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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
คณะ         : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

 
หมวดที ่1 ขอมูลทั่วไป 

 

1.  รหัสและช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส  
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science Program in Logistics Management 
 

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 
  ชื่อยอ :  วท.บ. (การจัดการโลจิสติกส) 
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Science                            

                                                              ชื่อยอ :  B.Sc. (Logistics Management) 
3.  วิชาเอก 

ไมมี 
4.  จํานวนหนวยกิต   

130  หนวยกิต 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1 รูปแบบ     

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป 
  5.2 ภาษาท่ีใช     

จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย  
  5.3 การรับเขาศึกษา    

     รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาตางชาติท่ีมีความรูดานภาษาไทยและใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 
  5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน    

     เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 
  5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา   

ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร :  

6.1 เปนหลักสูตรใหม  พ.ศ. 2557 
6.2 เริ่มใชในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2557 เปนตนไป 
6.3 คณะกรรมการประจําคณะใหความเห็นชอบหลักสูตรนี้ในการประชุม ครั้งท่ี 4/2556  
     เม่ือ วันท่ี  18 ตุลาคม  2556 
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6.4 สภาวิชาการใหความเห็นชอบหลักสูตรนี้ในการประชุม ครั้งท่ี 4/2557 
     เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2557 
6.5 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 7/ 2557 
     เม่ือวันท่ี 19 กรกฎาคม 2557   

 

7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  
หลักสูตรมีความพรอมและเผยแพรในปการศึกษา 2559 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา  
    พนักงานหนวยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และองคกรธุรกิจ ในฝายตาง ๆ ดังนี้ 

 -  ฝายคลังสินคา  
            -  ฝายสินคาคงคลัง  

 -  ฝายจัดซ้ือ 
 -  ฝายผลิต 
 -  ฝายวางแผน  
 -  ฝายขนสง  
 -  ฝายนําเขาและสงออก 
 -  ฝายโลจิสติกสหรือฝายซัพพลายเชน 

 
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ใชระยะเวลาในการสําเร็จ

การศึกษาไมเกิน  8 ป 
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 130 หนวยกิต 
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาท่ีสอดคลองกับท่ีกําหนดไวในเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
    1.1 กลุมวิชาภาษา  9 หนวยกิต 
    1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร   6 หนวยกิต 
    1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร  6 หนวยกิต 
    1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  9 หนวยกิต 
2  หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา      94 หนวยกิต 
    2.1 วิชาแกน       27 หนวยกิต 
    2.2 เฉพาะดานบังคับ        52 หนวยกิต 
    2.3 เฉพาะดานเลือก       15 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา    130 หนวยกิต 
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3.1.3  รายวิชาในหลักสูตร   
 1) ความหมายของเลขประจําวิชา 

ความหมายของเลขรหัสประจําวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัตฑิต สาขาวิชา 
การจัดการโลจิสติกสประกอบดวยเลข  6 หลัก ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
มีความหมายดังนี้ 

หลักท่ี 1         แทน คณะ 
  หลักท่ี 2 -3     แทน หมวดวิชา 
  หลักท่ี 4         แทน กลุมวิชา 
  หลักท่ี 5- 6    แทน ลําดับวิชา 
 
โดยกําหนดความหมายของตัวเลขใน หลักท่ี 1 เปนดังนี้ 
  1xxxxx       หมายถึง  รายวิชาในคณะครุศาสตร 

2xxxxx       หมายถึง  รายวิชาในคณะมนุษยศาสตรและ 
สังคมศาสตร 

  3xxxxx  หมายถึง  รายวิชาในคณะวิทยาการจัดการ 
  4xxxxx  หมายถึง  รายวิชาในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

   5xxxxx  หมายถึง  รายวิชาในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  8xxxxx  หมายถึง  รายวิชาในสํานักงานบัณฑิตศึกษา   

9xxxxx  หมายถึง  รายวิชาศึกษาท่ัวไป  
หลักท่ี 2-3 แทนหมวดวิชา หลักท่ี 4 แทนกลุมวิชาในหมวด และ หลักท่ี 5 และ 6 แทนลําดับวิชาใน

แตละกลุมวิชา  

 

              หลักท่ี             แทน                   ตัวเลข ความหมาย 
              1 คณะ               5 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
             2-3 หมวดวิชา              15 สาขาวิชาการจัดการ 

โลจิสติกส 
             4                          กลุมวิชา                1 กลุมวิชาการจัดการ  

               2 กลุมวิชาวิศวกรรม 
               3 กลุมวิชาโลจิสติกส 
               4 กลุมวิชาภาษา  

คอมพิวเตอร เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

    5   กลุมวิชาสหกิจศึกษา/ฝก
ประสบการณวิชาชีพ 

  2) รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร  
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส มีรายวิชาตาม

โครงสรางหลักสูตร ดังนี้  
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1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                          ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
1.1  กลุมวิชาภาษา ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

บังคับเรียน  6    หนวยกิต 

901101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   
Thai for Communication 

3(3-0-6) 

901201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English for Communication 

3(2-2-5) 
 

เลือกเรียน ไมนอยกวา 3    หนวยกิต 
901202  ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน 

English for Study Skills 
3(2-2-5) 

901203  ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาตอ 
English for Academic Purposes   

3(2-2-5) 

901301 ภาษาจีนเบื้องตน 1 
Basic Chinese 1 

3(2-2-5) 

901302 ภาษาจีนเบื้องตน 2 
Basic Chinese 2 

3(2-2-5) 

901401 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน 1 
Basic Japanese 1 

3(2-2-5) 

901402 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน 2 
Basic Japanese 2 

3(2-2-5) 

901501 ภาษาพมาเบื้องตน 
Basic Burmese 

3(2-2-5) 

901502 ภาษาพมาเพ่ือการสื่อสารและธุรกิจ 
Burmese for Communication and Business 

3(2-2-5) 

901601 ภาษาเวียดนามเบื้องตน 
Basic Vietnamese 

3(2-2-5) 

901701 ภาษาลาวเบื้องตน 
Basic Laos 
 
 
 
 
 
 
 

3(2-2-5) 

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
บังคับเรียน  3    หนวยกิต 
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902101 สุนทรียภาพของชีวิต 
Aesthetic Appreciation 

3(2-2-5) 

เลือกเรียน ไมนอยกวา 3    หนวยกิต 
902201 จริยธรรมและทักษะชีวิต 

Ethics and Life Skills 
3(3-0-6)
  

902301 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน 
Human Behavior and Self Development 

3(3-0-6) 

902401 ทักษะการรูสารสนเทศ 
Information Literacy Skills 

3(2-2-5) 

1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
บังคับเรียน  3    หนวยกิต 
903101 วิถีไทย 

Thai Living 
3(3-0-6) 

เลือกเรียน ไมนอยกวา 3    หนวยกิต 
903102 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 

The Way of Life Sufficiency Economy 
3(2-2-5) 

903201 มนุษยกับสิ่งแวดลอม   
Human Beings and Environment 

3(2-2-5) 

903301 กฎหมายท่ีใชในชีวิตประจําวัน   
Laws in Daily Life 

3(3-0-6) 

1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 
บังคับเรียน  3    หนวยกิต 
904101 กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ 

Sports for Health Development 
3(2-2-5) 

เลือกเรียน ไมนอยกวา 6    หนวยกิต 
904102 การสรางเสริมสุขภาวะ 

Health Care 
3(2-2-5) 

904103 นันทนาการเพ่ือชีวิต 
Recreation for Life 

3(2-2-5) 

904201 การคิดและการตัดสินใจ 
Thinking and Decision Making 

3(2-2-5) 

 
904202 

 
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 
Mathematics in Daily Life 

 
3(3-0-6) 

904301 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
Information Technology and Communication 

3(2-2-5) 

904401 โลกของเรากับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
Earth, Science and Technology 

3(2-2-5) 
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904501 เกษตรในชีวิตประจําวัน 
Agriculture in Daily Life 

3(2-2-5) 

904601 การอนุรักษพลังงานและเทคโนโลยีสะอาดเพ่ือชีวิต              
Energy Conservation and Clean Technology for Life 

3(2-2-5) 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 94   หนวยกิต 
2.1  กลุมวิชาแกน                                            ไมนอยกวา          27          หนวยกิต 
 
          202871      ภาษาอังกฤษในงานโลจิสติกส 1                                            3(3-0-6) 
                          English for Logistics 1          
          202872      ภาษาอังกฤษในงานโลจิสติกส 2                                            3(3-0-6) 
                          English for Logistics 2 
          305021      ธุรกิจบริการโลจิสติกส                                                        3(3-0-6) 
                          Logistics Services Business 
          409401      แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1                                         3(3-0-6) 
                          Calculus and Analytic Geometry 1 
          401413      ฟสิกสประยุกตในงานอุตสาหกรรม                                         3(3-0-6) 
                          Physics in Industrial Applications 

501005 
 

วัสดุศาสตรอุตสาหกรรม 
Materials in Industrial Applications 

3(3-0-6) 

501007 
 

การจัดการอุตสาหกรรม 
Industrial Management 

3(3-0-6) 
 

501010 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม     
Occupational Health and Safety in Industrial                                          

    3(2-2-5) 
 

515402 
 

เทคโนโลยีเพ่ือโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
Technology for Logistics and Supply Chain 

    3(3-0-6) 
 

 
2.2  รายวิชาเฉพาะดานบังคับ ไมนอยกวา 52 หนวยกิต 

 515106  การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ     3(3-0-6) 
                               Production and Operation Management 

