาครัฐและภาคธุ รกิจ โดยกําลังคนที่ผลิตจะต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบตั ิงานได้ทนั ที
และมีศกั ยภาพสู งในการพัฒนาตน เองให้เข้ากับองค์กรที่เข้าทํางา น โดยยึดความเป็ นมืออาชีพ มี
คุณธรรม จริ ยธรรม เป็ นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิต บัณฑิตมีคุณธรรม จริ ยธรรม มีความรู้ทางวิชา
มีความสามารถเฉพาะทางในด้านวิชาชีพ มีทกั ษะทางปั ญญา มีทกั ษะในการนําความรู ้สู่สากลไปปรับ
ประยุกต์ใช้กบั ท้องถิ่น (TRENDS MODEL) มีทกั ษะทางสังคม มีทกั ษะในการวิเคราะห์ การสื่ อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีจิตสาธารณะ เห็นคุณค่าและภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็ นไทย นอกจากนั้น บัณฑิตต้องมีคุณธ รรมนําความรู ้ ความคิดเชิงกว้าง เชิงลึก เพื่อสร้างคุณค่าใน
ระบบการทํางานในโลจิสติกส์ และตอบรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อการเปิ ดการค้าเสรี ในอนาคต
ของ ประชาคมอาเซียน AEC (Asean Economic Community) จึงต้องเตรี ยมพร้อมในการเปิ ดการค้า
ในปี 2015 การเร่ งสร้างบุคลากร ที่เน้นการใช้ภาษาเพื่อให้บณั ฑิตสามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
มาตรา ๗ ให้มหาวิทยาลัยเป็ นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริ มสร้างพลังปั ญญา
ของแผ่นดิน ฟื้ นฟูพลังการเรี ย นรู ้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรร ค์ศิลปวิทยา เพื่อความ
เจริ ญก้าวหน้าอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนของปวงชน มีส่วนร่ วมในการจัดการ การบํารุ งรักษา การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างสมดุลและยัง่ ยืน โดยมีวตั ถุประสงค์ให้
การศึกษา ส่ งเสริ มวิชาการและวิชาชีพชั้นสู ง ทําการสอน วิจยั ให้บริ การทา
งวิชาการแก่สังคม
ปรับปรุ ง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู และส่ งเสริ มวิทย
ฐานะครู
มาตรา ๘ ในการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้กาํ หนดภาระหน้าที่
ของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้
(๑) แสวงหาความจริ
งเพื่อสู่ ความเป็ นเลิศทางวิ
ชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิภู่นมิปัญญาไทย
และภูมิปัญญาสากล
(๒) ผลิตบัณฑิต ที่มีความรู ้คู่คุณธรรมสํานึกในความเป็ นไทย มีความรักและผูกพันต่อ
ท้องถิ่น อีกทั้งส่ งเ สริ มการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ ในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้ องถิ่นรู ้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดั งกล่าว จะต้องให้มีจาํ นวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิต
บัณฑิตของประเทศ
(๓) เสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจในคุณค่า ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ
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(๔) เรี ยนรู้และเสริ มสร้างความเข้มแข็งของผูน้ าํ ชุมชน ผูน้ าํ ศาสนาและนักการเมือง
ท้องถิ่นให้มีจิ ตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริ ยธรรม และความสามารถในการบริ หารงานพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่ วนรวม
(๕) เสริ มสร้างความเข็มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็ นวิชาชีพชั้นสู ง
(๖) ประสานความร่ วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(๗) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้นื บ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้
เหมาะสมกับการดํารงชีวติ และการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่ น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อ
ส่ งเสริ มให้เกิดการจัดการ การบํารุ งรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมอย่างสมดุลและยัง่ ยืน
(๘) ศึกษา วิจยั ส่ งเสริ มและสื บสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ ในการ
ปฏิบตั ิภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงได้นาํ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช ภัฎ พ .ศ. 2547 มาเป็ นต้นแบบเพื่อให้สอดคล้องในการให้ความรู ้แก่ นิสิต นักศึกษา ที่สนใจเรี ยน
วิชาการจัดการโลจิสติกส์ มีการฝึ กอบรม มีการ สร้างแบบจําลองหรื อกรณี ศึกษาจริ ง การศึกษาดูงา น
นอกสถานที่ การเชิญวิทยาการที่มีความรู้และประสบการณ์มาเสริ มภาพให้ นิสิต นักศึกษาเข้าใจองค์
รวมมากขึ้น มีการวิจยั พัฒนาเพื่อต่อยอดองค์ความรู ้ในกา รพัฒนาความรู้ความสามารถของนิสิต
นักศึกษา ทั้งยังส่ งเสริ มให้มีจึตสํานึก ทัศนคติ สร้างสรรค์ ความรู ้ ภูมิปัญญา
และทํานุบาํ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม อันเป็ นเอกลักษณ์ของสังคมไทยและสามารถให้บริ การสังคม เป็ นที่ปรึ กษาด้านโลจิ
สติกส์ต่อชุมชนท้องที่ได้ ซึ่ งตรงกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย คือ “สร้างองค์ความรู้ระดับสากล ขยาย
ผลสู่ นานาชาติและท้องถิ่น” “World’s Local University”
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13. ความสั มพันธ์ กับหลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของสถาบัน
หลักสู ตรการจัดการโลจิสติกส์ จะมีความสัมพันธ์กบั หลักสู ตรอื่น และหลักสู ตรในคณะ
ดังนี้
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรนี้ที่เปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่น
กลุ่มรายวิชาที่เป็ นพื้นฐานเฉพาะด้านซึ่ งนิสิตต้องไปเรี ยนในคณะอื่นประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยี
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
13.2 รายวิชาที่เปิ ดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่น
รายวิชาที่เปิ ดสอน ในหลักสู ตรนี้ นิสิต นักศึกษา สาขาวิชาอื่นภายในคณะวิทยาการจัดการ
สามารถเลือกเรี ยนได้ในบางรายวิชาทั้งนี้ตามความสนใจของแต่ละคน นอกจากนี้ นิสิต นักศึกษาต่าง
คณะก็สามารถเลือกเรี ยนเป็ นวิชาเลือกเสรี ได้ เช่น รายวิชาการจัดการโลจิสติกส์ การจัดซื้ อ การจัดการ
คลังสิ นค้า การขนส่ ง การควบคุมสิ นค้าคงคลัง เป็ นต้น
13.3 การบริ หารจัดการ
คณะผูบ้ ริ หารและอาจารย์ผสู ้ อน ร่ วมกันภาควิชาอื่นวางแผนการดําเนินงาน เพื่อกําหนดเนื้อหา
และกลยุทธ์การสอนตลอดจนการวัดและประเมินผล ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตได้บรรลุผลการเรี ยนรู ้ตาม
หลักสู ตรนี้ ส่ วนนิสิต นักศึกษาที่มาเลือกเรี ยน เป็ นวิชาเลือกเสรี น้ นั ก็ตอ้ งมีการประสานกับคณะต้น
สังกัดเพื่อให้ทราบถึงผลการเรี ยนรู ้ของนิสิตว่าสอดคล้องกับหลักสู ตรที่นิสิตเหล่านั้นเรี ยนหรื อไม่
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หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตให้มี วิสัยทัศน์ คุณภาพ คุณธรรมนําความรู้ ความคิดเชิงกว้าง เชิงลึก เพื่อสร้าง
คุณค่า ในระบบการทํางาน โลจิสติกส์ มีความเชื่อมัน่ ในวิชาชีพโลจิสติกส์วา่ เป็ นองค์ประกอบสําคัญ
ของการดําเนินชีวติ ของมนุษย์ เพื่อตอบสน องความสะดวก ประหยัด พร้อมตอบรับการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ วของสภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และรองรับการเปิ ดเสรี การค้าในอนาคต
1.2 ความสาคัญ
การแสวงหาวิธีการต่างๆ เพื่อมุ่งดําเนินธุ รกิจให้มีความโดดเด่นและความอยูร่ อดของบริ ษทั
เพื่อ ต อบสนองรวดเร็ วต่อโลกปั จจุบนั นั้น การจัดการโลจิสติกส์จึงเป็ นเครื่ องมือ สําคัญที่ช่วยให้ธุรกิจ
ดําเนินไปอย่างราบรื่ น ช่วยลดต้นทุนของกิ จกรรมการผลิตและการบริ หารหรื อกระบวนการของ
ซัพพลายเชนด้วยการควบคุม การไหลเวี ยนของวัสดุ สิ นค้า โดยการวางแผน การปฏิบตั ิตามกลไกที่
กําหนดไว้ การประเมินผลการดําเนินงานและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การดําเนินหลักสู ต ร โปรแกรมบริ หารธุ รกิจ สาขาวิชาก ารจัดการโลจิสติกส์ มุ่งให้ผศู้ ึกษาได้
ความรู ้ ความคิดทั้งเชิงกว้างและลึก ในการบริ หารจัดการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้เป็ นอย่าง
ดี นอกจากนั้นยังได้รับความร่ วมมือกับภาคเอกชนสนับสนุนให้ บัณฑิตมีคุณภาพโดยการไปศึกษาดู
งาน ตลอดจนเชิญผูป้ ระกอบการที่มีประสบการณ์สูงมาเป็ นวิทยากรพิเศษ
1.3 วัตถุประสงค์
1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้ท้ งั ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ มีความเข้าใจในการจัดการโลจิสติกส
และให้สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชี พได้
2) เพื่อผลิตบัณฑิต ที่มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม มีจริ ยธรรม และมีจิตสํานึกในความรับผิดชอบ
ต่อท้องถิ่น และสังคม
3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถ คิดวิ เคราะห์ แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้ระบบโลจิ
สติกส์ในการสร้างความสําเร็ จทางอาชีพ
4) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นอย่างประสบผลสําเร็ จ
5) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการโลจิ
กส์อย่าสงเป็
ติ น
ระบบ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง
กลยุทธ์
1. ปรับปรุ งหลักสู ตรการจัดการ
1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงและ
โลจิสติกส์ ให้มีมาตรฐานไม่ต่าํ กว่า ความต้องการกําลังคนในภาคธุ รกิจ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา
เพื่อเป็ นข้อมูลในการพัฒนา
การจัดการ
โลจิสติกส์ที่
หลักสู ตร
กระทรวงศึกษาธิ การกําหนดและ
2. สํารวจความต้องการความรู้
สอดคล้องกับความต้องการของภาค ทักษะของนิสิต นักศึกษาระดับ
ธุ รกิจและภาคอุตสาหกรรม
ปริ ญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์ กับผู ้ประกอบการ เพื่อ
นํามาพัฒนาหลักสู ตร
3. เชิญผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและ
เอกชนมีส่วนร่ วมในการพัฒนา
หลักสู ตร
4. ประสานความ ร่ วมมือกับสถาน
ประกอบการ เพื่อ การจัดการเรี ยน
การสอนและการเตรี ยมการฝึ กงาน
5. ติดตามประเมินหลักสู ตรอย่าง
สมํ่าเสมอ
2 . พัฒนาบุค ลากรเพื่อเพิม่
1. อบรมคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องใน
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลในการ รู ปแบบการสอน เทคนิคการสอน
ให้ความรู ้แก่นิสิต นักศึกษา
การวัดและประเมินผล
3. พัฒนาบุคลากรด้านองค์ความรู้ให้ 1. สนับสนุนบุคลากรในการพัฒนา
ก้าวทันต่อวิวฒั นาการและองค์ความรู ้ องค์ความรู ้ให้กา้ วทันวิวฒั นาการ
ใหม่ในสาขา การจัดการ โลจิสติกส์ ใหม่ เช่นการเข้าสัมมนาทาง
และพัฒนาการ บริ หาร วิชาการและ วิชาการ ประชุมทางวิชาการ
สร้างเสริ มประสบการณ์การนํา
2. สนับสนุนบุคคลากรด้านการ
ความรู้ดา้ น การจัดการ โลจิสติกส์ไป เรี ยนการสอนและทํางานบริ การ
ใช้ปฏิบตั ิงานจริ ง
วิชาการแก่องค์กรภายนอก

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
1. รายงานผลการฝึ กงานใ นบัณพิต
นิพนธ์
2. เอกสารการประสานงานกับภาค
ธุ รกิจ
3. ผูใ้ ช้บณั ฑิตมีความพึงพอใจใน
ทักษะความรู้ ความสามารถในการ
ทํางานโดยเฉลี่ยระดับดี

1. รายงานผลการประเมินการเรี ยน
การสอนอาจารย์
1. หลักฐานการส่ งบุค ลากรเข้ารับ
การฝึ กอบรม /การเข้าร่ วมการ
ประชุม /สัมมนาวิชาการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาการจัดการ
โลจิสติกส์
2. งานบริ การวิชาการต่ออาจารย์ใน
หลักสู ตร
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แผนการพัฒนา/
เปลีย่ นแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้

3. การเขียนบทความ จัดทําตํารา และการ 3. งานวิจยั และงานวิชาการที่นิสิต
เรี ยนเพิ่มเติม
จัดทําขึ้นเพื่อพัฒนาความรู ้และ
4. การเข้าร่ วมเป็ นกรรมการในสมาคม
ประสบการณ์ทาํ งานจริ ง
วิชาชีพ
5. กําหนดให้นิสิต นักศึกษาทํางานด้านวิจยั
เชิงพัฒนา ที่สามารถนําผลที่ได้มาใช้ใน
การดําเนินงานได้จริ งและ เสริ ม สร้าง
ประสบการณ์การนําความรู้ไปใช้การ
ปฏิบตั ิงานจริ ง
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดระบบการศึกษาเป็ นแบบทวิภาค ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรี ยนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั การพิจารณาของคณะกรรมการประจํา
หลักสู ตร
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน - เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ระยะเวลาการศึกษาให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
2.1.1 ต้องสําเร็ จการศึกษาไม่ต่าํ ว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้ า
ทักษะพื้นฐานของนิสิต นักศึกษายังไม่ดีพอ
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพือ่ แก้ ไขปัญหา/ ข้ อจากัดของนิสิตในข้ อ 2.3
2.4.1 สําหรับนิสิต นักศึกษาที่มีปัญหาเกี่ยวกับพื้นฐานความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
คณะจะจัดให้มีการสอนเสริ ม โดยให้นิสิต นักศึกษารุ่ นพี่ให้คาํ แนะนําและสอนเสริ มให้รุ่นน้อง
คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อเป็ นที่ปรึ กษาทางวิชาการ ดังนั้น เมื่อเกิดปั ญหา
นิสิต นักศึกษาก็สามารถปรึ กษาหรื อขอคําแนะนําจากอาจารย์ที่ป รึ กษาได้
2.4.2 การปฐมนิเทศนิสิต นักศึกษาทั้งคณะ แนะนําการดําเนินชีวติ เทคนิคการเรี ยนรู ้ต่างๆใน
มหาวิทยาลัย ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ เช่น การเรี ยนเสริ ม การติดตามผลการเรี ยนของ นิสิต นักศึกษา
พร้อมกับทําความรู ้จกั เป็ นรายบุคคลและแนะนํารุ่ นพี่เพื่อให้การช่วยเหลือ
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2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ปี การศึกษา
2555
2556
2557
2558
2559

ปี ที่ 1
60
60
60
60
60

ปี ที่ 2
60
60
60
60

ปี ที่ 3
60
60
60

ปี ที่ 4
60
60

รวม
60
120
180
240
240

จํานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะจบการศึกษา
คาดว่าจะมีผจู ้ บการศึกษาตลอดหลักสู ตร
ปี ละ60 คน เริ่ มจบการศึกษาปี 2558

หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงจํานวน นิสิตที่รับเข้าขึ้นอยูก่ บั ศักยภาพของคณาจารย์ในสาขาการ
จัดการโลจิสติกส์
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่ วย: บาท)
รายละเอียดรายรับ

2555
2556
ค่าบํารุ งการศึกษา
1,526,000.00 1,869,000.00
ค่าลงทะเบียน
140,000.00 288,000.00
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 130,000.00 143,000.00
รวมรายรับ
1,800,000.00 2,300,000.00

ปี งบประมาณ
2557
2558
2559
2,212,000.00 2,279,000.00 2,262,100.00
432,000.00 1,152,000.00 1,152,000.00
156,000.00 169,000.00 185,900.00
2,800,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00
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2.6.2 งบประมาณรายจ่ าย (หน่ วย:บาท)
หมวดเงิน
1. งบดําเนินการ
1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร
1.2 ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
1.3 ทุนการศึกษา
1.4 รายจ่ายระดับ
มหาวิทยาลัย
รวม (1)
2. งบลงทุน
ค่าครุ ภณั ฑ์
รวม (2)
รวม (1) + (2)
จํานวนนิสิต นักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต
นักศึกษา

