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หมวดท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
 

1. ช่ือหลักสูตร  
ภาษาไทย        : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
ภาษาอังกฤษ     : Bachelor of Business Administration Program in Logistics Management 
 

2. ช่ือปริญญา 
ชื่อเต็ม (ไทย)     : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)  
ชื่อย่อ (ไทย)      : บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  :  Bachelor of Business Administration (Logistics Management) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ)   :  B.B.A. (Logistics Management) 
 

3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
          สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
 
4. จํานวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
          จํานวนไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ  
ระดับปริญญาตรี 

5.2 ภาษาท่ีใช้  
ภาษาไทย 

5.3 การรับเข้าศึกษา  
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศท่ีมีความสามารถในการใช้ภาษาไทย 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา  
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 



6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร 
          หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 เปิดสอน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปี พ.ศ. 2555 
 สภาวิชาการเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 3/2554 วันท่ี 23/พฤษภาคม/2554 
 สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 1/2555 วันท่ี 7/มกราคม/2555  

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน  ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ในปีการศึกษา 
2557 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 

8.1 ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจโลจิสติกส์ เช่น ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า 
ธุรกิจตัวแทนออกของ (Custom Broker) ธุรกิจรับจองระวางสินค้า (Freight Forwarder) 

8.2 นักบริหาร นักวิเคราะห์ และนักวางแผนกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
8.3 นักวิชาการ นักวิจัย และวิทยากรด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
8.4 พนักงานในองค์กรภาครัฐและเอกชน เช่น เจ้าหน้าท่ีฝ่ายจัดซ้ือ เจ้าหน้าท่ีวางแผนการขนส่ง เจ้าหน้าท่ี

วางแผนสินค้าคงคลังและคลังสินค้า เจ้าหน้าท่ีจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ เจ้าหน้าท่ีลูกค้าสัมพันธ์การนําเข้าและ
ส่งออก เจ้าหน้าท่ีพิธีการศุลกากร 

8.5 ทํางานในแผนกต่างๆ ได้แก่ แผนกจัดซ้ือ แผนกขนส่งและกระจายสินค้า แผนกคลังสินค้า แผนกวิเคราะห์
และวางแผนกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

 
9. หลักสูตร  

9.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต 
9.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  หมวดวิชาเฉพาะ  และหมวดวิชาเลือกเสรี  

โดยสอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  
2552 เป็นไปตามประกาศ มคอ. 1 ดังนี้ 
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า               133  หน่วยกิต 
 ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวนไม่น้อยกว่า       30  หน่วยกิต 
  (1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  บังคับ         9  หน่วยกิต 
   (2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  บังคับ          3  หน่วยกิต 
   (3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ บังคับ          6  หน่วยกิต 
   (4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  บังคับ        6  หน่วยกิต 
   ข้อกําหนดเฉพาะ เลือกเรียนในกลุ่มวิชาใดอีกไม่น้อยกว่า       6  หน่วยกิต 
 ข.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  จํานวนไม่น้อยกว่า       97  หน่วยกิต 
   (1) กลุ่มวิชาแกน          45  หน่วยกิต 
   (2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ        36  หน่วยกิต 
   (3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า         9  หน่วยกิต 
   (4) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ         7  หน่วยกิต 



ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี           6  หน่วยกิต 
9.1.3 รายวิชา 
 ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จํานวนไม่น้อยกว่า       30  หน่วยกิต 
                    (1) กลุ่มวิชาภาษา  จํานวนไม่น้อยกว่า         9  หน่วยกิต 
                               รายวิชาบังคับ           9  หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ช่ือวิชา        น(ท-ป-ค) 
1500125 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6)  
  Thai for Communication  
1500126 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน    3(3-0-6)  

  English for Everyday Communication   
1500127         ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับนานาชาติ    3(3-0-6)  
  English for International Communication  
   รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา  ช่ือวิชา        น(ท-ป-ค) 
1500128 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6)  
  Chinese for Communication  
1500129 สนทนาภาษาจีนเพ่ือการทํางาน      3(3-0-6) 
  Chinese Conversation for Work  
1500130 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6)  

  Japanese for Communication     
1500131 สนทนาภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการทํางาน      3(3-0-6)   

  Japanese Conversation for Work   
1500132 ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน       3(3-0-6)  

  Language of Neighboring Country 
  (2)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  จํานวนไม่น้อยกว่า    3 หน่วยกิต 
  รายวิชาบังคับ       3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ช่ือวิชา        น(ท-ป-ค) 
2000106  วิถีไทย          3(3-0-6)  

 Thai Living 
   รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา  ช่ือวิชา        น(ท-ป-ค) 
2000107 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม         3(3-0-6)  
  Human and Environment  
 
รหัสวิชา  ช่ือวิชา        น(ท-ป-ค) 
2000108 กฎหมายในชีวิตประจําวัน        3(3-0-6)  
  Laws in Daily Life 
2000109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง        3(3-0-6)  



  Sufficiency Economy Ways of Life 
2000110 การเมืองการปกครองไทย       3(3-0-6)  

  Thai Politics and Government 
2000111 อาเซียนศึกษา         3(3-0-6)  

  ASEAN Studies  
  (3)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  จํานวนไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
  รายวิชาบังคับ       6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ช่ือวิชา        น(ท-ป-ค) 
2500109 จริยธรรมและทักษะชีวิต        3(3-0-6)  
  Ethics and Life Skills  
2500110 สุนทรียภาพของชีวิต        3(3-0-6)  
  Aesthetic Appreciation  
   รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา  ช่ือวิชา        น(ท-ป-ค) 
2500111 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน       3(3-0-6)  
  Human Behavior and Self Development  
2500112 ทักษะการรู้สารสนเทศ        3(3-0-6) 
  Information Literacy Skills  
2500113 ทวารวดีศึกษา         3(3-0-6)  
  Dvaravati Studies 
 (4)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  จํานวนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
   รายวิชาบังคับ       6  หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ช่ือวิชา        น(ท-ป-ค) 
4000116 การคิดและการตัดสินใจ       3(3-0-6)  
  Thinking and Decision Making 
4000117 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     3(3-0-6) 
   Information and Communication Technology  
 
   รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา  ช่ือวิชา        น(ท-ป-ค) 
4000118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6)  
Mathematics in Daily Life  
4000119 โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี     3(3-0-6)  
  World, Science and Technology  
4000120 เกษตรในชีวิตประจําวัน       3(3-0-6) 
  Agriculture in Daily Life  
4000121 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือสุขภาพ      3(3-0-6)
  Sport Science for Health  