515203  เทคโนโลยีการขนถาย      3(3-0-6) 
   Meterial Handling Technology  

515301  การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน    3(3-0-6) 
   Logistics and Supply Chain Management 

515302  ประเด็นสําคัญและกรณีศึกษาทางโลจิสติกส    3(3-0-6) 
  Current Issues and Case Study in Logistics  
515304  โครงการพิเศษดานโลจิสติกส     3(2-2-5) 
  Special Project in Logistics 
515305  การจัดการโซอุปทานเชิงนิเวศน     3(3-0-6) 
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   Green Supply Chain Management 
515306  โลจิสติกสโลกาภิวัตน      3(3-0-6) 

   Global Logistics 
 515307  หลักและวิธีการการดําเนินงานตูคอนเทนเนอร   3(3-0-6) 
   Principles and Methods of Operating Containers 
      515308          การบริการลูกคาดานโลจิสติกส     3(3-0-6) 
                               Logistics Customer Services  

515309  การจัดการทาเรือ       3(3-0-6) 
   Port Management 

515310  แนวคิดเก่ียวกับโลจิสติกสและการกระจายสินคา   3(3-0-6) 
   Concepts of logistics and Distribution 

515311  สินคาคงคลังและซัพพลายเชน     3(3-0-6) 
   Inventory and Supply Chain 

515312  การจัดการเก็บสินคา      3(2-2-5) 
   Goods Storage  Management 

515313  การขนสงสินคาในงานโลจิสติกส     3(2-2-5) 
   Freight in logistics  
 515314   ธุรกิจการบรรจุสินคานอกทาเรือ                                             3(3-0-6)  
   Outside the harbor Packaging Business 

515501  เตรียมฝกงานดานโลจิสติกสและการจัดการ              1(90) 
  Pre-Practicum in Logistics and Management 

515502        การฝกงานดานโลจิสติกสและการจัดการ    6(540) 
Practicum in Logistics and Management 
 หรือ                

515503  เตรียมสหกิจศึกษา       1(90) 
  Pre-Cooperative Education 
    515504 สหกิจศึกษา        6(540) 
  Cooperative Education 

2.3  รายวิชาเลือก                                                  ไมนอยกวา  15            หนวยกิต 
216706 
 
305022  
 

กฎหมายดานโลจิสติกส    
Law of Logistics 
การจัดหา     
Procurement 

    3(3-0-6) 
 

    3(3-0-6) 
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305023 
 
305024  
 
305025 
 
305026  

การบรรจุภัณฑสําหรับโลจิสติกส 
Packaging for Logistics 
การจัดการสินคาคงคลัง       
Inventory Management 
การคลังสินคาและการกระจายสินคา 
Warehousing and distribution 
การขนสงและการออกแบบ   
Transport and design 

    3(3-0-6) 
 

    3(3-0-6) 
 

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

305027 
 

การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 
Multimodal Transportations 

   3(2-2-5) 
 

305028 
 

นําเขาและสงออกสินคา      
Import- Export 

   3(3-0-6) 

305029 
 
515303 
 
515401 
 

ธุรกิจตัวแทนการจัดการขนสงสินคาและพิธีการศุลกากร 
Forwarder Shipping Business and Customs Formality 
สัมมนาทางโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
Seminar in Logistics  and Supply Chain 
การวิจัยดําเนินการ                                                            
Operational Research 
 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 

3(3-0-6) 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหนักศึกษาเลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  โดยไมซํ้ากับรายวิชาท่ี

เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตร
ของสาขาวิชานี้ 
3.1.4 แผนการศึกษา 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หนวยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

ศึกษาท่ัวไป 901101  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
901201  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
902101  สุนทรียภาพของชีวิต 3(2-2-5) 

เฉพาะ 
กลุมวิชาแกน 

501005  วัสดุศาสตรอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
401413  ฟสิกสประยุกตในงานอุตสาหกรรม                                          3(3-0-6) 
305021  ธุรกิจบริการโลจิสติกส                                                                3(3-0-6) 

รวม 18 
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ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หนวยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

ศึกษาท่ัวไป 903101  วิถีไทย 3(3-0-6) 
903201  มนุษยกับสิ่งแวดลอม 3(2-2-5) 
904101  กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ 3(2-2-5) 

เฉพาะ 
กลุมวิชาแกน 

501010  อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม              3(2-2-5) 
409401  แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1                                          3(3-0-6) 
202871  ภาษาอังกฤษในงานโลจิสติกส 1 3(3-0-6) 

รวม 18 
 

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หนวยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

ศึกษาท่ัวไป 901202  ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน 3(2-2-5) 
902201  จริยธรรมและทักษะชีวิต        3(3-0-6) 
904601  การอนุรักษพลังงานและเทคโนโลยีสะอาดเพ่ือชีวิต 3(2-2-5) 

เฉพาะ 
กลุมวิชาแกน 

515402  เทคโนโลยีเพ่ือโลจิสติกสและซัพพลายเชน 3(3-0-6) 
202872  ภาษาอังกฤษในงานโลจิสติกส 2  3(3-0-6) 

501007  การจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

รวม 18 
 

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หนวยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

ศึกษาท่ัวไป 904301 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(2-2-5) 
กลุมวิชาบังคับ 515301  การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน  3(3-0-6) 

515306  โลจิสติกสโลกาภิวัตน  3(3-0-6) 
515106  การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ   3(3-0-6) 

กลุมวิชาเลือก xxxxx    เลือก 3(x-x-x) 
เลือกเสรี xxxxx    เลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวม 18 
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ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หนวยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

กลุมวิชาบังคับ 515203  เทคโนโลยีการขนถาย    3(3-0-6) 
515308 การบริการลูกคาดานโลจิสติกส  3(3-0-6) 

 515310 แนวคิดเก่ียวกับโลจิสติกสและการกระจายสินคา 3(3-0-6) 

กลุมวิชาเลือก xxxxx    เลือก 3(x-x-x) 

xxxxx    เลือก 3(x-x-x) 
เลือกเสรี xxxxx    เลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวม 18 
 

ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หนวยกิต  
  (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

กลุมวิชาบังคับ 515311  สินคาคงคลังและซัพพลายเชน   3(3-0-6) 
515302  ประเด็นสําคัญและกรณีศึกษาทางโลจิสติกส 3(3-0-6) 

 515305  การจัดการโซอุปทานเชิงนิเวศน   3(3-0-6) 

 515312  การจัดการเก็บสินคา    3(2-2-5) 

กลุมวิชาเลือก xxxxx    เลือก 3(x-x-x) 

xxxxx    เลือก 3(x-x-x) 

รวม 18 
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ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หนวยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

กลุมวิชาบังคับ 515313  การขนสงสินคาในงานโลจิสติกส   3(2-2-5) 
515314  ธุรกิจการบรรจุสินคานอกทาเรือ      3(3-0-6) 
515307  หลักและวิธีการการดําเนินงานตูคอนเทนเนอร 3(3-0-6) 
515309  การจัดการทาเรือ  3(3-0-6) 
515304  โครงการพิเศษดานโลจิสติกส                                          3(2-2-5) 
515501 เตรียมฝกงานดานโลจิสติกสและการจัดการ 1(90) 
               หรือ  
515503 เตรียมสหกิจศึกษา 1(90) 

รวม 16/16 
 

ปท่ี4  ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หนวยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิศึกษาดวยตนเอง) 

รายวิชาบังคับ 515502 การฝกงานดานโลจิสติกสและการจัดการ  6(540) 
     หรือ  
515504 สหกิจศึกษา 6(540) 

รวม 6/6 
 

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
คําอธิบายรายวิชาอยูในภาคผนวก ง 
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1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
901101 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 

Thai for Communication 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน: ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

3(3-0-6) 

หลักเกณฑและแนวความคิดท่ีเปนพ้ืนฐานของการสื่อสาร  ฝกทักษะการคิดและการใช
ภาษาเพ่ือสื่อความหมายไดอยางสัมฤทธิผลท้ังในดานฟง  พูด  อาน  และเขียน  ฝกแสวงหาความรูและ
ประสบการณจากการอาน  ฟง  และการสังเกตจากปญหาในสภาวการณตาง ๆ แลวนํามาแสดงออกดวย
การพูด  และการเขียนอยางสรางสรรค  เนนความเขาใจ  และความสามารถในการตีความขอเขียนท่ีได
อานหรือฟงมา  ฝกการอานเพ่ือวัตถุประสงคตาง ๆ ฝกการเขียนแบบตาง ๆ เชน  การเขียนยอความ  สรุป
ความ  ความเรียง  และเขียนรายงานทางวิชาการ  โดยเนนกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา 

Principles and fundamental concepts of communication; practice thinking 
skills and how to use language for effective communication on listening, speaking, reading 
and writing;  practice seeking knowledge and experience from reading, listening and 
observing from problems in different situations, use that knowledge on speaking and 
creative writing, focus on understanding and ability to interpret the reading text or what is 
heard; practice reading for different purposes, writing of different types such as 
summarizing, concluding, composition and academic reports; focus on integrated 
lanquage skill 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

 
901201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 

English for Communication 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน: ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

3(2-2-5) 

พัฒนาดานการฟง  การพูด  การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ  เพ่ือการติดตอและ
การสื่อสารในสถานการณตางๆ การอานและการเขียนเพ่ือการสื่อความหมายและการติดตอ การกรอก
แบบฟอรม  และการเขียนขอความจากแหลงขอมูลตางๆ  เชน หนังสือพิมพ วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส 
ระบบเครือขายขอมูล สารสนเทศ 