ปี งบประมาณ
2557

2555

2556

300,000.00
500,000.00
50,000.00
25,000.00

350,000.000
600,000.00
75,000.00
50,000.00

400,000.00
700,000.00
90,000.00
75,000.00

875,000.00

1,075,000.00

1,265,000.00

2558
450,000.00
900,000.00
140,000.00
115,000.00

2559
450,000.00
900,000.00
140,000.00
115,000.00

1,605,000.00 1,605,000.00

925,000.00 1,225,000.00 1,535,000.00 1,995,000.00 1,995,000.00
925,000.00 1,225,000.00 1,535,000.00 1,995,000.00 1,995,000.00
1,800,000.00 2,3000,000.00 2,8000,000.00 3,6000,000.00 3,600,000.00
60
120
180
240
240
30,000.00
19,166.67
15,555.56
15,000.00
15,000.00
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2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรี ยน และเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการ
จัดการระดับปริ ญญาตรี
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
นิสิต นักศึกษา ที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสู ตรนี้
สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ ทั้งนี้เป็ นไปตามข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีรูปแบบการ
เทียบโอน 2 รู ปแบบ คือ
2.8.1 การเทียบโอนผลการเรี ยน หมายความว่า การขอเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาในระดับ
เดียวกัน ที่ได้เคยศึกษามาแล้วจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น สถาบันเดียวกัน ที่มหาวิทยาลัยรับรองเพื่อใ ช้
นับเป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2.8.2 การเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ หมายความว่า การขอเทียบโอน ความรู้
ทักษะ และประสบการณ์จากการศึกษานอกระบบและ /หรื อการศึกษาตามอัธยาศัยของ นิสิต นักศึกษา
เพื่อนับเป็ นหน่วยกิตเที ยบเท่ารายวิชาตาม หลักสู ตรการศึกษาในมหา วิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา หลักเกณฑ์การเทียบโอน ให้เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ และระเบียบว่าด้วย
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การศึกษาขั้นปริ ญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552
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3. หลักสู ตร และอาจารย์ ผ้ สู อน
3.1. หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 135 หน่ วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้างหลักสู ตร แบ่งเป็ นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาํ หนดไว้ในมาตรฐานหลักสู ตร
ของกระทรวงศึกษาธิ การ ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ไม่นอ้ ยกว่า
1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร
1.2) กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.4) กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่นอ้ ยกว่า
2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2) กลุ่มวิชาบังคับ
2.3) กลุ่มวิชาเลือก ไม่นอ้ ยกว่า
2.5) กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ ยกว่า

30
9
6
6
9
99
42
36
15
6
6

หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต

3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ไม่นอ้ ยกว่า
1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
2001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสารและการสื บค้นสารสนเทศ
Thai for Communication and Information Retrieval
2001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
English for Communication
2001103 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน
Neighboring Lanaguague and Culture

30
หน่วยกิต
9
หน่วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1002101 การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior Devlopment
2002102 สุนทรี ยนิยม
Aesthetic Appreciation

6
หน่วยกิต
3 (3-0-6)

1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
2003101 สังคมไทยและสังคมโลก
Thai and Global Society
2003102 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
Natural Resource and Environments

6
หน่วยกิต
3 (3-0-6)

1.4) กลุ่มวิชา คณิตศาสตร์ วทิ ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
4004101 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ
Science for Quality of Life
4004102 การคิดและการตัดสิ นใจ
Thinking and Decision Making
4004103 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ
Integrated Information Techonology

9
หน่วยกิต
3 (2-2-5)

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่นอ้ ยกว่า

99

หน่วยกิต

2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

42

หน่วยกิต

3000201 สถิติธุรกิจ
Business Statitstics
3000202 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
Business Comunication In English I
3000203 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
Business Communication In English II
3000204 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและ
การภาษีอากร
Business Laws and Taxation
3001100 หลักการตลาด
Principles of Marketing

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

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

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

3 (3-0-6)
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3002100 หลักการจัดการ
Principles of Management
3003400 การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
3004201 การจัดการการผลิตและปฏิบตั ิการ
Production and Operation Mamangement
3005101 การประยุกต์ใช้ซอฟท์แวร์ในงานธุรกิจ
Applied Software in Business
3011100 หลักการบัญชีเบื้องต้น
Introduction to Accounting Principles
3011203 การเงินธุรกิจ
Business Finance
3061102 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
Microeconomics I
3061103 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
Macroeconomics I
3061301 การวิเคราะห์เชิงปริ มาณทางธุรกิจ
Business Quantitative Analaysis
2.2) กลุ่มวิชาบังคับ
3000301 จริ ยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
Business Ethics and Corporate Social Resposibility
3004202 หลักการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
Principles of Logistics and Supply Chain Management
3004207 การจัดการการขนส่งและการจัดการกระจายสิ นค้า
Transportation and Distribution Management
3004204 การจัดการทรัพยากรโลจิสติกส์
Logistics Resources Management
3004301 การจัดการคลังสิ นค้าและการควบคุมสิ นค้าคงคลัง
Warehouse Management and Inventory Control
3004302 ระบบการรวางแผนและควบคุมการผลิต
Production Planning and Control System
3004307 การจัดซื้อในโซ่อุปทาน
Purchasing in Supply Chain

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

36
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

หน่วยกิต
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3004308 การวิจยั ทางการจัดการโลจิสติกส์
Logistics Management Research
3004310 การจัดการโลจิสติกส์เชิงกลยุทธ์
Logistics Strategics Management
3004311 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์
Managerial Information System For Logistics Management
3004312 บัญชีสาํ หรับโลจิสติกส์
Accounting for Logistics
3004402 การสัมมนาการจัดการโลจิสติกส์
Seminar in Logistics Management
2.3) กลุ่มวิชาเลือก
3004203 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
Industrial Psychology and Organization
3004205 การขนส่งต่อเนื่องหลายรู ปแบบ
Multimodal Transportation
3004313 การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า
Customer Relationship Management
3004318 การจัดการการค้าปลีก
Retail Management
3004401 การจัดการกิจการพาณิ ชยนาวี
Marine Management
3004404 การบรรจุภณั ฑ์เพื่อโลจิสติกส์
Packing in Logistics
3004405 การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
International Logistics Management
3004406 การเจรจาต่อรองธุรกิจ
Negotiation in Business
3004408 การใช้ภาษาอังกฤษในโลจิสติกส์
Communication for Logistics Management
3004409 การจัดการความเสี่ ยงสําหรับโลจิสติกส์ และ ซัพพลายเชน
Risk Management for Logistics and supply chain
3004410 การจัดการนวัตกรรมในโลจิสติกส์
Logistics Innovation

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

15
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)

หน่วยกิต
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2.4) กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ

6

หน่วยกิต

3004400 เตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการจัดการโลจิสติกส์
3 (2-2-5)
Preparation for Professional Experience in Logistics Management
3004407 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการจัดการโลจิสติกส์
3 (0-300-0)
Professional Experience in Logistics Management
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิตในรา ยวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา โดยไม่ซ้ าํ กับรายวิชาที่เคยเรี ยนมาแล้ว และต้องไม่เป็ นรายวิชาที่กาํ หนดให้เรี ยน
โดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็ จหลักสูตรของสาขาวิชา

วิชาโท
นิสิต นักศึกษาบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาอื่น ที่ตอ้ งการเลือกเรี ยนสาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์เป็ นวิชาโท ให้นกั ศึกษาเรี ยนวิชาตามที่กาํ หนดไว้ ไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
สําหรับนิสิต นักศึกษาคณะอื่น ที่ตอ้ งการเลือกเรี ยนสาขาวิชาการจัดการโลจิสติสก์เป็ นวิชา
โท ต้อง สอบผ่านวิชา 3002100 หลักการจัดการ และ วิชา 3004201 การจัดการการผลิตและ
ปฏิบตั ิการ เป็ นวิชาพื้นฐานวิชาชีพในหลักสูตรและเลือกวิชาตามที่กาํ หนดไว้ รวมทั้งหมดไม่นอ้ ย
กว่า 15 หน่วยกิต
สําหรับนิสิต นักศึกษาในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ที่ตอ้ งการเลือกเรี ยนวิชาโทสาขาอื่ น
สามารถเลือกลงทะเบียนเรี ยนในสาขาวิชาที่เปิ ดกลุ่มวิชาโทตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยได้
3004202 หลักการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
Principles of Logistics and Supply Chain Management
3004207 การจัดการการขนส่งและการจัดการกระจายสิ นค้า
Transportation and Distribution Management
3004301 การจัดการคลังสิ นค้าและการควบคุมสิ นค้าคงคลัง
Warehouse Management and Inventory Control
3004310 การจัดการโลจิสติกส์เชิงกลยุทธ์
Logistics Strategics Management
3004311 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์
Managerial Information System For Logistics Management

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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3.1.4 แผนการศึกษา
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จัดแผนการเรี ยนรายภาคในระบบทวิภาค ดังนี้ แผนการเรี ยน
หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาการจัดการโลจิสติกส์

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
นก.

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

นก.

วิชาศึกษาทัว่ ไป 5 วิชา

15

วิชาศึกษาทัว่ ไป 5 วิชา

15

วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ

3

วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ

3

3002100 หลักการจัดการ

3

3011101 หลักการบัญชีเบื้องต้น

3

รวม

18

รวม

18

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
วิชาบังคับ
3061102 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
3000202 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3001100 หลักการตลาด
3000201 สถิติธุรกิจ
3005101 การประยุกต์ใช้ซอฟท์แวร์
ในงานธุรกิจ
3004202 หลัการจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทาน
3004207 การจัดการการขนส่งและการ
จัดการกระจายสิ นค้า
รวม

นก.
15
6
3

3061103

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
วิชาบังคับ
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1

3

3000203

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

3000204
3004201

กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจและการภาษี
การจัดการผลิตและปฏิบตั ิการ

3004204

การจัดการทรัพยากรโลจิสติกส์

3
3
3

รหัสวิชา

วิชาเลือก

3

นก.
12
3
3
3
3
3
3
6

3
21

รวม

21
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ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

3006301
3000301
3004301
3003400

ชื่อวิชา
วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
วิชาบังคับ
การวิเคราะห์เชิงปริ มาณทาง
ธุรกิจ
จริ ยธรรมทางธุรกิจและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
การจัดการคลังสิ นค้าและ
ควบคุมสิ นค้าคงคลัง
การจัดการเชิงกลยุทธ์

3004307 การจัดซื้อในโซ่อุปทาน
3004302 ระบบการวางแผนแ
ควบคุมการผลิต
วิชาเลือกเสรี

ละการ

รวม
ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วิชาบังคับ

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
นก.
6
12
3

3
3

รหัสวิชา

ชื่อวิชา
วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
วิชาบังคับ
3011203 การเงินธุรกิจ

นก.
3
12
3

3004310 การจัดการโลจิสติกส์เชิงกลยุทธ์

3

3004311 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
โลจิสติกส์
3004312 บัญชีสาํ หรับโลจิสติกส์

3
3

3

วิชาเลือก

3

3

วิชาเลือกเสรี

3

3
21

รวม

18

นก.
9

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3004407 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
การจัดการโลจิสติกส์

นก.
3

3004402 การสัมมนาการจัดการ
โลจิสติกส์
3004308 การวิจยั ทางการจัดการโลจิสติกส์

3

3004400 เตรี ยมการฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพการจัดการโลจิสติกส์
วิชาเลือก
รวม

3

3

6
15

รวม

3
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
1002101

การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์
3(3-0-6)
Human Behavior Development
หลักความเข้าใจชีวติ การเข้าใจ ตนเองและผูอ้ ื่น การพัฒนาตนเองให้ เป็ นผูม้ ีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่สมบูรณ์ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ การพัฒนาจิตตปั ญญาศึกษา การบริ หารจัดการตนเอง การ
ทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น การพัฒนาภาวะผูน้ าํ การพัฒนความรับผิดชอบต่อสั งคม และการประยุกต์ให้หลักธรรมในการ
ดําเนินชีวติ
2001101

ภาษาไทยเพือ่ การสื่อสารและการสืบค้ นสารสนเทศ
3(3-0-6)
Thai for Communication and Information Retrieval
การใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสารอย่างสร้างสรรค์ การอ่านและการฟังเพื่อ จับใจความ สรุ ปความ วิเคราะห์
ตีความ การพูด และการเขียนในรู ปแบบต่างๆ เพื่อการส่งสารอย่างมีประสิ ทธิภาพ การค้นคว้าหาความรู ้ จากแหล่ง
ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
2001102

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร
3(3-0-6)
Engish for Communication
เข้าใจตีความ บทฟังและบทอ่านที่พบเห็นในชีวติ ประจําวั น แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ภาษาพูดและ
ภาษาเขียนได้เหมาะสมกับบริ บทและวัฒนธรรม นําเสนอข้อมูลเป็ นภาษาอังกฤษทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ น
ทางการ ฝึ กกลยุทธ์ดา้ นกระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียนเพื่อเสริ มสร้างศักยภาพในการสื่ อสารและการแสวงหา
ข้อมูล มีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนภาษาและใช้ภาษาเพื่อการอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
2001103

ภาษาและวัฒนธรรมเพือ่ นบ้ าน
3(3-0-6)
Neighboring Language and Culture
ลักษณะและความเป็ นมาของภาษาเพื่อนบ้าน วัฒนธรรมและประเพณี ของแต่ละภาษา การออกเสี ยง /
การเขียนพยัญชนะและสระ พัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเน้นที่ทกั ษะการฟัง พูด และ
อ่าน เพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
2002102

สุ นทรียนิยม
Aesthetic Appreciation
3(3-0-6)
ศาสตร์ความงามของศิลปะ 3 สาขา คือ ดนตรี ทัศนศิลป์ และศิลปะการแสดง ในแง่ของต้นกําเนิด
พัฒนาการ วิธีการรับรู ้และประสบการณ์ทางสุนทรี ยภาพ ในระดับรําลึก ระดับความคุน้ เคยและระดับความซาบซึ้ง
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2003101

สังคมไทยและสังคมโลก
Thai and Global Society
3(3-0-6)
พลวัตสังคมในมิติของสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองยุคโลกาภิวตั น์ โดยศึกษา
สถานการณ์ และผลกระ ทบต่อสังคมไทยและสังคมโลก การจัดการสังคมโดยดําเนินชีวติ ยึดหลักความพอเพียง
เพื่อให้เกิดการปรับตัวอย่างรู ้เท่าทันโลก
2003102

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
Natural Resources and Environments
3(3-0-6)
ความหมาย ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม ความ สัมพันธ์เชิงระบบระหว่างมนุษย์
กับสิ่ งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการ
และกิจกรรมที่ใช้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม นวัตกรรมเทคโนโลยี มาตรการต่างๆ
ปั ญหาและสถานการณ์ดา้ นสิ่ งแวดล้อมใ นปั จจุบนั การมีส่วนร่ วมและวิถีชีวติ ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่ งแวดล้อม
4004101

วิทยาศาสตร์ เพือ่ คุณภาพชีวติ
Science for Quality of Life
3(2-2-5)
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้วทิ ยาศาสตร์ในการสื่ อสารและการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น การ
ดูแลรักษาสุขภาพ กิจกรรมทักษะการเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
ปรับปรุ งคุณภาพชีวติ ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
4004102

การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
3(2-2-5)
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ขอ้ มูลและข่าวสาร
ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล กระบวนการตัดสิ นใจ กําหนดการเชิงเส้น และคณิ ตศาสตร์พ้นื ฐานสําหรับ
ชีวติ ประจําวัน
4004103

เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ
Integrated Information Technology
3(2-2-5)
บทบาทความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครื อข่าย การเรี ยนรู ้ และ
ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้งานอินเทอร์เน็ต จริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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3000201

สถิตธิ ุรกิจ
Business Statistics

3(3-0-6)

ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับสถิติและการนําความรู ้ไปป ระยุกต์ใช้ จริ ยธรรมในการเก็บสถิติขอ้ มูล การเก็บ
รวบรวม และการนําเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็ นของตัวแปร
สุ่มประชากร และการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าการทดสอบสมมุติฐาน การทดสอบไคส์แควร์ การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน สถิติน อนพาราเมตริ ก การวิเคราะห์ สหสัมพันธ์ และการถดถอย อนุกรมเวลา เลขดัชนี การพยากรณ์
และการตัดสิ นใจทางธุรกิจ
3000202