4000122 การสร้างเสริมสุขภาวะ       3(3-0-6)  
  Health Promotion  

4000123 นันทนาการเพ่ือชีวิต       3(3-0-6)  
  Recreation for Life 

ข้อกําหนด  ให้เลือกเรียนรายวิชาเลือกในกลุ่มหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปกลุ่มใดก็ได้ จํานวนไม่น้อยกว่า 6หน่วยกิต 
ข.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  จํานวนไม่น้อยกว่า        97  หน่วยกิต 
  (1)  กลุ่มวิชาแกน  จํานวน        45  หน่วยกิต 
    รหัสวิชา ช่ือวิชา                    น(ท-ป-ค) 

1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 
Business  English 1 

       3(3–0–6) 

1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 
Business  English 2 

       3(3–0–6) 

2562302 กฎหมายธุรกิจ 
Business  Laws 

       3(3–0–6) 

3521101 หลักการบัญชีชั้นต้น 1 
Principles  of  Accounting 1 

       3(2–2–5) 

3521102 หลักการบัญชีชั้นต้น 2 
Principles  of  Accounting 2 

       3(2–2–5) 

3522301 การบัญชีเพ่ือการจัดการ 
Managerial  Accounting 

       3(3–0–6) 

3531101 การเงินธุรกิจ 
Business  Finance 

       3(3–0–6) 

 
รหัสวิชา 
3541101 

 
ช่ือวิชา  
หลักการตลาด 
Principles  of  Marketing 

 
      น(ท-ป-ค) 
       3(3–0–6) 

3543101 การบริหารการตลาด 
Marketing Management 

       3(3–0–6) 

3561101 องค์การและการจัดการ 
Organization  and  Management 

       3(3–0–6) 

3562307 การบริหารการผลิต 
Production  Management 

       3(3–0–6) 

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
Strategic  Management 

     3(3–0–6) 

3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 
Micro-Economics 1 

     3(3–0–6) 

3592102 
  

เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 
Macro-Economics 1 

     3(3–0–6) 



3562501 สถิติธุรกิจ 
Business  Statistics 

     3(3–0–6) 

  (2)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ  จํานวน            36  หน่วยกิต 
   รหัสวิชา  ช่ือวิชา                    น(ท-ป-ค) 

2563421 
 

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับโลจิสติกส์ 
Legal Aspects for Logistics 

       3(3–0–6) 

3504101 
 

จริยธรรมทางธุรกิจ 
Business Ethics  

       3(3–0–6) 

3611101 
 

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
Logistics and Supply Chain Management 

       3(3–0–6) 

3612104 
 
3612105 
 

การบริหารการจัดซ้ือ 
Purchasing Management 
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 1 
Quantitative Analysis for Business 1 

       3(3–0–6) 
 
       3(3–0–6) 
 

3612201 
 

การขนส่งและการกระจายสินค้า 
Transportation and Distribution 

       3(3–0–6) 

3612301 
 

การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า 
Inventory and Warehouse Management  

       3(3–0–6) 

รหัสวิชา 
3613102 
 

ช่ือวิชา 
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ 
International Logistics and Supply Chain Management 

      น(ท-ป-ค) 
       3(3–0–6) 

3613401 
 

ระบบสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส์ 
Information System for Logistics 

       3(3–0–6) 

3613703  
 

ภาษาอังกฤษสําหรับโลจิสติกส์    
English for Logistics 

       3(3–0–6) 

3614601 
 

กลยุทธ์ในการจัดการด้านโลจิสติกส์ 
Strategy in Logistics Management  

       3(3–0–6) 

3614902 
 

การวิจัยด้านโลจิสติกส์ 
Research in Logistics 
 

       3(2–2–5) 

  (3)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก  จํานวนไม่น้อยกว่า              9  หน่วยกิต 
    รหัสวิชา ช่ือวิชา                   น(ท-ป-ค) 

3561401 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
Human Resource Management 

      3(3–0–6) 

3601104 การใช้โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ 
Computer Applications in Business 

      3(2–2–5) 

3603601 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
Electronic Commerce 

      3(2–2–5) 



3612202 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 
Multi–modal Transportation 

      3(3–0–6) 

3612203 ความปลอดภัยในการขนส่งและสิ่งแวดล้อม 
Safety in Transportation and Environment  

      3(3–0–6) 

3612302 ระบบบรรจุภัณฑ์ 
Packaging System 

      3(3–0–6) 

3613103 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ 
Production and Operation Management 

      3(3–0–6) 

3613105 การบริหารช่องทางการตลาดและโซ่อุปทาน 
Marketing Channel and Supply Chain Management 

      3(3–0–6) 

3613303 ระบบขนถ่ายวัสดุ 
Material Handling System 

      3(3–0–6) 

 
รหัสวิชา 
3613702 

 
ช่ือวิชา 
การวัดประสิทธิภาพในโซ่อุปทาน 
Performance Measurement in Supply Chain 

 
      น(ท-ป-ค) 
      3(3–0–6) 

3613704 
 
3614901 

โลจิสติกส์ในการจัดการภัยพิบัติ 
Logistics in Disaster Management 
สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์ 
Seminar in Logistics Management 

      3(3–0–6) 
 
      3(3–0–6) 

3614903 การวิจัยดําเนินการ 
Operations Research 

      3(3–0–6) 

3633501 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
International Business Management 

      3(3–0–6) 

           (4)  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ  จํานวน                      7  หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนจากแบบใดแบบหนึ่ง ดังนี้ 
  4.1 แบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
รหัสวิชา  ช่ือวิชา            น(ช่ัวโมง) 
3614801   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการโลจิสติกส์                         2(90)  
            Pre-practicum in Logistics Management 
3614803   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการโลจิสติกส์                          5(450)   
  Professional Internship in Logistics Management 
  4.2. แบบสหกิจศึกษา  
รหัสวิชา            ช่ือวิชา                            น(ช่ัวโมง) 
3614802    การเตรียมสหกิจศึกษา                         1(45) 
  Pre-cooperative Education 
3614804    สหกิจศึกษา                                  6(540) 
  Cooperative Education 



