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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย :
ชื่อภาษาอังกฤษ :

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
Associate Program in Logistics Management

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
ชื่อยอ (ไทย) :
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อยอ (อังกฤษ):

อนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
อ. (การจัดการโลจิสติกส)
Associate Degree in Logistics Management
A. (Logistics Management)

3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียน
จํานวนหนวยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 90 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรอนุปริญญา 3 ป ระดับที่ 1 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
6. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
6.1 ผูประกอบการโลจิสติกสนําเขาและสงออกสินคาในชุมชน
6.2 ผูใหบริการทางดานโลจิสติกส ตัวแทนขนสงทางบก ทางทะเล หรือทางอากาศ
6.3 เจาหนาที่ และพนักงานของรัฐ สวนกลาง และสวนภูมิภาค
6.4 พนักงานภาคเอกชน ฝายจัดซื้อ ฝายผลิต ฝายจัดสงและคลังสินคา ฝายควบคุมวัตถุดิบ
ฝายซัพพลายเชนและโลจิสติกส ฝายการขนสง
7. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
7.1 ปรัชญาของหลักสูตร
นักการจัดการโลจิสติกส สรางสรรคคุณคา เชื่อมชีวิต เชื่อมชุมชน และเชื่อมโลก
7.2 ความสําคัญ
เปนหลักสูตรที่สรางคนคุณภาพทางดานการจัดการโลจิสติกสใหกับชุมชน เปนกําลังสําคัญในการ
พัฒนาชุมชนทางดานเศรษฐกิจและสังคม เพื่อไปสูการพัฒนาประเทศ
7.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะดังนี้
7.3.1 มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝรู ทัศนคติที่สรางสรรคและรับผิดชอบ
7.3.2 มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส และการเปนผูประกอบการ
7.3.3 สามารถประยุกตใชความรูในการเปนผูประกอบการโลจิสติกสในชุมชน
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7.3.4 มีทักษะการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีเพื่อการจัดการโลจิสติกส
7.3.5 สามารถคิดวิเคราะห สรางสรรคและแกปญหา
8. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
8.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ประเทศสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of Southeast Asia Nation
หรือ ASEAN : อาเซียน)จะมีการรวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในป พ.ศ. 2558โดยมีเปาหมายให
อาเซียนมีตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน โดนมีการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน แรงงานมีฝมืออยางเสรี
และการเคลื่ อนยายเงินทุ น อยางเสรีมากขึ้น รวมทั้ งการสงเสริมการรวมกลุ มสาขาสํ าคัญ ของอาเซียนให เป น
รู ป ธรรม เพื่ อ รองรั บ กั บ โครงการพั ฒ นาความร ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ ในอนุ ภู มิ ภ าคลุ ม แม น้ํ า โขง (Greater
Mekomg Subregion : GMS) โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อสงเสริมใหเกิดการขยายตัวทางการคาและการลงทุน
ตามแนวพื้ น ที่ ร ะเบี ย งเศรษฐกิ จ แนวตะวั น ออก-ตะวั น ตก (East-West Economic Corridor : EWEC)
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไดมีนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน (Savan-Seno Special
Economic Zone) เพื่ อให เป น ศู น ย ก ลางการค า การลงทุ น และการบริ การแห งหนึ่ งในภู มิภ าค โดยอาศั ย
จุดเดนในดานที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน ซึ่งตั้งอยูบนเสนทางหมายเลข 9 อันเปนสวนหนึ่ง ของ
แนวระเบี ย งเศรษฐกิ จ ตะวั น ออก-ตะวั น ตก (East-West Economic Corridor- EWEC) ในการดึ ง ดู ด และ
สงเสริมการลงทุน และสรางสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อเอื้ออํานวยให เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน- เซโน เป น
แหลงอุตสาหกรรมที่ทันสมัยของประเทศ ชวยสรางอาชีพและยกระดับความรูความสามารถดานฝมือแรงงานใน
อุตสาหกรรมของประเทศ
8.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สภาพแวดล อ มของวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนที่ ตั้ ง อยู ใ กล กั บ ชายแดนของประเทศไทย ซึ่ ง มี จุ ด ผ า นแดน
ถาวร/ชั่วคราว และจุดผอนปรนเปนจํานวนมาก สภาพสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบานกับประเทศ
ไทยที่ มีความใกล เคี ยงกั น และความต องการบุคลากรดานการจัดการโลจิสติกส ยั งคงมี คอนขางสู ง นั กศึ กษา
สามารถศึ ก ษาหาความรู จ ากหน ว ยงานต าง ๆ ในพื้ น ที่ เป น กรณี ตั ว อย าง ศึ ก ษาดู งานในพื้ น ที่ และการฝ ก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการในพื้นที่
8.3 สถานการณหรือการพัฒนาของประเทศ
ในประเทศไทยรัฐบาลมีนโยบายของในการสรางความรวมมือทางการคา และการลงทุ นกับประเทศ
เพื่อนบาน รวมถึงกลุมประเทศอาเซียน การเปดเสรีทางการคา และการเคลื่อนยายการทํางานของแรงงาน ทําให
เกิดการแขงขันทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศไทยอยางมาก ธุรกิจโลจิสติกส สามารถสรางรายได
ใหกับชุมชนที่อยูบริเวณชายแดนไทยและประเทศเพื่อนบาน และสรางรายไดเขาสูประเทศไทยอยางมหาศาล
การผลิตบุคลากรที่มีความรูความสามารถในดานการจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดนจึงมีความสําคัญอยาง
ยิ่ง เพื่อรองรับความตองการบุคลากรดานนี้ และเปนรากฐานที่ยั่งยืนในการพัฒนาประเทศตอไป
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9.ผลกระทบจากขอ 8.1-8.3 ตอการพัฒนาหลักสูตร และความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
9.1 การพัฒนาหลักสูตร
มีความจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกที่มีศักยภาพในการผลิตบุคลากรดานการจัดการโลจิสติกส เพื่อ
สนองความตองการกําลังคนที่ยังมีความขาดแคลนอยูอีกมากในภาคธุรกิจ โดยกําลังคนที่ผลิตนั้นจะตองมีความ
พรอมที่จะปฏิบัติงานไดทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงานที่จะไปปฏิบัติ
การพั ฒ นาหลั กสู ต รเชิ งรุ กที่ มี ศัก ยภาพในด านการผลิ ต บุ คลากรที่ มี ความรู ความสามารถด านการ
จัดการโลจิสติกส เพื่อสนองความตองการบุคลากรที่ยังขาดแคลนจํานวนมาก วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารเล็งเห็น
ความสําคัญในการผลิตบุคลากรใหมีความพรอมที่จะปฏิบัติงานไดทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให
เขากับลักษณะงานที่ปฏิบัติ รวมถึงมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได
9.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุงจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนกําลังคนที่มีความรูสําหรับอนาคต มี
สมรรถนะการเรียนรู พรอมปรับตัวเขากับโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและซับซอน มีความสามารถสรางสรรค
การเปลี่ยนดานบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยที่จะอยูรวมกับผูอื่นอยางมีคุณคา สรางสัมมาชีพ และมีสวนรวม
สรางสรรคการเปลี่ยนแปลงชุมชนให พัฒ นาอยางยั่งยืน ดังนั้ นการพัฒ นาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการ
จัด การโลจิ ส ติ กส จึ งมุ งเน น พั ฒ นาผู สํ า เร็จ การศึ กษาระดับ อนุ ป ริญ ญาที่มี ความรูความสามารถ มี คุณ ธรรม
จริยธรรม และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและทองถิ่น การ
พัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสรางศักยภาพบุคคล ตอบสนองและสอดคลองตอความตองการและการประกอบอาชีพของ
ทองถิ่นและชุมชน ซึ่งนําไปสูการพัฒนาประเทศตอไป
10.โครงสรางของหลักสูตร
10.1 โครงสรางของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2) กลุมวิชาชีพ
2.1) วิชาบังคับ
2.2) วิชาเลือก
2.3) วิชาการฝกงาน
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
ไมนอยกวา 57 หนวยกิต
จํานวน 18 หนวยกิต
จํานวน 39 หนวยกิต
จํานวน 24 หนวยกิต
จํานวน 12 หนวยกิต
จํานวน
3 หนวยกิต
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต

