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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2563 
ประเภทวชิาบริหารธุรกจิ 

สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
 

จุดประสงค์สาขาวชิา 
 
1. เพื่อให้สามารถประยุกตใ์ชค้วามรู้และทกัษะดา้นภาษาและการส่ือสาร ทกัษะการคิดและการแกปั้ญหา

และทกัษะทางสังคมและการด ารงชีวติในการพฒันาตนเองและวชิาชีพ 

2. เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลกัการบริหารและจดัการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและหลกัการของงานอาชีพท่ีสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาวิชาชีพการจดัการโลจิสติกส์
และซพัพลายเชนใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงและความกา้วหนา้ของเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลย ี

3. เพื่อให้มีความเขา้ใจในหลกัการและกระบวนการท างานในกลุ่มงานพื้นฐานดา้นการจดัการโลจิสติกส์
และซพัพลายเชนเพื่อใหส้ามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้และเทคโนโลยดีา้นการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน
ในการพฒันาตนเองและวชิาชีพ 

4. เพื่อให้สามารถปฏิบติังานวิเคราะห์แก้ปัญหาสร้างสรรค์และน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพฒันางาน                 
ดา้นการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 

5. เพื่อให้สามารถปฏิบติังานดา้นการจดัการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในสถานประกอบการและประกอบ
อาชีพอิสระรวมทั้งการใชค้วามรู้และทกัษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนได ้

6. เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ซ่ือสัตย์สุจริตมีระเบียบวินัย เป็นผูมี้                    
ความรับผดิชอบต่อสังคมส่ิงแวดลอ้มต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช  2563           ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ        สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 

มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 

คุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ  สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  ประกอบดว้ย 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 
1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแ้ก่ ความเสียสละ ความซ่ือสัตยสุ์จริต 

ความกตญัญูกตเวที ความอดกลั้น การละเวน้ส่ิงเสพติดและการพนนั การมีจิตส านึกและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ
และสังคม ภูมิใจและรักษาเอกลกัษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ื้น ประพฤติปฏิบติั              
ตามบทบาทหนา้ท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ 
และจิตส านึกรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

1.2 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ ความมีวินัยความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี                                 
มีมนุษยสัมพนัธ์ ความเช่ือมั่นในตนเอง สนใจใฝ่รู้ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ขยนั ประหยดั อดทน 
พึ่ งตนเอง ต่อต้านความรุนแรงและการทุจริต ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานโดยค านึงถึงหลักปรัชญา                                  
ของเศรษฐกิจพอเพียง ความปลอดภยั อาชีวอนามยั การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

2. ด้านสมรรถนะแกนกลาง 
2.1 ด้านความรู้ ไดแ้ก่  

2.1.1 หลกัการใชภ้าษาและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการส่ือสาร 
2.1.2 หลกัการใชเ้หตุผล การคิดวเิคราะห์ การแกปั้ญหาและการจดัการ  
2.1.3 หลกัการด ารงตนและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม 
2.1.4 หลกัการปรับตวัและด าเนินชีวติในสังคมสมยัใหม่  

2.2 ด้านทกัษะ ไดแ้ก่  
2.2.1 ทกัษะการส่ือสารและการเรียนรู้โดยใชภ้าษาและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.2.2 ทกัษะการคิดวเิคราะห์ การแกปั้ญหาและการจดัการ โดยใชห้ลกัการและกระบวนการ

ทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
2.2.3 ทกัษะทางสังคมและการด ารงชีวิตตามหลกัศาสนาวฒันธรรมและความเป็นพลเมือง 

และหลกัการพฒันาบุคลิกภาพและสุขอนามยั 
2.3 ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผดิชอบ ไดแ้ก่  

2.3.1 ส่ือสารโดยใช้ภาษาไทยภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวนั
และในงานอาชีพ 

2.3.2 แกไ้ขปัญหาและพฒันางานอาชีพโดยใช้หลกัการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 
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2.3.3 ปฏิบติัตนตามหลกัศาสนาวฒันธรรมค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมทางสังคมและสิทธิ
หนา้ท่ีพลเมือง 

2.3.4 พัฒนาบุคลิกภาพสุขอนามัยและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพ                 
และการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น 

3. ด้านสมรรถนะวชิาชีพ 
3.1 ด้านความรู้ ไดแ้ก่  

3.1.1 หลกัทฤษฎีและเทคนิคเชิงลึกภายใตข้อบเขตของงานอาชีพ 
3.1.2 หลกัการคิดวเิคราะห์ ตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหา  
3.1.3 หลกัการประสานงาน ประเมินผลการปฏิบติังานและบริหารจดัการงานอาชีพ 
3.1.4 หลกัการดา้นความปลอดภยัและขอ้ก าหนดกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการงานอาชีพ 
3.1.5 หลกัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และพฒันางานอาชีพ 

3.2 ด้านทกัษะ ไดแ้ก่  
3.2.1 ทกัษะการเลือกและประยกุตใ์ชว้ธีิการ เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน  
3.2.2 ทกัษะการคิด วเิคราะห์และแกปั้ญหาในการปฏิบติังาน 
3.2.3 ทักษะการวางแผน การบริหารจัดการ การประสานงานและการประเมินผล                          

การปฏิบติังานอาชีพ 
3.2.4 ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ  
3.2.5 ทักษะด้านสุขภาวะและความปลอดภัยตามระเบียบข้อบังคับท่ี เ ช่ือมโยงกัน                    

ในการปฏิบติังาน 
3.3 ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผดิชอบ ไดแ้ก่  

3.3.1 วางแผน ด าเนินงานตามหลกัการและกระบวนการ โดยค านึงถึงการบริหารงานคุณภาพ
การอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม หลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.3.2 ปฏิบติังานอาชีพการจดัการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ตามหลกัการและแบบแผน                 
ท่ีก าหนด โดยใช/้เลือกใช/้ปรับใชก้ระบวนการปฏิบติังานท่ีเหมาะสม 

3.3.3 เลือกใชแ้ละบ ารุงรักษาเคร่ืองมือวสัดุอุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลกัการและกระบวนการ
โดยค านึงถึงความประหยดัและความปลอดภยั 

3.3.4 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อพฒันาและสนบัสนุนงานอาชีพ 
3.3.5  ปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้น ปรับตวัเขา้กบัสังคมและสภาพแวดลอ้ม มีส่วนร่วมในการท างาน

เป็นทีม ร่วมวางแผน กระบวนการท างาน ก ากบัดูแลการปฏิบติังาน 
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สาขางานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
3.3.5 ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาท่ีไม่คุ ้นเคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรม                     

ในงานอาชีพการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน ท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมในบางเร่ือง 
3.3.6 ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศ  และการส่ือสาร                      

ในการแกปั้ญหาและการปฏิบติังานดา้นการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 
3.3.7 บริหารจดัการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบติังานอาชีพการจดัการโลจิสติกส์

และซพัพลายเชนดว้ยตนเอง 
3.3.8 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในงานอาชีพ สาขางานการจัดการ                       

โลจิสติกส์และซพัพลายเชน 
3.3.9  ใหค้  าแนะน า/สอนงานและก ากบัดูแลผูร่้วมงานประเมินผลปฏิบติังานและส่งมอบงาน

ไดต้ามเป้าหมาย รวมถึงภาวการณ์เป็นผูน้ า และเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
3.3.10 พฒันานวตักรรมและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบังานอาชีพ สาขางานการจดัการโลจิสติกส์

และซพัพลายเชน 
3.3.11 ส่ือสารโดยใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศในงานอาชีพ สาขางานการจดัการโลจิสติกส์

และซพัพลายเชน 
3.3.12 ปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้น ปรับตวัเขา้กบัสังคมและสภาพแวดลอ้ม มีส่วนร่วมในการท างาน

เป็นทีม ร่วมกนัวางแผน กระบวนการท างาน ก ากบัดูแล ควบคุมการปฏิบติังาน 
 

สาขางานการจัดการการขนส่ง 
3.3.5 ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาท่ีไม่คุ ้นเคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรม                     

ในงานอาชีพการจดัการการขนส่งท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมในบางเร่ือง 
3.3.6 ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศ  และการส่ือสาร                      

ในการแกปั้ญหาและการปฏิบติังานดา้นการจดัการการขนส่ง 
3.3.7 บริหารจดัการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบติังานอาชีพการจดัการการขนส่ง

ดว้ยตนเอง 
3.3.8 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในงานอาชีพ สาขางานการจัดการ                       

การขนส่ง 
3.3.9  ให้ค  าแนะน า สอนงานและก ากบัดูแลผูร่้วมงาน ประเมินผลปฏิบติังานและส่งมอบงาน

ไดต้ามเป้าหมาย รวมถึงภาวการณ์เป็นผูน้ า และเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
3.3.10 พฒันานวตักรรมและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบังานอาชีพ สาขางานการจดัการการขนส่ง 
3.3.11 ส่ือสารโดยใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศในงานอาชีพ สาขางานการจดัการขนส่ง 
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3.3.12 ปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้น ปรับตวัเขา้กบัสังคมและสภาพแวดลอ้ม มีส่วนร่วมในการ
ท างานเป็นทีม ร่วมกนัวางแผน กระบวนการท างาน ก ากบัดูแล ควบคุมการปฏิบติังาน 

3.3.13 วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์เพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีซบัซ้อนและเหตุการณ์เฉพาะหน้า
ไดอ้ยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

3.3.14 บริหารจดัการความเส่ียงและโอกาส โดยการประเมิน วางแผน ด าเนินการป้องกนั
ความเส่ียงและความไม่แน่นอนท่ีเกิดข้ึนในกรณีต่างๆ 

 

สาขางานการจัดการคลงัสินค้า 
3.3.5 ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาท่ีไม่คุ ้นเคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรม                     

ในงานอาชีพการจดัการคลงัสินคา้ท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมในบางเร่ือง 
3.3.6 ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศ  และการส่ือสาร                      

ในการแกปั้ญหาและการปฏิบติังานดา้นการจดัการคลงัสินคา้ 
3.3.7 บริหารจดัการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบติังานอาชีพการจดัการคลงัสินคา้

ดว้ยตนเอง 
3.3.8 ประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในงานอาชีพ สาขางานการจดัการคลงัสินคา้ 
3.3.9  ให้ค  าแนะน า สอนงาน รวมถึงให้ค  าปรึกษา และก ากบัดูแลผูร่้วมงาน ประเมินผล

ปฏิบติังานและส่งมอบงานไดต้ามเป้าหมาย รวมถึงภาวการณ์เป็นผูน้ า และเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
3.3.10 พฒันานวตักรรมและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบังานอาชีพ สาขางานการจดัการคลงัสินคา้ 
3.3.11 ส่ือสารโดยใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศในงานอาชีพ สาขางานการจดัการคลงัสินคา้ 
3.3.12 ปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้น ปรับตวัเขา้กบัสังคมและสภาพแวดลอ้ม มีส่วนร่วมในการ

ท างานเป็นทีม ร่วมกนัวางแผน กระบวนการท างาน ก ากบัดูแล ควบคุมการปฏิบติังาน 
3.3.13 แกไ้ขปัญหาในขอบเขตท่ีรับผิดชอบ และปัญหาท่ีซบัซ้อน โดยการประยุกตใ์ชห้ลกัการ 

และเคร่ืองมือในการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม และก าหนดมาตรการในการป้องกนัปัญหาในการปฏิบติังาน 
3.3.14 บริหารจดัการความเส่ียงและโอกาส โดยการประเมิน วางแผน ด าเนินการป้องกนั

ความเส่ียงและความไม่แน่นอนท่ีเกิดข้ึนในกรณีต่างๆ 
 

สาขางานตัวแทนออกของ 
3.3.5 ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาท่ีไม่คุ ้นเคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรม                     

ในงานอาชีพตวัแทนออกของท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมในบางเร่ือง 
3.3.6 ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศ  และการส่ือสาร                      

ในการแกปั้ญหาและการปฏิบติังานดา้นตวัแทนออกของ 
3.3.7 บริหารจดัการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบติังานอาชีพตวัแทนออกของ              

ดว้ยตนเอง 
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3.3.8 ประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในงานอาชีพ สาขางานตวัแทนออกของ 
3.3.9  ให้ค  าแนะน า สอนงาน รวมถึงให้ค  าปรึกษา และก ากบัดูแลผูร่้วมงาน ประเมินผล

ปฏิบติังานและส่งมอบงานไดต้ามเป้าหมาย รวมถึงภาวะการเป็นผูน้ า และเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
3.3.10 พฒันานวตักรรมและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบังานอาชีพ สาขางานตวัแทนออกของ 
3.3.11 ส่ือสารโดยใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศในงานอาชีพ สาขางานตวัแทนออกของ 
3.3.12 ปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้น ปรับตวัเขา้กบัสังคมและสภาพแวดลอ้ม มีส่วนร่วมในการท างาน

เป็นทีม ร่วมกนัวางแผน กระบวนการท างาน ก ากบัดูแล ควบคุมการปฏิบติังาน 
3.3.13 แกไ้ขปัญหาในขอบเขตท่ีรับผิดชอบ และปัญหาท่ีซบัซ้อน โดยการประยุกตใ์ชห้ลกัการ 

และเคร่ืองมือในการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม และก าหนดมาตรการในการป้องกนัปัญหาในการปฏิบติังาน 
 

สาขางานการจัดการเทคโนโลยโีลจิสติกส์ 
3.3.5 ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาท่ีไม่คุ ้นเคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรม                     

ในงานอาชีพการจดัการเทคโนโลยโีลจิสติกส์ท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมในบางเร่ือง 
3.3.6 ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และการส่ือสาร                      

ในการแกปั้ญหาและการปฏิบติังานดา้นการจดัการเทคโนโลยโีลจิสติกส์ 
3.3.7 บริหารจดัการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบติังานการจดัการเทคโนโลยี                 

โลจิสติกส์ดว้ยตนเอง 
3.3.8 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในงานอาชีพ สาขางานการจดัการเทคโนโลยี          

โลจิสติกส์ 
3.3.9  ให้ค  าแนะน า สอนงาน รวมถึงให้ค  าปรึกษา และก ากบัดูแลผูร่้วมงาน ประเมินผล

ปฏิบติังานและส่งมอบงานไดต้ามเป้าหมาย รวมถึงภาวะการเป็นผูน้ า และเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
3.3.10 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ี เหมาะสมกับงานอาชีพ สาขางานการจัดการ

เทคโนโลยีโลจิสติกส์ 
3.3.11 ส่ือสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในงานอาชีพ สาขางานการจัดการ

เทคโนโลยโีลจิสติกส์ 
3.3.12 ปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้น ปรับตวัเขา้กบัสังคมและสภาพแวดลอ้ม มีส่วนร่วมในการ

ท างานเป็นทีม ร่วมกนัวางแผน กระบวนการท างาน ก ากบัดูแล ควบคุมการปฏิบติังาน 
3.3.13 สร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวตักรรมใหม่ โดยการคน้ควา้ วิจยั และสร้างองค์ความรู้

ใหม่ๆ ในงานอาชีพสาขางานการจดัการเทคโนโลยโีลจิสติกส์ 
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โครงสร้าง 
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2563 

ประเภทวชิา บริหารธุรกจิ 
สาขาวชิาการจัดการโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

 

 ผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2563 ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จะตอ้งศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ                
รวมไม่นอ้ยกวา่ 83 หน่วยกิตและเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร   ดงัโครงสร้างต่อไปน้ี 

1.  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกติ 
1.1 กลุ่มวชิาภาษาไทย (ไม่นอ้ยกวา่  3 หน่วยกิต) 
1.2 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ (ไม่นอ้ยกวา่  6 หน่วยกิต) 
1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3 หน่วยกิต) 
1.4 กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3 หน่วยกิต) 
1.5 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3 หน่วยกิต) 
1.6 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3 หน่วยกิต) 
 

2. หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกติ 
2.1  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพื้นฐาน (15 หน่วยกิต) 
2.2  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ ( 21 หน่วยกิต) 
2.3  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก (ไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต) 
2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต) 
2.5  โครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต) 
 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
 

4. กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 
 

 รวม ไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกติ 
 

โครงสร้างน้ีส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชา               
พาณิชยกรรม  หรือเทียบเท่า  
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ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ  (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอ่ืน
หรือมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่าท่ีไม่มีพื้นฐานวิชาชีพ จะตอ้งเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน
วชิาชีพต่อไปน้ี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30200-0001 การบญัชีเบ้ืองตน้ 2-2-3 
30200-0002 การขายเบ้ืองตน้ 1-2-2 
30200-0003 ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 1-2-2 
30214-0001 โลจิสติกส์เบ้ืองตน้ 2-2-3 
30215-0002 งานส านกังานเชิงปฏิบติัการ 1-4-3 
 

1. หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า 21  หน่วยกติ 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชาจากทุกกลุ่มวิชา  ตามเง่ือนไขและจ านวนหน่วยกิตท่ีกลุ่มวิชาก าหนด                        
รวมไม่นอ้ยกวา่ 21 หน่วยกิต 

 

1.1 กลุ่มวชิาภาษาไทย  (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30000-1101 ทกัษะภาษาไทยเชิงวชิาชีพ 3-0-3 
30000-1102 การเขียนและการพูดเชิงวชิาชีพ 3-0-3 
30000-1103 การฟังและการพูดเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ 3-0-3 
30000-1104 ทกัษะภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์ 3-0-3 
30000*1101 ถึง 30000*1199 รายวชิาในกลุ่มวชิาภาษาไทยท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 

 

1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต) 
 

 ใหเ้รียนรายวชิา 30000-1201 จ านวน 3 หน่วยกิต แลว้เลือกเรียนรายวชิาภาษาองักฤษอ่ืนท่ีสอดคลอ้ง
กบัสาขาวชิาท่ีเรียนจนครบหน่วยกิตท่ีก าหนด 
 

1) กลุ่มภาษาองักฤษ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30000-1201 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2-2-3 
30000-1202 ภาษาองักฤษส าหรับการปฏิบติังาน 1-2-2 
30000-1203 การสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 1-2-2 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30000-1204 ภาษาองักฤษโครงงาน 0-2-1 
30000-1205 การเรียนภาษาองักฤษผา่นส่ือดิจิทลั 0-2-1 
30000-1207 ภาษาองักฤษธุรกิจ 3-0-3 
30000-1208 ภาษาองักฤษเพื่อธุรกิจบริการ 3-0-3 
30000-1214 ภาษาองักฤษเทคโนโลยสีารสนเทศ 3-0-3 
30000-1216 ภาษาองักฤษเพื่อกิจการการบิน 3-0-3 

 

2) กลุ่มภาษาต่างประเทศอ่ืน 
 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถเลือกรายวชิาต่อไปน้ี  ไปจดัการเรียนการสอน
เพิ่มเติมในกลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ หรือในกลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือก หรือหมวดวชิาเลือกเสรีได ้
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30000-1218 ภาษาและวฒันธรรมจีน 2-0-2 
30000-1219 การสนทนาภาษาจีนเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1220 ภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น 2-0-2 
30000-1221 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1222 ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 2-0-2 
30000-1223 การสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1224 ภาษาและวฒันธรรมเวยีดนาม 2-0-2 
30000-1225 การสนทนาภาษาเวยีดนามเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1226 ภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 2-0-2 
30000-1227 การสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1228 ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 2-0-2 
30000-1229 การสนทนาภาษามาเลเซียเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1230 ภาษาและวฒันธรรมพม่า 2-0-2 
30000-1231 การสนทนาภาษาพม่าเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1232 ภาษาและวฒันธรรมเขมร 2-0-2 
30000-1233 การสนทนาภาษาเขมรเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1234 ภาษาและวฒันธรรมลาว 2-0-2 
30000-1235 การสนทนาภาษาลาวเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1236 ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 2-0-2 
30000-1237 การสนทนาภาษาฟิลิปิโนเพื่อการท างาน 2-0-2 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30000-1238 ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 2-0-2 
30000-1239 การสนทนาภาษารัสเซียเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1240 ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 2-0-2 
30000-1241 การสนทนาภาษาเยอรมนัเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1242 ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 2-0-2 
30000-1243 การสนทนาภาษาฝร่ังเศสเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000*1201ถึง 30000*1299 รายวชิาในกลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 

 

1.3 กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์  (ไมน่อ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30000-1301 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 2-2-3 
30000-1302 การวจิยัเบ้ืองตน้ 2-2-3 
30000-1308 วทิยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ 2-2-3 
30000-1315 ฟิสิกส์และเคมีเพื่อกิจการการบิน 2-2-3 

 30000*1301 ถึง 30000*1399 รายวชิาในกลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.4 กลุ่มวิชาคณติศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30000-1401 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ 3-0-3 
30000-1402 คณิตศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะการคิด 3-0-3 
30000-1403 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3-0-3 
30000-1404 แคลคูลสั 1 3-0-3 
30000-1405 แคลคูลสั 2 3-0-3 
30000-1406 แคลคูลสั 3 3-0-3 
30000-1408 คณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ 3-0-3 
30000-1411 คณิตศาสตร์เพื่อการบิน 3-0-3 
30000*1401 ถึง 30000*1499 รายวชิาในกลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
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1.5 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30000-1501 ชีวติกบัสังคมไทย 3-0-3 
30000-1502 ศาสตร์พระราชา 3-0-3 
30000-1503 การเมืองการปกครองของไทย 3-0-3 
30000*1501 ถึง 30000*1599 รายวชิาในกลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.6 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่  3หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30000-1601 การพฒันาสุขภาพ 2-0-2 
30000-1602 การคิดอยา่งเป็นระบบ 2-0-2 
30000-1603 สุขภาวะกายและจิต 2-0-2 
30000-1604 คุณภาพชีวติเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1605 มนุษยสัมพนัธ์ในการท างาน 2-0-2 
30000-1606 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษย ์ 2-0-2 
30000-1607 จิตวทิยาสังคมวา่ดว้ยคนพิการ 2-0-2 
30000-1608 การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ 0-2-1 
30000-1609 ลีลาศเพื่อพฒันาสุขภาพและบุคลิกภาพ 0-2-1 
30000-1610 นนัทนาการเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ 0-2-1 
30000*1601 ถึง 30000*1699 รายวชิาในกลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา    *-*-* 
 หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

2.  หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ  ไม่น้อยกว่า  56  หน่วยกติ 
 

 2.1 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืน้ฐาน  (15 หน่วยกิต) 
  

 ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี 
 

กลุ่มการจัดการอาชีพ 
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30001-1002 องคก์ารและการจดัการสมยัใหม่ 2-2-3 
30001-1055 กฎหมายธุรกิจ 3-0-3 
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กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ 
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30001-2003   เทคโนโลยดิีจิทลัเพื่อการจดัการอาชีพ 2-2-3 
 

กลุ่มพืน้ฐานวชิาชีพ 
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30200-1001 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3-0-3 
30200-1002 หลกัการตลาด 2-2-3 
 

2.2 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ  (21  หน่วยกิต) 
 

 ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30214-2001 โลจิสติกส์และซพัพลายเชน 3-0-3 
30214-2002  การจดัการตน้ทุนโลจิสติกส์ 3-0-3 
30214-2003   เทคโนโลยกีารบริหารขอ้มูลโลจิสติกส์ 2-2-3 
30214-2004  หลกัการจดัซ้ือ 2-2-3 
30214-2005  คลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ 2-2-3 
30214-2006   การจดัการขนส่ง 2-2-3 
30214-2007  การจดัการส่งออกน าเขา้สินคา้ระหวา่งประเทศ  2-2-3 
 

 2.3 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก  (ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต) 
 

ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาในสาขางานใดสาขางานหน่ึง รวมไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 
 

2.3.1 สาขางานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30214-2101  การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชนเชิงธุรกิจ 3-0-3 
30214-2102 ปฏิบติัการสินคา้คงคลงั 2-2-3 
30214-2103 การขนส่งในงานโลจิสติกส์ 2-2-3 
30214-2104 เทคโนโลยแีละเคร่ืองมืออุปกรณ์ในงานโลจิสติกส์ 2-2-3 
30214-2105 การจดัการโลจิสติกส์เพื่อส่ิงแวดลอ้ม 2-2-3 
30214-2106 การวจิยัในงานโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 1-4-3 
30214-2107 การวางแผนอุปสงคใ์นงานโลจิสติกส์ 2-2-3 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30214-2108 ระบบบรรจุภณัฑส์ าหรับโลจิสติกส์ 3-0-3 
30214-2109 การบริหารการผลิต 3-0-3 
30214-2110 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 3-0-3 
30214-2111 สัมมนางานการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 2-2-3 
30214*2101 ถึง 30214*2199  รายวชิาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 
  พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 
  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
 

รายวชิาทวภิาคี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30214-5101  งานการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 1 *-*-* 
30214-5102  งานการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 2 *-*-* 
30214-5103  งานการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 3 *-*-* 
30214-5104  งานการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 4 *-*-* 
30214-51xx  งานการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน x *-*-* 
 

2.3.2 สาขางานการจัดการขนส่ง 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30214-2201  การบริหารเส้นทางการขนส่งสินคา้ 2-2-3 
30214-2202 การจดัการเอกสารเพื่อการขนส่ง 2-2-3 
30214-2203 การใชแ้ละบ ารุงรักษาเคร่ืองมือและพาหนะในการขนส่ง 2-2-3 
30214-2204 การจดัการตน้ทุนการขนส่ง 2-2-3 
30214-2205 เทคโนโลยใีนการขนส่ง 2-2-3 
30214-2206 การขนส่งกบัธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 2-2-3 
30214-2207 การประกนัภยัและบริหารความเส่ียงในการขนส่ง 2-2-3 
30214-2208 สัมมนางานการจดัการการขนส่ง 2-2-3 
30214*2201 ถึง 30214*2299  รายวชิาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 
  พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 
  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
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รายวชิาทวภิาคี 
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30214-5201  งานการจดัการการขนส่ง 1 *-*-* 
30214-5202  งานการจดัการการขนส่ง 2 *-*-* 
30214-5203  งานการจดัการการขนส่ง 3 *-*-* 
30214-5204  งานการจดัการการขนส่ง 4 *-*-* 
30214-52xx  งานการจดัการการขนส่ง x *-*-* 
 

2.3.3 สาขางานการจัดการคลังสินค้า 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30214-2301  สินคา้และบรรจุภณัฑ์ 2-2-3 
30214-2302 เทคโนโลยกีารจดัการคลงัสินคา้ 2-2-3 
30214-2303 เทคโนโลยแีละเคร่ืองมืออุปกรณ์ในงานคลงัสินคา้ 2-2-3 
30214-2304 ปฏิบติัการสินคา้คงคลงั 3-0-3 
30214-2305 การจดัการเอกสารในคลงัสินคา้ 3-0-3 
30214-2306 การจดัการตน้ทุนคลงัสินคา้ 3-0-3 
30214-2307 การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 2-2-3 
30214-2308 สัมมนางานการจดัการคลงัสินคา้ 2-2-3 
30214*2301 ถึง 30214*2399  รายวชิาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 
  พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 
  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
 

รายวชิาทวภิาคี 
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30214-5301  งานการจดัการคลงัสินคา้ 1 *-*-* 
30214-5302  งานการจดัการคลงัสินคา้ 2 *-*-* 
30214-5303  งานการจดัการคลงัสินคา้ 3 *-*-* 
30214-5304  งานการจดัการคลงัสินคา้ 4 *-*-* 
30214-53xx  งานการจดัการคลงัสินคา้ x *-*-* 
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2.3.4 สาขางานตัวแทนออกของ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30214-2401  พิธีการน าเขา้และส่งออกสินคา้ 2-2-3 
30214-2402 การขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ 2-2-3 
30214-2403 สิทธิประโยชน์ทางดา้นภาษีอากร 3-0-3 
30214-2404 การตรวจปล่อยสินคา้ 2-2-3 
30214-2405 กฎหมายเก่ียวกบัการน าเขา้ส่งออก 3-0-3 
30214-2406 ระบบการจ าแนกพิกดัอตัราศุลการ 3-0-3 
30214-2407 พิธีการเฉพาะเร่ือง 3-0-3 
30214-2408 หลกัการคา้ระหวา่งประเทศ 3-0-3 
30214-2409 การขนส่งสินคา้แบบเร่งด่วน 2-2-3 
30214-2410 สัมมนางานตวัแทนออกของ 2-2-3 
30214*2401 ถึง 30214*2499  รายวชิาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 
  พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 
  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
 

รายวชิาทวภิาคี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30214-5401  งานตวัแทนออกของ 1 *-*-* 
30214-5402  งานตวัแทนออกของ 2 *-*-* 
30214-5403  งานตวัแทนออกของ 3 *-*-* 
30214-5404  งานตวัแทนออกของ 4 *-*-* 
30214-54xx  งานตวัแทนออกของ x *-*-* 
 

2.3.5 สาขางานการจัดการเทคโนโลยโีลจิสติกส์ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30214-2501  เทคโนโลยกีารจดัการคลงัสินคา้พื้นฐาน 2-2-3 
30214-2502 เทคโนโลยกีารจดัการคลงัสินคา้อตัโนมติั 2-2-3 
30214-2503 พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ในงานจดัส่งแบบด่วน 2-2-3 
30214-2504 เทคโนโลยกีารส่งออกและน าเขา้ 3-0-3 
30214-2505 การจดัการเทคโนโลยเีพื่อการออกแบบงานคลงัสินคา้ 2-2-3 
30214-2506 อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกในงานโลจิสติกส์ 2-2-3 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30214-2507 ปฏิบติัการใชร้ถยก 2-2-3 
30214-2508 ปฏิบติัการขนส่งทางคอนเทนเนอร์ 2-2-3 
30214-2509 สัมมนางานการจดัการเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2-2-3 
30214*2501 ถึง 30214*2599  รายวชิาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 
  พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 
  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
 

รายวชิาทวภิาคี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30214-5501  งานการจดัการเทคโนโลยโีลจิสติกส์ 1 *-*-* 
30214-5502  งานการจดัการเทคโนโลยโีลจิสติกส์ 2 *-*-* 
30214-5503  งานการจดัการเทคโนโลยโีลจิสติกส์ 3 *-*-* 
30214-5504  งานการจดัการเทคโนโลยโีลจิสติกส์ 4 *-*-* 
30214-55xx  งานการจดัการเทคโนโลยโีลจิสติกส์ x *-*-* 
 
ส าหรับการจดัการศึกษาระบบทวภิาคี ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิตนั้น ใหส้ถานศึกษาและสถานประกอบการ

รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐท่ีร่วมจดัการศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกันวิเคราะห์ลักษณะงานของ                 
สถานประกอบการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อก าหนดรายละเอียดของแต่ละรายวิชาทวิภาคี 
ไดแ้ก่ จุดประสงคร์ายวิชา สมรรถนะรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา เวลาท่ีใชฝึ้ก และจ านวนหน่วยกิตเพื่อน าไป
จดัท าแผนการฝึกอาชีพ และแนวการวดัและประเมินผลรายวิชา ทั้งน้ี โดยให้ใช้เวลาฝึกในสถานประกอบการ                
ไม่นอ้ยกวา่ 54 ชัว่โมง มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

 

 2.4  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ  (4  หน่วยกิต) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชา 30214-8001 จ านวน 4 หน่วยกิตหรือรายวิชา 30214-8002 และ 30214-8003 
รวม 4 หน่วยกิต 

 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30214-8001 ฝึกงาน *-*-4 
30214-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 
30214-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 
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 2.5 โครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ  (4  หน่วยกิต) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชา 30214-8501 จ านวน 4 หน่วยกิตหรือรายวิชา 30214-8502 และ 30214-8503 
รวม 4 หน่วยกิต 

 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30214-8501 โครงงาน *-*-4 
30214-8502 โครงงาน 1 *-*-2 
30214-8503 โครงงาน 2 *-*-2 
 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
 

ให้เลือกเรียนตามความถนดัและความสนใจจากรายวิชาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศกัราช 2563 ทุกประเภทวชิาและสาขาวชิา 

 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30000-9201 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการท างาน 1-2-2 
30000-9202 ภาษาองักฤษเพื่อการน าเสนอ 1-2-2 
30000-9203 การอ่านองักฤษในงานอาชีพ 1-2-2 
30000-9204 การเขียนภาษาองักฤษเพื่องานอาชีพ 1-2-2 
30000-9205 ภาษาองักฤษเพื่องานบริการ 1-2-2 
 

4.  กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30000-2001 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 1 0-2-0 
30000-2002 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 2 0-2-0 
30000-2003 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 3 0-2-0 
30000-2004 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 4 0-2-0 
30000-2005 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0-2-0 
30000*2001 ถึง 30000*20xx กิจกรรมนกัศึกษาวชิาทหาร / กิจกรรมท่ีสถานศึกษา 0-2-0 
 หรือสถานประกอบการจดั 
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ค าอธิบายรายวชิา 
รายวชิาชีพปรับพืน้ฐานวชิาชีพ 

สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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ค าอธิบายรายวชิา 
รายวชิาปรับพืน้ฐานวชิาชีพ 

 
 

30200-0001 การบญัชีเบ้ืองตน้ 2-2-3 
30200-0002 การขายเบ้ืองตน้ 1-2-2 
30200-0003 ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 1-2-2 
30214-0001 โลจิสติกส์เบ้ืองตน้ 2-2-3 
30215-0002 งานส านกังานเชิงปฏิบติัการ 1-4-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   20 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช  2563           ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ        สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 

ค าอธิบายรายวชิา 
รายวชิาปรับพืน้ฐานวชิาชีพ 
 
30200-0001 การบัญชีเบื้องต้น 2-2-3 
 (Basic Accounting) 
 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้
 

1. มีความเข้าใจหลักการวิธีการและขั้นตอนการจัดท าบัญชีส าหรับกิจการเจ้าของคนเดียว                  
ประเภทธุรกิจบริการ  

2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปส าหรับกิจการเจ้าของคนเดียว               
ประเภทธุรกิจบริการ  

3. มีกิจนิสัยมีระเบียบ ละเอียด รอบคอบ ซ่ือสัตยมี์วนิยัตรงต่อเวลาและมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพบญัชี  
 

สมรรถนะรายวชิา  
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการ วิธีการ และขั้นตอนการจดับญัชีส าหรับกิจการเจา้ของคนเดียว
ประเภทธุรกิจบริการ  

2. ปฏิบติังานบญัชีส าหรับกิจการเจา้ของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  
 

ค าอธิบายรายวชิา  
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความหมายวตัถุประสงค ์และประโยชน์ของการบญัชี ขอ้สมมติทางบญัชี 
ความหมายของสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ ตามกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน 
สมการบญัชี การวเิคราะห์รายการคา้ การบนัทึกรายการคา้ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของธุรกิจบริการ 
เจ้าของคนเดียวในสมุดรายวนัทั่วไป สมุดเงินสด 2 ช่อง ผ่านรายการไปสมุดบญัชีแยกประเภททั่วไป                    
งบทดลอง กระดาษท าการชนิด 6 ช่อง งบการเงิน ปรับปรุง ปิดบญัชีและสรุปวงจรบญัชี 
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30200-0002 การขายเบื้องต้น 1-2-2 
 (Basic Selling)  
  

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้ 
 

1. เขา้ใจความรู้พื้นฐานของงานขายและกระบวนการขาย  
2. มีทกัษะในการวางแผนการขายและการเสนอขายสินคา้และบริการ  
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการท างานด้วยความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความเช่ือมัน่            

ในตนเองและความมีมนุษยส์ัมพนัธ์  
 

สมรรถนะรายวชิา  
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัความรู้พื้นฐานของงานขายและกระบวนการขายตามหลกัการ  
2. วางแผนการขายและการเสนอขายสินคา้และบริการ  
3. ปฏิบติังานขายตามกระบวนการขาย  

 

ค าอธิบายรายวชิา  
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการขาย แนวคิดทางการขาย วิวฒันาการการขาย หน้าท่ีทางการขาย                 
ประเภทและลกัษณะของงานขาย ความรู้เก่ียวกบัตนเอง ความรู้เก่ียวกบักิจการ ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์                             
ความรู้เก่ียวกบัลูกคา้ และความรู้เก่ียวกบัคู่แข่งขนั คุณสมบติัของนกัขาย โอกาสและความกา้วหนา้ของนกัขาย                 
และเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบัการขาย 
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30200-0003 ธุรกจิและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-2 
 (Business and Entrepreneurs) 
 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้ 
 

1. เข้าใจเก่ียวกับหลกัการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ ธุรกิจและการเป็น
ผูป้ระกอบการ หลกัการจดัการการเงิน หลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบ้ืองตน้               
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

2. สามารถจัดท าแผนธุรกิจอย่างง่าย โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                             
และหลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต  

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเป็นผู ้ประกอบการ และมีกิจนิสัยในการท างานด้วยความรับผิดชอบ 
รอบคอบ ขยนั ประหยดั และอดทน  

 

สมรรถนะรายวชิา  
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการวางแผนเป้าหมายชีวิตดว้ยวงจรควบคุมคุณภาพ ธุรกิจและการเป็น
ผูป้ระกอบการ หลกัการจดัการการเงิน หลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบ้ืองตน้              
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

2. จดัท าแผนธุรกิจอยา่งง่าย  
3. ประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและด าเนินงาน  
4. ประยกุตใ์ชห้ลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการวางแผนและด าเนินงาน  
 

ค าอธิบายรายวชิา 
  

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการวางแผนเป้าหมายชีวิตดว้ยวงจรควบคุมคุณภาพ การออมและการลงทุน 
ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ การจดัหาและวางแผนทางการเงิน กฎหมายท่ีเก่ียวกบัธุรกิจและการเป็น
ผูป้ระกอบการ รูปแบบและการจดัท าแผนธุรกิจ หลกัเบ้ืองตน้ในการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต        
ในองคก์ร และการประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 
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30214-0001    โลจิสติกส์เบื้องต้น 2-2-3 
 (Introduction  in  Logistics) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัความหมายความส าคญั กิจกรรมและกระบวนการโลจิสติกส์เบ้ืองตน้ 
2. สามารถน ากิจกรรมและกระบวนการโลจิสติกส์เบ้ืองตน้ใชใ้นการท างาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาเรียนรู้ การปฏิบติังานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยนั  

ซ่ือสัตย ์และอดทน  
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการ กิจกรรมและกระบวนการโลจิสติกส์เบ้ืองตน้ 
2. วางแผนการด าเนินธุรกิจโดยใชกิ้จกรรมโลจิสติกส์เบ้ืองตน้ 
3. แกไ้ขปัญหาการด าเนินธุรกิจดว้ยกระบวนการโลจิสติกส์เบ้ืองตน้ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความหมาย ความส าคญั กิจกรรมและกระบวนการโลจิสติกส์เบ้ืองตน้ 
บทบาทและความส าคญัของโลจิสติกส์ต่อการด าเนินธุรกิจ กรณีศึกษาเก่ียวกบัโลจิสติกส์ 
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30215-0002          งานส านักงานเชิงปฏิบัติการ  1-4-3 
                             (Office Work Operating) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจในหลกัการงานส านกังาน 
2. สามารถปฏิบติังานส านกังานเชิงปฏิบติัการ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาเรียนรู้ และปฏิบติังานในส านกังาน 

 

สมรรถนะรายวชิา   
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการงานส านกังาน 
2. ปฏิบติังานส านกังานตามลกัษณะงาน 
3. เลือกใชว้สัดุอุปกรณ์และเคร่ืองใชส้ านกังานตามลกัษณะงาน 
4. ใชเ้ทคโนโลยปีฏิบติังานส านกังาน 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับงานส านักงาน การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปฏิบัติงานส านักงาน                       
การบนัทึกและถอดข้อความด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การจดัพื้นท่ีในส านักงาน การใช้วสัดุอุปกรณ์
เคร่ืองใชส้ านกังาน และการบ ารุงรักษาเคร่ืองใชส้ านกังาน 
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ค าอธิบายรายวชิา 
หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 
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ค าอธิบายรายวชิา 
หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

 
กลุ่มวิชาภาษาไทย 
 

30000-1101 ทกัษะภาษาไทยเชิงวชิาชีพ 3-0-3 
30000-1102 การเขียนและการพูดเชิงวชิาชีพ 3-0-3 
30000-1103 การฟังและการพูดเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ 3-0-3 
30000-1104 ทกัษะภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์ 3-0-3 
 

กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 
 

กลุ่มภาษาองักฤษ 
30000-1201 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2-2-3 
30000-1202 ภาษาองักฤษส าหรับการปฏิบติังาน 1-2-2 
30000-1203 การสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 1-2-2 
30000-1204 ภาษาองักฤษโครงงาน 0-2-1 
30000-1205 การเรียนภาษาองักฤษผา่นส่ือดิจิทลั 0-2-1 
30000-1207 ภาษาองักฤษธุรกิจ 3-0-3 
30000-1208 ภาษาองักฤษเพื่อธุรกิจบริการ 3-0-3 
30000-1214 ภาษาองักฤษเทคโนโลยสีารสนเทศ 3-0-3 
30000-1216 ภาษาองักฤษเพื่อกิจการการบิน 3-0-3 
 

กลุ่มภาษาต่างประเทศอ่ืน 
 

30000-1218 ภาษาและวฒันธรรมจีน 2-0-2 
30000-1219 การสนทนาภาษาจีนเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1220 ภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น 2-0-2 
30000-1221 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1222 ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 2-0-2 
30000-1223 การสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1224 ภาษาและวฒันธรรมเวยีดนาม 2-0-2 
30000-1225 การสนทนาภาษาเวยีดนามเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1226 ภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 2-0-2 
30000-1227 การสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1228 ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 2-0-2 
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30000-1229 การสนทนาภาษามาเลเซียเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1230 ภาษาและวฒันธรรมพม่า 2-0-2 
30000-1231 การสนทนาภาษาพม่าเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1232 ภาษาและวฒันธรรมเขมร 2-0-2 
30000-1233 การสนทนาภาษาเขมรเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1234 ภาษาและวฒันธรรมลาว 2-0-2 
30000-1235 การสนทนาภาษาลาวเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1236 ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 2-0-2 
30000-1237 การสนทนาภาษาฟิลิปิโนเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1238 ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 2-0-2 
30000-1239 การสนทนาภาษารัสเซียเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1240 ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 2-0-2 
30000-1241 การสนทนาภาษาเยอรมนัเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1242 ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 2-0-2 
30000-1243 การสนทนาภาษาฝร่ังเศสเพื่อการท างาน 2-0-2 
 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 
 

30000-1301 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 2-2-3 
30000-1302 การวจิยัเบ้ืองตน้ 2-2-3 
30000-1308 วทิยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ 2-2-3 
30000-1315 ฟิสิกส์และเคมีเพื่อกิจการการบิน 2-2-3 
 

กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ 
 

30000-1401 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ 3-0-3 
30000-1402 คณิตศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะการคิด 3-0-3 
30000-1403 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3-0-3 
30000-1404 แคลคูลสั 1 3-0-3 
30000-1405 แคลคูลสั 2 3-0-3 
30000-1406 แคลคูลสั 3 3-0-3 
30000-1408 คณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ 3-0-3 
30000-1411 คณิตศาสตร์เพื่อการบิน 3-0-3 
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กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 
 

30000-1501 ชีวติกบัสังคมไทย 3-0-3 
30000-1502 ศาสตร์พระราชา 3-0-3 
30000-1503 การเมืองการปกครองของไทย 3-0-3 
 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 
 

30000-1601 การพฒันาสุขภาพ 2-0-2 
30000-1602 การคิดอยา่งเป็นระบบ 2-0-2 
30000-1603 สุขภาวะกายและจิต 2-0-2 
30000-1604 คุณภาพชีวติเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1605 มนุษยสัมพนัธ์ในการท างาน 2-0-2 
30000-1606 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษย ์ 2-0-2 
30000-1607 จิตวทิยาสังคมวา่ดว้ยคนพิการ 2-0-2 
30000-1608 การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ 0-2-1 
30000-1609 ลีลาศเพื่อพฒันาสุขภาพและบุคลิกภาพ 0-2-1 
30000-1610 นนัทนาการเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ 0-2-1 
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ค าอธิบายรายวชิา 
หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 
 

กลุ่มวิชาภาษาไทย 
 

30000-1101 ทกัษะภาษาไทยเชิงวชิาชีพ 3-0-3 
 (Occupational Thai Language Skills) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจทกัษะการใชภ้าษาไทยเชิงวชิาชีพ 

2. สามารถวเิคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าสารและใชภ้าษาไทยเป็นเคร่ืองมือส่ือสารในวชิาชีพ 

ตามหลกัภาษา เหมาะสมกบักาลเทศะ บุคคล และสถานการณ์ 

3. เห็นคุณค่าและความส าคญัของการใชภ้าษาไทยในวชิาชีพอยา่งมีจรรยาบรรณ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการฟัง การดู การพูด การอ่าน การเขียน การวเิคราะห์ การสังเคราะห์ 

และการประเมินค่าสารภาษาไทยเชิงวชิาชีพอยา่งมีจรรยาบรรณ 

2. วเิคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานอาชีพจากส่ือประเภทต่าง ๆ ตามหลกัภาษา  
เหมาะสมกบักาลเทศะ บุคคล และสถานการณ์ 

3. พูดน าเสนอขอ้มูลเพื่อส่ือสารในงานอาชีพและในโอกาสต่าง ๆ 

4. เ ขียนเพื่อติดต่อกิจธุระ บันทึกข้อมูลและรายงานการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพตามหลัก                        
การใชภ้าษาไทย 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับหลักการฟัง การดู การพูด การอ่านและการเขียนภาษาไทย การคิด
วเิคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานอาชีพจากส่ือประเภทต่าง ๆ การพูดน าเสนอขอ้มูลเพื่อส่ือสาร
ในงานอาชีพและในโอกาสต่าง ๆ การเขียนเพื่อกิจธุระ การจดบนัทึกขอ้มูลและเขียนรายงานการปฏิบติังาน
เชิงวชิาชีพ และจรรยาบรรณในการใชภ้าษาไทยเชิงวชิาชีพ 
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30000-1102 การเขียนและการพูดเชิงวชิาชีพ 3-0-3
 (Occupational Writing and Speaking) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการเขียนและการพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพ 
2. สามารถเขียนและพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพในรูปแบบต่าง ๆ 
3. มีจรรยาบรรณในการเขียนและการพูดภาษาไทยในงานอาชีพ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัเขียนและพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพตามหลกัการ 
2. สืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อวางแผนการเขียนและการพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพ 
3. วางแผนการเขียนและการพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพตามหลกัการ 
4. เขียนและพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพในรูปแบบต่าง ๆ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการพูดและการเขียนภาษาไทยเชิงวิชาชีพ เทคนิคการเขียนและพูด                   
เชิงวิชาชีพ การสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งท่ีหลากหลาย การวางแผนการเขียนและการพูดภาษาไทยเชิงวิชาชีพ             
การเขียนและพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพรูปแบบต่าง ๆ จรรยาบรรณในการพูดและการเขียนภาษาไทยในอาชีพ 
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30000-1103 การฟังและการพูดเพ่ือพฒันาบุคลกิภาพ 3-0-3 
 (Listening and Speaking for Personality Development) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ 
2. สามารถฟังอยา่งลึกซ้ึงและพูดภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆ 
3. เห็นคุณค่าและความส าคญัของการใชภ้าษาไทยเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ 
2. ฟังอยา่งลึกซ้ึงและสรุปใจความส าคญัจากการฟัง 
3. พูดภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆ ตามหลกัการ 
4. ใชภ้าษาไทยเพื่อพฒันาบุคลิกภาพของตนเอง 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ การฟังอยา่งลึกซ้ึง            
และสรุปใจความส าคญัจากการฟัง เทคนิคและศิลปะการพูดภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆ มารยาทในการฟัง              
และการพูด การพฒันาบุคลิกภาพในการฟังและการพูด 
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30000-1104 ทกัษะภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ 3-0-3 
 (Creative Thai Language Skills) 
  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การดู และการคิดวเิคราะห์ 
2. สามารถแสดงความคิดผา่นทกัษะการพูดและการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์
3. เห็นคุณค่าและความส าคญัของการใชภ้าษาไทย 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การดู การคิดวเิคราะห์ภาษาไทย 
2. พูดและเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรครู์ปแบบต่าง ๆ 
3. วเิคราะห์สุนทรียภาพทางภาษาของวรรณคดี วรรณกรรม เพลงไทยหรือเพลงพื้นบา้นจากการฟัง   

การดู และการอ่าน 
4. น าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาการพูดหรืองานเขียนเชิงสร้างสรรคไ์ปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การดูและการคิดวเิคราะห์ภาษาไทย 
การฟัง การดู และการอ่านเพื่อวิเคราะห์สุนทรียภาพทางภาษาจากวรรณคดี วรรณกรรม เพลงไทย                         
หรือเพลงพื้นบา้น การแสดงความคิดดว้ยการพูดและการเขียนเชิงสร้างสรรคใ์นรูปแบบต่าง ๆ การน าความรู้                        
ท่ีไดจ้ากการศึกษาการพูดหรืองานเขียนเชิงสร้างสรรคไ์ปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
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กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
 

กลุ่มภาษาองักฤษ 
  

30000-1201 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 2-2-3 
 (English for Communication) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 