 
           ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต
  
           ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  โดยไม่ซํ้ากับรายวิชา ท่ีเคย
เรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีกําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
ของหลักสูตรนี้ 
              10.  คําอธิบายรายวิชา 
  ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  (1)  กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร 
  รายวิชาบังคับ 
รหัสวิชา         ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                         น(ท-ป-ค) 
1500125 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร          3(3-0-6) 
  Thai for Communication  
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ความสามารถ     ในการฟังเพ่ือ
จับใจความสําคัญ  การอ่านจับใจความ  อ่านตีความและอ่านขยายความ  การฝึกพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ  
การนําเสนอผลการสืบค้นโดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา  และการเขียนประวัติส่วนตัว
ประกอบการสมัครงาน   
1500126 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน       3(3-0-6)  
  English for Everyday Communication 
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนท่ีเก่ียวข้อง    กับ
ชีวิตประจําวัน  การทักทายและแนะนําตัวเอง การระบุความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว  การถามตอบ
เก่ียวกับสถานท่ี  การเลือกซ้ือสินค้า  การพูดคุยเก่ียวกับตัวเอง  การเชื้อเชิญและการนัดหมาย  การขออนุญาต  
การพูดโทรศัพท์  ตลอดจนการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมโดยใช้ศัพท์ สํานวนและโครงสร้างไวยากรณ์ ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์  และการเขียนประวัติส่วนตัวประกอบการสมัครงาน   
1500127 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับนานาชาติ      3(3-0-6)  
  English for International Communication  
การพัฒนาทักษะบูรณาการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในบริบทสากล  โดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ 
การซ้ือขายสินค้าและบริการ  การให้คําแนะนําและแสดงความคิดเห็น  การบรรยายเหตุการณ์และ
ประสบการณ์  รวมถึงการสร้างความตระหนักในการสื่อสารต่างวัฒนธรรม 
  รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา         ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                       น(ท-ป-ค) 
1500128  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6)  
  Chinese for Communication 
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การทักทาย การลา การแนะนําตนเองและ
ผู้อ่ืน การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่องดื่ม การซ้ือของ การถามตอบข้อมูลเก่ียวกับตนเอง 
ผู้อ่ืน และสถานท่ี การอ่านป้ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ 
 
 



 
 
รหัสวิชา         ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                       น(ท-ป-ค) 
1500129 สนทนาภาษาจีนเพ่ือการทํางาน       3(3-0-6)  
  Chinese Conversation for Work 
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการทํางาน การอธิบายชี้แจงเก่ียวกับ
การปฏิบัติงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย  การสัมภาษณ์ การรับฝากข้อความ เน้น
คําศัพท์และข้อความท่ีใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติย่อ 
1500130 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6)  
  Japanese for Communication 
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การทักทาย การลา        การแนะนํา
ตนเองและผู้อ่ืน การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่องดื่ม การซ้ือสินค้าและบริการ  การถาม
ตอบข้อมูลเก่ียวกับตนเอง ผู้อ่ืน และสถานท่ี การอ่านป้ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ 
1500131  สนทนาภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการทํางาน       3(3-0-6)  
  Japanese Conversation for Work 
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการทํางาน        การอธิบายชี้แจง
เก่ียวกับการปฏิบัติงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์  การนัดหมาย การสัมภาษณ์   การรับฝาก
ข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความท่ีใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติย่อ 
1500132  ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน        3(3-0-6)  
  Language of Neighboring Country  
การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน ภาษาใดภาษาหนึ่ง สําหรับใช้เป็นเครื่องมือ
ในการสื่อสาร ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกับผู้อ่ืนในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันได้ 
  (2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
  รายวิชาบังคับ 
รหัสวิชา         ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                       น(ท-ป-ค) 
2000106 วิถีไทย          3(3-0-6)  

 Thai Living 
วิวัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยผ่านลักษณะทางภูมิศาสตร์  การตั้งถ่ินฐาน  สถาบันทางสังคม
ของไทย  ความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทยและแนวพระราชดําริ   ท่ีส่งเสริมการ
ปรับตัวและดําเนินชีวิตแบบไทย  สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมไทย  การวิเคราะห์
สถานการณ์โลกในปัจจุบันเพ่ือความเข้าใจการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆของสังคมโลก  รวมท้ัง   
การปรับตัวของไทยในสังคมโลก 
 
 
 
 
 
 



  รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา         ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                       น(ท-ป-ค) 
2000107 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม         3(3-0-6)  
  Human and Environment  
ความหมาย  ความสําคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ความสัมพันธ์ เชิงระบบระหว่างมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม  ความหลากหลายทางชีวภาพ  วิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ เทคโนโลยีท่ีมี
ผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  การจัดการทรัพยากรโดยเน้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
2000108 กฎหมายในชีวิตประจําวัน        3(3-0-6)  
  Laws in Daily Life 
ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมายท่ีมีความสัมพันธ์และจําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวันตามปรากฏการณ์ทางสังคม
ท่ีเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน  หลักกฎหมายและนิติสัมพันธ์ของกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน 
หลักสิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  การประยุกต์และบูรณา
การการใช้กฎหมายให้ได้เป็นผลจริงในชีวิตประจําวัน 
2000109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง        3(3-0-6)  
  Sufficiency Economy Ways of Life 
ความหมาย  ลักษณะ  ความสําคัญ  แนวคิดทฤษฎีและหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  การพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยในอดีตและปัจจุบัน  การนําองค์ความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจําวันของตนเองและชุมชน  
2000110 การเมืองการปกครองไทย       3(3-0-6)  

  Thai Politics and Government 
ความหมายและความสําคัญของการเมืองการปกครอง  หลักการท่ัวไปเก่ียวกับระบอบการเมืองการปกครอง
ของไทย  สถาบันและกระบวนการทางการเมืองการปกครองของไทยในปัจจุบัน  การเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  การบริหารราชการแผ่นดินของไทยในปัจจุบัน  
สภาพปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหาการเมืองการปกครองของไทย  ตลอดจนบทบาทการเมือง
การปกครองไทยในประชาคมอาเซียน 
 
รหัสวิชา         ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                       น(ท-ป-ค) 
2000111 อาเซียนศึกษา         3(3-0-6)  

  ASEAN Studies  
พัฒนาการการรวมตัวของกลุ่มประเทศแบบภูมิภาคนิยม  ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของอาเซียน  
สถานภาพและบทบาทของประเทศสมาชิกหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง  และการเข้าเป็นประเทศสมาชิกของ
อาเซียน  ความร่วมมือและการแข่งขันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน  และระหว่างอาเซียนกับประเทศและ
กลุ่มประเทศอ่ืน  บทบาทประเทศไทยในเวทีอาเซียน  คุณลักษณะของพลเมืองอาเซียน 
 
 
 
 



  (3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   
  รายวิชาบังคับ 
รหัสวิชา         ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                       น(ท-ป-ค) 
2500109 จริยธรรมและทักษะชีวิต       3(3-0-6)
  Ethics and Life Skills 
แนวคิดเก่ียวกับชีวิตในมิติปรัชญา ศาสนา และวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีทางจริยธรรม  หลักจริยธรรมเพ่ือการ
ดําเนินชีวิตท่ีดีงาม  การพัฒนาทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ กระบวนการแสวงหาความรู้และพัฒนาปัญญาเพ่ือการ
ดํารงตนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 
2500110 สุนทรียภาพของชีวิต        3(3-0-6)  
  Aesthetic Appreciation 
ความหมายและคุณค่าของสุนทรียศาสตร์ด้านทัศนศิลป์  ดุริยางคศิลป์  ศิลปะการแสดง การเสริมสร้างรสนิยม
ด้านสุนทรีย์   เพ่ือประโยชน์ในการดํารงชีวิตอย่างมีความสุข  และพัฒนาความเป็นมนุษย์   ท่ีสมบูรณ์ 
   รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา         ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                       น(ท-ป-ค) 
2500111 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน      3(3-0-6)
  Human Behavior and Self Developmentความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย์  
ปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรมมนุษย์ด้านชีววิทยา  จิตวิทยา  สังคมวิทยา  และจริยธรรม  ความสําคัญในการ
พัฒนาตนและการเข้าใจบุคคล  การปรับตัว การทํางานเป็นทีม  การจัดการภาวะความขัดแย้ง  มนุษยสัมพันธ์  
และการเสริมสร้างความสุขในชีวิต 
 