10.2 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา 57 หนวยกิต
1) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
จํานวน 18 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
หนวยกิต (ท-ป-ศ)
กล 1201
ความรูพนื้ ฐานเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ
3 (3-0-6)
LM 1201
Introduction to Business Management
กล 1202
หลักเศรษฐศาสตร
3 (3-0-6)
LM 1202
Principles of Economic
กล 1203
หลักการตลาด
3 (3-0-6)
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LM 1203
Principles of Marketing
กล 1204
หลักการบัญชี
3 (2-2-5)
LM 1204
Principles of Accounting
กล 1205
หลักการเงิน
3 (3-0-6)
LM 1205
Principles of Finance
กล 1206
กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
LM 1206
Business Laws
(2) กลุมวิชาชีพ
จํานวน 39 หนวยกิต
(2.1) วิชาบังคับ
จํานวน 24 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
หนวยกิต (ท-ป-ศ)
กล 1207
การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
3 (3-0-6)
LM 1207
Logistics and Supply Chain Management
กล 1208
การจัดการคลังสินคาและสินคาคงคลัง
3 (2-2-5)
LM 1208
Warehouse and Inventory Management
กล 1209
การขนสงและการกระจายสินคา
3 (2-2-5)
LM 1209
Transportation and Distribution
กล 1210
กฎหมายพิธีการนําเขาและสงออก
3 (3-0-6)
LM 1210
Import - Export Laws Procedures
กล 1211
ตัวแทนสงออกของ
3 (2-2-5)
LM 1211
Customs Broker
กล 1212
การจัดการโลจิสติกสชุมชน
3 (2-2-5)
LM 1212
Community Logistics Management
กล 1213
ธุรกิจดิจิทัล
3 (2-2-5)
LM 1213
Digital Business
กล 1214
การวิจัยทางโลจิสติกส
3 (2-2-5)
LM 1214
Research in Logistics
(2.2) วิชาเลือก
จํานวน 12 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
หนวยกิต (ท-ป-ศ)
กล 1215
ระบบสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส
3 (2-2-5)
LM 1215
Information System for Logistics
กล 1216
การบริหารการจัดซื้อ
3 (2-2-5)
LM 1216
Purchasing Management
กล 1217
การจัดการผลิตและปฎิบัติการ
3 (2-2-5)
LM 1217
Production and Operations Management
กล 1218
การบรรจุภัณฑ
3 (2-2-5)
LM 1218
Packaging
กล 1219
การบริหารลูกคาสัมพันธ
3 (3-0-6)
LM 1219
Customer Relationship Management
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กล 1220
LM 1220
กล 1221
LM 1221
กล 1222
LM 1222
กล 1223
LM 1223
กล 1224
LM 1224
กล 1225
LM 1225
กล 1226
LM 1226