Develop speaking, listening, reading and writing skills so as to 
communicate in different situations. Reading and writing for communication, form-
filling, and writing from different information sources – newspapers, magazines, 
electronic media, information system – are also the main concern. 
901202        ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน                                                3(2-2-5) 
                   English for Study Skills 
                   วิชาท่ีตองสอบผานกอน: ไมมี 
                  วิชาบังคับรวม : ไมมี 

พัฒนาคําศัพททักษะ การฟง การพูด เพ่ือใหขอมูล และแสดงความคิดเห็นในเรื่องตาง 
ๆ ใหมีทักษะในการอานโดยใชเทคนิคการอานข้ันสูง สามารถเขียนสรุปความเพ่ือรายงานขอความท่ีอาน
และมีทักษะในการศึกษา คนควาจากแหลงขอมูลตางๆ กับสาขาวิชาท่ีเรียนจากแหลงขอมูล สิ่งพิมพ 
และอิเล็กทรอนิกสและเขียนรายงานผลการศึกษาไดโดยเนนทักษะการอานและการเขียน 

Develop vocabulary on listening and speaking skills to give information 
and express opinions toward different issues. Advanced reading skills are emphasized. 
Able to summarize the given text and have skills for information retrieval from 
different sources. The main focus is on reading and writing skills. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 

  
901203
  

ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาตอ 
English for Academic Purposes   
วิชาท่ีตองสอบผานกอน: ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

3(2-2-5) 

ฝกทักษะการฟง พูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษโดยมุงเนนทักษะท่ีจําเปนตองใช
ประกอบการศึกษาตอระดับสูงข้ึนไป การสรุป บันทึกยอขอความจากการฟงบรรยาย และการอานตํารา 
ฝกกลวิธีการอานรูปแบบตางๆ การสํารวจแหลงขอมูลและรวบรวมขอมูลประกอบการทํารายงาน ฝก
สรุปเรียบเรียงขอมูลและเขียนรายงาน ฝกทักษะการอภิปรายในเชิงวิชาการ สามารถตั้งประเด็น
อภิปราย และคําถาม สามารถตอบคําถามแสดงความคิดเห็นท่ัวไปตลอดจนวิจารณและนําเสนอผล
อภิปราย ฝกเทคนิคการนําเสนอและสาธิตผลงาน 

 Practice English listening, speaking, reading and writing skills, focusing on 
the skills necessary for higher studies. Summarizing, note-taking, text reading by 
different reading techniques for various reading purposes. Surveying information 
sources as well as information collecting for report writing are also focused. Practice 
academic discussion skill, raising discussion issues and questions. Able to answer 
questions and give critical comment as well as present discussion results. Practice 
presentation techniques and work demonstration. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา   น(ท-ป-อ) 
 

901301 ภาษาจีนเบ้ืองตน 1 
Basic Chinese 1 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน: ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

3(2-2-5) 

หลักและวิธีการถอดเสียงอานภาษาจีนกลางดวยระบบสัทอักษรจีน (ฮ่ันอวี่ พินอิน) 
การอานออกเสียงท่ีถูกวิธีและเปนมาตรฐานสากล บูรณาการทักษะ การฟง การพูด การอาน และการ
เขียนภาษาจีนข้ันพ้ืนฐานสลับกันระหวางระบบสัทอักษรจีนกับตัวอักษรจีน วิวัฒนาการตัวอักษรจีน
ควบคูกับวัฒนธรรมและประเพณีจีน  ฝกทองจําบทสนทนาและอานขอความสั้นๆ และเขียนประโยค
พ้ืนฐานโดยใชรูปแบบโครงสราง ไวยากรณพ้ืนฐาน เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

Principles and transliteration methods of Mandarin Chinese by Chinese 
phonetic alphabets; practice reading Chinese with correct and acceptable 
pronunciation; integrate listening, speaking, reading and writing skills of basic Chinese 
alternatively between Chinese phonetic alphabets and Chinese letters; development 
of Chinese letters together with Chinese culture and festivals;  practice memorizing 
conversations and reading short passages plus writing basic sentence patterns, using 
basic grammatical structures for everyday communication 
901302 ภาษาจีนเบ้ืองตน 2 

Basic Chinese 2 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน:  901301  ภาษาจีนเบ้ืองตน 1 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

3(2-2-5) 

ฝกทักษะการใชรูปแบบประโยคภาษาจีน  ท่ีมีความซับซอนยิ่งข้ึน  การลด  การขยาย
รูปประโยคตางๆ  การฟง  การพูด  การอาน และการเขียน สลับระหวางระบบเสียงฮ่ันอวี่พินอินกับ
ตัวอักษรจีน ศึกษาประเพณีวัฒนธรรมจีน  ตลอดจนฝกสนทนาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวันในระดับสูงข้ึน เทคนิคการเตรียมตัวเพ่ือสอบวัดระดับความรูภาษาจีนระดับ 1 (HSK1) 

Practice skills in using Chinese sentence patterns in a more complex 
and advanced level; reduce and expand sentence patterns; practice listening, 
speaking, reading, and writing alternatively between Chinese phonetic alphabets and 
Chinese letters as well as practice advanced everyday conversation; techniques of 
preparation for HSK1  
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
 
901401 ภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน 1 

Basic Japanese 1 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน: ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

3(2-2-5) 

ฝกทักษะการฟง การพูดออกเสียง การอาน และการเขียน ตัวอักษรฮิรากานะ และ
อักษรคาตาคานะ สํานวนและรูปประโยคระดับเบื้องตนเพ่ือการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 

Practice listening, pronunciation, reading and writing Hiragana letters 
and Katakana letters; idioms and basic sentence structures for effective 
communication. 
901402 ภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน 2 

Basic Japanese 2 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน: 901401  ภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน 1 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

3(2-2-5) 

ฝกทักษะการฟง พูด อาน เขียน อยางบูรณาการและศึกษาตัวอักษรคันจิประมาณ 30 
ตัวอักษร สํานวน หลักไวยากรณ และรูปประโยคท่ีซับซอนข้ึน เพ่ือใชในการสื่อสารไดอยางถูกตอง 

Practice integrated listening, speaking, reading and writing. Study 30 
kanji letters, idioms, grammatical structures and more complex sentences to 
communicate effectively and correctly 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
 

901501 ภาษาพมาเบ้ืองตน 
Basic Burmese 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน: ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

3(2-2-5) 

ฝกทักษะพ้ืนฐานการฟง พูด อาน เขียนภาษาพมาในระดับตน  และศึกษาโครงสราง
พ้ืนฐานของภาษาพมา  ระบบเสียง  คํา  ประโยคระดับพ้ืนฐาน  ฝกทักษะการฟง  การออกเสียง การ
อาน  และการเขียนตัวอักษร ข้ันพ้ืนฐาน  คําศัพทท่ีใชในชีวิตประจําวัน 400 คํา  สามารถสรุปและตอบ
คําถามได การเขียนประโยคงาย ๆ ได 

Practice basic skills on listening, speaking, and reading of Myanmar, basic 
structures of Myanmar, including phonology, morphology, and syntax; practice 
listening, reading, and writing Myanmar alphabets, and remember 400 words used in 
everyday life, able to summarize and answer questions as well as write simple 
sentences  
901502 ภาษาพมาเพ่ือการส่ือสารและธุรกิจ 

Burmese for Communication and Business 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน: 901501 ภาษาพมาเบ้ืองตน 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

3(2-2-5) 

ฝกปฏิบัติการใชภาษาในทางธุรกิจของพมา  โดยเนนการฝกฝนการใชศัพทธุรกิจในแง
การใชงานดานตาง ๆ พัฒนาทักษะการฟง  พูด  อาน  เขียน  ใหสามารถใชภาษาพมาในการมี
ปฏิสัมพันธทางสังคมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

Practices using business language in Myanmar emphasize on business 
words used for different purposes and situations; develop listening, speaking reading 
and writing in Myanmar for effective social interaction with others 
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รหัสวิชา                      ช่ือและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
 

901601 ภาษาเวียดนามเบ้ืองตน 
Basic Vietnamese 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน: ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

3(2-2-5) 

ทักษะพ้ืนฐานดานการฟง พูด อาน เขียนภาษาเวียดนามในระดับตน และศึกษา
โครงสรางพ้ืนฐานของภาษาเวียดนามระบบเสียง  คํา  ประโยคระดับพ้ืนฐาน  ฝกการออกเสียงระดับคํา
และวลี  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ การแนะนําตน  การบอกเวลา  การซ้ือของ  เปนตน การอานฝก
อานขอความสั้นๆ  สามารถสรุปและตอบคําถามได   

Basic listening, speaking, reading and writing Vietnamese; study basic 
structures of Vietnamese, including phonology, morphology, and syntax; practice 
pronouncing words and phrases; basic sentence patterns, introducing oneself, telling 
time, buying, reading short passages, as well as summarizing and answering questions 
901701 ภาษาลาวเบ้ืองตน 

Basic Laos 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน: ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

3(2-2-5) 

ฝกทักษะการฟง  พูด  อาน  เขียนภาษาลาวอยางบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและ
ไวยากรณพ้ืนฐาน เนนฝกบทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวัน ไดแก การทักทาย  การแนะนําตน    การบอก
สถานท่ี   การซ้ือของ  การอธิบายความสําคัญของแหลงทองเท่ียวในทองถ่ิน  เปนตน  การอานฝกอาน
ขอความสั้น ๆ  สามารถสรุปและตอบคําถามได  การเขียนประโยคงาย ๆ ได 