รหัสวิชา         ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป-ค) 
2500112 ทักษะการรู้สารสนเทศ        3(3-0-6)  
  Information Literacy Skills 
ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศและการรู้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
การให้บริการยุคใหม่  การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ  กลยุทธ์และทักษะการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
แบบออนไลน์ (OPAC)  การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์  และก
ฤตภาคออนไลน์  แหล่งสารสนเทศอ้างอิงประเภทสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ การรวบรวมและประเมินค่า
สารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ เพ่ือการนําไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ การนําเสนอผลการรู้
สารสนเทศด้วยการเขียนรายงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ  การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมตามหลักสากล
และมีจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ 
2500113 ทวารวดีศึกษา         3(3-0-6)  
  Dvaravati Studies  
ความเป็นมาของอาณาจักรทวารวดี  ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองในสมัย
ทวารวดี  ความเจริญความเสื่อมถอยของอาณาจักรทวารวดี  ความสําคัญของอารยธรรม    ยุคทวารวดีท่ีมีต่อ
จังหวัดนครปฐมและประเทศไทย 
 
 
 



  (4)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร ์  
  รายวิชาบังคับ 
รหัสวิชา         ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                       น(ท-ป-ค) 
4000116 การคิดและการตัดสินใจ       3(3-0-6)
  Thinking and Decision Making 
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์  การพัฒนาลักษณะการคิดและกระบวนการคิด  ความคิดสร้างสรรค์  
การคิดเชิงระบบ  การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล การวิเคราะห์ข้อมูล
ข่าวสาร กระบวนการตัดสินใจ  และการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน 
4000117 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     3(3-0-6)  
  Information and Communication Technology 
 ความหมายและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการสืบค้นข้อมูล  โปรแกรมประยุกต์ด้านการประมวลผลคํา  ด้าน
ตารางคํานวณ  ด้านการนําเสนอ  ด้านการสื่อสารผ่านเครือข่าย  ระบบความปลอดภัยของเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  กฎหมายและจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์  รวมถึงสุขภาวะของการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ 
 
  รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา         ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                       น(ท-ป-ค) 
4000118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6)  
  Mathematics in Daily Life 
 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน สัดส่วน ร้อยละ การคํานวณอัตราก้าวหน้าท่ีใช้ในการชําระค่าไฟฟ้า
และน้ําประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผ่อนชําระ สถิติเบื้องต้น  และคณิตศาสตร์ประกันภัย 
4000119 โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี     3(3-0-6)
  World, Science and Technology 
ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน  ด้านการพัฒนาชุมชน
และประเทศชาติ  ด้านพลังงาน  ภาวะโลกร้อน  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยธรรมชาติ  ด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
4000120 เกษตรในชีวิตประจําวัน       3(3-0-6)
  Agriculture in Daily Life 
เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดํารัสกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เกษตรอินทรีย์  สารเคมีทางการเกษตร  
การเลือกบริโภคผลผลิตทางการเกษตรอย่างปลอดภัย  และการจัดการผลผลิตทางการเกษตรในระดับ
ครัวเรือน 
4000121 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือสุขภาพ      3(3-0-6)
  Sport Science for Health 
ประวัติ ความหมาย ขอบข่ายและจุดมุ่งหมายของวิทยาศาสตร์การกีฬา  หลักการ  ประโยชน์ประเภท ข้อควร
ระวังและการป้องกันการบาดเจ็บของการออกกําลังกายและเล่นกีฬา  การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  การ
ปฏิบัติกิจกรรมกีฬา  กติกาการแข่งขัน  มารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูท่ีดี  การสร้างเสริมสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต 



4000122 การสร้างเสริมสุขภาวะ       3(3-0-6)
  Health Promotion 
เรียนรู้ความสําคัญของสุขภาวะทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ  อาหาร ยา และสมุนไพร 
อนามัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อมในชุมชน การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ทักษะส่วนบุคคล และทักษะชีวิต
เชื่อมโยงระหว่างตนเองและผู้อ่ืนให้ดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข หลักและวิธีป้องกันควบคุมโรค  
หลักการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม  หลักการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  ตระหนักและเห็นคุณค่าของการ
ออกกําลังกาย สมรรถภาพทางกายและการตรวจสอบสุขภาพ 
 
รหัสวิชา         ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                       น(ท-ป-ค) 
4000123 นันทนาการเพ่ือชีวิต       3(3-0-6)  

  Recreation for Life 
ความหมาย  ความสําคัญ ประโยชน์และขอบข่ายของกิจกรรมนันทนาการ  การเลือกกิจกรรมนันทนาการให้
สอดคล้องเหมาะสมกับวัยและโอกาส  การนํากิจกรรมนันทนาการไปใช้ในชีวิตประจําวัน  การเป็นผู้นํา
นันทนาการและการจัดค่ายนันทนาการ  มารยาททางสังคมในการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ  การกิจกรรม
นันทนาการสําหรับตนเอง ครอบครัวและสังคม 
                 ข.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
  (1)  กลุ่มวิชาแกน 
  รายวิชาบังคับ 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                      น(ท-ป-ค) 
1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1                         3(3-0-6) 
  Business English 1 
An introductory Business English course in situations concentrating on inter-office 
communication. Understanding common business vocabulary and expressions through 
related business topics. 
1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2               3(3-0-6) 
  Business English 2 
  Pre-requisite: 1551605 Business English 1 
Exploring business worldwide with concentration on domestic and international trades. 
Engaging in simulated business transactions in various fields and situation, making agendas 
and minutes, company reports, product/service presentations, business articles. 
2562302 กฎหมายธุรกิจ                 3(3-0-6) 
  Business Laws 
หลักกฎหมายท่ัวไป องค์กรธุรกิจ กฎหมายท่ีเก่ียวกับการควบคุมธุรกิจประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่า
ด้วย นิติกรรม สัญญา หนี้ และเอกเทศสัญญากฎหมายว่าด้วยหลักประกันสินเชื่อกฎหมายเก่ียวกับการส่งเสริม 
การลงทุน การคุ้มครองผู้บริโภคและป้องกันการค้าท่ีไม่เป็นธรรม กฎหมายเก่ียวกับการฟ้ืนฟูกิจการและระงับ
ข้อพิพาททางธุรกิจ 
 