สัมมนาการจัดการโลจิสติกส
Seminar in Logistics Management
การตลาดการคาชายแดน
Cross-border Trade Marketing
การจัดการทรัพยากรมนุษย
Human Resource Management
การจัดการสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
Environment and Safety Management
การประกอบการธุรกิจชุมชน
Business Community
หัวขอคัดสรรดานการจัดการโลจิสติกส
Selected Topic in Logistics Management
หัวขอคัดสรรดานการจัดการโลจิสติกส
Selected Topic in Logistics Management

(2.3) วิชาการฝกงาน
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
กล 1227
การฝกประสบการณ
LM 1227
Field Experience

3 (1-4-4)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)

จํานวน 3 หนวยกิต
หนวยกิต (ท-ป-ศ)
3 (ไมนอยกวา 300 ชั่วโมง)

10.3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
ให เลื อ กเรี ย นรายวิ ช าต า งๆ จากหมวดวิช าศึ ก ษาทั่ ว ไปหรื อ หมวดวิช าเฉพาะในสาขาวิ ช า
เดียวกันหรือตางสาขาวิชาก็ได หรือเลือกจากหลักสูตรอื่นใดในระดับเดียวกันจากวิทยาลัยชุมชนอื่นๆ โดยไม
ซ้ําซอนกับรายวิชาที่เรียนมาแลว สวนรายวิชาที่หลักสูตรระบุไมใหนับหนวยกิตในการขอจบหลักสูตรจะเลือก
เรียนเปนวิชาเลือกเสรีไมไดโดยไมนอยกวา 3 หนวยกิต
11. คําอธิบายรายวิชา
กล 1201
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ
3 (3-0-6)
LM 1201
Introduction to Business Management
แนวคิ ด ทฤษฎี การจัด การธุรกิจ การวางแผน การปฏิ บัติ การ การนํ า การควบคุ ม
และประเมินผล สภาพแวดลอมทางธุรกิจ ทรัพยากรการจัดการธุรกิจ กระบวนการจัดการ
ธุรกิจ และจริยธรรมทางธุรกิจ
กล 1202
หลักเศรษฐศาสตร
3 (3-0-6)
LM 1202
Principles of Economic
ความรูทั่วไปทางเศรษฐศาสตร อุ ปสงค อุปทาน ดุ ลยภาพของตลาด ความยืดหยุ น
อุ ป สงค อุ ป ทาน การผลิ ต ตน ทุ น และรายรับ การผลิต ตลาดและการกํ าหนดราคา รายได
ประชาชาติ ส ว นประกอบของรายไดป ระชาชาติ การเงิน การธนาคาร การคลั งสาธารณะ
การคาระหวางประเทศ วัฎจักรเศรษฐกิจ และการพัฒนาเศรษฐกิจ
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กล 1203
หลักการตลาด
3 (3-0-6)
LM 1203
Principles of Marketing
แนวคิ ด หลั ก การ หน า ที่ ท างการตลาด สภาพแวดล อ มการตลาด กิ จ กรรมทาง
การตลาด ลักษณะของตลาด สวนประสมทางการตลาด กลยุทธการตลาด การประยุกตใช
เทคโนโลยีสมัยใหมสําหรับการตลาด จริยธรรมทางการตลาด
กล 1204
หลักการบัญชี
3 (2-2-5)
LM 1204
Principles of Accounting
หลักการ แมบทการบัญชี สมการบัญชี การวิเคราะหรายการคา การบันทึกรายการคา
ในสมุดรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภท งบทดลอง และกระดาษทําการ การปรับปรุงบัญชี ปด
บัญชี การทํางบการเงิน จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี
กล 1205
หลักการเงิน
3 (3-0-6)
LM 1205
Principles of Finance
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการทางการเงินของธุรกิจ สภาพแวดลอมทางการเงิน
ทฤษฎีการเงินเบื้องตน การวิเคราะหทางการเงิน การบริหารสินทรัพยของธุรกิจ มูลคาของเงิน
ตามเวลา การจัดหาเงินทุน ตนทุนเงินทุนของธุรกิจ การวิเคราะหความเสี่ยงและผลตอบแทน
การวิเคราะหจุดคุมทุน ในการดําเนินงานดานการเงิน
หมายเหตุ ตองผานวิชาหลักการบัญชี
กล 1206
กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
LM 1206
Business Laws
ความรูเบื้ องต น เกี่ ย วกั บ กฎหมายทางธุรกิ จ วา ดวยการซื้อขาย แลกเปลี่ ยน ใหเชา
ทรั พ ย เช าซื้ อ ละเมิ ด จ างแรงงาน จ างทํ าของ ฝากทรั พ ย ค้ํ าประกั น จํ า นอง จํ านํ า ยื ม
ขายฝาก ตัวแทน นายหนา ตั๋วเงิน หางหุนสวน บริษัท ทรัพยสินทางปญญา การเขียนสัญญา
ลมละลาย และจริยธรรมทางกฎหมายธุรกิจ