Practice integrated listening, speaking, reading and writing; study sentence 
patterns and basic grammar; emphasize on everyday conversation, including greetings, 
telling about places, purchasing, explaining the importance of local tourist attractions, etc; 
practice reading short passages and being able to summarize and answer questions; practice 
writing simple sentences    
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รหัสวิชา                                  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                              น(ท-ป-อ) 
902101         สุนทรียภาพของชีวิต                                                              3(2-2-5) 
                  Aesthetic Appreciation 
                 วิชาท่ีตองสอบผานกอน: ไมมี 
                 วิชาบังคับรวม : ไมมี 

ศาสตรความงาม ความหมายของสุนทรียศาสตรดานทัศนศิลป ดุริยางคศิลป  
ศิลปะการแสดง เพ่ือใหเห็นคุณคาและเกิดประสบการณทางดานความงาม เสริมสรางรสนิยม อัน
กอใหเกิดประโยชนตอการดํารงชีวิตอยางมีความสุข  และพัฒนาใหเจริญงอกงามไปสูคุณคาของความ
เปนมนุษยท่ีสมบูรณ 

Arts of beauty and meanings of aesthetics on visual art, musical art, and 
art of performance to appreciate and have experience on its beauty; create values 
which would be beneficial to happy living and growth to be sane human beings 
902201 จริยธรรมและทักษะชีวิต 

Ethics and Life Skills 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน: ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

3(3-0-6)
  

แนวคิดเก่ียวกับชีวิตในมิติปรัชญา ศาสนาและวิทยาศาสตร ทฤษฎีทางจริยธรรม หลัก
จริยธรรมเพ่ือการดําเนินชีวิตท่ีดีงาม  การพัฒนาทักษะชีวิตดานตาง ๆ และกระบวนการแสวงหาความรู  
และพัฒนาปญญาเพ่ือการดํารงตนอยูรวมกันในสังคมอยางมีสันติสุข 

Concepts of life in dimension of philosophy, religion and science; theory 
of Moral Ethics, Ethics rules for the good life living; the development of life skill in 
various areas; learning process and Intellectual development to maintain live  
peacefully  with  others in the society 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
 

902301 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน 
Human Behavior and Self Development 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน: ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

3(3-0-6) 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย   ปจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรมมนุษยดาน
ชีววิทยา  จิตวิทยา  สังคมวิทยา  หลักธรรมทางศาสนา  หลักการพัฒนาตน  การตระหนักรูในตนเอง
และการปรับพฤติกรรม  การเสริมสรางทักษะชีวิต  การพัฒนาบุคลิกภาพ  มนุษยสัมพันธกับการ
ทํางานเปนทีม  การจัดการความขัดแยง  เพ่ือการนํามาสูการดําเนินชีวิตรวมกันอยางเปนสุข 

Introduction to human behaviors; biological, psychological and 
sociological factors affecting human behaviors ; religious doctrines ; principle of self 
development ; self-awareness and behavior modification, enhancing like skills, 
personality development, human relations and team working, all for leading to happy 
living together    
902401 ทักษะการรูสารสนเทศ 

Information Literacy Skills 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน: ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

3(2-2-5) 

การรูสารสนเทศกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา  กระบวนการพัฒนาทักษะการเรียนรู
ดวยสารสนเทศ  ไดแก  การตระหนักถึงความหมายและความสําคัญของการรูสารสนเทศ  การเลือก
แหลงสารสนเทศและการบริการ  กลยุทธและทักษะการสืบคนสารสนเทศประเภทตาง ๆ ดวย
เทคโนโลยีการประเมินคาสารสนเทศ  การวิเคราะหและสังเคราะหสารสนเทศเพ่ือนําไปใชอยางมี
ประสิทธิภาพ  การนําเสนอผลของการรูสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ และการมีจริยธรรมในการใช
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Information literacy and higher education, information literacy skills 
development processes including; concerning about the meaning and the importance 
of information literacy, selecting sources of information and their services, search 
strategies and information searching skills by technologies; evaluation of information 
values to use it effectively, information analysis and synthesis, presentation in various 
formats, and ethics in information and information technology 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
 

903101 วิถีไทย 
Thai Living 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน: ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

3(3-0-6) 

วิวัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยผานลักษณะทางภูมิศาสตรการตั้งถ่ิน
ฐาน  สถาบันทางสังคมของไทย  ความหลากหลายทางชาติพันธุและวัฒนธรรม  ภูมิปญญาท่ีสงเสริม
การปรับตัวและดําเนินชีวิตแบบไทย  สภาพปญหาและแนวทางแกไขปญหาสังคมไทย  การวิเคราะห
สถานการณโลกในปจจุบัน เพ่ือความเขาใจการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆของประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก  รวมท้ังการปรับตัวของไทยในสังคมโลก 

Evolution and changes of Thai society through geographical features, 
settlement, social institutions; ethnic and culture diversity; wisdom promoting 
adaptation and way of life; social problems and solution, current world situation 
analysis to the understanding of the development and changes in any dimension of 
ASEAN community and global community including the adaptation of Thai society to 
match well to the world society contexts 
903102 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 

The Way of Life Sufficiency Economy 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน: ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

3(2-2-5) 

ความหมาย  ลักษณะ  ความสําคัญ  แนวคิดทฤษฎีและหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในอดีตและปจจุบัน  รวมท้ังการนํา องคความรูของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันของตนเองและชุมชน 

Meanings, characteristics, importance of Sufficiency Economy Theory and 
Principles; development of Thai economy in the past up to the present, including the 
application of these principles to their every day’s life for the benefit of themselves 
and communities 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
 

903201 มนุษยกับส่ิงแวดลอม   
Human Beings and Environment 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน: ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

3(2-2-5) 

ความหมาย  ความสําคัญของสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  ความสัมพันธเชิง
ระบบระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม  ความหลากหลายทางชีวภาพ  วิกฤตการณทางสิ่งแวดลอมและภัย
ธรรมชาติ เทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบตอมนุษยและสิ่งแวดลอม การจัดการทรัพยากรโดยเนน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

Meanings and importance of environment and natural resources. 
systematic relationship between human beings and environment; Biodiversity; 
Environmental and natural disasters crisis; technology affect to human being and 
environment; management of natural resources and environment 
903301 กฎหมายท่ีใชในชีวิตประจําวัน   

Laws in Daily Life 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน: ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

3(3-0-6) 

ประวัติ  แนวความคิด  ความเปนมาของกฎหมาย  ท่ีมา  ตลอดจนโครงสรางสิทธิ
หนาท่ีโดยท่ัวไปท่ีสําคัญของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ  และตามหลักกฎหมายแพง  หลักกฎหมาย
อาญา  หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาท่ีประชาชนควรรู  
และศึกษาข้ันตอนการติดตอหนวยงานราชการท่ีตองติดตอประจํา  กฎหมายท่ีตองใชในชีวิตประจําวัน  
เชนกฎหมายแรงงาน  กฎหมายประกันสังคม  กฎหมายจราจร  กฎหมายภาษีอากร  เปนตน 

History; concept and source of the law; including the structure of 
general important right and obligation which the people should know according to the 
constitution; considering the process of the principle of law; civil law; criminal law; law 
of civil procedure; law of criminal procedure which is regularly used in contact with 
official government; positive laws which are in daily use such as labor law; social 
security law, traffic law; taxation law; etc 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
 

904101 กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ 
Sports for Health Development 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน: ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

3(2-2-5) 

วัตถุประสงค และประโยชนของการเลนกีฬาเพ่ือสุขภาพ รูปแบบ วิธีการออกกําลังกาย
และการสรางเสริมสมรรถภาพทางกายใหเหมาะสมกับวัย ขอควรระวังและการปองกันการบาดเจ็บจาก
การเลนกีฬา ศึกษาการเลนและกติกาการแขงขันกีฬา มารยาทของการเปนผูเลนและผูดูกีฬาท่ีดี โดยให
เลือกกิจกรรมกีฬาท่ีผูเรียนสนใจ 

 Objectives and benefits of playing sports for health; patterns and 
methods of exercise and promoting physical performance appropriating to age; 
precaution and sport injury protection; sports and rules, good manners for players and 
spectators; choosing a sport of one’s interest 
904102 การสรางเสริมสุขภาวะ 

Health Care 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน: ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

3(2-2-5) 

มโนทัศนและความสําคัญของการสรางเสริมสุขภาวะดานรางกาย  จิตใจ  ปญญา  และ
สังคมหลักคิดหลักวิชาและหลักปฏิบัติในการสรางเสริมสุขภาวะท้ังสี่ดาน  ฝกปฏิบัติในการพัฒนา
คุณภาพสมรรถภาพและสุขภาพจิต 

Concepts and importance of building physical, mental, intellectual, and 
social healthcare; ideas and practical principles in building all four parts; practice in 
developing physical ability quality and mental health 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
 

904103 นันทนาการเพ่ือชีวิต 
Recreation for Life 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน: ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

3(2-2-5) 