 



รหัสวิชา         ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                       น(ท-ป-ค) 
3521101 หลักการบัญชีชั้นต้น 1                 3(2-2-5) 
  Principles of Accounting 1 
ความหมาย และวัตถุประสงค์ของการบัญชี แนวความคิดและหลักการของการจัดทําและนําเสนองบการเงินท่ี
สมบูรณ์ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ผู้มีหน้าท่ีจัดทําบัญชีและผู้ทําบัญชี การวิเคราะห์รายการค้า การ
บันทึกรายการในสมุดบันทึกรายการข้ันต้นและข้ันปลาย การปรับปรุงรายการบัญชีซ่ึงรวมถึงวิธีการคิดค่าเสื่อม
ราคาและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ การจัดทํางบการเงินของธุรกิจบริการ โดยครอบคลุมด้านภาษีอาการท่ี
เก่ียวข้องกับรายการบัญชี และจริยธรรมของผู้ทําบัญชี 
3521102 หลักการบัญชีชั้นต้น 2                3(2-2-5) 
  Principles of Accounting 2 
  รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน  :  3521101   หลักการบัญชีชั้นต้น 1 
วงจรบัญชีของธุรกิจซ้ือมาขายไป อุตสาหกรรมขนาดย่อม โดยเน้นถึงระบบบัญชีสินค้า และหลักการบัญชี
เก่ียวกับเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ตั๋วเงินรับ เงินลงทุนในตราสาร ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ตั๋วเงิน
จ่าย ส่วนของหนี้สินระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี ส่วนของเจ้าของ รวมถึงการจัดทํางบพิสูจน์
ยอดเงินฝากธนาคารและระบบใบสําคัญ 
3522301 การบัญชีเพ่ือการจัดการ               3(3-0-6) 
  Managerial Accounting 
รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน  : 3521102   หลักการบัญชีชั้นต้น 2 
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจด้านการวางแผน
งานและการควบคุมของฝ่ายบริหาร ตลอดจนข้อจํากัดของการใช้ข้อมูลทางบัญชีเพ่ือการบริหาร โดยเน้นให้
นักศึกษามีความเข้าใจเก่ียวกับการจัดทํางบแสดงการเปลี่ยนแปลงทางการเงิน และงบกระแสเงินสด การนําผล
การวิเคราะห์งบการเงินไปใช้เพ่ือวางแผนและตัดสินใจ การปรับระดับราคาในงบการเงินด้วยเลขดัชนี 
แนวความคิดเก่ียวกับต้นทุน วิธีการบัญชีต้นทุนรวม และวิธีการบัญชีต้นทุนผันแปร การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของต้นทุน-ปริมาณ-กําไร และการจัดทํางบประมาณเพ่ือการวางแผนและการควบคุม 
3531101 การเงินธุรกิจ                3(3-0-6) 
  Business Finance 
รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน  : 3521101   หลักการบัญชีชั้นต้น 1 
จุดมุ่งหมายและหน้าท่ีการบริหารทางการเงิน เทคนิคการวิเคราะห์ทางการเงิน การวางแผนทางการเงิน การ
จัดการทุนหมุนเวียน งบประมาณการลงทุน เงินทุน การจัดหาเงินทุน ต้นทุนและโครงสร้างของเงินทุน 
นโยบายการจัดสรรกําไรและเงินปันผล 
 
รหัสวิชา         ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                     น(ท-ป-ค) 
3541101 หลักการตลาด                3(3-0-6) 
  Principles of Marketing 
ความหมาย แนวคิดและความสําคัญของการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด ระบบข้อมูลการตลาด การ
แบ่งส่วนการตลาดและการเลือกตลาดเป้าหมาย พฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนประสมการตลาด ซ่ึงประกอบด้วย
ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ตลอดจนการปรับไปใช้ในการดําเนินธุรกิจ 
 



3543101 การบริหารการตลาด                         3(3-0-6) 
  Marketing Management  
ความหมาย ความสําคัญของการบริหารการตลาด บทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารการตลาด กระบวนการบริหาร
การตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค ระบบข้อมูลทางการตลาด การวัดและ
การพยากรณ์ตลาด การกําหนดตลาดเป้าหมาย การวางแผนการบริหารผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่ายและ
การส่งเสริมการตลาดเพ่ือนําไปใช้กับธุรกิจต่าง ๆ 
3561101 องค์การและการจัดการ                 3(3-0-6) 
  Organization and Management 
ความหมายและประเภทขององค์การ แนวคิดทฤษฎีทางด้านการจัดการ หน้าท่ีของการจัดการตั้งแต่การวาง
แผนการจัดโครงสร้างองค์การ การจัดบุคคลเข้าทํางาน การอํานวยการและการควบคุม พร้อมท้ังนําทฤษฎี
ทางด้านการจัดการมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการทํางานในองค์การเพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 
นอกจากนั้นก็ยังได้ศึกษาในเรื่องการจัดการระบบคุณภาพต่าง ๆ ซ่ึงเป็นสิ่งสําคัญต่อการพัฒนาองค์การ 
3562307 การบริหารการผลิต             3(3-0-6) 
  Production Management 
ลักษณะและความสําคัญของการผลิตและการบริการ การตัดสินใจด้านกําลังการผลิต การเลือกทําเลท่ีตั้ง การ
วางผังโรงงาน การวางแผนและควบคุมการผลิต การพยากรณ์ การกําหนดตารางการผลิตและการจัดลําดับงาน 
การจัดซ้ือ ระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือ   ระบบการซ่อมและบํารุงรักษา การวางแผนและควบคุมโครงการ 
ระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การควบคุมคุณภาพและปริมาณการผลิต 
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์                     3(3-0-6) 
  Strategic Management 
แนวคิดการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ ขอบเขต หน้าท่ี ลักษณะและกระบวนการ การจัดการเชิงกล
ยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การดําเนินกลยุทธ์ ให้เหมาะสมกับองค์การและสภาพแวดล้อม แนวทางการ
นํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ รวมท้ังการควบคุมและประเมินผล เพ่ือให้องค์การสามารถปรับตัวให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ซ่ึงจะนําไปสู่การเสริมสร้างศักยภาพแห่งการแข่งขัน 
 
