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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสตกิส ์

หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช  2561 

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

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 
 

คณะ   :  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

หมวดที่ 1 ลักษณะและข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร 
 

1. ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย  :  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 

ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Engineering Program in Logistics Engineering  
 

2.ชื่อปรญิญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย  :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโลจิสติกส์) 

   :  วศ.บ. (วศิวกรรมโลจิสติกส์) 

ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Engineering (Logistics Engineering) 

   :  B.Eng. (Logistics Engineering) 
 

3. วิชาเอก  :  ไมม่ ี
 

4. จํานวนหนวยกติที่เรียนตลอดหลักสูตร :  ไมน้่อยกว่า  149  หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

  หลักสูตรปรญิญาตรี (ต่อเน่ือง) 

  หลักสูตรปรญิญาตรี 4 ปี 

  หลักสูตรปรญิญาตรี 5 ปี 

  หลักสูตรปรญิญาตรี 6 ปี 

  อื่นๆ (ระบุ) ........................................................... 
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5.2ภาษาที่ใช้ 

  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 

  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาตา่งประเทศ (ระบุภาษา) 

  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 5.3 การรับผู้เข้าศึกษา 

  รับเฉพาะนักศึกษาไทย 

  รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 

  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ที่เข้าใจภาษาไทย 

 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 

  เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น 

  ช่ือสถาบัน..................................................................................... 

  รูปแบบของความรว่มมือสนับสนุน.................................................. 

  เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น 

  ช่ือสถาบัน...........................................ประเทศ............................... 

  รูปแบบของการร่วม 

 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผูใ้ห้ปรญิญา 

 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ อื่น เป็นผูใ้ห้ปรญิญา 

 ร่วมมือกันโดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจาก 2 สถาบันหรือมากกว่า 

5.5 การให้ปรญิญา แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

  ให้ปรญิญาเพียงสาขาวิชาเดยีว 

  ให้ปรญิญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปรญิญา) 

  อื่น ๆ (ระบุ)................................................................................... 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมโลจิสติกส์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 

 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ เมื่อวันที ่24 เดอืนกุมภาพันธ ์พ.ศ. 2560 

 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ เมื่อวันที่ 3 เดอืนมีนาคม พ.ศ. 2560 
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปรญิญาตรี สาขาโลจสิติกส์ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2563 หลังจากเปิดสอนเป็นเวลา 2 ปี 

 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 

  8.1 วิศวกรด้านการออกแบบและควบคุมระบบการขนถ่ายวัสดุ และการขนสง่สินค้า 

8.2 วิศวกรด้านการจัดการสนิค้าคงคลัง คลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า 

8.3 ผู้ประกอบการธุรกิจด้านโลจิสติกส์ 

8.4 รับราชการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการขนสง่ กรมศุลกากร  

8.5 นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ในสาขาโลจสิติกส์ 
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9. ชื่อ-สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิสาขาวิชา สถาบันและปีที่สาํเร็จการศึกษาของอาจารย์ผู้ประจําหลักสูตร 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปี พ.ศ. 

1. ธณิดา โขนงนุช อาจารย์ วศ.ม. 

 

วศ.บ. 

วิศวกรรมโลจิสติกส์และระบบ 

ห่วงโซอุ่ปทาน 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาตสิิรินธร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2555 

 

2549 

2. อลงกรณ์ เมืองไหว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมการจัดการ 

วิศวกรรมการจัดการ 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2558 

2551 

2547 

3. หทัยธนก พวงแย้ม อาจารย์ วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมการจัดการ 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2557 

2554 

4. เพชรายุทธ แซ่หลี อาจารย์ วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมการจัดการ 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2557 

2553 

5. วชริะ วิจิตรพงษา อาจารย์ วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมโยธา  

วิศวกรรมโยธา  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2556 

2553 
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10. สถานที่จัดการเรยีนการสอน 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

11.1.1 การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 

12 (พ.ศ.2560-2564) ที่กล่าวถึงยุทธศาสตร์มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปาน

กลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และย่ังยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี ความสุข และน าไปสู่

การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” ของประเทศ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การ

เติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติ

การค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย 

แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตอบสนองสู่สังคมผู้สูงอายุเพ่ือ

การพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน  

11.1.2 รัฐบาลมีนโยบายส าคัญในการสร้างการขยายตัวและความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

ของประเทศการพัฒนาเศรษฐกิจภายในและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังน้ัน เพ่ือส่งเสริมและ

สนับสนุนสมรรถนะทางเศรษฐกิจการค้าของพื้นที่ ให้พัฒนาอย่างทันเหตุการณ์และได้มูลค่า จึงต้อง

ก าหนดทิศทาง และวาระในการพัฒนาอย่างชัดเจนและต่อเน่ืองตามระยะเวลา ประกอบกับสถานการณ์

เศรษฐกิจ สังคม ในภูมิภาคและโลก ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง โดยเฉพาะประเด็นการ

เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในปัจจุบัน จ าเป็นที่ภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างย่ิง

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการในพ้ืนที่  จ าเป็นต้องได้รับการส่งเสริมให้มีพัฒนาอย่างบู รณาการ ก าหนด

แผนพัฒนา เป้าหมายและกลยุทธ์การพัฒนา อย่างเท่าทันสถานการณ์  อีกทั้งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

ตอนล่าง ก าหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา ในการพัฒนาเพ่ือเป็นศูนย์กลางการค้า การ

บริการสี่แยกอินโดจีน เช่ือมโยงภายในกลุ่มจังหวัดและประเทศเพ่ือนบ้าน ให้ความส าคัญกับการสร้าง

โอกาสให้เกิดการขยายตัว และการเช่ือมโยงการค้าและบริการ พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก ระบบ

คมนาคมขนสง่ให้มีมาตรฐาน รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจและประสิทธิภาพใน

การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของทุกภาคส่วน รวมถึงปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจการค้าได้มีการ

พัฒนาและวิวัฒนาการอยู่ตลอดเวลาก่อให้เกิดการรวมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในทุกระดับและ

ภูมิภาค รองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการค้า ท าให้ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้าง

ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจการค้า การลงทุน ภายในประเทศ และเพ่ิมช่องทางการตลาดไปยังประเทศ

เพ่ือนบ้าน ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตามหลักการสร้างความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ บนพ้ืนฐานของความมั่นคง และความผาสุกของชาติ 
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11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ด้วยศักยภาพของที่ ต้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มจังหวัด

ภาคเหนือตอนล่าง ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางการเช่ือมโยงแห่งภูมิภาคที่สามารถเช่ือมโยงระหว่างภาค

และเช่ือมโยงการพัฒนาตามแนว North – South   Economic  Corridor และ East – West  Economic  

corridor และเป็นประตูเช่ือมโยงชายแดนเมียนม่าร์  และ สปป. ลาว ไดเ้ป็นอย่างด ีโดยมีกรอบความ

ร่วมมือที่ เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่  เช่น อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater Mekhong Subregion; GMS) 

ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady – Chao Phraya – 

Mekong Economic Cooperation Strategy; ACMECS) โดยเฉพาะอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงที่มีแนว

ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North South Economic Corridor; NSEC) และแนวระเบียงเศรษฐกิจ

ตะวันออก-ตะวันตก (East West Economic Corridor; EWEC) ที่มีความเกี่ยวข้องพื้นที่ภาคเหนือ

ตอนล่างทั้งด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และ         

โลจิสติกส์ เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นพ้ืนที่ที่มีความโดดเดน่ในเร่ืองของทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์

และประเพณีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์  จึงส่งผลให้มีแหล่งท่องเที่ยวที่ เป็นมรดกโลกเชิง

ประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและเชิงนิเวศน์ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับพ้ืนที่

เป็นอย่างมาก ประกอบกับโครงสร้างพื้นฐานด้านโครงข่ายคมนาคมการขนส่งทางอากาศ ทางบก 

และทางรถไฟที่สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในพืน้ที่และสนับสนุนการพัฒนาการบริการ

ด้านโลจิสติกส์ในอนาคต รวมไปถึงการมีหน่วยงานการศึกษาที่มีศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์และองค์ความรู้ในการพัฒนาพื้นที่ จึงท าให้พื้นที่มีศักยภาพในการพัฒนาเพ่ือเป็นศูนย์กลาง

การเช่ือมโยง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยวของภูมิภาคได้

เป็นอย่างดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงมุ่งมั่นที่จะปรับปรุง

หลักสูตรทางด้านวิศวกรรมโลจิสติกสข์ึน้ เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ

ชุมชน ท้องถิ่น ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือต่อยอดการพัฒนากระบวนการผลิต การ

บริหารจัดการ การบริการ สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการเชิง

สร้างสรรค์ สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดและมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากล 

สร้างความย่ังยืนให้กับประชาชน มุ่งเน้นอุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ

อุตสาหกรรมการบริการดา้นโลจิสติกส์เป็นส าคัญ โดยให้ความส าคัญกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคน

ในพ้ืนที่ร่วมกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า เพ่ือให้การ

พัฒนาเป็นไปอย่างย่ังยืน ยกระดับคุณภาพการผลิตภาคการเกษตรกรรมต้ังแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า 

เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของสินค้าภาคการเกษตรในพื้นที่ เช่ือมโยงการผลิตกับภาคอุตสาหกรรม

เพ่ือเพ่ิมมูลค่า สร้างความพร้อมเพ่ือรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและเช่ือมโยงภายในกลุ่ม

จังหวัดภาคและประเทศเพ่ือนบ้าน ทั้งในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง สิ่ง
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อ านวยความสะดวกต่าง การบูรณาการเพ่ือบริหารจัดการด้านภัยพิบัติ ยกระดับมาตรฐานการ

ท างานในดา้นการค้าชายแดนและระบบโลจิสติกส์ รวมไปถงึการพัฒนาศักยภาพและบุคลากรในภาค

สว่นต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางค้าและการบรกิารของภูมิภาค 

 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกจิ

ของสถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

จากการทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์ นโยบาย รวมไปถึงกรอบความร่วมมือทั้งใน

และระหว่างประเทศ ที่มุ่งไปสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่

ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และย่ังยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี ความสุข และน าไปสู่การ

บรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 

12 (พ.ศ.2560-2564) ดังน้ันหลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงได้มี

ทิศทางในปรับปรุงหลักสูตร ที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะ

ทางด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในเชิงบูรณาการ ด้านงานการวิจัย ด้านการพัฒนาและ

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส าหรับบริหารจัดการโครงสร้างพืน้ฐาน และการบริการที่ครบวงจร รวมถึง

การเผยแพร่เทคนิคและเทคโนโลยีระบบโลจิสติกส์ขั้นสูง และนักศึกษาสามารถสร้างองค์ความรู้ จาก

การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของชุมชน ภายใต้การพัฒนาความรู้ 

เทคนิค เทคโนโลยีเคร่ืองมือที่เหมาะสมและย่ังยืน เพ่ือประโยชน์ในการเพ่ิมศักยภาพและลดต้นทุน

ระบบโลจิสติกสส์ าหรับภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ รองรับการเปิดเสรีการค้าประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน และตามทันโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ รองรับการพัฒนาดา้นการขนสง่และโลจิสติกส์

ของภูมิภาคสูค่วามเป็นชาตกิารค้าและบริการ ต่อยอดนวัตกรรมที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม ตอบสนอง

สูส่ังคมผู้สูงอายุเพ่ือการพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกจิของสถาบัน 

จากพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์มุ่งเน้นที่

จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม จัดให้มีการศึกษา วิจัย สร้างสรรค์ ส่งเสริมและถ่ายทอดองค์

ความรู้สู่ท้องถิ่นและสากล ตระหนักถึงการบริการวิชาการแก่สังคม สืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนว

พระราชด าริท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่ดี 
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13. ความสัมพันธ์ (ถา้มี) กับหลักสูตรอ่ืนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/หลักสูตรอ่ืน 

13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชา

สังคมศาสตร์ กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และกลุม่วิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย 

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ ไดแ้ก ่

1) กลุ่มวิชาแกนได้แก่ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาฟิสิกส์ กลุ่มวิชาเคมี กลุ่ม

วิชาคอมพิวเตอร์ จัดสอนโดยอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิชาวิศวกรรม เครื่องกล

และกลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดสอนโดยอาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 13.1.3 หมวดวิชาเลอืกเสรี  

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่นิสิตจากคณะ/หลักสูตรอ่ืนสามารถมาเรยีนได้ 

  ไม่ม ี

 13.3 การบรหิารจัดการ 

 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติ

โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องประสานงานกับ

คณาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาเพ่ือจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเ รียนรู้

ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรี 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสําคญั และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิต

บัณฑิตด้านโลจิสติกส์ ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถด้านการจัดการ ดา้นวิศวกรรมโลจิสติกส์และ

เทคโนโลยี เพ่ือแก้ปัญหาต่อชุมชนและท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมในประเทศ

และประชาคมอาเซียน ก้าวสู่ความเป็นสากลควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและ

จรรยาบรรณตามหลักการและวิชาชีพดา้นโลจสิติกส์ 

1.2 ความสําคญั 

จากความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองพันธกิจของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่จะผลิต

บุคลากรด้านอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่จะมาถึงในอนาคต ซึ่งปัจจุบัน

ภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวอย่างต่อเน่ืองและมีแนวโน้มขยายไปสู่ส่วนภูมภิาคมากขึน้ โดยเห็นได้

จากการก าหนดนโยบายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 

ขณะเดียวกันภาคอุตสาหกรรมได้มีการบูรณาการศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมและโลจิสติกส์เพ่ือให้

ธุรกิจเกิดการพัฒนาและแข่งขันได้ในอนาคต 

ดังน้ันการบูรณาการด้านวิศวกรรมและโลจิสติกส์จึงมีบทบาทที่ส าคัญในการพัฒนา

ภาคอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ขึ้น

เพ่ือตอบสนองและเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือเป็นการ

รองรับการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมที่สูงมากย่ิงขึ้นในอนาคต 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ผลติบัณฑิตให้มีความรู ้ความสามารถในดา้นต่างๆ ดังนี้ 

1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพด้าน   

โลจิสติกส์ 

1.3.2 เพ่ือผลติบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ 

และพัฒนางานด้านโลจิสติกส์ 

1.3.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการท างาน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้าน       

โลจิสติกส์ ในการแก้ไขปัญหาตอ่ชุมชนและท้องถิ่น 

1.3.4 เพ่ือผลติบัณฑิตที่มีเจตคตทิี่ดีต่องานดา้นโลจสิติกส์ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

คาดว่าจะด าเนินการแลว้เสร็จครบถ้วนภายในรอบการศึกษา 5 ป ี

2.1 การจัดการหลักสูตร 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตร ให้สอดคลอ้ง

กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญา

ตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 

- ปรับปรุงหลักสูตรและเชิญ

ผู้ทรงคุณวุฒร่ิวมวิพากษ์ 

- จัดการพัฒนาหลักสูตร โดย

ความรว่มมือกับสถาบัน และ

ด าเนนิการจัดการเรียนการสอน 

- ติดตามและประเมินหลักสูตรอย่าง

สม่ าเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

- รายงานผลการประเมิน

หลักสูตรโดยบัณฑิต 

2. มีรายละเอียดของวิชา และ

รายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.3 

และ มคอ.4 ก่อนเปิดการสอนในแต่

ละภาคการศึกษา 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

จัดท ารายละเอียดของวิชา และ

รายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.3 

และ มคอ.4 ก่อนเปิดการสอน 

- รายละเอียดของวิชา และ

รายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ 

มคอ.3 และมคอ.4 

3. มีการจัดท ารายงานผลการ

ด าเนินงานของรายวิชาและรายงาน

ผลการด าเนินงานภาคสนาม (ถ้ามี) 

ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 

30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่

เปิดสอนครบทุกรายวิชา 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

จัดท ารายงานผลการด าเนนิงาน

ของรายวิชาและรายงานผลการ

ด าเนนิงานภาคสนาม (ถ้าม)ี ตาม

แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 

30 วัน 

-รายงานผลการด าเนินงานของ

รายวิชาและรายงานผลการ

ด าเนนิงานภาคสนาม (ถ้าม)ี 

ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 

2.2 ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. มหี้องปฏิบัตกิารวิศวกรรม 

เพ่ือรองรับการเรียนการสอน 

การวิจัย และบรกิารวิชาการ 

- จัดห้องปฏิบัตกิารให้มีความพร้อม

และทันสมัย 

- ห้องปฏบิัตกิารที่มคีวามพร้อม

ในการจัดการเรียนการสอน 

2. มีครุภัณฑ์ประกอบการเรยีน

การสอนทางดา้นวิศวกรรม 

โลจิสติกส์ 

- จดัหาครุภัณฑ์ประกอบการเรียน

การสอนทางด้านวิศวกรรม         

โลจิสติกส์ให้เหมาะสม และเพียงพอ

ต่อการจัดการเรียนการสอน 

- ครุภัณฑ์ประกอบการเรยีนการ

สอนทางดา้นวิศวกรรมโลจสิติกส์

ที่มีความเหมาะสมในการจัดการ

เรียนการสอน 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

3. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

ทั้งในภาคการเรียนการสอน และ

บรกิารวิชาการ 

- สรรหาบุคลากรสายวิชาการ ซึ่งมี

คุณวุฒิขั้นต่ าทางวิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาที่เกี่ยวข้อง 

- อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องผ่านการ

อบรมเรื่องหลักสูตรและการวัดการ

ประเมินผล 

- พัฒนาอาจารย์ให้มคีุณวุฒสิูงขึน้ 

- พัฒนาอาจารย์ทางดา้นงานวิจัย 

และบรกิารวิชาการ  

- สนับสนุนการพัฒนาต าแหน่งทาง

วิชาการของอาจารย์ 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตรซึ่งมี

คุณวุฒขิั้นต่ าทางปริญญาโท

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และ

ปรญิญาตรีสาขา

วิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

อย่างน้อย 3คน 

- หนังสอืรับรองหรือหลักฐาน

ยืนยันการผ่านการอบรมเร่ือง

หลักสูตรและการวัดการ

ประเมินผล 

- ปรมิาณอาจารย์ที่มคีุณวุฒิ

สูงขึน้ 

- ปรมิาณงานวิจัย งานบริการ

วิชาการ 

- ปรมิาณอาจารย์ที่พัฒนา

ต าแหน่งทางวิชาการ 

4. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

การเรียนการสอน 

- สรรหาบุคลากรสายสนับสนุนการ

เรียนการสอน ซึ่งมคีุณวุฒไิมต่่ ากว่า

ปรญิญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง 

- พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนการ

เรียนการสอนดา้นวิชาชีพ 

- มบีุคลากรสนับสนุนการเรียน

การสอนซ่ึงมคีุณวุฒไิมต่่ ากว่า

ปรญิญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง 

อย่างน้อย 1 คน 

- หลักฐานยืนยันการผ่านการ

อบรมในดา้นวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 

 2.3 การให้คําปรกึษาและความช่วยเหลือต่อนักศึกษา 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. มีอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาแต่

ละช้ันปี เพ่ือให้ค าปรึกษาและ

ช่วยเหลอืทั้งในดา้นวิชาการ 

กิจกรรม และการด าเนนิชีวิต 

คุณธรรม จริยธรรม แก่นักศึกษา 

- จัดให้มอีาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับ

นักศึกษาแตล่ะช้ันปี และจัดให้มี

ช่ัวโมงส าหรับให้ค าปรึกษาสัปดาห์ละ 

1 ครัง้ 

- มีการติดตามประเมินผลการให้

ค าปรกึษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 

- ตารางสอนนักศึกษา 

- รายงานผลการประเมินความ

พึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ

ให้ค าปรกึษา 

- รายงานผลการประเมินความ

พึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

- มีช่องทางให้นักศึกษาติดต่อเพ่ือขอ

ค าปรกึษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

บัณฑิตใหม่ที่มีต่อหลักสูตร 

- โซเชียลมเีดีย เช่น Line 

Facebook  

 2.4 ความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมและความพึงพอใจของนายจ้างต่อ

คุณภาพบัณฑิต 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้

สอดคลอ้งกับความต้องการ

ของภาคธุรกิจและประชาชน 

- ติดตามการประเมินผลความพึง

พอใจของผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อบัณฑิต

ใหม่โดยผลการประเมินเฉล่ียไมน้่อย

กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 

- รายงานผลการประเมินความ

พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
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หมวดที่  3  ระบบการจัดการศึกษาการดําเนนิการและโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

ใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา

ปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

1.2 การจัดการศกึษาภาคฤดูร้อน 

  มีภาคฤดูร้อน จ านวน 1 ภาค ภาคละ 8 สัปดาห์ 

  ไมม่ีภาคฤดูร้อน 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวิภาค  

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ

ปรญิญาตรี พ.ศ. 2553 

 

2. การดําเนนิการหลักสูตร 

2.1 วัน – เวลาในการดําเนนิการเรยีนการสอน 

2.1.1 วัน - เวลาดําเนนิการ 

 วัน – เวลาราชการปกติ 

 ภาคการศึกษาที่  1   เดอืนสงิหาคม – เดอืนธันวาคม 

 ภาคการศึกษาที่  2 เดอืนมกราคม – เดอืนพฤษภาคม 

 ภาคฤดูร้อน  เดอืนพฤษภาคม – เดอืนกรกฎาคม 

 นอกวัน - เวลาราชการ (วันเสาร์ – อาทิตย์) 

2.1.2 ระยะเวลาการศึกษา  

1) กรณีหลักสูตร 4 ปี ระยะเวลาการศึกษา 4 ปีใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 8 ปี

การศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียน

เรียนไม่เต็มเวลา โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามว่าด้วยการจัด

การศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2553 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 

2) กรณีหลักสูตร 4 ปี (เทียบโอน) ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 

6 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส าหรับการ

ลงทะเบียนเรียนไมเ่ต็มเวลา 
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2.1.3 การลงทะเบียนเรยีน  

แต่ละภาคการศึกษานักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ทั้งน้ีให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัด

การศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 

2.1.4 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

2.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า

และมีคุณสมบัตเิป็นไปตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าดว้ยการจัดการศึกษาระดับ

ปรญิญาตรี พ.ศ. 2553 

2.2.2 กรณีหลักสูตร 4 ปี (เทียบโอน) ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเท่าหรือระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่าตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ของทบวงมหาวิทยาลัยหรือตามประกาศกระทรวง เร่ืองเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา

พ.ศ. 2548 ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกที่จะเข้าศึกษาและคุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าดว้ยการจัดการศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2553 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

2.3.1 นักศึกษามีความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รวมทั้งทักษะทางดา้นภาษาอังกฤษ ยังอยู่ในระดับที่ต้องสง่เสริมพัฒนา 

2.3.2 การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นระดับมหาวิทยาลัย 

2.3.3 นักศึกษายังขาดความริเริ่มสร้างสรรค์และความกลา้แสดงออกในการท ากิจกรรม 

2.4 กลยุทธ์ในการดําเนนิการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3  

2.4.1 จัดสอนเสริม เพ่ือปรับความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ เพ่ือเตรียมความรู้พ้ืนฐานก่อนการเรียน ในรูปแบบการเข้าค่ายก่อนเปิด

ภาคการศึกษา 

2.4.2 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่แนะน าการวางเป้าหมายชีวิตเทคนิคการเรียนใน

มหาวิทยาลัยและการแบ่งเวลา 

2.4.3 จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรกึษาเพ่ือท าหน้าที่สอดส่องดูแลตักเตือนให้ค าแนะน าแก่

นักศึกษา และให้เน้นย้ าในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาตามขา้งตน้เป็นกรณีพิเศษ 
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2.4.4 จัดกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแล

นักศึกษาได้แก่ วันแรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์วันพบผู้ปกครองการติดตามการเรียนของ

นักศึกษาช้ันปีที่ 1 จากอาจารย์ผู้สอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถา้จ าเป็น 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

นักศึกษาชั้นปีที ่
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศกึษา 

2561 2562 2563 2564 2565 

ช้ันปีที่ 1 40 40 40 40 40 

ช้ันปีที่ 2 - 40 40 40 40 

ช้ันปีที่ 3 - - 40 40 40 

ช้ันปีที่ 4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 

จํานวนที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา - - - 40 40 

2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 

ค่าบํารุงรักษา 

 - ค่าลงทะเบียน 640,000 1,280,000 1,920,000 2,560,000 2,560,000 

 - เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 56,000 112,000 168,000 224,000 224,000 

รวมรายรับ 696,000 1,392,000 2,088,000 2,784,000 2,784,000 

2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 

ก. งบดําเนนิการ      

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 417,600 835,200 1,252,800 1,670,400 1,670,400 

รวม (ก) 417,600 835,200 1,252,800 1,670,400 1,670,400 

ข. งบลงทุน           

ค่าครุภัณฑ์ 139,200 278,400 417,600 556,800 556,800 

รวม (ข) 139,200 278,400 417,600 556,800 556,800 

รวม (ก) + (ข) 556,800 1,113,600 1,670,400 2,227,200 2,227,200 



- 16 - 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 

จํานวนนักศึกษา 40 80 120 160 160 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 13,920 13,920 13,920 13,920 13,920 

2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบชัน้เรียน 

 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสยีงเป็นส่ือหลัก 

 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 

 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 

 อื่นๆ ระบุ............................................................................................................ 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกติ รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ว่าดว้ยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสูตร ไมน้่อยกว่า 149 หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร มี 2 แผน คือ แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพและแผนสหกิจศึกษา 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา 
จํานวนหน่วยกติ 

แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แผนสหกิจศึกษา 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 ไม่น้อยกว่า 30 

- กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า 15 ไม่น้อยกว่า 15 

- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 ไม่น้อยกว่า 3 

- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 ไม่น้อยกว่า 3 

- กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 ไม่น้อยกว่า 6 

- กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนสิัย ไม่น้อยกว่า 3 ไม่น้อยกว่า 3 

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 113 ไม่น้อยกว่า 113 

- กลุม่วิชาแกน 45 45 

- กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 63 ไม่น้อยกว่า 60 

     - วิชาเอกบังคับ 48 48 

     - วิชาเอกเลอืก ไม่น้อยกว่า 15 ไม่น้อยกว่า 12 
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หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา 
จํานวนหน่วยกติ 

แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แผนสหกิจศึกษา 

- กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ 

สหกิจศึกษา 

5 8 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 ไม่น้อยกว่า 6 

รวมทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 149 ไม่น้อยกว่า 149 

 

3.1.3 รายวิชา 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 

1.1)  กลุ่มวิชาภาษา   ไม่น้อยกว่า       15 หน่วยกิต 

ศท.ภษ.100 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 

GELN100 Thai for Communication  

ศท.ภษ.101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 

GELN101 English for Communication  

ศท.ภษ.102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ 3(3-0-6) 

GELN102 English for Learning  

ศท.ภษ.103 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6) 

GELN103 English for Specific Purposes   

ศท.ภษ.104 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

GELN104 Foundation English  

ศท.ภษ.105 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 

GELN105 French for Communication  

ศท.ภษ.106 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 

GELN106 Chinese for Communication   

ศท.ภษ.107 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 

GELN107 Japanese for Communication  

ศท.ภษ.108 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 3(3-0-6) 

GELN108 Vietnamese Language and Culture  

ศท.ภษ.109 

GELN109 

ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย 

Indonesian Language and Culture 

 

3(3-0-6) 
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1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

ศท.มษ.100 จิตตปัญญาศึกษา 3(3-0-6) 

GEHU100 Contemplative  Education  

ศท.มษ.101 ปรัชญาชีวิต 3(3-0-6) 

GEHU101 Philosophy of Life  

ศท.มษ.102 ความจรงิของชีวิต 3(3-0-6) 

GEHU102 Meaning of Life  

ศท.มษ.103 พฤติกรรมมนุษยก์ับการพัฒนาตน    3(3-0-6) 

GEHU103 Human Behavior and Self Development  

ศท.มษ.104 สุนทรยีะของชีวิต 3(3-0-6) 

GEHU104 Aesthetic of Life  

ศท.มษ.105 ดนตรีนิยม 3(3-0-6) 

GEHU105 Music Appreciation  

ศท.มษ.106 สุนทรยีะทางทัศนศิลป์  3(3-0-6) 

GEHU106 Visual Art Aesthetic  

ศท.มษ.107 สุนทรยีะทางนาฏศิลป์ไทย  3(3-0-6) 

GEHU107 Dramatics Art Aesthetic in Thai  

ศท.มษ.108 การใช้ห้องสมุดยุคใหม่  3(3-0-6) 

GEHU108 Using Modern Library  

ศท.มษ.109 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

GEHU109 Art in Daily Life   

ศท.มษ.110 สุนทรยีะแห่งการถ่ายภาพดจิิตอล 3(2-2-5) 

GEHU110 Aesthetic of Digital Photography  

1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

ศท.สว.100 มนุษยก์ับสังคม  3(3-0-6) 

GESO100 Man and Society  

ศท.สว.101 วิถีไทย 3(3-0-6) 

GESO101 Thai Living  

ศท.สว.102 วิถีโลก  3(3-0-6) 

GESO102 Global Living  
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ศท.สว.103 เศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 

GESO103 Sufficiency Economy  

ศท.สว.104 กฎหมายส าหรับการด าเนินชีวิต  3(3-0-6) 

GESO104 Law for Living   

ศท.สว.105 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

GESO105 Economics in Daily Life  

ศท.สว.106 ภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย 3(3-0-6) 

GESO106 Thai Wisdoms in Handicraft  

ศท.สว.107 ภูมิสังคมภาคเหนือตอนล่าง 3(3-0-6) 

GESO107 Geosocieties of the Lower Northern Region  

ศท.สว.108 การสื่อสารเพ่ือชวีิต 3(2-2-5) 

GESO108 Communication for Life  

ศท.สว.109 ความรูเ้ท่าทันสื่อและการใช้สารสนเทศ 3(3-0-6) 

GESO109 Media Literacy and Utilization of Information  

1.4)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 

ศท.วท.100 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

GESC100 Science in Daily Life  

ศท.วท.101 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

GESC101 Life and Environment  

ศท.วท.102 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 

GESC102 Thinking and Decision Making  

ศท.วท.103 สถิติในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

GESC103 Statistics in Daily Life   

ศท.วท.104 สุขภาพจิตในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

GESC104 Mental Health in Daily Life  

ศท.วท.105 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชวีิต 3(3-0-6) 

GESC105 Information Technology for Life  

ศท.วท.106 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 3(3-0-6) 

GESC106 Technology and Innovation for Sustainable Development 

ศท.วท.107 พลังงานกับชวีิต 3(3-0-6) 
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GESC107 Energy and Life 

ศท.วท.108 อาหารอาเซียน 3(3-0-6) 

GESC108 ASEAN Foods  

ศท.SC.109 ผลติภัณฑ์มูลค่าเพ่ิมจากภูมปิัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6) 

GESC109 Value-added Products from Local Wisdom  

1.5) กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนสิัย  ไม่น้อยกว่า        3    หน่วยกิต 

ศท.สส.100 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) 

GESS100 Exercises for Health  

ศท.สส.101 นันทนาการเพ่ือชวีิต  3(2-2-5) 

GESS101 Recreation for Life  

ศท.สส.102 สุขภาพเพ่ือชวีิต 3(3-0-6) 

GESS102 Health for Life  

ศท.สส.103 งานช่างในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 

GESS103 Handiworks in Daily Life  

ศท.สส.104 งานเกษตรในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 

GESS104 Agriculture in Daily Life  

ศท.สส.105 ครอบครัวในมิติแห่งศาสตร์และศิลป์ 3(3-0-6) 

GESS105 Family Dimension of Science and Art  

ศท.สส106 การสร้างแรงบันดาลใจในงานศิลปะ 3(3-0-6) 

GESS106 Create Inspiration in Artworks  

ศท.สส.107 วิถีสุขภาพ 3(3-0-6) 

GESS107 Healthy Life  

  

2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า   113 หน่วยกิต 

2.1) กลุ่มวิชาแกน                         45 หน่วยกิต 

วท.คณ.118 แคลคูลัส 1        3(3-0-6) 

MATH118 Calculus 1 

วท.คณ.119 แคลคูลัส 2        3(3-0-6) 

MATH119 Calculus 2 

วท.ฟส.117 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1       3(3-0-6) 

PHYS117 Engineering Physics 1 
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วท.ฟส.118 ปฏิบัตกิารฟิสิกส์วิศวกรรม 1      1(0-3-1) 

PHYS118 Engineering Physics Laboratory 1 

วท.ฟส.212 ฟิสิกส์วิศวกรรม 2       3(3-0-6) 

PHYS212 Engineering Physics 2 

วท.ฟส.213 ปฏิบัตกิารฟิสิกส์วิศวกรรม 2      1(0-3-1) 

PHYS213 Engineering Physics Laboratory 2 

วท.คม.111 เคมีทั่วไป        3(3-0-6) 

CHEM111 General Chemistry 

วท.คม. 112 ปฏิบัตกิารเคมีทั่วไป       1(0-3-1) 

CHEM112 General Chemistry Laboratory 

ทอ.วศ.111 การเขียนแบบวิศวกรรม       3(2-2-5) 

ENGI111  Engineering Drawing 

ทอ.วศ.112   พ้ืนฐานงานวิศวกรรม       3(2-2-5) 

ENGI112  Mechanical Workshop Practice 

ทอ.วศ.213 กลศาสตร์วิศวกรรม       3(3-0-6) 

ENGI213 Engineering Mechanics 

ทอ.วศ.214  สถิติวิศวกรรม        3(3-0-6)  

ENGI214  Engineering Statistics 

ทอ.วศ. 215  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงานวิศวกรรม             3(2-2-5) 

ENGI215 Computer Program for Engineering 

ทอ.วล.211 วิศวกรรมความปลอดภัยส าหรับโลจิสติกส์            3(3-0-6) 

LOEN211 Safety Engineering for Logistics 

ทอ.วล.241 เศรษฐศาสตร์โลจสิติกส์               3(3-0-6) 

LOEN241 Logistics Economy 

ทอ.วล.411  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในงานโลจสิติกส์            3(3-0-6) 

LOEN411 English Communication for Logistics 

ทอ.อส.242 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและจริยธรรมวิชาชีพ    3(3-0-6) 

ITEC242 Industrial Psychology and Ethic 
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2.2) กลุ่มวิชาเอก 

       แผนฝกึประสบการณ์วิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต 

       แผนสหกจิศกึษา  ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 

2.2.1) วิชาเอกบังคับ    48 หน่วยกิต 

ทอ.วจ.222 การศึกษาการท างานอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 

ENMG222 Industrial Work Study 

ทอ.วจ.422 การวางแผนและควบคุมการผลติ     3(3-0-6) 

ENMG422 Production Planning and Control 

ทอ.วจ.462 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ     3(3-0-6) 

ENMG462 Project Feasibility Study 

ทอ.วล.111 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน      3(3-0-6) 

LOEN111 Logistics and Supply Chain Management 

ทอ.วล.321       การขนสง่และการกระจายสินค้า     3(2-2-5) 

LOEN321 Transportation and Distribution 

ทอ.วล.323 วิศวกรรมขนสง่ทางราง       3(2-2-5) 

LOEN323 Rail Transportation Engineering 

ทอ.วล.324 การจัดการท่าอากาศยานและสายการบิน    3(2-2-5) 