กล 1207
การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
3 (3-0-6)
LM 1207
Logistics and Supply Chain Management
หลักการและการดําเนินการของโลจิสติกสในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมโซอุปทาน
และแนวคิ ดการบริห ารโซอุป ทาน การประเมิ น ความสามารถของโซ อุป ทาน การบริห ารโซ
อุปทานทั่วโลก
กล 1208
การจัดการคลังสินคาและสินคาคงคลัง
3 (2-2-5)
LM 1208
Warehouse and Inventory Management
การออกแบบระบบคลังสินคา กระบวนการปฏิบตั ิการคลังสินคา การใชเทคโนโลยีและ
อุปกรณในการจัดการคลังสินคา โครงสรางสินคาคงคลัง การพยากรณความตองการและการ
วางแผน ระดับการจัดเก็บสินคาคงคลัง การตรวจนับสินคาคงคลัง การคํานวณจุดสั่งซื้อและ
ปริมาณการสั่งซื้อ
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กล 1209
การขนสงและการกระจายสินคา
3 (2-2-5)
LM 1209
Transportation and Distribution
บทบาทและความสําคัญของการขนสง การขนสงทางน้ํา การขนสงทางอากาศ การ
ขนสงทางรถไฟ การขนสงทางทอ และการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ การวิเคราะหตนทุน
การขนสง การจัดเสนทาง ปจจัยในการพิจารณาเลือกรูปแบบวิธีการขนสง แนวคิดการบริหาร
จัดการการขนสงและการกระจายสินคา
กล 1210
กฎหมายพิธีการนําเขาและสงออก
3 (3-0-6)
LM 1210
Import - Export Laws Procedures
กฎหมายและระเบียบพิธีการนําเขาและสงออก พิธีการศุลกากรระบบอิเล็กทรอนิกส
จรรยาบรรณตัวแทนออกของ
กล 1211
ตัวแทนสงออกของ
3 (2-2-5)
LM 1211
Custom Broker
ความรูทั่วไปเกี่ย วกับ การปฎิ บั ติ งานของตัวแทนออกของ กฎหมายศุ ลกากร พิกัด
อัตราศุลกากร กฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา ราคาศุลกากร พิธีการศุลกากรระบบอิเล็กทรอนิกส
การสําแดงใบขนสิน คาขาเขา-ใบขนสินคาขาออก การตรวจปล อยสินคาขาเขา-ตรวจปลอย
สินคาขาออก พิธีการศุลกากรเฉพาะเรื่อง พิธีการสวนบุคคล เอกสิทธิ์ และใบสุทธินํากลับ พิธี
การศุลกากรทางอากาศยาน พิธีการศุลกากรทางไปรษณี ย สิทธิประโยชนทางศุลกากร และ
จรรยาบรรณตัวแทนออกของ
กล 1212
การจัดการโลจิสติกสชุมชน
3 (2-2-5)
LM 1212
Community Logistics Management
การวิเคราะห ชุมชนและการประกอบธุรกิจ ในชุมชน แนวคิดการพั ฒ นาการจัดการ
โลจิ ส ติ ก ส ในชุ ม ชน ประกอบด ว ย การวางแผน การจั ด หาวั ต ถุ ดิ บ การผลิ ต การส งมอบ
การส งคืน การจั ดเก็ บ และการสนั บ สนุ น ดํ าเนิ น งาน เชน การพัฒ นาผลิตภัณ ฑ การตลาด
การเงิน ทรัพยากรมนุษย กฎขอบังคับ การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศึกษาและ
การพัฒนาแผนธุรกิจโลจิสติกสในชุมชน
กล 1213
ธุรกิจดิจิทัล
3 (2-2-5)
LM 1213
Digital Business
ความรู ความเขาใจ แนวคิดเกี่ยวกับการทําธุรกิจดิจิทัล การวิเคราะหและการเลือกใช
ธุรกิจตลาดดิจิทัล การทําธุรกิจผานสื่อดิจิทัล พฤติกรรมของลูกคา การวางแผนการตลาด ชอง
ทางการขายสินคาออนไลน การสื่อสารการตลาดออนไลน การใชโปรแกรมเพื่อธุรกิจออนไลน
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กล 1214
การวิจัยทางโลจิสติกส
3 (2-2-5)
LM 1214
Research in Logistics
แนวคิด หลักการการวิจัย กระบวนการวิจัยเบื้องตนทางธุรกิจโลจิสติกส การพัฒนา
โจทยวิจัย การออกแบบกระบวนการวิจัย เครื่องมือและเทคนิคการวิจัย รายงานการวิจัย และ
การนําเสนอผลการวิจัย
กล 1215
ระบบสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส
3 (2-2-5)
LM 1215
Information System for Logistics
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตอระบบการจัดการโลจิสติกสและ
โซอุปทาน การฝกใชโปรแกรมประยุกตในการจัดการคลังสินคา สินคาคงคลัง การขนสงและ
การกระจายสินคา การเชื่อมโยงฐานขอมูลของกิจกรรมโลจิสติกสและโซอุปทานทั้งระบบ