2. สามารถน าภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในชีวติประจ าวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารและการศึกษาต่อ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 

2. สนทนาในสถานการณ์ชีวติประจ าวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

3. อ่าน และสรุปใจความส าคญัของขอ้มูลจากส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือออนไลน์ 
4. เขียนขอ้มูลบุคคล บนัทึก และขอ้ความบนส่ือสังคมออนไลน์ 
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบัติ เ ก่ียวกับทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร                                     
ในชีวติประจ าวนั การสอบถามและใหข้อ้มูลบุคคล สถานท่ี เวลา และสภาพอากาศ การสนทนาทางโทรศพัท ์
การอ่านข้อมูลจากส่ือส่ิงพิมพ์ และส่ือออนไลน์ การเขียนข้อมูลบุคคล บันทึก และข้อความบนส่ือ                      
สังคมออนไลน์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร                                 
ในชีวติประจ าวนั 
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30000-1202 ภาษาองักฤษส าหรับการปฏิบัติงาน 1-2-2 
 (English-on-the-Job)  
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังาน 

2. สามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเคร่ืองมือในการปฏิบติังาน 
3. มีเจตคติ และกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพ และการศึกษาต่อ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังาน 
2. พูดส่ือสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบติังาน 
3. อ่านเอกสาร คู่มือการปฏิบติังาน 
4. เขียนรายงานการปฏิบติังานและโตต้อบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
5. น าเสนอขั้นตอนในการปฏิบติังาน 
6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในการปฏิบติังาน 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษในการปฏิบติังาน การให้

ข้อมูลหรือค าแนะน าเก่ียวกับการปฏิบัติงาน การอ่านเอกสาร คู่ มือ การอ่านและโต้ตอบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ หรือส่ือสังคมออนไลน์ การน าเสนอขั้นตอนการปฏิบติังาน การเขียนรายงานการปฏิบติังาน 
และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการพฒันาภาษาองักฤษ 
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30000-1203 การสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 1-2-2 
 (English Conversation in the Workplace) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจรูปแบบและวธีิการสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 
2. สามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในสถานประกอบการ 
3. มีเจตคติ และกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพ และการศึกษาต่อ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 
2. สนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในสถานประกอบการตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 
3. ใหข้อ้มูลทางธุรกิจ สินคา้หรือบริการของสถานประกอบการ 
4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะการสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัการสนทนาในสถานประกอบการเก่ียวกบัเร่ืองราว เหตุการณ์ กฎ ระเบียบ สถานท่ี 
ต าแหน่ง หนา้ท่ี ความรับผิดชอบ ขอ้มูลทางธุรกิจ สินคา้และบริการ การรายงานขอ้มูล การอธิบายขั้นตอน     
การปฏิบติังาน การแลกเปล่ียนขอ้มูล การแสดงความคิดเห็น และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันา
ทกัษะการสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 
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30000-1204 ภาษาองักฤษโครงงาน 0-2-1 
 (English Project Work) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษในการท าโครงงาน 
2. สามารถน าภาษาองักฤษไปใชใ้นการจดัท าโครงงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในการจดัท าโครงงาน 

2. เขียนโครงร่างของโครงงาน 

3. เขียนรายงานผลของโครงงาน 

4. น าเสนอโครงงานโดยใชส่ื้อประกอบ 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในการท าโครงงาน 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
   

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษในการจดัท าโครงงาน การเลือกหัวขอ้
การศึกษา สืบคน้ และบนัทึกขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง การเขียนโครงร่าง (Proposal) ของโครงงาน การจดัท าโครงงาน         
การรายงานผล การจดัท าส่ือประกอบการน าเสนอ การน าเสนอโครงงาน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                   
เพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในการท าโครงงาน 
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30000-1205 การเรียนภาษาองักฤษผ่านส่ือดิจิทลั 0-2-1 
 (English Learning through Digital Media) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจวธีิการเรียนรู้ภาษาองักฤษผา่นส่ือดิจิทลั 
2. สามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเคร่ืองมือในการสืบคน้ขอ้มูลและพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการเรียนรู้ภาษาองักฤษผา่นส่ือดิจิทลั 

2. สืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ภาษาองักฤษผา่นส่ือดิจิทลั 

3. เลือกใชแ้ละเรียนรู้ภาษาองักฤษผา่นส่ือดิจิทลัดว้ยตนเอง 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษผ่านส่ือดิจิทัลท่ีหลากหลาย                         
การเรียนจากแอพพลิเคชั่น เว็บไซต์ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ หลกัสูตรออนไลน์ และส่ือสังคมออนไลน์                   
ในการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
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30000-1207 ภาษาองักฤษธุรกจิ 3-0-3 
 (Business English) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพทางธุรกิจ 
2. สามารถน าภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในงานอาชีพทางธุรกิจ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพทางธุรกิจ 

2. พูดใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการ 

3. สนทนาในสถานการณ์ทางธุรกิจตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. สรุปใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านทางธุรกิจจากส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือออนไลน์ 

5. เขียนบนัทึก และรายงานการปฏิบติังานในงานอาชีพทางธุรกิจ 

6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานอาชีพทางธุรกิจ 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติ เ ก่ียวกับการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในงานอาชีพทางธุรกิจ                                  

ค  าศพัทเ์ทคนิคทางธุรกิจและพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการ 
การสนทนาในสถานการณ์ทางธุรกิจ การสนทนาทางโทรศพัท์ การอ่านเอกสาร โฆษณา ประกาศ ตาราง 
แผนภูมิ กราฟ ก าหนดการ การสืบคน้ขอ้มูลทางธุรกิจ การเขียนบนัทึก รายงานการปฏิบติังาน ขอ้ความ                 
ทางโทรศพัท ์ ขอ้ความบนส่ือสังคมออนไลน์ และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ
ในงานอาชีพ ทางธุรกิจ 
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30000-1208 ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกจิบริการ 3-0-3 
 (English for Service Business) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษในธุรกิจบริการ 
2. สามารถน าภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในธุรกิจบริการ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพดา้นธุรกิจบริการ 
2. สนทนาในสถานการณ์งานบริการตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 
3. พูดน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบังานบริการและกิจกรรมบนัเทิง 
4. สรุปใจความส าคญัเร่ืองท่ีอ่านเก่ียวกบัธุรกิจบริการจากส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือออนไลน์ 
5. เขียนบนัทึก และรายงานการปฏิบติังานในงานอาชีพดา้นธุรกิจบริการ 
6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในธุรกิจบริการ 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาองักฤษในงานอาชีพด้านธุรกิจบริการ               
การสนทนาในสถานการณ์การให้บริการ การให้ข้อมูลเก่ียวกับท่ีพกั ส่ิงอ านวยความสะดวก อาหาร                      
และเคร่ืองด่ืม สินคา้และบริการ การเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียว การน าเสนองานบริการและกิจกรรมบนัเทิง 
การอ่านขอ้มูลเอกสาร คู่มือ ประกาศ ตาราง ป้าย สัญลกัษณ์ ก าหนดการ การกรอกขอ้มูลในแบบฟอร์ม                 
การเขียนบนัทึก รายงานการปฏิบติังาน ขอ้ความบนส่ือสังคมออนไลน์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในธุรกิจบริการ 
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30000-1214 ภาษาองักฤษเทคโนโลยสีารสนเทศ 3-0-3 
 (English for Information Technology) 
  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจการใชภ้าษาองักฤษในงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2. สามารถน าภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2. พูดใหข้อ้มูลเก่ียวกบังานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3. สนทนาในสถานการณ์งานเทคโนโลยสีารสนเทศตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. สรุปสาระส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านเก่ียวกบังานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5. เขียนบนัทึก และรายงานการปฏิบติังานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาองักฤษท่ีใชใ้นงานเทคโนโลยีสารสนเทศ        
ค  าศพัทเ์ทคนิค การให้ขอ้มูล สาธิตและน าเสนอเก่ียวกบังานเทคโนโลยีสารสนเทศ การสนทนาในสถานการณ์
งานเทคโนโลยสีารสนเทศ การอ่านเร่ือง เอกสาร คู่มือ ขอ้มูลและปฏิบติัตามค าสั่ง การสืบคน้ขอ้มูลจากเวบ็ไซต์
และน าเสนอขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสืบคน้ การเขียนบนัทึก รายงานการปฏิบติังาน ขอ้ความบนส่ือสังคมออนไลน์ 
และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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3000-1216 ภาษาองักฤษเพ่ือกจิการการบิน 3-0-3 
 (English for Aviation) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษในงานกิจการการบิน 
2. สามารถน าภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในงานกิจการการบิน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในงานกิจการการบิน 

2. สรุปใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านเก่ียวกบังานกิจการการบิน 

3. เขียนบนัทึกและรายงานการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการการบิน 

4. สนทนาในสถานการณ์งานกิจการการบินตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. พูดติดต่อส่ือสารในสถานการณ์การบินตามมาตรฐานสากล 

6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษท่ีใชใ้นงานกิจการการบิน 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษท่ีใช้ในงานกิจการการบิน                    
ค  าศพัท์เทคนิค การอ่านข้อความ รายงาน เอกสาร คู่มือการปฏิบติังาน เคร่ืองมือ และอุปกรณ์เก่ียวกบั                 
กิจการการบิน การเขียนบนัทึกขอ้มูล รายงานการปฏิบติังาน การซ่อมบ ารุง การสนทนาในสถานการณ์             
งานกิจการการบิน การน าเสนอข้อมูลเก่ียวกับการปฏิบติังาน การติดต่อส่ือสารในสถานการณ์การบิน                  
ตามมาตรฐานสากล  และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานกิจการการบิน 
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กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศอ่ืน 
 

30000-1218 ภาษาและวฒันธรรมจีน 2-0-2 
 (Chinese Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมจีน 
2. ใชภ้าษาจีนไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาจีนในชีวติประจ าวนั 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมจีน 

2. อ่านอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจ าวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาจีน 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมจีน ระบบเสียงและไวยากรณ์
ภาษาจีนกลาง ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนอกัษร ค า วลี และประโยคภาษาจีน การอ่าน          
และการเขียนขอ้ความ การสนทนาในชีวิตประจ าวนั และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะ
ภาษาจีน 
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30000-1219 การสนทนาภาษาจีนเพ่ือการท างาน 2-0-2 
 (Chinese Conversation for Work)  
วชิาบงัคบัก่อน :  30000-1218   ภาษาและวฒันธรรมจีน 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาจีนเพื่อการท างาน 
2. สามารถน าภาษาจีนไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาจีนเพื่อการท างาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาจีนเพื่อการท างาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีท างาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การท างานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาจีนเพื่อการท างาน 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาจีนกลางเพื่อการท างาน การถามตอบเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น 
การให้ข้อมูลเก่ียวกับสถานท่ีท างาน การสนทนาเก่ียวกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินค้า                          
และบริการ ขั้นตอนการปฏิบติังาน ค าแนะน า การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะ
ภาษาจีนเพื่อการท างาน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช  2563           ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ        สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 

30000-1220 ภาษาและวฒันธรรมญีปุ่่น 2-0-2 
 (Japanese Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น 
2. สามารถน าภาษาญ่ีปุ่นไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาญ่ีปุ่นในชีวติประจ าวนั 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น 

2. อ่านอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจ าวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาญ่ีปุ่น 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุ่น ระบบเสียง                            
และไวยากรณ์ภาษาญ่ีปุ่น ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร ค า วลี และประโยคภาษาญ่ีปุ่น 
การอ่านและเขียนขอ้ความ การสนทนาในชีวติประจ าวนั และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะ
ภาษาญ่ีปุ่น 

 
  



45 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช  2563           ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ        สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 

30000-1221 การสนทนาภาษาญีปุ่่นเพ่ือการท างาน 2-0-2 
 (Japanese Conversation for Work)   
วชิาบงัคบัก่อน :  30000-1220   ภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาญ่ีปุ่นส าหรับการท างาน 
2. สามารถน าภาษาญ่ีปุ่นไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 
3. เจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาญ่ีปุ่นในการท างาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการท างาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีท างาน 
3. สนทนาในสถานการณ์การท างานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 
4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการท างาน 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการท างาน การถามตอบเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น 
การให้ข้อมูลเก่ียวกับสถานท่ีท างาน การสนทนาเก่ียวกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินค้า                            
และบริการ ขั้นตอนการปฏิบติังาน ค าแนะน า การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะ
ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการท างาน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช  2563           ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ        สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 

30000-1222 ภาษาและวฒันธรรมเกาหล ี 2-0-2 
 (Korean Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 
2. สามารถน าภาษาเกาหลีไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาเกาหลีในชีวติประจ าวนั 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 

2. อ่านอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 
4. สนทนาในชีวติประจ าวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาเกาหลี 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี ระบบเสียง                           
และไวยากรณ์ภาษาเกาหลี ปฏิบัติการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอักษร ค า วลี และประโยค                     
ภาษาเกาหลี การอ่านและเขียนขอ้ความ การสนทนาในชีวิตประจ าวนั และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ              
เพื่อพฒันาทกัษะภาษาเกาหลี 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช  2563           ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ        สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 

30000-1223 การสนทนาภาษาเกาหลเีพ่ือการท างาน 2-0-2 
 (Korean Conversation for Work)   
วชิาบงัคบัก่อน :  30000-1222   ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาเกาหลีส าหรับการท างาน 
2. สามารถน าภาษาเกาหลีไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาเกาหลีในการท างาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อการท างาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีท างาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การท างานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 
4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเกาหลีเพื่อการท างาน 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อการท างาน การถามตอบเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น 
การให้ข้อมูลเก่ียวกับสถานท่ีท างาน การสนทนาเก่ียวกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินค้า                        
และบริการ ขั้นตอนการปฏิบติังาน ค าแนะน า การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะ
ภาษาเกาหลีเพื่อการท างาน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช  2563           ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ        สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 

30000-1224 ภาษาและวฒันธรรมเวยีดนาม 2-0-2 
 (Vietnamese Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมเวยีดนาม 

2. สามารถน าภาษาเวยีดนามไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาเวยีดนามในชีวติประจ าวนั 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษา และวฒันธรรมเวยีดนาม 

2. อ่านอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจ าวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาเวยีดนาม 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมเวียดนาม ระบบเสียง                  
และไวยากรณ์ภาษาเวียดนาม ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนอกัษร ค า วลี และประโยค           
ภาษาเวียดนาม การสนทนาในชีวิตประจ าวนั การอ่านขอ้ความ เร่ืองสั้ น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ              
เพื่อพฒันาทกัษะภาษาเวยีดนาม 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช  2563           ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ        สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 

30000-1225 การสนทนาภาษาเวยีดนามเพ่ือการท างาน 2-0-2 
 (Vietnamese Conversation for Work) 
วชิาบงัคบัก่อน :  30000-1224   ภาษาและวฒันธรรมเวยีดนาม 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาเวยีดนามส าหรับการท างาน 
2. สามารถน าภาษาเวยีดนามไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาเวยีดนามในการท างาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาเวยีดนามเพื่อการท างาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีท างาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การท างานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเวยีดนามเพื่อการท างาน 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาเวียดนามเพื่อการท างาน การถามตอบเก่ียวกบัตนเอง              
และผูอ่ื้น การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท างาน การสนทนาเก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ         
สินค้าและบริการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ค าแนะน า การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                     
พฒันาทกัษะภาษาเวยีดนามเพื่อการท างาน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช  2563           ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ        สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 

30000-1226 ภาษาและวฒันธรรมอนิโดนีเซีย 2-0-2 
 (Indonesian Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 
2. สามารถน าภาษาอินโดนีเซียไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาอินโดนีเซียในชีวติประจ าวนั 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษา และวฒันธรรมอินโดนีเซีย 

2. อ่านอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจ าวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาอินโดนีเซีย 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับประเทศ ประชาชน ภาษา และวฒันธรรมอินโดนีเซีย ระบบเสียง                          
และไวยากรณ์ภาษาอินโดนีเซีย ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนอกัษร ค า วลี และประโยค                     
ภาษาอินโดนีเซีย การสนทนาในชีวิตประจ าวนั และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษา
อินโดนีเซีย 

 
  



51 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช  2563           ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ        สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 

30000-1227 การสนทนาภาษาอนิโดนีเซียเพ่ือการท างาน 2-0-2 
 (Indonesian Conversation for Work)   
วชิาบงัคบัก่อน :  30000-1226   ภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้  
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาอินโดนีเซียส าหรับการท างาน 
2. สามารถน าภาษาอินโดนีเซียไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาอินโดนีเซียในการท างาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพื่อการท างาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีท างาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การท างานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาอินโดนีเซียเพื่อการท างาน  
 