LOEN324 Airport and Airline Management 

ทอ.วล.327 การจัดการโลจสิติกส์ระหว่างประเทศและการค้าชายแดน  3(3-0-6) 

LOEN327 International Logistics and Border Trade Management 

ทอ.วล.331 ระบบคลังสนิค้าและศูนย์กระจายสินค้า     3(2-2-5)  

LOEN331 Warehouse and Distribution Center System 

ทอ.วล.332 การจัดหาและการจัดการสินค้าคงคลัง     3(3-0-6) 

LOEN332 Procurement and Inventory Management 

ทอ.วล.341 ระบบบรรจุภัณฑ์และการขนถ่ายวัสดุ     3(2-2-5) 

LOEN341 Packaging and Material Handling System 

ทอ.วล.342 ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับโลจิสติกส์    3(2-2-5) 

LOEN342 Information System and Technology for Logistics 

ทอ.วล.343 การวิเคราะห์ต้นทุนทางโลจิสติกส์      3(3-0-6) 

LOEN343 Logistics Cost Analysis 
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ทอ.วล.351 การวิจัยการปฏิบัตงิานส าหรับโลจิสติกส์              3(2-2-5) 

LOEN351 Logistics Operations Research 

ทอ.วล.352 การจ าลองแบบปัญหาทางโลจิสติกส์     3(2-2-5) 

LOEN352 Logistics Simulation 

ทอ.วล.491   ระเบียบวิธวีิจัยส าหรับวิศวกรรมโลจิสติกส์     1(0-3-1) 

LOEN491   Research Methodology for Logistics Engineering 

ทอ.วล.492 โครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์       2(1-2-3) 

LOEN492 Logistics Engineering Project  

2.2.2) วิชาเอกเลือก   

แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า   15  หน่วยกิต 

แผนสหกจิศกึษา               ไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต 

มส.ภพ.111 ภาษาพม่าเบื้องต้น       3(3-0-6) 

MYAN111 Myanmar for Beginners 

มส.นศ.243 กฎหมายขนสง่         3(3-0-6) 

LAW243 Transportation Law 

วจ.คธ.420 การพัฒนาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์      3(2-2-5) 

BC420  Electronic Business Development 

ทอ.วล.322 การจัดการและออกแบบรูปแบบการขนสง่    3(3-0-6) 

LOEN322 Fleet Management and Design 

ทอ.วล.325 การจัดการท่าเรอืและเทอร์มนัิล              3(2-2-5) 

LOEN325 Port and Terminal Management 

ทอ.วล.326 วิศวกรรมจราจร                3(2-2-5) 

LOEN326 Traffic Engineering 

ทอ.วล.353 การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง                     3(2-2-5) 

LOEN352 Design and Analysis of Experiments 

ทอ.วล.421 ธุรกิจรับจัดการขนสง่และการขนสง่ต่อเน่ืองหลายรูปแบบ   3(3-0-6) 

LOEN421 Freight Forwarding and Multimodal Transport 

ทอ.วล.422 กลยุทธ์การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนสง่              3(3-0-6) 

LOEN422 Transit Oriented Development Strategies 

ทอ.วล.441 การวางแผนกลยุทธ์ส าหรับโลจิสติกส์              3(3-0-6) 
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LOEN441 Strategic Planning for Logistics 

ทอ.วล.442 ประเด็นพิเศษทางวิศวกรรมโลจสิติกส ์             3(3-0-6) 

LOEN442 Special Issues in Logistics Engineering 

ทอ.วล.443  โลจิสติกส์ส าหรับการจัดการงานแสดงสนิค้าและธุรกิจไมซ์           3(3-0-6) 

LOEN443 Logistics for Exhibitions Management and MICE Business 

ทอ.วล.444 การบรหิารการจัดซือ้                3(3-0-6) 

LOEN444 Purchasing Management 

ทอ.วล.445 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับการจัดการโลจิสติกส์          3(2-2-5) 

LOEN445 Geographical Information System for Logistics Management 

ทอ.วล.447 โลจิสติกสส าหรับอุตสาหกรรมบรกิารและการทองเที่ยว   3(2-2-5) 

LOEN447 Logistics for Hospitality and Tourism Industry 

ทอ.วล.451 การพัฒนาโปรแกรมส าหรับโลจิสติกส์     3(2-2-5) 

LOEN451 Metaheuristics for Logistics 

2.3) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกจิศกึษา 

แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    5 หน่วยกิต 

ทอ.วล.493 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมโลจสิติกส์   2(90) 

LOEN493 Preparation for Professional Experience in Logistics Engineering  

ทอ.วล.494 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมโลจิสติกส์    3(450) 

LOEN494 Field Professional Experience in Logistics Engineering 

แผนสหกจิศกึษา        8 หน่วยกิต 

ทอ.วล.498 การเตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมโลจิสติกส์    2(90) 

LOEN498 Co-operative Education Preparation in Logistics Engineering  

ทอ.วล.499 สหกิจศึกษาวิศวกรรมโลจิสติกส์      6(540)  

LOEN499 Co-operative Education in Logistics Engineering 

 

4) หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏหรือจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ 

ตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เรียนมาแล้วและต้องไม่เป็น

รายวิชาที่ก าหนดให้เรยีนโดยไมนั่บหน่วยกิตในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรนี้ 
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3.1.4 แสดงแผนการศกึษา 

3.1.4.1 สําหรับผู้เลือกเรยีนแผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

ศท.ภษ.101 

GELN101 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 

3 3 0 6 

วท.คม.111 

CHEM111 

เคมีทั่วไป 

General Chemistry 

3 3 0 6 

วท.คม.112 

CHEM112 

ปฏิบัตกิารเคมีทั่วไป 

General Chemistry Laboratory 

1 0 3 1 

วท.ฟส.117 

PHYS117 

ฟิสกิส์วศิวกรรม 1 

Engineering Physics 1 

3 3 0 6 

วท.ฟส.118 

PHYS118 

ปฏิบัตกิารฟิสกิส์วศิวกรรม 1 

Engineering Physics Laboratory 1 

1 0 3 1 

ทอ.วศ.111 

ENGI11 

การเขยีนแบบวิศวกรรม  

Engineering Drawing 

3 

 

2 2 5 

ทอ.วศ.112 

ENGI112 

พืน้ฐานงานวิศวกรรม 

Mechanical Workshop Practice 

3 2 2 5 

ทอ.วล.111 

LOEN111 

การจัดการโลจิสตกิส์และโซ่อุปทาน 

Logistics and Supply Chain Management 

3 

 

3 0 6 

รวม 20 16 10 36 

ชั่วโมง/สัปดาห์ = 62 
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ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

ศท.ภษ.102 

GELN102 

ภาษาอังกฤษเพือ่การเรียนรู ้

English for Learning 

3 3 0 6 

วท.คณ.118 

MATH118 

แคลคูลัส 1 

Calculus 1 

3 3 0 6 

วท.ฟส.212 

PHYS212 

ฟิสกิส์วศิวกรรม 2 

Engineering Physics 2 

3 3 0 6 

วท.ฟส.213 

PHYS213 

ปฏิบัตกิารฟิสกิสว์ิศวกรรม 2 

Engineering Physics Laboratory 2 

1 0 3 1 

ศท.มษ.104 

GEHU104 

สุนทรียะของชีวติ 

Aesthetic of Life 

3 3 0 6 

ทอ.วศ.214 

ENGI214 

สถิติวศิวกรรม 

Engineering Statistics  

3 

 

3 0 6 

ทอ.วล.211 

LOEN211 

วิศวกรรมความปลอดภัยส าหรับโลจิสตกิส์ 

Safety Engineering for Logistics 

3 

 

3 0 6 

ทอ.วศ.215 

ENGI215 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงานวิศวกรรม 

Computer Program for Engineering 

3 

 

2 3 5 

รวม 22 20 6 42 

ชั่วโมง/สัปดาห์ = 68 
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ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปทีี่  2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

ศท.สส.100 

GESS100 

การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 

Exercises for Health 

3 2 2 5 

ศท.วท.102 

GESC102 

การคิดและการตัดสนิใจ 

Thinking and Decision Making 

3 3 0 6 

วท.คณ.119 

MATH119 

แคลคูลัส 2 

Calculus 2 

3 3 0 6 

ศท.ภษ.100 

GELN100 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

Thai for Communication 

3 3 0 6 

ทอ.วศ.213 

ENGI213 

กลศาสตร์วศิวกรรม 

Engineering Mechanics 

3 3 0 6 

ทอ.วจ.422 

ENMG422 

การวางแผนและควบคุมการผลิต 

Production Planning and Control 

3 

 

3 0 6 

ทอ.วล.321 

LOEN321 

การขนสง่และการกระจายสนิค้า 

Transportation and Distribution 

3 

 

2 3 5 

รวม 21 20 2 41 

ชั่วโมง/สัปดาห์ = 63 
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ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

ศท.ภษ.106 

GELN106 

ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 

Chinese for Communication 

3 3 0 6 

ศท.วท.105 

GESC105 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ชีวติ 

Information Technology for Life 

3 3 0 6 

ทอ.วจ.222 

ENMG222 

การศึกษาการท างานอุตสาหกรรม 

Industrial Work Study 

3 3 0 6 

ทอ.วล.241 

LOEN241 

เศรษฐศาสตร์โลจสิติกส์ 

Logistics Economy 

3 

 

3 0 6 

ทอ.วล.411 

 

LOEN411 

ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารในงาน 

โลจิสตกิส ์

English Communication for Logistics 

3 3 0 6 

ทอ.วล.447 

 

LOEN447 

โลจิสตกิสส าหรับอุตสาหกรรมบริการและ

การทองเที่ยว 

Logistics for Hospitality and Tourism 

Industry 

3 

 

2 3 5 

xxxxxxx เอกเลอืก (1) 3 - - - 

รวม 21 ≥17 ≥3 ≥35 

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 55 
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ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  3 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

ศท.ภษ.108 

GELN108 

ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 

Vietnamese Language and Culture 

3 3 0 6 

ทอ.วล 323 

LOEN323 

วิศวกรรมขนสง่ทางราง 

Rail Transportation Engineering 

3 

 

2 3 5 

ทอ.วล.332 

LOEN332 

การจัดหาและการจัดการสนิค้าคงคลัง 

Procurement and Inventory Management  

3 

 

3 0 6 

ทอ.วล.341 

LOEN341 

ระบบบรรจุภัณฑ์และการขนถ่ายวัสด ุ

Packaging and Material Handling System 

3 

 

2 3 5 

ทอ.วล.352 

LOEN451 

การจ าลองแบบปัญหาทางโลจิสตกิส์ 

Logistics Simulation 

3 

 

2 3 5 

xxxxxxx เอกเลอืก (2) 3 - - - 

xxxxxxx เลอืกเสรี (1)  3 - - - 

รวม 21 ≥12 ≥9 ≥27 

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 48 
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ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  3 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

ศท.สว.103 

GESO103 

เศรษฐกิจพอเพียง    

Sufficiency Economy 

3 3 0 6 

ทอ.วล.327 

 

LOEN327 

การจัดการโลจิสตกิส์ระหว่างประเทศและการค้า

ชายแดน 

International Logistics and Border Trade 

Management 

3 

 

3 0 6 

ทอ.วล.331 

LOEN331 

ระบบคลังสนิค้าและศูนย์กระจายสนิค้า 

Warehouse and Distribution Center System 

3 

 

2 3 5 

ทอ.วล.342 

LOEN342 

ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับโลจิสตกิส์ 

Information System and Technology for Logistics 

3 

 

2 3 5 

ทอ.วล.343 

LOEN343 

การวิเคราะห์ต้นทุนทางโลจิสตกิส ์

Logistics Cost Analysis 

3 

 

3 0 6 

ทอ.วล.491 

LOEN491 

ระเบียบวิธีวจิัยส าหรับวิศวกรรมโลจิสตกิส์ 

Research Methodology for Logistics Engineering 

1 0 3 1 

xxxxxxx เอกเลอืก (3) 3 - - - 

xxxxxxx เลอืกเสรี (2)  3 - - - 

รวม 22 ≥13 ≥9 ≥29 

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่นอ้ยกว่า 51 
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ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  4 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

ทอ.อส.242 

ITEC242 

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและจริยธรรมวิชาชีพ 

Industrial Psychology and Ethic 

3 

 

3 0 6 

ทอ.วจ.462 

ENMG462 

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 

Project Feasibility Study 

3 

 

3 0 6 

ทอ.วล.351 

LOEN351 

การวิจัยการปฏิบัตงิานส าหรับโลจิสตกิส์ 

Logistics Operations Research 

3 

 

2 3 5 

ทอ.วล.492 

LOEN492 

โครงงานวิศวกรรมโลจิสตกิส์ 

Logistics Engineering Project 

2 1 2 3 

ทอ.วล.493 

 

LOEN493     

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วิศวกรรมโลจิสตกิส ์

Preparation for Professional Experience in 

Logistics Engineering 

2 - 90 - 

xxxxxxx เอกเลอืก (4) 3  - - - 

xxxxxxx เอกเลอืก (5) 3 - - - 

รวม 19 ≥9 ≥95 ≥20 

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 124 

 

ภาคการศึกษาที่ 2  ชั้นปทีี่ 4   

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

ทอ.วล.494  

LOEN494 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมโลจิสตกิส์  

Field Professional Experience in Logistics Engineering 
3 - 450 - 

รวม 3 - 450 - 

จํานวนชั่วโมง/สัปดาห์ =  ไม่น้อยกว่า 450 
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ภาคการศึกษาที่  3  ชั้นปีที่  4 (ภาคฤดูร้อน) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

xxxxxxx xxxxxxx     

xxxxxxx xxxxxxx     

xxxxxxx xxxxxxx     

รวม     

ชั่วโมง/สัปดาห์ =xxxx 

 

  3.1.4.2 สําหรับผู้เลือกเรยีนแผนสหกจิศกึษา 

ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

ศท.ภษ.101 

GELN101 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 

3 3 0 6 

วท.คม.111 

CHEM111 

เคมีทั่วไป 

General Chemistry 

3 3 0 6 

วท.คม.112 

CHEM112 

ปฏิบัตกิารเคมีทั่วไป 

General Chemistry Laboratory 

1 0 3 1 

วท.ฟส.117 

PHYS117 

ฟิสกิส์วศิวกรรม 1 

Engineering Physics 1 

3 3 0 6 

วท.ฟส.118 

PHYS118 

ปฏิบัตกิารฟิสกิส์วศิวกรรม 1 

Engineering Physics Laboratory 1 

1 0 3 1 

ทอ.วศ.111 

ENGI11 

การเขยีนแบบวิศวกรรม  

Engineering Drawing 

3 

 

2 2 5 

ทอ.วศ.112 

ENGI112 

พืน้ฐานงานวิศวกรรม 

Mechanical Workshop Practice 

3 2 2 5 

ทอ.วล.111 

LOEN111 

การจัดการโลจิสตกิส์และโซ่อุปทาน 

Logistics and Supply Chain Management 

3 

 

3 0 6 

รวม 20 16 10 36 

ชั่วโมง/สัปดาห์ = 62 
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ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

ศท.ภษ.102 

GELN102 

ภาษาอังกฤษเพือ่การเรียนรู ้

English for Learning 

3 3 0 6 

วท.คณ.118 

MATH118 

แคลคูลัส 1 

Calculus 1 

3 3 0 6 

วท.ฟส.212 

PHYS212 

ฟิสกิส์วศิวกรรม 2 

Engineering Physics 2 

3 3 0 6 

วท.ฟส.213 

PHYS213 

ปฏิบัตกิารฟิสกิสว์ิศวกรรม 2 

Engineering Physics Laboratory 2 

1 0 3 1 

ศท.มษ.104 

GEHU104 

สุนทรียะของชีวติ 

Aesthetic of Life 

3 3 0 6 

ทอ.วศ.214 

ENGI214 

สถิติวศิวกรรม 

Engineering Statistics  

3 

 

3 0 6 

ทอ.วล.211 

LOEN211 

วิศวกรรมความปลอดภัยส าหรับโลจิสตกิส์ 

Safety Engineering for Logistics 

3 

 

3 0 6 

ทอ.วศ.215 

ENGI215 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงานวิศวกรรม 

Computer Program for Engineering 

3 

 

2 3 5 

รวม 22 20 6 42 

ชั่วโมง/สัปดาห์ = 68 
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ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

ศท.สส.100 

GESS100 

การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 

Exercises for Health 

3 2 2 5 

ศท.วท.102 

GESC102 

การคิดและการตัดสนิใจ 

Thinking and Decision Making 

3 3 0 6 

วท.คณ.119 

MATH119 

แคลคูลัส 2 

Calculus 2 

3 3 0 6 

ศท.ภษ.100 

GELN100 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

Thai for Communication 

3 3 0 6 

ทอ.วศ.213 

ENGI213 

กลศาสตร์วศิวกรรม 

Engineering Mechanics 

3 3 0 6 

ทอ.วจ.422 

ENMG422 

การวางแผนและควบคุมการผลิต 

Production Planning and Control 

3 

 

3 0 6 

ทอ.วล.321 

LOEN321 

การขนสง่และการกระจายสนิค้า 

Transportation and Distribution 

3 

 

2 3 5 

รวม 21 20 2 41 

ชั่วโมง/สัปดาห์ = 63 
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ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

ศท.ภษ.106 

GELN106 

ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 

Chinese for Communication 

3 3 0 6 

ศท.วท.105 

GESC105 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ชีวติ 

Information Technology for Life 

3 3 0 6 

ทอ.วจ.222 

ENMG222 

การศึกษาการท างานอุตสาหกรรม 

Industrial Work Study 

3 3 0 6 

ทอ.วล.241 

LOEN241 

เศรษฐศาสตร์โลจสิติกส์ 

Logistics Economy 

3 

 

3 0 6 

ทอ.วล.411 

 

LOEN411 

ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารในงาน 

โลจิสตกิส ์

English Communication for Logistics 

3 3 0 6 

ทอ.วล.447 

 

LOEN447 

โลจิสตกิสส าหรับอุตสาหกรรมบริการและ

การทองเที่ยว 

Logistics for Hospitality and Tourism 

Industry 

3 

 

2 3 5 

xxxxxxx เอกเลอืก (1) 3 - - - 

รวม 21 ≥17 ≥3 ≥35 

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 55 
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ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  3 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

ศท.ภษ.108 

GELN108 

ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 

Vietnamese Language and Culture 

3 3 0 6 

ทอ.วล 323 

LOEN323 

วิศวกรรมขนสง่ทางราง 

Rail Transportation Engineering 

3 

 

2 3 5 

ทอ.วล.332 

LOEN332 

การจัดหาและการจัดการสนิค้าคงคลัง 

Procurement and Inventory Management  

3 

 

3 0 6 

ทอ.วล.341 

LOEN341 

ระบบบรรจุภัณฑ์และการขนถ่ายวัสด ุ

Packaging and Material Handling System 

3 

 

2 3 5 

ทอ.วล.352 

LOEN451 

การจ าลองแบบปัญหาทางโลจิสตกิส์ 

Logistics Simulation 

3 

 

2 3 5 

xxxxxxx เอกเลอืก (2) 3 - - - 

xxxxxxx เลอืกเสรี (1)  3 - - - 

รวม 21 ≥12 ≥9 ≥27 

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 48 
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ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  3 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

ศท.สว.103 

GESO103 

เศรษฐกิจพอเพียง    

Sufficiency Economy 

3 3 0 6 

ทอ.วล.327 

 

LOEN327 

การจัดการโลจิสตกิส์ระหว่างประเทศและการค้า

ชายแดน 

International Logistics and Border Trade 

Management 

3 

 

3 0 6 

ทอ.วล.331 

LOEN331 

ระบบคลังสนิค้าและศูนย์กระจายสนิค้า 

Warehouse and Distribution Center System 

3 

 

2 3 5 

ทอ.วล.342 

LOEN342 

ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับโลจิสตกิส์ 

Information System and Technology for Logistics 

3 

 

2 3 5 

ทอ.วล.343 

LOEN343 

การวิเคราะห์ต้นทุนทางโลจิสตกิส์ 

Logistics Cost Analysis 

3 

 

3 0 6 

ทอ.วล.491 

LOEN491 

ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับวิศวกรรมโลจิสตกิส์ 

Research Methodology for Logistics Engineering 

1 0 3 1 

xxxxxxx เลอืกเสรี (2)  3 - - - 

รวม 19 ≥13 ≥9 ≥29 

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 51 
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ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  4 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

ทอ.อส.242 

ITEC242 

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและจริยธรรมวิชาชีพ 

Industrial Psychology and Ethic 

3 

 

3 0 6 

ทอ.วจ.462 

ENMG462 

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 

Project Feasibility Study 

3 

 

3 0 6 

ทอ.วล.351 

LOEN351 

การวิจัยการปฏิบัตงิานส าหรับโลจิสตกิส์ 

Logistics Operations Research 

3 

 

2 3 5 

ทอ.วล.492 

LOEN492 

โครงงานวิศวกรรมโลจิสตกิส์ 

Logistics Engineering Project 

2 1 2 3 

ทอ.วล.498 

LOEN498     

การเตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมโลจิสตกิส ์

Co-operative Education Preparation in 

Logistics Engineering 

2 - 90 - 

xxxxxxx เอกเลอืก (3) 3  - - - 

xxxxxxx เอกเลอืก (4) 3 - - - 

รวม 19 ≥9 ≥95 ≥20 

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 124 

 

ภาคการศึกษาที่ 2  ชั้นปทีี่ 4   

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

ทอ.วล.499 

LOEN499 

สหกิจศึกษาวิศวกรรมโลจิสตกิส์ 

Co-operative Education in Logistics Engineering 

6 - 540 - 

รวม 6 - 540 - 

ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห ์

 

ภาคการศึกษาที่  3  ชั้นปีที่  4 (ภาคฤดูร้อน) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

xxxxxxx xxxxxxx     

xxxxxxx xxxxxxx     

xxxxxxx xxxxxxx     

รวม     

ชั่วโมง/สัปดาห์ =xxxx 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา     หน่วยกิต 

ศท.ภษ.100  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 

GELN100  Thai for Communication  

  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี        

  ความส าคัญของภาษาไทย หลักภาษาไทย ปัญหาการใช้ภาษาไทย การเสริมสร้าง

ทักษะ ดา้นการฟัง การอ่าน การพูดและการเขียนภาษาไทย 

 

ศท.ภษ.101  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 

GELN101  English for Communication 

  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี        

  หลักการฟัง พูด อ่านและเขียนศัพท์การใช้ส านวนภาษาอังกฤษ เพ่ือใช้ในการสื่อสาร

ใน สถานการณต่์างๆ ในชีวิตประจ าวัน 

 

ศท.ภษ.102  ภาษาอังกฤษเพื่อการเรยีนรู้     3(3-0-6) 

GELN102  English for Learning 

  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี        

  การอ่านระดับค า วลีประโยคและย่อหน้าภาษาอังกฤษ โดยใช้กลวิธีการอ่านเบื้องต้น 

เพ่ือหาหัวข้อเร่ือง จับใจความส าคัญและรายละเอียดจากสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน เช่น โฆษณา

ฉลาก ยา ป้ายสัญลักษณ์ประกาศรับสมัครงาน เป็นต้น 

 

ศท.ภษ.103  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ    3(3-0-6) 

GELN103 English for Specific Purposes 

  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี    

พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

เพ่ิมพูน การใช้ค า และส านวนในสถานการณ์ตามบริบทตา่งๆที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ และการปฏิบัติงาน

ของสาขาวิชา 

 

ศท.ภษ.104  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน      3(3-0-6) 

GELN104 Foundation English  

เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 
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โครงสร้างที่ส าคัญของภาษาอังกฤษ บูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน

ภาษาอังกฤษ เน้นความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารสื่อความหมาย โดยผสมผสาน

วัฒนธรรมไทยและตะวันตกในชีวิตประจ าวัน 

 

ศท.ภษ.105  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 

GELN105 French for Communication  

เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 

ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาฝร่ังเศสเพ่ือใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ

ในชีวิตประจ าวัน 

 

ศท.ภษ.106  ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 

GELN106 Chinese for Communication 

  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี  

ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาจีนเพ่ือใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆใน

ชีวิตประจ าวัน 

 

ศท.ภษ.107  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 

GELN107 Japanese for Communication 

  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี  

ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นเพ่ือใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆใน

ชีวิตประจ าวัน 

  

ศท.ภษ.108  ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม    3(3-0-6) 

GELN108 Vietnamese Language and Culture 

  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี  

  ทักษะการอ่าน การฟัง การพูด การเขียน และการช้ภาษาเวียดนาม จากสิ่งที่พบเห็น

ในชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทาย การนับเลข อาชีพ ครอบครัว และอื่นๆ รวมถึงวัฒนธรรมการ

ติดต่อสื่อสารกับคนเวียดนาม ความหมายและการน าไปใช้ในประโยคสนทนา 
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ศท.ภษ.109  ภาษาและวัฒนธรรมอนิโดนเีซีย    3(3-0-6) 

GELN109 Indonesian Language and Culture 

  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 

  ทักษะการอ่าน การเขียน การฟังและการพูดด้วยภาษาอินโดนีเซียพื้นฐาน รวมถึง

อธิบายเร่ืองวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ประเพณีของอินโดนีเซียเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจภูมิหลังของภาษาและ

วัฒนธรรมได้ดีย่ิงขึ้น 

 

ศท.มษ.100 จติตปัญญาศึกษา      3(3-0-6) 

GEHU100 Contemplative Education 

  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 

  แนวคิดและหลักพ้ืนฐานของจิตตปัญญาศึกษา การท าความเข้าใจชีวิต การรู้จัก

ตัวเองการเปิดมณฑลแห่งการเรียนรู้ การรู้ดว้ยใจอย่างใคร่ครวญ การฝึกความมีสติ การใช้ความรัก

ความเมตตาและปัญญาในการตระหนัก รู้ถงึคุณค่าของสิ่งต่างๆ โดยปราศจากอคต ิการใช้งานศิลปะ

หรือดนตรี หรือกิจกรรมต่างๆ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาจิต การท ากิจกรรมอาสาสมัครหรือจัดท า

โครงการช่วยเหลอืหรือพัฒนาชุมชนเพ่ือสร้างจิตสาธารณะ การเช่ือมโยงและบูรณาการศาสตร์ต่างๆ 

มาประยุกต์ใช้ในชีวิตอย่างสมดุล 

 

ศท.มษ.101 ปรัชญาชีวิต       3(3-0-6) 

GEHU101 Philosophy of Life 

  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี  

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญา วิธีการทางปรัชญา การต้ังค าถามทางปรัชญา

คุณค่าของ ปรัชญาสาขาต่างๆ ของปรัชญา ทัศนะเกี่ยวกับชวีิตดา้นศาสนา ปรัชญาและวิทยาศาสตร์

การจัดการกับ ปัญหาชีวิตและศาสตร์แห่งการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 

 

ศท.มษ.102 ความจริงของชีวิต      3(3-0-6) 

GEHU102 Meaning of Life 

  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 

ความรู้เกี่ยวกับความจริงของชีวิต การใช้ชีวิตที่ถูกต้องตามหลักศาสนาของทุก

ศาสนา การพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับครอบครัว สังคม เพ่ือให้เกิดความสุขอยา่งแท้จริง 
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ศท.มษ.103 พฤตกิรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน    3(3-0-6) 

GEHU103 Human Behavior and Self Development 

  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี  

พฤติกรรมมนุษย์และปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรม บุคลิกภาพ การประเมินและการ

พัฒนาตนเอง พฤติกรรมการท างาน มนุษยสัมพันธ์ และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 

ศท.มษ.104 สุนทรยีะของชีวิต      3(3-0-6) 

GEHU104 Aesthetic of Life 

  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 

   ความหมายและความส าคัญของสุนทรียศาสตร์ หลักการทางสุนทรียศาสตร์และ

ศิลปะ กระบวนการสร้างสรรค์และการประเมินค่าศิลปะ ผ่านทักษะและประสบการณ์ทางการเห็น 

การฟังและ การเคลื่อนไหว เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการมรีสนิยมทางศิลปะและปรับใช้ในการด าเนนิชีวิต 

 

ศท.มษ.105 ดนตรีนิยม       3(3-0-6) 

GEHU105 Music Appreciation 

  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี  

  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับดนตรี องค์ประกอบดนตรี ความรู้ความเข้าใจและ

เห็นคุณค่าในความไพเราะของดนตรี ทั้งดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก 

 

ศท.มษ.106 สุนทรยีะทางทัศนศลิป์      3(3-0-6) 

GEHU106 Visual Art Aesthetic  

  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 

การรับรู้และประสบการณ์ทางความงาม ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติทัศนศิลป์

และมนุษย์ ความรูค้วามเข้าใจ และเห็นคุณค่าความงามทางทัศนศิลป์ไทยนานาชาตแิละสากล 

 

ศท.มษ.107 สุนทรยีะทางนาฏศิลป์ไทย     3(3-0-6) 

GEHU107 Dramatic Arts Appreciation 

  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี  

  ประวัติการฟ้อนร า ลักษณะและชนิดการแสดงระบ า ร า ฟ้อน ละคร โขน วิพิธทัศนา 

มหรสพ การละเล่นของหลวง เพลงพ้ืนเมืองและการแสดงพื้นเมือง อภิปรายเปรียบเทียบ วิเคราะห์ 

ลักษณะที่นิยมว่าดีงามในดา้นลีลา ท่าร า ท่วงท านองเพลง 
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ศท.มษ.108 การใช้ห้องสมุดยุคใหม่      3(3-0-6) 

GEHU108 Using Modern Library 

  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด และแหล่งสารสนเทศ บริการห้องสมุดยุคใหม่

ทรัพยากรสารสนเทศและการจัดเก็บ การสืบค้นสารสนเทศ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม 

 

ศท.มษ.109     ศิลปะในชวีิตประจําวัน      3(3-0-6) 

GEHU109 Art in Daily Life 

  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 

ความหมายและความส าคัญของศิลปะและชีวิตประจ าวัน องค์ประกอบศิลป์

หลักการ ออกแบบ รสนิยม บุคลิกภาพและการแต่งกาย อาหารและการตกแต่งบ้านเรือน การ

สื่อสารและการ น าเสนอน าไปสูก่ารปรับปรุงคุณภาพชีวิต 

 

ศท.มษ.110      สุนทรียะแห่งการถ่ายภาพดิจิตอล    3(3-0-6) 

GEHU110 Aesthetic of Digital Photography 

  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 

  สุนทรยีะและคุณค่าทางสุนทรยีะ กระบวนการถ่ายภาพดว้ยกล้องดิจติอล แนวคิดใน

การสร้างความหมายของภาพถ่ายดิจิตอลเพ่ือน าเสนอความหมายอย่างมีศิลปะ ทักษะเบื้องต้นใน

การบรหิารจัดการภาพดจิิตอลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 

ศท.สว.100 มนุษย์กับสังคม      3(3-0-6) 

GESO100 Man and Society 

  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 

ประวัติความเป็นมาของสังคมและวัฒนธรรมไทย สภาพปัจจุบันในมิติต่างๆ เช่น 

ด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ภูมิปัญญา การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และปัญหา

สังคมไทยความร่วมมือ ความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามสถานการณ์โลกในปัจจุบัน 

แนวทางการด าเนิน ชีวิตที่เหมาะสมในสังคมปัจจุบัน 

 

ศท.สว.101 วิถีไทย        3(3-0-6) 

GESO101 Thai Living 

  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 
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พัฒนาการสังคมไทย วัฒนธรรมประเพณีไทย การเปลี่ยนแปลงสังคมวัฒนธรรม

ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข แนวทางการด าเนินชีวิตแบบวิถไีทย 

 

ศท.สว.102 วิถีโลก        3(3-0-6) 

GESO102 Global Living 

 เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี    

พัฒนาการและการสร้างสรรค์อารยธรรมของมนุษย์วิวัฒนาการทางด้านสังคม

เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองของสังคมโลก การจัดระเบียบโลก สถานการณ์ปัญหาและการ

แก้ไขปัญหา สังคมโลก แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและการปรับตัวของประเทศไทยใน

สังคมโลก 

 

ศท.สว.103 เศรษฐกจิพอเพยีง      3(3-0-6) 

GESO103 Sufficiency Economy 

 เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี   

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ

พลอดุลยเดช การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และการประกอบสัมมาอาชีพ 

 

ศท.สว.104 กฎหมายสําหรับการดาํเนนิชวีิต    3(3-0-6) 

GESO104 Law for Living  

เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี    

กฎหมายที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทยกฎหมาย

แพง่และพาณิชย์ กฎหมายอาญา กระบวนการยุติธรรม 

 

ศท.สว.105 เศรษฐศาสตร์ในชวีิตประจําวัน    3(3-0-6) 

GESO105 Economics in Daily Life 

  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 

แนวคิด หลักและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ตามแนวพระราชด าริ 

และการประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตภายใต้การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ 
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ศท.สว.106 ภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย     3(3-0-6) 

GESO106 Thai Wisdoms in Handicraft 

  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 

วิวัฒนาการและคุณค่าของภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย การออกแบบ การผลติผล

งานศิลปหัตถกรรมไทยในท้องถิ่น 
 

ศท.สว.107 ภูมิสังคมภาคเหนอืตอนล่าง     3(3-0-6) 

GESO107 Geosocieties of the Lower Northern Region  

เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 

พัฒนาการและแนวคิดของภูมิสังคม องค์ประกอบของระบบภูมิสังคม ความ 

สัมพันธ์ระหว่างภูมิสังคมกับวิถชีีวิตอย่างย่ังยืน มุ่งเนน้พืน้ที่ภาคเหนือตอนล่าง  

 

ศท.สว.108 การสื่อสารเพื่อชีวิต      3(3-0-6) 

GESO108 Communication for Life  

เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 

แนวคิด หลักการ กระบวนการสื่อสาร และวิธีการของการส่งเสริมกิจกรรม การ

วางแผนการก าหนดกลยุทธ์การสื่อสาร กลุ่มเป้าหมาย ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลอืก สื่อ กลยุทธ์

ในการผสมผสานสื่อ การทดสอบ การประเมินผลการสื่อสาร และการวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้

สื่อชนิดต่างๆในปัจจุบัน 

 

ศท.สว.109 ความรู้เท่าทันสื่อและการใช้สารสนเทศ   3(3-0-6) 

GESO109 Media Literacy and Utilization of Information  

เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 

ความส าคัญของสื่อและสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ลักษณะและรูปแบบ 

แหล่งและการเข้าถึง การใช้ประโยชน์จากสื่อและสารสนเทศ ความรู้เท่าทันสื่อ อิทธิพลของข่าวสาร

และสื่อที่มีต่อชีวิตประจ าวัน สังคมและวัฒนธรรม ค่านิยมและความหมายที่แฝงเร้นในเนื้อหาผ่าน

สื่อสารมวลชน จริยธรรมและกฎหมายลิขสิทธิ์ 
 

ศท.วท.100 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจําวัน     3(3-0-6) 

GESC100 Science in Daily Life 

  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 
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ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ปรัชญาและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

พัฒนาการ และความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน พลังงาน ภาวะโลกร้อน 

เคมีในชีวิตประจ าวัน และการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ศท.วท.101 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6) 

GESC101 Life and Environment 

เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 

พ้ืนฐานของชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ 

ทรัพยากรธรรมชาตแิละการอนุรักษ์ปัญหาสิ่งแวดล้อม การจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