ความหมาย  ความสําคัญ ประโยชนและขอบขายของกิจกรรมนันทนาการ การเลือก
กิจกรรมนันทนาการใหสอดคลองเหมาะสมกับวัยและโอกาส  การนํากิจกรรมนันทนาการไปใชใน
ชีวิตประจําวัน  การเปนผูนํานันทนาการและการจัดคายนันทนาการ  มารยาททางสังคมในการเขารวม
กิจกรรมนันทนาการ  การกิจกรรมนันทนาการ  สําหรับตนเอง  ครอบครัวและสังคม       

Meaning, importance, benefits and scope of recreation activities; 
choosing recreation activities appropriating to age and circumstance; bringing 
recreation activities to daily life; being a recreation leader; organizing a recreation 
camp; social manners in joining recreation activities; recreation activities for oneself, 
family and society 
904201 การคิดและการตัดสินใจ 

Thinking and Decision Making 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน: ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

3(2-2-5) 

หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย  ความคิดสรางสรรค  การคิดเชิงระบบการ
วิเคราะหขอมูลขาวสาร  ตรรกศาสตรและการใชเหตุผล กระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร 
กําหนดการเชิงเสน  และการประยุกตใชในการแกปญหาในชีวิตประจําวัน 

Principles and processes of human thinking; creative thinking; systematic 
thinking of formation analysis; logic and reasoning; decision-making process for seeking 
scientific knowledge; linear programming and application in solving problems in 
everyday life 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
 

904202 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 
Mathematics in Daily Life 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน: ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

3(3-0-6) 

 คณิตศาสตรพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน สัดสวน รอยละ อัตรากาวหนาท่ีใชในการ
คํานวณคาไฟฟาและคาน้ําประปา ดอกเบี้ย ระบบเงินผอน สถิติเบื้องตน  และคณิตศาสตรประกันภัย 

Basic mathematics in daily life; proportion; percentage; progressive rate 
for computing electricity and water supply; installment system; basic statistics and 
actuarial science 
904301 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

Information Technology and Communication 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน: ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

3(2-2-5) 

องคประกอบท่ีสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการสืบคนขอมูล การทํารายงาน     การสรางตารางคํานวณ การ
นําเสนอผลงาน การสื่อสารบนระบบเครือขาย และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สมัยใหมอยางมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวของกับการใชงานคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จรรยาบรรณ และสุขภาวะของการใชคอมพิวเตอร 

The important elements of information technology and 
communications, the use of information technology and communications to search, 
report, do a spreadsheet, present, and communicate on the network system; the use 
of the new modern information technology and communications effectively including 
the law relating to computer and information technology, ethics and health of the 
computer users 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
 

904401 โลกของเรากับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
Earth, Science and Technology 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน: ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

3(2-2-5) 

บทบาทของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ  ในดานการพัฒนาชุมชนและ
ประเทศชาติ   ดานพลังงานและภาวะโลกรอน  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และดาน
การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 

Roles of science and technology on community and country 
development; energy and global warming; natural resources and environment; 
agriculture and agricultural industry 
904501 เกษตรในชีวิตประจําวัน 

Agriculture in Daily Life 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน: ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

3(2-2-5) 

เกษตรแบบพ่ึงพาตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว
เพ่ือนันทนาการและใชสอยในชีวิตประจําวัน 

Knowledge of self reliance agriculture based on the philosophy of 
sufficiency economy; agriculture for recreation and for household utilization 
  904601 การอนุรักษพลังงานและเทคโนโลยีสะอาดเพ่ือชีวิต              

Energy Conservation and Clean Technology for Life 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน: ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

3(2-2-5) 

แหลงพลังงานตาง ๆ และรูปแบบการใชพลังงาน ท่ีใชในชีวิตประจําวัน  เทคนิคการใช
พลังงานอยางคุมคา สําหรับอาคารสถานท่ี และยานพาหนะท่ีใชพลังงาน สถานการณพลังงาน วิกฤติ
พลังงานโลก พลังงานทดแทน  และ เทคโนโลยีสะอาด 

Energy sources and energy forms using daily life; technique of using 
energy for optimal benefit in buildings and vehicles; situations of energy and world 
energy crisis as well as renewable energy and clean energy 
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2) หมวดวิชาเฉพาะ 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

 
202871 ภาษาอังกฤษในงานโลจิสติกส 1 

English for Logistics 1 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน: ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

3(3-0-6) 

พ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษท่ีใชในศาสตรโลจิสติกส ศัพทเฉพาะและศัพทอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 
 สํานวนท่ีใชในการติดตอตางๆท่ีจําเปนตอการประกอบวิชาชีพ 
  Basic English used in logistics, terminology and other related terms, 
expressions used in contact necessary to practice 
202872 ภาษาอังกฤษในงานโลจิสติกส 2 

English for Logistics 2 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน: ภาษาอังกฤษในงานโลจิสติกส 1 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

3(3-0-6) 

                    ศัพทเฉพาะและศัพทอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ  สํานวนท่ีใชในการติดตอตางๆท่ีจําเปนตอการ
ประกอบวิชาชีพ งานดานเอกสารท่ีเก่ียวของกับอาชีพ 
  Terminology and other related terms, expressions used in contact 
necessary for future career 
305021         ธุรกิจบริการโลจิสติกส                                                        3(3-0-6)   
                   Logistics Services Business 
                   วิชาท่ีตองสอบผานกอน: ไมมี 
                   วิชาบังคับรวม : ไมมี 
                     กิจกรรมในธุรกิจบริการโลจิสติกส ลักษณะธุรกิจและการใหบริการ ภาพรวมการคาธุรกิจ
บริการโลจิสติกสของไทย การเจรจาระหวางประเทศ พันธกรณีการเปดตลาด กฎหมายและกฎระเบียบท่ี
เก่ียวของ ความสามารถในการแขงขัน  นโยบายของภาครัฐ ขอผูกพันของไทยในเวทีตางๆ 
  Activities in logistics service business, characteristics of service business, 
overall views of trade and logistics service business in Thailand, international negotiations, 
market opening obligations, related laws and regulations, competitiveness, government 
policy, Thailand’s obligations in various arena 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

409401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1     3(3-0-6) 
Calculus and Analytic Geometry 1 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน: ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

                     ลิมิตของฟงกชัน ฟงกชันตอเนื่อง อนุพันธและการหาอนุพันธของฟงกชัน การประยุกต
อนุพันธ เรขาคณิตวิเคราะหวาดวยเสนตรงและภาคตัดกรวย แนวคิดเก่ียวกับอินทิเกรชั่น  
   Limit of a function, continuous function, derivatives and differentiability of 
functions, applications of derivatives, geometry with straight lines and conic sections Ideas 
about the integration length 
401413 ฟสิกสประยุกตในงานอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 

Physics in Industrial Applications 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน: ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

                     การวัด ความแมนยําและความเท่ียงตรงในการวัด หนวย ปริมาณสเกลารและเวคเตอร 
ตําแหนงและการเคลื่อนท่ีของวัตถุ กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน แรง การแตกแรง โมเมนต สมดุลแรงในวัสดุ
แข็งเกร็ง 2 มิติ การวิเคราะหโครงสรางเบื้องตน ความเร็ว ความเร็วสัมพัทธ    
   Measurement, accuracy and precision in measurement, unite, scalar and 
vector quantities, position and motion of objects, Newton’s laws of motion, force, 
components of force, moments, force balance in two-dimensional rigid material, 
preliminary structural analysis, velocity, relative velocity 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 
501005 วัสดุศาสตรอุตสาหกรรม       3(3-0-6) 

Materials in Industrial Applications 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน: ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

                     คุณสมบัติ และ การนําไปใชในงานของวัสดุประเภทตาง ๆ ไดแก โลหะ อโลหะ เซรามิกส 
โพลิเมอร และ คอมโพสิต ตลอดจนการนําไปประยุกตใชในงานอุตสาหกรรม 
                     Properties and utilization of different types of materials, for examples, 
metal, non-metal, ceramics, polymers and composites as well as their application to 
industrial work 
501007 การจัดการอุตสาหกรรม       3(3-0-6) 

Industrial Management 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน: ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

                     การบูรณาการระบบโลจิสติกสตั้งแตการจัดซ้ือวัตถุดิบจนกระท่ังผลิตสินคาพ้ืนฐานของ
ศาสตรการจัดการและศิลปของการจัดการในภาคอุตสาหกรรม โครงสรางขององคการและการกําหนด
นโยบายอุตสาหกรรมสัมพันธ การวางแผนและการควบคุมการผลิต การวิเคราะหทําเลท่ีตั้ง การออกแบบ
การผลิต การวางแผนดานปจจัยสนับสนุนการ ควบคุมทางดานงบประมาณ และการเงิน  
                      Integrated logistics systems, ranging from the procurement of raw materials 
until the items are produced, fundamentals of management. the art and science of 
management in industry. the structures of organization and policy making. industrial 
relations, maker planning and control, research and development. location analysis, 
production design and facility planning, financial and budgetary control  
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รหัสวิชา   ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                 น(ท-ป-อ) 
 