กล 1216
การบริหารการจัดซื้อ
3 (2-2-5)
LM 1216
Purchasing Management
ระบบการจัดซื้อทางดานอุตสาหกรรมและการคา บทบาทของการจัดซื้อในการบริหาร
โซอุป ทาน การพัฒ นากลยุท ธในการจัด ซื้อ อยางมีป ระสิทธิภ าพ การศึกษาแนวคิด ในการ
จัดการของซัพพลายเออร การสรางพันธมิตรและความรวมมือทางการจัดซื้อ กรณีศกึ ษา
กล 1217
การจัดการผลิตและปฏิบัติการ
3 (2-2-5)
LM 1217
Production and Operations Management
การวิเคราะห การวางแผน และการควบคุมในระบบการผลิต กลยุทธดานการบริหาร
จัดการผลิต การนํ า กลยุ ท ธไปปฏิ บัติ การเลือกทําเลที่ตั้ง การวางผังโรงงาน การออกแบบ
กระบวนการและผลิตภัณฑ การออกแบบงานและการจัดการทรัพยากรมนุษย การบริหารและ
การควบคุมดานคุณภาพ หลักการดําเนินงานในการแกไขปญหาการผลิต
กล 1218
การบรรจุภัณฑ
3 (2-2-5)
LM 1218
Packaging
แนวคิดการบรรจุหีบหอ การออกแบบและการประยุกตใชเทคโนโลยีสําหรับพัฒ นา
บรรจุภั ณฑ การเลื อกใชอุปกรณ ในการลําเลีย งและขนยายอยางมีป ระสิทธิภาพ เทคนิ คเชิ ง
คุณภาพในการลดตนทุนของบรรจุภัณฑ
กล 1219
การบริหารลูกคาสัมพันธ
3 (3-0-6)
LM 1219
Customer Relationship Management
ความหมาย แนวคิดการการจัดการลู กคาสัมพั น ธ ในการดําเนิน ธุรกิจ การจัด การ
ฐานขอมูลลูกคา การติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมลูกคา การวางแผนการบริหารลูกคา
สัมพันธ การสรางความภักดีในสินคาและบริการ การดูแลลูกคา การสรางจุดเดนในสินคาและ
บริการ จรรยาบรรณและความรับผิดชอบของการตลาด
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กล 1220
สัมมนาการจัดการโลจิสติกส
3 (1-4-4)
LM 1220
Seminar in Logistics Management
การจั ด การความรู ในประเด็ น ป ญ หา หรื อ ผลการวิ จั ย ทางการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส
ที่เกิดขึ้นในสถานการณปจจุบันมาแลกเปลี่ยนเรียนรู และเสนอแนวทางการแกปญหา
กล 1221
การตลาดการคาชายแดน
3 (2-2-5)
LM 1221
Cross-border Trade Marketing
บทบาทและความสําคัญของการตลาดการคาชายแดน สภาพแวดลอมที่มีผลกระทบ
ตอการจัดการทางดานการตลาดการคาชายแดน หนวยงานสําคัญของตลาดการคาชายแดน
วัฒนธรรมและพฤติกรรมของผูบริโภคระหวางประเทศ การจัดโปรแกรมผลิตภัณฑ ราคา ชอง
ทางการจําหนาย การสงเสริมการตลาด กลยุทธการเขาสูตลาด การขยายตลาด และการ
ควบคุมกิจกรรมการตลาดการคาชายแดน
กล 1222
การจัดการทรัพยากรมนุษย
3 (3-0-6)
LM 1222
Human Resource Management
แนวคิ ด หลั ก การ ทฤษฎี ป จ จั ย ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย การ
วิเคราะหงาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย การสรรหาและคัดเลือก การฝกอบรมและพัฒนา
ทรัพยากรมนุ ษย การประเมิ น ผลการปฏิ บัติ งาน การบริห ารคาตอบแทนและผลประโยชน
เกื้อกูล แรงงานสัมพันธ จริยธรรมทางการจัดการทรัพยากรมนุษย
กล 1223
การจัดการสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
3 (3-0-6)
LM 1223
Environment and Safety Management
แนวคิดการจัดการสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยผลกระทบที่เกิดจากการจัดการโลจิ
สติกสตอสิ่งแวดลอมและแนวทางแกไข ความสําคัญของความปลอดภัยในระบบการจัดการโลจิ
สติกส บทบาทหนาที่ของพนักงานในการรักษาความปลอดภัย ระบบความปลอดภัยของการ
ขนสง ระบบและขั้นตอนการควบคุม
กล 1224
การประกอบการธุรกิจชุมชน
3 (3-0-6)
LM 1224
Business Community
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ชุ ม ชน ธุ ร กิ จ ชุ ม ชน และการประกอบธุ ร กิ จ ชุ ม ชน แนวทางและ
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจชุมชน บทบาทและลักษณะของการประกอบการธุรกิจชุมชน
ที่ดี ความสําคัญของธุรกิจชุมชนที่มีตอสังคมและเศรษฐกิจ การพัฒนาแนวคิดทางการตลาด