 

ศท.วท.102 การคิดและการตัดสินใจ     3(3-0-6) 

GESC102 Thinking and Decision Making 

  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 

กระบวนการคิดของมนุษย์ เทคนิควิธีการคิดแบบต่างๆ การใช้เหตุผลทาง

คณิตศาสตร์ การใช้ขอ้มูลและข้อเท็จจรงิส าหรับการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 

 

ศท.วท.103 สถิติในชวีิตประจําวัน      3(3-0-6) 

GESC103 Statistics in Daily Life  

  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี  

   ความหมายและความส าคัญของสถิติสถิติที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน การท าบัญชี

ครัวเรือน เบื้องต้น การน าเสนอข้อมูล การวิเคราะห์แนวโน้มและการพยากรณ์การค านวณอัตรา

ดอกเบี้ยและเบี้ย ประกันภัย 

 

ศท.วท.104 สุขภาพจิตในชวีิตประจําวัน     3(3-0-6) 

GESC104 Mental Health in Daily Life 

  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี   

ความหมายและความส าคัญของสุขภาพจิต ปัญหาสุขภาพจิตและการป้องกันแก้ไข 

ทฤษฎีบุคลิกภาพ ความผิดปกติด้านจิตใจความเบี่ยงเบนทางเพศ จิตเวชฉุกเฉินและการส่งเสริม

สุขภาพจิต 
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ศท.วท.105 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต     3(3-0-6) 

GESC105 Information Technology for Life 

  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี  

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการสื่อสารสืบค้น

แสวงหา สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ในชีวิตประจ าวันและการท างานในอนาคตกฎหมายและจริยธรรม

ในการใช้ สารสนเทศและการประยุกต์ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ศท.วท.106 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน  3(3-0-6) 

GESC106 Technology and Innovation for Sustainable Development 

เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 

ความหมาย แนวคิด และบทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อการสร้างสรรค์ที่

ย่ังยืน และผลกระทบต่อสังคมและความเป็นมนุษย์ รวมถึงนโยบาย กลยุทธ์ เคร่ืองมือส าหรับการ

สังเคราะห์และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในสังคมฐานความรู้โดยบริหารจัดการภายใต้

จริยธรรมที่ด ี

 

ศท.วท.107 พลังงานกับชีวิต      3(3-0-6) 

GESC107 Energy and Life 

เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี

พลังงานในชีวิตประจ าวัน ความส าคัญของพลังงานต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 

และความมั่นคงของชาติ พลังงานที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้

พลังงานให้มปีระสิทธิภาพ และการอนุรักษ์พลังงาน 

 

ศท.วท.108 อาหารอาเซียน      3(3-0-6) 

GESC108 ASEAN Foods 

เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 

คุณลักษณะอาหารอาเซียน ความแตกต่างของวัฒนธรรมการบริโภคในกลุ่มประเทศ

อาเซียน วัตถุดิบ วิธีการผลิตอาหารและมาตรฐานของแตล่ะประเทศ 

  

ศท.วท.109 ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่น   3(3-0-6) 

GESC109 Value-added Product from Local Wisdoms 

เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 
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ความส าคัญและที่มาของภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่าง ความสัมพันธ์

ระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวัฒนธรรม ผลติภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่างทั้งที่เป็น

อาหาร ไม่ใช่อาหาร สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ รวมทั้งการเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์จาก

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการประยุกต์ใช้ 

 

ศท.สส.100 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ     3(2-2-5) 

GESS100 Excercises for Health 

  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 

  หลักการ วิธีการ ความส าคัญของการออกก าลังกาย มนุษย์กับการออกก าลังกาย 

ความต้องการการออกก าลั งกายในแต่ล ะวัย  การดูแลสมรรถภาพร่างกาย ฝึกปฏิบั ติ                 

การออกก าลังกายโดยเลอืกกจิกรรมที่เหมาะสมกับเพศ วัย และสภาพร่างกาย 

 

ศท.สส.101 นันทนาการเพื่อชีวิต      3(2-2-5) 

GESS101 Recreation for Life 

  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 

  คุณค่าและประโยชน์ของกิจกรรมเข้าจังหวะ การเคลื่อนไหวเบื้องต้น เกมการเล่น

ประกอบเพลง การเต้นร าพ้ืนเมืองของไทยและนานาชาติ การลีลาศ การเลือกกิจกรรมเข้าจังหวะที่

เหมาะสมกับตนเอง 

 

ศท.สส.102 สุขภาพเพื่อชีวิต      3(3-0-6) 

GESS102 Health for Life 

  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 

การดูแลรักษา และพัฒนาสุขภาพ สุขภาพสว่นบุคคล การป้องกันอุบัติเหตุ และการ

ปฐมพยาบาลเบือ้งต้น สถานการณโ์รคและการป้องกัน การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 

 

ศท.สส.103 งานช่างในชวีิตประจําวัน     3(2-2-5) 

GESS103 Handiworks in Daily Life  

  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 
ลักษณะงานช่างในชีวิตประจ าวัน การใช้และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใน 

บ้าน การซ่อมแซมอุปกรณ์และของใช้ในบ้านให้สามารถใช้งานได้เบื้องต้นตามมาตรฐานความ
ปลอดภัย และหลักความปลอดภัยในการปฏิบัตงิานงานช่าง 
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ศท.สส.104 งานเกษตรในชวีิตประจําวัน     3(2-2-5) 

GESS104 Agriculture in Daily Life 

  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี   
  งานเกษตรเบื้องต้น การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การถนอมผลผลิตทางการ เกษตร 
การจัดการองค์ความรู้เกษตรเพ่ือใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน 
 

ศท.สส.105 ครอบครัวในมิตแิห่งศาสตร์และศิลป์    3(3-0-6) 

GESS105 Family Dimension of Science and Art 

  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 

  ครอบครัวและปัจจัยที่เอือ้ต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว การวิเคราะห์และคลี่คลาย

ปัญหาครอบครัว การจัดการทรัพยากรครอบครัว บ้านและที่อยู่อาศัย อาหารและโภชนาการ เสื้อผ้า

การแตง่กายและศิลปะในการด ารงชีวิต 

 

ศท.สส.106 การสร้างแรงบันดาลใจในงานศิลปะ    3(3-0-6) 

GESS106 Create Inspiration in Artworks 

  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 

  ศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะ การสร้างแรงจูงใจ แรงบันดาลใจทั้งภายในและภายนอก

จนเกิดการขับเคลื่อนความคิดและกระท าที่พึงประสงค์ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จได้ตามที่ต้องการ      

การออกแบบสร้างสรรค์ผลติภัณฑ์จากแรงบันดาลใจ ฝึกปฏิบัติการออกแบบให้เกิดทักษะ โดยอาศัย

หลักการออกแบบ 

 

ศท.สส.107 วิถีสุขภาพ       3(3-0-6) 

GESS107 Healthy Life 

  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 

  การดูแลสุขภาพ โภชนาการ เพศศึกษาและอนามัยเจริญพันธ์ สุขภาพจิต พฤติกรรม

สุขภาพ การตรวจสอบสุขภาพเบื้องต้นด้วยตนเอง การใช้ยาที่ถูกต้องการเลือกใช้สมุนไพรใน

ชีวิตประจ าวัน การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับการมีสุขภาพดี 

 

วท.คณ.118 แคลคูลัส 1       3(3-0-6) 

MATH118 Calculus 1 

เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 
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  ลิมิต ความต่อเน่ือง และอนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว อินทิกรัลของจ านวนที่เน้น

ฟังก์ชันพีชคณิต เลขช้ีก าลังและลอการิทึม และการหาผลเฉลยของสมการอนุพันธ์สามัญเบื้องต้น 

 

วท.คณ.119 แคลคูลัส 2       3(3-0-6) 

MATH119 Calculus 2 

เง่ือนไขรายวิชา : ผ่านวิชา วท.คณ.118 แคลคูลัส 1 

  เทคนิคการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่ซับซ้อน เทคนิคการอินทิเกรตฟังก์ชันตัวแปรสอง

ตัว และอนุพันธ์ย่อย การประยุกต์ของอนุพันธ์และอินทิกรัล 

 

วท.ฟส.117  ฟสิิกส์วิศวกรรม 1       3(3-0-6) 

PHYS117  Engineering Physics 1 

เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 

 กลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งคุณสมบัติของสสารหลักการเบื้องต้นทาง

กลศาสตร์ของไหลพลังงานและความร้อน 

 

วท.ฟส.118  ปฏิบัตกิารฟสิิกส์วิศวกรรม 1      1(0-3-1)  

PHYS118  Engineering Physics Laboratory 1 

เง่ือนไขรายวิชา: เรยีนควบคู่ วท.ฟส.117 ฟสิิกส์วิศวกรรม 1 

ปฏิบัตกิารในเร่ืองที่สอดคล้องกับรายวิชาวท.ฟส.117ฟิสกิส์วิศวกรรม 1 

 

วท.ฟส.212  ฟสิิกส์วิศวกรรม 2       3(3-0-6)  

PHYS212  Engineering Physics 2 

เง่ือนไขรายวิชา: ผ่านวิชา วท.ฟส.117 ฟสิิกส์วิศวกรรม 1 

การสั่นและคลื่นองค์ประกอบของสภาวะแม่เหล็กไฟฟ้าวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 

วงจรไฟฟ้ากระแสสลับความรูพ้ื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์แสงฟิสิกส์สมัยใหม่ 

 

วท.ฟส.213  ปฏิบัตกิารฟสิิกส์วิศวกรรม 2      1(0-3-1)  

PHYS213  Engineering Physics Laboratory 2 

  เง่ือนไขรายวิชา : เรยีนควบคู่ วท.ฟส.212 ฟสิิกส์วิศวกรรม 2 

  ปฏิบัตกิารในเร่ืองที่สอดคล้องกับรายวิชาวท.ฟส.212 ฟิสิกส์วิศวกรรม 2 
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วท.คม.111 เคมีทั่วไป       3(3-0-6) 

CHEM111 General Chemistry 

  เง่ือนไขรายวิชา : ไม่มี 

  หลักเคมีเบื้องต้น ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุและสมบัติของ

ธาตุ พันธะเคมี แก๊ส สารละลาย สมดุลเคมี กรดเบสเกลือและบัฟเฟอร์เคมีอินทรีย์และสารชีว

โมเลกุล  

 

วท.คม.112 ปฏิบัตกิารเคมีทั่วไป      1(0-3-1) 

CHEM112 General Chemistry Laboratory 

เง่ือนไขรายวิชา : เรยีนควบคู่ วท.คม.111 เคมีทั่วไป  

  ปฏิบัตกิารเกี่ยวกับเนือ้หาวิชาเคมีทั่วไป 

 

ทอ.วศ.111  การเขียนแบบวิศวกรรม     3(2-2-5) 

ENGI111  Engineering Drawing 

เง่ือนไขรายวิชา : ไม่มี 

การเขียนตัวอักษร การเขียนแบบภาพฉาย ภาพออโทกราฟฟิก การเขียนแบบภาพ 

การก าหนดขนาด การเขียนภาพประกอบ การสเก็ตภาพ การเขียนแบบ 2 มิติดว้ยการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ 

 

ทอ.วศ.112   พื้นฐานงานวิศวกรรม      3(2-2-5) 

ENGI112 Mechanical Workshop Practice 

  เง่ือนไขรายวิชา : ไม่มี 

  การใช้ การบ ารุงรักษาเคร่ืองมือและเคร่ืองกลเบื้องต้น ความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงาน งานวัดและตรวจสอบ งานร่างแบบ งานตัด งานตะไบ งานเจาะ งานลับคมตัด งานท า

เกลยีว ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นในงานเช่ือมโลหะ ความปลอดภัยในงานเช่ือมและ

ปฏิบัตงิานเคร่ืองมือ และเครื่องจักรกลเบื้องต้น งานไฟฟ้าเบือ้งต้นและความปลอดภัยในงานไฟฟ้า 

 

ทอ.วศ.213 กลศาสตร์วิศวกรรม      3(3-0-6) 

ENGI213 Engineering Mechanics 

เง่ือนไขรายวิชา: ผ่านวิชา วท.ฟส.117 ฟสิิกส์วิศวกรรม 1 
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  ระบบแรง แรงลัพธ์ ความสมดุล สถิตยศาสตร์ของไหล คิเนมาติคส์ และคิเนติคส์

ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 2 ของนิวตัน 
 
ทอ.วศ.214 สถิติวิศวกรรม       3(3-0-6)  
ENGI214 Engineering Statistics 

เง่ือนไขรายวิชา : ไม่มี 
  ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุม่ การอนุมานเชิงสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน 

การถดถอย และสหสัมพันธ์เชิงเสน้ การใช้วิธกีารทางสถิติในการแก้ปัญหา 
 
ทอ.วศ. 215  โปรแกรมคอมพวิเตอร์สําหรับงานวิศวกรรม    3(2-2-5) 
ENGI215 Computer Program for Engineering 

เง่ือนไขรายวิชา : ไม่มี 
  องคประกอบและหนาที่ของฮารดแวรและซอฟตแวร ภาษาคอมพิวเตอรชนิดตางๆ

หลักการเขียนโปรแกรมและการท างานของโปรแกรม ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม โครงสรางการ

ท างานของโปรแกรมแบบตางๆ การออกแบบโปรแกรมและการพัฒนาวิธีการเขียนโปรแกรมด้วย

ภาษาคอมพิวเตอรขั้นสูง การใช้โปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรม 
 
ทอ.วล.211 วิศวกรรมความปลอดภัยสําหรับโลจิสตกิส์   3(3-0-6) 
LOEN211  Safety Engineering for Logisticsเง่ือนไขรายวิชา : ไม่มี 

หลักการความปลอดภัยเบื้องต้นในการจัดการป้องกันการสูญเสีย การใช้เทคนิค

ออกแบบวิเคราะห์ควบคุมอันตรายที่จะเกิดในคลังสินค้า อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล การจัดระบบ

การขนสง่อย่างปลอดภัย และกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน 
 

ทอ.อส.242 จติวิทยาอุตสาหกรรมและจริยธรรมวิชาชีพ   3(3-0-6) 
ITEC242 Industrial Psychology and Ethic 
  เง่ือนไขรายวิชา : ไม่มี 
  ศึกษาการปฏิบัติทางอุตสาหกรรมและผลของการปฏิบัติทางอุตสาหกรรมที่มีต่อ

มนุษย ์ทฤษฎีองค์การ ความเป็นมาของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ แนวความคิดที่ส าคัญของ

จิตวิทยามาประยุกต์กับปัญหาที่น่าสนใจ เช่น ทัศนคติ แรงจูงใจ ความคับข้องใจ ความเหน่ือยล้า 
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ความปลอดภัย การสื่อสารและการเป็นผู้น า ตลอดจนวิธีแก้ปัญหาของมนุษย์ในอุตสาหกรรมและ

องค์กร 

 

ทอ.วล.241 เศรษฐศาสตร์โลจิสตกิส ์     3(3-0-6) 

LOEN241 Logistics Economy  

  เง่ือนไขรายวิชา : ไม่มี 

แนวคิ ด  หลั กการและทฤษฎีท าง เศรษฐศาสต ร์ ระดั บ  Micro และ Macro 

เศรษฐศาสตร์การขนสง่เบื้องต้น วิธีการของการเปรียบเทียบค่าของเงินตามเวลา อัตราผลตอบแทน 

อายุโครงการ การทดแทนทรัพย์สิน ค่าเสื่อมราคา การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การวิเคราะห์และประเมิน

โครงการ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน การประเมินค่าผลสืบเน่ืองของภาษีเงินได้

ทางโลจิสติกส์ 

 

ทอ.วล.411  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานโลจสิติกส์   3(3-0-6) 

LOEN411 English Communication for Logistics 

เง่ือนไขรายวิชา : ไม่มี 

ฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้นด้านทักษะการฟัง 

และการพูด การสื่อการขั้นพ้ืนฐาน ค าศัพท์เฉพาะทาง จ าลองสถานการณ์สร้างบทสนทนาที่

เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษส าหรับงานดา้นโลจิสติกส ์การประยุกต์ใช้ไวยกรณ์ในการสนทนา หลักการ

ท าข้อสอบ TOEIC 
 

ทอ.วจ.222 การศึกษาการทํางานอุตสาหกรรม    3(3-0-6) 

ENMG222 Industrial Work Study 

เง่ือนไขรายวิชา : ไม่มี 

  หลักการของขั้นตอนการท างานการวิเคราะห์แผนภูมิกระบวนการผลิตแผนภูมิการ

ไหลของกระบวนการแผนภูมิคนเคร่ืองจักรแผนภูมิการท างานหลายแบบและแผนภูมิไซโมการศึกษา

การเคลื่อนไหวแบบจุลภาคการปรับปรุงงานและออกแบบการท างานรวมทั้งการประยุกต์หลักการ

เคลื่อนไหวที่เหมาะสมการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานการสุ่มงานหลักการศึกษาเวลาการศึกษา

เวลาโดยตรงและฐานข้อมูลเวลาพ้ืนฐานการหาค่าเผื่อการวิเคราะห์งานเพ่ือปรับปรุงวิธีการผลติการ

ใช้เวลามาตรฐานในการสร้างระบบค่าแรงจูงใจ 
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ทอ.วจ.422 การวางแผนและควบคุมการผลิต    3(3-0-6) 

ENMG422 Production Planning and Control  

เง่ือนไขรายวิชา : ไม่มี 

  ศึกษาระบบการผลิตเบื้องต้น เทคนิคการพยากรณ์ การจัดการสินค้าคงคลัง การ

วางแผนการผลิต การวิเคราะห์ต้นทุนและผลก าไรเพ่ือการตัดสินใจ การจัดล าดับการผลิต การ

ควบคุมการผลติ 

 

ทอ.วจ.462 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ   3(3-0-6) 

ENMG462 Project Feasibility Study 

  เง่ือนไขรายวิชา : ไม่มี 

  ความเป็นไปได้ของโครงการ โดยการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการในด้าน

การตลาดวิศวกรรม การบริหาร การเงิน เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือประกอบการตัดสินใจ

ในการเลอืกโครงการส าหรับลงทุน 

 

ทอ.วล.111 การจัดการโลจิสตกิส์และโซ่อุปทาน     3(3-0-6) 

LOEN111 Logistics and Supply Chain Management 

  เง่ือนไขรายวิชา : ไม่มี 

 หลักการของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ความส าคัญของการจัดการโลจิ

สติกสแ์ละโซ่อุปทานต่อระบบเศรษฐกิจและองค์กร บทบาทของอุตสาหกรรมโลจิสติกสใ์นโซ่อุปทาน 

ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับโลจสิติกส์ การวางแผนโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

ความส าคัญของการบริการลูกค้า การจัดการสินค้าคงคลัง การขนส่ง การบรรจุภัณฑ์ การจัดซื้อ

จัดหาในการด าเนินงานโลจสิติกสแ์ละโซ่อุปทาน แนวโน้มของโลจิสติกส์และโซอุ่ปทานระดับโลกและ

มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
 

ทอ.วล.321 การขนส่งและการกระจายสินค้า    3(2-2-5)      

LOEN321 Transportation and Distribution 

เง่ือนไขรายวิชา : ผ่านวิชา ทอ.วล.111 การจัดการโลจิสตกิส์และโซ่อุปทาน 

  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของระบบการขนส่งทางบก การขนส่งทางอากาศ 

การขนส่งทางน้ า และการขนส่งทางท่อ รวมถึงนโยบายการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการ

ขนสง่ภายในประเทศและระหว่างประเทศ การบรหิารจัดการรูปแบบการขนสง่และการกระจายสนิค้า 

การพยากรณ์ความต้องการเดินทาง การวิเคราะห์ปัจจัยที่แตกต่างกันและมีอิทธิพลต่อระบบการ
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ขนส่ง ความหนาแน่นการไหลของการจราจร การพิจารณาจุดตัดสินใจส าหรับเดินทางและขนส่ง

สนิค้าเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด แบบจ าลองสถานการณ์ส าหรับศึกษาพฤติกรรมของระบบการ

ขนส่ง การวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบและเส้นทางการขนส่ง รวมทั้งกรณี ศึกษาจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 

ทอ.วล.323 วิศวกรรมขนส่งทางราง     3(2-2-5) 

LOEN323 Rail Transportation Engineering  

เง่ือนไขรายวิชา : ผ่านวิชาทอ.วล.111 การจัดการโลจิสตกิส์และโซ่อุปทาน      

              และทอ.วล.321 การขนส่งและกระจายสินค้า 

  ประวัติความเป็นมาของการขนส่งทางราง โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางรางใน

ประเทศและต่างประเทศ การพัฒนาการขนสง่ทางราง เทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง องค์ประกอบ

ของระบบราง มาตรฐานของระบบรางและการซ่อมบ ารุง องค์ประกอบและการจัดการสถานนีรถไฟ 

ประเภทของรถไฟ หน้าที่และการท างานของระบบไฟฟ้าและการส่งจ่าย ระบบขับเคลื่อนและตัวรถ 

การควบคุมระบบชว่งล่าง ระบบห้ามลอ้รถไฟ หัวรถจักร แรงต้านอากาศ ความชันและการวิ่งในทาง

โค้ง ความจุของเสน้ทางรถไฟ การสื่อสารและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอาณัติสัญญาณ รวมถึงจุดตัด

ทางรถไฟและระบบป้องกันความปลอดภัย 

 

ทอ.วล.327 การจัดการโลจิสตกิส์ระหว่างประเทศและการค้าชายแดน 3(3-0-6) 

LOEN327 International Logistics and Border Trade Management 

เง่ือนไขรายวิชา : ไม่มี 

แนวคิดและรูปแบบในการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และการค้า

ชายแดน บทบาท และความส าคัญของการค้าระหว่างประเทศ และการค้าชายแดน โอกาสและ

ศักยภาพของการค้าระหว่างประเทศ และการค้าชายแดน สภาพแวดล้อมการธุรกิจการค้าระหว่าง

ประเทศ และการค้าชายแดน ทางด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและการ

แข่งขัน ปัญหาและอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศ และการค้าชายแดน กลยุทธ์และยุทธวิธีการ

จัดการการค้าระหว่างประเทศ และการค้าชายแดน รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานระหว่างประเทศ และ

การค้าชายแดน ลักษณะของการบริการพื้นฐานให้แก่ผู้น าเข้าและส่งออก การรวบรวมสินค้าจากผู้

สง่ออก การบรรจุและการขนสง่สินค้าตลอดจนเอกสารที่และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
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ทอ.วล.331 ระบบคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า   3(2-2-5)  

LOEN331 Warehouse and Distribution Center Design for Logistics 

เง่ือนไขรายวิชา : ผ่านวิชา ทอ.วล.111 การจัดการโลจิสตกิส์และโซ่อุปทาน 

ความหมายและความส าคัญของคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า รูปแบบของ

คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า หลักการออกแบบคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า การเลือก

ท าเลที่ ต้ัง และการวางผังคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า การวางแผนการไหลของวัสดุ  

คลังสนิค้าและเครือข่ายกระจายสินค้า หลักการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์คลังสินค้า ความปลอดภัย

ในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในคลังสินค้าและศูนย์กระจายสนิค้า การด าเนินงานในคลังสินค้าและ

ศูนย์กระจายสินค้า เทคโนโลยีที่ใช้ในคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า 

 

ทอ.วล.332 การจัดหาและการจัดการสินค้าคงคลัง   3(3-0-6)         

LOEN332 Procurement and Inventory Management 

เง่ือนไขรายวิชา : ผ่านวิชา ทอ.วล.111 การจัดการโลจิสตกิส์และโซ่อุปทาน 

  กลยุทธ์ทางการด าเนินการทางด้านการจัดซื้อ การจัดซื้อจัดหาจากแหล่งสนับสนุน

ภายนอก และการตรวจสอบคุณภาพในโซ่อุปทาน กลยุทธ์การจัดซื้อเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมต่อลูกค้า

รวมถึงการจัดซื้อวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลืองและสินค้าส าเร็จรูปอย่างมีประสิทธิภาพ ความสัมพันธ์

ระหว่างผู้ซือ้กับผู้ขาย และการควบคุมคุณภาพ การพัฒนาเครื่องมือ และเทคนิคการจัดซือ้โดยอาศัย

ระบบสารสนเทศ โดยการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างผู้ผลิตชิ้นส่วน ผู้ขายวัตถุดิบ เข้ากับผู้ผลิตสินค้า

ส าเร็จรูปเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ และศึกษาโครงสร้างของการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง ระบบ

การจ าแนกประเภทของสินค้าคงคลัง การควบคุมระดับสินค้าคงคลัง เทคนิคการพยากรณ์ความ

ต้องการ การใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นเคร่ืองมือในการวางแผนและ

ตัดสินใจในเชิงกลยุทธ์ที่สามารถแข่งขันได้ 

 

ทอ.วล.341 ระบบบรรจุภัณฑ์และการขนถ่ายวัสดุ    3(2-2-5) 

LOEN341 Packaging and Material Handling System Design 

เง่ือนไขรายวิชา : ผ่านวิชา ทอ.วล.111 การจัดการโลจิสตกิส์และโซ่อุปทาน 

 หลักการและเทคนิคของระบบบรรจุภัณฑ์ หน้าที่และความส าคัญของระบบบรรจุ

ภัณฑ์ในอุตสาหกรรม ศึกษาคุณสมบัติของวัสดุต่างๆที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อ หลักการพืน้ฐานในการ

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ความส าคัญของระบบขนถ่ายวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุชนิดต่างๆ 

หลักการออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุ การวิเคราะห์ปัญหาและการเลอืกวิธีการในการขนถ่าย 
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ทอ.วล.342 ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโลจิสตกิส์   3(2-2-5)         

LOEN342 Information System and Technology for Logistics 

เง่ือนไขรายวิชา : ผ่านวิชา ทอ.วล.111 การจัดการโลจิสตกิส์และโซ่อุปทาน 

 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารระบบโลจิสติกส์ แนวคิดและโครงสร้างการ

พัฒนาระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ การออกแบบ การทดสอบ การน าไปใช้งาน และการ

บ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ การรวบรวมข้อมูล (Data Capture) การก าหนดมาตรฐานสินค้า

(Barcode) การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส ์(EDI) โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการน า

ระบบการติดตามและสอบกลับ (Tracking and Traceability System) และการค้าอิเล็กทรอนิกส์ (E-

Commerce) มาใช้ในการจัดการโลจสิติกส์ 

 

ทอ.วล.343 การวิเคราะห์ต้นทุนทางโลจิสตกิส์     3(3-0-6)  

LOEN343 Logistics Cost Analysis 

เง่ือนไขรายวิชา : ผ่านวิชา ทอ.วล.111 การจัดการโลจิสตกิส์และโซ่อุปทาน 

 วิเคราะห์ต้นทุนทางโลจิสติกส์ในระดับจุลภาคและมหภาค ต้นทุนทางโลจิสติกส์ใน

ระดับมหภาค ที่ประกอบด้วยต้นทุนการขนส่ง ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง ต้นทุนคลังสินค้า

และต้นทุนการบริหารจัดการ รวมถึงวิเคราะห์ต้นทุนทางโลจิสติกส์ในระดับจุลภาคโดยค านวณ

สัดสว่นต้นทุนโลจสิติกส์ต่อยอดขาย หรือก าไร เป็นต้น ในอุตสาหกรรมต่างๆ 

 

ทอ.วล.351 การวิจัยการปฏิบัติงานสําหรับโลจิสตกิส์   3(2-2-5)          

LOEN351 Logistics Operations Research 

  เง่ือนไขรายวิชา : ไม่มี 

 วิธีการวิจัยด าเนินงานในงานวิศวกรรม การแก้ปัญหาที่ทันสมัย การใช้แบบจ าลอง

ทางคณิตศาสตร์ การเขียนโปรแกรมเชิงเสน้ ปัญหาการขนสง่ ปัญหาการมอบหมายงาน ปัญหาการ

จัดเส้นทางแบบ TSP และ VRP ทฤษฎีเกม การจ าลองสินค้าคงคลัง และการประยุกต์ใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาจากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 

 

ทอ.วล.352 การจําลองแบบปัญหาทางโลจิสตกิส์    3(2-2-5) 

LOEN451 Logistics  Simulation 

เง่ือนไขรายวิชา : ผ่านวิชา ทอ.วล.111 การจัดการโลจิสตกิส์และโซ่อุปทาน 
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ขั้นตอนและวิธีการจ าลองระบบงานส าหรับเหตุการณ์ที่ไม่ต่อเน่ือง การสร้างและวิเคราะห์

แบบจ าลอง และการน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการจ าลองแบบปัญหาส าหรับการ

ตัดสินใจแก้ปัญหาระบบแถวคอย การผลติ การเดนิทางและการขนสง่ 

 

ทอ.วล.447 โลจิสตกิสสําหรับอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว 3(2-2-5) 

LOEN447 Logistics for Hospitality and Tourism Industry 

  เง่ือนไขรายวิชา : ไม่มี 

บทบาท ความส าคัญ และองค์ประกอบเกี่ยวกับโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมการบริการและ

การท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ระหว่างโลจิสติกส์การท่องเที่ยว ลักษณะและประเภทของธุรกิจการ

บรกิารและการท่องเที่ยว องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริการและการท่องเที่ยว ผลกระทบและบทบาท

ของภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวแนวโน้มและ

สถานการณ์การท่องเที่ยว การบริหารและแนวทางการด าเนินธุรกิจขนส่งเพ่ือการท่องเที่ยว การ

จัดการ สถานีขนส่งเพ่ือการท่องเที่ยว นวัตกรรมการขนส่ง มาตรฐานความปลอดภัยในธุรกิจการ

ขนส่งเพ่ือการท่องเที่ยวการจัดการระบบสารสนเทศ การบริหารระบบข้อมูล การประยุกต์ใช้ระบบ

สารสนเทศและเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต ทั้งในระดับประเทศและ

ระดับนานาชาตกิรณีศึกษา 

 

ทอ.วล.491 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับวิศวกรรมโลจสิติกส์    1(0-3-1) 

LOEN491  Research Methodology for Logistics Engineering 

  เง่ือนไขรายวิชา : ไม่มี 

  ศึกษาเบื้องต้นในโครงงานทางวิศวกรรมโลจิสติกส์ที่น่าสนใจ ส ารวจเอกสารที่

เกี่ยวข้องกับหัวข้อโครงงาน อภิปรายเกี่ยวกับโครงงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และการ

น าเสนอข้อเสนอโครงงาน 

 

ทอ.วล.492 โครงงานวิศวกรรมโลจิสตกิส์    2(1-2-3) 

LOEN492  Logistics Engineering Project 

  เง่ือนไขรายวิชา : ผ่านวิชา ทอ.วล.491 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับวิศวกรรม 

    โลจิสตกิส์ 

  จัดท าโครงงานทางวิศวกรรมโลจิสติกส์ และมีการน าเสนอโครงการ โดยใช้ภาษาไทย

ที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และหลักการเขียนรายงาน เช่น การใช้ภาษา การค้นหาและการใช้

ข้อมูลทางวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น 
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มส.นศ.243 กฎหมายขนส่ง       3(3-0-6)  

LAW243 Transportation Law 

เง่ือนไขรายวิชา : ผ่านวิชา ทอ.วล.111 การจัดการโลจิสตกิส์และโซ่อุปทาน 

 กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับของการขนส่งสินค้าและบริการทางบก ทางเรือและ

ทางอากาศ กฎหมายขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ ความรับผิดชอบระหว่างผู้ส่งสินค้าผู้สั่งซื้อผู้รับ

ขนส่ง ความรับผิดชอบของบริษัทประกันภัยในความช ารุด บกพร่อง สูญหาย และค่าเสียหายของ

สนิค้าและพัสดุภัณฑ์ ในกรณีปกติและกรณีวินาศภัยต่างๆ 

 

วจ.คธ.420 การพัฒนาธุรกิจอิเล็กทรอนกิส์    3(2-2-5) 

BC420  Electronic Business Development 

  เง่ือนไขรายวิชา : ไม่มี 

  ศึกษาความรู้เบือ้งต้นในการพัฒนาธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประยุกต์ให้สามารถ

ใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันได้อยา่งถูกต้องและรวดเร็ว รวมทั้งศึกษาถึงการแลกเปลี่ยน

ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน ศึกษาถึงการบริหารจัดการด้านลูกค้า

สัมพันธ์ รวมทั้งการท าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการท าธุรกิจผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ และศึกษาหลักการและเหตุผลในการวิเคราะห์ธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ

ต่างๆ 

 

ทอ.วล.322 การจัดการและออกแบบรูปแบบการขนส่ง   3(3-0-6)  

LOEN322 Fleet Management and Design   

เง่ือนไขรายวิชา : ผ่านวิชา ทอ.วล.111 การจัดการโลจิสตกิส์และโซ่อุปทาน 

 การบริหารจัดการพาหนะขนส่ง ที่รวมหน้าที่หลายอย่าง เช่น การลงทุนเร่ือง

รถบรรทุก การซ่อมบ ารุงรถ การติดตามรถบรรทุกและการบริหารคนขับรถ การจัดการเชื้อเพลิง

หรือสุขภาพและความปลอดภัย ที่จะท าให้บริษัทสามารถควบคุมการขนส่งเพ่ือลดความเสี่ยงลงได ้

ซึ่งเกี่ยวข้องกับการลงทุนเร่ืองรถ การเพ่ิมประสิทธิภาพ ผลผลิต และลดต้นทุนการขนส่งโดยรวม 

รวมถึงความสอดคลอ้งกับระเบียบกฎหมายต่างๆ รวมถึงการจัดการการขนสง่ทางน้ าและอากาศ 

 

ทอ.วล.324 การจัดการท่าอากาศยานและสายการบิน   3(2-2-5)  

LOEN324 Airport and Airline Management 

เง่ือนไขรายวิชา : ไม่มี 
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 การศึกษาการจัดการท่ าอากาศยานและธุรกิจสายการบิน  ประกอบด้วย 

องค์ประกอบทั่วไปโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการบริการ การด าเนินงานบริการ การจัดการ

การตลาด และการเงิน การจัดการอากาศยาน สิทธิการบิน การจัดการความปลอดภัย สิ่งอ านวย

ความสะดวกที่จ าเป็นต่อการด าเนินงาน และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

ทอ.วล.325 การจัดการท่าเรอืและเทอร์มินัล    3(2-2-5)  

LOEN325 Port and Terminal Management  

เง่ือนไขรายวิชา : ไม่มี 

 การท่าเรือและรูปแบบการบริหารท่าเรือและเทอร์มินัล การจัดการท่าเรือ การ

บริการนอกท่า  ขั้นตอนการปฏิบัติงานขณะเรืออยู่ในท่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในท่าเรือ การ

ก าหนดราคาค่าภาระท่าเรือและค่าธรรมเนียมความแออัด การพัฒนาท่าเรือ ประสิทธิภาพและการ

วัดประสทิธิภาพของการจัดการท่าเรือและเทอร์มนัิล เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจัดการท่าเรือ

และเทอร์มนัิล 

 

ทอ.วล.326 วิศวกรรมจราจร      3(2-2-5)  

LOEN326 Traffic Engineering   

เง่ือนไขรายวิชา : ไม่มี 

 องค์ประกอบของการจราจร วิธีการศึกษา เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ด้านการจราจร 