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3 (3-0-6)
Business Communication in English 1
รู ปแบบการสื่ อสารที่ใช้ในเชิงธุรกิจและในที่ทาํ งาน การใช้คาํ ศัพท์ และหลัก การใช้คาํ พูดในเชิง
ธุรกิจ คําศัพท์ทางธุรกิจต่างๆ ที่ใช้ในองค์กร คําศัพท์ในกลุ่มขอ งตําแหน่งงาน และหน้าที่การทํางาน รู ปแบบการ
สนทนาทางโทรศัพท์ รู ปแบบการติดต่อประสานงานต่างๆ ในที่ทาํ งาน การฝากข้อความ การบันทึกข้อความสั้น
ประกาศต่างๆ การเขียนจดหมายขอราคาสิ นค้า ใบเสนอร
าคาและการสัง่ ซื้อสิ นค้า รวมถึงรายละเอียดและ
กระบวนการสมัครงานในตําแหน่งต่างๆ
3000203

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3 (3-0-6)
Business Communication in English 2
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่ อน: 300202 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
รู ปแบบการสื่ อสารทางธุรกิจโดยมุ่งเน้นการใช้ภา ษาสากลทัว่ โลกในการทําการค้าในประเทศและ
ระหว่างประเทศที่มีความห ลากหลายในแต่ละสายงาน การนําเข้า - ส่งออก การพาณิ ชย์นาวี ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจ
โรงแรม โดยจะศึกษาถึงวิธีการสื่ อสารในรู ปแบบต่างๆ การเขียนรายงาน การนําเสนอรายละเอียดตัวสิ นค้า เครื่ องมือ
ต่างๆ และเทคโนโลยีที่จาํ เป็ นในการดําเนินธุรกิจ อินเตอร์เนตระบบมาตรฐาน ISO การเขียนจดหมายตอบรับทาง
ธุรกิจ การเขียนจดหมายโต้ตอบต่างๆ
3000204

กฏหมายเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจและการภาษีอากร
3 (2-2-5)
Business Laws and Taxation
หลักกฎหมายทัว่ ไปเกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจ ได้แก่ รู ป แบบองค์กรธุรกิจตามกฎหมายไทย
ลักษณะกฎหมาย และการชําระบัญชี กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ หลักกฎหมายซื้อขาย เช่าซื้อ
กูย้ มื คํ้าประกัน จํานอง จํานํา ตัว๋ เงิน รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับตร าสารทางการเงิน ทั้ง ตราสารทุน และตราสารหนี้
หลักการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษี
ธุรกิ จเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีโรงเรื อน ภาษีบาํ รุ งท้องที่ และภาษีป้าย ความรับผิดชอบ และคุณธรรมของบุคคล
และองค์กรธุรกิจในการเสี ยภาษี
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3001100

หลักการตลาด
3 (3-0-6)
Principles of Marketing
ความหมาย และความสําคัญของการตลาด ประเภทของตลาด แนวคิดทางการตลาด ระบบการตลาด
สิ่ งแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ระบบสารสนเทศทางการคลาด ส่วนประสมทางการตลาด และ
คุณธรรมจริ ยธรรม ของนักการตลาด
3002100

หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
Principles of Management
ลักษณะทางการบริ หาร วิวฒั น าการของแนวความคิดและทฤษฎีใน การบริ หาร สภาพแวดล้อม
ทางการบริ หาร และหน้าที่ทางการบริ หาร คือ การวางแผน การจัดองค์การ การนํา และการควบคุม โดยมุ่งเน้นที่
ความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่ดงั กล่าว แนวคิดการบริ หารทรัพยากรมนุษย์สาํ หรับผูบ้ ริ หารตามสายงาน คุณธรรมของ
ผูบ้ ริ หาร ธรรมาภิบาล รวมทั้งจริ ยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมของผูบ้ ริ หาร
3003400

การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
Strategic Management
แนวคิดกา รวางแผน และการบริ หารเชิงกลยุทธ์ ความแตกต่างของ การบริ หารเชิงกลยุ ทธ์กบั การ
บริ หารเชิงยุทธศาสตร์ ขั้นตอนการบริ หารเชิง กลยุทธ์ การวางแผน การดําเนินการ การควบคุมและการประเมินผล
การกําหนดทิศทางขององค์กร วิสยั ทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้ าหมายขององค์กร การวิเคราะห์ส ภาพแวดล้อม
ภายใน และภายนอกองค์กร การวิเคร าะห์สภาพตลาด และสภาพการแข่งขัน กลยุทธ์รวมของธุ รกิจ การศึกษา
เครื่ องมือ เทคนิคต่างๆ ในการสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน หลักกา รบริ หารคุณภาพ ระบบบริ หารคุณภาพ
องค์กรใฝ่ เรี ยนรู ้ การจัดการความรู ้ การบริ หารการเปลี่ยนแปลง บรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม
3004201

การจัดการการผลิตและปฏิบัตกิ าร
3 (3-0-6)
Production and Operation Management
การวางแผน การดําเนินงาน และการควบคุมการผลิตสิ นค้าและบริ การ การออกแบบผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการดําเนินงาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานและการผลิต การจัดการคุณภาพ การบริ หาร
โครงการ การพยากรณ์ การจัดการสิ นค้าคงคลัง การวางแผนกําลังการผลิตและความต้องการทรัพยากร รวมทั้งการ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นนํ้าจนถึงอุตสาหกรรมปลายนํ้า เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิภาพการ
ดําเนินงานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน
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3011100

หลักการบัญชีเบือ้ งต้ น
3 (2-2-5)
Introduction to Accoutning Principles
หลักบัญชีคู่ การวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกรายการในสมุดรายวันขั้นต้น สมุดบัญชีแยกประเภท กระดาษทําการ
จัดทํางบทดลอง การปรับปรุ ง และปิ ดบัญชี ความซื่อสัตย์ในการจัดทําบัญชี การทํางบการเงินของกิจการให้บริ การ
และกิจการซื้อมาขายไปและกิจการอุตสาหกรรมขนาดย่อม หลักคุณธรรมใน การทําบัญชี
3011203

การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Finance
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่ อน : 3011100 หลักการบัญชีเบือ้ งต้ น
ขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหน้าที่ของฝ่ ายการเงินในธุรกิจ ตลอดจนเป้ าหมายและความสําคัญของ
การเงินธุรกิจ โดยเน้นให้เข้าใจถึงหลักการเบื้องต้ นในการจัดสรรเงินทุนภายในธุรกิจ การจัดหาเงินทุนมาเพื่อใช้ใน
การดําเนินการของธุรกิจ การวางแผนการเงินที่เกี่ยวกับการเริ่ มลงทุนกิจการ การขายกิจการ การเพิ่มทุน นโยบายการ
จัดสรรกําไร และเงินปั นผล
3005101

การประยุกต์ ใช้ ซอฟท์ แวร์ ในงานธุรกิจ
3 (2-2-5)
Applied Software in Business
คํา สัง่ และวิธีการใช้ระบบปฏิบตั ิกา รโปรแกรมต่างๆ ของระบบคอมพิวเตอร์และการใช้งาน
โปรแกรม ประกอบด้วย โปรแกรมประมวลคํา โปรแกรมตารางคํานวณ โปรแกรมการนําเสนองานและการฝึ ก
ปฏิบตั ิ
3061102

เศรษฐศาสตร์ จุลภาค 1
3 (3-0-6)
Microeconomics 1
ความหมายและความสําคัญของเศรษฐศาสตร์ ปั จจัยการผลิต พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค พฤติกรรมของ
ผูผ้ ลิต อุปสงค์ อุปทาน การกําหนดราคาในตลาดประเภทต่างๆ ของการจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่ปัจจัยการผลิตใน
รู ปของค่าเช่า ค่าจ้าง ดอกเบี้ย และกําไร บทบาทของรัฐในทางเศรษฐกิจโดยทัว่ ไป
3061103

เศรษฐศาสตร์ มหภาค 1
3 (3-0-6)
Macroeconomics 1
ความหมายและความสําคัญของพฤติกรรมปั จจัยทางเศรษฐกิจต่างๆ ซึ่งเป็ นตัวกําหนดรายได้
ประชาชาติ เช่น พฤติกรรมส่วนร่ วมของการบริ โภค การออม การลงทุน บทบาทของรัฐบาล การว่าจ้างทํางาน ระดับ
เงินเฟ้ อ เงินฝื ด การคลัง นโยบายการเงิน การค้าระหว่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ
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3061301

การวิเคราะห์ เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Quantitative Analysis
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่ อน: 3000201 สถิตธิ ุรกิจ
กระบวนการตัดสิ นใจ และประโยชน์ของการใช้เทคนิคท างคณิ ตศาสตร์เชิงปริ มาณเพื่อช่วยในการ
ตัดสิ นใจทางธุรกิจ ความน่าจะเป็ นแผนภูมิกิ่งก้านต้นไม้เพื่อการตัดสิ นใจ (Decision Trees) ตัวแบบเชิงสิ นค้าคงคลัง
(Inventory Model) โปรแกรมเชิงเส้นตรง (Linear Programming) เทคนิคการประเมินผล และการตรวจสอบ
โครงการ (PERT/CPM) ตัวแบบของมาร์กอฟ (Markov Model) ทฤษฎีเกม (Game Theory) แถวรอคอย (Queuing)
และการจําลองเหตุการณ์ (Simulation)
3000301

จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่ อสังคม
3 (3-0-6)
Business Ethics and Corporate Social Responsibility
แนวคิดที่มาของจริ ยธรรม และเหตุผลที่ธุรกิจต้องมีจริ ยธรรมรวมทั้ง การสร้างจริ ยธรรมในองค์การ
ธุรกิจ เน้นจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หาร จริ ยธรรมของพนักงาน หลักธรรมาภิบาลในการจัดการธุรกิจ กรณี ตวั อย่างทาง
คุณธรรม จริ ยธรรม การพัฒนาจิตสํานึกต่อส่วนรวม ท้องถิ่น และสังคม
3004202

หลักการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่ อปุ ทาน
3 (3-0-6)
Principles of Logistics and Supply Chain Management
ภาพรวมของการจัดการโลจิสติกส์ ของแต่ละกิจกรรมในโลจิสติกส์ และความสัมพันธ์ระหว่าง
กิจกรรมโลจิสติกส์เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงในการบริ หารโซ่อุปทาน การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ลูกค้าทุกกลุ่มจนถึงลู กค้า
รายสุดท้าย การบริ หารทรัพยากรโลจิสติกส์ การให้ความสําคัญกับต้นทุนในโลจิสติกส์ การวางแผนเครื อข่าย และ
การประเมินความสามารถของโซ่อุปทาน
3004207

การจัดการการขนส่ งและการจัดการกระจายสินค้ า
3 (3-0-6)
Transportation and Distribution Management
การจัดการขนส่ งในโลจิสติกส์ การเลือกระบบ การจัดเส้นทางและการกระจายสิ นค้า นโยบาย
กฎระเบียบของการขนส่ง ข้อดีและข้อเสี ยของการขนส่งการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างการการะจายสิ นค้าใน
รู ปแบบที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความพอใจของลูกค้า กลยุทธ์การกรจายสิ นค้า การคัดเลือกพันธมิตรอย่าง
เหมาะสมและการพัฒนาระบบการกระจายสิ นค้าอย่างมีประสิ ทธิภาพเพื่อรองรับประชา คมอาเซียน ทั้งผูค้ า้ ส่ง ผูค้ า้
ปลีก และลูกค้า
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3004301

การจัดการคลังสินค้ าและการควบคุมสินค้ าคงคลัง
3 (3-0-6)
Warehouse Management and Inventory Control
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่ อน : 3004201 วิชา การจัดการผลิต
: 3001100 วิชา หลักการตลาด
ประเภทของคลังสิ นค้า การเลือกสถานที่ต้ งั การจัดองค์กร การบริ หารงานกิจการคลังสิ นค้า การดูแล
รักษาสิ นค้า สิ่ งอํานวยความสะดวกและอุปกรณ์เครื่ องมือ การจัดกําลังคน กา รทํางานควบคู่กบั สิ นค้าคงคลัง แผนก
ขนส่ง โครงสร้างของสิ นค้าคงคลังที่สมั พันธ์กบั คลังสิ นค้า ปั ญหาของสิ นค้าคงคลัง การวางแผนการจัดเก็บสิ นค้าคง
คลัง การวางผังและการบริ หารอุปกรณ์ขนถ่าย การใช้เทคนิคของการพยากรณ์ การควบคุมสิ นค้าคงคลังในรู ปแบบ
อื่นๆ การคํานวณจุดสัง่ ซื้อที่ปลอดภัย และปริ มาณที่เหมาะสม
3004302

ระบบการวางแผนและควบคุมการผลิต
3 (3-0-6)
Production Planning and Control Systems
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่ อน : 3004201 การจัดการการผลิตและปฏิบัตกิ าร
หลักการจัดการการผลิตและการปฏิบตั ิการอย่างละเอียดในส่วนของ การวางแผนแ ละการควบคุม
กระบวนการผลิต ได้แก่ การพยากรณ์ความต้องการและปริ มาณการผลิต การกําหนดปั จจัยการผลิต การวางแผนการ
สัง่ ซื้อ การจัดลําดับงานและตารางการผลิต การควบคุมสิ นค้าคงคลัง การวางแผนกําลังการผลิต ตลอดจนการวาง
แผนการผลิตให้สมั พันธ์กบั ระบบการผลิตให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
3004312

การบัญชีสาหรับในโลจิสติกส์
3 (2-2-5)
Accounting for logistics
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่ อน : 3011100 หลักการบัญชีเบือ้ งต้ น
องค์ประกอบของต้นทุนและระบบต้นทุนกิจกรรมสําหรับโลจิสติกส์ การคํานวณต้นทุนการขนส่ง
แต่ละประเภท การกําหนดราคาการขนส่ง กา รคํานวณต้นทุนการจัดเก็บสิ นค้าแต่ละประเภทในคลังสิ นค้า การ
กําหนดราคา การจัดเก็บสิ นค้าในคลังสิ นค้า การวิเคราะห์ค วามสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริ มาณ การผลิต กําไร การ
จัดทํางบประมาณ งบกระแสเงินสด การนําข้อมูลทางการบัญชีใช้สาํ หรับการวางแผน การควบคุม การตัดสิ นใจ และ
การดําเนินงาน และการประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี
3004308

การวิจยั ทางการจัดการโลจิสติกส์
3 (2-2-5)
Logistics Management Research
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่ อน : 3000201 สถิตธิ ุรกิจและเป็ นนิสิต นักศึกษาฐานะปี ที่ 3
บทบาท และความสําคัญของการวิจยั ที่มีต่อธุรกิจการจัดการโลจิสติกส์ เทคนิคและเครื่ องมือในการ
วิจยั กระบวนการ และกรรมวิธีในการทําวิจยั โดยมี การฝึ กทํางานวิจยั ที่มุ่งเน้นในเรื่ องของการจัดการโลจิสติกส์และ
ปฏิบตั ิการ การศึกษาเฉพาะกรณี เริ่ มตั้งแต่การเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั การออกแบบสอบถาม การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การใช้สถิติเพื่อการวิจยั การประมวลผล
และ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้น ภายใต้หลักจริ ยธรรม และจรรยาบรรณ
ของนักวิจยั
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3004402

การสัมมนาการจัดการโลจิสติกส์
3 (2-2-5)
Seminar in Logistics Management
กระบวนการจัดการงานอุตสาหกรรมทั้งหมดในเชิงบูรณาการ และเทคนิคใ นการจัดการเชิงกลยุทธ์
ของกระบวนการในเชิงปฏิบตั ิเพื่อแก้ไขปั ญหาหรื อประเด็นด้านการจัดการโลจิสติกส์และปฏิบตั ิการ เพื่อให้องค์กร
สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของปั จจัยที่ส่งผลต่อการจัดการโลจิสติกส์และ
ปฏิบตั ิการเพื่อความสําเร็ จที่ยงั่ ยืน และการติดต่อระดับโลกอย่างไร้พรมแดน ซึ่งมุ่งเน้นที่การนําความรู ้ และทฤษฎีที่
ศึกษามาประยุกต์ใช้เพื่อแสวงหาแนวทางการแก้ไขหรื อการดําเนินการที่เหมาะสมโดยวิธีการเรี ยนรู ้จากการค้นคว้า
การแสดงความคิดเห็น การวิจารณ์ การวิเคราะห์กรณี ศึกษา และการสัมมนากลุ่มย่อย
3004310