รหัสวิชา         ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                    น(ท-ป-ค) 
3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1                       3(3-0-6) 
  Micro-Economics 1 
ความหมายของเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยการผลิต พฤติกรรมของผู้บริโภค พฤติกรรมของผู้ผลิต อุปสงค์ อุปทาน 
การกําหนดราคาในตลาด ประเภทต่าง ๆ ของการจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่ปัจจัยการผลิตในรูปค่าเช่า ค่าจ้าง 
ดอกเบี้ยและกําไร บทบาทของรัฐในทางเศรษฐกิจโดยท่ัวไป 
3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1                            3(3-0-6) 
  Macro-Economics 1 
พฤติกรรมของปัจจัยทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ซ่ึงเป็นตัวกําหนด รายได้ประชาชาติ เช่น พฤติกรรมส่วนรวมของการ
บริโภค การออม การลงทุน บทบาทของรัฐบาล การว่าจ้างทํางาน ระดับเงินเฟ้อ เงินฝืด การคลัง นโยบาย
การเงิน การค้าระหว่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 
 



3562501 สถิติธุรกิจ                         3(3-0-6) 
  Business Statistics 
ความหมายของสถิติ ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ สถิติท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน ข้ันตอนในการใช้สถิติเพ่ือการ
ตัดสินใจ ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงค่าท่ี
ได้จากตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
           (2)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ 
รหัสวิชา         ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป-ค) 
2563421          กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับโลจิสติกส์                                 3(3-0-6) 
        Legal Aspects for Logistics 
กฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์ เช่น การจัดซ้ือจัดจ้างสําหรับสินค้าและบริการ การซ้ือ
ขายสินค้าระหว่างประเทศ การชําระในทางการค้าระหว่างประเทศการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การขนส่งสินค้า
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ การนําเข้า และส่งออกสินค้าและพิธีการทางด้านศุลกากรในการนําเข้าและส่งออกสินค้า 
3504101 จริยธรรมทางธุรกิจ                      3(3-0-6) 

Business Ethics 
แนวคิดท่ีมาของจริยธรรมและเหตุผลท่ีธุรกิจต้องมีจริยธรรม  รวมท้ังการสร้างจริยธรรมในองค์การธุรกิจ  เน้น
จริยธรรมของผู้บริหาร  สร้างความตระหนักถึงความเป็นผู้ให้และมีจิตอาสาผ่านกิจกรรมและศึกษากรณี
ตัวอย่างประกอบ 
 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป-ค) 
3611101    การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน                3(3-0-6) 
   Logistics and Supply Chain Management 
ความหมายและหลักการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ความสําคัญของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานต่อเศรษฐกิจ
และองค์กร บทบาทของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ท่ีมีต่อโซ่อุปทาน คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ือโลจิสติกส์ การ
วางแผนระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ความสําคัญของการบริการลูกค้า การจัดการพัสดุและสินค้าคงคลัง 
การขนส่ง การบรรจุภัณฑ์ และการจัดซ้ือ การควบคุมการปฏิบัติงาน บทบาทของโลจิสติกส์ในการจัดการโซ่
อุปทาน และแนวโน้มของโลจิสติกส์โลก 
3612104    การบริหารการจัดซ้ือ                   3(3-0-6) 
   Purchasing Management  
ความหมาย ความสําคัญ และหลักการจัดซ้ือ การบริหารการจัดซ้ือ นโยบายรูปแบบ  ระเบียบ จํานวนและ
ระยะเวลาการสั่งซ้ือ วิธีการซ้ือ 
3612105    การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 1       3(3-0-6) 
   Quantitative Analysis for Business 1  
การประเมินทางเลือกการแก้ปัญหาขององค์กรธุรกิจ เทคนิคต่างๆท่ีใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณเบื้องต้น 
เครื่องมือช่วยตัดสินใจทางธุรกิจ สมการเชิงเส้น การวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง ตัวแบบการจําลอง
สถานการณ์ และตัวแบบการพยากรณ์  
 
 



3612201         การขนส่งและการกระจายสินค้า                          3(3-0-6) 
   Transportation and Distribution 
การบริหารและการจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า แบบจําลองการตัดสินใจสําหรับการขนส่งและการ
กระจายสินค้า ศึกษาและวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของการขนส่งและการกระจายสินค้าในรูปแบบต่างๆ การจัด
ตารางเวลาและการกําหนดเส้นทางในการขนส่งและการกระจายสินค้า 
3612301    การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า               3(3-0-6) 
   Inventory and Warehouse Management 
การจัดการคลังสินค้าและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการคลังสินค้า อุปกรณ์การจัดเก็บและ
การยกขนสินค้า การจัดการพ้ืนท่ีใช้งานภายในตัวอาคารคลังสินค้า ข้ันตอนการปฏิบัติการคลังสินค้า การ
จัดสรรทรัพยากรภายในคลังสินค้า เทคนิคการวิเคราะห์การไหลเวียนของสินค้า การเลือกใช้อุปกรณ์ขนย้าย
สินค้า 
3613102    การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ                       3(3-0-6) 
  International Logistics and Supply Chain Management  
ความสําคัญของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระดับโลก บทบาทความสําคัญของเขตการค้าเสรี ปัจจัยท่ีสําคัญและ
ประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรร่วมกัน การวางแผนทําเลท่ีตั้งเชิงกลยุทธ์ในระดับนานาชาติ การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมาย และสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องในการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 
 
รหัสวิชา         ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป-ค) 
3613401        ระบบสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส์                                 3(3-0-6) 
   Information System for Logistics 
วิธีการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือเป็นเครื่องมือสําหรับการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและการวางแผนทางด้านโลจิ
สติกส์ ระบบท่ีใช้สนับสนุนการตัดสินใจท่ีใช้ในระดับผู้บริหาร การคํานวณและการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้าน
อิเล็กทรอนิกส์ การป้องกันและความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ ผลกระทบของคอมพิวเตอร์และ
ข้อมูลสารสนเทศท่ีมีต่อองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับโลจิสติกส์ เช่น GPS, ERP, WMS, EDI และ RFID 
3613703   ภาษาอังกฤษสําหรับโลจิสติกส์                3(3-0-6) 
      English for Logistics 
การฝึกฝนพัฒนาทักษะฟัง พูด อ่านและเขียน ท้ังด้านคําศัพท์ท่ีสําคัญ บทความและตําราวิชาการภาษาอังกฤษท่ี
เก่ียวข้องกับโลจิสติกส์ รวมถึงทักษะการติดต่อสื่อสารในการทํางานท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ อาทิ
เช่น การบริหารการจัดซ้ือ การขนส่งและการกระจายสินค้า การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง เป็นต้น 
3614601      กลยุทธ์ในการจัดการด้านโลจิสติกส์                        3(3-0-6) 
      Strategy in Logistics Management  
หลักการวิเคราะห์ปัญหาและอภิปรายของโลจิสติกส์สําหรับการวางแผนทางกลยุทธ์และการประสานงาน
ความรู้ในแขนงต่าง ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหาและวางแผน โดยเฉพาะการกําหนดนโยบายโดยเน้นการเลือกกล
ยุทธ์ทางธุรกิจและการบริหาร Outsourcing การวิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของระบบโลจิสติกส์เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายทางธุรกิจโดยศึกษาจากกรณีศึกษา 
 