ค าอธิบายรายวชิา  
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพื่อการท างาน การถามตอบเก่ียวกบัตนเอง           
และผูอ่ื้น การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท างาน การสนทนาเก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ         
สินคา้และบริการ ขั้นตอนการปฏิบติังาน ค าแนะน า การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันา
ทกัษะภาษาอินโดนีเซียเพื่อการท างาน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช  2563           ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ        สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 

30000-1228 ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 2-0-2 
 (Malaysian Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 
2. สามารถน าภาษามาเลเซียไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษามาเลเซียในชีวติประจ าวนั 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 

2. อ่านอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจ าวนั ตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษามาเลเซียในชีวติประจ าวนั 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย  ระบบเสียง                   
และไวยากรณ์ภาษามาเลเซีย ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร ค า วลี และประโยค              
ภาษามาเลเซีย การสนทนาในชีวิตประจ าวนั การอ่านข้อความ เร่ืองสั้ น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                    
เพื่อพฒันาทกัษะภาษามาเลเซีย 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช  2563           ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ        สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 

30000-1229 การสนทนาภาษามาเลเซียเพ่ือการท างาน 2-0-2 
 (Malaysian Conversation for Work)     
วชิาบงัคบัก่อน :  30000-1228   ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษามาเลเซียส าหรับการท างาน 
2. สามารถน าภาษามาเลเซียไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในการปฏิบติังาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษามาเลเซียในการท างาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษามาเลเซียเพื่อการท างาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีท างาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การท างานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 
4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษามาเลเซียเพื่อการท างาน 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษามาเลเซียเพื่อการท างาน การถามตอบเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น 
การให้ข้อมูลเก่ียวกับสถานท่ีท างาน การสนทนาเก่ียวกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินค้า                          
และบริการ ขั้นตอนการปฏิบติังาน ค าแนะน า การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะ
ภาษามาเลเซียเพื่อการท างาน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช  2563           ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ        สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 

30000-1230 ภาษาและวฒันธรรมพม่า 2-0-2 
 (Burmese Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมพม่า 
2. สามารถน าภาษาพม่าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาพม่าในชีวติประจ าวนั 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษา และวฒันธรรมพม่า 

2. อ่านอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจ าวนั ตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาพม่า 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมพม่า ระบบเสียงและ
ไวยากรณ์ภาษาพม่า ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร ค า วลี และประโยคภาษาพม่า               
การอ่านและเขียนขอ้ความ การสนทนาในชีวติประจ าวนั และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะ
ภาษาพม่า 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช  2563           ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ        สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 

30000-1231 การสนทนาภาษาพม่าเพ่ือการท างาน 2-0-2 
 (Burmese Conversation for Work )   
วชิาบงัคบัก่อน :  30000-1230   ภาษาและวฒันธรรมพม่า 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาพม่าส าหรับการท างาน 
2. สามารถน าภาษาพม่าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาพม่าในการท างาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาพม่าเพื่อการท างาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีท างาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การท างานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาพม่าเพื่อการท างาน 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาพม่าเพื่อการท างาน การถามตอบเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น  
การให้ข้อมูลเก่ียวกับสถานท่ีท างาน การสนทนาเก่ียวกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินค้า                        
และบริการ ขั้นตอนการปฏิบติังาน ค าแนะน า การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะ
ภาษาพม่าเพื่อการท างาน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช  2563           ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ        สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 

30000-1232 ภาษาและวฒันธรรมเขมร 2-0-2 
 (Khmer Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษา และวฒันธรรมเขมร 
2. สามารถน าภาษาเขมรไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาเขมรในชีวติประจ าวนั 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษา และวฒันธรรมเขมร 

2. อ่านอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจ าวนั ตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาเขมร 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเ ก่ียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมเขมร ระบบเสียง                              
และไวยากรณ์ภาษาเขมร ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร ค า วลี และประโยคภาษาเขมร 
การอ่านและเขียนขอ้ความ การสนทนาในชีวติประจ าวนั และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะ
ภาษาเขมร 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช  2563           ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ        สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 

30000-1233 การสนทนาภาษาเขมรเพ่ือการท างาน 2-0-2 
 (Khmer Conversation for Work)   
วชิาบงัคบัก่อน :  30000-1232   ภาษาและวฒันธรรมเขมร 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาเขมรส าหรับการท างาน 
2. สามารถน าภาษาเขมรไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาเขมรในการท างาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาเขมรเพื่อการท างาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีท างาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การท างานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเขมรเพื่อการท างาน 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาเขมรเพื่อการท างาน การถามตอบเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น 
การให้ข้อมูลเก่ียวกับสถานท่ีท างาน การสนทนาเก่ียวกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินค้า                       
และบริการ ขั้นตอนการปฏิบติังาน ค าแนะน า การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะ
ภาษาเขมรเพื่อการท างาน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช  2563           ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ        สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 

30000-1234 ภาษาและวฒันธรรมลาว 2-0-2 
 (Laotian Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมลาว 
2. สามารถน าภาษาลาวไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาลาวในชีวติประจ าวนัและการท างาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษา และวฒันธรรมลาว 

2. อ่านอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจ าวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาลาว 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมลาว ระบบเสียงและไวยากรณ์
ภาษาลาว ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร ค า วลี และประโยคภาษาลาว การอ่าน                    
และเขียนขอ้ความ การสนทนาในชีวติประจ าวนั และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาลาว 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช  2563           ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ        สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 

30000-1235 การสนทนาภาษาลาวเพ่ือการท างาน 2-0-2 
 (Laotian Conversation for Work)   
วชิาบงัคบัก่อน :  30000-1234   ภาษาและวฒันธรรมลาว 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาลาวส าหรับการท างาน 
2. สามารถน าภาษาลาวไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาลาวในการท างาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาลาวเพื่อการท างาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีท างาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การท างานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาลาวเพื่อการท างาน 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาลาวเพื่อการท างาน การถามตอบเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น            
การให้ข้อมูลเก่ียวกับสถานท่ีท างาน การสนทนาเก่ียวกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินค้า                        
และบริการ ขั้นตอนการปฏิบติังาน ค าแนะน า การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะ
ภาษาลาวเพื่อการท างาน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช  2563           ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ        สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 

30000-1236 ภาษาและวฒันธรรมฟิลปิปินส์ 2-0-2 
 (Filipino Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษา และวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 
2. สามารถน าภาษาฟิลิปิโนไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาฟิลิปปินส์ในชีวติประจ าวนั 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษา และวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 

2. อ่านอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจ าวนั ตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาฟิลิปิโน 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ ระบบเสียง                     
และไวยากรณ์ภาษาฟิลิปิโน ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร ค า วลี และประโยค              
ภาษาฟิลิปิโน การอ่านและเขียนขอ้ความ การสนทนาในชีวิตประจ าวนั และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ          
เพื่อพฒันาทกัษะภาษาฟิลิปิโน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช  2563           ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ        สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 

30000-1237 การสนทนาภาษาฟิลปิิโนเพ่ือการท างาน 2-0-2 
 (Filipino Conversation for Work)   
วชิาบงัคบัก่อน :  30000-1236   ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาฟิลิปิโนส าหรับการท างาน 
2. สามารถน าภาษาฟิลิปิโนไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาฟิลิปิโนในการท างาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาฟิลิปิโนเพื่อการท างาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีท างาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การท างานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาฟิลิปิโนเพื่อการท างาน  
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาฟิลิปิโนเพื่อการท างาน การถามตอบเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น 
การให้ข้อมูลเก่ียวกับสถานท่ีท างาน การสนทนาเก่ียวกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินค้า                         
และบริการ ขั้นตอนการปฏิบติังาน ค าแนะน า การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะ
ภาษาฟิลิปิโนเพื่อการท างาน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช  2563           ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ        สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 

30000-1238 ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 2-0-2 
 (Russian Language and Culture) 
  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 
2. สามารถน าภาษารัสเซียไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษารัสเซียในชีวติประจ าวนั 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 

2. อ่านอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจ าวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษารัสเซีย 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย ระบบเสียง                        
และไวยากรณ์ภาษารัสเซีย ปฏิบัติการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอักษร ค า วลี และประโยค                      
ภาษารัสเซีย การอ่านและเขียนขอ้ความ การสนทนาในชีวิตประจ าวนั และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                
เพื่อพฒันาทกัษะภาษารัสเซีย 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช  2563           ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ        สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 

30000-1239 การสนทนาภาษารัสเซียเพ่ือการท างาน 2-0-2 
 (Russian Conversation for Work)   
วชิาบงัคบัก่อน :  30000-1238   ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษารัสเซียส าหรับการท างาน 
2. สามารถน าภาษารัสเซียไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษารัสเซียในการท างาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษารัสเซียเพื่อการท างาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีท างาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การท างานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษารัสเซียเพื่อการท างาน 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษารัสเซียเพื่อการท างาน การถามตอบเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น     
การให้ข้อมูลเก่ียวกับสถานท่ีท างาน การสนทนาเก่ียวกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินค้า                          
และบริการ ขั้นตอนการปฏิบติังาน ค าแนะน า การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะ
ภาษารัสเซียเพื่อการท างาน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช  2563           ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ        สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 

30000-1240 ภาษาและวฒันธรรมเยอรมัน 2-0-2 
 (German Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจภาษา และวฒันธรรมเยอรมนั 
2. สามารถน าภาษาเยอรมนัไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาเยอรมนัในชีวิตประจ าวนั 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 

2. อ่านอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจ าวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนลีสารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาเยอรมนั 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมเยอรมัน ระบบเสียง                       
และไวยากรณ์ภาษาเยอรมนั ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร ค า วลี และประโยค
ภาษาเยอรมนั การอ่านและเขียนขอ้ความ การสนทนาในชีวิตประจ าวนั และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ        
เพื่อพฒันาทกัษะภาษาเยอรมนั 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช  2563           ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ        สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 

30000-1241 การสนทนาภาษาเยอรมันเพ่ือการท างาน 2-0-2 
 (German Conversation for Work)   
วชิาบงัคบัก่อน :  30000-1240   ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาเยอรมนัส าหรับการท างาน 
2. สามารถน าภาษาเยอรมนัไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาเยอรมนัในการท างาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาเยอรมนัเพื่อการท างาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีท างาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การท างานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเยอรมนัเพื่อการท างาน 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาเยอรมนัเพื่อการท างาน การถามตอบเก่ียวกบัตนเอง               
และผูอ่ื้น การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท างาน การสนทนาเก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ                
สินค้าและบริการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ค าแนะน า การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                    
พฒันาทกัษะภาษาเยอรมนัเพื่อการท างาน 
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30000-1242 ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 2-0-2 
 (French Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 
2. สามารถน าภาษาฝร่ังเศสไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาฝร่ังเศสในชีวติประจ าวนั 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 

2. อ่านอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจ าวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาฝร่ังเศส 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส ระบบเสียง                         
และไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศส ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร ค า วลี และประโยค                  
ภาษาฝร่ังเศส การอ่านและเขียนขอ้ความ การสนทนาในชีวิตประจ าวนั และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ            
เพื่อพฒันาทกัษะภาษาฝร่ังเศส 
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30000-1243 การสนทนาภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการท างาน 2-0-2 
 (French Conversation for Work)  
วชิาบงัคบัก่อน :  30000-1242   ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาฝร่ังเศสส าหรับการท างาน 
2. สามารถน าภาษาฝร่ังเศสไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาฝร่ังเศสในการท างาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาฝร่ังเศสเพื่อการท างาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีท างาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การท างานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาฝร่ังเศสเพื่อการท างาน 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับการสนทนาภาษาฝร่ังเศสเพื่อการท างาน การถามตอบเก่ียวกับตนเอง              
และผูอ่ื้น การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท างาน การสนทนาเก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ            
สินค้าและบริการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ค าแนะน า การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                    
พฒันาทกัษะภาษาฝร่ังเศสเพื่อการท างาน 
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กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์ 
 

30000-1301 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดล้อม 2-2-3 
 (Natural Resource, Energy and Environmental Management) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  
2. สามารถค านวณ ทดลอง แกปั้ญหา วางแผน ตรวจสอบ และประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์            

ในงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม และงานอาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม นิเวศวิทยา แร่ธาตุ พลงังาน ปิโตรเลียม           
และผลิตภณัฑ์ สารเคมีในอุตสาหกรรม ผลกระทบจากการใชท้รัพยากรธรรมชาติและพลงังาน            
การอนุรักษแ์ละการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษแ์ละการจดัการพลงังาน 

2. ค านวณขอ้มูลเก่ียวกบัผลกระทบจากการใชท้รัพยากรธรรมชาติและพลงังานตามหลกัการและทฤษฎี 
3. ทดลอง ตรวจสอบ และแกปั้ญหาเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดลอ้มตามกระบวนการ           

ทางวทิยาศาสตร์ 

4. ประยกุตใ์ชค้วามรู้เร่ืองการจดัการทรัพยากรธรรมชาติพลงังานและส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม เก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอ้ม นิเวศวทิยา แร่ธาตุ พลงังาน ปิโตรเลียมและผลิตภณัฑ ์ สารเคมีในอุตสาหกรรม ผลกระทบ                    
จากการใชท้รัพยากรธรรมชาติและพลงังาน การอนุรักษแ์ละการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ ์        
และการจดัการพลงังาน และส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 
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30000-1302 การวจัิยเบ้ืองต้น 2-2-3 
 (Introduction to Research) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจขั้นตอนและวธีิการด าเนินการวจิยัเบ้ืองตน้ 

2. สามารถเขียนโครงร่างการวจิยั วางแผนด าเนินการวจิยั วเิคราะห์ขอ้มูล สรุปและเขียนรายงานการวจิยั 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการวจิยัและและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานวจิยั 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัขั้นตอนและวธีิด าเนินการวจิยัเบ้ืองตน้ 

2. เขียนโครงร่างการวจิยั 
3. วางแผนการด าเนินการวจิยั 
4. รวบรวม วเิคราะห์ และแปลผลขอ้มูล 
5. สรุปผลการวจิยั 
6. เขียนรายงานการวจิยั 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัขั้นตอนและวิธีการด าเนินการวิจยัเบ้ืองตน้ เก่ียวกบัความหมายและความส าคญั              
ของการวิจัย  ประเภทของงานวิจัย การเลือกหัวข้อ ก าหนดวตัถุประสงค์และขอบเขตของงานวิจัย                          
การก าหนดสมมติฐาน การเขียนโครงร่างการวิจยั สถิติการวิจยั การสร้างเคร่ืองมือรวบรวมขอ้มูล การเก็บ
รวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์และแปลผลขอ้มูล การสรุปผลการวจิยัและการเขียนรายงานการวจิยั 
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30000-1308 วทิยาศาสตร์งานธุรกจิและบริการ 2-2-3 
 (Science for Business and Services) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการและการประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตร์ในงานธุรกิจและบริการ 
2. สามารถค านวณ ทดลอง แก้ปัญหา วางแผน ตรวจสอบ และประยุกต์ใช้กระบวนการทาง

วทิยาศาสตร์ในงานอาชีพธุรกิจและบริการ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อวทิยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ และกิจนิสัยท่ีดีในงานอาชีพ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัไฟฟ้า เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นและส านกังาน การใชพ้ลงังานเพื่อการขนส่ง 
การอนุรักษ์พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี สารเคมีท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั                 

และส านกังาน สารสังเคราะห์และผลิตภณัฑ ์

2. ค านวณขอ้มูลเก่ียวกบัไฟฟ้า เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นและส านกังาน สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี
ตามหลกัการและทฤษฎี 

3. ทดลอง ตรวจสอบ และแกปั้ญหา เก่ียวกบัสารละลาย ปฏิกิริยาเคมี สารเคมีท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั
ตามกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

4. ประยกุตใ์ชค้วามรู้เร่ืองวทิยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการในงานอาชีพ 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัวิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการเก่ียวกับไฟฟ้า เคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน               
และส านกังาน สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี สารเคมีในชีวิตประจ าวนัและส านกังาน สารสังเคราะห์และผลิตภณัฑ์ 
การใช้พลังงานเพื่อการขนส่ง การอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ                   
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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30000-1315 ฟิสิกส์และเคมีเพ่ือกจิการการบิน 2-2-3 
 (Physics and Chemistry for Aviation) 
 

Course Objectives 
 

1. The trainees will receive instructions on pertinent information on aviation physics. 
2. The trainees will be able to identify and explain how the conditions relate to the scientific 

principles of Physics. 
3. The trainees will display a good understanding of principles and also displaying some 

understanding of the context of practical applications. 
 