501010         อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม                         3(2-2-5)   
                    Occupational Health and Safety  in Industrial                         
                    วิชาท่ีตองสอบผานกอน: ไมมี 
                    วิชาบังคับรวม : ไมมี 
                     กฎเกณฑและระเบียบเก่ียวกับความปลอดภัยแบบสากล มาตรการความปลอดภัย
ดาน อาหาร อากาศ วัสดุ เคมี เชื้อเพลิง ไฟฟา การขนสง การจราจร อาคาร โรงงานและท่ีอยูอาศัย 
การปองกัน อุปกรณปองกันอุบัติเหตุในขณะทํางาน การวางผังโรงงาน การลดอุบัติเหตุ การจัด
หนวยงานบริการทางดานความปลอดภัย กฎหมายเก่ียวกับความปลอดภัย และ สุขภาพอนามัยในการ
ทํางาน ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม 
                   Rules and regulations on the security internationally, safety measures, 
type food, air, material, chemical, fuel, electricity, transport, traffic, building, works and 
housing, prevention, protective equipment while working an accident, plant layout, 
accident reduction, the social service safety, legislation on safety and health at work 
safety and environment 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 
515402       เทคโนโลยีเพ่ือโลจิสติกสและซัพพลายเชน                                      3(3-0-6) 
                  Technology for  Logistics and Supply Chain 
                  วิชาท่ีตองสอบผานกอน: ไมมี 
                  วิชาบังคับรวม : ไมมี 
                   เทคโนโลยีในธุรกิจโลจิสติกสและซัพพลายเชนเพ่ือการจัดการระดับกลยุทธและ
ยุทธศาสตร ในการสนับสนุนเปาหมายของการบริการลูกคา การใชเทคโนโลยีมาชวยในการดําเนินการ 
การแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกส (EDI) การพาณิชยอิเลคทรอนิกส(e-Commerce) ระบบคลื่นวิทยุ
(RFID) ระบบการวางแผนความตองการวัตถุดิบ(MRP) ระบบ คลังสินคา (WMS)  ระบบการวาง
แผนการขนสง (TMS) ตลอดจนแนวโนมของการพัฒนาดานเทคโนโลยีในอนาคต 

Technology in business logistics and supply chain, to strategy and 
strategic management, in support of the goals of customer service, using technology 
to help in the operation, electronic exchange of public information, commercial 
electronica knicks, radio frequency identification, material requirement planning 
,transportation management system warehouse management system, the trend of 
technological development in the future 
515106 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ          3(3-0-6) 
                     Production and Operation Management 

วิชาท่ีตองสอบผานกอน: ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

                     แนวคิดพ้ืนฐานของการปฏิบัติการ การออกแบบระบบการปฏิบัติการ ระบบการ
ปฏิบัติการ ลักษณะความสําคัญของการผลิตท่ัวไป การผลิตในกระบวนการโลจิสติกส ปจจัยเก่ียวกับ
การตัดสินใจการผลิตซ่ึงรวมถึงระบบการ การวางแผนเก่ียวกับผลิตภัณฑและกําลังการผลิต การ
วางแผนและกระบวนการผลิต การเลือกสถานท่ีตั้งโรงงาน การควบคุมคุณภาพและปริมาณ ระบบการ
บํารุงรักษา โดยการนําหลักการในศาสตรโลจิสติกสเขามาประยุกตใชในสวนตาง ๆ ของงานการผลิต 
  The basic concept of operations, operating system design, operating 
system Important characteristics of general production, production in logistics process, 
factors on production decisions, including the production system, planning for the 
product and   production capacity,   planning and process, choosing plant locations, 
quality and quantity control, maintenance system, the principles of the science of 
logistics in different parts of the production process 
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515203 เทคโนโลยีการขนถาย           3(3-0-6) 
  Meterial Handling Technology  

วิชาท่ีตองสอบผานกอน: ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

                     ศึกษาและปฎิบัตระบบการขนถายลําเลียงสินคาหรือวัสดุอุปกรณและเครื่องจักรกลใน
การขนถายและลําเลียง เทคโนโลยีการควบคุมระบบขนถายและลําเลียง ระบบจับงาน ระบบคัดแยก 
ระบบชั่ง ตวง วัด ระบบนับจํานวน ระบบไฮดรอลิกสและนิวเมติกส ขนาดละชนิดของเครื่องจักรกลขน
ถายและลําเลียงท่ีเหมาะสมกับสินคาหรือวัสดุแตละประเภท ความปลอดภัยในการขนถายและลําเลียง 
การควบคุม การรักษาคุณภาพสินคาระหวางการขนถาย การปองกันอุบัติเหตุและอันตรายจากการขน
ถายและลําเลียง 
  Operating system and unloading transporting goods or materials  
equipment and machinery, mechanical unloading and transporting control technology, 
systems and conveyor, unloading capturing system, sorting system, system of weights 
and measures counting system, hydraulic and pneumatic malik's of each type of 
mechanical, unloading and transporting the goods, each type of material, safety in the 
handling and transport control to maintain product quality during unloading, 
accident prevention and the dangers of handling and transport 
515301           การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน                           3(3-0-6) 
                    Logistics and Supply Chain Management  
                    วิชาท่ีตองสอบผานกอน: ไมมี 
                    วิชาบังคับรวม : ไมมี 
                     ศึกษาถึงบทบาทของโลจิสติกสและโซอุปทานตอองคกรและระบบเศรษฐกิจ การ
ดําเนินงานดานโลจิสติกสและโซอุปทาน หลักการจัดการโซอุปทาน กิจกรรมโลจิสติกส องคประกอบ
ของโซอุปทาน 
                              Roles of logistics and supply chain on organization and economy 
system, logistics operations  and Supply Chain, principles of Supply Chain 
management,  logistics activities, elements of the Supply Chain 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
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515302 ประเด็นสําคัญและกรณีศึกษาทางโลจิสติกส           3(3-0-6) 
 Current Issues and Case Study in Logistics  

  วิชาท่ีตองสอบผานกอน: ไมมี 
                    วิชาบังคับรวม : ไมมี 
                                   หัวขอขาวสาร ปญหา ขอมูล เก่ียวกับโลจิสติกสในสถานการณปจจุบัน และอดีตท่ีผานมา
แนวคิดดานโลจิสติกสท่ีสําคัญ ท้ังภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ  ภาครัฐ การวิเคราะหปญหา การแกไข 
และ นําเสนอเปนกรณีศึกษา 
                      Current issues, problems, and information in logistics,  the past key logistics 
concepts in industrial, service and governmental enterprises; problem analysis, solutions 
and presentation of the case study 
515304 โครงการพิเศษดานโลจิสติกส      3(2-2-5) 

 Special Project in Logistics 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน: ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

                     การศึกษาคนควาขอมูลเพ่ือจัดทําโครงงานพิเศษตางๆท่ีเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจ
ทางดานโลจิสติกส โดยจัดใหมีการนําเสนอ และ อภิปรายในโครงงานท่ีสนใจ  
                     Studies on special topics related to business in logistics, presentation of the 
projects in class 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
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515305 การจัดการโซอุปทานเชิงนิเวศน      3(3-0-6) 
  Green Supply Chain Management 

วิชาท่ีตองสอบผานกอน: ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

                     ศึกษาการใชทรัพยากรในกระบวนการโลจิสติกสใหเกิดประโยชนสูงสุดและมีการคํานึงถึง
สิ่งแวดลอมควบคูไปดวยตลอดโซอุปทาน ตั้งแตการออกแบบผลิตภัณฑเชิงนิเวศน(Green Design) การผลิต
ดวยเทคโนโลยีสะอาด(Green Manufacturing) การนําซากกลับมาใชใหม(Green Recycling) 
  Study of the use of resources in the logistics process to ensure maximum 
benefit and  With regard to the environment coupled with supply chain rationalization, 
Since the design of eco-products, Produced with clean technology, Import of recycled 
remains 
515306 โลจิสติกสโลกาภิวัตน       3(3-0-6) 
  Global Logistics 

วิชาท่ีตองสอบผานกอน: ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 
การพัฒนาการติดตอสื่อสาร การคมนาคมขนสง และ เทคโนโลยีสารสนเทศ อันแสดง

ใหเห็นถึงการเจริญเติบโตของความสัมพันธทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี เชื่อมโยงระหวาง หนวยธุรกิจ 
และ รัฐบาล ท่ัวท้ังโลกดวยกระบวนการทางโลจิสติกส 

Development of communication, transportation and information 
technology, which show the growth of economic relations and technology and the 
connection between businesses and governments around the world by logistics 
processes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
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รหัสวิชา                                          คําอธิบายรายวิชา                               น(ท-ป-อ)  
 
515307 หลักและวิธีการการดําเนินงานตูคอนเทนเนอร    3(3-0-6) 
  Principles and Methods of Operating Containers 

วิชาท่ีตองสอบผานกอน: ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

                     ประเภทและขนาดของตูคอนเทนเนอร คุณลักษณะของตูคอนเทนเนอร ระบบการ
บริหารงานของศูนยรวมตูคอนเทนเนอร การใหบริการการจัดเก็บตูคอนเทนเนอร การประสานงานกับหัวรถ
ลากจูง วิธีการขนยายตูคอนเทนเนอร  เง่ือนไขการขนสงดวยตูคอนเทนเนอร กระบวนการบรรจุสินคาเขา
และออกจากตูคอนเทนเนอร ระบบการติดตาม และสถานีตูคอนเทนเนอร พิธีการศุลกากรสําหรับตูคอนเทน
เนอร 
  Types and sizes of containers, features of containers , administration of the  
container center, storage containers, coordination with trailers, methods of handling 
containers, terms of shipping containers, packing goods into and out of containers, tracking 
system, container stations , customs formality for containers 
515308 การบริการลูกคาดานโลจิสตกิส      3(3-0-6) 

Logistics Customer Services 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน: ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

                       องคประกอบของการใหบริการ การออกแบบการบริการลูกคา ความหมายของผู
ใหบริการโลจิสติกส บทบาทหนาท่ีของผูใหบริการดานโลจิสติกส การใหบริการดานโลจิสติกส 
    Elements of service, design of customer services, definition of logistics 
service providers, roles of logistics service providers, logistics service 
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รหัสวิชา                                          คําอธิบายรายวิชา                               น(ท-ป-อ)  
 