ความปลอดภัย คุณสมบัติพ้ืนฐานและทฤษฎีการไหลของการจราจร ปริมาณและความสัมพันธ์

ระหว่างตัวช้ีวัดคุณภาพของการบริการของโครงสร้างพื้นฐานการจราจร  การออกแบบและการ

ควบคุมทางแยก การพิจารณานโยบายแผนและโครงการที่ใช้ในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพ

การใช้มาตรการในการจัดการความคับคั่ง การจัดการและความคับคั่งในอนาคตและนโยบายรวมทั้ง

เทคโนโลยีใหม่ในอนาคตที่จะสง่ผล 

 

ทอ.วล.353 การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง   3(2-2-5) 

LOEN352 Design and Analysis of Experiments   

เง่ือนไขรายวิชา : ไม่มี 

 ศึกษาหลักการประยุกต์ใช้วิชาสถิติให้เหมาะสมกับรูปแบบของปัญหา การออกแบบ

การทดลอง เทคนิคที่ใช้ในการออกแบบการทดลอง การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การวิเคราะห์

ความแปรปรวน การก าหนดค่าพารามิเตอร์ส าหรับปัจจัย  และการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปใน

การออกแบบการทดลอง 
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ทอ.วล.421 ธุรกิจรับจัดการขนส่งและการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 3(3-0-6) 

LOEN421 Freight Forwarding and Multimodal Transport 

เง่ือนไขรายวิชา : ผ่านวิชาทอ.วล.111 การจัดการโลจิสตกิส์และโซ่อุปทาน  

    และทอ.วล.321 การขนส่งและกระจายสินค้า 

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าทั้งในประเทศ

และระหว่างประเทศศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ดขี้อเสยีของการขนสง่ต่อเน่ืองหลายรูปแบบ โครงข่ายการ

ขนส่ง และการเช่ือมโยงระบบการขนสง่ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสนิใจเลอืกรูปแบบการขนสง่ต่อเน่ือง

หลายรูปแบบ ขั้นตอนการด าเนินงาน เงื่อนไขทางการค้า เอกสารสัญญา กฎระเบียบ และข้อบังคับ

เกี่ยวกับการขนสง่ต่อเน่ืองหลายรูปแบบ โครงสร้างพืน้ฐาน เทคโนโลยีและสว่นประกอบที่ช่วยในการ

ด าเนนิการขนสง่หลายรูปแบบอย่างมีประสทิธิภาพ กรณีศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

ทอ.วล.422 กลยุทธ์การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟ   3(3-0-6) 

LOEN422 Rail Oriented Development Strategies 

เง่ือนไขรายวิชา : ผ่านวิชาทอ.วล.111 การจัดการโลจิสตกิส์และโซ่อุปทาน      

                 ทอ.วล.321 การขนส่งและกระจายสินค้า และ ทอ.วล.323 

                        วิศวกรรมขนส่งทางราง  

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนระบบขนส่งทางราง วิวัฒนาการและการ

เจริญเติบโตของเมืองระดับต่างๆ ความเข้าใจในการวางแผนและพัฒนาผังเมือง ความสัมพันธ์ของผัง

เมืองกับงานโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งระบบราง รูปแบบการพัฒนาและจัดการพื้นที่รอบสถานี

ให้เกิดความกระชับ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน รวมถึงการวางแผนทางธุรกิจ

และการตัดสินใจพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบสถานี การประเมินผลการด าเนินงานในธุรกิจระบบขนส่งทาง

ราง การวางกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ กรณีศึกษาธุรกิจ

ระบบขนส่งทางรางในประเทศต่างๆ วงจรการวางแผนงานส าหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน การ

บรหิารงานวิกฤต ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และกรณีศึกษา 

 

ทอ.วล.441 การวางแผนกลยุทธ์สําหรับโลจสิติกส์    3(3-0-6)  

LOEN441 Strategic Planning for Logistics 

เง่ือนไขรายวิชา : ผ่านวิชา ทอ.วล.111 การจัดการโลจิสตกิส์และโซ่อุปทาน 

 หลักการวิเคราะห์ปัญหาของโลจิสติกส์ การน าเทคนิคและการประสานความรู้ใน

แขนงต่างๆ มาใช้ในการแก้ปัญหาและส าหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ โดยเฉพาะการก าหนดนโยบาย 
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โดยเน้นการเลือกกลยุทธ์ทางธุรกิจ การวิเคราะห์จุดเด่น และจุดด้อยของระบบโลจิสติกส์เพ่ือให้

บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ 

 

ทอ.วล.442 ประเด็นพิเศษทางวิศวกรรมโลจสิติกส์    3(3-0-6)  

LOEN442 Special Issues in Logistics Engineering 

  เง่ือนไขรายวิชา : ไม่มี 

ประเด็นพิเศษที่น่าสนใจและทันสมัยทางด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์ 

 

ทอ.วล.443  โลจิสตกิส์สําหรับการจัดการงานแสดงสินค้าและธุรกิจไมซ์ 3(3-0-6) 

LOEN443 Logistics for Exhibitions Management and MICE Business 

เง่ือนไขรายวิชา : ไม่มี 

ศึกษาความรูเ้กี่ยวกับเทคนิคทางโลจสิติกส์ที่เกี่ยวกับการจัดแสดงสนิค้าความส าคัญ

และผลกระทบของธุรกิจไมซ์และอิเว็นตส์ ประเภทการจัดแสดงสินค้า การวางแผน การเตรียมการ

จัดแสดงสนิค้า วัสดุอุปกรณ์การเคลื่อนย้ายและการขนสง่ที่ใช้ในการจัดแสดงสินค้า การประชุม การ

สัมมนา นิทรรศการ และการจัดอิเว็นตส์ 

 

ทอ.วล.444 การบรหิารการจัดซื้อ      3(3-0-6)  

LOEN444 Purchasing Management 

  เง่ือนไขรายวิชา : ไม่มี 

บทบาทของการจัดซื้อและจัดหา นโยบายในการจัดหาวัตถุดิบ ส่วนประกอบ และ

สนิค้าส าเร็จรูป การคัดเลอืกและประเมินผู้จัดสง่สินค้า การวางแผนการจัดซื้อและรายงานเกี่ยวกับ

การจัดซื้อ การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับผู้ส่งสินค้า วัตถุประสงค์ของสินค้าคงคลัง 

วิธีการหาปริมาณและเวลาของสินค้าคงคลัง หลักการจัดการวัสดุคงคลังแบบดั้งเดิม และแบบรวม

ศูนย์ การน าเทคนิคที่ทันสมัยมาใช้ในการตัดสินใจด้านวัสดุคงคลัง ส าหรับการแก้ปัญหาเชิง

วิศวกรรม 

 

ทอ.วล.445 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สําหรับการจัดการโลจิสตกิส์ 3(2-2-5) 

LOEN444 Geographical Information System for Logistics Management 

  เง่ือนไขรายวิชา : ไม่มี 
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พ้ืนฐานการพัฒนาการประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือการจัดการโซ

อุปทาน ไดแก การออกแบบฐานขอมูล   ภูมิสารสนเทศ การจัดหา การบรรณาธิการ การสอบถาม 

การแสดง และการวิเคราะหขอมูลเชิงปริภูมิ แบบจ าลองการไหลของสินคาและบริการทั้งภายในและ

ระหวางจุดสงและจุดรับในโซอุปทาน รวมถึงการประยุกต์ใช้ในด้านวิศวกรรมขนส่ง และการวาง

แผนการขนสง่ทั่วไป 
 

ทอ.วล.451 การพัฒนาโปรแกรมสําหรับโลจิสตกิส์   3(2-2-5) 
LOEN452 Metaheuristics for Logistics 
  เง่ือนไขรายวิชา : ไม่มี 

แนวคิดเบื้องต้นของปัญหาการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด การแบ่งประเภทของวิธีการหา

ค่าที่เหมาะสมที่สุด ความหมายและแนวคิดของเมต้าฮิวรสิติกส ์การค้นหาคาตอบแบบพื้นที่ใกล้เคียง 

อัลกอริทึมเชิงพันธุกรรม การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดแบบความฉลาดแบบกลุ่ม วิธีการเมตา้ฮิวริสติกส์

ที่ทันสมัยอื่นๆ การประยุกต์ใช้วิธกีารเมต้าฮิวริสติกส์ในการแก้ปัญหาทางโลจิสติกส์ 
 
ทอ.วล.493 การเตรยีมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมโลจสิติกส์ 2(90) 
LOEN493  Preparation for Professional Experience in Logistics Engineering 

เง่ือนไขรายวิชา : ไม่มี 
การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมโลจิสติกส์ รวมถึง

การศึกษาดูงานดา้นวิศวกรรมโลจิสติกส์นอกสถานที่ 
 
ทอ.วล. 494 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมโลจสิติกส์  3(450) 
LOEN494 Field Professional Experience in Logistics Engineering 

เง่ือนไขรายวิชา : ผ่านวิชา ทอ.วล.493 การเตรยีมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
วิศวกรรมโลจสิติกส์ 

  เป็นการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพวิศวกรรมโลจิสติกส์ ในสถานประกอบการ

อุตสาหกรรม ไมน้่อยกว่า 450 ช่ัวโมง  
 
ทอ.วล.498 การเตรยีมสหกจิศกึษาวิศวกรรมโลจสิติกส์   2(90) 
LOEN498 Co-operative Education Preparation in Logistics Engineering 
  เง่ือนไขรายวิชา : ไม่มี 
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  การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกสหกิจศึกษาวิศวกรรมโลจิสติกส์  รวมถึง

การศึกษาดูงานดา้นวิศวกรรมโลจิสติกส์นอกสถานที่ 

 

ทอ.วล.499 สหกจิศกึษาด้านวิศวกรรมโลจสิติกส์    6(540)  

LOEN499 Co-operative Education in Logistics Engineering 

  เง่ือนไขรายวิชา : ผ่านวิชา ทอ.วล.498 การเตรยีมสหกจิศกึษาวิศวกรรม 

โลจิสตกิส์ และผ่านวิชาเอกบังคับ 27 หน่วยกิต 

 การปฏิบัติงานจริงอย่างเป็นระบบในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรม    

โลจิสติกส์เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 16 สัปดาห์ ในฐานะพนักงานช่ัวคราว นักศึกษาจะต้องเข้ารับการ

เตรียมความพร้อมทั้งทางดา้นวิชาการ และการปฏิบัติตนในสังคมการท างาน รวมทั้งด าเนินการตาม

ขั้นตอนของสหกิจศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนด การปฏิบัติงาน และการประเมินผลอยู่ภายใต้การ

ก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรกึษาของสาขาวิชาและพนักงานที่ปรกึษา ที่สถานประกอบการมอบหมาย 

และจะตอ้งจัดท ารายงานเกี่ยวกับงานที่ท าเพ่ือน าเสนอ 
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3.1.6 ความหมายระบบรหัสวิชา 

1. อักษรย่อของหมู่วิชาจ านวนไม่เกิน 4 ตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ทอ. หมายถึง  อักษรย่อของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

วล. หมายถึง  อักษรย่อของกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 

2. ตัวเลข 3 หลักมีความหมายดังนี้ 

2.1 ตัวเลขหลักร้อย หมายถึง ระดับความยากงา่ยหรือชัน้ปี 

2.2 ตัวเลขหลักสบิ หมายถึง กลุ่มย่อยของวิชา ดังนี้ 

0   หมายถึงกลุ่มวิชา ………………………….   (ทอ.วล.-0-) 

1 หมายถึงกลุ่มวิชา พืน้ฐานวิศวกรรมโลจิสติกส์  (ทอ.วล.-1-) 

2 หมายถึงกลุ่มวิชา ดา้นการขนสง่    (ทอ.วล.-2-) 

3 หมายถึงกลุ่มวิชา ดา้นคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง (ทอ.วล.-3-) 

4 หมายถึงกลุ่มวิชา การจัดการด้านโลจิสติกส์  (ทอ.วล.-4-) 

5 หมายถึงกลุ่มวิชา การวิจัยด าเนนิงาน   (ทอ.วล.-5-) 

6 หมายถึงกลุ่มวิชา ……………………………….…….  (ทอ.วล.-6-) 

7 หมายถึงกลุ่มวิชา ……………………………….…….  (ทอ.วล.-7-) 

8 หมายถึงกลุ่มวิชา ……………………......…………...   (ทอ.วล.-8-) 

9 หมายถึงกลุ่มวิชา สัมมนาปัญหาพิเศษฝึกประสบการณ์และการศึกษาอิสระ 

          (ทอ.วล.-9-) 

2.3 ตัวเลขหลักหน่วยหมายถึงล าดับของรายวิชา 

การก าหนดหนว่ยกติและจ านวนช่ัวโมงเรียนใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

ทฤษฎี 1 หน่วยกิต คิดช่ัวโมงบรรยาย 1  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

ช่ัวโมงค้นคว้า  2  ช่ัวโมง/สัปดาห ์

ปฏิบัต ิ1 หน่วยกิต คิดช่ัวโมงฝึกทดลอง 2–3  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

ช่ัวโมงค้นคว้า  1  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

ก าหนดการเขียนแสดงจ านวนหน่วยกิตและช่ัวโมงแยกเป็น 3 สว่น เพ่ือให้เกิดความชัดเจนดัง

ตัวอย่าง ทอ.วล.111 การจัดการโลจิสตกิส์และโซ่อุปทาน  3(3-0-6) 

LOEN111 Logistics and Supply Chain Management 

    ตัวเลขตัวแรกแสดงจ านวนหน่วยกิตทั้งหมด 

ตัวเลขในวงเล็บซา้ยสุด แสดงจ านวนช่ัวโมงบรรยาย 

ตัวเลขในวงเล็บตรงกลาง แสดงจ านวนช่ัวโมงปฏิบัติ 

ตัวเลขในวงเล็บขวาสุด แสดงจ านวนช่ัวโมงศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
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3.2 ชื่อ-สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีที่สําเร็จการศึกษาของอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปี พ.ศ. 

1. ธณิดา โขนงนุช อาจารย์ วศ.ม. 

 

วศ.บ. 

วิศวกรรมโลจิสติกส์และระบบ 

ห่วงโซอุ่ปทาน 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาตสิิรินธร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2555 

 

2553 

2. อลงกรณ์ เมืองไหว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมการจัดการ 

วิศวกรรมการจัดการ 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2558 

2551 

2547 

3. หทัยธนก พวงแย้ม อาจารย์ วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมการจัดการ 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2557 

2554 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปี พ.ศ. 

1. ธณิดา โขนงนุช อาจารย์ วศ.ม. 

 

วศ.บ. 

วิศวกรรมโลจิสติกส์และระบบ 

ห่วงโซอุ่ปทาน 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาตสิิรินธร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2555 

 

2553 

2. อลงกรณ์ เมืองไหว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมการจัดการ 

วิศวกรรมการจัดการ 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2558 

2551 

2547 

3. หทัยธนก พวงแย้ม อาจารย์ วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมการจัดการ 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2557 

2554 

4. เพชรายุทธ แซ่หลี อาจารย์ วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมการจัดการ 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2557 

2553 

5. วชริะ วิจิตรพงษา อาจารย์ วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมโยธา  

วิศวกรรมโยธา  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2556 

2553 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรอืสหกิจ

ศึกษา)  

จากความตอ้งการที่บัณฑิตควรมีการฝึกวิชาชีพก่อนการปฏิบัตงิานจริง ดังน้ันหลักสูตรจึงจัด

ให้มีรายวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมโลจิสติกส์ และสหกิจศึกษาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 

โดยนักศึกษาต้องเลอืกเรยีนรายวิชาใดรายวิชาหน่ึง 

4.1 มาตรฐานผลการเรยีนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1.1 มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจใน

หลักการ และความจ าเป็นในการเรียนรู้ทางทฤษฎีมากย่ิงขึ้น 

4.1.2 มีการบูรณาการการเรียนรู้ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานทางด้าน

วิศวกรรมโลจิสติกส์มากย่ิงขึ้น 

4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์ เข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับ

ผู้อื่นได้ 

4.1.4 มรีะเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา 

4.1.5 มีความอดทน และกล้าแสดงออก ในการสร้างสรรค์งาน  

4.2 ช่วงเวลา กรณีหลักสูตร 4 ปี :  ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4 

กรณีหลักสูตร 3 ปี (เทียบโอน) : ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 3 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  : 

4.3.1 ส าหรับรายวิชาสหกิจศึกษาด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์ จัดเต็มเวลาใน 1 ภาค

การศึกษา (16 สัปดาห์) 

4.3.2 ส าหรับรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมโลจิสติกส์จัดให้มีการ

ฝึกงานตามเวลาของสถานประกอบการ โดยให้ได้เวลาฝึกงานรวมไม่น้อยกว่า 450 ช่ัวโมง 

 

5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรอืงานวิจัย  

ข้อก าหนดในการท าโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโลจิสติกส์และหรือการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางดา้นวิศวกรรมโลจิสติกส์ เพ่ือชุมชนและท้องถิ่น หรือเพ่ือการวิจัย โดยมี

นักศึกษาผู้ ร่วมโครงงานไม่เกิน 3 คน ต่อ 1 เร่ืองและมีรายงานที่ ต้องน าส่งตามรูปแบบและ

ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด อย่างเคร่งครัดหรือเป็นโครงงานที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพ่ือ

พัฒนางานด้านวศิวกรรมโลจิสติกส์ 
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5.1 คําอธิบายโดยย่อ  

โครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์ที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาใช้ในการ

ท าโครงงาน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการท าโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถท าเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด 

5.2 มาตรฐานผลการเรยีนรู้  

5.2.1 มีความรู้ และเข้าใจในการเช่ือมโยงทฤษฎี สูก่ารปฏิบัติ หรือสภาวะที่เกิดขึน้จริง 

หรือผลการทดลองที่ได้ 

5.2.2 มีการบูรณาการความรู้ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหา หรือปรับปรุง หรืออธิบาย

ผลงานวิจัย 

5.2.3 มีทักษะในการด าเนนิงานวิจัย และการท างานเป็นทีม 

5.2.4 มีทักษะการอภิปราย และน าเสนอผลงาน 

5.3 ช่วงเวลา  กรณีหลักสูตร 4 ปี: ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 3 และภาคการศึกษา

ที่ 1 ปีการศึกษา 4 

กรณีหลักสูตร 3 ปี (เทียบโอน) : ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2 และ

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 3 

5.4 จํานวนหน่วยกติ:  4  หน่วยกิต 

5.5 การเตรยีมการ 

มีช่ัวโมงการให้ค าปรกึษา มีการแนะน าวิธกีารสืบค้น และตัวอย่างโครงงาน พร้อมทั้งมี

ระบบการให้ค าปรึกษาและส่งงานผ่านฐานข้อมูลออนไลน์ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นอกจากน้ันมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรที่เกี่ยวข้อง และมีบุคคลากรสนับสนุน

การสอนดูแล ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการด าเนินโครงงาน โดยอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 

อย่างน้อย 3 คน และมีการประเมินผลอยา่งนอ้ย 2 ระยะ คือ 

5.6.1 ประเมินโครงร่างโครงงาน ได้แก่ ช่ือโครงงาน ที่มา วัตถุประสงค์ ขอบเขต ผลที่

คาดว่าจะไดรั้บและหัวข้ออื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

5.6.2 ประเมินสรุปผลโครงงาน ได้แก่การประเมินผลการด าเนินโครงงานโดยพิจารณา

ความสอดคลอ้งตามโครงร่างโครงงาน 
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หมวดที่ 4 ผลการเรยีนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธ์หรอืกจิกรรมของนักศึกษา 

ดา้นคุณธรรม จริยธรรมความ

รับผิดชอบและจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

1.มีรายวิชาที่เนน้ถึงคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบในการท างาน 

ตลอดจนการด าเนินชีวิต 

2.จัดกิจกรรมที่สง่เสริมให้นักศึกษาตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ

วิศวกร 

ดา้นบุคลกิภาพ และความกล้า

แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

1.มีการเรียนการสอนเรื่องของบุคลกิภาพ การแตง่กาย และการพูดในที่

ชุมชน 

2.สง่เสริมให้เกิดการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษา คิด วิเคราะห์สังเคราะห ์

และน าเสนอต่อชัน้เรียน อย่างสม่ าเสมอ 

ดา้นความอดทน และมุ่งมั่นใน

การแสวงหาความรู้อยูเ่สมอ 

1.สง่เสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของคณะและ

มหาวิทยาลัย 

2.มีรายวิชาสง่เสริมทักษะการเรยีนรู้ด้วยตนเอง เช่น โครงงาน

วิศวกรรมโลจิสติกส์ 

3.จัดให้มรีายวิชาสหกิจศึกษาดา้นวิศวกรรมโลจิสติกส์ และรายวิชาฝึก

ประสบการณว์ิชาชีพวิศวกรรมโลจิสติกส์ 

 

2. การพัฒนาผลการเรยีนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 ผลการเรยีนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 

1) ผลการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของ

ศิลปวัฒนธรรมไทยและของประชาคมนานาชาติ 

1.1) มีหลักธรรมในการด าเนนิชีวิต 

1.2) เคารพและชื่นชมงานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและสากล 

1.3) ปฏิบัตหิน้าที่ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม 

1.4) เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม 
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2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

2.1) ก าหนดให้ทุกรายวิชาปลูกฝังความมีระเบียบวิ นัยเคารพใน

กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย เช่น การเข้าช้ันเรียนตรงเวลา แต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

การยกย่องผู้ที่ท าด ีเป็นต้น 

2.2) ก าหนดให้ทุกรายวิชาสอดแทรกสาระและกิจกรรมการเรียนการ

สอนให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรมและลักษณะอันพึงประสงค์ของ

คนดี 

2.3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติเพ่ือให้ผู้เรียนเกิด

ความเข้าใจอย่างลึกซึง้ในคุณธรรม 

2.4) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามโอกาสอันควรเพ่ือเน้นย้ าให้ผู้เรียน

เข้าใจเข้าถงึคุณธรรมจริยธรรม 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

3.1) ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียน เช่น การเข้าช้ันเรียนตรงเวลาส่ง

งานตรงเวลาและครบถ้วน  การร่วมกิจกรรมในช้ันเรียนอย่างผู้มคีวามรับผิดชอบ เป็นต้น 

3.2) ประเมินจากการสอบย่อย การสอบกลางภาคการศึกษาและการ

สอบปลายภาคการศึกษาที่เป็นไปอย่างสุจริต 

3.3) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่แสดงถึงความมี

วินัย ความเป็นน าและผู้ตามที่ดี ความเอื้ออาทร ความรักสามัคคีและความเป็นผู้มีความกตัญญู

สุภาพอ่อนน้อม 

2.1.2 ความรู้ 

1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่

กว้างไกล มีความเข้าใจในธรรมชาต ิตนเอง ผู้อื่นและสังคม 

1.1) อธิบายความเช่ือมโยงของศาสตร์หลักในการด าเนนิชีวิต 

1.2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายเนือ้หาวิชาได้ 

1.3) เข้าใจและวิเคราะห์หลักการและของศาสตร์อื่น 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรยีนรู้ด้านความรู้ 

2.1) จัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะยึดผู้ เรียนเป็นส าคัญโดยจัด

กิจกรรมในลักษณะบูรณาการความรู้และประสบการณ์ เดิมของผู้ เรียนเข้ากับความรู้และ

ประสบการณใ์หม่ในรายวิชาที่สอนได้อยา่งกลมกลืน 

2.2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติเพ่ือให้ผู้เรียนเกิด

ความเข้าใจไดอ้ย่างแท้จริง 
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2.3) จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับวิทยากรที่มีความรู้

ความสามารถในศาสตร์หรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ต้องการปลูกฝัง ตามโอกาสอันควรอาจ

กระท าด้วยการเชิญวิทยากร มาสาธิตหรือบรรยายในช้ันเรียนหรือด้วยการน าผู้เรียนไปศึกษาดูงาน 

ณ แหลง่เรียนรู้ที่วิทยากรประจ าอยู่ 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนรู้ด้านความรู้ 

3.1) ประเมินดว้ยการสอบย่อย  สอบกลางภาคการศึกษาและสอบปลาย

ภาคการศึกษา 

3.2) ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของรายวิชาที่เรียนทั้งในช้ัน

เรียนและนอกช้ันเรียน 

3.3) ประเมินจากชิ้นงานที่ผู้เรียนสร้างสรรค์แล้วน าเสนอผู้สอนทั้งเป็น

กลุ่มและรายบุคคล 

2.1.3 ทักษะทางปัญญา 

1) ผลการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญา เป็นผูใ้ฝรู้่ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล 

1.1) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้ าใจ ประเมินข้อมูลจาก

หลักฐานไดแ้ละน าข้อสรุปมาใช้ 

1.2) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนวทางแก้ไขที่

สร้างสรรค์ 

1.3) มีความใฝ่หาความรู้ 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาทักษะทางปัญญา 

2.1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคิดเพ่ือส่งเสริมให้

ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ ใคร่ครวญด้วยเหตุผลและมีวิจารณญาณ เช่น อภิปรายกลุ่มฝึกแก้ปัญหาเป็น

กลุ่มจัดสถานการณจ์ าลองให้ผู้เรียนฝึกตัดสินใจ เป็นต้น 

2.2) จัดการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง เช่น ฝึกปฏิบัติด้วยการแสดง

บทบาทสมมุติ ออกศึกษานอกสถานที่ เพ่ือฝึกสังเกตสัมภาษณ์ พูดคุยกับผู้มีประสบการณ์แลว้สรุป

เป็นสาระความรู ้แนวคิด ข้อคิดที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันไดอ้ย่างลงตัว 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

3.1) ประเมินด้วยการสังเกตพฤติกรรมทางปัญญาของผู้เรียนต้ังแต่ขั้น

สังเกตต้ังค าถาม สบืค้น คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า ตามล าดับ 

3.2) ประเมินดว้ยการพูดรายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมิน

ค่าในกรณีตัวอย่าง บทบาทสมมติ บทความ บทร้อยกรอง หรือบทกวีนิพนธ์ที่อ่านต่อหน้าช้ันเรียน 
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3.3) ประเมินด้วยการสร้างสถานการณ์จ าลอง แล้วให้ผู้เรียนฝึกตัดสินใจ

แก้ปัญหาอย่างมีเหตุมีผล  โดยผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันประเมินผลงานน้ัน 

2.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

1) ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

สามารถน าไปใช้ในการด าเนนิชีวิตและด ารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี 

1.1) สามารถปรับตัวท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและสมาชกิกลุ่ม 

1.2) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองและ

วิชาชีพ 

1.3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน 

1.4) มีภาวะผู้น า 

2) กลยุทธ์การสอนที่สร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

  2.1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการท างานเป็นคู่

หรือเป็นกลุ่มเพ่ือฝึกความรับผิดชอบทักษะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีทักษะการสร้างมนุษย

สัมพันธป์รับตัวและยอมรับความแตกต่างของคนในสังคม 

  2.2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ช่วยกัน

เรียนรู้  เช่น  ท างานกลุม่ การแสดงบทบาทสมมุติร่วมกัน การเลน่กีฬาเป็นทีม เป็นต้น 

 3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

3.1) สังเกตการร่วมกิจกรรมกลุ่มของผู้เรียน 

3.2) สร้างแบบประเมินทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ ส าหรับให้ผู้เรียนประเมินผลตนเองและประเมินเพ่ือน 

 2.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะและการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายไดด้ี 

1.1) สามารถสรุปประเด็น และสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียนและการ

เลอืกใช้รูปแบบการน าเสนอได้เหมาะสมทั้งภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศ 

1.2) มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล แปลความหมายและสื่อสาร 

1.3) ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์และน าเสนอ 
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2) กลยุทธ์การสอนที่สร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดัวยการจัดประสบการณ์ตรงให้ผู้เรียน

ได้ มีโอกาสใช้สถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลดว้ยคอมพิวเตอร์ พร้อมกับน าเสนอด้วยเทคโนโลยี

ที่เหมาะสม 

2.2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนได้ มี โอกาสสืบค้นข้อมูลด้วย

เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและได้ขอ้มูลที่ทันสมัย  ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 

3.1) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สะท้อนความรู้ความคิด ความเข้าใจผ่านสื่อ

เทคโนโลยีแบบต่าง ๆ  

3.2) สังเกตพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีในระหว่างร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

ในช้ันเรียน หรือขณะรว่มกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดขึน้ 

2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ผลการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งในด้านการท างาน และการด าเนิน

ชีวิต สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ย่างราบร่ืน และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มีจิตสาธารณะ 

โดยมีผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา

วิศวกรรม ดังน้ี 

1.1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทยตระหนักในคุณค่าของระบบ

คุณธรรมจริยธรรมเสยีสละ และซื่อสัตย์สุจริต 

1.2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบตอ่ตนเองและสังคมเคารพกฎระเบียบ

ต่างๆขององค์กร และสังคม 

1.3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ

สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามล าดับความส าคัญ เคารพสทิธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมทั้ง

เคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 

1.4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทาง

วิศวกรรมต่อบุคคลองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม 
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1.5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบใน

ฐานะผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ต้ังแต่

อดตีจนถึงปัจจุบัน 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

2.1) การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร มุ่งเน้นให้อาจารย์ผู้สอน

ตระหนักถงึการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์ 

2.2) จัดให้มีการบันทึกการเข้าเรียน และการเข้าเรียนสายของนักศึกษา 

เพ่ือฝึกฝนให้นักศึกษา มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา 

2.3) มีรายวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและจริยธรรมวิชาชีพ ซึ่งเน้นถึง

จรรยาบรรณ วิชาชีพ และความความรับผิดชอบตอ่สังคม 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

3.1) ปรมิาณการขาดเรียน และการเข้าเรยีนสายของนักศึกษา 

3.2) ปริมาณนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ หรือพฤติกรรมอื่นใดที่ขัดกับ

หลักคุณธรรม จริยธรรม 

3.3) ปริมาณและคุณภาพของงานที่นักศึกษาท าส่งอาจารย์ ตามเวลาที่

ก าหนด 

2.2.2 ด้านความรู้ 

1) ผลการเรยีนรู้ด้านความรู้ 

นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์มี

คุณธรรมจริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาน้ันต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เพ่ือใช้

ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม ดังน้ันมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมส่ิงต่อไปนี้ 

1.1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์

พ้ืนฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

ที่เกี่ยวข้อง และสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

1.2) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและ

ปฏิบัต ิในเนือ้หาของสาขาวิชาเฉพาะทางดา้นวิศวกรรม 

1.3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์

ดา้นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

1.4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึง

การประยุกต์ใช้เคร่ืองมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
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1.5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์

แก้ไขปัญหาในงานจริงได ้

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรยีนรู้ด้านความรู้ 

มีการจัดการเรียนการสอนทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ครบถ้วนตามที่

ระบุไว้ในหลักสูตร โดยส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีการจัดการเรียนรู้ใน

สถานประกอบการจริง มีรายวิชาส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีรายวิชาโครงงานทาง

วิศวกรรมโลจิสติกส์ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาน าความรู้และทักษะที่ได้ ไปใช้ในการวิจัย พัฒนา หรือ

แก้ไขปัญหาในภาคปฏิบัตเิพ่ือให้เกิดเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนรู้ด้านความรู้ 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้าน

ต่างๆ คือ 

1.1) มีการทดสอบระหว่างภาค และปลายภาค เพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ 

1.2) มีการประเมินผลการฝึกงานในสถานประกอบการ  

1.3) มีการประเมินความพึงพอใจการท างานของบัณฑิต จากผู้ใช้บัณฑิต 

2.2.3 ทักษะทางปัญญา 

1) ผลการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

นักศึกษาจ าเป็นต้องพัฒนาทักษะทางปัญญา ทั้งในดา้นการคิด วิเคราะห์ 

สังเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล ภายใต้หลักการ ทฤษฎี และองค์ความรู้ เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนา

และแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพ ควบคู่กับหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ดังน้ันนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่างๆ อ้างอิงตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา

วิศวกรรม ดังน้ี 

1.1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี 

1.2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและ

ความตอ้งการ 

1.3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมี

ระบบ รวมถึงการใช้ขอ้มูลประกอบการตัดสินใจในการท างานไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ 

1.4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

อย่างเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอ่ยอดองค์ความรู้จากเดมิได้อยา่งสร้างสรรค์ 

1.5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ดว้ยตนเอง เพ่ือ

การเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 
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2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

2.1) สอดแทรกกระบวนการคิด วิเคราะห์ เพ่ือแก้ไขปัญหา ในรายวิชาที่มี

การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 

2.2) จัดให้มีรายวิชาที่ส่งเสริม กระบวนการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์

เพ่ือวิจัยพัฒนาและแก้ไขปัญหา เช่น รายวิชาโครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์ 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

มีการประเมินผลจากการปฏิบัติงานจริง จากผลการปฏิบัติการในรายวิชา 

หรือการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการของนักศึกษา โดยการประเมินที่หลากหลาย เช่น การ

ประเมินจากการน าเสนอผลงานของนักศึกษา การประเมินโดยส่งแบบสอบถามให้กับสถาน

ประกอบการ ประเมินจากคุณภาพของงานที่นักศึกษาท า และประเมินโดยให้นักศึกษาและเพ่ือน

ร่วมงานประเมินเอง 

2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

นักศึกษาต้องประกอบอาชีพ ซึ่งต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน หัวหน้า

งานและผู้ใต้บังคับบัญชา ดังน้ันนักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบในการท างาน โดยนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติอ้างอิงตาม

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรีสาขาวิศวกรรม ดังนี้ 

1.1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ง

ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสทิธิภาพสามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสาร

ต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

1.2) สามารถเป็นผู้ ริเร่ิมแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ เชิง

สร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและสว่นรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

รวมทั้งให้ความช่วยเหลอืและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณต่์างๆ 

1.3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของ

ตนเอง และสอดคลอ้งกับทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 

1.4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการท างานตามที่รับ

มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุม่ สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผูน้ าและผู้

ตามได้อยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อยา่งเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

1.5) มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และ

การรักษาสภาพแวดล้อมตอ่สังคม 
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2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

2.1) มีรายวิชาฝึกงานทางวิศวกรรมโลจิส ติกส์  สหกิจศึกษาทาง

วิศวกรรมโลจิสติกส์ ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของการปรับตัวเข้ากับ

วัฒนธรรมองค์กร การท างานเป็นทีม และการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน โดยมีอาจารย์

ที่ปรกึษา และพ่ีเลี้ยง ในสถานประกอบการ เป็นผูแ้นะแนวทาง 

2.2) มีรายวิชาโครงงานทางวิศวกรรมโลจิสติกส์ ที่ฝึกความอดทน ความ

รับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และฝึกให้นักศึกษาสามารถอภิปราย ผลการด าเนินงานต่อที่ประชุม 

ภายใต้หลักการและทฤษฎี โดยมีคณาจารย์เป็นผู้ให้ค าปรึกษา 

2.3) มีรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์ ที่ช่วยเตรียมความพร้อมด้าน

บุคลิกภาพก่อนการฝึกงาน/สหกิจศึกษา รวมถึงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ และสัมมนา

เกี่ยวกับวิศวกรรมโลจิสติกส์ หรือการทดลองปฏิบัติงานดา้นวิศวกรรมโลจิสติกส์ 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

มีการประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง หรือ

ประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทางด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์ โดยประเมินทางด้านการ

ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร มนุษยสัมพันธ์ในที่ท างาน ความรับผิดชอบในการท างาน 

2.2.5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นักศึกษาจ าเป็นต้องมีทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข สถิติพื้นฐานการ

ประมวลผลการแปรความหมายเชิงข้อมูล การคิดเชิงระบบ การสื่อสารทั้งภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสมอ้างอิงตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม ดังน้ี 

1.1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เกี่ยวข้องกับ

วิชาชีพได้เป็นอย่างดี 

1.2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ

แสดงสถิติประยุกต์ ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อยา่งสร้างสรรค์ 

1.3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัย

ได้อยา่งเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 
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1.4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งการพูด การเขียน และการสื่อ

ความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 

1.5) สามารถใช้เคร่ืองมือการค านวณและเคร่ืองมือทางวิศวกรรม เพ่ือ

ประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้ 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งในและนอกช้ันเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้

แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เรียนรู้เทคนิคคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเมินผลการการน าเสนองานทั้งในและนอกช้ันเรียน โดยประเมินจาก

ผลการประยุกต์ใช้เทคนิคเชิงตัวเลข ในการจัดการข้อมูล การอ่านและแปรผลข้อมูล รวมทั้งทักษะ

การใช้ระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศ 

 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

เนือ้หาสาระส าคัญในแต่ละรายวิชาของหลักสูตรวิศวกรรมโลจสิติกส์ มีความสอดคลอ้งและ

รับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ ทั้งคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ทั้ง 5 ด้าน และ

ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาความรู้กับองค์ความรู้ที่จ าเป็นของสาขาวิชา โดยแบ่งเป็นหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป หมวดวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และหมวดวิชาเฉพาะในสาขาวิชาวิศวกรรม      

โลจิสติกส์ อ้างอิงตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์  

3.1 ผลการเรยีนรู้หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป มีความหมายดังนี้ 

3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย

และของประชาคมนานาชาติ 

1) มีหลักธรรมในการด าเนนิชีวิต 

2) เคารพและชื่นชมงานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและสากล 

3) ปฏิบัตหิน้าที่ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม 

4) เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม 

3.1.2 ความรู้ มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจใน

ธรรมชาต ิตนเอง ผู้อื่นและสังคม 

1) อธิบายความเช่ือมโยงของศาสตร์หลักในการด าเนนิชีวิต 
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2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายเนือ้หาวิชาได้ 

3) เข้าใจและวิเคราะห์หลักการและของศาสตร์อื่น 

3.1.3 ทักษะทางปัญญา เป็นผูใ้ฝรู้่  สามารถคิดอย่างมีเหตุผล 

1) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ ประเมินข้อมูลจากหลักฐานได้และ

น าข้อสรุปมาใช้ 

2) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนวทางแก้ไขที่สร้างสรรค์ 

3) มีความใฝ่หาความรู้ 

3.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ สามารถน าไปใช้ใน

การด าเนนิชีวิตและด ารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี 

1) สามารถปรับตัวท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผูน้ าและสมาชกิกลุ่ม 

2) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน 

4) มีภาวะผู้น า 

3.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายไดด้ี 

1) สามารถสรุปประเด็น และสื่อสาร ทั้งการพูด และการเขียน และการเลือกใช้

รูปแบบการน าเสนอได้เหมาะสมทั้งภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศ 

2) มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล แปล

ความหมายและสื่อสาร 

3) ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์และน าเสนอ 

3.2 ผลการเรยีนรู้หมวดวิชาเฉพาะ มีความหมายดังนี้ ตามที่สาขาวิชากําหนด 

3.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม

จริยธรรม เสยีสละ และซื่อสัตย์สุจริต 

2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบต่างๆ

ขององค์กร และสังคม 

3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไข

ข้อขัดแย้งตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้ง เคารพใน

คุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 

4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อ

บุคคล องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม 
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 5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ

วิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ต้ังแต่อดตีจนถึงปัจจุบัน 

3.2.2 ความรู้  

1)  มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

วิศวกรรมพ้ืนฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่

เกี่ยวข้องและสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

2)  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัต ิใน

เนือ้หาของสาขาวิชาเฉพาะทางดา้นวิศวกรรม 

3)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์ด้านอื่นๆ

ที่เกี่ยวข้อง 

4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการ

ประยุกต์ใช้เคร่ืองมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

 5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหา

ในงานจริงได ้

3.2.3 ทักษะทางปัญญา  

1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี 

2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 

3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาดา้นวิศวกรรมได้อยา่งมีระบบ รวมถึง

การใช้ขอ้มูลประกอบการตัดสินใจในการท างานไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ 

4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่าง

เหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอ่ยอดองค์ความรู้จากเดมิได้อยา่งสร้างสรรค์ 

5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 

3.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทย

และภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสทิธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคม

ได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

2) สามารถเป็นผู้ริเร่ิมแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้ง

ส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้ งให้

ความชว่ยเหลอืและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณต่์างๆ 
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3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และ

สอดคลอ้งกับทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 

4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการท างานตามที่รับมอบหมาย 

ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้

อย่างมีประสทิธิภาพ สามารถวางตัวได้อยา่งเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

 5) มีจิตส านึกความรับผิดชอบดา้นความปลอดภัยในการท างาน และการรักษา

สภาพแวดล้อมตอ่สังคม 

3.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพไดเ้ป็นอย่างดี 

2) มีทักษะในการวิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ

ประยุกต์ ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อยา่งสร้างสรรค์ 

3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่าง

เหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 

4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทัง้การพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดย

ใช้สัญลักษณ์ 

5) สามารถใช้เคร่ืองมือการค านวณและเคร่ืองมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบ

วิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้ 
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4. ตารางแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

ศท.ภท.111 

GETH111 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

Thai for Communication 
                 

ศท.ภอ.112 

GEEN112 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 
                 

ศท.ภอ.113 

GEEN113 

ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ 

English for Learning 
                 

ศท.ภอ.114 

GEEN114 

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเ์ฉพาะ 

English for Specific Purposes                  

ศท.ภฝ.115 

GEFR115 

ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการสื่อสาร 

French for Communication 
                 

ศท.ภจ.116 

GECN116 

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 

Chinese for Communication                  

ศท.ภญ.117 

GEJP117 

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 

Japanese for Communication 
                 

ศท.ภท.118 

GEEN118 

ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 

Foundation English 
                 

ศท.ปช.121 

GEPY121 

ปรัชญาชีวิต 

Philosophy of Life 
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4. ตารางแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

ศท.ปช.122 

GEPY122 

ความจริงของชีวิต 

Meaning of Life 
                 

ศท.จว.123 

GEPS123 

พฤติกรรมมนุษยก์ับการพัฒนาตน 

Human Behavior and Self Development 
                 

ศท.สท.124 

GEAE124 

สุนทรยีะของชีวิต 

Aesthetic of Life 
                 

ศท.ดน.125 

GEMU125 

ดนตรีนิยม 

Music Appreciation 
                 

ศท.ศป.126 

GEAR126 

สุนทรยีะทางทัศนศิลป ์

Visual Art Aesthetic 
                 

ศท.นฏ.127 

GEAD127 

สุนทรยีะทางนาฏศิลป ์

Dramatic Arts Appreciation 
                 

ศท.สท.128 

GEIS128 

การใช้ห้องสมุดยุคใหม่ 

Using Modern Library 
                 

ศท.ศป.129 

GEAR129 

ศิลปะในชีวติประจ าวัน 

Art in Daily Life 
                 

ศท.สว.131 

GESO131 

มนุษย์กับสังคม 

Man and Society 
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4. ตารางแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

ศท.สว.132 

GESO132 

วิถีไทย 

Thai Living 
                 

ศท.สว.133 

GESO133 

วิถีโลก 

Global Living 
                 

ศท.ศศ.134 

GEEC134 

เศรษฐกิจพอเพียง 

Sufficiency Economy 
                 

ศท.นศ.135 

GELW135 

กฎหมายส าหรับการด าเนินชีวิต 

Law for Living 
                 

ศท.ศศ.136 

GEEC136 

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Economics in Daily Life 
                 

ศท.ศก.137 

GECA137 

ภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย 

Thai Wisdoms in Handicraft 
                 

ศท.สว.138 

GESO138 

ภูมิสังคมภาคเหนือตอนล่าง 

Geosocieties of the Lower Northern Region 
                 

ศท.วท.141 

GESC141 

วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 

Science for Quality of Life 
                 

ศท.วล.142 

GEES142 

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 

Life and Environment 
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4. ตารางแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

ศท.คณ.143 

GEMA143 

การคดิและการตดัสินใจ 

Thinking and Decision Making 
                 

ศท.สถ.144 

GEST144 

สถิติในชวีิตประจ าวนั 

Statistics in Daily Life 
                 

ศท.คณ.145 

GEMA145 

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Mathematics in Daily Life 
                 

ศท.วส.146 

GEHE146 

สุขภาพจิตในชวีิตประจ าวนั 

Mental Health in Daily Life 
                 

ศท.คพ.147 

GECO147 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 

Information Technology for Life 
                 

ศท.พล.151 

GEPE151 

กายบรหิาร 

Physical Exercises 
                 

ศท.พล.152 

GEPE152 

กิจกรรมเข้าจังหวะ 

Rhythmic Activities 
                 

ศท.พล.153 

GEPE153 

กีฬาประเภทบุคคล 

Sports for Personal Purposes 
                 

ศท.พล.154 

GEPE154 

กีฬาประเภททีม 

Sports for Teams 
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4. ตารางแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

ศท.วท.155 

GEHL155 

สุขภาพเพื่อชวีิต 

Health for Life 
               

  

ศท.กส.156 

GECS156 

งานช่างในชีวิตประจ าวัน 

Handiworks in Daily Life 
               

 
 

ศท.กอ.157 

GEAG157 

งานเกษตรในชวีิตประจ าวนั 

Agriculture in Daily Life 
               

  

ศท.คศ.158 

GEHO158 

งานคหกรรมในชีวิตประจ าวัน 

Home Economics in Daily Life 
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4. ตารางแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

4.2  หมวดวิชาเฉพาะ 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการคิดวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การสื่อสารและ 

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5   1  2   3  4   5 

ทอ.วศ.112 พืน้ฐานงานวิศวกรรม 

ENGI112    Mechanical Workshop Practice 
                      

ทอ.วศ.212 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ENGI212 Computer Programming 
                       

ทอ.วศ.213 กลศาสตร์วิศวกรรม 

ENGI213   Engineering Mechanics 
                    

ทอ.วศ.214 สถิติวศิวกรรม 

ENGI214  Engineering Statistics 
                   

ทอ.วศ. 215 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงานวิศวกรรม 

ENGI215 Computer Program for Engineering 
                         

ทอ.วล.211 วิศวกรรมความปลอดภัยส าหรับโลจสิติกส ์

LOEN211  Safety Engineering for Logistics 
                 

ทอ.อส.242 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและจริยธรรมวิชาชีพ 

ITEC242     Industrial Psychology and Ethic 
                 

ทอ.วจ.222 การศกึษาการท างานอุตสาหกรรม 

ENMG222  Industrial Work Study 
             

ทอ.วจ.422 การวางแผนและควบคุมการผลิต                          
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4. ตารางแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

4.2  หมวดวิชาเฉพาะ 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการคิดวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การสื่อสารและ 

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5   1  2   3  4   5 

ENMG422  Production Planning and Control 

ทอ.วจ.462  การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ

ENMG462  Project Feasibility Study 
                         

ทอ.วล.111 การจัดการโลจสิติกส์และโซ่อุปทาน 

LOEN111   Logistics and Supply Chain Management               

ทอ.วล.241  เศรษฐศาสตร์โลจสิติกส ์

LOEN241   Logistics Economy                          

ทอ.วล.321 การขนส่งและการกระจายสินค้า 

LOEN321   Transportation and Distribution                  

ทอ.วล.322 การจัดการและออกแบบรูปแบบการขนส่ง 

LOEN322   Fleet Management and Design 
                 

ทอ.วล.323 วิศวกรรมขนส่งทางราง  

LOEN323   Rail Transportation Engineering                    

ทอ.วล.324 การจัดการท่าอากาศยานและสายการบิน 

LOEN324   Airport and Airline Management                   

ทอ.วล.325 การจัดการท่าเรือและเทอร์มินัล   

LOEN325   Port and Terminal Management                   
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4. ตารางแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

4.2  หมวดวิชาเฉพาะ 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการคิดวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การสื่อสารและ 

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5   1  2   3  4   5 

ทอ.วล.326 วิศวกรรมจราจร 

LOEN326   Traffic Engineering  
                         

ทอ.วล.327 การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศและ

การคา้ชายแดน  

LOEN327 International Logistics and Border Trade 

Management 

                         

ทอ.วล.331 ระบบคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า 

LOEN331   Warehouse and Distribution  Center System 
                         

ทอ.วล.332 การจัดหาและการจัดการสินค้าคงคลัง 

LOEN332   Procurement and Inventory Management 

 

                         

ทอ.วล.341 ระบบบรรจุภัณฑ์และการขนถ่ายวัสดุ 

LOEN341   Packaging and Material Handling System 
                         

ทอ.วล.342 ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ 

                โลจิสติกส์ 

LOEN342   Information System and  Technology for     

               Logistics 
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4. ตารางแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

4.2  หมวดวิชาเฉพาะ 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการคิดวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การสื่อสารและ 

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5   1  2   3  4   5 

ทอ.วล.343 การวิเคราะหต์้นทุนทางโลจิสติกส ์

LOEN343   Logistics Cost Analysis 
                         

ทอ.วล.351 การวิจัยการปฏบิัติงานส าหรับโลจิสติกส์ 

LOEN351   Logistics Operations Research 
                         

ทอ.วล.352 การจ าลองแบบปัญหาทางโลจิสตกิส ์

LOEN451   Logistics Simulation 
                         

ทอ.วล.353 การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง 

LOEN352 Design and Analysis of Experiments 
                         

ทอ.วล.411 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานโลจิสตกิส์

LOEN411 English Communication for Logistics                          

ทอ.วล.421 ธุรกิจรับจัดการขนส่งและการขนส่งต่อเนื่อง

หลายรูปแบบ 

LOEN421  Freight Forwarding and Multimodal Transport 

                         

ทอ.วล.422 กลยุทธก์ารพัฒนาพืน้ที่รอบสถานขีนส่ง 

LOEN422 Transit Oriented Development Strategies                  

ทอ.วล.441 การวางแผนเชิงกลยุทธส์ าหรับโลจสิติกส์ 

LOEN441   Strategic Planning for Logistics 
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4. ตารางแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

4.2  หมวดวิชาเฉพาะ 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการคิดวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การสื่อสารและ 

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5   1  2   3  4   5 

ทอ.วล.442 ประเด็นพิเศษทางวิศวกรรมโลจิสติกส ์

LOEN442   Special Issue in Logistics Engineering 
                 

ทอ.วล.443 โลจิสตกิส์ส าหรับการจัดการงานแสดงสินค้า 

               และธุรกิจไมซ์   

LOEN443  Logistics for Exhibitions Management and  

               MICE Business 

                       

ทอ.วล.444 การบรหิารการจัดซ้ือ 

LOEN444   Purchasing Management 
                       

ทอ.วล.445 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับ 

               การจัดการโลจิสติกส์  

LOEN445   Geographical Information System for 

Logistics Management 

                         

ทอ.วล.447 โลจิสตกิสส าหรับอุตสาหกรรมบรกิารและ 

               การทองเที่ยว 

LOEN447   Logistics for Hospitality and Tourism Industry 

                         

ทอ.วล.451 การพัฒนาโปรแกรมส าหรับโลจิสติกส ์

LOEN452   Metaheuristics for Logistics 
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4. ตารางแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

4.2  หมวดวิชาเฉพาะ 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการคิดวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การสื่อสารและ 

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5   1  2   3  4   5 

ทอ.วล.491 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับวิศวกรรมโลจิสตกิส์  

LOEN491   Research Methodology for Logistics   

               Engineering 
         

ทอ.วล.492 โครงงานวิศวกรรมโลจิสตกิส์  

LOEN492   Logistics Engineering Project  
                    

ทอ.วล.493 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วิศวกรรมโลจิสตกิส ์

LOEN493   Preparation for Professional Experience in  

                Logistics Engineering 

                    

ทอ.วล.494  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรม 

                โลจิสติกส์ 

LOEN494    Field Professional Experience in Logistics  

                Engineering 

                        

ทอ.วล.498 การเตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมโลจิสติกส ์

LOEN498   Co-operative Education Preparation in  

                Logistics Engineering 
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4. ตารางแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

4.2  หมวดวิชาเฉพาะ 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการคิดวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การสื่อสารและ 

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5   1  2   3  4   5 

ทอ.วล.499 สหกิจศึกษาวิศวกรรมโลจิสติกส ์

LOEN499   Co-operative Education in Logistics 

Engineering 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน(เกรด) 

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ

ปรญิญาตรี พ.ศ. 2553 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2553 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 

2.1.1 ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของระบบประกันคุณภาพ

ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งผู้ประเมินภายนอกสามารถตรวจสอบได้ 

2.1.2 การทวนสอบในระดับรายวิชามีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของผล

การประเมินผลการเรียนรู้ 

2.1.3 การทวนสอบในระดับหลักสูตรท าโดยมีระบบประกันคุณภาพในมหาวิทยาลัย

ราชภฏัพิบูลสงคราม ด าเนนิการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้หลังจากนักศกึษาสําเร็จการศึกษา 

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต ได้ก าหนดให้ท าการวิจัยสัมฤทธิผล

ของการประกอบอาชีพอย่างตอ่เน่ืองและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการ

สอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรโดยองค์กรระดับสากล

กรณีการวิจัยด าเนนิการดังต่อไปนี้ 

2.2.1 ภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิต(ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา)

เช่น ระยะเวลาในการหางาน ความรูค้วามสามารถและความมั่นใจในการประกอบการงานอาชพี 

2.2.2 การตรวจสอบจากหน่วยงานต่างๆ เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบ

การศึกษาและเข้าท างานในหน่วยงานน้ันๆ โดยการสง่แบบสอบถามหรือการขอเข้าสัมภาษณ์ในช่วง

ระยะเวลาต่างๆ 

2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอื่นๆ ที่บัณฑิตไปศึกษาต่อโดยการสง่แบบสอบถาม

หรือสัมภาษณ์เมื่อมีโอกาสถึงระดับความพึงพอใจในดา้นความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่นๆ 

2.2.4 ประเมินจากบัณฑิตเก่าที่ไปประกอบอาชีพในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก

สาขาวิชาที่เรยีนที่ก าหนดในหลักสูตรทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดย่ิีงขึ้น 

2.2.5 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรืออาจารย์พิเศษ

ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนและคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และ

การพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
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2.2.6 ผลงานของนักศึกษาที่จัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น 

1) จ านวนรางวัลทางสังคมและวิชาการ 

2) จ านวนกจิกรรมการกุศลเพ่ือสังคมและประเทศชาติ 

3) จ านวนกจิกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์ต่อสังคม 

 

3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เป็นไปตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าดว้ยการจัดการศึกษาระดับ

ปรญิญาตรี พ.ศ. 2553 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 

3.1.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติส าหรับ

การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่กอ่น 9 ภาคการศึกษาเพ่ือปวงชนและไม่กอ่น14 ภาคการศึกษา

ปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไมเ่ต็มเวลา 

3.1.2 หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน) ส าเร็จการศึกษาไดไ้มก่่อน 4 ภาคการศึกษาปกติ

ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมก่่อน 6 ภาคการศึกษาเพ่ือปวงชน และไมก่่อน 8 ภาค

การศึกษาปกต ิส าหรับการลงทะเบียนเรียนไมเ่ต็มเวลา 
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ

มหาวิทยาลัย/คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอนรวมทั้งอบรมวิธีการสอนแบบต่างๆการผลิตสื่อการ

สอน  เพ่ือการพัฒนาการสอนของอาจารย์ 

1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน

และการวิจัยอย่างต่อเน่ือง เช่นการท าผลงานทางวิชาการ ศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ

และวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมวิชาการทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศหรือการลาเพ่ือ

เพ่ิมพูนประสบการณ์ 

1.3 มีการเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 

1.4 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้คู่

คุณธรรม 

1.5 สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือสง่เสริมการมีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรยีนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรอบรมส าหรับอาจารย์ใหม่โดยทุกคนต้องผ่านการอบรม

หลักสูตรเกี่ยวกับการสอนทั่วไปและหลักสูตรการวัดและประเมินผลหรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่ไปอบรมหรือประชุมสัมมนาทั้งในวิชาชีพและวิชาการอื่น  ๆที่

เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมโลจิสติกส ์หรือการจัดการเรียนการสอนหรือการท าวิจัย 

2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการเพ่ือให้มตี าแหน่งทางวิชาการสูงขึน้ 

2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัยทั้งการวิจัยในสาขาวิชาชีพและการวิจัยเพ่ือพัฒนา 

การเรียนการสอนตลอดจนให้แรงจูงใจแก่ผู้ที่มผีลงานทางวิชาการอยา่งประจักษ์ 

2.2.4 จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 

2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุม่วิจัยต่างๆของคณะ/มหาวิทยาลัย 

2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบรกิารวิชาการต่างๆของคณะ/มหาวิทยาลัย 
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หมวดที่   7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การกํากับมาตรฐาน 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มีกระบวนการบริหาร

จัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ โดย

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และได้รับการสนับสนุนตามขั้นตอนการด าเนินงานจากผู้บริหาร

ของมหาวิทยลัย และคณะ ดังน้ี 

1) มีระบบและกลไกในการดูแลรับผิดชอบ การบริหารจัดการและควบคุมการด าเนินการ

จัดการศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตรอย่างเป็นระบบ โดยมีการก าหนดแผนงานและจัดงบประมาณ 

เพ่ือพัฒนางานด้านการศึกษาอย่างเพียงพอที่จะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด มีการ

จัดท ารายละเอียดของรายวิชาทุกรายวิชา จัดทรัพยากรสนับสนุนการศึกษาทุกรายวิชา ก าหนด

แผนงานและงบประมาณเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาอาจารย์ 

2) ด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามนโยบายและ

มาตรฐานคุณภาพของมหาวิทยาลัย มีการก าหนดเกณฑ์การประเมิน ทั้งการประเมินผลการเรียน

ของนักศึกษา และการประเมินผลการสอนของอาจารย์ 

3) ด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรตามตัวบ่งชี้คุณภาพของส านักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา 

4) มีการประเมินและทบทวน เพ่ือปรับปรุงให้หลักสูตรมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองในทุก 5 ปี 

เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสอดรับกับความต้องการของสังคมและผู้ใ ช้

บัณฑิต 

 

2. บัณฑิต 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มีการตรวจสอบคุณภาพ

บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมี

การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ติดตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน ตลอดจนการ

ติดตามหลักสูตรที่ใกล้เคียงกันในมหาวิทยาลัยอื่นๆ เพ่ือประเมินสถานการณ์ของอุปสงค์และ

อุปทานของตลาดแรงงาน ดังน้ี 

 1) มีการประเมินผลความส าเร็จของการจัดหลักสูตรว่าสามารถผลติบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มี

ความสามารถในการท างานหรอืประกอบอาชีพอิสระ และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานต่อไปได้ 
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 2) มีระบบการติดตาม ประเมินผลคุณภาพบัณฑิต ทั้งในส่วนของตัวบัณฑิตเอง และผู้ใช้

บัณฑิต เพ่ือดูระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 

3. นักศึกษา 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มีอาจารย์เพียงพอในการ

ให้ค าแนะน าและสนับสนุนการเรียนการสอน รวมทั้งมกีิจกรรมเพ่ือสง่เสริมพัฒนาการของนักศึกษา 

ดังน้ี 

 3.1 การให้คําปรกึษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 

  1) หลักสูตรจัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษา เพ่ือให้ค าแนะน าทางวิชาการ แผนการ

เรียนการสอนในหลักสูตร ช้ีแจงตารางการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละท่าน รวมถึง

แนะน าการวางเป้าหมายชีวิตเทคนคิการเรียนในมหาวิทยาลัยและการแบ่งเวลา อีกทัง้ยังมีกิจกรรม

เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของนักศึกษา เช่น การเข้าค่ายเตรียมความพร้อม เพ่ือปรับความรู้พื้นฐาน

ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ เพ่ือเตรียมความรู้พ้ืนฐานก่อนการ

เรียน หรือการเปิดโอกาสให้รุ่นพ่ีพบปะรุ่นน้อง เพ่ือแนะน าการปรับตัวในการเรียนมหาวิทยาลัย ทั้ง

ในดา้นการเรียน และการใช้ชีวิต เป็นต้น 

  2) จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือท าหน้าที่ควบคุมดูแล ให้ค าปรึกษาทาง

วิชาการ แนะน าและช่วยเหลอืนักศึกษาทางด้านการเรียน การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา และการ

ให้ค าแนะน าในด้านอื่นๆ ที่นักศึกษาอาจมีปัญหา โดยจ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไป

ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

 3.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มีระบบประเมิน

ความพึงพอใจของนักศึกษาดา้นการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา และการประเมินความพึงพอใจ

หลักสูตรในภาพรวม ทั้งน้ีนักศึกษาสามารถอุทธรณ์ในเร่ืองเกี่ยวกับวิชาการหรืออื่นๆ มายัง

ประธานหลักสูตรและ/หรือคณบดีได้โดยตรง ทั้งในรูปแบบของการติดต่อด้วยตนเองหรือย่ืน

เอกสาร หลังจากน้ันประธานหลักสูตรและ/หรือคณบดจีะด าเนินการพิจารณาข้ออุทธรณ์ดังกล่าว 

และด าเนนิการในขั้นถัดไป 

 

4. อาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มีข้อก าหนดใน

การรับอาจารย์ใหม่ ดังน้ี 
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1) มีคุณวุฒิเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

2) มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร 

3) มีความรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

นักศึกษาและมีประสบการณ์ท าวิจัย หรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน 

4) ผ่านการคัดเลือกและสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการของคณะและผู้บริหารของ

มหาวิทยาลัย และผ่านการสอบความรูค้วามถนัดเฉพาะทาง 

4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พเิศษ 

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องประชุมร่วมกันเพ่ือสรรหาคณาจารย์พิเศษ โดย

พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สอนที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาที่ต่างจากความ

ช านาญของคณาจารย์ประจ า เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้จากผู้มีประสบการณ์เฉพาะด้านทั้งทาง

ทฤษฎีและการปฏิบัติ และน าเสนอต่อคณบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติก่อนการจัดการเรียนการสอนใน

รายวิชานัน้ๆ 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มีคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร ซึ่งมหีน้าที่ความรับผิดชอบ ดังน้ี 

 1) บริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเน่ือง ออกแบบ

หลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย วางระบบผู้สอนและ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ก ากับให้มีการ

ประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง โดยมีวิธีการประเมินที่หลากหลาย และมีผลการด าเนินงานหลักสูตร

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 2) จัดประชุมหลักสูตรทุกภาคการศึกษา เพ่ือวางแผน ปรกึษาหารือ และแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา และน าข้อเสนอแนะจากการประเมินรายวิชามา

ประกอบการพิจารณาวางแผน เพ่ือปรับปรุงหลักสูตร 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จัดให้มีความพร้อมด้าน

สารสนเทศ และสิ่งอ าอวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือให้บริการแก่นักศึกษาในการค้นคว้าหาความรู้

เพ่ิมเตมิดว้ยตนเอง และเรียนรู้ไดอ้ย่างมีประสทิธภาพ ในแตล่ะรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร 
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6.1 การบรหิารงบประมาณ 

คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปีทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซือ้ต ารา

สื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ เพ่ือสนับสนุน

การเรียนการสอนในช้ันเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของ

นักศึกษา 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

คณะได้จัดหาและเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน และการ

ฝึกปฏิบัติให้เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา นอกจากน้ันยังมีการพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุดเฉพาะ

ด้านของคณะให้เป็นแหล่งข้อมูลเอกสารทางวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  รวมทั้งการ

บรกิารดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งมเีจ้าหน้าที่คอยให้บรกิารให้เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา 

มีการประสานงานกับส านักวิทยบริการฯ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ และหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัย เพ่ือให้นักศึกษาเข้าศึกษาค้นคว้าและสืบค้นข้อมูลเพ่ือเสริมการเรียนการสอน 

จัดเตรียมสถานที่ฝึกปฏิบัติ เช่น ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางภายในคณะ ให้มีความพร้อมทั้งในด้าน

ครุภัณฑ์และเจ้าหน้าที่สนับสนุนเพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าฝึกปฏิบัติอย่างทั่วถึง รวมทั้งประสานงานกับ

หน่วยงานภายนอก เช่น โรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการภาคเอกชนหรือสถานที่

ราชการที่เกี่ยวข้องใช้เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา โดยมีการจัดท าบันทึกข้อตกลง

ความรว่มมือในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร การด าเนนิงานวิจัยพัฒนา 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรยีนการสอนเพิ่มเติม 

คณะจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม ทั้งด้านหนังสือประกอบการเรียนการ

สอน โดยมีการประสานงานกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือจัดหาหนังสือ

รวมถึงฐานข้อมูลออนไลน์ ส าหรับการเรียนการสอนทางด้านโลจิสติกส์  เพ่ือรองรับการจัดการ

เรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการดา้นโลจิสติกส ์เพ่ือให้สอดคลอ้งกับความต้องการของ

นักศึกษาและผู้ใช้บริการ  

6.4 การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์  มีกระบวนการ

ติดตามประเมินความพอเพียงของเอกสารต ารา เคร่ืองมือและอุปกรณ์การเรียนการสอน วัสดุ

วิทยาศาสตร์ตลอดจนทรัพยากรอื่นๆ ที่จ าเป็น โดยให้อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาสามารถเสนอขอ

จัดหาเพ่ิมเตมิได้ 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนบี่งชี้ผลการดําเนนิงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2   ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม

เพ่ือวางแผน ตดิตามและทบทวนการด าเนนิงานหลักสูตร 

X X X X X 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิหรือ มาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวิชา (ถ้าม)ี 

X X X X X 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภ์าคสนาม 

(ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา และรายงานผลการ

ด าเนนิการของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 

ภายใน 30วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 

60วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่

ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้าม)ี อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด

สอนในแตล่ะปีการศึกษา 

X X X X X 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 

การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนนิงานที่รายงานใน 

มคอ.7 ปีที่แลว้  

 X X X X 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้าม)ี ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ

จัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9) อาจารย์ประจ าทุกคนไดรั้บการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

อย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง 

X X X X X 

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 50 ต่อป ี

X X X X X 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ

หลักสูตร เฉล่ียไมน้่อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉล่ียไมน้่อยกว่า 

3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 
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หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการดาํเนนิการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 การประชุมร่วมระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนรายวิชากับอาจารย์

ในสาขาวิชาและอาจารย์ท่านอื่นที่มีความรู้หรือเช่ียวชาญในการใช้กลยุทธ์การสอนเพ่ือแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น ขอค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะ หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนส าหรับรายวิชา 

1.1.2 ประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาจากพฤติกรรม การท ากิจกรรม และผลการ

สอบ 

1.1.3 ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ 

แตล่ะรายวิชา 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์แต่ละ

รายวิชา 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

คณะจัดให้มีระบบการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสกอ.

และมีผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกร่วมในกระบวนการยกร่างและพัฒนาหลักสูตร 

นอกจากน้ันยังได้ก าหนดดัชนีบ่งช้ีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ส าหรับหลักสูตรนีไ้ด้แก่ 

2.1 จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาภายในเวลาที่ก าหนดไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 

2.2 นักศึกษาไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 มีคุณลักษณะตามที่ระบุไว้อยูใ่นระดับดี 

2.3 จ านวนบัณฑิตมีงานท าและศึกษาต่อภายใน 1 ปี ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 70 

2.4 ผู้ใช้บัณฑิตและสังคมมีความพึงพอใจไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80 

มีก าหนดการประเมินหลักสูตรตามดัชนีบ่งช้ีข้างต้นทุกๆ ระยะ 5 ปี 

 

3. การประเมินผลการดําเนนิงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมข้างต้น รวมทั้งการผ่านการประเมิน

การประกันคุณภาพภายใน (IQA)  
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรู้ของแต่ละ

รายวิชาและประสบการณ์ภาคสนามในแต่ละภาคการศึกษาแล้วอาจารย์ผู้สอนจัดท ารายงานผล

การด าเนินการของรายวิชารวมถึงการประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตน

รับผิดชอบพร้อมปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบรายงานผลการ

ด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) แบบรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

(มคอ.6) โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ

ด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจ าปีการศึกษาเมื่อสิ้นปี

การศึกษาโดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบมคอ.7(รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร)เพ่ือใช้ใน

การพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรค

ที่เกิดขึน้ 
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ตอนที่  1  แนวคิดการปรับปรุงหลักสูตร 

 

ความเป็นมา 

 การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.