Course Competencies 
 

1. Perform precision measurements. 
2. Use and understand the principles of simple machines; Sound, fluid, and heat dynamics, basic 

aerodynamics, aircraft structures, and theory of flight. 
3. Inspect, identify, remove and treat aircraft corrosion and perform aircraft cleaning. 
4. Identify and select cleaning materials. 
5. Perform basic heat-treating processes. 
6. Identify and select appropriate non-destructive testing methods.  
7. Perform dye penetrate, ultrasonic and eddy current and magnetic participle inspections. 

 

Course Description 
 

Fundamentals of Aviation Physics and Chemistry, Cleaning and Corrosion Control, Materials                
and Processes, non-destructive testing and precision measurement techniques. Basic concepts of matter,                    
the principles of simple machines, statics, dynamics, motion fluid dynamics, heat and sound, optics (light)               
and wave motion of physics. Nature of matter: the chemical elements, solutions and solvents, hardness                
and ductility. 
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กลุ่มวิชาคณติศาสตร์ 
 

30000-1401 คณติศาสตร์และสถิติเพ่ืองานอาชีพ 3-0-3 
 (Mathematics and Statistics for Careers) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจสถิติพื้นฐาน ตรรกศาสตร์ และก าหนดการเชิงเส้น 

2. สามารถน าความรู้เก่ียวกบัสถิติพื้นฐาน ตรรกศาสตร์ และก าหนดการเชิงเส้นไปประยุกต์ใช้                
ในงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. ใชค้่ากลาง และการวดัการกระจายตามลกัษณะของขอ้มูล 
2. ใชค้่ามาตรฐานในการเปรียบเทียบขอ้มูล 
3. ประยกุตต์รรกศาสตร์ในการใหเ้หตุผลจากสถานการณ์ท่ีก าหนด 
4. ประยกุตก์ าหนดการเชิงเส้นในงานอาชีพ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและฝึกทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เก่ียวกบัสถิติพื้นฐาน ตรรกศาสตร์ และก าหนดการ           
เชิงเส้น และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
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30000-1402 คณติศาสตร์เพ่ือพฒันาทกัษะการคิด 3-0-3 
 (Mathematics for Thinking Skills Development) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

2. สามารถน าความรู้เก่ียวกบัทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ 
2. ใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ 
3. ส่ือสารส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และน าเสนอขอ้มูลในงานอาชีพ 
4. เช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ 
5. ประยกุตค์วามคิดริเร่ิมสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาเก่ียวกับการฝึกทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เก่ียวกับ ทกัษะการแก้ปัญหา ทกัษะ                   
การให้เหตุผล ทกัษะในการส่ือสารและส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ ทกัษะในการเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ          
ทางคณิตศาสตร์ และทกัษะการคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
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30000-1403 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3-0-3 
 (Statistics and Experimental Design) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจสถิติพื้นฐาน การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ ความแปรปรวน การ
ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวเิคราะห์ขอ้มูล และการวางแผนการทดลอง 

2. สามารถน าความรู้เก่ียวกบั สถิติพื้นฐาน การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์                          
ความแปรปรวน การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มูล และการวางแผนการทดลอง           
ไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. ใชค้่ากลางและการวดัการกระจายตามลกัษณะของขอ้มูล 
2. ประมาณค่าพารามิเตอร์ของประชากร 
3. ทดสอบค่าเฉล่ียของประชากร 
4. วเิคราะห์ความแปรปรวนของประชากร 
5. ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีก าหนด 
6. ประยกุตก์ารวางแผนการทดลองในงานอาชีพ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและฝึกทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เก่ียวกบั สถิติพื้นฐาน การประมาณค่า การทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มูล และการวางแผน          
การทดลอง และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
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30000-1404 แคลคูลสั 1 3-0-3 
 (Calculus 1) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เข้าใจความคิดรวบยอดเก่ียวกับทฤษฏีบททวินามเศษส่วนย่อย ลิมิตและความต่อเน่ือง                               
ของฟังก์ชนัอนุพนัธ์ ฟังก์ชนัพีชคณิตอนุพนัธ์ ฟังก์ชนัอดิศยั การประยุกตข์องอนุพนัธ์อินทิกรัล
ฟังกช์นัพีชคณิตอินทิกรัล ฟังกช์นัอดิศยัและอินทิกรัลจ ากดัเขต 

2. สามารถน าความรู้เร่ืองทฤษฏีบททวินามเศษส่วนย่อย ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังก์ชัน
อนุพนัธ์ของฟังกช์นัอินทิกรัลของฟังกช์นัและอินทิกรัลจ ากดัเขตไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. ด าเนินการเก่ียวกบัการกระจายทวนิาม และเศษส่วนยอ่ย 
2. ด าเนินการเก่ียวกบัลิมิต และตรวจสอบความต่อเน่ือง และอตัราการเปล่ียนแปลงของฟังกช์นั 
3. ด าเนินการเก่ียวกบัอนุพนัธ์ของฟังกช์นัพีชคณิตและฟังกช์นัอดิศยั 
4. ด าเนินการเก่ียวกบัอนุพนัธ์อนัดบัสูง และประยกุตอ์นุพนัธ์ในงานอาชีพ 
5. ด าเนินการเก่ียวกบัอินทิกรัลฟังกช์นัพีชคณิตและฟังกช์นัอดิศยั 
6. ด าเนินการเก่ียวกบัอินทิกรัลจ ากดัเขต และประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและฝึกทักษะการคิดค านวณ และการแก้ปัญหาเก่ียวกับทฤษฏีบททวินามเศษส่วนย่อย                      
ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังก์ชนัอนุพนัธ์ ฟังก์ชนัพีชคณิต และฟังก์ชนัอดิศยั การประยุกต์ของอนุพนัธ์
อินทิกรัล ฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศยัอินทิกรัลจ ากดัเขต และการประยุกต์ และการประยุกต์ใช้                    
ในงานอาชีพ 
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30000-1405 แคลคูลสั 2 3-0-3 
 (Calculus 2) 
วชิาบงัคบัก่อน :  30000-1404   แคลคูลสั 1 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เข้าใจความคิดรวบยอดเก่ียวกบัเทคนิคการอินทิเกรตอินทิกรัลไม่ตรงแบบเรขาคณิตวิเคราะห์                
ในปริภูมิสามมิติ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิต และความต่อเน่ืองของฟังก์ชันหลายตัวแปร                             
การหาอนุพนัธ์ยอ่ยและอินทิกรัลหลายชั้น 

2. สามารถน าความรู้เร่ืองเทคนิคอินทิเกรตอินทิกรัลไม่ตรงแบบเรขาคณิตวิเคราะห์ในปริภูมิสามมิติ 
ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิต และความต่อเน่ืองของฟังก์ชันหลายตัวแปร การหาอนุพันธ์ย่อย                     
และอินทิกรัลหลายชั้นไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. ด าเนินการเก่ียวกบัเทคนิคการอินทิเกรต และอินทิกรัลไม่ตรงแบบ 
2. ด าเนินการเก่ียวกบัระบบพิกดัฉากในปริภูมิสามมิติ 
3. ด าเนินการเก่ียวกบัฟังกช์นัหลายตวัแปร ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังกช์นัหลายตวัแปร 
4. ด าเนินการเก่ียวกบัอนุพนัธ์ยอ่ยของฟังกช์นัหลายตวัแปร และประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
5. ด าเนินการเก่ียวกบัอินทิกรัลหลายชั้น และประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและฝึกทักษะการคิดค านวณ และการแก้ปัญหาเก่ียวกับเทคนิคการอินทิเกรทอินทิกรัล                 
ไม่ตรงแบบเลขาคณิตวิเคราะห์ในปริภูมิสามมิติ ฟังก์ชนัหลายตวัแปร ลิมิต และความต่อเน่ืองของฟังก์ชนั
หลายตวัแปร การหาอนุพนัธ์ยอ่ย อินทิกรัลหลายชั้น และการประยกุต ์และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
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30000-1406 แคลคูลสั 3 3-0-3 
 (Calculus 3) 
วชิาบงัคบัก่อน :  30000-1405   แคลคูลสั 2 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจความคิดรวบยอดเก่ียวกบัล าดบั อนุกรม สมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอนัดบัหน่ึง สมการ           
เชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอนัดบั n และการแปลงลาปลาซ 

2. สามารถน าความรู้เร่ืองล าดบั อนุกรม สมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอนัดบัหน่ึง สมการเชิงอนุพนัธ์
เชิงเส้นอนัดบั n และการแปลงลาปลาซไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. ด าเนินการเก่ียวกบัล าดบั 
2. ด าเนินการเก่ียวกบัอนุกรม 
3. ด าเนินการเก่ียวกบัสมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอนัดบัหน่ึงและอนัดบั n 
4. ด าเนินการเก่ียวกบัการแปลงลาปลาซ 
5. ประยกุตส์มการเชิงอนุพนัธ์ในงานอาชีพ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและฝึกทกัษะการคิดค านวณ และการแกปั้ญหาเก่ียวกบัล าดบั อนุกรม สมการเชิงอนุพนัธ์เชิง
เส้นอนัดบัหน่ึง สมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอนัดบั n การแปลงลาปลาซ และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
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30000-1408 คณติศาสตร์ธุรกจิและบริการ 3-0-3 
 (Mathematics for Business and Service) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เข้าใจความคิดรวบยอดเก่ียวกับตรรกศาสตร์ เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ ก าหนดการเชิงเส้น                
และความน่าจะเป็น 

2. สามารถด าเนินการเก่ียวกบัตรรกศาสตร์ เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต ์ก าหนดการเชิงเส้น ความน่าจะเป็น 
และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. ประยกุตต์รรกศาสตร์ในการใหเ้หตุผลจากสถานการณ์ท่ีก าหนด 
2. ด าเนินการเก่ียวกบัเมทริกซ์จากเง่ือนไขท่ีก าหนด 
3. ค านวณค่าดีเทอร์มิแนนตข์องเมทริกซ์จากเง่ือนไขท่ีก าหนด 
4. ประยกุตก์ารแกร้ะบบสมการเชิงเส้นโดยใชดี้เทอร์มิแนนตใ์นงานอาชีพ 
5. ประยกุตก์ าหนดการเชิงเส้นในงานอาชีพ 
6. ค านวณค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ท่ีเป็นอิสระต่อกนัและแบบมีเง่ือนไข 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและฝึกทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เก่ียวกบัตรรกศาสตร์ เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์  
ก าหนดการเชิงเส้น และความน่าจะเป็น และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

 
  



79 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช  2563           ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ        สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 

30000-1411 คณติศาสตร์เพ่ือการบิน 3-0-3 
 (Mathematics for Aviation) 
 

Course Objectives 
 

1. The trainees will study the principle of Arithmetic. 
2. The trainees will be able to identify and explain how the conditions relate to the mathematics 

calculations by using correct aviation nomenclature and mathematics. 
3. The trainees will display a good understanding of the principles and make required 

calculations quickly and accurately. 
 

Course Competencies 
 

1. Describe the basic principle of Mathematics. Methods of multiplication and division; fractions                
and decimals; factors and multiples; weights, measures and conversion factors. 

2. Extract roots and raise numbers to a given power. 
3. Determine areas and volumes of various geometrical shapes. 
4. Solve ratio, proportion, and percentage problems. 
5. Perform algebraic operations involving addition, subtraction, multiplication, and division                     

of positive and negative numbers. 
6. Perform trigonometrical relationships and use of tables. 

 

Course Description 
 

 Arithmetic, Algebra, Geometry, Trigonometry and Logarithms, electronic calculators for 
logarithmic and trigonometric applications. 
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กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
 

30000-1501 ชีวติกบัสังคมไทย 3-0-3 
 (Life and Thai Society) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัสังคม ศิลปวฒันธรรมประเพณี และภูมิปัญญาของไทย 

2. สามารถวเิคราะห์และประเมินสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของสังคมและวฒันธรรมไทย 

3. ตระหนกัและเห็นคุณค่าของศิลปวฒันธรรมประเพณี และภูมิปัญญาของไทย 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับสังคม วฒันธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย หลักธรรมาภิบาล หลักธรรม                     
ในการพฒันางาน พฒันาคนและสังคม สันติวฒันธรรม ความเป็นพลเมืองดี เศรษฐกิจพอเพียง 
ปัญหาการทุจริต และความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
ส่ิงแวดลอ้ม 

2. วเิคราะห์และประเมินสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของสังคมและวฒันธรรมไทยกบัสังคมโลก  
3. ประยุกตใ์ชค้วามรู้เก่ียวกบัคุณธรรม จริยธรรม ศาสนธรรม วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาไทย            

เศรษฐกิจพอเพียง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ปัญหาสังคม การด าเนินชีวิต                
ตามบทบาทหนา้ท่ีการเป็นพลเมืองดี 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาเก่ียวกบัสังคม การจดัระเบียบทางสังคม ศิลปวฒันธรรมประเพณี และภูมิปัญญาของไทย            
หลักธรรมาภิบาล หลักธรรมเพื่อพฒันาคน พฒันางานและสังคม สันติวฒันธรรม ความเป็นพลเมืองดี            
เศรษฐกิจพอเพียง ปัญหาการทุจริต ความร่วมกบัประเทศต่างๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และส่ิงแวดลอ้ม 
เพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข สถานการณ์การเปล่ียนแปลงของสังคมและวฒันธรรมไทย และสังคมโลก 
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30000-1502 ศาสตร์พระราชา 3-0-3 
 (The King’s Philosophy) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวธีิการของศาสตร์พระราชา 
2. ประยกุตใ์ชศ้าสตร์พระราชาในชีวติประจ าวนัและการประกอบอาชีพ 
3. ตระหนกัถึงความส าคญัของสถาบนัพระมหากษตัริย ์

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวธีิการของศาสตร์พระราชา 

2. ใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวติ 

3. ประยกุตใ์ชศ้าสตร์พระราชาในชีวติประจ าวนัและการประกอบอาชีพ 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการของศาสตร์พระราชา การประยุกต์               
ศาสตร์พระราชาในการด าเนินชีวิต หลักการทรงงาน และพระบรมราโชบาย/พระราชปณิธาน                               
ตามรอยดา้นการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
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30000-1503 การเมืองการปกครองของไทย 3-0-3 
 (Thai Politics and Administration) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจวิวฒันาการการเมืองการปกครองของไทย สภาพปัญหาทางการเมือง ปัญหาการทุจริต            
แนวทางการแก้ไข และการพัฒนาประเทศ ตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย                   
อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

2. สามารถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ภายใตห้ลกัสุจริตและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. มี เจตคติและกิจนิสัย ท่ีดีในการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง การแก้ไขปัญหา                          
ทางการเมือง ปัญหาการทุจริต และการพฒันาประเทศ ตามหลกัการปกครองระบอบประชาธิปไตย                         
อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับวิว ัฒนาการการเมืองการปกครองไทย สภาพปัญหาทางการเมือง                
ปัญหาการทุจริต แนวทางการแก้ไข และการพฒันาประเทศตามหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

2. มีส่วนร่วมในการเมืองการปกครอง การแกไ้ขปัญหาทางการเมือง ปัญหาการทุจริต และการพฒันา
ประเทศตามสิทธิ บทบาทหนา้ท่ีอยา่งสร้างสรรคต์ามแบบอยา่งของพลเมืองท่ีดี ตามหลกัปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง และตามหลกัการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริย ์         
ทรงเป็นประมุข 

3. ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริย์             
ทรงเป็นประมุข ภายใตห้ลกัสุจริต และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาเก่ียวกบัวิวฒันาการการเมืองการปกครองไทยสมยัสุโขทยั อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์                 
ถึงการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 การเมืองการปกครองไทยหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง          
พ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบนั วิกฤตทางการเมืองและสังคม พ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบนั การบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาล พรรคการเมือง การเลือกตั้ ง องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ                   
การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีภายใตห้ลกัสุจริต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิกฤตเศรษฐกิจ และปัญหา 
การทุจริต  
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กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 

30000-1601 การพฒันาสุขภาพ 2-0-2 
  (Health Improvement) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเทคนิควธีิและทกัษะการพฒันาสุขภาพในการด ารงชีวติ 
2. สามารถปฏิบติังานภายใตส้ถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงและจดัการกบัปัญหา/ขอ้ขดัแยง้โดยสันติวธีิ 
3. มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและหลกัการด าเนินชีวิตตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง             