515309 การจัดการทาเรือ       3(3-0-6) 
  Port Management 

วิชาท่ีตองสอบผานกอน: ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

  การทาเรือและรูปแบบการจัดการทาเรือ การจัดการทาเรือ การบริการนอกทา ข้ันตอน
การปฏิบัติงานขณะเรืออยูในทา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในทาเรือ การกําหนดราคาคาระวางและ
คาธรรมเนียมความแออัด การพัฒนาทาเรือ 
  The port and harbor management style, port management, services outside 
the port, procedures while the ship is in port, performance in the dock, harbor freight 
pricing and congestion charges, port development 
515310  แนวคิดเกี่ยวกับโลจิสติกสและการกระจายสินคา    3(3-0-6) 
  Concepts of logistics and Distribution 

วิชาท่ีตองสอบผานกอน: ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

  บทนําเรื่องโลจิสติกสและการกระจายสินคา โลจิสติกสแบบบูรณาการและโซอุปทาน การ
บริการลูกคาและโลจิสติกส ประเด็นหลักและความทาทายของโลจิสติกส 
  Introduction to logistics and distribution, logistics and integrated supply 
chains, customer service and logistics house, the main issues and challenges of logistics 
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รหัสวิชา                                          คําอธิบายรายวิชา                               น(ท-ป-อ)  
 
515311 สินคาคงคลังและซัพพลายเชน      3(3-0-6) 
  Inventory and supply chain 
  วิชาท่ีตองสอบผานกอน: ไมมี 

วิชาบังคับรวม : ไมมี 
                     ปญหาของแนวทางการวางแผนสินคาคงคลังแบบดั้งเดิม ความตองการของสินคาคงคลัง
ชนิดตาง ๆ การวิเคราะหเวลาและสินคาคงคลัง  การวางแผนความตองการวัตถุดิบ การวางแผนความ
ตองการในการกระจายสินคา การบีบอัดเวลา การจัดการสินคาคงคลังโดยผูคา การเติมสินคาอยางตอเนื่อง 
การตอบสนองอยางรวดเร็ว  การตอบสนองผูบริโภคอยางมีประสิทธิภาพ การจัดหมวดหมูสินคา  การ
วางแผน การพยากรณและการเติมเต็มสินคารวมกัน ตนทุนการจัดเก็บสินคาคงคลัง  เทคโนโลยีในงานสินคา
คงคลัง และการประยุกตใชโปรแกรมในงานคลังสินคา  
                  The problem of the traditional approach to inventory planning, the needs of 
different types of inventory, time analysis and inventory, material requirements planning, 
the distribution requirements planning ,time compression, vendor-managed inventory, 
continuous replenishment,quick response, efficient consumer response, the categories, 
collaborative planning,forecasting and replenishment cost of inventories, technology in 
inventory and application in the warehouse 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

515312 การจัดการเก็บสินคา        3(2-2-5) 
  Goods Storage Management 

วิชาท่ีตองสอบผานกอน: ไมมี 
         วิชาบังคับรวม : ไมมี 

                     ระบบจัดเก็บและขนถายแบบใชแพลเล็ต ระบบจัดเก็บและขนถายแบบไมใชแพลเล็ต การ
หยิบและการเติมสินคา การรับสินคาเขา การติดสลากสินคา การบรรจุภัณฑและการจัดสงสินคา การ
กระจายสินคา หลักการจัดการคลังสินคา  การออกแบบคลังสินคา หลักการวางผังคลังสินคา การคําณวนหา
พ้ืนท่ีคลังสินคา การพิจารณาทําเลท่ีตั้งคลังสินคา การตั้งรหัสพ้ืนท่ีการจัดเก็บ การรักษาคุณภาพสินคา 
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับงานคลังสินคา เทคโนโลยีในคลังสินคา การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในงาน
คลังสินคา และ การใชภาษาอังกฤษในงานคลังสินคา 
                      Storage and transport modeled with pallet, storage and transport 
modeled using palette, picking and refill, Incoming goods, product labeling, packaging and 
shipping, distribution, warehouse management principles, warehouse design, principles of 
warehouse layout, calculating a warehouse space, consideration warehouse location, the 
area code for storage, to maintain product quality, laws related to warehouse, technology 
in warehouse, the application of information technology in the warehouse and the use of 
english in the warehouse 
515313 การขนสงสินคาในงานโลจิสติกส      3(2-2-5) 
  Freight in logistics  
  วิชาท่ีตองสอบผานกอน: ไมมี 

วิชาบังคับรวม : ไมมี 
  ความสําคัญของการขนสงสินคาในงานโลจิสติกส งานยกขนสินคาท่ีขนสงทางทะเล งาน
ตัวแทนรับจัดการขนสงสินคา งานขนสงสินคาทางทะเลระหวางประเทศ งานขนสงสินคาทางอากาศระหวาง
ประเทศ งานขนสงสินคาทางรางระหวางประเทศ งานขนสงสินคาทางถนนระหวางประเทศ 
  The importance of freight logistics in the house, Handling cargo transported 
by sea, Counselors and shipping, International sea freight, International air freight, 
International transport of goods by rail, International road freight task 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

515314   ธุรกิจการบรรจุสินคานอกทาเรือ                                                  3(3-0-6)  
  Outside the harbor Packaging Business   

วิชาท่ีตองสอบผานกอน: ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมม 

 

                     ความหมาย ความสําคัญ  ประเภทและหนาท่ีของสถานีตรวจและบรรจุสินคานอกทาเรือ 
ประโยชนและสถานีตรวจและบรรจุสินคานอกทาเรือ คุณสมบัติท่ีสําคัญของผูขอจัดตั้งสถานีตรวจและบรรจุ
สินคานอกทาเรือ การสูญหายและความเสียหายของสินคาซ่ึงเกิดข้ึนในสถานีตรวจและบรรจุสินคานอก
ทาเรือ ลักษณะขอสัญญา 
  Meaning, importance, types and functions of the station and container port 
outside, benefits and packing station and the harbor, the key features of the product and 
packaging establish monitoring stations outside the harbor, loss and damage of 
goods,which took place in station and cargo outside the port, characteristics agreement 
515501 เตรียมฝกงานดานโลจิสติกสและการจัดการ             1(90) 

 Pre-Practicum in Logistics and Management 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน: ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

  จัดใหมีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกฝกงานในดานการรับรูลักษณะและโอกาส
ของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรูทักษะเจตคติแรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสม
กับวิชาชีพโดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตางๆ ซ่ึงเก่ียวของกับงานในวิชาชีพ 
  Provide activities to prepare; before the internship in the field of character 
recognition and likelihood of occupational, learners develop the knowledge, skills, 
attitudes, motivation and professional features to suit, by action or variations in the 
scenario, which is related to the profession  
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 
515502 การฝกงานดานโลจิสติกสและการจัดการ     6(540)  
  Practicum in Logistics and Management 

วิชาท่ีตองสอบผานกอน: เตรียมฝกงานดานโลจิสติกสและการจัดการ 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

  นักศึกษาออกฝกงานในสถานประกอบการ หรือโรงงานอุตสาหกรรมท่ีสัมพันธกับแขนง
วิชาท่ีศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาห โดยไดรับความเห็นชอบจากกรรมการของคณะวิชา 
  Students to have internships in enterprises, or industrial relative to the field 
of study of not less than 12 weeks, with the approval of the director of the School 
515503 เตรียมสหกิจศึกษา        1(90) 
  Pre-Cooperative Education 

วิชาท่ีตองสอบผานกอน: ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

  จัดใหมีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกสหกิจศึกษาในดานการรับรูลักษณะและ
โอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรูทักษะเจตคติแรงจูงใจและคุณลักษณะท่ี
เหมาะสมกับวิชาชีพโดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตางๆ ซ่ึงเก่ียวของกับงานในวิชาชีพ 
  Provide activities to prepare; before the cooperative education in the field 
of character recognition and likelihood of occupational, learners develop the knowledge, 
skills, attitudes, motivation and professional features to suit, by action or variations in the 
scenario, which is related to the profession 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 
515504 สหกิจศึกษา          6(540) 
  Cooperative Education  

วิชาท่ีตองสอบผานกอน: เตรียมสหกิจศึกษา 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

                            การปฏิบัติงานจริงในองคกรหรือสถานประกอบการตางๆ 1 ภาคการศึกษาในภาค
การศึกษาสุดทายโดยนักศึกษามีหนาท่ีรับผิดชอบในองคกรหรือสถานประกอบการอยางแนนอนเสมือนหนึ่ง
เปนพนักงานของสถานประกอบการ การปฏิบัติงานดังกลาวนี้ตองเปนงานหรือตําแหนงท่ีนักศึกษาไดนํา 
ความรูและศาสตรตางๆ ท่ีไดศึกษาในสถานศึกษาไปใชในการปฏิบัติงานจริง เม่ือเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
นักศึกษาตองจัดทํารายงานและนําเสนอผลการปฏิบัติงาน 
  Actual practice in organizations or various establishments; the first semester 
last semester, students are responsible for the organization or establishment certainly 
treated as an employee of the establishment, the performance of these students have a 
job or position; have taken the knowledge and various sciences studying in schools to use 
in actual practice; upon completion of the work, students must prepare a report and 
present performance 
216706 กฎหมายดานโลจิสติกส              3(3-0-6) 
  Law of Logistics 
  วิชาท่ีตองสอบผานกอน: ไมมี 