2560-2564) ที่กล่าวถึงยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและการบูรณาการสู่การเติบโตอย่างมี

คุณภาพและย่ังยืน อาทิ การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ที่มุ่งการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้มี

คุณภาพและย่ังยืนด้วยการมุ่งเน้นการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ 

สู่อุตสาหกรรมสีเขียวและคาร์บอนต่ าบนฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือ

การพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน อีกทั้งปัจจุบันการค้าในประเทศต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และ

ระหว่างประเทศ ได้มีแนวทางการค้าเสรีมากขึ้น ซึ่งเป็นการค้าที่ไร้ขอบเขตพรมแดนระหว่างประเทศ ดัง

ตัวอย่างที่เกิดเขตการค้าเสรีหรือเขตเศรษฐกิจเสรีขึ้นอย่างมากมายหลายแห่งในโลกและมีแนวโน้มที่

จะต้องเกิดและขยายตัวมากขึ้นในทั่วทุกดินแดน การด าเนินการการค้าในยุคการค้าเสรีเช่นนี้ องค์กร

ธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก กลางหรือขนาดใหญ่ เป็นการค้าในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับสากล 

ต่างต้องการองค์ความรู้ เทคนิคเทคโนโลยี เครื่องมือที่สร้างความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งวิศวกร

ทางด้านวิศวกรรม    โลจิสติกส์เป็นวิศวกรที่น าองค์ความรู้ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงความรู้ เทคนิค 

เทคโนโลยีเครื่องมือที่สามารถสร้างการแข่งขันในระบบการค้าเสรีเฉพาะในด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์

สมัยใหม่มาพัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพขององค์กรให้สูงขึ้นเป็นการสร้างความสามารถในการ

แข่งขันให้แก่องค์กรธุรกิจในระดับต่างๆ 

 

แนวคิดการปรับปรุงหลักสูตร 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ท าการวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ เพ่ือพัฒนาหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 

 นอกจากน้ีหลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ ได้จัดท าการปรับปรุงหลักสูตรขึ้น เพ่ือให้สอดคล้อง

กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2552 ตามที่คณะกรรมการการ

อุดมศึกษาก าหนด โดยให้บัณฑิตมีคุณวุฒคิรอบคลุมอย่างน้อย 5 ดา้น คือ 

1. ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

2. ดา้นความรู้ 

3. ดา้นทักษะทางปัญญา 

4. ดา้นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ดา้นทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตร 

1. จัดประชุมคณะกรรมการบรหิารคณะ เพ่ือชีแ้จงการจัดท าการปรับปรุงหลักสูตรของคณะ

ให้สอดคลอ้งกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ 

2. จัดประชุมคณาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือจัดเตรียมการปรับปรุงหลักสูตร ก าหนดทิศ

ทางการปรับปรุง และจัดท า มคอ.3 ในรายวิชาของหลักสูตร  

3. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข้าร่วมพัฒนา

หลักสูตรในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560  

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

รายชื่อ ข้อเสนอแนะ รายการปรับปรุงแก้ไข 

ผศ.ดร.นวิัตร  พัฒนะ 

 

1.ควรเพิ่มรายวิชาที่เน้นการวิจัยและ

พัฒนา 

 

 

1.เปลี่ยนช่ือรายวิชา ทอ.วล.491 จาก

โครงงานวิศวกรรมโลจิสตกิส์ 1 เป็น 

ระเบียบวิธีวจิัยส าหรับวิศวกรรม      

โลจิสตกิส ์

รศ.ดร.สถาพร อมรสวัสด์ิวัฒนา 

 

1.ควรเพิ่มรายวิชาเกี่ยวกับการค้า

ชายแดน 

 

2.ควรเพิ่มรายวิชาภาษาอาเซียน เช่น 

ภาษาพม่า ภาษาเวียดนาม เป็นต้น 

3.ควรมีรายวิชาที่เกี่ยวกับ Digital 

Marketing  

4.ควรตัดรายวิชาที่เนื้อหาไม่เกี่ยวขอ้ง

กับวิศวกรรมโลจิสตกิส์ออกไป 

1.เพิ่มรายวิชา ทอ.วล.327 การค้า

ระหว่างประเทศและเขตชายแดน ใน

กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

2.เพิ่มรายวิชา มส.ภพ.111 ภาษาพม่า

เบือ้งตน้ ในกลุม่วิชาเอกเลอืก 

3. เพิ่มรายวิชา วจ.คธ.420 การพัฒนา

ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนกิส์ ในกลุม่

วิชาเอกเลอืก 

4.ตัดรายวิชา ทอ.วศ.321, ทอ.วศ.341, 

ทอ.วศ.351, วจ.ศศ.422, มส.นศ.342, 

ทอ.วฟ.343 และทอ.วจ.424 

ดร.สัจจากาจ จอมโนนเขวา 

 

1.เพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวกับความปลอดภัย

ในการขนสง่ 

 

2.ควรเพิ่มทักษะด้านภาษา เพื่อให้เป็น

จุดเดน่ของบัณฑิต 

1.เพิ่มรายวิชา ทอ.วล.211 วิศวกรรม

ความปลอดภัยส าหรับโลจิสตกิส ์ใน

กลุ่มวิชาพื้นฐาน 

2.เพิ่มรายวิชา ทอ.วล.411 ภาษา 

อังกฤษเพื่อการสื่อสารในงาน            

โลจิสตกิส ์ในกลุม่วิชาพื้นฐาน 
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4. จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข้าร่วมปรับปรุงหลักสูตรเมื่อ

วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2560 สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ไดเ้ชิญผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารว่มวิพากษ์หลักสูตร

ดังน้ี 

รายชื่อคณะกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร 

ที่ ชื่อ-สกุล สถาบนั/หน่วยงาน 

1 พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธ์ุ ประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน 

2 ดร.บุญทรัพย์ พานิชการ ผู้อ านวยการวิทยาลัยโลจิสตกิส์และโซ่อุปทาน มหาวทิยาลัยนเรศวร 

3 คุณกู้ศักดิ์ คมข า Ramp Duty Manager สายการบินแอร์เอเชีย 

4 ผศ.ดร.นวิัตร  พัฒนะ ที่ปรึกษาคณบด ีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมวิพากษ์หลักสูตร 

รายชื่อ ข้อเสนอแนะ รายการปรับปรุงแก้ไข 

พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธ์ุ 1.ควรเพิ่มรายวิชาภาษาจีนให้นักศกึษาได้

เรียนรู ้

1.ปรับเพิ่มรายวิชา ศท.ภษ.106 ภาษาจนี

เพื่อการสื่อสาร 

ดร.บุญทรัพย์ พานิชการ 1.ภาษาที่ใช้ในการสอนควรมีทั้งภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ 

2.ควรแตกอาชีพที่สามารถประกอบได้หลัง

ส าเร็จการศึกษาให้เฉพาะเจาะจงมากย่ิงขึ้น 

3.ควรปรบัช่ือรายวิชา ทอ.วล.451 เมตา้ฮิว 

ริสตกิส์ส าหรับโลจิสตกิส์ใหม่ 

1.ปรับให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านสอดแทรก

ภาษาอังกฤษลงในสื่อการสอน 

2. ปรบัแก้ไขโดยระบุอาชีพที่สามารถ

ประกอบได้ตามรายวิชาที่ไดศึ้กษา 

3. ปรับแก้ไขช่ือรายวิชาเป็น ทอ.วล.451

การพัฒนาโปรแกรมส าหรบัโลจิสตกิส์ 

คุณกู้ศักดิ ์คมข า 1.ควรจัดรายวิชา ทอ.วล.324 การจัดการท่า

อากาศยานและสายการบิน เป็นวชิาเอก

บังคับ 

1.ก าหนดรายวิชา ทอ.วล.324 การจัดการ

ท่าอากาศยานและสายการบิน ให้เป็น

รายวิชาเอกบังคับแทนรายวิชา ทอ.วล. 

447 โลจิสตกิส์ส าหรับอุตสาหกรรม

บริการและการท่องเที่ยว  

ผศ.ดร.นวิัตร พัฒนะ 1.ควรทบทวนปรับลดช่ัวโมงปฎิบัตใิห้

เหมาะสม 

1.ปรับลดช่ัวโมงการปฎิบัตริายวิชาที่มี

หนว่ยกิต 3(2-3-5) เป็น 3(2-2-5) ในทุก

รายวิชา 
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ตอนที่ 2  สาระสําคัญของหลักสูตร 

 

ปรัชญาของหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิต

บัณฑิตด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์ ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์และ

เทคโนโลยี เพ่ือแก้ปัญหาต่อชุมชนและท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมในประเทศ

และประชาคมอาเซียน ก้าวสู่ความเป็นสากลควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและ

จรรยาบรรณตามหลักการและวิชาชีพดา้นวิศวกรรมโลจิสติกส์ 

 

ความสําคญัของหลักสูตร 

จากความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองพันธกิจของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่จะผลิต

บุคลากรด้านอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่จะมาถึงในอนาคต ซึ่งปัจจุบัน

ภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวอย่างต่อเน่ืองและมีแนวโน้มขยายไปสูส่่วนภูมิภาคมากขึ้น โดยเห็น

ได้จากการก าหนดนโยบายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 

ขณะเดียวกันภาคอุตสาหกรรมได้มีการบูรณาการศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมและโลจิสติกส์เพ่ือให้

ธุรกิจเกิดการพัฒนาและแข่งขันได้ในอนาคต 

ดังน้ันการบูรณาการด้านวิศวกรรมและโลจิสติกส์จึงมีบทบาทที่ส าคัญในการพัฒนา

ภาคอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์

ขึ้นเพ่ือตอบสนองและเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือเป็น

การรองรับการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมที่สูงมากย่ิงขึ้นในอนาคต 

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิต

บัณฑิตให้มีความรู ้ความสามารถในดา้นต่างๆ ดังนี้ 

1. เพ่ือผลติบัณฑิตที่มีคุณธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพ 

2. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์

งานด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์ 

3. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการท างาน ความเช่ียวชาญ และการใช้เทคโนโลยีด้าน

วิศวกรรมโลจิสติกส์ 

4. เพ่ือผลติบัณฑิตที่มีเจตคตทิี่ดีต่องานดา้นวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
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คุณลักษณะของบัณฑิต 

1. มีคุณธรรมและจริยธรรมในตน ในวิชาชีพ และในสังคม สามารถท างานร่วมกับผู้ อื่นได้

อย่างสร้างสรรค์ โดยมีวินัยและความซื่อสัตย์ 

2. มีความรู้ ความสามารถในการคิด วิเคราะห์หลักการและทฤษฎีด้านโลจิสติกส์และน าไป

ประยุกต์ใช้ในการวางแผนและแก้ปัญหาในกิจกรรมด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน นอกจากนี้ยัง

สามารถน าศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์กับโลจิสติกส์ได ้

3. มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ โดยน าหลัการที่เรียนมา ไปประยุกต์กับ

สถานการณจ์ริงไดอ้ย่างเหมาะสม 

4. มีความเป็นผู้น า และมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และ

มีความรับผิดชอบสูง 

5. มีความสามารถใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสารได้มากกว่าหน่ึงภาษา และมีความสามารถในการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

6. สามารถน าแนวคิดเชิงโลจิสติกส์ไปใช้ในทางธุรกิจและประยุกต์กับการด ารงชีพ เพ่ือ

ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
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โครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา 
จํานวนหน่วยกติ 

แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แผนสหกิจศึกษา 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 ไม่น้อยกว่า 30 

- กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า 15 ไม่น้อยกว่า 15 

- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 ไม่น้อยกว่า 3 

- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 ไม่น้อยกว่า 3 

- กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 ไม่น้อยกว่า 6 

- กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนสิัย ไม่น้อยกว่า 3 ไม่น้อยกว่า 3 

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 113 ไม่น้อยกว่า 113 

- กลุม่วิชาแกน 45 45 

- กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 63 ไม่น้อยกว่า 60 

     - วิชาเอกบังคับ 48 48 

     - วิชาเอกเลอืก ไม่น้อยกว่า 15 ไม่น้อยกว่า 12 

- กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ 

สหกิจศึกษา 

5 8 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 ไม่น้อยกว่า 6 

รวมทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 149 ไม่น้อยกว่า 149 

 

ความสอดคล้องของรายวิชากับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับคุณลักษณะบัณฑิต 

วัตถุประสงค์ของหลกัสูตร คุณลักษณะบัณฑิต รายวิชา/กิจกรรมเสริม 

1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี

คุณธรรม และจริยธรรมใน

วิชาชีพ 

1) มีคุณธรรมและจริยธรรมในตน ในวชิาชีพ 

และในสังคม สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้

อย่างสร้างสรรค์ โดยมีวนิัยและความซื่อสัตย์ 

4) มีความเป็นผู้น า และมีโลกทัศนท์ี่กวา้งไกล 

สามารถท างานร่วมกับผูอ้ื่นได้เป็นอย่างด ีและ

มีความรบัผิดชอบสูง 

 

รายวิชาในกลุม่ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ รายวิชาในกลุม่สหกิจ

ศึกษา กลุ่มวิชาเอกเลอืก กลุ่มวิชา

เลอืกเสร ีการอบรมทักษะต่างๆ 

ของคณะ กิจกรรมตา่งๆ ของ

มหาวทิยาลัย และคณะ และ

กิจกรรมชมรมตามความสมคัรใจ

ของนักศึกษา การฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจ

ศึกษา 
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วัตถุประสงค์ของหลกัสูตร คุณลักษณะบัณฑิต รายวิชา/กิจกรรมเสริม 

2)เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี

ความรู้ ความสามารถใน

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

และสร้างสรรค์งานดา้น

วิศวกรรมโลจิสตกิส ์

2) มีความรู้ ความสามารถในการคิด วิเคราะห์

หลักการและทฤษฎีด้านโลจิสตกิส์ และน าไป

ประยุกตใ์ช้ในการวางแผนและแก้ปัญหาใน

กิจกรรมดา้นโลจิสตกิส์และโซ่อุปทาน 

นอกจากนียั้งสามารถน าศาสตร์อื่นที่เกี่ยวขอ้ง

มาประยุกตก์ับโลจิสตกิส์ได้ 

5) มีความสามารถใช้ภาษาเพื่อการสือ่สารได้

มากกว่าหนึ่งภาษา และมีความสามารถในการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

รายวิชาในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป  

รายวิชาในหมวดวชิาเฉพาะ และ

การอบรมทักษะของคณะ 

3) เพื่อผลิตบัณฑิตทีม่ีทักษะ

การท างาน และการใช้

เทคโนโลยีดา้นวิศวกรรม 

โลจิสตกิส ์

 

2) มีความรู้ ความสามารถในการคิด วิเคราะห์

หลักการและทฤษฎีด้านโลจิสตกิส์ และน าไป

ประยุกตใ์ช้ในการวางแผนและแก้ปัญหาใน

กิจกรรมด้านโลจิสตกิสแ์ละโซ่อุปทาน 

นอกจากนี้ยังสามารถน าศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องมา

ประยุกตก์ับโลจิสตกิส์ได้ 

3) มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาได้อย่าง

สร้างสรรค์ โดยน าหลัการที่เรียนมา ไป

ประยุกตก์ับสถานการณ์จริงได้อยา่งเหมาะสม 

6) สามารถน าแนวคิดเชิงโลจิสตกิส์ไปใช้ในทาง

ธุรกิจและประยุกตก์ับการด ารงชีพ เพื่อ

ประโยชนต์อ่ตนเองและสังคม 

รายวิชากลุ่มวิชาแกนทาง

วิศวกรรมศาสตร์ และกลุม่

วิชาเอกบังคับของสาขาวิชา 

 

 

 

4) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี เจต

คตทิี่ดีต่องานดา้นวิศวกรรม 

โลจิสตกิส ์

1) มีคุณธรรมและจริยธรรมในตน ในวชิาชีพ 

และในสังคม สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้

อย่างสร้างสรรค์ โดยมีวนิัยและความซื่อสัตย์ 

4) มีความเป็นผู้น า และมีโลกทัศนท์ี่กวา้งไกล 

สามารถท างานร่วมกับผูอ้ื่นได้เป็นอย่างด ีและ

มีความรบัผิดชอบสูง 

6) สามารถน าแนวคิดเชิงโลจิสตกิส์ไปใช้ในทาง

ธุรกิจและประยุกตก์ับการด ารงชีพ เพื่อ

ประโยชนต์อ่ตนเองและสังคม 

รายวิชาในกลุม่ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ รายวิชาในกลุม่สหกิจ

ศึกษา กลุ่มวิชาเอกเลอืก 

กลุ่มวิชาเลือกเสร ีการอบรม

ทักษะต่างๆ ของคณะ กิจกรรม

ตา่งๆ ของมหาวทิยาลัย และคณะ 

 

 



- 112 - 

ตารางเปรียบเทยีบความแตกต่างระหว่างหลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 กับหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561  สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส ์
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มีรูปแบบหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา

แหง่ชาติ พ.ศ. 2552 

มีรูปแบบหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 

2552 

 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

จ านวนหนว่ยกิตรวม ไม่นอ้ยกว่า  149  หนว่ยกิต 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

จ านวนหนว่ยกิตรวม ไม่นอ้ยกว่า  149  หนว่ยกิต 

 

โครงสร้างหลักสูตร 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                       ไมน้่อยกว่า    30 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                             ไม่น้อยกว่า  113  หน่วยกิต 

    2.1 วชิาพืน้ฐานทางวศิวกรรมศาสตร์                         69 

    2.2 วชิาชีพ/วิชาเอก                                           

  แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ            ไม่นอ้ยกว่า     39 

  แผนสหกิจศกึษา                          ไม่นอ้ยกว่า     36 

    2.3 ประสบการณ์ภาคสนาม 

  แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                5 

     แผนสหกิจศกึษา                                              8 

3.หมวดวิชาเลือกเสรี                       ไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                       ไม่น้อยกว่า    30  หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                             ไม่น้อยกว่า  113  หน่วยกิต 

    2.1 วชิาพืน้ฐานทางวศิวกรรมศาสตร์                         57 

    2.2 วชิาชีพ/วิชาเอก                                           

  แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ             ไม่นอ้ยกว่า    51 

  แผนสหกิจศกึษา                           ไม่นอ้ยกว่า    48 

    2.3 ประสบการณ์ภาคสนาม 

  แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                5 

     แผนสหกิจศกึษา                                              8 

3.หมวดวิชาเลือกเสรี                            ไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต 

 

วท.คณ.118 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) วท.คณ.118 แคลคูลัส 1 3(3-0-6)  

วท.คณ.119 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) วท.คณ.119 แคลคูลัส 2 3(3-0-6)  

วท.คณ.453 แคลคูลัสชั้นสูง 3(3-0-6)    ปรับลดรายวชิา 

วท.ฟส.117 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) วท.ฟส.117 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1 3(3-0-6)  

วท.ฟส.118 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 1   1(0-3-1) วท.ฟส.118 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 1   1(0-3-1)  
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วท.ฟส.212 ฟิสิกส์วิศวกรรม 2   3(3-0-6) วท.ฟส.212 ฟิสิกส์วิศวกรรม 2   3(3-0-6)  

วท.ฟส.213 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 2   1(0-3-1) วท.ฟส.213 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 2   1(0-3-1)  

ทอ.วศ.213 กลศาสตร์วิศวกรรม   3(3-0-6) ทอ.วศ.213 กลศาสตร์วิศวกรรม   3(3-0-6)  

วท.คม.111 เคมีท่ัวไป 3(3-0-6) วท.คม.111 เคมีท่ัวไป 3(3-0-6)  

วท.คม.112 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1(0-3-1) วท.คม.112 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1(0-3-1)  

ทอ.วศ.111 การเขียนแบบวศิวกรรม   3(2-2-5)     

ทอ.วศ.112 พืน้ฐานงานวิศวกรรม  3(2-2-5) ทอ.วศ.112 พืน้ฐานงานวิศวกรรม  3(2-2-5)  

ทอ.วศ.211 วัสดุวิศวกรรม   3(3-0-6)    ปรับลดรายวชิา 

ทอ.วศ.212 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์   3(2-2-5)    ปรับลดรายวชิา 

ทอ.วศ.221 วศิวกรรมความปลอดภัย  3(3-0-6) ทอ.วล.211 วศิวกรรมความปลอดภัยส าหรับโลจิสตกิส์ 3(3-0-6) เปลี่ยนชื่อวชิา 

ทอ.วศ.311 อุณหพลศาสตร์ 3(3-0-6)    ปรับลดรายวชิา 

ทอ.วศ.214 สถิตวิศิวกรรม 3(3-0-6) ทอ.วศ.214 สถิตวิศิวกรรม 3(3-0-6)  

ทอ.อส.242 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและจริยธรรมวชิาชีพ  3(3-0-6) ทอ.อส.242 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและจริยธรรมวชิาชีพ  3(3-0-6)  

ทอ.วศ.341 พืน้ฐานวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6)    ปรับลดรายวชิา 

ทอ.วฟ.343 หลักการระบบควบคุมอัตโนมัติ 3(3-0-6)    ปรับลดรายวชิา 

ทอ.วศ.351 กระบวนการผลิต 3(3-0-6)    ปรับลดรายวชิา 

ทอ.วศ.321 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6)    ปรับลดรายวชิา 

ทอ.วจ.422 การวางแผนและควบคุมการผลิต                   3(3-0-6) ทอ.วจ.422 การวางแผนและควบคุมการผลิต                   3(3-0-6)  

ทอ.วจ.424 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)    ปรับลดรายวชิา 

ทอ.วล.111 การจัดการโลจิสตกิส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6) ทอ.วล.111 การจัดการโลจิสตกิส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6)  
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ทอ.วล.321 การขนส่งและการกระจายสินค้า 3(2-2-5) ทอ.วล.321 การขนส่งและการกระจายสินค้า 3(2-2-5) เพิ่มชั่วโมงปฎิบัต ิ

ทอ.วล.332 ระบบการจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า 3(3-0-6) ทอ.วล.332 การจัดหาและการจัดการสินค้าคงคลัง 3(3-0-6) ปรับชื่อรายวชิา 

ทอ.วล.341 การออกแบบระบบบรรจุภัณฑ์และการขนถ่ายวัสดุ  3(2-2-5) ทอ.วล.341 ระบบบรรจุภัณฑ์และการขนถ่ายวัสดุ 3(2-2-5) ปรับชื่อรายวชิาและ

เพิ่มชั่วโมงปฎิบัต ิ

ทอ.วจ.222 การศกึษาการท างานอุตสาหกรรม  3(2-2-5) ทอ.วจ.222 การศกึษาการท างานอุตสาหกรรม  3(2-2-5) เพิ่มชั่วโมงปฎิบัต ิ

ทอ.วล.446 การวจิัยการปฏิบัติงานส าหรับโลจิสตกิส์ 3(2-2-5) ทอ.วล.351 การวจิัยการปฏิบัติงานส าหรับโลจิสตกิส์ 3(2-2-5) เพิ่มชั่วโมงปฎิบัติ

และเปลี่ยนรหัสวชิา 

ทอ.วล.342 ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ 

โลจิสตกิส ์

3(2-2-5) ทอ.วล.342 ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ 

โลจิสตกิส ์

3(2-2-5) เพิ่มชั่วโมงปฎิบัต ิ

ทอ.วล.331 การออกแบบระบบคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า

ส าหรับโลจิสตกิส์ 

3(2-2-5) ทอ.วล.331 ระบบคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า 3(2-2-5) ปรับชื่อรายวชิาและ

เพิ่มชั่วโมงปฎิบัต ิ

ทอ.วล.443 การวางแผนกลยุทธส์ าหรับโลจิสตกิส์ 3(3-0-6) ทอ.วล.441 การวางแผนกลยุทธส์ าหรับโลจิสตกิส์ 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวชิา 

ทอ.วล.343 การวเิคราะหต์้นทุนทางโลจิสตกิส์ 3(3-0-6) ทอ.วล.343 การวเิคราะหต์้นทุนทางโลจิสตกิส์ 3(3-0-6)  

ทอ.วล.391 สัมมนางานวิจัยทางวศิวกรรมโลจิสตกิส์ 2(1-2-3) ทอ.วล.391 สัมมนางานวิจัยทางวศิวกรรมโลจิสตกิส์ 2(1-2-3)  

ทอ.วล.442 การจ าลองแบบปัญหาทางโลจิสตกิส์ 3(2-2-5) ทอ.วล.352 การจ าลองแบบปัญหาทางโลจิสตกิส์  เพิ่มชั่วโมงปฎิบัติ

และเปลี่ยนรหัสวชิา 

ทอ.วล.491 โครงงานวิศวกรรมโลจิสตกิส ์1 1(0-3-1) ทอ.วล.491 ระเบียบวธิวีจิัยส าหรับวศิวกรรม 

โลจิสตกิส์    

1(0-3-1) เปลี่ยนชื่อวชิา 

ทอ.วล.492 โครงงานวิศวกรรมโลจิสตกิส ์2 3(2-2-5) ทอ.วล.492 โครงงานวิศวกรรมโลจิสตกิส ์ 2(1-2-3) เปลี่ยนชื่อวชิาและ

ปรับหนว่ยกิต 
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วจ.ศศ.422 เศรษฐศาสตร์การขนส่ง     ปรับลดรายวชิา 

มส.นศ.243 กฎหมายขนส่ง 3(3-0-6) มส.นศ.243 กฎหมายขนส่ง 3(3-0-6)  

มส.นศ.342 กฎหมายการค้าและพิธีทางศุลกากร     ปรับลดรายวชิา 

ทอ.วล.322 การจัดการและออกแบบรูปแบบการขนส่ง 3(3-0-6) ทอ.วล.322 การจัดการและออกแบบรูปแบบการขนส่ง 3(3-0-6)  

ทอ.วล.444 ประเด็นพิเศษทางวศิวกรรมโลจิสตกิส ์ 3(3-0-6) ทอ.วล.442 ประเด็นพิเศษทางวศิวกรรมโลจิสตกิส ์ 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวชิา 

ทอ.วล.445 โลจิสตกิส์ส าหรับการจัดแสดงสินค้า 3(3-0-6) ทอ.วล.443 โลจิสตกิส์ส าหรับการจัดการงานแสดง

สินค้าและธุรกิจไมซ์ 

3(3-0-6) ปรับชื่อรายวชิาและ

เปลี่ยนรหัสวชิา 

ทอ.วล.447 การบริหารการจัดซือ้ 3(3-0-6) ทอ.วล.444 การบริหารการจัดซือ้ 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวชิา 

ทอ.วล.493 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพวศิวกรรม 

โลจิสตกิส ์

2(90) ทอ.วล.493 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพ

วศิวกรรมโลจิสตกิส ์

2(90)  

ทอ.วล.498 การเตรียมสหกิจศกึษาวศิวกรรมโลจิสตกิส ์ 2(90) ทอ.วล.498 การเตรียมสหกิจศกึษาวศิวกรรมโลจิสตกิส ์ 2(90)  

ทอ.วล.494 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวศิวกรรมโลจิสตกิส์                                       3(450) ทอ.วล.494 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวศิวกรรมโลจิ

สติกส์                                       

3(450)  

ทอ.วล.499 สหกิจศกึษาวศิวกรรมโลจิสตกิส์                                      6(540) ทอ.วล.499 สหกิจศกึษาวศิวกรรมโลจิสตกิส์                                      6(540)  

   ทอ.วล.241 เศรษฐศาสตร์โลจิสติกส ์

 

3(3-0-6) เพิ่มรายวชิา 

   ทอ.วจ.462 การศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ 3(3-0-6) เพิ่มรายวชิา 

   ทอ.วล 323 วศิวกรรมขนส่งทางราง 3(2-2-5) เพิ่มรายวชิา 

   ทอ.วล 324 การจัดการท่าอากาศยานและสายการบิน 3(2-2-5) เพิ่มรายวชิา 

   ทอ.วล 325 การจัดการท่าเรือและเทอร์มินัล 3(2-2-5) เพิ่มรายวชิา 
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ตารางเปรียบเทยีบความแตกต่างระหว่างหลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 กับหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561  สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส ์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2556 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2561 สาระการปรับปรุง 

   ทอ.วล 326 วศิวกรรมจราจร 3(2-2-5) เพิ่มรายวชิา 

   ทอ.วล.327 การจัดการโลจิสตกิส์ระหว่างประเทศและ

การค้าชายแดน  

3(3-0-6) เพิ่มรายวชิา 

   ทอ.วล.342 ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับโลจิ

สติกส์ 

3(2-2-5) เพิ่มรายวชิา 

   ทอ.วล.353 การออกแบบและวเิคราะหก์ารทดลอง 3(2-2-5) เพิ่มรายวชิา 

   ทอ.วล.411 

  

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงาน 

โลจิสตกิส ์    

3(3-0-6) เพิ่มรายวชิา 

   ทอ.วล.421 ธุรกิจรับจัดการขนส่งและการขนส่ง

ต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

3(3-0-6) เพิ่มรายวชิา 

   ทอ.วล.422 กลยุทธก์ารพัฒนาพืน้ท่ีรอบสถานีรถไฟ 3(3-0-6) เพิ่มรายวชิา 

   ทอ.วล.445 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับการ

จัดการโลจิสติกส ์

3(2-2-5) เพิ่มรายวชิา 

   ทอ.วล.447 โลจิสตกิส์ส าหรับอุตสาหกรรมบริการและ

การท่องเท่ียว 

3(3-0-6) เพิ่มรายวชิา 

   ทอ.วล.451 การพัฒนาโปรแกรมส าหรับโลจิสตกิส ์ 3(2-2-5) เพิ่มรายวชิา 
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ตารางเปรยีบเทียบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโลจสิติกส์กับมหาวิทยาลัยอ่ืน 

 

ประเด็น 

วศ.บ. (วิศวกรรมโลจิสติกส์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2561) 

วศ.บ. (วิศวกรรมโลจิสติกส์) 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2555) 

วศ.บ. (วิศวกรรมโลจิสติกส์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ

พรรณี (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2555) 

วศ.บ. (วิศวกรรมโลจิสติกส์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หน่วยกิตรวม 149 หน่วยกิต 137 หน่วยกิต 142 หน่วยกิต 146 หน่วยกิต 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาภาษา 15 หนว่ยกิต 15 หนว่ยกิต 12 หนว่ยกิต 12 หนว่ยกิต 

- กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 3 หนว่ยกิต 3 หนว่ยกิต 3 หนว่ยกิต 3 หนว่ยกิต 

- กลุ่มวชิาสังคมศาสตร ์ 3 หนว่ยกิต 3 หนว่ยกิต 6 หนว่ยกิต 1 หนว่ยกิต 

- กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หนว่ยกิต 6 หนว่ยกิต 7 หน่วยกิต 6 หนว่ยกิต 

- กลุ่มวชิาสร้างเสริมลักษณะนิสัย 3 หนว่ยกิต 3 หนว่ยกิต 2 หนว่ยกิต 2 หนว่ยกิต 

- กลุ่มวชิาเลือกในหมวดวิชาศกึษาท่ัวไป - - - 6 หนว่ยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ 113 หนว่ยกิต 101 หนว่ยกิต 106 หนว่ยกิต 110 หนว่ยกิต 

- กลุ่มวชิาแกน 45 หนว่ยกิต 29 หนว่ยกิต 45 หนว่ยกิต 53 หนว่ยกิต 

- กลุ่มวชิาเอก     

     - วชิาเอกบังคับ 48 หนว่ยกิต 45 หนว่ยกิต 21 หนว่ยกิต 51 หนว่ยกิต 

     - วชิาเอกเลือก 12 หนว่ยกิต 21 หนว่ยกิต 30 หนว่ยกิต 6 หนว่ยกิต 

- กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 8 หนว่ยกิต 6 หนว่ยกิต 10 หนว่ยกิต 240 ชั่วโมง 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนว่ยกิต 6 หนว่ยกิต 6 หนว่ยกิต 6 หนว่ยกิต 
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สรุปผลการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์ และความพงึพอใจของผู้เรยีน 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสตกิส ์

 

หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ท าการส ารวจ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์จากสถานประกอบการต่างๆ และได้ท าการส ารวจความพึงพอใจ

ของผู้เรยีนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2556 จากนักศึกษาสาขาวิชาโลจิสติกส์ที่ใช้หลักสูตรนี้ในปีการศึกษา 2556 – 2559 จากผลการ

ส ารวจสามารถวิเคราะห์ และสรุปผลคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และความพึงพอใจหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 ได้ดังนี ้

 

1. การสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์ 

จากการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐบาล เอกชน 

รัฐวิสาหกิจ และองค์กรอิสระ จ านวนทั้งสิ้น 15 หน่วยงาน โดยได้ท าการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิต

ที่พึงประสงค์ 5 ดา้น ซึ่งประกอบดว้ย 

1. คุณธรรม จริยธรรม ในการท างาน และการด ารงชีวิตในสังคม 

2. ความรู ้ทักษะ และความเช่ียวชาญในวิชาชีพของตน 

3. วิจารณญาณในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างเป็นเหตุเป็นผล ภายใต้ทฤษฎี หรือ

หลักการที่ถูกต้อง 

4. มนุษยสัมพันธ์ที่ดี กับบุคคลรอบข้าง และมีจติส านึกรับผิดชอบตอ่สังคม 

5. ทักษะพ้ืนฐานในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข ทักษะการสื่อสาร และทักษะการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เมื่อท าการวิเคราะห์ผล ซึ่งแสดงในตารางที่ 1 พบว่า หน่วยงานมคีวามตอ้งการคุณลักษณะ

ของบัณฑิตอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน ได้แก่ ความมีคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน และการ

ด ารงชีวิตในสังคม (4.29 คะแนน) ความรู้ ทักษะ และความเช่ียวชาญในวิชาชีพของตน (3.79 

คะแนน) มีวิจารณญาณในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างเป็นเหตุเป็นผล ภายใต้ทฤษฎี หรือ

หลักการที่ถูกต้อง (3.86 คะแนน) และทักษะพื้นฐานในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข ทักษะการ

สื่อสาร และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (4.14 คะแนน) ส่วนทักษะความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

กับบุคคลรอบข้าง และมีจิตส านึกรับผิดชอบตอ่สังคม (4.57 คะแนน) อยู่ในระดับมากที่สุด 
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ตารางที่ 1 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

คุณลักษณะบัณฑิต คะแนนเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

1. คุณธรรม จริยธรรม ในการท างาน และการ

ด ารงชีวิตในสังคม 

4.29 0.44 มาก 

2. ความรู ้ทักษะ และความเช่ียวชาญในวิชาชีพของตน 3.79 0.75 มาก 

3. วิจารณญาณในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่าง

เป็นเหตุเป็นผล ภายใต้ทฤษฎี หรือหลักการที่ถกูต้อง 

3.86 0.83 มาก 

4. มนุษยสัมพันธ์ที่ด ีกับบุคคลรอบข้าง และมจีิตส านึก

รับผิดชอบตอ่สังคม 

4.57 0.52 มากที่สุด 

5. ทักษะพืน้ฐานในการคิดวิเคราะห์เชงิตัวเลข ทักษะ

การสื่อสาร และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.14 0.28 มาก 

หมายเหต ุ ระดับความตอ้งการมากที่สุด 5 คะแนน ระดับความตอ้งการมาก 4 คะแนน 

ระดับความตอ้งการปานกลาง 3 คะแนน ระดับความตอ้งการน้อย 2 คะแนน 

และระดับความตอ้งการน้อยที่สุด 1 คะแนน 

จากผลการส ารวจ เห็นได้ชัดเจนว่าหน่วยงานต่างๆ มีความต้องการบัณฑิตที่มีมนุษย

สัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลรอบข้าง และมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอันดับแรก รวมทั้งยังให้

ความส าคัญกับความมีคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนนิชีวิตอีกด้วย 

 

2. การสํารวจความพงึพอใจหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวศิวกรรมโลจสิติกส์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

จากการส ารวจความพึงพอใจหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส ์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 จากนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ปีการศึกษา 2556 – 

2559 จ านวนทั้งสิ้น 131 ตัวอย่าง ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้หลักสูตรดังกล่าว โดยท าการส ารวจความพึง

พอใจ 5 ดา้นประกอบดว้ย 

1. ความเหมาะสมของเนือ้หาในรายวิชา 

2. รายวิชาตรงตามสาขาวิชาชีพวิศวกรรม 

3. ความทันสมัย สามารถน าไปประยุกต์ใช้ 

4. การปฏิบัตกิารในภาคปฏิบัติ 

5. ความพร้อม และความเหมาะสมของอุปกรณ์/สื่อการสอน 
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เมื่อท าการวิเคราะห์ผล ซึ่งแสดงในตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษาที่ใช้หลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ปี 2551 มีความพึงพอใจมากในเร่ืองของความเหมาะสม

ของเนื้อหาในรายวิชา (4.02 คะแนน) รายวิชาตรงตามสาขาวิชาชีพวิศวกรรม (4.07 คะแนน) ความ

ทันสมัย สามารถน าไปประยุกต์ใช้ (3.88 คะแนน) การปฏิบัติการในภาคปฏิบัติ (3.63 คะแนน) และ

ความพร้อม และความเหมาะสมของอุปกรณ์ส่ือการสอน (3.63 คะแนน) ซึ่งอยูใ่นระดับมาก 

 

ตารางที่ 2 ความพึงพอใจหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโลจสิติกส์  

    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ) เฉลี่ย 

คะแนน S.D. 