 
 



3614902    การวิจัยด้านโลจิสติกส์                 3(2-2-5) 
       Research in Logistics 
ความหมายและความสําคัญของการวิจัยทางโลจิสติกส์ ข้ันตอนในการดําเนินงานวิจัย การเขียนเค้าโครงการวิจัย 
การกําหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ในการวิจัย การค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง การตั้งสมมติฐานและ
การทดสอบ การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลและการวิเคราะห์ผลงานวิจัย การเสนอรายงานผลงานวิจัย
ทางด้านโลจิสติกส์ 
                   (3)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก 
3561401 การบริหารทรัพยากรมนุษย์                            3(3-0-6) 
  Human Resource Management 
หลักการและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หน้าท่ีความรับผิดชอบและปัจจัย ท่ีเก่ียวข้องกับการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่การวิเคราะห์งาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การคัดเลือก การ
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล การจ่ายค่าตอบแทน ข้อบังคับเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์  และการวิจัย
กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
 
รหัสวิชา         ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                       น(ท-ป-ค) 
3601104         การใช้โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ                                                     3(2-2-5) 
           Computer Applications in Business 
การปฏิบัติเก่ียวกับการประยุกต์ใช้โปรแกรมในงานธุรกิจ พ้ืนฐานระบบปฏิบัติการวินโดว์ เรียนรู้ทักษะการใช้
โปรแกรมประยุกต์เพ่ืองานทางธุรกิจ งานธุรการ และฝึกปฏิบัติทักษะพิมพ์งานเอกสาร สามารถใช้โปรแกรม
สําเร็จรูปในการประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจได้ เช่น การจัดการงานเอกสารในสํานักงาน การจัดทํารายงาน การ
คํานวณ สรุปข้อมูลสําหรับผู้บริหาร การนัดหมายการประชุม การนําเสนอข้อมูลทางธุรกิจ การจัดการระบบ
ฐานข้อมูล 
3603601        การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                       3(2-2-5) 
                   Electronic Commerce 
หลักการเบื้องต้นของระบบอินเทอร์เน็ต โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์ และหลักการเบื้องต้นใน
การจัดการทางธุรกิจรูปแบบใหม่ การค้าแบบธุรกิจกับธุรกิจ การค้าแบบธุรกิจกับลูกค้า การค้าแบบธุรกิจกับองค์กร
ธุรกิจขนาดใหญ่ ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการรับจ่ายเงินบนอินเทอร์เน็ต ระบบความ
ปลอดภัย ปัญหาอุปสรรคของการค้าอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาและจัดตั้งเว็บไซต์ การจดโดเมนเนม รวมท้ังศึกษา
ระบบการจัดส่งสินค้า การจัดการวัสดุ การขนส่งสินค้า การศึกษาแนวโน้มและเทคโนโลยีการค้าอิเล็กทรอนิกส์
ในอนาคต 
3612202    การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ               3(3-0-6) 
   Multi–modal Transportation 
ลักษณะท่ัวไปของการขนส่งในแต่ละรูปแบบ ได้แก่ การขนส่งทางบกการขนส่งทางน้ํา และการขนส่งทาง
อากาศ รวมท้ังวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียของการขนส่งในแต่ละรูปแบบ โครงข่ายการขนส่ง และการเชื่อมโยงระบบ
การขนส่ง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการขนส่ง การขนส่งต่อเนื่อง โครงสร้างพ้ืนฐานและ
ส่วนประกอบท่ีช่วยในการดําเนินการขนส่งหลายรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 



3612203    ความปลอดภัยในการขนส่งและสิ่งแวดล้อม            3(3-0-6) 
  Safety in Transportation and Environment 
บทบัญญัติและข้อบังคับทางความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการดําเนินการด้านการขนส่ง การ
ดําเนินมาตรการป้องกันและแก้ไข การวิเคราะห์ปัญหาและการประเมินผล การควบคุมการผลิต การจัดเก็บ 
การลําเลียงและการขนส่งสินค้าอันตราย รวมถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือใช้ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
3612302     ระบบบรรจุภัณฑ์               3(3-0-6) 
  Packaging System 
การบรรจุภัณฑ์ในด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การถนอมสินค้า ความ
ปลอดภัย การนํากลับมาใช้ใหม่ การจัดเก็บและการเคลื่อนย้าย การบรรจุหีบห่อทางพาณิชย์ กฎหมายและ
มาตรฐานบรรจุภัณฑ์                    
 
รหัสวิชา         ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                     น(ท-ป-ค) 
3613103 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ                      3(3-0-6) 
  Production and Operation Management 
วิเคราะห์เก่ียวกับการวางแผนและการควบคุมในระบบการผลิต กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการการผลิตและการนํา
กลยุทธ์ไปปฏิบัติ การเลือกทําเลท่ีตั้ง การวางผังโรงงานการออกแบบกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ การบริหารและการควบคุมด้านคุณภาพ ตลอดจนหลักการดําเนินงานในการแก้ไขปัญหาการ
ผลิต 
3613105        การบริหารช่องทางการตลาดและโซ่อุปทาน                     3(3-0-6) 
 Marketing Channel and Supply Chain Management 
ความหมาย ความสําคัญของการบริหารช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทานกลยุทธ์การบริหารช่องทางการตลาด
อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารการขนส่ง การจดัการคลังสินค้ารวมท้ังการควบคุมและประเมินผล 
3613303  ระบบขนถ่ายวัสดุ               3(3-0-6) 
  Material Handling System 
ระบบการขนถ่ายวัสดุ การแยกประเภทและชนิดของเครื่องมือขนถ่ายวัสดุ ขอบเขตการใช้งานของเครื่องมือขนถ่าย
วัสดุ ชิ้นส่วนประกอบและหน้าท่ีการทํางานของส่วนประกอบของเครื่องมือขนถ่ายวัสดุประเภทสายพานลําเลียง 
ลูกกลิ้งลําเลียง สกรูลําเลียง โซ่ลําเลียง อุปกรณ์ลําเลียงแบบสั่นสะเทือน การใช้อุปกรณ์ประเภทกว้าน เครน ลิฟต์ 
และการขนถ่ายวัสดุท่ีเป็นหน่วย เช่น รถเข็น รถลาก รถพ่วง และระบบคอนเทนเนอร์ รวมท้ังการจัดการ
ความสามารถในการรับภาระของอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุแต่ละชนิด 
3613702   การวัดประสิทธิภาพในโซ่อุปทาน                       3(3-0-6) 
   Performance Measurement in Supply Chain 
แนวคิดและหลักการปรับปรุงสมรรถนะของห่วงโซ่อุปทาน ลักษณะของระบบการวัดประสิทธิภาพในห่วงโซ่
อุปทานท่ีดี การประยุกต์ใช้เครื่องมือพ้ืนฐานในการปรับปรุงสมรรถนะของห่วงโซ่อุปทานโดยรวม เช่น เครื่องมือ
วิเคราะห์กระบวนการ การวิเคราะห์เชิงสถิติแบบ Balance Scorecard การเปรียบเทียบเพ่ือการประยุกต์
อย่างเป็นเลิศ ต้นทุนกิจกรรมทางบัญชี ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการปรับปรุงสมรรถนะและการนําเอาตัวชี้วัด 
(KPI) มาประยุกต์เพ่ือสร้างและจัดการห่วงโซ่อุปทานระดับโลก 
 