และเหมาะสมกบัการปฏิบติังานในอาชีพ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัเทคนิควธีิและทกัษะการพฒันาสุขภาพในการด ารงชีวติ 
2. วเิคราะห์สภาพการเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีมีผลกระทบกบัสุขภาพของตนเอง 
3. พฒันาสมรรถภาพทางกายใหส้ามารถปฏิบติังานไดต้ามลกัษณะงาน 
4. ปฏิบติัการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐาน 
5.  แกปั้ญหา/ขอ้ขดัแยง้โดยสันติวธีิ 
6. ใชก้ระบวนการคิด วเิคราะห์และไตร่ตรองอยา่งเป็นระบบในการท างาน 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาเก่ียวกับเทคนิควิธีและทักษะการพฒันาสุขภาพ ส่ิงคุกคามสุขอนามัยในการด ารงชีวิต                 
และการท างาน การเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน สารเสพติด โภชนาการกับการเกิดกลุ่มโรค NCD 
ปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้ นพื้นฐาน ภัยคุกคามรูปแบบใหม่  สิทธิและระบบการบริการสุขภาพ                          
สุขภาพผูบ้ริโภค  ทกัษะการแก้ปัญหา/ขอ้ขดัแยง้อย่างสันติวิธี กระบวนการคิด วิเคราะห์ และไตร่ตรอง                
อยา่งเป็นระบบ 
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30000-1602 การคิดอย่างเป็นระบบ 2-0-2 
 (Systematic Thinking) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการพื้นฐานในการคิดอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถคิดอย่างเป็นระบบในการจัดล าดับงาน การตัดสินใจ การจัดการกับความเส่ียง                      

และการแกปั้ญหา 
3. มีเจตคติ และกิจนิสัยท่ีดีในการด าเนินชีวติ และประกอบอาชีพดว้ยความรอบคอบ และมีเหตุผล 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการพื้นฐานในการคิดอยา่งเป็นระบบ 
2. ประเมินสถานการณ์และวเิคราะห์ปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนอยา่งเป็นระบบ 
3. วเิคราะห์การตดัสินใจและผลท่ีตามมา 
4. ประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการคิดอยา่งเป็นระบบในการแกปั้ญหา 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาเ ก่ียวกับหลักการและกระบวนการพื้นฐานในการคิดอย่างเป็นระบบ ประเภทและ
วตัถุประสงค์ของค าถามท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนและแนวคิดของกระบวนการประเมิน
สถานการณ์ การวิเคราะห์การตดัสินใจปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยใชท้กัษะกระบวนการกลุ่ม การะบวนการคิด
อยา่งมีวจิารณญาณ กระบวนการสืบคน้ กระบวนการมีส่วนร่วม และการตั้งค  าถาม 
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30000–1603 สุขภาวะกายและจิต 2-0-2 
 (Healthy Body and Mind) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการทางพลศึกษา สุขศึกษาและนนัทนาการท่ีส่งเสริมสุขภาวะกายและจิต 
2. สามารถใช้กิจกรรมทางพลศึกษา สุขศึกษาและนนัทนาการเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตและสุขภาพ          

ของตนเอง 
3. มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและหลกัการด าเนินชีวิตตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการทางพลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการท่ีส่งเสริมสุขภาวะ                    

กายและจิต 
2. เลือกกิจกรรมพฒันาทกัษะชีวติและสุขภาพเหมาะสมกบัตนเอง 
3. พฒันาสมรรถภาพทางกายใหส้ามารถปฏิบติังานไดต้ามลกัษณะงาน 
4. ปฏิบติัการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐาน 
5. เป็นผูน้ าและมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพท่ีสัมพนัธ์กบัชุมชน 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทางพลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการ การเลือกกิจกรรม                  
พฒันาทกัษะชีวิตและสุขภาพ การจดักิจกรรมเสริมสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัครอบครัว เพื่อนและสังคม 
ส่ิงแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพ กระบวนการเรียนรู้เ ร่ืองเพศ สารเสพติด อุบัติภัย โภชนาการ                               
กบัการเกิดกลุ่มโรค NCD สุขภาพผูบ้ริโภค การปฏิบติัการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐาน และการจดักิจกรรม          
เพื่อส่งเสริมสุขภาพท่ีสัมพนัธ์กบัชุมชน  
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30000-1604 คุณภาพชีวติเพ่ือการท างาน 2-0-2 
 (Quality of Life at Work) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัปัจจยั สุขอนามยั และส่ิงแวดลอ้มในการท างาน และความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
2. สามารถจดัการปัญหาโดยสันติวธีิและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
3. มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและหลกัการด าเนินชีวิตสอดคลอ้งตามหลกัของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัปัจจยั สุขอนามยัและส่ิงแวดลอ้มในการท างาน 
2. วเิคราะห์ความตอ้งการของตนเองเพื่อวางเป้าหมายชีวติ 
3. มีทกัษะการเป็นผูน้ า  
4. จดัการกบัปัญหา/ขอ้ขดัแยง้โดยสันติวธีิ 
5. วางแผนด าเนินชีวติอยา่งมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะสอดคลอ้งตามหลกัของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาเก่ียวกับปัจจัย สุขอนามัยและส่ิงแวดล้อมในการท างานท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 
แรงจูงใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน ความแตกต่างระหวา่งบุคคล การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ความรับผดิชอบ 
ความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงานตามลกัษณะของงาน ทกัษะการเป็นผูน้ า การจดัการกบัปัญหา/ขอ้ขดัแยง้                 
โดยสันติวธีิ การอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข การหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงต่อความรุนแรงและส่ิงเสพติด 
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30000–1605 มนุษยสัมพนัธ์ในการท างาน 2-0-2 
 (Human Relations at Work) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจความส าคญัและหลกัมนุษยสัมพนัธ์และธรรมชาติของมนุษย ์
2. สามารถพฒันาตนเองและชุมชนตามกระบวนการทางจิตวทิยาและหลกัธรรม 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพฒันาตนและชุมชน 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัมนุษยสัมพนัธ์และการประยกุตใ์ชใ้นการท างาน 
2. วเิคราะห์บทบาทและสถานภาพของมนุษยใ์นสังคม 
3. เสนอแนะแนวทางในการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและชุมชน 
4. น ากระบวนการทางจิตวทิยาและหลกัธรรมมาใชใ้นการด าเนินชีวติและการประกอบอาชีพ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับความหมายและความส าคญัของมนุษยสัมพนัธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ 
กระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและชุมชน การพฒันาตนเพื่อความกา้วหนา้              
ในชีวติและการท างาน การน าหลกัธรรมมาใชใ้นการด าเนินชีวติและการประกอบอาชีพ 
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30000-1606 ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัมนุษย์ 2-0-2 
 (Human Factors) 
 

Course Objectives 
The trainees will be able to apply concepts learned in human factors training in the 
performance  of their role-playing duties and responsibility. 

 

Course Competencies 
 

1. Demonstrate basic concepts and definitions of human factors. 
2. Identify human factors issues and limitations in maintenance operations; human errors 

interactions and the “Dirty Dozen”. 
3. Perform communication skills. 
4. Perform team work skills. 

 

Course Description 
 

 Maintenance Resource Management (MRM) and Human Factors : 
 - Human Factors and Maintenance Resource Management, 
 - Human Factors: Awareness Phase, 
 - Human Factors: Practice and Feedback Phase, 
 - Human Factors: Continual Reinforcement Phase. 
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30000–1607 จิตวทิยาสังคมว่าด้วยคนพกิาร 2-0-2 
 (Social Phychology of Disability) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจสาเหตุ ประเภทและสถานการณ์ความพิการในประเทศไทย 
2. สามารถปกป้องรักษาสิทธิของคนพิการอนัเป็นจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อคนพิการ และตระหนกัถึงสิทธิความเท่าเทียมของมนุษย ์

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัสาเหตุของและการจดัประเภทของความพิการในประเทศไทย 
2. แสดงความรู้เก่ียวกบัการปกป้องรักษาสิทธิของคนพิการ 
3. แสดงความรู้เก่ียวกบัเทคนิคการใหค้  าปรึกษา การประเมินและกิจกรรมบ าบดัส าหรับคนพิการ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาเก่ียวกับสาเหตุและประเภทของความพิการ สถานการณ์ความพิการในประเทศไทย                 
ปัญหาสุขภาพจิตและโรคทางจิตเวช สังคมวิทยาของคนพิการ กระบวนการทางจิตใจเม่ือเกิดความสูญเสีย            
ในคนพิการ การปกป้องรักษาสิทธิของคนพิการ พระราชบญัญติัท่ีเก่ียวข้อง เทคนิคการให้ค  าปรึกษา                 
การประเมินและกิจกรรมบ าบดัส าหรับคนพิการ 
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30000–1608 การออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ 0-2-1 
 (Exercises for Health) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการและการใชกิ้จกรรมทางพลศึกษาในการส่งเสริมความสมบูรณ์ทางกาย 
2. สามารถเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของตนเองและผูอ่ื้นดว้ยกิจกรรมทางพลศึกษา 
3. มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะเหมาะสมกบัการปฏิบติังานอาชีพ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและการใช้กิจกรรมทางพลศึกษาในการส่งเสริมความสมบูรณ์
ทางกาย 

2. จดักิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายตามลกัษณะงานไดอ้ยา่งปลอดภยั 
3. จดัท าโครงการออกก าลงักายเพื่อพฒันาสุขภาพ 
4. วางแผนแกปั้ญหาดา้นสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของตนเอง 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับหลักการและกิจกรรมทางพลศึกษา การเล่นกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพ              
การจดัท าโครงการออกก าลงักายเพื่อพฒันาสุขภาพ การวางแผนแก้ปัญหาด้านสุขภาพและสมรรถภาพ               
ทางกายของตนเองและผูอ่ื้น ความปลอดภยัในการเล่นกีฬาและการออกก าลงักาย การส่งเสริมบุคลิกภาพ 
มนุษยสัมพนัธ์ ภาวะผูน้ า และการมีน ้าใจนกักีฬา 
 
  



91 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช  2563           ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ        สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 

30000-1609 ลลีาศเพ่ือพฒันาสุขภาพและบุคลกิภาพ 0-2-1 
 (Social Dance for Health and Personality Development) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัปฏิบติัการลีลาศเบ้ืองตน้ 
2. สามารถเตน้ลีลาศเพื่อเขา้สังคมและนนัทนาการ 
3. มีบุคลิกภาพท่ีดีและมีมารยาทในการเขา้สังคม  

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัปฏิบติัการลีลาศเบ้ืองตน้ 
2. เตน้ลีลาศไดอ้ยา่งมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
3. เตรียมความพร้อมทางดา้นบุคลิกภาพและมารยาทในการการเขา้สังคม 
4. เป็นผูน้ าและมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมทางสังคม 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับประวติัและความรู้พื้นฐานของกิจกรรมลีลาศ การลีลาศเพื่อเข้าสังคม                 
การลีลาศเพื่อนนัทนาการ มารยาทในการเขา้สังคม มนุษยสัมพนัธ์ และการปรับปรุงบุคลิกภาพ 
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30000–1610 นันทนาการเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวติ 0-2-1 
 (Recreation for Life Quality Development) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการน ากิจกรรมนนัทนาการไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพชีวติ 
2. สามารถใชกิ้จกรรมนนัทนาการเพื่อพฒันาสุขภาวะตามลกัษณะงานอาชีพ 
3. มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะสอดคลอ้งตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการพฒันาตนเองตามหลกันนัทนาการ 
2. ใชกิ้จกรรมนนัทนาการท่ีเหมาะสมในการพฒันาตนเองและสังคม 
3. ปฏิบติัการฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐาน 
4. มีทกัษะในการส่ือสาร 
5. วางแผนด าเนินชีวติอยา่งมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะสอดคลอ้งตามหลกัของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับความส าคญั ขอบข่าย ประโยชน์ ประเภท และรูปแบบของกิจกรรม
นนัทนาการ หลกัการเลือกกิจกรรมนนัทนาการในชีวิตประจ าวนัให้สอดคลอ้งกบัสุขลกัษณะและปลอดภยั                            
เหมาะสมกบัตนและสังคม ปฏิบติัการฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐานและทกัษะในการส่ือสาร การวางแผนด าเนินชีวิต                                   
ตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ค าอธิบายรายวชิา 
หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืน้ฐาน 

สาขาวชิาการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 
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ค าอธิบายรายวชิา 
หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืน้ฐาน 

 
กลุ่มการจัดการอาชีพ 
30001-1002 องคก์ารและการจดัการสมยัใหม่ 2-2-3 
30001-1055 กฎหมายธุรกิจ 3-0-3 
 

กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ 
30001-2003 เทคโนโลยดิีจิทลัเพื่อการจดัการอาชีพ 2-2-3 
 

กลุ่มพืน้ฐานวชิาชีพ 
30200-1001 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3-0-3 
30200-1002 หลกัการตลาด 2-2-3 
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ค าอธิบายรายวชิา 
กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพื้นฐาน  

 
30001-1002 องค์การและการจัดการสมัยใหม่ 2-2-3 
 (Organization and Modern Management) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจการจดัองคก์าร เทคนิคการจดัการสมยัใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจดัการ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพขององคก์าร การบริหารงานคุณภาพ การจดัการความเส่ียง จริยธรรมในองคก์าร 

2. สามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการสมยัใหม ่
3. สามารถประยกุตใ์ชห้ลกัการเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารงานคุณภาพเพื่อพฒันาองคก์าร 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการเสริมสร้างจริยธรรมในองคก์ารส าหรับการจดัการ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการจดัองคก์าร เทคนิคการจดัการสมยัใหม่ เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการ 
การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ การบริหารงานคุณภาพ การจดัการความเส่ียง จริยธรรม                      
ในองคก์าร  

2. ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการสมยัใหม่ 
3. ประยกุตใ์ชห้ลกัการเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารงานคุณภาพเพื่อพฒันาองคก์าร 
4. เสริมสร้างจริยธรรมในองคก์ารส าหรับการจดัการ 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัองคก์าร แนวคิดและเทคนิคการจดัการสมยัใหม่ การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการจดัการ การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ การเปล่ียนแปลงและพฒันาองค์การ                 
ตามหลกัการบริหารงานคุณภาพ แนวทางการเพิ่มผลิตภาพในองคก์ารและการจดัการความเส่ียง                       
  การใช้กรณีศึกษาและเหตุการณ์จริงวิเคราะห์ตดัสินใจเพื่อการจดัการ การเสริมสร้างจริยธรรม                
ในองคก์ารและความรับผดิชอบต่อสังคม 
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30001-1055 กฎหมายธุรกจิ 3-0-3 
 (Business Law) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในธุรกิจ 
2. เขา้ใจเก่ียวกบัเอกสารสัญญาต่าง ๆ ในธุรกิจ 
3. มีทกัษะในการร่างและเขียนสัญญา และเอกสารประกอบสัญญา 
4. มีเจตคติท่ีดี มีความรับผดิชอบและจรรยาบรรณในการประกอบวชิาชีพ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในธุรกิจ 
2. ร่างและเขียนสัญญาต่าง ๆ ตามสาระส าคญัของสัญญา 
3. จดัท าเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายตามหลกัการ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาเก่ียวกบับุคคล นิติกรรม หน้ี เอกเทศสัญญาท่ีส าคญั ซ้ือขาย แลกเปล่ียน ให้เช่าทรัพย ์เช่าซ้ือ
จา้งแรงงาน จา้งท าของ รับขน ฝากทรัพย ์ยืม ค ้าประกนั จ านอง จ าน า ตวัแทน นายหน้า ประนีประนอม                  
การพนันขันต่อ บัญชีเดินสะพัด ตั๋วเงิน หุ้นส่วนและบริษัท สมาคม กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา                          
และกฎหมายการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
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30001-2003 เทคโนโลยดีิจิทัลเพ่ือการจัดการอาชีพ 2-2-3 
 (Digital Technology for Works) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัความรู้พื้นฐาน ความหมาย องคป์ระกอบ การจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
อินเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิง (Internet of Think) เทคโนโลยีท่ีใชใ้นการท าธุรกรรมโดยไม่ตอ้งผ่าน
บุคคลท่ีสาม (Block chain) ธุรกรรมการเงินดิจิทลั (Fintech) ระบบเงินดิจิทลั สกุลเงินดิจิทัล หรือ 
คริปโทเคอร์เรนซี (cryptocurrency) ธุรกิจดิจิทลับนส่ือสังคมออนไลน์  