การจัดการโลจิสติกส์ เชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
Logistics Strategic Management
แนวคิด การวางแผน การบริ หาร และบทบาทของกลยุทธ์ดา้ นการจัดการโลจิสติกส์ กําหนดการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ การวางวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ การกําหนดเป้ าหมาย การวางนโยบายธุรกิจ
วิเคราะห์โครงสร้างแวดล้อมการแข่งขัน ทั้งภายใน ภายนอก กลยุทธ์รวมของธุรกิจ การประเมินผลและการติดตาม
ในส่วนของโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปั จจัยตําแหน่งที่ต้ งั โรงงาน คลังสิ นค้า การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั พันธมิตร
3004311

ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการโลจิสติกส์
3 (2-2-5)
Management Information System for Logistics Management
ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการจัดการข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการจัดการโลจิ สติกส์ วธิ ีการจัดเก็บ
เพื่อประโยชน์ในการค้นหาและการเรี ยกใช้ขอ้ มูล การบูรณาการการบริ หารข้อมูลข่าวสารด้วยระบบ
ERP
(Enterprise Resource Planning) ในเรื่ องการจัดการคลังสิ นค้า สิ นค้าคงคลัง ระบบการจัดการขนส่ง โดยมีการนํา
เทคโนโลยี EDI (Electronic Data Interchange) เป็ นการติดต่อสื่ อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ การส่งข้อมูลตาม
มาตราฐานที่กาํ หนด เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การซื้อขายที่ใช้ระบบ ใบสัง่ ซื้อ ใบกํากับสิ นค้ า การโอนเงิน การใช้
บาร์โค้ดในการขายและการจัดส่ง มาช่วยในการบริ หารข้อมูลทางสารสนเทศ พร้อมการเข้าใจ RFID
(Radio Frequency Identification Data) ในการบริ หารคลังสิ นค้า
3004307

การจัดซื้อในโซ่ อุปทาน
3 (3-0-6)
Purchasing in Supply Chain
การดําเนินงานด้าน การจัดซื้อ จัดหาจากแหล่งสิ นค้าสนับสนุนภายนอกที่รองรับต่อการดําเนินงาน
ประเภทการจัดทํา การทําสัญญา ระบบขนส่งและการตรวจรับ สิ นค้า ระบบการคืนและการจ่ายเงิน โดยเน้นกลยุทธ์
การจัดซื้อเพื่อสร้างมูลค่าในระบบห่วงโซ่อุปทาน ความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ ้ือและผูข้ าย การควบคุมคุ ณภาพ การ
พัฒนาเครื่ องมือ เทคนิคในการเจรจาต่อรองเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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3004203

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์ การ
3 (3-0-6)
Industrial Psychology and Organization
ความหมาย ความเป็ นมาแต่ละขอบข่ายของจิตวิทยาอุตสาหกรรม
การเชื่ อมโยงของจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การบทบาทหน้าที่ของนักจิตวิทยาอุตสาหกรรม ข้อจํากัดของวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม และ
วิวฒั นาการของจิตวิทยาอุตสาหกรรมในประเทศไทย เพื่อให้นิสิต นักศึกษาได้เข้าใจลักษณะของศาสตร์ทางจิตวิทยา
และจิตวิทยาอุตสาหกรรมในภาพรวม ปั ญหาที่พบได้อย่างน่าสนใจ ทัศนคติ แรงจูงใจ ความคับข้องใจ ความเหนื่อย
ล้า ความปลอดภัย การสื่ อสาร การเป็ นผูน้ าํ ตลอดจนวิธีแก้ปัญหาของมนุษย์ในอุตสาหกรรมและองค์การ และนํา
ความรู ้ความเข้าใจในศาสตร์ทางจิตวิทยา เป็ นการขยายความคิดให้ที่เกี่ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่นและสิ่ งแวดล้อมรอบตัว
3004204

การจัดการทรัพยากรโลจิสติกส์
3 (3-0-6)
Logisitcs Resources Management
แนวคิดของการจัดระดับความสําคัญของการใช้ทรัพยากรต่างๆ เช่น การจัดบุคคลากร การส่งเสริ ม
ความรู ้ การจัดสิ่ งอํานวยความสะดวกให้บุคคลากร โดยการบริ หารควบคุมต้นทุน งบประมาณ การบัญชี การเงิน และ
การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการจัดการทรัพยากรในโลจิ
การบูรสณาการทรั
ติกส์ พยากรทั้งหมดเพื่อการพัฒนาการ
จัดการโลจิสติกส์
3004205

การขนส่ งต่ อเนื่องหลายรู ปแบบ
3 (3-0-6)
Multimodal Transportation
แนวคิดและหลักการ ชนิดและประเภทการขนส่ง การเชื่อมโยงระบบและโครงข่ายการการตัดสิ นใจ
ในการเลือกการขนส่งที่มีรูปแบบและเปรี ยบเทียบการขนส่ง บทบาทของการขนส่งแบบหลายช่องทางต่อการจัดการ
ขนส่งที่ต่อเนื่องเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ของการจัดการการดําเนินงานระหว่างการเปลี่ยนรู ปแบบการขนส่ง โดย
คํานึงถึงต้นทุน เวลาดําเนินงาน คุณภาพของบริ การ และความพึงพอใจของลูกค้ารายสุดท้าย
3004313

การจัดการความสัมพันธ์ ลูกค้ า
3 (3-0-6)
Customer Relationship Management
ความหมาย ขอบเขต แนวความคิด และความสําคัญของการบริ หารความสัมพันธ์ ระหว่างองค์การ
กับลูกค้า คนกลาง ผูจ้ ดั การวัตถุและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานทางการตลาด โดยศึกษาปั ยจัยที่
เกี่ยวข้องทั้งปั จจัยภายในและภายนอกองค์การ การนํากลยุทธ์การบริ หารความสัมพันธ์ไปใช้ให้เกิดผลดีต่อองค์การ
การเลือกใช้เทคนิคและเครื่ องมือสําคัญที่ใช้ในการวิเคราะห์และการวางกลยุทธ์ รวมถึงการประเมินผล
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3004318

การจัดการการค้ าปลีก
3 (3-0-6)
Retail Management
ความสําคัญของการบริ หารความสัมพันธ์ของการ จัดการโซ่อุปทานขั้นตอนสุดท้ายก่อนถึงลูกค้าราย
สุดท้าย ศึกษาปั จจัยการบริ หารการ สัง่ ซื้อที่เวลานํา พอดีกบั ปริ มาณการขาย การพยากรณ์ ปริ มาณการขาย ราคา
สิ นค้าเข้า และการสัง่ ซื้อเพื่อจัดเก็บ การนํากลยุทธด้านโลจิสติกส์มาปรับใช้เพื่อการแข่งขัน การบริ หารความต้องการ
ของลูกค้าที่จุดขาย การขยายเครื่ อข่ายการค้าปลีก การปรับตัวการค้าปลีกสมัยใหม่เพื่อรองรับการแข่งขันใน AEC
3004404

การบรรจุภัณฑ์ เพือ่ โลจิสติกส์
3 (3-0-6)
Packing in Logistics
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่ อน : 3001100 หลักการตลาด
: 3004201 การจัดการการผลิตและปฏิบัตกิ าร
แนวคิดและหลักการของการใช้บรรจุภณั ฑ์ ชนิดและประเภทของบรรจุภณั ฑ์ เพื่อให้สอดคล้องกับ
วิธีการทําง าน สถานที่ ต้นทุน ทุกด้าน เช่น การจัดซื้อ การผลิต การบรรจุหีบห่อ การเคลื่อนย้ายสิ นค้า การจัดเก็บ
รักษา การนํากลั บมาใช้ใหม่ การรักษาสิ่ งแวดล้อม กฎหมายและมาตรฐานการบรรจุภณ
ั ฑ์ วิธีการเลือกใช้ประเภท
ของอุปกรณ์สาํ หรับ จัดเก็บและเคลื่อนย้ายบรรจุภณั ฑ์
3004405

การจัดการโลจิสติกส์ ระหว่ างประเทศ
3 (3-0-6)
International Logistics Management
แนวคิดของการปฏิบตั ิการโลจิสติกส์โลกาภิวตั น์ สิ่ งแวดล้อมต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กบั ก
าร
ปฏิบตั ิการที่ตอ้ งอาศัยความยื่ ดหยุน่ ความคล่องตัวในการปรับสภาพให้ทนั ยุคของโลกาภิวตั น์ การนําสารสนเ ทศ
นวัตกรรมใหม่ พร้อมทั้งการจัดจ้างข้ามโลก การประเมินผลและการเปรี ยบเทียบสมรรถนะขององค์การเพื่อมุ่งสู่
อนาคต การนําเข้าและส่งออกสิ นค้า โดยอาศัยการจัดการทางโลจิสติกส์ ความสัมพันธ์และความร่ วมมือของ
หน่วยงานที่ให้บริ การด้านโลจิสติกส์ ระหว่างประเทศ
3004401

การจัดการกิจการพาณิชยนาวี
3 (3-0-6)
Marine Management
ลักษณะ และการดําเนินงานโดยรวมของธุรกิจพาณิ ชย์นาวี นับตั้งแต่ประเภทของเรื อที่ใช้ในธุรกิจ
พาณิ ชย์นาวี ประเภทของธุรกิจการขนส่งทางนํ้า ทางทะเล และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง การประกันภัยทางทะเลรวมทั้งการ
ฝึ กอบรมบุคลากรที่ใช้ในทางพาณิ ชย์นาวี รู ปแบบของสิ นค้า รู ปแบบองค์กร การจัดองค์กร การจัดการธุรกิจ
พาณิ ชย์นาวี การดําเนินการด้านเอกสารการขนส่งต่างๆ และพิธีศุลกากร
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3004406

การเจรจาต่ อรองทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
Negotiation in Business
แนวคิด ทฤษฎี ประเภทและรู ปแบบของการ เจรจาต่อรอง ทักษ ะในการเจรจาต่อรอง การขาย
ความคิด การวิเคราะห์คู่เจรจา เทคนิคและเครื่ องมือในการโน้มน้าวคู่เจรจา กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง การเตรี ยม
ความพร้อมและสร้างบุคลิกภาพเพื่อการเป็ นนักเจรจาต่อรองที่ดี จริ ยธรรมในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ โดยใช้
กรณี ศึกษาและบทบาทสมมติ
3004408

การใช้ ภาษาอังกฤษในโลจิสติกส์
3 (2-2-5)
Communication for Logistics Management
รู ปแบบการสื่ อสารทางการจัดการโลจิสติกส์โดยมุ่งเน้นการใช้ภาษาสากลทัว่ โลกในแต่สายงาน การ
นําเข้า-ส่งออก การพาณิ ชย์นาวี การผลิต การจัดการขนส่ง การจัดหาจัดจ้าง และกิ จกรรมในโซ่อุปทาน ตั้งแต่เริ่ มต้น
กระบวนการ จน สิ้นสุดกระบวนการ โดยจะศึกษาถึงวิธีการสื่ อสารในรู ปแบบต่างๆ คําศัพท์ที่มีความหมายเฉพาะใน
ธุรกิจ การเขียนรายงาน การนําเสนอรายละเอียดสิ นค้า กระบวนการ เครื่ องมือต่างๆ และเทคโนโลยีที่จาํ เป็ น
3004409

การจัดการความเสี่ยงสาหรับโลจิสติกส์ และ ซัพพลายเชน
3 (2-2-5)
Risk Management for Logistics and supply chain
หลักการและแนวความคิดของการจัดการความเสี่ ยง ในระบบโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน ตั้งแต่ผู ้
จัดส่ง ผูผ้ ลิต ผูก้ ระจายสิ นค้า ร้านค้าปลีก ไปจนถึงลูกค้ารายสุดท้าย การปร ะกันวินาศภัย และการประกันความ
รับผิดชอบ ประเภทกรมธรรม์ การประกันภัยทางการขนส่ง ทางบก ทางทะเล ทางอากาศ การประกันภัยสิ นค้า
3004410

การจัดการนวัตกรรมในโลจิสติกส์
3 (3-0-6)
Logistics Innovation
ความเข้าใจในกระบวนการทางด้านพัฒนาองค์การอย่างเป็ น ระบบและมีแผนบทบาทของการจัดการ
นวัตกรรมด้านการจัดการขนส่ง การบริ หารงานลําเลียงสิ นค้า การบริ หารคลังสิ นค้า การบริ หารจัดการวัตถุดิบ
กระบวนการผลิตและ การใช้ RFID ในการบริ หารจัดการต่างๆ เพื่อเสริ มสร้างศักยภาพในการ แข่งขันในรู ปแบบ
ต่างๆ ทั้งในแง่การลดต้นทุน การตอบสนองของลูกค้าด้วยความพึงพอใจ พร้อมทั้งทักษะในเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมา
ประยุกต์ใช้ในธุรกิจ รวมถึงการ ถ่ายโอนเทคโนโลยีจากต่างประเทศสู่ทอ้ งถิ่น ทั้งในแง่หลักการวิธีการ การถ่ายโอน
อย่างเหมาะสมต่อท้องถิ่น
กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ
6 หน่ วยกิต
3004400
เตรียมฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพการจัดการโลจิสติกส์
3 (2-2-5)
Preparation for Professional Experience in Logistics Management
ประมวลความรู ้ ความพร้อมทั้งทฤษฎีและ เชิงปฏิบตั ิการ ด้านโลจิสติกส์ เพื่อการประยุกต์ใช้ในการ
ฝึ กประสบการณ์ ระเบียบวินยั ในการฝึ กประสบการณ์ จรรยาบรรณ วิชาชีพด้านการจัดการโลจิสติกส์ กรณี ศึกษา
ตัวอย่างการฝึ กและปฏิบตั ิการในสถานการณ์ต่างๆ ขั้นตอน วิธีการ รายละเอียด การทําบัณฑิตนิพนธ์
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3004407

การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพการจัดการโลจิสติกส์
3 (0-300-0)
Professional Experience in Logistics Management
การฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพด้านการจัดการโลจิสติกส์และปฏิบตั ิการในหน่วยงานในการ
ควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึ กษา โดยนําความรู ้ท้ งั ทางภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิที่ได้จากการศึกษาไปใช้
สถานการณ์จริ งจัดให้มี การปฐมนิเทศเกี่ยวกับ รายละเอียดของการฝึ ก ประสบการณ์ และจัดให้มี การปั จฉิ มนิเทศ
เพื่ออภิปรายปั ญหาการฝึ กประสบการณ์ที่เกิดขึ้น และเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาให้สาํ เร็ จลุล่วงไปด้วยดีโดยอาจ
จัดให้ฝึกประสบการณ์ท้ งั หมดหรื อฝึ กประสบการณ์ และทําโครงการ พิเศษหรื อฝึ กประสบการณ์ และทํา บัณฑิต
นิพนธ์
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3.2 ชื่ อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
3.2.1 อาจารย์ ประจาหลักสู ตร
เ
ลําดับที่

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก
(สาขาวิชา), สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา, ปี ทีส่ าเร็จการศึกษา

1

เลขประจําตัว
ประชาชน
3-1020-01746-83-7 อาจารย์

นางนิตยา มณี วงศ์

Master of Business (Logistics Management),
Royal Melbourne Institute Of Technology, Australia, 2541.
กศบ . ( ภาษาอังกฤษ ), ม. ศรี นทรคริ นทรวิโรฒปทุ มวัน ,
2532.

2

3-3601-00400-18-5 อาจารย์

นางสาวธีร์วรา บวชชัยภูมิ

บธ.บ (อุตสาหกรรมการบริ การ), มหาวิทยาลัยรามคําแหง ,
2553.
บธ.ม (การจัดการโลจิสติกส์), มหาวิทยาลัยรามคําแหง ,
2552.
ศศ.บ (การบริ หารธุรกิจ), สถาบันราชภัฏราชนคริ นทร
ฉะเชิงเทรา, 2543.

3

3-1021-00774-25-9 อาจารย์

นายณัฐพนธ์ เกษสาคร

บธ.ม การจัดการโลจิสติกส์, มหาวิทยาลัยรามคําแหง , 2552.
วท.บ( ฟิ สิ กส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.

4

5-6011-00011-74-0 อาจารย์

นางสาวพรพิมล สายแก้ว

บธ.ม การจัดการโลจิสติกส์, มหาวิทยาลัยรามคําแหง , 2552.
บธ.ม การบริ หารธุรกิจ , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ,
2551.
บธ.ม การบัญชี, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2544.