วิชาบังคับรวม : ไมมี 
                      กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับโลจิสติกส พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ
มาตรการทางกฏหมายสําหรับการพัฒนากิจการโลจิสติกส ขอตกลงท่ีเก่ียวของกับการขนสงสินคา พิธีสาร 
พระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 
พระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการคาระหวางประเทศ 
                     Laws and regulations related to logistics Acts of logistics business 
promotion and development, legal measures to improve logistics in business, terms 
related to shipping, protocol, multimodel transport Act 2548 B.E. forms, the transport Act  
2522 B.E., silo warehouse and cold storage Act,laws relating to international business 
operations 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 
305022 การจัดหา                      3(3-0-6) 
  Procurement 
                    วิชาท่ีตองสอบผานกอน: ไมมี 
                    วิชาบังคับรวม : ไมม 
                    บทบาทของการจัดหาตอการจัดการโลจิสติกส กระบวนการจัดหา กลยุทธในการจัดการ
วัตถุดิบและผูสงมอบ เปรียบเทียบระบบการจัดหาแบบเดิมกับการจัดหาในระบบโลจิสติกส บทบาทของ
เทคโนโลยีตอการจัดหาในระบบโลจิสติกส เทคนิคและเทคโนโลยท่ีีเก่ียวของในการจัดกลุมผูสงมอบ  
                     Roles of procurement management on logistics management; procurement 
process, procurement strategy, materials and delivery  management strategies, comparison 
of  traditional procurement systems and procurement management in logistics system, 
roles of information technology on procurement management in logistics system, 
techniques and technology involved in delivery grouping 
305023 การบรรจุภัณฑสําหรับโลจิสติกส      3(3-0-6) 

Packaging for Logistics 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน: ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

                     ความรูท่ัวไปเก่ียวกับบรรจุภัณฑ ผลิตภัณฑและการบรรจุภัณฑ วัสดุและชนิดของบรรจุ
ภัณฑ บรรจุภัณฑเพ่ือการนําเขาและสงออก บรรจุภัณฑวัตถุอันตราย การจัดองคการดานการบรรจุภัณฑ 
การวางแผนและวิเคราะหบรรจุภัณฑงานโลจิสติกส การออกแบบบรรจุภัณฑ เทคโนโลยีในการบรรจุภัณฑ 
                     General concept of packaging, products and packaging, materials and types 
of packaging, packaging for import and export, packaging of hazardous material, 
organization of packaging unit, planning and analysis of packaging in logistics, packaging 
design and technology  
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 
305024 การจัดการสินคาคงคลัง       3(3-0-6) 

Inventory Management 
  หลักพ้ืนฐานการจัดการสินคาคงคลัง ประเภทของสินคาคงคลัง ตนทุนของสินคาคงคลัง 
การตรวจนับจํานวนสินคาคงคลัง ระบบการควบคุมสินคาคลัง ระบบการสั่งซ้ือท่ีประหยัด ระบบบริหาร
คลังสินคา การรวมความเสี่ยงดานสินคาคงคลัง การออกแบบและการจัดวางสินคาคงคลัง หลักการทันเวลา
พอดี และ วิธีการตาง ๆ ท่ีใชในการควบคุมสินคาคงคลัง  
  Basic principles of inventory management, types of inventory, costs of 
inventory,  counting inventory, inventory control system, ordering system saving,  
warehouse management system, overall risk inventory, design and placement of 
inventory, just – in - time principles and various methods used to control inventory 
305025 การคลังสินคาและการกระจายสินคา     3(2-2-5) 
  Warehousing and distribution  

วิชาท่ีตองสอบผานกอน: ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

                    ระบบจัดเก็บ และรวบรวมสินคาในคลังสินคา ประเภท การตรวจรับ การควบคุม การรักษา
คุณภาพสินคา ระบบขอมูล การขนถายสินคา การแยกและจัดกลุมสินคา ระบบโลจิสติกส การใชเทคโนโลยี
ในคลังสินคา และตรวจสอบการเดินทางของสินคา การออกแบบคลังสินคา 
  Storage and integration systems of warehouses; types; inspection; control 
and quality maintenance; data- base system; unloading, separating and categorizing goods;  
logistics system; use of technology in goods  verification in transportation; warehouse 
design 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 
305026 การขนสงและการออกแบบ            3(2-2-5) 
  Transport and design  
                     วิชาท่ีตองสอบผานกอน: ไมมี 
                    วิชาบังคับรวม : ไมมี 
                     ประสิทธิภาพการขนสง ความประหยัดดวยขนาดการขนสง ปจจัยการแขงขันในการขนสง
แตละประเภท  การรวบรวมสินคาเพ่ือการขนสง  หลักปฏิบัติในการขนสงอยางมีประสิทธิภาพ การเลือก
บริการการขนสง การประสานงานการขนสงขาเขา การวางแผนและควบคุมกําไร การออกแบบการขนสง 
บทบาทของการขนสงตอการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการขนสงและการใช
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีเพ่ือการขนสง  

 Transportation efficiency, economical shipping size, competitive factors in 
the transport of each type, collecting goods for transport, practices in transportation 
efficiency, choosing transportation services, coordinating incoming shipments, profit 
planning and control, transportation design, the role of transportation in logistics 
management and supply chain, laws related to transportation and use of computers and 
technology to transportation 
305027 การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ                                                   3(2-2-5) 

Multimodal Transportations 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน: ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

                     ลักษณะท่ัวไปของการขนสงในแตละรูปแบบ  การวิเคราะหขอดีขอเสียของการขนสงในแต
ละรูปแบบ โครงขายการขนสง การเชื่อมโยงระบบการขนสง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกรูปแบบการ
จนสงตอเนื่อง โครงสรางพ้ืนฐานและสวนประกอบท่ีชวยในการดําเนินการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบอยาง
มีประสิทธิภาพ และ กรณีศึกษา 
                                General characteristics of transport in each form, analysis of the pros and 
cons of each form of transport, transport network, linked transport systems, factors 
affecting the decision to form transport operator, Infrastructure and components that help 
in the form of an efficient multimodal transport and case study 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 
305028 นําเขาและสงออกสินคา       3(3-0-6) 

Import- Export 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน: ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

           การดําเนินธุรกิจดานสงออก การสั่งสินคาเขาและสงสินคาออก การแลกเปลี่ยนสินคาและ
การขอคืนภาษี กระบวนการซ้ือ-ขายสินคาระหวางประเทศ ข้ันตอนการนําเขา และ ข้ันตอนการสงออก
สินคา ปญหาและอุปสรรคในการนําเขาและสงออก หนวยงานสนับสนุนของรัฐท่ีเก่ียวของกับการนําเขา
สงออก เทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับการนําเขาและสงออก  

         Operations in export, Importing and exporting, Exchange of goods and the 
tax return, Buying Process - International Sale of Goods, The import and export process, 
Barriers on imports and exports,state agencies involving in import-export, technology 
related to import-export 
305029 ธุรกิจตัวแทนการจัดการขนสงสินคาและพิธีการศุลกากร   3(2-2-5) 

Forwarder Shipping Business and Customs Formality 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน: ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

                       ระบบธุรกิจตัวแทนการขนสงสินคาและพิธีการศุลกากร กฎหมายศุลกากร พิกัดอัตรา
ภาษีศุลกากร เอกสารท่ีเก่ียวของกับธุรกิจตัวแทนการขนสงสินคา คลังสินคาทัณฑบน พิธีการนําเขาและ
สงออกฌพาะเรื่อง การประยุกตใช INCOTERMS กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา สิทธิพิเศษทางศุลกากรตาม
ขอตกลงการคาระหวางประเทศ  
                       Business systems, cargo handling agents and customs, customs law, tariffs, 
documents relating to business freight agent, bonded, import and export only the 
ceremony, application of INCOTERMS, rules of origin,preferential tariffs under the terms of 
international trade, the level of representation is allowed 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 
515303 สัมมนาทางโลจิสติกสและซัพพลายเชน     3(2-2-5) 
  Seminar in Logistics  and Supply Chain 
  วิชาท่ีตองสอบผานกอน: ไมมี 

วิชาบังคับรวม : ไมมี 
                    รูปแบบ กระบวนการในการจัดสัมมนา นําประเด็นสําคัญและกรณีศึกษาทางโลจิสติกส มา
วิเคราะหถึงปญหา และ แนวทางในการดําเนินการแกไข จัดอภิปราย และ จัดสัมมนาตามรูปแบบของการ
จัดสัมมนา  

           Forms and process of seminar arrangement, analysis of logistics problems 
of case study and presentation of the solutions through discussion and seminar 
arrangement format 
515401 การวิจัยดําเนินการ                                                           3(3-0-6) 

Operational Research 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน: ไมมี 
วิชาบังคับรวม : ไมมี 

                       ความหมาย ข้ันตอน บทบาท ของการวิจัยดําเนินงาน การนําปญหาดานโลจิสติกสมาทํา
การวิจัยดําเนินการ โดยการนํา การวิเคราะหเชิงปริมาณสําหรับการวิจัยดําเนินการเปนเครื่องมือในการ
ตัดสินใจในการทําวิจัยดําเนินการ 
  Meaning, procedures and roles of operational research; identification of 
research problems in logistics; quantitative analysis of operational research as a tool in 
decision – making 
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