ความหมาย 

มากท่ีสุด  มาก 
ปาน

กลาง 
น้อย น้อยท่ีสุด 

1. ความเหมาะสมของเนื้อหาใน

รายวิชา 
20.32 62.70 16.20 0.78 - 4.02 0.63 มาก 

2. รายวิชาตรงตามสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรม 
38.10 46.48 14.29 1.14 - 4.07 0.77 มาก 

3. ความทันสมัย สามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ 
27.94 51.10 19.16 1.80 - 3.88 0.81 มาก 

4. การปฏิบัตกิารในภาคปฏิบัติ 21.37 46.15 26.92 5.56 - 3.63 0.87 มาก 

5. ความพร้อม และความ

เหมาะสมของอุปกรณ์/สือ่การสอน 
12.81 55.56 28.21 3.42 - 3.63 0.74 มาก 

หมายเหต ุ ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 5 คะแนน ระดับความพึงพอใจมาก 4 คะแนน 

ระดับความพึงพอใจปานกลาง 3 คะแนน ระดับความพึงพอใจน้อย 2 คะแนน 

และระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 1 คะแนน 

จะเห็นได้ว่านักศึกษาที่ใช้หลักสูตรดังกล่าว ไมม่ีความพึงพอใจดา้นใดเลยที่อยู่ในระดับมาก

ที่สุด มีเพียงแต่ระดับมากในทั้ง 5 ด้าน ดังน้ันจึงควรมีการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวเพ่ือให้ผู้ใช้

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

ว่าด้วยการจัดการศกึษาระดับปริญญาตร ี

พ.ศ. 2553 

 

เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับปรญิญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นไปดว้ย

ความเรียบร้อยสอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545รวมทั้งมีมาตรฐานและ

คุณภาพสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) 

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ใน

คราวประชุมคร้ังที่ 19 (3/2553) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2553จึงออกขอ้บังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ข้อบังคับน้ีเรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการ 

ศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2553" 

ข้อ 2ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2553เป็นต้นไป  

ข้อ 3บรรดา ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และประกาศอื่นใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วใน

ข้อบังคับน้ีให้ใช้ขอ้บังคับนี้แทน 

ข้อ 4ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ มีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับ

การปฏิบัตติามข้อบังคับน้ี 

 การตีความ การวินิจฉัยปัญหา อธิการบดีจะขอความเห็นชอบจากสภาวิชาการเพ่ือ

ประกอบ การพิจารณาก็ได้ 

ข้อ 5  ในข้อบังคับน้ี 

 “มหาวิทยาลัย”หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 “สภามหาวิทยาลัย”หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 “สภาวิชาการ”หมายความว่า   สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

“คณะหรือวิทยาลัย”หมายความว่า คณะหรือวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนราชการตาม

กฎกระทรวงศกึษาธิการ ว่าดว้ยการจัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

“คณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการประจ าคณะ

หรือวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

“อธิการบดี”หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

พิมพ์สําเนา 
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“คณบดี”หมายความว่า คณบดีคณะหรือวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการตามกฎกระทรวง

ศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

“อาจารย์ที่ปรึกษา”หมายความว่า อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับ

การศึกษาของนักศึกษา โดยค าแนะน าของคณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัย 

“ปีการศึกษา” หมายความว่าระยะเวลาต้ังแต่วันที่  1มิถุนายนของปีหน่ึงถึงวันที่  31

พฤษภาคมของปีถัดไปเป็นหน่ึงปีการศึกษา 

“ภาคการศึกษาปกติ”หมายความว่า ภาคการศึกษาในระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา 

แบ่งออกเป็น 2ภาคการศึกษาปกต ิ1 ภาคการศึกษาปกตมิีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

“ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน” หมายความว่า ภาคการศึกษาในระบบไตรภาคโดย 1 ปี

การศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาเพ่ือปวงชน 1ภาคการศึกษาเพ่ือปวงชน มีระยะเวลาศึกษา

ไมน้่อยกว่า 12 สัปดาห์ 

 

หมวด 1 

การรับเข้าศึกษา 

 

 ข้อ 6 คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าเป็นนักศึกษา   

 ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเว้นแต่หลักสูตรการศึกษาตอ่เน่ือง

จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูงหรือ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่เทียบเท่า 

ข้อ 7 การสอบคัดเลอืกและการคัดเลอืกเป็นนักศึกษา 

7.1 มหาวิทยาลัยจะสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยม ศึกษา

ตอนปลายหรือเทียบเท่าเข้าเป็นนักศึกษาเป็นคราวๆไป ตามประกาศและรายละเอียดที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 

  7.2 มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลอืกผู้ที่ได้รับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า

หรือผู้ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เข้าเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาหน่ึง

สาขาวิชาใดของมหาวิทยาลัยตามระเบียบหรือเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับสาขาวิชานัน้ๆ 

7.3 มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลอืกนักศึกษาจากสถาบัน อุดมศึกษา

อื่นเพ่ือเข้าศึกษาในช้ันปีที่ 2ตามความต้องการของคณะและสาขาวิชา 

ข้อ 8 ประเภทของนักศึกษา  

  8.1 นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 6ซึ่ง

มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรี 
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8.2 นักศึกษาไม่เต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ6ซึ่ง

มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรีในหลักสูตรที่เรียนไมเ่ต็มเวลา 

8.3 นักศึกษาสมทบ หมายถึง นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับให้ลงทะเบียนเรียนและ /

หรือท าการวิจัย โดยไมม่ีสิทธิรับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย 

ข้อ 9 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น    

9.1 มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นซึ่ งมหาวิทยาลัย

เห็นว่ามีวิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัย  

9.2 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนเฉพาะผู้ที่มคีุณสมบัติดังต่อไปนี ้ 

9.2.1 มีคุณสมบัตติามความในข้อ6 

9.2.2 ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีวิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัย

ไมน้่อยกว่าหน่ึงปีการศึกษา 

9.2.3 มีผลการเรียนจากสถาบันเดมิโดยมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยไมน้่อยกว่า

2.00และมีรายวิชาที่ได้เรียนมาแล้วจากสถาบันเดิม เทียบได้กับรายวิชาในมหาวิทยาลัย ตาม

แผนการศึกษาของสาขาวิชาที่จะรับโอนมาไดเ้ป็นหน่วยกิตสะสม ไม่น้อยกว่า24หน่วยกิต และมีค่า

ล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยของรายวิชาที่เทียบโอนทั้งหมดไม่น้อยกว่า2.50ส าหรับระยะเวลาการศึกษา

ต้องไม่เกิน2เท่าของแผนการศึกษา โดยนับต้ังแต่ภาคการศึกษาแรกที่ขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษาจาก

สถาบันเดิม ทั้งน้ีจะต้องมีจ านวนหน่วยกิตที่เรียนในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าคร่ึงหน่ึงของจ านวน

หน่วยกิตรวมทั้งหมดของหลักสูตร 

9.3 การขอโอนมาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยจะต้องปฏิบัติ ดังนี ้ 

9.3.1 ย่ืนค าร้องตอ่มหาวิทยาลัยตามแบบที่ก าหนด โดยสง่ถึงมหาวิทยาลัย

ไมน้่อยกว่า 30 วัน ก่อนเปิดปีการศึกษา  

9.3.2 ติดต่อขอให้สถาบันเดมิจัดส่งระเบียนผลการเรียน และรายละเอียด

เนือ้หารายวิชาที่ไดเ้รียนไปแลว้มายังมหาวิทยาลัยโดยตรง 

9.4 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนโดยความเห็นชอบของคณะ ภาควิชา และ /

หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  

ข้อ 10 การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

ข้อ11 การศึกษาเพ่ือปริญญาที่สอง  

11.1 นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน 

อุดมศึกษาอื่นที่เทียบเท่า อาจขอเข้าศึกษาต่อเพ่ือปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นเป็นการเพ่ิมเตมิได้ 
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11.2 การแสดงความจ านงขอเข้าศึกษาต้องย่ืนค าร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบที่

ก าหนด โดยสง่ถึงมหาวิทยาลัยไมน้่อยกว่า30วัน ก่อนเปิดปีการศึกษา 

11.3 การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับเข้าโดยความเห็นชอบของคณะ 

ภาควิชา และ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  

11.4 การเทียบโอนหน่วยกิต  

11.4.1 รายวิชาที่ไดศึ้กษามาแล้วทั้งหมดในปริญญาเดิม จะได้รับพิจารณา

เทียบโอน เพ่ือใช้ในแผนการศึกษาของสาขาวิชาใหม่ รายวิชาที่โอนหน่วยกิตไมไ่ด้ให้ตัดออก 

11.4.2 การเทียบโอนหน่วยกิตให้น าความตามข้อ 10มาใช้โดยอนุโลม 

11.5 นักศึกษาอาจขอศึกษาในหลักสูตรควบ 2 ปริญญาได้ ตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัย  

ข้อ 12 การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 

12.1 ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและผู้ที่ได้รับคัดเลือกตามข้อ 7ข้อ 9และข้อ 11ไป

รายงานตัวเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยก าหนด พร้อมด้วยหลักฐาน

ต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยประกาศให้ทราบ 

12.2 ผู้ที่ไม่ไปรายงานตัวภายใน10วัน นับจากวันที่ก าหนดให้รายงานตัวจะถือว่า

สละสทิธิ์การเข้าเป็นนักศึกษา 

 

หมวด 2 

การจัดการศึกษา 

 

ข้อ 13 ระบบการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็น 3 รูปแบบ คือ

การศึกษาในระบบ ประกอบด้วย การศึกษาภาคปกติ และการศึกษาเพ่ือปวงชน การศึกษานอก

ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยจัดระบบการศึกษาดังน้ี 

13.1 การศึกษาในระบบ ประกอบดว้ย 

13.1.1การศึกษาภาคปกติ เป็นการจัดการศึกษาในเวลาราชการ ใช้ระบบ

ทวิภาค โดย 1ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2ภาคการศึกษาปกติ 1ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา

ศึกษาไม่น้อยกว่า 15สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการศึกษาภาคฤดูร้อนด้วยก็ได้ ภาค

การศึกษาฤดูร้อนมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8สัปดาห์ โดยก าหนดจ านวนช่ัวโมงเรียน และ

จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาเป็นสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ หรืออาจเทียบ

จ านวนช่ัวโมงและจ านวนหน่วยกิตของรายวิชารวมกันใน 2ภาคการศึกษาฤดูร้อนเท่ากับจ านวน

ช่ัวโมงเรียนและจ านวนหน่วยกิตของรายวิชารวมใน 1ภาคการศึกษาปกตโิดยประมาณ 
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กรณีที่หลักสูตรสาขาวิชาใดประกอบด้วยรายวิชาที่จ าเป็นต้องเปิดสอนใน

ภาค ฤดูร้อน เพ่ือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม หรือกรณีศึกษา

เฉพาะ การบรหิารจัดการรายวิชานัน้ให้ถอืเสมอืนว่าเป็นส่วนหน่ึงของภาคการศึกษาปกติ 

13.1.2 การศึกษาเพ่ือปวงชน เป็นการจัดการศึกษานอกเวลาราชการ ใช้

ระบบไตรภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาเพ่ือปวงชน 1ภาคการศึกษาเพ่ือ

ปวงชนมีระยะเวลาศึกษาไมน้่อยกว่า 12สัปดาห์ โดยก าหนดจ านวนช่ัวโมงและจ านวนหน่วยกิต ของ

รายวิชาเป็นสัดสว่นเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติหรืออาจเทียบจ านวนช่ัวโมงและจ านวน

หน่วยกิตของรายวิชารวมกันใน 3ภาคการศึกษาเพ่ือปวงชนเท่ากับจ านวนช่ัวโมงเรียนและจ านวน

หน่วยกิตของรายวิชารวมใน 2ภาคการศึกษาปกตโิดยประมาณ 

13.2 การศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนด

จุดมุ่งหมาย รูปแบบการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็น

เงื่อนไขส าคัญของการศึกษาส าเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสม

สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม ซึ่งรายละเอียดให้เป็นไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย 

13.3 การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้ เ รียนได้เรียนรู้ด้วย

ตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์สังคม 

สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งความรู้อื่นๆ ส าหรับจ านวนหน่วยกิต และปริมาณการเรียนรู้ของแต่

ละรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 14 หลักสูตรสาขาวิชา โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาประกอบด้วยหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรีโดยมีสัดส่วนจ านวนหน่วยกิตของแตล่ะหมวด

วิชา ดังน้ี 

14.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหมายถึงวิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่าง

กว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ใฝ่ รู้

สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาและการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม

ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถน า

ความรูไ้ปใช้ในการด าเนนิชีวิต และด ารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี 

มหาวิทยาลัย อาจจัดวิชาศึกษาทั่วไป ในลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชา หรือลักษณะ

บูรณาการใดๆก็ได้ โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ในสัดสว่นที่เหมาะสม เพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป  โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
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อน่ึง การจัดวิชาศึกษาทั่วไปส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี(ต่อเน่ือง) อาจได้รับการ

ยกเว้นรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือระดับอนุปริญญาทั้งนี้

จ านวนหน่วยกิต ของรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นดังกลา่ว เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพ่ิมเติม

ในหลักสูตรปรญิญาตรี (ต่อเน่ือง) ต้องไม่น้อยกว่า 30หน่วยกิต 

14.2 หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพและ

วิชาชีพที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม 

ดังน้ี 

14.2.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ

รวมไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 

14.2.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ

รวมไม่น้อยกว่า 114 หน่วยกิต 

14.2.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชา

เฉพาะรวมไมน้่อยกว่า 42 หน่วยกิต 

มหาวิทยาลัยอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู่ 

หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได ้ โดยวิชาเอกต้องมีจ านวนหน่วยกิตไมน้่อยกว่า 30หน่วยกิต และวิชาโท

ต้องมีจ านวนหน่วยกิตไมน้่อยกว่า 15 หน่วยกิต  ซึ่งจะต้องเลือกสาขาวิชาอื่นในกลุ่มวิชาที่ก าหนดใน

หลักสูตร 

กรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ ต้องเพ่ิมจ านวนหน่วยกิตของวิชาเอกที่

สองอีกไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และให้มจี านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 

14.3 หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึงวิชาที่ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้า ใจ ตามที่

ตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลอืกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี

โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 6หน่วยกิต 

มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกติรายวิชาใดในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรีให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถวัดมาตรฐานได ้

ทั้งน้ีนักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และ

เป็นไปตามเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบและแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการเทียบโอนตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

ข้อ 15 การก าหนดรายวิชา เพ่ือความเป็นสากลทางการอุดมศึกษา รายวิชา (Course) ใน

แต่และกลุ่มวิชา ประกอบด้วย เลขประจ ารายวิชา (Course Number) ช่ือรายวิชา (Course Name) 

จ านวนหน่วยกิต จ านวนช่ัวโมงบรรยาย จ านวนช่ัวโมงปฏิบัติ และจ านวนช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเอง 

ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ดังน้ี 
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15.1 เลขประจ ารายวิชา แต่ละรายวิชาประกอบด้วย 2สว่น ส่วนแรกเป็นอักษรย่อ

ของกลุ่มวิชาจ านวนไม่เกิน 4ตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และส่วนที่สองเป็นตัวเลข 3

หลัก ซึ่งตัวเลขหลักร้อยหรือตัวเลขแรกหมายถึงรายวิชาส าหรับช้ันปี หลักสิบหรือตัวเลขที่สอง

หมายถึงรายวิชาในกลุ่มวิชาเดียวกัน และหลักหน่วยหรือตัวเลขที่สามหมายถึงรายวิชาในกลุม่วิชา

เดียวกันที่มีความสัมพันธ์เรียงตามเนื้อหา ตัวอักษรของกลุ่มวิชาใดๆ ให้เป็นไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

15.2 ช่ือรายวิชา เป็นช่ือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ให้ความหมายของรายวิชา

น้ันในกรณีที่ช่ือเหมือนกันให้ใส่หมายเลขต่อท้ายช่ือ ซึ่งแสดงถึงว่าในรายวิชาน้ันมีเนื้อหารายวิชา

สัมพันธ์ต่อเน่ืองกัน 

15.3 จ านวนหน่วยกิต จ านวนช่ัวโมงบรรยาย จ านวนช่ัวโมงปฏิบัติ และจ านวน

ช่ัวโมงศึกษาดว้ยตนเอง ให้ก าหนดเป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 16 

จ านวนช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเองให้คิด 1หน่วยกิตภาคทฤษฎีเท่ากับ 2ช่ัวโมงศึกษา

ดว้ยตนเอง และ 1หน่วยกิตภาคปฏิบัตเิท่ากับ 1ชั่วโมงศึกษาดว้ยตนเอง 

ข้อ 16 การคิดหน่วยกิต มหาวิทยาลัยใช้ระบบหน่วยกิตของรายวิชาในการจัดการศึกษา

จ านวนหน่วยกิตบ่งถึงเชิงปริมาณเนื้อหาการสอนการเรียนและระยะเวลาเป็นช่ัวโมงที่ใช้ของแต่ละ

รายวิชา โดยให้ถอืเกณฑ์ ดังน้ี 

16.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไมน้่อยกว่า 15ช่ัวโมง

ต่อภาคการศึกษาปกต ิให้มีค่าเท่ากับ 1หน่วยกิตระบบทวิภาค 

16.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30ช่ัวโมงต่อภาค

การศึกษาปกต ิให้มีค่าเท่ากับ 1หน่วยกิตระบบทวิภาค  

16.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45ช่ัวโมงต่อภาค

การศึกษาปกต ิให้มีค่าเท่ากับ 1หน่วยกิตระบบทวิภาค 

16.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลา

ท าโครงการหรือกิจกรรมน้ันๆ ไม่น้อยกว่า 45ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1หน่วย

กิต ระบบทวิภาค 

ข้อ 17 จ านวนหน่วยกิต และระยะเวลาการศึกษา 

17.1 หลักสูตรปรญิญาตรี (4ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ใช้เวลา

ศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษาส าหรับ

การลงทะเบียนเรียนไมเ่ต็มเวลา 
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17.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วย

กิตใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 10ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 15  ปี

การศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนไมเ่ต็มเวลา 

17.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 72 

หน่วยกิตใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่เกิน 6 ปี

การศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนไมเ่ต็มเวลา  

หลักสูตรปริญญาตรี(ต่อเน่ือง) จะต้องถือเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรปริญญาตรี 4

ปี และจะต้องสะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีน้ันๆ โดยครบถ้วนและให้

ระบุค าว่า “ต่อเน่ือง” ในวงเล็บต่อท้ายช่ือหลักสูตร 

ทั้งน้ี ให้นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรน้ัน 

ข้อ 18 การลงทะเบียน มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาค

การศึกษาโดยคณะจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาท าหน้าที่แนะน าและให้ค าปรึกษา ตลอดจน

แนะแนวการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการศึกษา และเป็นไปตามเอกัตภาพของแต่ละบุคคล และ

ให้นักศึกษาถอืปฏิบัตติามข้อก าหนด ดังต่อไปนี ้ 

18.1 การลงทะเบียนรายวิชา ให้ด าเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัยหาก

นักศึกษามาลงทะเบียนรายวิชาหลังวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะต้องถูกปรับตามระเบียบว่าด้วย

ค่าธรรมเนียมการศึกษา  

18.2 การลงทะเบียนรายวิชาหลังก าหนด ให้กระท าได้ ภายในระยะเวลาของการ

เพ่ิม-ถอนรายวิชา หากพ้นก าหนดน้ี มหาวิทยาลัยจะยกเลิกสิทธิ์การลงทะเบียนรายวิชาในภาค

การศึกษาน้ัน 

18.3 รายวิชาใดที่เคยไดล้ าดับขั้น C หรือสูงกว่า จะลงทะเบียนรายวิชานัน้ซ้ าอีกไม่ได้ 

18.4 การลงทะเบียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อไดช้ าระค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อม

ทั้งย่ืนหลักฐานการลงทะเบียนรายวิชาตอ่มหาวิทยาลัยแล้ว  

18.5 รายวิชาใดที่ได้รับอักษร I หรือ P นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนรายวิชานัน้ซ้ าอีก 

18 .6 การลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะต้อง

ลงทะเบียนรายวิชา ไมน้่อยกว่า9หน่วยกิต และไมเ่กิน22หน่วยกิต  

ในภาคฤดูร้อน นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่เกิน10หน่วยกิต ส าหรับการ

ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และลงทะเบียนเรียนได้ไมเ่กิน 9 หน่วยกิต ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่

เต็มเวลา 

18.7 ในกรณีที่นักศึกษาจะลงทะเบียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ

ให้คณบดเีป็นผูอ้นุมัติ 
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ในกรณีที่นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาจะลงทะเบียนเกินกว่า 22 หน่วยกิต 

ในภาคการศึกษาปกต ิหรือเกินกว่า10หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน ให้คณบดเีป็นผูอ้นุมัติ 

ส าหรับการลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาปกติ ให้มีจ านวน

หน่วยกิต ลงทะเบียนตามที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชานัน้ 

18.8 การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไข ให้ถือว่าการลงทะเบียนน้ันเป็นโมฆะ และ

รายวิชาที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขน้ันให้ได้รับอักษร W  

18.9 นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษารายวิชาใดๆ เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูน

ความรู้ได้หากอาจารย์ผู้สอน และคณบดีที่รายวิชานัน้สังกัดอยู่ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรและได้

ย่ืนหลักฐานน้ันต่อมหาวิทยาลัย ทั้งน้ีนักศึกษาจะต้องช าระค่าหน่วยกิตรายวิชาน้ัน ตามระเบียบว่า

ดว้ยค่าธรรมเนียมการศึกษา และนักศึกษาจะได้รับอักษร V  

หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนขอรับอักษร V แล้วประสงค์จะเปลี่ยนแปลง เพ่ือ

ขอรับการวัดและประเมินผลเป็นล าดับขั้น  หรืออักษร S หรือ U ให้ปฏิบัติตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

18.10 ในภาคการศึกษาปกติใด หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนด้วยเหตุใดๆ ก็

ตามจะต้องขอลาพักการศึกษาส าหรับภาคการศึกษาน้ัน โดยท าหนังสือขออนุมัติลาพักการศึกษา

ต่อคณบดแีละจะต้องเสยีค่าธรรมเนียมเพ่ือขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษา/เพ่ือรักษาสถานภาพนักศึกษา

ภายใน 15 วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษาหากไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถอนช่ือ

นักศึกษาผู้น้ันจากทะเบียนนักศึกษา 

18.11 อธิการบดอีาจอนุมัติให้นักศึกษาที่ถูกถอนช่ือจากทะเบียนนักศึกษา กลับเข้า

เป็นนักศึกษาใหม่ได้ถ้ามีเหตุผลอันสมควร โดยให้ถือระยะเวลาที่ถูกถอนช่ือน้ัน เป็นระยะเวลาพัก

การศึกษาในกรณีเช่นน้ีนักศึกษาจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา รวมทั้ง

ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่ค้างช าระเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษา อธิการบดีจะไม่อนุมัติให้กลับเข้าเป็น

นักศึกษาตามวรรคก่อน หากพ้นก าหนดเวลาสองปี นับจากวันที่นักศึกษาผู้น้ันถูกถอนช่ือจาก

ทะเบียนนักศึกษา 

18.12 ในกรณีมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาหรือมี

ข้อตกลงเฉพาะราย อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอน

ในสถาบันอุดม ศึกษาอื่นแทนการลงทะเบียนในมหาวิทยาลัย โดยช าระค่าธรรมเนียมตามระเบียบ

ว่าดว้ยค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ได้ 

ข้อ 19 การเพ่ิมและการถอนรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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หมวด 3 

การวัดผลการประเมินผลการศึกษาและการให้สําเร็จการศึกษา 

 

 ข้อ 20 การวัดและประเมินผลการศึกษา  

20.1 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการวัดผลการศึกษาในรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน

ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่าหน่ึงคร้ัง เมื่อได้ท าการประเมินผลการศึกษารายวิชาใดเป็นคร้ังสุดทา้ย

แล้ว ให้ถอืว่าการเรียนรายวิชานัน้สิ้นสุดลง  

20.2 นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยต้องเป็นไปตาม

เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามแผนหรือก าหนดการจัดการเรียนการสอนของรายวิชานัน้ จึงจะมีสทิธิ์ได้รับ

การวัดและประเมินผลในรายวิชานัน้ 

ผู้ไม่มสีทิธิ์ไดรั้บการประเมินผลตามวรรคแรกจะได้รับล าดับขัน้ F หรืออักษร U 

20.3 มหาวิทยาลัยใช้ระบบล าดับขั้น และค่าล าดับขั้นในการวัดและประเมินผล

นอกจากรายวิชาที่ก าหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษร S และ U เป็นล าดับขัน้ ซึ่งไม่มคี่าล าดับขั้น 

20.4 สัญลักษณ์และความหมายของการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ ให้

ก าหนดดังน้ี  

       สัญลักษณ์   ความหมาย  

 A   =        ดเีย่ียม  (EXCELLENT)  

 B+ =      ดมีาก  (VERY GOOD)  

 B     =        ดี  (GOOD)  

 C+ =      ดพีอใช้  (FAIRLY GOOD)  

 C     =        พอใช้  (FAIR)  

 D+ =        อ่อน  (POOR)  

 D   =        อ่อนมาก (VERY POOR)  

 F     =        ตก  (FAILED)  

 S     =        เป็นที่พอใจ (SATISFACTORY)  

 U  =        ไมเ่ป็นที่พอใจ (UNSATISFACTORY)  

 I     =        การวัดผลยังไมส่มบูรณ์(INCOMPLETE)  

 P    =        การเรียนการสอนยังไมส่ิ้นสุด (IN PROGRESS)  

 V    =        ผู้เข้าร่วมศึกษา (VISITOR)  

W   =        การถอนรายวิชา (WITHDRAWN) 
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20 .5 ระบบล าดับขั้น ก าหนดเป็นสัญลักษณ์  A, B+, B, C+, C, D+, D, และ F ซึ่ง

แสดงผลการศึกษาของนักศึกษาที่ไดรั้บการประเมินในแตล่ะรายวิชา และมีค่าล าดับขั้นดังนี ้ 

 ล าดับขั้น  A      มีค่าล าดับขั้นเป็น   4 

 ล าดับขั้น  B+ มีค่าล าดับขั้นเป็น 3.5 

 ล าดับขั้น  B   มีค่าล าดับขั้นเป็น 3 

 ล าดับขั้น  C+ มีค่าล าดับขั้นเป็น 2.5 

 ล าดับขั้น  C   มีค่าล าดับขั้นเป็น 2 

 ล าดับขั้น  D+ มีค่าล าดับขั้นเป็น 1.5 

 ล าดับขั้น  D   มีค่าล าดับขั้นเป็น 1 

 ล าดับขั้น  F   มีค่าล าดับขั้นเป็น 0 

20.6 ระบบอักษร S และ U ใช้เฉพาะบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้วัดและ

ประเมินผลด้วยอักษร S และ U       

20.7 อักษร I เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า นักศึกษาไม่สามารถเข้ารับการวัดผลใน

รายวิชาน้ันให้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ โดยนักศึกษามีหลักฐานแสดงว่ามีเหตุสุดวิสัยบางประการ การให้

อักษร I ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน และการอนุมัติจากคณบดทีี่รายวิชานัน้สังกัดอยู่ 

นักศึกษาจะต้องด าเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพ่ือแก้อักษร I ให้สมบูรณ์

ภายใน 30 วันของภาคการศึกษาถัดไปที่นักศึกษาลงทะเบียนนับจากวันเข้าช้ันเรียน หากพ้นก าหนด

ดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร I เป็นล าดับขัน้ F หรืออักษร U 

20.8 อักษร P เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า รายวิชานัน้ยังมีการเรียนการสอนต่อเน่ือง

อยู่ ยังไม่มีการวัดและประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน ทั้งนีใ้ห้ใช้เฉพาะบางรายวิชาที่

มหาวิทยาลัยก าหนด  

อักษร P จะถูกเปลี่ยนเมื่อได้รับการวัดและประเมินผลแล้วทั้งนี้ไม่เกินวันสุดท้าย

ของก าหนดการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา ภายใน2ภาคการศึกษาปกติถัดไป หากพ้นก าหนด

ดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร P ให้เป็นล าดับขัน้ F หรืออักษร U  

20.9 อักษร V เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า นักศึกษาได้ลงทะเบียนรายวิชาในฐานะ

ผู้เข้าร่วมศึกษา โดยไม่ต้องเข้ารับการวัดและประเมินผลในรายวิชาน้ัน ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนอาจใช้

ดุลยพินิจในการเปลี่ยนอักษร V เป็นอักษร W ได้ 

20.10 อักษร W เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า  

20.10.1 นักศึกษาไดถ้อนรายวิชาที่ลงทะเบียน ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตาม

ข้อ 19 

20.10.2 การลงทะเบียนผิดเงื่อนไขและเป็นโมฆะ ตามข้อ 18.8 
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20.10.3 การเรียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขโดยดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน

ตามข้อ 20.9 

20.10.4 นักศึกษาถูกส่ังพักการศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน  

20.10.5 นักศึกษาลาออกกอ่นวันประกาศผลการเรียน 

20.10.6 มหาวิทยาลัยอนุมัติให้นักศึกษาถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน

อันเน่ืองมาจากเหตุสุดวิสัย หรือตาย ภายหลังระยะเวลาตามข้อ19 

20.11 อักษร S, U, I, P, V และ W จะไม่ถูกน ามาค านวณหาค่าล าดับขั้น

สะสมเฉล่ีย  

20.12 การนับหน่วยกิตสะสม  

20.12.1 รายวิชาที่นักศึกษาได้ล าดับขั้น  A, B+, B, C+, C, D+, D 

หรือ อักษร S เท่านัน้ จึงจะนับหน่วยกิตของรายวิชานัน้ เป็นหน่วยกิตสะสม  

20.12.2 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาใดมากกว่าหน่ึงคร้ัง 

โดยมิไดส้อบตกในรายวิชานัน้ ให้นับหน่วยกิตสะสมได้เพียงครัง้เดยีว และให้นับเฉพาะคร้ังสุดทา้ย 

20.12.3 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาที่ระบุไว้ว่าเป็น

รายวิชาที่เทียบเท่ากัน ให้นับหน่วยกิตสะสมเฉพาะรายวิชาหน่ึงรายวิชาใดเท่านัน้ 

20.13 มหาวิทยาลัยจะค านวณค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากหน่วยกิต และ

ค่าล าดับขั้นของรายวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาไดล้งทะเบียนเรียน 

20.14 ถ้านักศึกษาได้ล าดับขั้นในรายวิชาใด ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละ

หลักสูตรสาขาวิชาได้ก าหนดไว้ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันซ้ าอีก จนได้ล าดับขั้น

เป็นไปตามความตอ้งการของแตล่ะหลักสูตรสาขาวิชานัน้ 

20.15 นักศึกษาที่ไดรั้บอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ไปศึกษาในสถาบันอุดม 

ศึกษาอื่นเป็นการช่ัวคราว อาจขอโอนหน่วยกิตและผลการเรียนมาประเมินรวมกับผลการเรียนใน

มหาวิทยาลัย 

รายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอื่นน้ัน จะต้องมี

จ านวนหน่วยกิตและจ านวนช่ัวโมงภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัย ทั้งในเร่ือง

ของคุณภาพและมาตรฐานหากไมเ่ป็นไปตามนี ้ให้อยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชาและคณะที่นักศึกษา

สังกัด 

ข้อ 21 การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาและค่า

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม 2ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ ส าหรับรายวิชาที่ยังมีผล

การเรียนเป็น“I” ไม่น าหน่วยกิตมารวมหารเฉลี่ย การค านวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้
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น าเอาผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมารวมกัน 

แล้วหารด้วยผลบวกของจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานัน้ๆ 

กรณีที่นักศึกษาสอบตกในรายวิชาใดและต้องเรียนซ้ า ให้นับรวมทั้งหน่วยกิตที่สอบตกและ

เรียนซ้ ารายวิชานัน้เพ่ือใช้เป็นตัวหาร 

กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ ากับรายวิชาที่สอบได้ต่ ากว่า “C” หรือเรียนรายวิชาที่

ระบุไว้ในหลักสูตรที่เทียบเท่า ให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน

ครัง้สุดทา้ยเท่านัน้ 
 

หมวด 4 

การลา การย้ายสาขา และการพ้นสภาพ 
 

ข้อ  22 การลา 

22.1 การลาป่วย 

นักศึกษาผู้ใดที่ป่วย จนไม่สามารถเข้าช้ันเรียนในช่ัวโมงเรียนได้ ให้ย่ืนใบลาต่อ

อาจารย์ผู้สอน ในกรณีที่ นักศึกษาป่วยติดต่อกันต้ังแต่ 7วันขึ้นไป ให้ย่ืนใบลาตามแบบของ

มหาวิทยาลัยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมด้วยใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ 

หรือจากสถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุข รับรอง แล้วน าไปขออนุญาตต่ออาจารย์

ผู้สอน 

22.2 การลากิจ 

นักศึกษาผู้ใดมีกิจจ าเป็นไม่สามารถเข้าช้ันเรียนในช่ัวโมงเรียนได้ ให้ย่ืนใบลาผ่าน

อาจารย์ที่ปรึกษา แล้วน าไปขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอน ล่วงหน้าอย่างน้อย1วัน หากไม่สามารถ

ย่ืนใบลา ลว่งหน้าได ้ให้ย่ืนวันแรกที่เข้าช้ันเรียน 

22.3 การลาพักการศึกษา 

22.3.1 นักศึกษาจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได ้ดังกรณีต่อไปนี้ 

(1) ถูกเรยีกพล ระดมพล หรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร 

(2) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใดซึ่ง

มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 

(3) เจ็บป่วยหรือประสบอุบัตเิหตุ 

(4) เมื่อถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน 

(5) เหตุผลอื่นๆ ที่คณะเห็นสมควร 



- 134 - 

22.3.2 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษา ตลอดหน่ึงภาคการศึกษา

ปกติหรือมากกว่า ให้ย่ืนใบลาตามแบบของมหาวิทยาลัย ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาถึงคณบดีเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติ แล้วแจ้งมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบต่อไป 

22 .3 .3 นักศึกษาที่ลาพัก หรือถูกสั่งพักการศึกษาตลอดหน่ึงภาค

การศึกษาปกติหรือมากกว่า จะต้องช าระค่าธรรมเนียมเพ่ือรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาค

การศึกษาปกต ิ

22.4 การลาออก 

นักศึกษาผู้ประสงค์จะขอลาออกต้องย่ืนใบลาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาถึงคณบดแีล้ว

เสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ข้อ 23 การย้ายสาขาวิชา  

23.1 การย้ายสาขาวิชาภายในคณะให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสาขาวิชานัน้ 

23.2 การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

23.2.1 นักศึกษาจะขอย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นได้ ต่อเมื่อได้รับความ

เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรกึษาและคณบดคีณะเดิม และได้เรียนตามแผนการศึกษาในสาขาวิชาเดิม

มาแลว้ไม่น้อยกว่าสองภาคการศึกษาปกตทิั้งนีไ้มนั่บภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกส่ังพักการศึกษา 

23.2.2 การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะ

น้ัน ซึง่ท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 

23.2.3 การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะที่จะรับย้าย

ไปสังกัดพิจารณาอนุมัติ 

23 .2 .4 การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่ น จะสมบู รณ์ ต่อ เมื่อ ได้ช าระ