 



3613704   โลจิสติกส์ในการจัดการภัยพิบัติ                      3(3-0-6) 
                   Logistics in Disaster Management 
แนวคิดและหลักการในการวางแผนและจัดการการโลจิสติกส์ในภาวะภัยพิบัติ ขบวนการและวิธีการลําเลียง
ผู้ประสบภัย การจัดการการขนส่งและเส้นทางลําเลียงความช่วยเหลือ เครื่องอุปโภคและบริโภค รวมท้ังปัจจัย
อ่ืนๆท่ีจําเป็นต่อการดํารงชีพ การจัดการจัดตั้งและการจัดการศูนย์ช่วยเหลือ การคลังสิ่งของบริจาคและการ
บรรจุหีบห่อ   ระบบปฏิบัติการในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
 
รหัสวิชา         ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                     น(ท-ป-ค) 
3614901 สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์              3(3-0-6) 
  Seminar in Logistics Management 
ประเด็นปัญหาท่ีน่าสนใจต่าง ๆ และอภิปรายปัญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันท่ีมีผลต่อการจัดการบริการด้านโลจิ
สติกส์ โดยมุ่งเน้นท้ังปัญหาในด้านการวางแผนระบบห่วงโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพโดยประกอบไปด้วยการ
บริหารสินค้าคงคลังและคลังสินค้า การบริหารการขนส่ง  การบริหารทรัพยากรมนุษย์  ข้อบังคับทางกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องทางด้านโลจิสติกส์เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาทางธุรกิจซ่ึงอยู่ในรูปของ
กรณีศึกษา นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้รับความรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเก่ียวข้องด้วย 
3614903    การวิจัยดําเนินการ               3(3-0-6) 
  Operations Research 
เทคนิคการวิจัยดําเนินการ ความสําคัญของการใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ การวิจัยดําเนินการแบบดีเทอร์มินิ
สติก กําหนดการเชิงเส้น กําหนดการเชิงไดนามิกส์ กําหนดการเชิงจํานวนเต็ม กําหนดการแบบไม่เชิงเส้น ทฤษฎี
เกมส์ ความน่าจะเป็นและกระบวนการสโตแคสติก ทฤษฎีแถวคอย แบบจําลองสินค้าคงคลัง และการจําลอง
สถานการณ์ 
3633501        การจัดการธุรกิจระหว่าประเทศ                                                  3(3-0-6) 
                   International  Business  Management 
แนวคิด ทฤษฏี  ประวัติความเป็นมา พัฒนาการและลักษณะการดําเนิน กระบวนการของธุรกิจระหว่าง
ประเทศ สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ องค์การการค้า
ระหว่างประเทศ ระบบการเงินระหว่างประเทศ กระบวนการข้ันตอนนําเข้าส่งออก  กลยุทธ์และแผนธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 
          (4)  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 
                   4.1 แบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
3614801       การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการโลจิสติกส์                              2(90) 
                  Pre-practicum in Logistics Management  
สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของการจัดการโลจิสติกส์ในภาคธุรกิจ รวมท้ังการเตรียม
ความพร้อมด้านต่าง ๆ ท้ังภายนอก เช่น บุคลิกภาพ  ภาษา  กิริยามารยาท  ความพร้อมภายใน เช่น การมีจิต
อาสา   การเป็นผู้ให้ รวมถึงจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพโลจิสติกส์ เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพตนเอง
ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการโลจิสติกส์ 

 
 

 



รหัสวิชา         ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป-ค) 
3614803        การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการโลจิสติกส์                              5(450)  
          Professional Internship in Logistics Management 
รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน  :  3614801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการโลจิสติกส์ 
การปฏิบัติงานจริงโดยการจัดให้มีการฝึกงานกับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนตามความเหมาะสมและ
เก่ียวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์  เพ่ือให้ได้รับประสบการณ์จริงจากหน่วยงานนอกสถานศึกษา  รวมถึงการ
จัดทํารายงานการฝึกงานและสรุปผลการฝึกงานในด้านต่าง ๆ  โดยมีอาจารย์นิเทศการฝึกงาน  การจัด
ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกงานโดยเน้นการปฏิบัติตนอย่างมีระเบียบวินัย  รักษากฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน
ท่ีฝึกงาน และการวางตัวให้เหมาะสม 

         4.2 แบบสหกิจศึกษา 
3614802  การเตรียมสหกิจศึกษา                  1(45) 
     Pre-cooperative Education   
ฝึกนักศึกษาให้สามารถประยุกต์หลักการและทฤษฎี เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ   
ตลอดจนเตรียมความพร้อมเก่ียวกับทักษะการใช้ภาษา การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยี   การปรับตัวใน
การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน  การเสริมสร้างจรรยาบรรณในวิชาชีพ   เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา 
3614804 สหกิจศึกษา                              6(540) 
 Cooperative Education 
รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน  :  3614802  การเตรียมสหกิจศึกษา 
จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหนว่ยงานภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจตามความเหมาะสม ภายใต้
การควบคุมดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษา โดยนําความรู้ท้ังทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีได้จากการศึกษาไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง จัดให้มีการปฐมนิเทศเก่ียวกับรายละเอียดของการฝึกประสบการณ์ และจัดให้มี
การปัจฉิมนิเทศ เพ่ืออภิปรายปัญหาการฝึกประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึน และเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาให้สําเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี โดยอาจจัดให้ฝึกประสบการณ์ท้ังหมด หรือฝึกประสบการณ์และทําโครงการพิเศษ หรือฝึก
ประสบการณ์และทําภาคนิพนธ์ 
         ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 
   ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  โดยไม่ซํ้ากับ
รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีกําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรนี้ 
 
 
 