5

3-1022-00174-23-7 อาจารย์

นางสาวภัทิรา มาศมาลัย

M.B.A. (Finance & International Business), St. Thomas
University, U.S.A., 2540.
วท.บ. (สถิติ), ม.ศรี นคริ นทร์ฯ, 2537.

หมายเหตุ : ประวัติ ภาระงานและผลงานทางวิชาการ ดูทภี่ าคผนวก ก
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3.2.2 อาจารย์ประจา

ลาดับที่

เลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา

1

3-8001-00403-66-0 รองศาสตราจารย์

นางสุนนั ทา เลาหนันทน์

Ph.D. (การจัดการและการวางแผน), The University
of Alabama, U.S.A, 2526.
M.S in Ed. (การบริ หาร), Southern Illinois
University, U.S.A., 2522.
กศ.ม. (ภาษาและวรรณคดีองั กฤษ) (เกียรตินิยม),
มศว.ประสานมิตร, 2521.
ค.บ. (ภาษาและวรรณคดีองั กฤษ),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2515.
Cert. (Concept Towards Modernization), IATSS
Forum, Japan, 2532.

2

3-1018-01030-70-1 รองศาสตราจารย์

นางเอื้อมพร เธียรหิ รัญ

กศ.ม.(การแนะแนว), มศว.ประสานมิตร, 2523
กศ.บ. (ชีววิทยา), มศว.มหาสารคาม, 2513.

3

3-1018-00296-99-5 รองศาสตราจารย์

นายเกริ ก วยัคฆานนท์

ค.ม. (การบริ หารการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั,ย
2520.
ค.บ. (ชีววิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2514.

4

3-1021-00761-56-4 รองศาสตราจารย์

นางศิริจนั ทร์ ศิริปทุมานันท์

วท.ม.(การจัดการป่ าไม้), ม.เกษตรศาสตร์,2528.
วท.บ.(เกษตรศาสตร์), ม.เกษตรศาสตร์, 2517.

5

3-3299-00144-22-0 รองศาสตราจารย์

นางรวงพร อิ่มผล

ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์), ม.เกษตรศาสตร์,
2528.
บช.บ.( บัญชีการเงิน), ม.หอการค้าไทย, 2517.

6

3-1898-00007-59-1 รองศาสตราจารย์

นางปรี ยานุช กิจรุ่ งโรจน์เจริ ญ

บช.ม.(บัญชีตน้ ทุน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528.
บช.บ.( บัญชีการเงิน), ม.หอการค้าไทย, 2524.
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ลาดับที่

เลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา

7

3-1005-00246-61-4 รองศาสตราจารย์

นายปรเมสฐ์ บุญศรี

ปร.ด. (การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น),
ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2552.
วท.ม.( เศรษฐศาสตร์เชิงปริ มาณ), ม.เกษตรศาสตร์,
2533.
ค.บ., ( เศรษฐศาสตร์เชิงปริ มาณ) (เกียรตินิยม),
ม.รามคําแหง, 2524.

8

3-1022-00778-17-5 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

นายกัมพล เชื้อแถว

Ph.D. ( Economics), Universiti Utara Malaysia,
Malaysia, 2551.
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์), ม.เกริ ก, 2536.
ศษ.บ. (โสตทัศนศึกษา), ม.รามคําแหง, 2526.
ค.บ. (เศรษฐศาสตร์), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช, 2540.

9

4-1599-00002-33-6 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

นางสุพรรณี จองวิวฒั สกุล

บธ.ม. (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ) ม.
ธรรมศาสตร์, 2548.
บธ.ม. (การบริ หารการตลาด) ม.ธุรกิจบัณฑิต, 2535.
บธ.บ. (การตลาด), ม.รามคําแหง, 2520.

10

3-1019-00124-38-0 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

นางสาวชริ นพร กุลดิลกรัตน์ บธ.ม. (การบริ หารการตลาด), ม.ธุรกิจบัณฑิตย์,
2534.
บธ.บ. (การตลาด), ม.รามคําแหง, 2520.

11

3-1021-01023-80-0 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

นางสาวเสาวณี เรื องไชยศรี

บธ.ม.(การบริ หารการตลาด), ม.สยาม,2535.
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การคลัง),ม.รามคําแหง,2526.

12

3-1024-00281-37-1 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

นางสาวนฤมล สุ่นสวัสดิ์

13

3-1018-00177-17-1 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

นางโฉมฉาย จัน่ ถาวร

บธ.ม. (การจัดการและการบริ หารองค์การ),
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์, 2545.
M.P.S.(Educational Management), The University
of the Philippines, Los Banos, Philippines, 2529
กศ.บ.(ภูมิศาสตร์-อังกฤษ) (เกียรตินิยม), มศว.ปทุม
วัน, 2522.
M.B.A.(Business Administration), Tarleton State
University, Texas, U.S.A. 2524
บช.บ. (การบัญชี), วิทยาลัยการค้า, 2522.
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ลาดับที่

เลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา

14

3-1014-00943-31-4 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

นางระวีพนั ธ์ สะอาดเอี่ยม

บธ.ม. (การเงิน), ม.ศรี ปทุม, 2543
บช.บ.(การบัญชี),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525.

15

3-1020-00210-60-4 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

นางสิ ริรักษ์ ศรี เสวก

บธ.ม.(การบัญชี), ม.สยาม,2539.
บธ.บ.(การบัญชี),ม.สยาม,2525.

16

3-3099-01845-13-2 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

นางนพพร ลิ้มสุขวัฒน์

บธ.ม. (การตลาด), ม.สยาม,2541.
ศศ.บ. (บริ หารธุรกิจ),ม.เชียงใหม่,2522.

17

3-1021-01320-81-2 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

นางนงนุช อุณอนันต์

บธ.ม. (การจัดการทัว่ ไป), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช,
2546.
บธ.บ. (การจัดการทัว่ ไป), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช,
2529.

18

3-1011-00231-11-4 อาจารย์

นางสาวณุศณี มีแก้วกุญชร

19

3-1014-01278-40-3 อาจารย์

นางเกษรา โพธิ์เย็น

Ph.D. (Business Administration) (Finance), The
University of Texas at Arlington, USA, 2532.
พบ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) (เกียรตินิยม),สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์, 2538.
บธ.บ. (บริ หารธุรกิจ) (เกียรตินิยม), ม.เกษตรศาสตร์, 2535
.
บธ.ม. (การบริ หารธุรกิจ), ม.เชียงใหม่, 2550.
ศศ.บ. (การจัดการทัว่ ไป), วิทยาลัยครู สวนดุสิต,
2537.

20

3-1009-03466-27-2 อาจารย์

นางสาวอาภา วรรณฉวี

พบ.ม. (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์), สถาบันบัณฑิต
พัฒน บริ หารศาสตร์, 2539.
ศศ.บ. (การบริ หารรัฐกิจ), ม.รามคําแหง, 2525.

21

5-3505-90011-18-7 อาจารย์

นายธีระวัฒน์ มิ่งขวัญ

วท.ม. (เศรษฐศาสตร์การเกษตร), ม.เกษตรศาสตร์,
2532.
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช, 2543.
ค.บ. (เกษตรศาสตร์), ม.ราชภัฏอุบลราชธานี, 2525.
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ลาดับที่
22

เลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ

3-1002-02517-53-9 อาจารย์

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา

นางสาวสุภาพร ปริ ญญาเศรษฐกุล

วุฒิบตั รการศึกษาหลังปริ ญญาโทมุ่งสู่ความเป็ นผูน้ าํ
ทางการค้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยม 2549.
บธ.ม. (การตลาด), ม.ศรี ปทุม, 2542.
บธ.บ. (การตลาด), ม.ธุรกิจบัณฑิตย์, 2537.
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ม ม.ราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา, 2550.

23

3-1022-00535-63-9 อาจารย์

นางสาวเดือนเด่น วสุนนั ต์

บธ.ม. (การบริ หารการตลาด), ม.สยาม, 2540.
ศศ.บ. (การโรงแรมและการท่องเที่ยว), ม.สยาม,
2537.

24

3-1015-00158-22-8 อาจารย์

นายอรรถวิทย์ เฉลียวเกรี ยงไกร ศ.ม. ( เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ),
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์, 2545.
ศ.บ.(ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
),ม.หอการค้าไทย
,2539.

25

3-7599-00867-06-0 อาจารย์

นางพรรณา พูนพิน

คอ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา), สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2539.
Cert., Basic Programmer, ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
และซอฟต์แวร์, 2540.
กศ.บ. (การศึกษา), มศว.ประสานมิตร, 2529.

26

3-1012-01127-81-8 อาจารย์

นายธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

บธ.ม. (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ),
ม.ธรรมศาสตร์, 2548.
อส.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้ าอุตสาหกรรม), เกียรตินิยม,
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2542.

27

3-1022-00174-23-7 อาจารย์

นางสาวภัทิรา มาศมาลัย

M.B.A. (Finance & International Business), St.
Thomas University, U.S.A., 2540.
วท.บ. (สถิติ), ม.ศรี นคริ นทร์ฯ, 2537.
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ลาดับที่

เลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา

28

3-7701-00243-98-1 อาจารย์

นายอุกฤต คูหพันธ์

บธ.ม. (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ),
ม.ธรรมศาสตร์, 2548.
บช.บ. (การบัญชี), ม.ธรรมศาสตร์, 2544.

29

3-1021-01339-11-4 อาจารย์

นายสรสิ นธุ์ ฉายสิ นสอน

บธ.ม. (การบริ หารการตลาด),
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์, 2548.
ศศ.บ. (การจัดการทัว่ ไป) (การตลาด),
สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2540.

30

3-4805-00410-30-6 อาจารย์

นางสาวอัมพรพรรณ บุนนาค บธ.ม. (การจัดการ), มหาวิทยาลัยรังสิ ต, 2546.
บธ.บ. (การจัดการ), มหาวิทยาลัยรังสิ ต, 2544.

31

3-1021-01425-00-2 อาจารย์

ว่าที่ร้อยตรี สุเมธ ใจเย็น

ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ), ม.
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2551.
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ),
ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ, 2547.

32

5-1002-00225-40-5 อาจารย์

นางสาววิชุณี สารสุวรรณ

ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์), ม.เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ, 2552.
ศษ.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา),
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2548.

33

3-1001-00708-73-4 อาจารย์

นางสาวอารยา แสงมหาชัย

M.B.A.(Business Administration), Australian
Catholic University, Australia, 2533.
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ ),
สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2525.
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ลาดับที่

เลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา

34

3-1021-01339-11-4 อาจารย์

นายพิทกั ษ์พงษ์ คมพุดซา

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ), สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2551.
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์ ),
สถาบันราชภัฏนครราชสิ มา, 2545.

35

3-10200-1746-83-7 อาจารย์

นางนิตยา มณี วงศ์

Master of Business (Logistics Management), Royal
Melbourne Institute of Technology, Australia, 2541.
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), มศว.ปทุมวัน, 2532.

36

3-3601-00400-18-5 อาจารย์

นางสาวธีร์วรา บวชชัยภูมิ

บธ.บ. (อุตสาหกรรมการบริ การ),
ม. รามคําแหง, 2553.
บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์), ม.รามคําแหง, 2552.
ศศ.บ. (การบริ หารธุรกิจ) ,
สถาบันราชภัฏราชนคริ นทร์, 2543.

37

3-1021-00774-25-9 อาจารย์

นายณัฐพนธ์ เกษสาคร

บธ.ม การจัดการโลจิสติกส์,
มหาวิทยาลัยรามคําแหง , 2552.
วท.บ (ฟิ สิ กส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.

38

3-7109-00115-37-6 อาจารย์

นางสาวรัชนก ปั ญญาสุพฒั น์ บธ.ม.(การประกอบการ), มหาวิทยาลัยศิลปกร,2554.
ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา),
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2548.

หมายเหตุ : ประวัติ ภาระงานและผลงานทางวิชาการ ดูทภี่ าคผนวก ข
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3.2.3 อาจารย์พเิ ศษ
ลาดับที่
1

ตาแหน่ งทาง
วิชาการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา

นายสนัน่ มณี ดาํ

M.S.(Mathematics), University of Philippines, Philippines, 2521.
กศ.บ.(คณิ ตศาสตร์), มศว.ประสานมิตร, 2511.

2

อาจารย์

นายสุมิตร ตุงโสธานนท์

วท.บ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิคส์
สถาบันราชภัฏพระนคร, 2543.
คม. ครุ ศาสตร์มหาบัณฑิตเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร, 2552.

3

อาจารย์

นายศุภชัย ทรงศิลป์

ค.ม.(สถิติศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520.
ศ.บ. (สถิติเศรษฐศาสตร์), ม.ธรรมศาสตร์, 2513

4

อาจารย์

นางสาวอภิชญา เธียรวรกิจ

บธ.ม.(การจัดการ), ม.เกษตรศาสตร์, 2550.
วท.บ.(เทคโนโลยีการจัดการ), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง, 2548.

หมายเหตุ : ประวัติ ภาระงานและผลงานทางวิชาการ ดูทภี่ าคผนวก ค
4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน และสหกิจศึกษา)
โดยที่ผใู ้ ช้บณั ฑิตต้องการให้บณั ฑิตมีประสบการณ์ก่อนเข้าสู่ อาชีพ
ดังนั้นในหลักสู ตรจึงมี
รายวิชาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ ซึ่ งอยูใ่ นหน่วยวิชาเฉพาะให้นิสิ ต นักศึกษา ได้ปฏิบตั ิและ นิสิต
นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบี ยนรายวิชานี้เว้นแต่กรณี ที่ นิสิต นักศึกษา มีปัญหาไม่สามารถไปฝึ กใน
รายวิชาประสบการณ์วชิ าชีพ ก็จะเป็ นการอนุโลมให้เรี ยนรายวิชาเอ กเลือกแทนวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ (แล้วแต่กรณี )
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรี ยนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนิสิต นักศึกษา มีดงั นี้
1. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎี
และหลักการมากยิง่ ขึ้น
2. สามารถบูรณาการความรู ้ที่เรี ยนมาเพื่อนําไปแก้ปัญหาทางโลจิสติกส์ได้อย่าง
เหมาะสมและประยุกต์ใช้ความรู้ไปปฏิบตั ิงานได้
3. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
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4. มีระเบียบวินยั ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการได้
5. กล้าแสดงความคิดเห็น ความคิดสร้างสรรค์
พื่อช่วเยเหลือสังคมควบคู
กับ่ องค์กรที่ปฏิบตั ิ
6. สามารถสื่ อสารด้านการพูด เขียน วิเคราะห์ สังเคราะห์ได้ดี
4.2 ช่ วงเวลา
ภาคการเรี ยนที่ 2 ชั้นปี ที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลา 1 ภาคเรี ยนการศึกษา
5. ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
เป็ นการทําโครงการบัณฑิตนิพนธ์
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
โครงงานหรื องานวิจยั ที่เป็ นหัวข้อเกี่ยวข้องกั บการบริ หารจัดการโลจิสติกส์ เป็ นการนํา
ความรู้ที่เรี ยนมาตลอดภาคการเรี ยนนําไปประยุกต์ใช้หลั กการด้านโล จิสติกส์ ได้ เช่น การวิเคราะห์
ข้อมู ล การสังเคราะห์ การออกแบบแก้ไข การติดตามผล ตลอดจนการพัฒนาองค์กรได้ตามที่
วัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ ภายในระยะเวลาที่กาํ หนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. รู้จกั ใช้ทฤษฎี มโนทัศน์ของระบบโลจิสติกส์
2. นําผลจากโครงงานหรื องานวิจ ั ยไปใช้การปฏิบติงานจริ งหรื อต่อยอดความคิดที่เป็ น
ประโยชน์ต่อองค์กรได้
3. การลดความเป็ นอัตตาและร่ วมกันทํางานเป็ นทีม
4. รู ้จกั รวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ สังเคราะห์ หาต้นแบบที่เหมาะสมได้ต่อไป
5.3 ช่ วงเวลา
ภาคการเรี ยน 1-2 ของปี การศึกษาที่ 4
5.4 จานวนหน่ วยกิต 5 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
1. จัดการเตรี ย มแผนงาน อาจารย์ผสู้ อนหรื อวิ ทยากร ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
การทํางานด้านโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน ให้ความรู ้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน
จริ งในวิชา การจัดสัมมนา เพื่อให้นิสิต นักศึกษาได้เรี ยนรู้ และนําข้อมูลไปประกอบการทําโครงงาน
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2. กําหนดชัว่ โมงให้คาํ ปรึ กษา จัดบันทึกการให้คาํ ปรึ กษา หรื อสื บค้นข้อมูลโครงงานศึกษา
เพื่อไปสู่ การนําเสนอโครงการอย่างถูกต้อง แม่นยํา
3. จัดเตรี ยมเอกสาร หนังสื อ บทความต่างๆ เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อ นิสิต นักศึกษา สื บค้น
ข้อมูล
5.6 กระบวนการประเมินผล
การประเมินความก้าวหน้าของ นิสิต นักศึกษา อยูใ่ นรู ปขอ งการส่ งบันทึกรายงานในสมุด
บันทึก ให้อาจารย์ที่ปรึ กษา โดยอาจารย์ ที่ปรึ กษาจะประเมินผลความก้าวหน้าของนิสิต นักศึ กษาตาม
กําหนดการที่แจ้งไว้ในคู่มือ เพื่อให้นิสิต นักศึกษาได้จดั ส่ งโครงงานโดยวิเ คราะห์ปัญหาและนําเสนอ
แนวแก้ไขและพัฒนาปรับปรุ งต่างๆได้จริ ง และมีก ารจัดสอบการนําเส นอที่มีอาจารย์สอนไม่ต่าํ กว่า 3
คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีคุณธรรม จริ ยธรรม ซื่อสัตย์
รับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม

กลยุทธ์หรื อกิจกรรมของนิสิต นักศึกษา
1. ส่ งเสริ มและสอดแทรกด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
ความซื่อสัตย์ จรรยาบรรณ วิชาชีพในรายวิชาและ
จัดกิจกรรมเสริ ม
2. มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการ
2. รายวิชาจะเน้นทั้งความรู ้เชิงทฤษฎีและปฏิบตั ิ
โลจิสติกส์เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการ
โดยส่ งเสริ มให้นิสิต นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาดู
ประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ
งานและจัดกิจกรรมทางด้านธุ รกิจ
3. ทักษะการคิดวิเคราะห์และสามารถ
3. จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่มุ่งฝึ กการคิด
แก้ไขปั ญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้
วิเคราะห์ การตอบคําถาม การอภิปรายและการ
นําเสนอความคิดอย่างมีเหตุผล
4. มีทกั ษะในการสื่ อสาร การใช้เทคโนโลยี 4. จัดกิจกรรมกลุ่มในรายวิชาต่างๆ เพื่อฝึ กในการ
สารสนเทศในการแสวงหาความรู้เพื่อ
สื่ อสารกับสมาชิกในกลุ่มและในแต่ละกิจกรรม
พัฒนาตนเองในสังคมอย่างต่อเนื่อง
หมุนเวียนกันเป็ นหัวหน้าในการดําเนินกิจกรรม
ทุกๆคน มีส่วนร่ วมในการนําเสนอหน้าชั้นเรี ยน
เสริ มสร้างให้นิสิต นักศึกษากล้าแสดงความคิดเห็น
พร้อมมีการฝึ กทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้อย่างสอดคล้องกับยุคสมัย
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
2.1 คุณธรรมจริยธรรม
ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม
กลยุทธ์ การสอน
2.1.1 มีคุณธรรมจริ ยธรรม ซื่อสัตย์ 1. ให้รางวัลนิสิต นักศึกษา ที่ทาํ ดี
สุ จริ ต
2. มอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่
นิสิต นักศึกษา
3 . สอดแทรกการสอนเรื่ อง
คุณธรรมจริ ยธรรมในรายวิชาต่างๆ
อย่างเข้มข้น

กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
1. ประเมินจากการทําความดีเพื่อ
ประโยชน์ต่อผูอ้ ื่นและต่อส่ วนรวม
2. ประเมินจากการทําความดีของนิสิต
นักศึกษาที่ได้รับ
คํายกย่องชมเชยจากสังคมและเป็ น
แบบอย่างที่ดีต่อผูอ้ ื่น
3. ประเมินจากการเขียนแนวการสอน
แบบเดิมไม่สอดคล้องกันระหว่างผลการ
เรี ยนรู ้กบั
กลยุทธ์การสอน

2.1.2 ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบตั ิ 1. จัดกิจกรรมวันไหว้ครู วันเฉลิม
แล ะมีความกตัญญูกตเวทีแก่ผมู ้ ี
พระชนมพรรษาฯ ให้ทราบถึง
พระคุณ
พระคุณของบิดามารดา ครู อาจารย์
และผูม้ ีพระคุณหรื อผูม้ ีคุณูปการต่อ
แผ่นดิน
2. สอดแทรกคุณธรรมด้านความ
กตัญญูในการสอนรายวิชาด้านการ
บริ หารธุ รกิจ
2.1.3 มีระเบียบวินยั ตรงต่อเวลา
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

2.1.4 มีความเสี ยสละและมีจิตสํานึก
สาธารณะ

1 . เน้นเรื่ องการปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบ ก ารเข้าชั้นเรี ยน การ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ การรับผิดชอบ
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย
1. จัดกิจกรรมการสอนโดยเน้นการ
เป็ นผูใ้ ห้ เคารพสิ ทธิของผูอ้ ื่น มีจิต
อาสาในการบําเพ็ญประโยชน์เพื่อ
สังคม

1. ประเมินผลจากการเข้าชั้นเรี ยนและ
จากงานที่ได้รับมอบหมายประสบ
ผลสําเร็ จ
1. ประเมินจากการบําเพ็ญประโยชน์เพื่อ
สังคมการมีจิตเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ต่อผูอ้ ื่น

51

2.2 ความรู้
ผลการเรียนรู้
2.2.1 มีความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชา

2.2.2 มีความสามารถในการ
แสวงหาความรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์ การสอน

กลยุทธ์ การประเมินผลการ
เรียนรู้
1. บรรยาย อภิปราย สัมมนา 1. การสังเกต การแสดงความ
ร่ วมกันระหว่างอาจารย์กบั
คิดเห็น การมีส่วนร่ วมของ
นิสิต
ผูเ้ รี ยน
2 . บทบาทสมม ติ สาธิต 2. ผลของการแสดงบทบาท
ตัวอย่าง สถานการณ์จริ ง ทัศน สมม ติที่ถูกต้องสอดคล้องกับ
ศึกษา ประเด็นปัญหา
สถานการณ์
3. วิเคราะห์ขอ้ มูลทางธุ รกิจ
3. ผลการวิเคราะห์งานที่ได้รับ
โดยใช้ศาสตร์และทฤษฎีที่
มอบหมาย
เกี่ยวข้องในกิจกรรมของ
4. การทดสอบย่อยในรายวิชาที่
โลจิสติกส์
เรี ยนและการสอบกลาง /ปลาย
4. เชิญผูเ้ ชี่ยวชาญในโลจิสติกส์ ภาคการเรี ยน
มาบรรยายในรายวิชาต่างๆ
5. สรุ ปผลการบรรยายของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญและประเมินความ
การเรี ยนรู้
1. กําหนดประเด็นหัวข้อให้
1. ผลการจัดนําเสนอในรู ปแบบ
ผูเ้ รี ยนค้นคว้าและนํามาเขียน ต่างๆ
รายงานเพื่อนําเสนอผลการ
ค้นคว้าในรู ปแบบต่าง ๆ
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ผลการเรียนรู้

กลยุทธ์ การสอน

2.2.3 มีความสามารถในการ
จัดการความรู ้ให้เป็ นหมวดหมู่

1. กําหนดให้ผเู ้ รี ยนศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรี ยนรู ้
ต่างๆแล้วนํามาวิเคราะห์จดั
หมวดข้อมูลอย่างเป็ นระบบใน
รู ป แบบของการทํารายงานทั้ง
เป็ นรายบุคคลและรายกลุ่ม

2.2.4 มีความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ใน
สถานการณ์จริ ง

1. กําหนดประเด็นปั ญหาหรื อ 1.
ผลการวิเคราะห์และ
สถานการณ์จริ งที่เกิดขึ้นและ สังเคราะห์
ให้ผเู ้ รี ยนแบ่งกลุ่มวิเคราะห์
และสังเคราะห์แนวทา
ง
แก้ปัญหาโดยใช้ศาสตร์ ที่เรี ยน
มา

2.3 ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้ ทางปัญญา
2.3.1 มีความสามารถวิเคราะห์
อธิบายโดยใช้พลวัตแนวคิด
ทางด้านการจัดการโลจิสติกส์

2.3.2 มีความสามารถในการ
สร้างมโนทัศน์เชื่อมโยงความรู้
ที่ได้ศึกษาค้นคว้าได้

กลยุทธ์ การสอน

กลยุทธ์ การประเมินผลการ
เรียนรู้
1. ผลการจัดทํารายงานที่แสดง
การวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ

กลยุทธ์ การประเมินผลการ
เรียนรู้
1. จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน 1. ผลการวิเคราะห์/รายงาน
ที่เน้นให้ผเู้ รี ยนฝึ กวิเคราะห์
การศึกษาค้นคว้า
ทางด้านธุ รกิจที่เกี่ยวกับ
การจัดการโลจิสติกส์โดยใช้
ทฤษฎีต่างๆ อย่างบูรณาการ
1. จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน 1. รายงานการศึกษาค้นคว้า
ที่ฝึกฝนการประยุกต์และ
เชื่อมโยงความรู้ ความคิดที่ได้
ศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบ
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ผลการเรียนรู้ ทางปัญญา

กลยุทธ์ การสอน

2.3.3 มีความสามารถในการคิด
เชิงสนับสนุนโต้แย้งอย่างมี
เหตุผลรองรับ

1. จัดกิจกรรมกลุ่มที่เน้นให้
ผูเ้ รี ยนได้ร่วมกันอภิปรายและ
แสดงความคิดเห็น

กลยุทธ์ การประเมินผลการ
เรียนรู้
1. ผลการแสดงความคิดเชิง
สนับสนุน/โต้แย้งจากการ
อภิปรายและแสดงความคิดเห็น

2.3.4 มีความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

1. สร้างสถานการณ์และปัญหา 1. วิธีการแก้ปัญหาของผูเ้ รี ยน
จําลองให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้และ
ฝึ กแก้ปัญหา
2.3.5 มีความสามารถบูรณาการ 1. ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนศึกษา
1. รายงาน/ผลงาน/องค์ความรู้
ศาสตร์ ดา้ นการบริ หารธุ รกิจกับ แสวงหาความรู้จากศาสตร์อื่นๆ
ศาสตร์อื่นๆได้สัมพันธ์กนั อย่าง เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู ้ใหม่
สอดคล้อง
2.4 ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้ ทกั ษะ
ความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคล
และความรับผิดชอบ
2.4.1 ปฏิบตั ิหน้าที่และ
รับผิดชอบงานที่ตนเอง ได้รับ
มอบหมาย ซื่อสัตย์ รู้จกั
กาลเทศะ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
และมีน้ าํ ใจต่ออาจารย์ เพื่อน
ร่ วมงานและชุมชน

กลยุทธ์ การสอน

กลยุทธ์ การประเมินผลการ
เรียนรู้

1. อาจารย์ผสู้ อนในรายวิชาชีพ 1. สังเกตพฤติกรรม
ปลูกฝังจิตสํานึกต่อนิสิต
2. แบบสรุ ปรายงานผลการ
นักศึกษา ให้เป็ นผูม้ ีคุณธรรม ฝึ กงานเป็ นบัณฑิตนิพนธ์
จริ ยธรรม ความรับผิดชอบ เป็ น
คนดี และมีจิตบริ การสอดคล้อง
กับเนื้อหารายวิชาที่เกี่ยวข้อง
มอบหมายงานและและจัดทํา
โครงการที่เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยน
ร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและ
สังคม
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ผลการเรียนรู้ ทกั ษะ
ความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคล
และความรับผิดชอบ

กลยุทธ์ การสอน

กลยุทธ์ การประเมินผลการ
เรียนรู้

2. การสอนในรายวิชาที่
เกี่ยวข้องกับหลักสู ตร การให้
คําปรึ กษาในการเลือกเรี ยนกลุ่ม
วิชาเลือกและสถานที่ฝึกงาน
การเชิญ ผูท้ รงคุณวุฒิเป็ น
วิทยากรบรรยายพิเศษ การ
ร่ วมมือกับพันธมิตร สถาน
ประกอบการที่
ต้องการนิสิต นักศึกษาฝึ กงาน
2.4.2 มีความสามารถในการ
บริ หารจัดการและมีภาวะผูน้ าํ

1. กําหนดให้ผเู ้ รี ยนแบ่งกลุ่ม
เพื่อร่ วมกันจัดทําโครงการ
เกี่ยวกับรายวิชาที่เรี ยนภาคเรี ยน
ละ 1 โครงการ
2. มอบหมายงานกลุ่ม งาน
โครงการต่างๆ ภายใต้ เวลา
งบประมาณที่จาํ กัด เช่น
รายวิชาการวิจยั เพื่อโลจิสติกส์
และวิชาสัมมนาเพื่อ
โลจิสติกส์โดยการวางแผน
ร่ วมกันกันทํางานหรื อแบ่งงาน
ตามความถนัดของแต่ละบุคคล

1. ผลสัมฤทธิ์ ของการจัด
โครงการที่ได้รับมอบหมาย
2. สังเกตพฤติกรรมในการ
จัดทําโครงการแบบรายบุคคล
และรายกลุ่ม
3. การจัดทําโครงการโดย
ผูเ้ รี ยน
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ผลการเรียนรู้ ทกั ษะ
ความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคล
และความรับผิดชอบ
2.4.3 มีความสามารถในทํางาน
ด้านการบริ หารธุ รกิจได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ โดยมีปฏิสัมพันธ์
และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

2.4.4 มีความรับผิดชอบต่องาน
ที่ได้รับมอบหมายทั้งงาน
รายบุคคลและงานกลุ่ม

กลยุทธ์ การสอน

กลยุทธ์ การประเมินผลการ
เรียนรู้

1. มอบหมายให้ผเู ้ รี ยนร่ วมกัน
ทํางานเป็ นทีมในการจัด
กิจกรรมต่างๆ ในสาขาวิชา
2. กําหนดให้ผเู ้ รี ยนเก็บข้อมูล
ภาคสนามโดยใช้วธิ ีการ
สัมภาษณ์และการสังเกตแบบมี
ส่ วนร่ วม
3. จัดกิจกรรมการเรี ยนโดยเน้น
ทักษะให้ผเู้ รี ยนแสดงความคิด

1. แบบประเมินทักษะการ
ทํางานเป็ นทีม
2. แบบรายงานผลการสัมภาษณ์
และการเก็บข้อมูลภาคสนาม
3. การสังเกตพฤติกรรมการมี
ส่ วนร่ วมในชั้นเรี ยน

1. การมอบหมายงานและ
กิจกรรมในรายวิชา

1. การประเมินคุณภาพจาก
ผลงานที่ได้รับมอบหมาย
2. ประเมินการส่ งงานที่ตรงต่อ
เวลา
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2.5 ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ ทกั ษะการ
กลยุทธ์ การสอน
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.5.1 มีทกั ษะในการใช้ความรู้ 1. ให้ผเู้ รี ยนฝึ กการทํางานด้าน
ด้านการบริ หารธุ รกิจ
การบริ หารธุ รกิจในสภาพจริ ง
เชิงวิเคราะห์ได้เป็ นอย่างดี
2. สถานการณ์จาํ ลองการทํางาน
ด้านการบริ หารธุ รกิจใน
องค์การ
2.5.2 มีทกั ษะในการใช้
1. ให้ผเู้ รี ยนค้นคว้าด้วยตนเอง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนําเสนอผลการค้นคว้าโดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.3 มีทกั ษะในการวิเคราะห์ 1. มอบหมายงานให้นิสิต
ข้อมูลและตัวเลขเพื่อใช้ใน
นักศึกษาใช้เทคโนโลยี
การตัดสิ นใจ
สารสนเทศติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการด้าน
การบริ หารธุ รกิจและศาสตร์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.5.4 มีความรู ้เท่าทันสื่ อและ
ข้อมูลข่าวสาร

1. มอบหมายงานให้นิสิต
นักศึกษาติดตามข้อมูลข่าวสาร
ด้านการการจัดการโลจิสติกส์
ผ่านสื่ อและช่องทางต่าง ๆ
2. ให้ผเู้ รี ยนวิเคราะห์ขอ้ มูล
ข่าวสารที่ได้รับอย่างมี
วิจารณญาณ
3. ผูเ้ รี ยนประยุกต์ใช้ขอ้ มูล
ข่าวสารที่ได้รับอย่างสร้างสรรค์