ค่าธรรมเนียมการย้ายสาขาวิชา และได้รับการเปลี่ยนรหัสประจ าตัวใหม่แลว้  

 23.3 เมื่อนักศึกษาได้ย้ายสาขาวิชาแล้ว รายวิชาที่เคยเรียนมาทั้งหมด จะน ามาค านวณหา

ค่าล าดับขั้นสะสมเฉล่ียในสาขาวิชาใหม่ด้วย 

ข้อ 24 การพ้นสถานภาพนักศึกษา 

นักศึกษาจะพ้นสถานภาพนักศึกษาดว้ยเหตุดังต่อไปนี้ 

24.1 ตาย 

24.2 ลาออก 

24.3 โอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 

24.4 พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเน่ืองมาจากเกณฑก์ารวัดผล ตามข้อ 25 

24.5 ไม่มาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด และมิได้ลาพัก

การศึกษาภายใน 30วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ 
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24.6 ถูกลบช่ือออกจากการเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยวินัย

นักศึกษา 

24.7 มีเวลาศึกษาเกินระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาตามข้อ 26 

24.8 ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ข้อ 25 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเน่ืองมาจากเกณฑก์ารวัดผล 

  25.1 นักศึกษาภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่

ในเกณฑ์ขอ้ใดข้อหน่ึง ดังต่อไปนี้ 

25.1.1 ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1 .60 เมื่อสิ้นภาค

การศึกษาปกตทิี่ 2นับตัง้แตเ่ร่ิมเข้าศึกษา 

25.1.2 ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1 .80เมื่อสิ้นภาค

การศึกษาปกติที่ 4,ที่ 6, ที่ 8, ที่ 10, ที่ 12, และที่ 14นับต้ังแต่เร่ิมเข้าศึกษา กรณีเรียนหลักสูตร 4ปี

เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติที่ 4, ที่ 6, ที่ 8, ที่ 10, ที่ 12, ที่ 14, ที่ 16 และที่ 18 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา 

กรณีหลักสูตร 5 ปี และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกตทิี่ 4 และที่ 6 นับตัง้แตเ่ร่ิมเข้าศึกษา กรณีหลักสูตร 

(ต่อเน่ือง) 

25.1.3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด แต่ยังได้รับค่า

ระดับคะแนนเฉล่ียต่ ากว่า 1.80 

25.1.4 ใช้เวลาศึกษาเกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ กรณีเรียนหลักสูตร 4 ปี 

เกิน20ภาคการศึกษาปกติ กรณีหลักสูตร 5 ปี และเกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ กรณีเรียนหลักสูตร

(ต่อเน่ือง) 

25.2 นักศึกษาภาคการศึกษาเพ่ือปวงชน นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อ

อยู่ในเกณฑ์ขอ้ใดข้อหน่ึง ดังต่อไปนี้ 

25.2.1 ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1 .60 เมื่อสิ้นภาค

การศึกษาเพ่ือปวงชนที่ 3 นับตัง้แตเ่ร่ิมเข้าศึกษา 

25.2.2 ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1 .80 เมื่อสิ้นภาค

การศึกษาเพ่ือปวงชนที่ 6, ที่ 9, ที่ 12, ที่ 15 ,ที่ 18 และที่ 21 นับต้ังแต่เร่ิมเข้าศึกษา กรณีเรียน

หลักสูตร 4 ปี เมื่อสิ้นภาคการศึกษาเพ่ือปวงชนที่ 6, และที่ 9 นับต้ังแต่เร่ิมเข้าศึกษากรณีหลักสูตร

(ต่อเน่ือง) 

25.2.3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด แต่ยังได้รับค่า

ระดับคะแนนเฉล่ียต่ ากว่า 1.80 

25.2.4 ใช้เวลาศึกษาเกิน 24 ภาคการศึกษาเพ่ือปวงชน กรณีเรียนหลักสูตร 

4 ปี เกิน 12 ภาคการศึกษาเพ่ือปวงชน กรณีเรยีนหลักสูตร(ต่อเน่ือง) 
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25.3 การให้โอกาสเรียนในระยะทดลองดูความสามารถ (Probation) ในกรณีที่

นักศึกษาคนใดมีผลการประเมินได้คะแนนเฉล่ียสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2 หรือต่ า

กว่า1.80ในภาคการศึกษาที่ 4 หรือที่ 6 หรือภาคการศึกษาใดที่มีผลให้นักศึกษาผู้น้ันพ้นจากสภาพ

การเป็นนักศึกษา เพ่ือป้องกันการสูญเปล่าทางการศึกษา ที่รัฐสนับสนุนและการเสยีโอกาสทางการ

ศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้โอกาสนักศึกษาผู้น้ันได้ทดลองเรียนรายวิชาใหม่

เพ่ิมเติมเพ่ือที่จะสามารถท าคะแนนเฉลี่ยสะสมให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด โดยอาจให้

โอกาสนักศึกษาเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนหรือภาคการศึกษาถัดไป จ านวนวิชาและจ านวนหน่วย

กิต ที่จะเรียนเพ่ิมให้อยูใ่นดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัติจากคณบดี 

25.4 การเลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมเพ่ือท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00

กรณีที่นักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแลว้ และไดค้่าระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้นักศึกษาเรียนรายวิชาเพ่ิมเพ่ือท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสมให้ถึง 2.00 ทั้งน้ี ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ 17 จึงจะถือว่านักศึกษาผู้น้ันมีคุณสมบัติ

ครบถ้วนทุกข้อของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

25.5 นักศึกษาทุจริตในการสอบ นักศึกษาที่ทุจริตหรือร่วมทุจริตในการสอบ

รายวิชาใด ให้นักศึกษาผู้น้ันได้รับผลการเรียนในรายวิชาน้ันเป็น “F” และให้มหาวิทยาลัยพิจารณา

โทษตามวินัยนักศึกษา 
 

หมวด 5 

การเสนอให้สําเร็จการศึกษา 
 

 ข้อ 26 ระยะเวลาส าเร็จการศึกษา นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาได้ต้องมีระยะเวลาศึกษา 

ดังน้ี 

26.1 หลักสูตรปรญิญาตรี (4 ปี) ส าเร็จการศึกษาไดไ้ม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ

ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมก่่อน 9 ภาคการศึกษาเพ่ือปวงชน และไมก่่อน 14 ภาค

การศึกษาปกต ิส าหรับการลงทะเบียนเรียนไมเ่ต็มเวลา 

26.2 หลักสูตรปรญิญาตรี (5 ปี) ส าเร็จการศึกษาไดไ้มก่่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ

ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่กอ่น 12ภาคการศึกษาเพ่ือปวงชน และไมก่่อน 17 ภาค

การศึกษาปกต ิส าหรับการลงทะเบียนเรียนไมเ่ต็มเวลา 

26.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 4 ภาคการศึกษา

ปกติส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาเพ่ือปวงชน และไม่ก่อน 8

ภาคการศึกษาปกต ิส าหรับการลงทะเบียนเรียนไมเ่ต็มเวลา 
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ข้อ 27 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกขอ้ ดังน้ี 

27.1 มีความประพฤติดี 

27.2 สอบได้ในรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาเอกและเงื่อนไขที่

ก าหนด ของสาขาวิชานัน้ 

27.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2 .00 และได้ค่า

ล าดับขั้นสะสมเฉล่ียในวิชาเอก ไมน้่อยกว่า 2.00 ดว้ย 

27.4 มีระยะเวลาส าเร็จศึกษาตามข้อ 26 

การเสนอส าเร็จการศึกษา ให้ นักศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะส าเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตรด าเนินการขอส าเร็จการศึกษาตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด กรณีที่

นักศึกษาผู้ใดไม่ประสงค์จะขอส าเร็จการศึกษาด้วยเหตุหน่ึงเหตุใด มหาวิทยาลัยอาจพิจารณา

อนุมัติค าขอเป็นกรณีพิเศษก็ได้ทั้งน้ี จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปรญิญาตรี 

ข้อ 28 เกณฑ์การให้ผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันปริญญาตรีไดรั้บปริญญาตรีเกียรตินิยม ผู้ส าเร็จ

การศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ว่าด้วยการให้ผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันปริญญาตรีไดรั้บปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหน่ึงและปรญิญา

ตรีเกียรตินิยมอันดับสอง พ.ศ. 2553 
 

หมวด 6 

การให้เหรยีญรางวัลแก่ผู้เรยีนด ี
 

 ข้อ 29 การให้รางวัลแก่ผู้เรียนดีให้คณะเสนอช่ือนักศึกษาภาคการศึกษาปกติที่เรียนดีต่อ

มหาวิทยาลัย เพ่ือขอรับเหรียญรางวัลเรียนดตีลอดหลักสูตรและเหรียญรางวัลเรยีนดปีระจ าปี ตาม

เงื่อนไขต่อไปนี้ 

29.1 เหรียญรางวัลเรียนดตีลอดหลักสูตร 

29.1.1 เหรียญทอง 

(1) ส าหรับหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดตีลอด

หลักสูตรโดยใช้เวลาเรียนภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษา ทั้งนี้ไม่นับรวมภาค

การศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ไม่เคยได้รับล าดับขั้น F หรืออักษร U หรือเรียนซ้ าใน

รายวิชาใด และมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉล่ียทั้งหมดต้ังแต่ 3.75 ขึน้ไป 
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(2) ส าหรับหลักสูตรต่อเน่ือง ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีตลอดหลักสูตรโดยใช้

เวลาเรียนภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาทั้งนีไ้ม่นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติ

ให้ลาพักการศึกษาไม่เคยไดรั้บล าดับขั้น F หรืออักษร U หรือเรียนซ้ าในรายวิชาใดทั้งในสถาบันเดิม

และในมหาวิทยาลัย และมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉล่ียจากสถาบันเดมิและมหาวิทยาลัยแตล่ะแห่งต้ังแต่ 

3.75 ขึน้ไป 

29.1.2 เหรียญเงิน 

(1) ส าหรับหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดตีลอด

หลักสูตรโดยใช้เวลาเรียนภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษา ทั้งนี้ ไม่นับรวมภาค

การศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ไม่เคยได้รับล าดับขั้น F หรืออักษร U หรือเรียนซ้ าใน

รายวิชาใดและมีค่าล าดับขัน้สะสมเฉล่ียทั้งหมดต้ังแต่ 3.50 ถึง 3.74 

(2) ส าหรับหลักสูตรต่อเน่ือง ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีตลอดหลักสูตรโดยใช้

เวลาเรียนภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาทั้งนีไ้ม่นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติ

ให้ลาพักการศึกษาไมเ่คยได้รับล าดับขั้น F หรืออักษร U หรือเรียนซ้ าในรายวิชาใดทั้งในสถาบันเดิม

และในมหาวิทยาลัยและมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากสถาบันเดมิและมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งต้ังแต่

3.50 ถึง 3.74 

29.2 เหรียญรางวัลเรียนดปีระจ าปี 

29.2.1  เหรียญทองแดง 

(1) ส าหรับหลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 5 ปี และหลักสูตรต่อเน่ืองให้แก่

นักศึกษาที่ เรียนดีประจ าปีการศึกษาหน่ึงๆโดยลงทะเบียนเรียนสองภาคการศึกษาปกติในปี

การศึกษาน้ัน ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิตไม่เคยได้รับล าดับขั้น  F หรืออักษร U ในปีการศึกษาน้ัน 

และต้องมีค่าล าดับขัน้สะสมเฉล่ียในปีการศึกษาน้ัน ต้ังแต่ 3.50 ขึน้ไป 

(2) จะต้องไม่เคยถูกส่ังพักการศึกษาเพราะกระท าผิดวินัยนักศึกษา     

(3) ไม่เคยมีวิชาใดได้ล าดับขั้นต่ ากว่า C และไม่เคยเรียนเพ่ือปรับระดับ

คะแนน 

ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน  พ.ศ. 2553 

 

            ร้อยตรีประพาส  ลมิปะพันธุ์ 

           (ประพาส  ลมิปะพันธุ์) 

 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2553 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี

เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.

2547ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราวประชุมคร้ังที่ 56 (5 /2553) 

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2553จึงมีมติออกขอ้บังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ 1 ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัด

การศึกษาระดับปรญิญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553” 

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 18.6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามว่าด้วย

การจัดการศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2553 และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ทน 

 “18.6 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาจะต้อง

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาไมน้่อยกว่า 9 หน่วยกิต และไมเ่กิน 22 หน่วยกิต 

 ในภาคฤดูร้อน นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ส าหรับ

การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และการลงทะเบียนเรียนไมเ่ต็มเวลา” 

ข้อ 3 ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็น ข้อ 20.16 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ว่าดว้ย การจัดการศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2553 

 “20.16 ส าหรับหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพก ากับ ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาให้

เป็นไปตามเงื่อนไขของสภาวิชาชีพน้ัน” 

 

 

 

 
 
 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2553 

 

ร้อยตรีประพาส ลิมปะพันธุ์ 

(ประพาส ลมิประพันธุ์) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

พิมพ์สําเนา  
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 

 

1.ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นางสาวธณิดา โขนงนุช 

           (ภาษาอังกฤษ)   MissThanida Khanongnuch 

2.  ตําแหน่งปัจจุบัน   อาจารย์ 

3.  สถานที่ทํางานที่สามารถติดต่อได้สะดวก 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  

 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 

 Tel: 055-282792    Fax: 055-282792  

 Mobile: 08-4891-7175  E-mail: Thanida02@gmail.com 

4.  ประวัติการศึกษา  

วศ.ม. (วิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต) สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และระบบห่วงโซอุ่ปทาน 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาตสิิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 วศ.บ. (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

5.  สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพเิศษ 

 การวางผังโรงงานอุตสาหกรรม การจัดการสนิค้าคงคลังและคลังสินค้า การจัดการโลจสิติกส์ 

6.  ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทํางาน 

 ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 

 หัวหน้าโครงการวิจัย : ช่ือโครงการวิจัย 

(1) การศึกษาระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานมันส าปะหลังในจังหวัดพิษณุโลก ทุนส านักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัยแห่งชาติ (วช.56) 

(2) การศึกษาระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานยางพาราในจังหวัดพิษณุโลก  ทุนส านักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัยแห่งชาติ (วช.57) 

(3) การศึกษาระบบโลจิสติกส์ของมันส าปะหลังในจังหวัดพิษณุโลกเพ่ือการส่งออกผ่านเขต

การค้าชายแดนไทย-ลาวตามเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก ทุน

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแห่งชาติ (วช.58) 

(4) การศึกษาระบบโลจิสติกสเ์พ่ือการส่งออกผ่านเขตการค้าชายแดน กรณีศึกษา เขตการค้า

ชายแดนไทย-ลาวช่องภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์ ทุนส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจ ัย

แห่งชาติ (วช.59) 

(5) การจัดการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์เพ่ือให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ต่ าที่สุดด้วยวิธี การฮิวริสติกส ์

กรณีศึกษา อ.ส.ค. จังหวัดสุโขทัย ทุนส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแห่งชาติ (วช.60) 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและท าเสร็จแล้ว :  

(1) ธณิดา โขนงนุชและคณะ. การศึกษาระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานมันส าปะหลัง          

อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ.

2553; 17-19 ตุลาคม พ.ศ.2555; โรงแรมเมธาวลัย. เพชรบุรี; 2553. หน้า 1983-1944. 

(2) ธณิดา โขนงนุชและคณะ. การศึกษาระบบการจัดการโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

ไม้ : กรณีศึกษา. การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจ าปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และ   

โซ่อุปทาน คร้ังที่ 13; 21-24 พฤศจิกายน พ.ศ.2556; โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนช่ัน

เซ็นเตอร์. ขอนแก่น; 2556. หน้า 63-68. 

(3) ธณิดา โขนงนุชและคณะ. การประยุกต์ใช้หลักการบริหารคุณภาพเพ่ือการจัดการ         

โลจิสติกส์ในธุรกิจร้านอาหารขนาดกลาง. การประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” 

ประจ าปี 2558; 13-14 กุมภาพันธ์ 2558; มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวัง

จันทร)์. พิษณุโลก; 2558. หน้า 590-595. 

(4) ธณิดา โขนงนุช. การพัฒนาทักษะนักศึกษารายวิชาระบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับโลจิสติกส ์

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556. การประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” ประจ าปี 2558; 

13-14 กุมภาพันธ์ 2558; มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทร์). พิษณุโลก ; 

2558. หน้า 250 - 263. 

(5) ธณิดา โขนงนุช. การศึกษาระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานมันส าปะหลังในจังหวัด

พิษณุโลก. การประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” ประจ าปี 2558; 13-14 กุมภาพันธ์ 

2558; มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทร์). พิษณุโลก ; 2558. หน้า 581-

589. 

(6) ธณิดา โขนงนุช. การศึกษาระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานยางพาราในจังหวัดพิษณุโลก. 

การประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” ประจ าปี 2558; 13-14 กุมภาพันธ์ 2558; 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทร์). พิษณุโลก; 2558. หน้า 550-555. 

(7) ธณิดา โขนงนุช. การศึกษาโซ่อุปทานอ้อยและน้ าตาลของจังหวัดอุตรดิตถ์ กรณีศึกษา: 

บริษัท น้ าตาลไทยเอกลักษณ์  จ ากัด. ราชภัฏวิจัย คร้ังที่  3 ประจ าปี  2558; 20-22 

พฤษภาคม 2558; มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. นครศรีธรรมราช; 2558. 

(8) ธณิดา โขนงนุช. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ คร้ังที่ 1 ประจ าปี 

2558; 24 - 26 มิถุนายน 2558; มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. กรุงเทพฯ; 2558. 

(9) ธณิดา โขนงนุชและคณะ. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ คร้ังที่ 2 

ประจ าปี 2559; 25-26 ตุลาคม 2559; มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. ภูเก็ต; 2559. 
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           (ภาษาอังกฤษ)   Asst. Prof. Dr.Alongkorn Muangwai 

2.  ตําแหน่งปัจจุบัน   อาจารย์ 

3.  สถานที่ทํางานที่สามารถติดต่อได้สะดวก 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  

 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 

 Tel: 055-282792    Fax: 055-282792  

 Mobile: 08-9835-0866 E-mail: alongkornm25@gmail.com 

4.  ประวัติการศึกษา  

ปร.ด. (วิศวกรรมศาตรมดุษฎีบัณฑิต) สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ 

  มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศไทย 

 วศ.ม. (วิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต) สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ 

  มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศไทย 

 วศ.บ. (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

  มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศไทย 

5.  สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพเิศษ 

 การวางแผนและควบคุมการผลติ การจัดการโลจสิติกส์และโซอุ่ปทาน 

6.  ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทํางาน 

 ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 

หัวหน้าโครงการวิจัย : ช่ือโครงการวิจัย 

(1) การจัดการห่วงโซ่อุปทานส าหรับผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้  อ าเภอบางระก า จังหวัด

พิษณุโลก ทุนส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแห่งชาติ (วช.54) 

(2) การวิเคราะห ์เชิงปริมาณเพื ่อการจัดการโซ่อ ุปทานอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาล 

กรณีศึกษา โรงงานอ้อยและน้ าตาล จังหวัดอุตรดิตถ์ ทุนส านักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัยแห่งชาติ (วช.60) 

งานวิจยัที่เกี่ยวข้องและท าเสร็จแล้ว : 

(1) อลงกรณ์ เมืองไหวและคณะ. การศึกษาระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานมันส าปะหลัง อ.วัด

โบสถ์ จ.พิษณุโลก. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจ าปีพ.ศ.2553; 

17-19 ตุลาคม พ.ศ.2555; โรงแรมเมธาวลัย. เพชรบุรี; 2553. หน้า 1983-1944. 

(2) อลงกรณ์  เมืองไหวและคณะ. การศึกษาระบบการจัดการโซ่อุปทานอุตสาหกรรม

เฟอร์นิเจอร์ไม้ : กรณี ศึกษา . การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจ าปีด้านการจัดการ        
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โลจิสติกสแ์ละโซ่อุปทาน ครั้งที่ 13; 21-24 พฤศจิกายน พ.ศ.2556; โรงแรมเซ็นทาราแอนด์

คอนเวนช่ันเซ็นเตอร์. ขอนแก่น; 2556. หน้า 63-68. 

(3) อลงกรณ์ เมืองไหวและคณะ. การประยุกต์ใช้หลักการบริหารคุณภาพเพ่ือการจัดการโลจิ

สติกส์ในธุรกิจร้านอาหารขนาดกลาง. การประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” ประจ าปี 

2558; 13-14 กุมภาพันธ์ 2558; มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทร์). 

พิษณุโลก; 2558. หน้า 590-595. 

(4) อลงกรณ์ เมืองไหวและคณะ. การพยากรณ์ความต้องการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ด าเนินงาน กรณีศึกษาคลังพัสดุทางการแพทย์โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก . 

การประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” ประจ าปี  2558; 13-14 กุมภาพันธ์ 2558; 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทร์). พิษณุโลก; 2558. หน้า 542-549. 

(5) อลงกรณ์ เมืองไหวและคณะ. การศึกษาระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานยางพาราในจังหวัด

พิษณุโลก. การประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” ประจ าปี 2558; 13-14 กุมภาพันธ์ 

2558; มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทร์). พิษณุโลก; 2558. หน้า 550-555. 

(6) อลงกรณ์ เมืองไหวและคณะ. การศึกษาระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานมันส าปะหลังใน

จังหวัดพิษณุ โลก. การประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” ประจ าปี  2558; 13-14 

กุมภาพันธ์ 2558; มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทร)์. พิษณุโลก; 2558. หน้า 

581-589. 

(7) อลงกรณ์ เมืองไหว. รูปแบบการเรียนที่เหมะสมส าหรับรายวิชาโลจิสติกสแ์ละโซ่อุปทานใน

งานอุตสาหกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556.  การประชุมวิชาการ “พิบูลสงคราม

วิจัย” ประจ าปี 2558; 13-14 กุมภาพันธ์ 2558; มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวัง

จันทร)์. พิษณุโลก; 2558. หน้า 244 - 249 

(8) อลงกรณ์ เมืองไหว. การศึกษาโซ่อุปทานอ้อยและน้ าตาลของจังหวัดอุตรดติถ์ กรณีศึกษา: 

บริษัท น้ าตาลไทยเอกลักษณ์  จ ากัด. ราชภัฏวิจัย ค ร้ังที่  3 ประจ าปี  2558; 20-22 

พฤษภาคม 2558; มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. นครศรีธรรมราช; 2558. 

(9) อลงกรณ์ เมืองไหว. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 

2558; 24 - 26 มิถุนายน 2558; มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. กรุงเทพฯ; 2558. 

(10) อลงกรณ์ เมืองไหวและคณะ. การแก้ปัญหาการจัดเซลล์การผลิตแบบพลวัตที่ พิจารณา

การก าหนดพนักงานดว้ยวิธีการเชิงพันธุกรรม. การประชุมวิชาการระดับชาติดา้นเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 2; 19 ตุลาคม 2559; มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 

อุบลราชธานี; 2559 
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(11) อลงกรณ์ เมืองไหวและคณะ. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ คร้ังที่ 

2 ประจ าปี 2559; 25-26 ตุลาคม 2559; มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. ภูเก็ต; 2559. 

(12) อลงกรณ์ เมืองไหวและ ขวัญนิธิ ค าเมือง. การจัดเซลล์การผลิตแบบเซลลูลาร์โดยการ

ก าหนดพนักงานในการท างานด้วยวิธีเมตาฮิวริสติกส์. วารสาร Rajabhat Journal of Science, 

Humanities & Social Sciences, 2017, 18(1), pp 71-81. 

(13) A Genetic Algorithm for Virtual Cell Formation Problem. In Proceedings of 12th   

Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE 12), 2008, (pp.  

369-374) 
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 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  

 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 

 Tel: 055-282792     Fax: 055-282792  

 Mobile: 08-2167-3395  E-mail: Hathaithanok@gmail.com 

4.  ประวัติการศึกษา  

วศ.ม. (วิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต) สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ 

  มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศไทย 

 วศ.บ. (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

  มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศไทย 

5.  สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพเิศษ 

 การวางผังโรงงานอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซอุ่ปทาน การวางแผนและ

ควบคุมการผลติ การจัดตารางการผลติ 

6.  ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทํางาน 

 ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 

 (1) Pongcharoen, P., Puangyeam, H., Pawinand, K., Vitayasak, S. and Khadwilard, A. 

Artificial Bee Colony with Random Key Technique for Production Scheduling in Capital 

Goods Industry. Proceedings of the International Conference on Industrial Technology 

and Management 2012. Phuket, Thailand. 

 (2)หทัยธนก พวงแย้ม, เขมมิการ์ พาหวิน, อภิรักษ์ ขัดวิลาศ, ศรีสัจจา วิทยศักดิ์ และ ภูพงษ์ 

พงษ์เจริญ. การจัดตารางการผลิตด้วยแนวคิดฝูงผึ้งที ่มีการล าดับความส าคัญแบบสุ่ม. 

Proceedings การประชุมทางวิชาการ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที ่ 8. มหาวิทยาลัยนเรศวร , 

พิษณุโลก. 

(3) Puongyeam, H., Pongcharoen, P., and Vitayasak, S. (2013). Application of Krill Herd 

(KH) Algorithm for Production Scheduling in Capital Goods Industries. The International 

Conference on challenges in IT, Engineering and Technology (ICCIET’2014)” 17-18 June 

2014, Phuket, Thailand. 
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2.  ตําแหน่งปัจจุบัน     อาจารย์ 

3.  สถานที่ทํางานที่สามารถติดต่อได้สะดวก 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  

 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 

 Tel: 055-282792     Fax: 055-282792  

 Mobile: 08-7314-0051   E-mail: wachira.tran@psru.ac.th 

4.  ประวัติการศึกษา  

วศ.ม.  (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมขนสง่) 

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย 

วศ.บ.  (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  

  มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศไทย 

5.  สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพเิศษ 

 แบบจ าลองการขนส่งและจราจร ระบบการขนส่งแบบย่ังยืน ระบบการขนส่งและจราจร

อัจฉริยะ ระบบการขนสง่โดยไมใ่ช้เคร่ืองยนต์ การวางแผนดา้นการขนสง่ การจัดการ         โล

จิสติกส์และห่วงโซอุ่ปทาน 

6.  ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทํางาน 

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 

 (1) Settasuwacha, D., Pochan, J., & Wichitphongsa, W. (2 0 16 ) .  The Study of Road 

Safety in Small Urban Area: A Case Study of Pai District, Mae Hongson Province. 

Journal of Srivanalai Vijai, 6(1), 129-141. 

 (2) Pochan, J., Settasuwacha, D., Wichitphongsa, W., & Phongsaksri, J. (2 0 16 ) . An 

Analysis of the Proportion of Investment by the Mission for Excellence University Using 

Pair-Wise Comparison and Analytic Hierarchy Process. Journal of Srivanalai Vijai, 6(2),   

1-10. 

 (3) วชิระ วิจิตรพงษา, เจษฎา โพธิ์จันทร์, สัจจากาจ จอมโนนเขวา และ ปรีดา พิชยาพันธ์.  

 แบบจ าลองการเลือกรูปแบบการขนสง่สินค้าระหว่างเมือง กรณีศึกษา รถไฟความเร็วสูงสาย

กรุงเทพ – พิษณุโลก. การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่

อุปทาน คร้ังที่ 16, 2559.  
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 (1) เกรียงไกร อรุโณทยานันท์, อรรถวิทย์ อุปโยคิน , และ วชิระ วิจิตรพงษา. ปัจจัยที ่มี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกรูปแบบการเดินทางของผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะ เพื่อ

ส่งเสริมการเดินทางแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. การประชุม

วิชาการโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 21, 2559. 

 (4) นัฐพร นวกิจรังสรรค์, เจษฎา โพธิ์จันทร์, วชิระ วิจิตรพงษา และ ฐิติวัชร์ ตันสวัสดิ ์. 

ปัจจัยที่มีผลกับการใช้พลังงานในการขนส่งในภาคเหนือของประเทศไทย. การประชุมวิชาการ

โยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 21, 2559. 

 (5) วชิระ วิจิตรพงษา, นพดล กรประเสริฐ, ปาลินี สุมิตสวรรค์ และ เจษฏา โพธิ์จันทร์. การ

ประเมินประสิทธิภาพและความคุ ้มค่าของทางแยกแบบจ ากัดการข้ามและกลับ รถ : 

กรณีศึกษาทางแยกบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา. การประชุมการประชุมวิชาการขนส่ง

แห่งชาติ คร้ังที่ 10, 2559. 

 (6) กิตติ ขติยะสุนทร, ชนิดา ใสสุขสอาด, บุญยานุช ด าเนินนิรันดร์, อรรถวิทย์ อุปโยคิน 

และ วชิระ วิจิตรพงษา. ปัจจัยที่มีผลต่การเลือกใช้ทางด่วนของจังหวัดเชียงใหม่. การประชุม

วิชาการขนส่งแห่งชาติ คร้ังที่ 10, 2559. 

 (7) วชิระ วิจิตรพงษา, ปรีดา พิชยาพันธ์ และ อรรถวิทย์ อุปโยคิน. แบบจ าลองการเลือก

รูปแบบการขนส่งสนิค้าระหว่างเมือง” กรณีศึกษา รถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพ-เชียงใหม่. 

การประชุมวิชาการด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย คร้ังที่ 2, 2558. 

 (8) ปรีดา พิชยาพันธ์, อรรถวิทย์ อุปโยคิน และ วชิระ วิจิตรพงษา. แบบจ าลองการเลือก

รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างเมือง” กรณีศึกษา รถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพ-

เชียงใหม่. การประชุมวิชาการด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย คร้ังที่  2, 2558. 

 (9) อรรถวิทย์ อุปโยคิน, เกรียงไกร อรุโณทยานันท์ และ วชิระ วิจิตรพงษา“แบบจ าลองการ

เลือกรูปแบบการขนส่งสินค้าระหว่างเมืองส าหรับรถไฟทางคู่และถนนในเขตพื้นที่ชายแดน: 

กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย. การประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 20 , 2558. 

 (10) วชิระ วิจิตรพงษา , สุริยาวุธ ประอ้าย และ นพดล กรประเสริฐ. การประยุกต์ใช้

แบบจ าลองการจราจรเพื่อวิเคราะห์ออกแบบรูปแบบทางแยก : กรณีศึกษาทางแยกแบบ

จ ากัดการข้ามและกลับรถบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา. การประชุมวิชาการขนส่ง

แห่งชาติ คร้ังที่ 9, 2557. 

 (11) วชิระ วิจิตรพงษา, อรรถวิทย์ อุปโยคิน และ ปรีดา พิชยาพันธ์. แนวโน้มการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานในจังหวัดเชียงรายเพ่ือรองรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ. การประชุม

วิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 18, 2556.  
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1.   ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นายเพชรายุทธ แซ่หลี 

           (ภาษาอังกฤษ)   Mr.Phetcharayud Sae-lee 

2.  ตําแหน่งปัจจุบัน   อาจารย์ 

3.  สถานที่ทํางานที่สามารถติดต่อได้สะดวก 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  

 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 

 Tel: 055-282792    Fax: 055-282792  

 Mobile: 09-3731-7337 E-mail: phetcharayud@psru.ac.th 

4.  ประวัติการศึกษา  

 วศ.ม. (วิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต) สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ 

  มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศไทย 

 วศ.บ. (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

  มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศไทย 

5.  สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพเิศษ 

แบบจ าลองก าหนดการเชิงเสน้  การวางแผนการผลติ 

6. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทํางาน 

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 

 (1) เพชรายุทธ แซ่หลี, อภิชัย ฤตวิรุฬห์. แบบจ าลองก าหนดการเชิงเส้นจ านวนเต็มส าหรับ

การวางแผนการผลิตเครื่องส าอางจากสมุนไพร. วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 37 ฉบับ

ที่ 3, 2557, หน้า 347-360. 

(2) เพชรายุทธ แซ่หลี, อภิชัย ฤตวิรุฬห์. แบบจ าลองก าหนดการเชิงเส้นจ านวนเต็มผสม  

ส าหรับการวางแผนแรงงานในการผลิตขิงดอง. วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร  ปีที่ 9   

ฉบับที่ 2, 2557. 
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ตารางเปรยีบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาโลจิสตกิส์ พ.ศ. 2552 

กลุ่มวิชา รายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒิ รายวิชาในหลักสูตร 

วิชาเอกบังคับ 

ต้องประกอบดว้ย

เนือ้หา ดังต่อไปนี ้

 

 

 

1. การจัดการโลจสิติกส์และ/หรือ 

โซอุ่ปทาน 

 

2. การจัดการสินค้าคงคลังและ/หรือ

คลังสนิค้า 

3. การขนสง่และ/หรือการกระจาย

สนิค้า 

4. การฝึกงาน/สหกิจศึกษา 

1.1 ทอ.วล.111 การจัดการโลจิสติกส์และโซอุ่ปทาน 

2.1 ทอ.วล.331 ระบบคลังสนิค้าและศูนย์กระจาย

สนิค้า 

2.2 ทอ.วล.332 การจัดหาและการจัดการสินค้า 

คงคลัง 

3.1 ทอ.วล.321 การขนสง่และการกระจายสินค้า 

 

4.1 ทอ.วล.494 การฝึกประสบการณว์ิชาชีพ

วิศวกรรมโลจิสติกส์ 

4.2 ทอ.วล.499 สหกิจศึกษาวิศวกรรมโลจสิติกส์ 

วิชาเอกเลอืก 

แตล่ะสถาบันอาจ

จัดวิชาเลอืกตาม

ความเช่ียวชาญ 

โดยอาจมีเนือ้หา 

ดังต่อไปนี้ 

 

1. ระบบสารสนเทศส าหรับ 

โลจิสติกส์ 

2. กฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัย

ของการขนสง่หรือกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ 

3. การบรหิารการจัดซือ้ 

4. ระบบบรรจุภัณฑ์ 

5. ระบบขนถ่ายวัสดุ 

6. การขนสง่ต่อเน่ืองหลายรูปแบบ 

 

 

 

7. การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ 

8. การวิจัยด าเนนิการ 

1.1 ทอ.วล.342 ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส าหรับโลจิสติกส์ (วิชาเอกบังคับ) 

2.1 มส.นศ.243 กฎหมายขนสง่ 

2.2 ทอ.วล.327 การจัดการโลจิสติกส์ระหว่าง

ประเทศและการค้าชายแดน (วิชาเอกบังคับ) 

3.1 ทอ.วล.444 การบรหิารการจัดซือ้ 

4-5 ทอ.วล.341 ระบบบรรจุภัณฑ์และการขนถ่าย

วัสดุ 

6.1 ทอ.วล.322 การจัดการและออกแบบรูปแบบการ

ขนสง่ 

6.2 ทอ.วล.421 ธุรกิจรับจัดการขนสง่และการขนสง่

ต่อเน่ืองหลายรูปแบบ 

7.1 ทอ.วจ.422 การวางแผนและควบคุมการผลติ 

8.1 ทอ.วล.446 การวิจัยการปฏิบัตงิานส าหรับ 

โลจิสติกส์ (วิชาเอกบังคับ) 

 