สําหรับธุรกิจชุมชน สภาพแวดลอมทางการตลาดสําหรับธุรกิจชุมชน กลยุทธทางการตลาด
สําหรับธุรกิจชุมชน การบริหารทรัพยากรมนุษย การบริหารผลิตภัณฑ การบริหารการเงิน การ
บริหารการจําหนาย การบริหารสงเสริมการตลาด และการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับการ
ประกอบธุรกิจชุมชน
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กล 1225
หัวขอคัดสรรดานการจัดการโลจิสติกส
3 (x-x-x)
LM 1225
Selected Topic in Logistics Management
เลือกประเด็นที่เกี่ยวของกับการจัดการโลจิสติกส นํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
กล 1226
หัวขอคัดสรรดานการจัดการโลจิสติกส
3 (x-x-x)
LM 1226
Selected Topic in Logistics Management
เลือกประเด็นที่เกี่ยวของกับการจัดการโลจิสติกส นํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
กล 1227
การฝกประสบการณ
3 (ไมนอยกวา 300 ชั่วโมง)
LM 1227
Field Experience
จัดทําแผนและฝกปฏิบัติงานดานการจัดการโลจิสติกส ในหนวยงานธุรกิจดานโลจิสติกส โดยมี
อาจารยประจําวิชาและผูแทนที่รับผิดชอบของหนว ยงานเปน ที่ ปรึ กษา ประเมินผลการฝก
ประสบการณเพื่ อการปรับ ปรุง
12. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีทกั ษะในการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
จัดการโลจิสติกส
2. มีความสามารถในการวิเคราะหและแกปญหา
เกี่ยวกับการจัดการ
3. มีจิตบริการและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. มอบหมายใหศึกษาคนควา จัดทํารายงานใน
เรื่องที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีโลจิสติกสใหมๆ
2.มอบหมายใหนักศึกษาทํางานเปนกลุม
นําเสนอ และรับฟงความคิดเห็นจากกลุมอื่นๆ
3.กิจกรรมการใหบริการดานโลจิสติกสแกชุมชน
4.สรางวัฒนธรรมองคกรภายในสาขาวิชา ใหมี
ความเอื้อเฟอและชวยเหลือซึ่งกันและกัน
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13. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
13.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู
1) มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมในอาชีพ
2) มีความรับผิดชอบ
3) มีความคิดเชิงบวกและทัศนคติที่สรางสรรค
4) มีความใฝรู
กลยุทธการสอน
1) การรวมกันกําหนดกฎกติกาและขอบังคับในชั้นเรียนรวมกัน
2) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงาม ดวยการชื่นชมนักศึกษาที่มีพฤติกรรมที่ดี
และติดตาม ตักเตือนนักศึกษาที่มีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
3) การมอบหมายหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม
กลยุทธการวัดและประเมินผล
1) ประเมินจากการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบในชั้นเรียนอยางสม่ําเสมอ และนําผล
ประเมินไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
2) ประเมิ น จากความรับ ผิ ด ชอบในหน าที่ ที่ ไดรับ มอบหมายในงานของตนเองและ
งานกลุม
3) ประเมินจากเหตุการณ ทุจริตในงานที่ไดรับมอบหมายและการทดสอบ เชน การ
ทุจริตการสอบ การคัดลอกงานผูอื่น เปนตน
13.2 ดานความรู
ผลการเรียนรู
1) มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส
2) มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับโลจิสติกส
3) มีความรูพื้นฐานเกี่ยวการเปนผูประกอบการ
4) สามารถประยุกตใชความรูในการเปนผูประกอบการโลจิสติกสในชุมชน
กลยุทธการสอน
1) จัดการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และการ
ประยุกตใชทางปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง เชน การวิเคราะหกรณีศึกษา การเขียนแผนธุรกิจ
เปนตน
2) จั ด การเรี ย นรูจ ากสถานการณ จ ริงโดยการศึ กษาดู งานหรื อ เชิ ญ ผูเชี่ย วชาญที่ มี
ประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
กลยุทธการวัดและประเมินผล
1) ประเมินผลตามสภาพที่เปนจริงในระหวางดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เชน ประเมินกระบวนการทํางาน ผลงาน และแบบฝกหัด เปนตน
2) ประเมินผลจากการทดสอบยอยและการทดสอบปลายภาคการศึกษา
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13.3 ทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรู
1) มีทักษะการคิดริเริ่มสรางสรรค
2) ทักษะการใชเทคโนโลยี
3) ทักษะการแกปญหา
4) ทักษะการปฏิบัติการโลจิสติกส
กลยุทธการสอน
1) กรณีศึกษาที่กระตุนใหนักศึกษาไดประยุกตใชความรูและทักษะในสาขาวิชา เพื่อ
การแกไขปญหา
2) การอภิปรายกลุม การระดมสมอง และเปดโอกาสใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริงใน
สถานการณตางๆ
กลยุทธการวัดและประเมินผล
1) ประเมินผลตามสภาพที่เปนจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน การ
อภิปราย การระดมสมอง วิเคราะห สังเคราะห การบูรณาการความรูและทักษะ เปนตน
2) ประเมิ น ผลจากการทดสอบปลายภาคการศึ ก ษา ที่ เน น ให นั ก ศึ ก ษาแก ป ญ หา
อธิบายแนวคิดของการแกปญหา และวิธีการแกปญหา โดยการประยุกตความรูที่เรียนมา
13.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู
1) มีความเขาใจ เห็นคุณคาของผูอื่น และทํางานรวมกันอยางสรางสรรค
2) สามารถสื่อสารและประสานการทํางานกับเพื่อนรวมงานและชุมชนได
3) มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
4) มีจิตอาสาในการทํางานรวมกับผูอื่นและกลุมงาน
กลยุทธการสอน
มอบหมายให นั ก ศึ ก ษาทํ า งานเป น กลุ ม ที่ ต อ งประสานงานกั บ ผู อื่ น หรื อ ค น คว า
หาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูที่มีประสบการณ ตลอดจนการนําเสนอผลงานใน
ชั้นเรียน และการรับฟงความคิดเห็นจากบุคคลอื่นๆ ในชั้นเรียน
กลยุทธการวัดและประเมินผล
1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการทํางานรวมกับเพื่อน
ในชั้นเรียน
2) ประเมินจากความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย ผลสัมฤทธิ์ของงาน ปญหา
ที่เกิดขึ้นในการทํางาน และการประสานงานทั้งภายในกลุมและกับบุคคลอื่น
13.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู
1) สามารถวิเคราะห และนําเสนอขอมูลทางสถิติในทางธุรกิจ
2) สามารถสื่อสารและเลือกรูปแบบการนําเสนอไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) สามารถเลือกการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมไดอยางมีประสิทธิภาพ
4) มีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูและการจัดการ
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กลยุทธการสอน
1) ฝกปฏิบัติการใชเครื่องมือทางดานเทคโนโลยีเพื่อการแกปญหาไดอยางเหมาะสมใน
หลากหลายสถานการณ
2) มอบหมายงานใหวิเคราะหขอมูลดานธุรกิจ และจัดให อยูในรูปแบบสารสนเทศ
ที่เหมาะสม
3) นำเสนอผลงานจากการคน ควาขอ มูล ดว ยการสื ่อ สารในรูป แบบตางๆ และใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการนําเสนอ
กลยุทธการวัดและประเมินผล
1) ประเมินผลจากการใชเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทาง
เทคโนโลยี หรือคณิตศาสตรและสถิติที่เกี่ยวของมาพัฒนาธุรกิจที่ทันสมัย
2) ประเมิน ผลจากความสามารถในการอธิบ าย สื่อสารถึ งแนวความคิด การดํ าเนิ น
ธุรกิจ ขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชระบบการจัดการ และเทคโนโลยี กรณีศึกษาตางๆ ที่มี
การนําเสนอในชั้นเรียน ความครบถวนชัดเจนตรงประเด็น
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14. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเฉพาะ

 ความรับผิดชอบรอง

 ความรับผิดชอบหลัก

1.ดานคุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
กล 1201 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ
กล 1202 หลักเศรษฐศาสตร
กล 1203 หลักการตลาด
กล 1204 หลักการบัญชี
กล 1205 หลักการเงิน
กล 1206 กฎหมายธุรกิจ
กล 1207 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
กล 1208 การจัดการคลังสินคาและสินคาคงคลัง
กล 1209 การขนสงและการกระจายสินคา
กล 1210 กฎหมายพิธีการนําเขาและสงออก
กล 1211 ตัวแทนสงออกของ
กล 1212 การจัดการโลจิสติกสชมุ ชน
กล 1213 ธุรกิจดิจิทัล
กล 1214 การวิจัยทางโลจิสติกส
กล 1215 ระบบสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส
กล 1216 การบริหารการจัดซื้อ
กล 1217 การจัดการผลิตและปฎิบัติการ
กล 1218 การบรรจุภณ
ั ฑ
กล 1219 การบริหารลูกคาสัมพันธ
กล 1220 สัมมนาการจัดการโลจิสติกส
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3. ดานทักษะทาง
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2. ดานความรู
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4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4
 
 


 
 
 




 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4
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1.ดานคุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
กล 1221 การตลาดการคาชายแดน
กล 1222 การจัดการทรัพยากรมนุษย
กล 1223 การจัดการสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
กล 1224 การประกอบการธุรกิจชุมชน
กล 1227 การฝกประสบการณ

1

2




 

3






4






3. ดานทักษะทาง
ปญญา

2. ดานความรู
1

2

3






4






1

2



3

4


 


  

4. ดานทักษะ
5. ดานทักษะการ
ความสัมพันธระหวาง วิเคราะหเชิงตัวเลข
บุคคลและความ
การสื่อสารและการใช
รับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4




 








 