กลยุทธ์ การประเมินผลการ
เรียนรู้

1. การประเมินผลการฝึ กการ
ทํางานด้านการบริ หารธุ รกิจ
2. ประเมินผลตามรู ปแบบและ
หลักวิธีการทํางาน
2. การนําเสนอรายงานและ
อ้างอิงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
1. รายงาน/การนําเสนอผลงาน
ในชั้นเรี ยนและในวงวิชาการ
ด้านการบริ หารธุ รกิจและ
ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1. ประเมินผลงานของผูเ้ รี ยนที่
ได้รับมอบหมาย
2. การทํารายงานและการ
นําเสนอผลงาน
3. ตรวจชิ้นงานหรื อผลงานที่
ได้รับมอบหมาย

57

3. สรุ ปการพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน ดังนี้
3.1 หมวดวิชาการศึกษาทัว่ ไป
3.1.1 การพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม
1) มีความซื่อสัตย์ สุ จริ ต
2) มีความกตัญญู กตเวที
3) มีระเบียบวินยั รับผิดชอบต่อตัวเอง
4) มีความเสี ยสละ
5) มีความสามัคคี
3.1.2 ด้านความรู้
1) มีความรอบรู ้ในเนื้อหาวิชา
2) มีความสามารถในการแสวงหาความรู้
3) มีความสามารถในการจัดการความรู ้ให้เป็ นหมวดหมู่
4) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู ้ในสถานการณ์ใหม่และชีวติ จริ ง
3.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
2) มีความสามารถในการสร้างมโนทัศน์
3) มีความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล
4) มีความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
5) มีความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
3.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความรับผิดชอบต่อสังคม
2) ทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
3) มีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตที่สมบูรณ์
4) มีความฉลาดทางอารมณ์
5) มีความสามารถในการบริ หารจัดการและภาวะผูน้ าํ
3.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทกั ษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสาร
2) มีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) มีทกั ษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและตัวเลขเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจ
4) รู ้เท่าทันสื่ อและข้อมูลข่าวสาร
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3.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ หมวดเฉพาะ จําแนกเป็ น 6 ด้านดังนี้
3.2.1 ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
1) มีคุณธรรมจริ ยธรรม ซื่อสัตย์สุจริ ต
2) มีความกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณ
3) มีระเบียบวินยั ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
4) มีความเสี ยสละและมีจิตสํานึกสาธารณะ
3.2.2 ด้านความรู้
1) มีความรู ้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา
2) มีความสามารถในการแสวงหาความรู ้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3) มีความสามารถในการจัดการความารู ้ให้เป็ นหมวดหมู่
4) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์จริ ง
3.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1) มีความสามารถวิเคราะห์อธิบายหลักการและเหตุผล โดยใช้แนวคิดทางด้าน
การจัดการโลจิสติกส์ไปใช้ในธุ รกิจ ที่เกี่ยวข้องได้
2) มีความสามารถในการสร้างมโนทัศน์เชื่อมโยงความรู้ที่ศึกษาค้นหว้าได้
3) มีความสามารถในการคิดเชิงสนับสนุนโต้แย้งอย่างมีเหตุผลรองรับ
3.2.4 ด้านทักษะคว่ามสัมพันธ์ระหว่างบุคลลและความรับผิดชอบ
1) มีความสามัคคีและสามารถทํางานร่ วมกับคนอื่นได้
2) มีความสามารถในการบริ หารจัดการและมีภาวะผูน้ าํ
3) มีความสามารถใช้ทกั ษะในการสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีปฏิสัมพันธ์และ
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
3.2.5 ทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทส
1) มีทกั ษะในการใช้ภาษาในการสื่ อสารระหว่างบุคคลและต่อหน้าชุมชนได้เป็ นอย่างดี
2) มีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) มีทกั ษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและตัวเลขเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจ
4) มีความรู ้เท่าทันสื่ อและข้อมูลข่าวสาร
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4. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
1.ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม

2.ด้านความรู้

3. ด้านทักษะปัญญา

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 5.2 5.3 5.4



















 



 

 















 

 









รายวิชา
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4























































 















3.5

1.
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสารและการ
สื บค้นสารสนเทศ

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน





1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์
สุนทรี ยนิยม
สังคมไทยและสังคมโลก

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม
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1.ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม

2.ด้านความรู้

3. ด้านทักษะปัญญา

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคลและ
ตัวเลข การสื่ อสารและการใช้
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4

1.3 1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1 3.2

3.3

3.4 3.5

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

5.2

5.3

5.4

 











 



   



 



 



 











 



   



 



 



 











 







 



 



รายวิชา
1.1
1.2
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
1.1
1.2
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพ
 
ชีวิต
การคิดและการตัดสิ นใจ
 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
บูรณาการ





1.3



4.1
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1. ด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม

2. ด้านความรู้

3. ด้านทักษะ
ปัญญา

รายวิชา
1.1

2 .) หมวดวิชาเฉพาะ
1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานอาชีพ
หลักการตลาด
หลักการจัดการ
หลักการบัญชีเบื้องต้น
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
สถิติธุรกิจ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

1.2

1.3

1.4 2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1

4.2

4.3

4.4

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1

5.2

5.3

5.4
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1. ด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม

2. ด้านความรู้

3. ด้านทักษะ
ปัญญา

รายวิชา
1.1

2.) หมวดวิชาเฉพาะ
1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานอาชี พ
กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและภาษีอากร
การจัดการเชิงธุรกิจ
กาจัดการการผลิตและฏิบตั ิการ
การเงินธุรกิจ
การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ
การวิเคราะห์เชิ งปริ มาณทางธุรกิจ

1.2

1.3

1.4 2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1

4.2

4.3

4.4

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1

5.2

5.3

5.4

 

                

 

                

 

                

 

                

 

                

 

                

63
1. ด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม

2. ด้านความรู้

3. ด้านทักษะ
ปัญญา

รายวิชา
1.1

2.2)กลุ่มวิชาเฉพาะ
2.1.1 วิชาบังคับ
จริ ยธรรมและความบผิดชอบต่อสังคม
หลักการจัดการโลจิสติกส์
การจัดการการขนส่ งและการกระจายสิ นค้า
การจัดการคลังสิ นค้าและการควบคุมสิ นค้าคงคลัง
การวางแผนและการควบคุมการผลิต
การวิจยั เพื่อการจัดการโลจิสติกส์
การสัมมนาการจัดการโลจิสติกส์

1.2

1.3

1.4 2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1

4.2

4.3

4.4

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1

5.2

5.3

5.4
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1. ด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม

2. ด้านความรู้

3. ด้านทักษะ
ปัญญา

รายวิชา
1.1

2.2)กลุ่มวิชาเฉพาะ
2.1.1 วิชาบังคับ
การจัดการโลจิสติกส์เชิงกลยุทธ์
การบัญชีเพื่อการจัดการโลจิสติกส์
การจัดซื้ อในโซ่อุปทาน
การจัดการทรัพยากรโลจิสติกส์

1.2

1.3

1.4 2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1

4.2

4.3

4.4

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1

5.2

5.3

5.4

 

                

 

                

 

                

 

                

65
1. ด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม

2. ด้านความรู้

3. ด้านทักษะ
ปัญญา

รายวิชา
1.1

2.2)กลุ่มวิชาเฉพาะ
2.2.2 วิชาเลือก
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
การบรรจุภณั ฑ์เพื่อโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
การจัดการการค้าปลีก
การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า
การจัดการกิจการพานิ ชยนาวี
การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
การจัดการนวัตกรรมในโลจิสติกส์

1.2

1.3

1.4 2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1

4.2

4.3

4.4

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1

5.2

5.3

5.4
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1. ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม

2. ด้านความรู้

3. ด้านทักษะ
ปัญญา

1.1

1.2

2.2



                 



                 



                 



                 



                 

รายวิชา

2.2)กลุ่มวิชาเฉพาะ
2.2.2 วิชาเลือก
การขนส่ งต่อเนื่ องหลายรู ปแบบ
การใช้ภาษาอังกฤษในโลจิสติกส์
การจัดการความเสี่ ยงสําหรั บโลจิสติกส์และซัพพลายเซน

1.3

1.4 2.1

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1

4.2

4.3

4.4

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1

5.2

5.3

5.4

2.2.3) วิชาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ

เตรี ยมฝึ กประสบกาณ์วิชาชีพการจัดการโลจิสติกส์
การฝึ กประสบกาณ์วิชาชีพการจัดการโลจิสติกส์

หมายเหตุ : สัญลักษณ์

 หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
 หมายถึงความรับผิดชอบรอง
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนิสิต นิสิต นักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็ จการศึ กษาเป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนิสิต นิสิต นักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนิสิตยังไม่ สาเร็จการศึกษา
กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนรู ้ของ
นิสิต นักศึกษาเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบ
การประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทําความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบันและนํา ไป
ดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ซึ่งผูป้ ระเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
ทวนสอบในระดับรายวิชา ควรให้นิสิต นักศึกษาประเมินการเรี ยนการสอนในระดับรายวิชา
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็ นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดย
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
ทวนสอบในระดับหลักสู ตรสามารถทําได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ของนิสิต นักศึกษา ควรเน้นการทําวิ จยั
สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิ ต ที่ทาํ อย่างต่อเนื่องและนําผลวิจยั ที่ได้ยอ้ นกลับมา
ปรับปรุ งกระบวนการการเรี ยน การสอนและหลักสู ตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสู ตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากลโดยการวิจยั อาจจะดําเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) สภาวการณ์ได้งานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่ นที่จบการศึกษา ในด้าน
ของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู ้ ความสามารถ ความมัน่ ใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ
(2) ตรวจสอบจากผูป้ ระกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรื อ การแบบส่ งแบบสอบถาม
เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในช่วง
ระยะเวลาต่างๆ เช่น ปี ที่ 1 ปี ที่ 5 เป็ นต้น
(3) ประเมินตําแหน่ง และหรื อความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิตประเมินจากสถานศึกษา
อื่น โดยการส่ งแบบสอบถาม หรื อ สอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความพึงพอใจในด้ านความรู้ ความ
พร้อม และสมบัติดา้ นอื่นๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อปริ ญญาที่สูงขึ้นใน
สถานศึกษานั้น ๆ
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(4) ประเมินจากนิสิต นักศึกษา เก่า ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู ้
จากสาขาวิชาที่เรี ยนรวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กาํ หนดในหลักสู ตร ที่เกี่ยว เนื่องกับการประกอบอาชีพของ
บัณฑิต รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสู ตรให้ดียงิ่ ขึ้นด้วย
(5) ความเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก ที่ประเมินหลักสู ตรหรื อ เป็ นอาจารย์พิเศษ ต่อความ
พร้อมของนิสิต นักศึกษาในการเรี ยน และสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนก ารเรี ยนรู้ และการ
พัฒนาองค์ความรู้ของนิสิต นักศึกษา
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
ผูท้ ี่สาํ เร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้
1. เป็ นผูม้ ีความประพฤติดี
2. สอบได้ในรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสู ตร รวมทั้งรายวิชาที่สภากําหนดให้เรี ยนเพิ่ม
3. ได้ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า 2.00
4. มีเวลาเรี ยนไม่ต่าํ กว่า 6 ภาคเรี ยน ในการเรี ยนหลักสู ตร 4 ปี
5. มีสภาพเป็ นนิสิตไม่ต่าํ กว่า 6 ภาคเรี ยนปกติ
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 จัดปฐมนิเทศแนะแนวการเป็ นครู แ ก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู ้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะ ตลอดจนในหลักสู ตรที่สอน
1.2 กําหนดแนวทางให้มีการเพิม่ พูนความรู ้ สร้างเสริ มประสบการณ์เพื่อส่ งเสริ มการสอนและ
การวิจยั อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการทําวิจยั สายตรงในสาขาวิชการจั
า ดการโลจิสติกส์ เป็ นอันดับแรก การ
สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทาง
วิชาการทั้งในประเทศและ/หรื อต่างประเทศ หรื อการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล
(1) ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู ้ สร้างเสริ มประสบการณ์เพื่อส่ งเสริ มการสอน
และการวิจยั อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทําวิจยั สายตรงในสา
ขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เป็ นอันดับแรกการ
สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประ
ชุมทาง
วิชาการทั้งในประเทศและ/หรื อต่างประเทศ หรื อการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
(2) เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลให้ทนั สมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอืน่ ๆ
(1) ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมบริ การวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ความรู้และคุณธรรม
(2) มีการกระตุน้ อาจารย์ทาํ ผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
(3) ส่ งเสริ มการทําวิจยั สร้างองค์ความรู ้ใหม่เป็ นหลักและเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ เป็ นรอง
(4) จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจยั
(5) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่ วมกลุ่มวิจยั ต่าง ๆ ของคณะ
(6) จัดให้อาจารย์เข้าร่ วมกิจกรรมบริ การวิชาการต่าง ๆ ของคณะ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริหารหลักสู ตร
ในการบริ หารหลักสู ตร จะมีคณะกรรมการประจําหลักสู ตร อันประกอบด้วยรองคณบดีฝ่าย
วิชาการ ประธานหลักสู ตร หรื อหัวหน้าภาค และอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสู ตรรับผิดชอบ โดยมี
คณบดีเป็ นผูก้ าํ กับดูแลและคอยให้คาํ แนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบตั ิให้แก่ อาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร
คณะกรรมการประจาหลักสู ตร
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
1. อาจารย์ นิตยา มณี วงศ์
ประธานสาขา
2. อาจารย์ณฐั พนธ์ เกษสาคร

กรรมการ

3. อาจารย์พรพิมล สายแก้ว

กรรมการ

4. อาจารย์ภทั ธิรา มาศมาลัย

กรรมการ

5. อาจารย์ธีร์วรา บวชชัยภูมิ

กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร จะวางแผนการจัดการเรี ยนการสอนร่ วมกับผูบ้ ริ หารของคณะและ
อาจารย์ผสู ้ อน ติดตามและรวบรวมข้อมูล สําหรับใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
1. พัฒนาหลักสู ตรให้ ทั นสมัย 1. จัดให้หลักสู ตรสอดคล้องกับ 1. หลักสู ตรที่สามารถอ้างอิงกับ
โดยอาจารย์และนิสิต นักศึกษา
มาตรฐานวิชาชีพด้านเทคโนโลยี มาตรฐานที่กาํ หนดโดย
สามารถก้าวทันหรื อเป็ นผูน้ าํ ใน ในระดับสากลหรื อระดับชาติ
หน่วยงานวิชาชีพด้านภาษาไทย
การสร้างองค์ความรู้
ใ หม่ๆ (หากมีการกําหนด)
2. หลักสู ตรมี ความทันสมัยและ
ทางด้านภาษาไทย
2. ปรับปรุ งหลักสู ตรให้ ทันสมัย มีการปรับปรุ งอย่างสมํ่าเสมอ
2. กระตุน้ ใ ห้นิสิต นักศึกษาเกิด โดยมีการพิจารณาปรับปรุ ง
3. จํานวนวิชาเรี ยนที่มีภาคปฏิบตั ิ
ความใฝ่ รู้ มีแนวทางการเรี ยนที่
หลักสู ตรทุก 3 ปี
และวิชาเรี ยนที่มีแนวทางให้
สร้างทั้งความรู ้วามสามารถใน
3. จัดแนวทางการเรี ยนในวิชาเรี ยนให้มนิี สิต นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้า
วิชาการวิชาชีพที่ทนั สมัย
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ และมี ความรู ้ใหม่ได้ดว้ ยตนเอง
แนวทางการเรี ยนหรื อกิจกรรมประจํา4. จํานวนและรายชื่อผูส้ นับสนุน
วิชา ให้นิสิต นักศึกษาได้ศึกษาความรูและผู
้ ช้ ่วยสอน
ที่ทนั สมัยด้วยตนเอง
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3 . ตรวจสอบและปรับปรุ ง
หลักสู ตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน
4. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสู ตรอย่างสมํ่าเสม

การดาเนินการ
4. จัดให้มีผสู้ นับสนุนการเรี ยนรู้
และหรื อผูช้ ่วยสอน เพื่อกระตุน้ ให้
นิสิต นักศึกษาเกิดความใฝ่ รู ้
5. กําหนดให้อาจารย์ที่สอนมี
คุณวุฒิไม่ต่าํ กว่าปริ ญญาโทหรื อ
เป็ นผูม้ ีประสบการณ์หลายปี มี
จํานวนค ณาจารย์ประจําไม่นอ้ ย
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน
6. สนับสนุนให้อาจารย์ผสู้ อนเป็ น
ผูน้ าํ ในทางวิชาการ และหรื อ เป็ น
ผูเ้ ชี่ยวชาญทางวิชาชีพด้าน
ภาษาไทย หรื อในด้านที่เกี่ยวข้อง
7. ส่ งเสริ มอาจารย์ประจําหลักสู ตร
ให้ไปดูงานในหลักสู ตรหรื อ
วิชาการที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและ
ต่างประเทศ
8. มี การประเมินหลักสู ตรโดย
คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายนอกอย่างน้อยทุก 4 ปี
9. จัดฐานข้อมูลทางด้านนิสิต
นักศึกษา อาจารย์ อุปกรณ์
เครื่ องมือวิจยั งบประมาณ ความ
ร่ วมมือกับต่างประเทศ ผลงานทาง
วิชาการทุกภาคการศึกษาเพื่อเป็ น
ข้อมูลในการประเมินของ
คณะกรรมการ
10. ประเมินควา มพึงพอใจของ
หลักสู ตรและการเรี ยนการสอน
โดยบัณฑิตที่สาํ เร็ จการศึกษา

การประเมินผล
5. จํานวนและรายชื่อคณาจารย์
ประจําประวัติอาจารย์ดา้ น
คุณวุฒิ ประสบการณ์ และการ
พัฒนาอบรมของอาจารย์
6. จํานวนบุคลากรผูส้ นับสนุน
การเรี ยนรู ้ และบันทึกกิจกรรม
ในการสนับสนุนการเรี ยนรู้
7. ผลการประเมินการเ รี ยนการ
สอน อาจารย์ผสู้ อน และการ
สนับสนุนการเรี ยนรู้ของ
ผูส้ นับสนุนการเรี ยนรู้โดยนิสิต
นักศึกษา
8. ฐานข้อมูลอาจารย์และนิสิต
เสนอผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์และนิสิต
9. ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่
ประกอบด้วยอาจารย์ภายในคณะฯทุ
ก
2 ปี คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายนอก ทุก 4ๆปี
และบัณฑิตผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
ทุก ๆ2
ปี

73

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจําปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินราย
ได้เพือ่ จัดซื้ อตํารา สื่ อการ
เรี ยนการสอนโสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรี ยนการ
สอนในชั้นเรี ยนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของนิสิต นักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ ีอยู่เดิม
คณะมีความพร้อมด้านหนังสื อ ตํารา และการสื บค้นผ่าฐานข้
น อมูลโดยมีสาํ นักหอสมุดกลางที่
มีหนังสื อ ด้านการบริ หารจัดการและด้านอื่น ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่ วน ห้องสมุดคณะ
วิทยาการจัดการก็มีหนังสื อ ตําราเฉพาะทางนอกจากนี้คณะมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรี ยนการ
สอนอย่างพอเพียง
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลาง ในการจัดซื้ อหนังสื อ และตําราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริ การ
ให้อาจารย์และนิสิต นักศึกษาได้คน้ คว้า และให้ประกอบการเรี ยนการสอน ในการประสานการจัดซื้ อ
หนังสื อนั้น อาจารย์ผสู ้ อนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่ วมใ นการเสนอแนะรายชื่อหนังสื อ ตลอดจนสื่ อ
อื่น ๆ ที่จาํ เป็ น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนในการ
เสนอแนะรายชื่อหนังสื อ สําหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้ อหนังสื อด้วย
ในส่ วนของคณะจะมีหอ้ งสมุดย่อย เพื่อบริ การหนังสื อ ตํารา หรื อวารสารเฉพาะทาง และ
คณะจะต้องจัดสื่ อการสอนอื่นเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่ องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
คอมพิวเตอร์ เครื่ องถ่ายภาพ 3 มิติ เครื่ องฉายสไลด์ เป็ นต้น
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีเจ้าหน้าที่ประจําห้องสมุดของคณะ ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้ อจัดหาหนังสื อเพื่อเข้า
หอสมุดกลาง และทําหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสื อ ตํารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ดา้ นโสต
ทัศนอุปกรณ์ ซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความพอเพียงและ
ความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ดว้ ย โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
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การดาเนินการ
1.
จัดให้มีหอ้ งเรี ยน
1. จัดให้มีหอ้ งเรี ยนมัลติมีเดีย ที่
ห้องปฏิบตั ิการระบบเครื อข่าย
มีความพร้อมใช้งานอย่างมี
แม่ข่าย อุปกรณ์การทดลอง
ประสิ ทธิ ภาพทั้งในการสอน
ทรัพยากร สื่ อและช่องทางการ
การบันทึกเพื่อเตรี ยมจัดสร้าง
เรี ยนรู้ ที่เพียบพร้อมเพื่อ
สื่ อสําหรับการทบทวนการ
ส นับสนุนทั้งการศึกษาใน
เรี ยน
ห้องเรี ยน นอกห้องเรี ยน และ 2. จัดเตรี ยมห้องปฏิบตั ิ การ
เพื่อการเรี ยนรู้ได้ดว้ ยตนเอง
ทดลองที่มีเครื่ องมือทันสมัย
อย่างเพียงพอ มีประสิ ทธิ ภาพ
และเป็ นเครื่ องมือวิชาชีพใน
ระดับสากล เพื่อให้ นิสิต
นักศึกษา สามารถฝึ กปฏิบตั ิ
สร้างความพร้อมในการ
ปฏิบตั ิงานในวิชาชีพ
3. จัดให้มีเครื อข่ายและ
ห้องปฏิบตั ิการทดลองเปิ ด ที่
มีท้ ังเครื่ องคอมพิวเตอร์และ
พื้นที่ นิสิต นักศึกษา สามารถ
ศึกษาทดลอง หาความรู้
เพิ่มเติมได้ดว้ ยตนเอง ด้วย
จํานวนและประสิ ทธิภาพที่
เหมาะสมเพียงพอ
4. จัดให้มีหอ้ งสมุดให้บริ การทั้ง
หนังสื อตํารา และสื่ อดิจิทลั
เพื่อการเรี ยนรู ้ท้ งั ห้องสมุด
ทางกายภาพและทางระบบ
เสมือน

การประเมินผล
1. รวบรวมจัดทําสถิติจาํ นวน
เครื่ องมืออุปกรณ์ ต่อหัว นิสิต
นักศึกษา ชัว่ โมงกา รใช้งาน
ห้องปฏิบตั ิการและเครื่ องมือ
ความเร็ วของระบบเครื อข่ายต่อ
หัวนิสิต นักศึกษา
2. จํานวน นิสิต นักศึกษา ลง
เรี ยนในรายวิชาเรี ยนที่มีการฝึ ก
ปฏิบตั ิดว้ ยอุปกรณ์ต่าง ๆ
3. สถิติของจํานวนหนังสื อตํารา
และสื่ อดิจิทลั ที่มีให้บริ การและ
สถิติการใช้งานหนังสื อตํารา
สื่ อดิจิทลั
4. ผลสํารวจความพึงพอใจของ
นิสิต นักศึกษาต่อการให้บริ การ
ทรัพยากรเพื่อการเรี ยนรู้และ
การปฏิบตั ิการ
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การดาเนินการ
5. จัดให้มีเครื่ องมือทดลอง
เช่น ระบบแม่ข่ายขนาดใหญ่
อุปกรณ์เครื อข่าย เพื่อให้นิสิต
นักศึกษาสามารถฝึ ก
ปฏิบตั ิการในการบริ หาร
ระบบ

การประเมินผล

3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่ต้อจงะ
มีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริ ญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์หรื อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
คณาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร และผูส้ อน จะต้องประชุมร่ วมกันในการวางแผนจัดการ
เรี ยนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชาเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
เตรี ยมไว้สาํ หรับการปรับปรุ งหลักสู ตร ตลอดจนปรึ กษาหารื อแนวทางที่จะทํา ให้บรรลุเป้ าหมายตาม
หลักสู ตร และได้บณั ฑิตเป็ นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 การแต่ งตั้งคณาจารย์พเิ ศษ
สําหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสําคัญมาก เพราะจะเป็ นผูถ้ ่ายทอดประสบการณ์ตรงจาก
การปฏิบตั ิให้กบั นิสิต นักศึกษา ดังนั้น สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์จึง มีนโยบายว่า รายวิชาบังคับ
จะต้องมีการเชิญอาจารย์พิเศษหรื อวิทยากรมาบรรยายอย่างน้อยวิชาละ 3 ชัว่ โมง และอาจารย์พิเศษนั้น
ไม่วา่ จะสอนทั้งรายวิชาหรื อบางชัว่ โมง จะต้องเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ตรง หรื อมีวฒ
ุ ิการศึกษาอย่างตํ่า
ปริ ญญาโท
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4.

การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแน่ ง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวฒ
ุ ิปริ ญญาตรี ที่เกี่ยวข้องกัภาระงานที
บ
่รับผิดชอบ และมีความรู้
ด้านการจัดการโลจิสติกส์
4.2 การเพิม่ ทักษะความรู้ เพือ่ การปฏิบัติงาน
บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างของหลักสู ตร อาจารย์ผูส้ อนสามารถ ใช้สื่อการสอนได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งจําเป็ นต้องให้มีการฝึ กอบรมทางการจัดการโลจิสติกส์ ให้เป็ นวิชาการทางปัจจุบนั
5. การสนับสนุนและการให้ คาแนะนานิสิต นิสิต นักศึกษา
การให้ คาปรึกษาด้ านวิชาการและอืน่ ๆ แก่ นิสิต นักศึกษา
5.1 เชิญผูเ้ ชี่ยวชาญจากภาคธุ รกิจ หรื ออุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ตรงในสาขาการ
จัดการโลจิสติกส์มาเป็ นวิทยากรหรื ออาจารย์พิเศษ เพื่อถ่ายทอดความรู ้ และประสบการณ์การ ใช้
ในการ ทํางานจริ งให้แก่นิสิต นักศึกษา
5.2 อาจารย์ผสู ้ อนต้องมีความรู ้ เกี่ยวกับฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรื อมีระบบเครื อข่ายจําลองที่
เหมาะส มให้ความรู ้แก่นิสิต นักศึกษา
5.3 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์มีการแต่งตั้งอาจารย์เป็ นทีป่ รึ กษาทางวิชาการให้แก่นิสิต
นักศึกษาทุกคน โดยนิสิต นักศึกษาที่มีปัญหาในการเรี ยนสามารถปรึ กษากับอาจารย์ที่ปรึ กษาทาง
วิชาการได้ โดยอาจารย์ของสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ทุกคนจะต้องทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึ กษาทาง
วิชาการให้แก่นิสิต นักศึกษา และทุกคนต้องกําหนดชัว่ โมงให้คาํ ปรึ กษา(Office Hours) เพื่อให้นิสิต
นักศึกษาเข้าปรึ กษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึ กษากิจกรรมเพื่อให้คาํ ปรึ กษาแนะนําในการจัดทํา
กิจกรรมแก่นิสิต นักศึกษา
การอุทธรณ์ ของนิสิต นักศึกษา
กรณี ที่นิสิต นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผ ลการประเมินในรายวิชาใด สามารถ ที่
จะยืน่ คําร้องขอดูกระดาษคําตอบ ในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ใน
แต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
สําหรับความต้องการกําลังคนสาขาการจัดการโลจิสติกส์ จากการสํารวจความต้องการกําลังคน
ด้านโลจิสติกส์ในช่วง 10 ปี ข้างหน้า ต้องการกําลังคนด้านโลจิสติกส์ ประมาณ 30,000 คน (สํานัก
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) ทางสาขามีกระบวนการปรับปรุ งหลักสู ตรโดย
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นําข้อมูลจากแบบสอบถามประเมินหลักสู ตรบริ หารุ รกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ เพื่อมาใช้ในการ
วางแผน การรับนิสิต นักศึกษา นอกจากนี้
6.1 จัดตามความเปลี่ยนแปลงและความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตอย่างต่อเนื่อง
6.2 จัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนานิสิต นักศึกษา ให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง
6.3 ศึกษาข้อมูลตลาดแรงงาน เพื่อผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับท้องถิ่น
6.4 กิจกรรมของนิสิต นักศึกษา ในหลักสู ตร ได้มีส่วนร่ วมในการพัฒนาสังคม
7. ตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้กาํ หนดดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ดังนี้
7.1 มีการจัดรายละเอียดของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.2 สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ หรื อมาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา
7.2 อาจารย์ประจําหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วมในการวางแผนติดตาม และทบทวน
การดําเนินงานหลักสู ตร
7.3 มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ
มคอ. 3 และ มคอ. 4 ก่อนการเปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
7.4 มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้ นสุ ดภาคการศึกษาที่เปิ ด
สอนให้ครบทุกรายวิชา
7.5 มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสู ตร ตามแบบมคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้ นสุ ดปี การศึกษา
7.6 มีการพัฒนา ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน หรื อการประเมินผลการ
เรี ยนรู้จากผลการดําเนินการของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.7 ปี ที่แล้ว
7.7 มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ ของนิสิต ตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ที่กาํ หนดใน มคอ. 3 และ
มคอ. 4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
7.8 อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรื อคําแนะนําด้านการจัดการเรี ยนการสอน
7.9 อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ / หรื อวิชาชีพอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
7.10 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ / หรื อวิชาชีพไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี
7.11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปี สุ ดท้าย / บัณฑิตใหม่ที่มีคุณภาพต่อหลักสู ตร เฉลี่ยไม่นอ้ ย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
7.12 ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0
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แผนติดตามประเมินผลการดาเนินงานในแต่ ละปี
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(1) อาจารย์ประจําหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสู ตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสู ตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรื อมาตรฐานคุณวุฒิสาขา / วิชา (ถ้ามี)

ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 ปี ที่ 5





























































(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิ ดการสอนใน 
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิช าและรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และมคอ. 
6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้ นสุ ดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสู ตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน

60 วันหลังสิ้ นสุ ดปี การศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนิสิต นักศึกษาตามแบบมาตรฐานผล
การเรี ยนรู ้ที่กาํ หนดใน มคอ. 3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25
ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุ ง การจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอนหรื อ
การประเมินผลการเรี ยนรู้จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานในปี
ก่อนหน้า
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรื อคําแนะนําด้านการ
จัดการเรี ยนการสอน (เฉพาะปี ที่มีการรับอาจารย์ใหม่)











(9) อาจารย์ประจําหลักสู ตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรื อ
วิชาชีพอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน(ถ้ามี)ได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการและ/หรื อวิชาชีพไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิต นักศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสู ตรเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่นอ้ ย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 ปี ที่ 5
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุ งหลักสู ตร
1. การประเมินและประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยคณะผูส้ อนหรื อระดับภาควิชาและ/หรื อ
การปรึ กษาหารื อกับผูเ้ ชี่ยวชาญด้านหลักสู ตรหรื อวิธีการสอน ส่ วนหลังการสอนควรมีการวิเคราะห์
ผลการประเมินการสอนโดยนิสิต นักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรี ยนของนิสิต นักศึกษา
ด้านกระบวนการนําผลการประเมินไปปรับปรุ ง สามารถทําโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุ งและกําหนดประธานหลักสู ตรและคณะผูส้ อนนําไปปรับปรุ งและรายงานผลต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทําโดยการ
(1) ประเมินโดยนิสิต นักศึกษาในแต่ละวิชา
(2) การสังเกตการณ์ของผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร/ประธานหลักสู ตร และ/หรื อคณะ
ผูส้ อน
(3) ภาพรวมของหลักสู ตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่
(4) การทดสอบผลการเรี ยนรู ้ของนิสิต นักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสู ตร
เดียวกัน
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม โดยสํารวจข้อมูลจากนิสิต นักศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่
ผูใ้ ช้บณั ฑิต และ ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสู ตรและจัดการเรี ยนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริ ญญาตรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และตัวบ่งชี้เพิ่มเติมข้างต้น รวมทั้งการผ่านการประเมินการ
ประกันคุณภาพภายใน(IQA)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ ง
4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนิสิต นักศึกษา ผูใ้ ช้บณั ฑิต ผูท้ รงคุณวุฒิ
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร/ประธานหลักสู ตร
4.3 เสนอการปรับปรุ งหลักสู ตร และแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)