2. กรณีศึกษาเทคโนโลยดิีจิทลัเช่ือมโยงอาชีพ และประยกุต์ใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัในอาชีพยคุดิจิทลั 
3. มีคุณธรรม  จริยธรรมและความรับผดิชอบ ตระหนกัถึงการเป็นพลเมืองดิจิทลั 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัความหมาย องคป์ระกอบ การจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
อินเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิง (Internet of Think) เทคโนโลยีท่ีใชใ้นการท าธุรกรรมโดยไม่ตอ้งผ่าน
บุคคลท่ีสาม (Block chain) ธุรกรรมการเงินดิจิทลั (Fintech) ระบบเงินดิจิทลั สกุลเงินดิจิทัล หรือ 
คริปโทเคอร์เรนซี (CryptoCurrency)  ธุรกิจดิจิทลับนส่ือสังคมออนไลน์ และการเช่ือมโยง
เทคโนโลยดิีจิทลัในอาชีพ 

2. กรณีศึกษา วเิคราะห์ สังเคราะห์ ความรู้ดา้นเทคโนโลยดิีจิทลั  ในจดัการอาชีพ 
3. การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัในการจดัการอาชีพ และการเป็นพลเมืองดิจิทลั 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ความรู้พื้นฐาน ความหมาย องค์ประกอบ การจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่ 
(Big Data) อินเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิง (Internet of Think) เทคโนโลยีท่ีใชใ้นการท าธุรกรรมโดยไม่ตอ้งผา่น
บุคคลท่ีสาม (Block Chain) ธุรกรรมการเงินดิจิทลั (Fintech) ระบบเงินดิจิทลั สกุลเงินดิจิทัล หรือ คริปโท
เคอร์เรนซี (CryptoCurrency) การท าธุรกิจดิจิทลับนส่ือสังคมออนไลน์ กรณีศึกษาเทคโนโลยดิีจิทลัเช่ือมโยง
อาชีพ และประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัในอาชีพของการเป็นพลเมืองยคุดิจิทลั  
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30200–1001 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3-0-3 
 (Principles of Economics) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเศรษฐศาสตร์อุปสงค ์อุปทาน พฤติกรรมผูบ้ริโภค การผลิต ตลาดในระบบเศรษฐกิจ 
รายได้ประชาชาติ  การเงินการธนาคาร  นโยบายการเงินการคลัง การค้าระหว่างประเทศ             
และวฏัจกัรเศรษฐกิจ  

2. สามารถน าแนวทางคิดทางเศรษฐศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวนัตามหลักปรัชญา                    
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. เห็นคุณค่าและความส าคญัของหลกัเศรษฐศาสตร์ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกับหลักเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน พฤติกรรมผูบ้ริโภค การผลิต               
ตลาดในระบบเศรษฐกิจ รายไดป้ระชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงิน นโยบายการคลงั 
การคา้ระหวา่งประเทศ และวฏัจกัรเศรษฐกิจ  

2. ประยกุตห์ลกัเศรษฐศาสตร์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัและงานอาชีพ 
3. ปฏิบติังานดว้ยความมีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาเก่ียวกับความรู้ทั่วไปทางหลักเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน ภาวะดุลยภาพของตลาด
พฤติกรรมผูบ้ริโภค การผลิต ตลาดในระบบเศรษฐกิจ รายไดป้ระชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงิน 
นโยบายการคลัง การค้าระหว่างประเทศ วฏัจกัรเศรษฐกิจ การพฒันาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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30200-1002 หลกัการตลาด 2-2-3 
 (Principle of Marketing) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการการตลาด 
2. สามารถวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มทางการตลาดและพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
3. สามารถก าหนดส่วนประสมการตลาด 
4. สามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัทางการตลาด 
5. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการด าเนินงานดว้ยความรับผดิชอบ ซ่ือสัตย ์สุจริต มีวนิยั สนใจใฝ่รู้ 

มีความคิดสร้างสรรค ์และอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัพื้นฐานการตลาด 
2. วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มทางการตลาดและพฤติกรรมผูบ้ริโภคตามสถานการณ์ 
3. ก าหนดส่วนประสมการตลาดตามหลกัการ 
4. ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัทางการตลาด 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับหลักการการตลาด แนวความคิดทางการตลาด หน้าท่ีทางการตลาด                       
การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มทางการตลาด พฤติกรรมผูบ้ริโภคและกระบวนการตดัสินใจซ้ือ การแบ่งส่วนตลาด 
ตลาดเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์และการก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ การก าหนดราคา  การจัดจ าหน่าย                              
และการส่งเสริมการตลาด  เทคโนโลยดิีจิทลัทางการตลาด และจรรยาบรรณนกัการตลาด 
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ค าอธิบายรายวชิา 
หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ 

สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
  



101 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช  2563           ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ        สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 

ค าอธิบายรายวชิา 
กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ 

 
30214-2001 โลจิสติกส์และซพัพลายเชน 3-0-3 
30214-2002 การจดัการตน้ทุนโลจิสติกส์ 3-0-3 
30214-2003 เทคโนโลยกีารบริหารขอ้มูลโลจิสติกส์ 2-2-3 
30214-2004 หลกัการจดัซ้ือ 2-2-3 
30214-2005 คลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ 2-2-3 
30214-2006 การจดัการการขนส่ง 2-2-3 
30214-2007 การจดัการส่งออกน าเขา้สินคา้ระหวา่งประเทศ 2-2-3 
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ค าอธิบายรายวชิา 
กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ 
 
30214-2001 โลจิสติกส์และซัพพลายเชน 3-0-3 
 (Logistics and Supply Chain) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 
2. สามารถน าหลกัการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชนไปประยกุตใ์ชใ้นการท างาน 
3. มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์ละเจตคติท่ีดีในวชิาชีพ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 
2. ประยกุตใ์ชก้ระบวนการโลจิสติกส์และซพัพลายเชนในการด าเนินธุรกิจ 
3. ประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศในการปฏิบติังานโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาเก่ียวกับหลักการและกระบวนการจดัการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ความส าคัญของ
ระบบโลจิสติกส์และซพัพลายเชนต่อเศรษฐกิจและองคก์ร  บทบาทของโลจิสติกส์ในการจดัการซพัพลาย
เชนกิจกรรมในระบบโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  ระบบสารสนเทศส าหรับการวางแผนและสถานการณ์  
โลจิสติกส์ในปัจจุบนั  
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30214-2002 การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์  3-0-3 
  (Logistics Cost Management) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัองคป์ระกอบของตน้ทุนโลจิสติกส์ 
2. สามารถค านวณตน้ทุนระบบกิจกรรมโลจิสติกส์ 
3. มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์ละเจตคติท่ีดีในวชิาชีพ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัองคป์ระกอบของตน้ทุนโลจิสติกส์ 
2. ค านวณตน้ทุนระบบกิจกรรมโลจิสติกส์ 
3. วเิคราะห์จุดคุม้ทุนระบบกิจกรรมโลจิสติกส์ 
4. แกไ้ขปัญหาการด าเนินธุรกิจตามหลกัของตน้ทุนในระบบโลจิสติกส์ 
5. ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการตน้ทุนโลจิสติกส์อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาเก่ียวกับองค์ประกอบของต้นทุนในระบบโลจิสติกส์  ประเภทของต้นทุน การวิเคราะห์
จุดคุม้ทุน  วเิคราะห์และค านวณตน้ทุนของกิจกรรมโลจิสติกส์  จดัท ารายงานท่ีเก่ียวขอ้ง   
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30214-2003 เทคโนโลยกีารบริหารข้อมูลโลจิสติกส์   2-2-3 
  (Technology for Logistics Management) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัเทคโนโลยกีารบริหารขอ้มูลโลจิสติกส์ 
2. สามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการบริหารขอ้มูลโลจิสติกส์ 
3. มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์ละเจตคติท่ีดีในวชิาชีพ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการบริหารขอ้มูลโลจิสติกส์ 
2. วางแผนการใชเ้ทคโนโลยใีนการบริหารขอ้มูลโลจิสติกส์ 
3. รวบรวมขอ้มูลในงานโลจิสติกส์อยา่งเป็นระบบ 
4. ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยกีารบริหารขอ้มูลโลจิสติกส์อยา่งมีประสิทธิภาพและปลอดภยั 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบัติการบริหารข้อมูลโลจิสติกส์ ระบบ Barcode ระบบ  RFID (Radio Frequency 
Identification) ระบบ ERP (Enterprise Resources Planning) ระบบ WMS  (Warehouse Management System)  
ร ะ บบ  TMS (Transportation Management System)  ร ะ บบ  AI (Artificial Intelligence)  ก า รพัฒน า                                     
ดา้นเทคโนโลยใีนอนาคต  การใชป้ระโยชน์ของขอ้มูลต่าง ๆ  จากการบริหารขอ้มูลโลจิสติกส์ 
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30214-2004 หลกัการจัดซ้ือ            2-2-3 
 (Principle of Purchasing) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการจดัซ้ือ 
2. สามารถก าหนดจุดสั่งซ้ือและปริมาณสินคา้ 
3. สามารถเลือกใชเ้อกสารตามประเภทของการจดัซ้ือ 
4. มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์ละเจตคติท่ีดีในวชิาชีพ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการจดัซ้ือ 
2. วางแผนการจดัซ้ือเพื่อใชใ้นการด าเนินงานแต่ละประเภท 
3. ด าเนินการจดัซ้ือโดยใชห้ลกัคุณธรรม จริยธรรม 
4. ควบคุมสินคา้คงคลงัตามหลกัการและกระบวนการ 
5. ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการในการปฏิบติังานการจดัซ้ือ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการและกระบวนการจัดซ้ือ จัดหาวตัถุดิบ ส่วนประกอบ วสัดุ                     
สินค้า ก่ึงส าเ ร็จรูประเบียบวิธีการจัดซ้ือ เทคนิคการเจรจาต่อรอง การก าหนดปริมาณการจัดซ้ือ                              
เวลาการจดัซ้ือ  การเลือกและหาแหล่งซ้ือ การควบคุมสินคา้คงคลงั การตดัสินใจการผลิตหรือเลือกซ้ือ 
วธีิการควบคุมและประเมินผลการจดัซ้ือ รายงานการจดัซ้ือ  
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30214-2005  คลงัสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า  2-2-3 
 (Warehouse and Distribution Center) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัคลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ 
2. สามารถเลือกท าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ 
3. มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์ละเจตคติท่ีดีในวชิาชีพ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัคลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ 
2. วางแผนการจดัการคลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ 
3. แกไ้ขปัญหาการด าเนินงานดา้นคลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ 
4. ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนการปฏิบติังานคลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัคลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้  บทบาทของคลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้  
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัคลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้  การด าเนินงานในคลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ 
การเลือกท าเลท่ีตั้ง  การวางผงัคลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ การใชอุ้ปกรณ์และเทคโนโลยใีนการจดัการ
คลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้  การจดัการความเส่ียงความปลอดภยัในคลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



107 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช  2563           ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ        สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 

30214-2006 การจัดการการขนส่ง  2-2-3 
 (Transportation Management) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการการขนส่งสินคา้ 
2. สามารถวางแผนการจดัการการขนส่งสินคา้ 
3. มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์ละเจตคติท่ีดีในวชิาชีพ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการจดัการการขนส่งสินคา้ 
2. วางแผนการจดัการการขนส่งสินคา้ตามหลกัการ 
3. จดัการเอกสารการจดัการขนส่งสินคา้ตามกระบวนการ 
4. เลือกใชอุ้ปกรณ์และยานพาหนะในการขนส่งตามกระบวนการ 
5. แกไ้ขปัญหาการจดัการการขนส่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ 
6. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการการจดัการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานโลจิสติกส์                

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัการการขนส่งสินคา้ รูปแบบการขนส่งแต่ละประเภท  องคป์ระกอบ
ในการขนส่งสินค้า กระบวนการจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า  การวางแผนพฒันาระบบ                          
และเส้นทางการขนส่ง  ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อระบบขนส่ง  การจดัการเก่ียวกบัเอกสารและโปรแกรม
ส าเร็จรูปท่ีเก่ียวขอ้ง  การจดัการอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่ง  การเลือกใช้ยานพาหนะในการขนส่ง  
ความปลอดภยัในการขนส่ง  และการขนส่งสินคา้แบบเร่งด่วน 
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30214-2007 การจัดการส่งออกน าเข้าสินค้าระหว่างประเทศ 2-2-3 
        (Import and Export) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการน าเขา้และส่งออกสินคา้ 
2. เขา้ใจเก่ียวกบักฎหมาย ขอ้สัญญา อนุสัญญาของการซ้ือขายสินคา้และการบริการ                      

ระหวา่งประเทศ 
3. สามารถใชเ้อกสารในการน าเขา้และส่งออกใหเ้หมาะสมกบัรูปแบบการขนส่ง 
4. มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์ละเจตคติท่ีดีในวชิาชีพ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการน าเขา้และส่งออกสินคา้ 
2. เลือกใชเ้อกสารตามกระบวนการของการน าเขา้และส่งออกสินคา้ 
3. ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการในดา้นการน าเขา้และส่งออกสินคา้ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการน าเขา้และส่งออกสินคา้ เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง                   
ในการน า เข้าและส่งออก PAPERLESS,  e-Customs,  Incoterm สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร                           
ในกรณีและขอ้ตกลงระหว่างประเทศ  กฎหมายเก่ียวกบัการน าเขา้ส่งออก  พิกดัอตัราศุลกากร  กรณีศึกษา
เฉพาะเร่ืองดา้นพิธีการศุลกากร   
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ค าอธิบายรายวชิา 
หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก 

สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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ค าอธิบายรายวชิา 
กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก 

 
สาขางานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
 

30214-2101 การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชนเชิงธุรกิจ 3-0-3 
30214-2102 ปฏิบติัการสินคา้คงคลงั                                                    2-2-3 
30214-2103 การขนส่งในงานโลจิสติกส์ 2-2-3 
30214-2104 เทคโนโลยแีละเคร่ืองมืออุปกรณ์ในงานโลจิสติกส์ 2-2-3 
30214-2105 การจดัการโลจิสติกส์เพื่อส่ิงแวดลอ้ม 2-2-3 
30214-2106 การวจิยัในงานโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 1-4-3 
30214-2107 การวางแผนอุปสงคใ์นงานโลจิสติกส์ 2-2-3 
30214-2108 ระบบบรรจุภณัฑส์ าหรับโลจิสติกส์ 2-2-3 
30214-2109 การบริหารการผลิต 2-2-3 
30214-2110 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 3-0-3 
30214-2111 สัมมนางานการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 2-2-3 

 

รายวชิาทวภิาคี 
 

30214-5101 งานการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 1 *-*-* 
30214-5102 งานการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 2 *-*-* 
30214-5103 งานการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 3 *-*-* 
30214-5104 งานการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 4 *-*-* 
30214-51xx งานการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน x *-*-* 

 

สาขางานการจัดการขนส่ง 
 

30214-2201 การบริหารเส้นทางการขนส่งสินคา้ 2-2-3 
30214-2202 การจดัการเอกสารเพื่อการขนส่ง 2-2-3 
30214-2203 การใชแ้ละบ ารุงรักษาเคร่ืองมือและพาหนะในการขนส่ง 3-0-3 
30214-2204 การจดัการตน้ทุนการขนส่ง 2-2-3 
30214-2205 เทคโนโลยใีนการขนส่ง 2-2-3 
30214-2206 การขนส่งกบัธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 2-2-3 
30214-2207 การประกนัภยัและบริหารความเส่ียงในการขนส่ง 2-2-3 
30214-2208 สัมมนางานการจดัการขนส่ง 2-2-3   
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รายวชิาทวภิาคี 

30214-5201 งานการจดัการการขนส่ง 1 *-*-* 
30214-5202 งานการจดัการการขนส่ง 2 *-*-* 
30214-5203 งานการจดัการการขนส่ง 3 *-*-* 
30214-5204 งานการจดัการการขนส่ง 4 *-*-* 
30214-52xx งานการจดัการการขนส่ง x *-*-* 

 

สาขางานการจัดการคลงัสินค้า 
 

30214-2301 สินคา้และบรรจุภณัฑ์ 2-2-3 
30214-2302 เทคโนโลยกีารจดัการพื้นท่ีคลงัสินคา้ 2-2-3 
30214-2303 เทคโนโลยแีละเคร่ืองมืออุปกรณ์ในงานคลงัสินคา้ 2-2-3 
30214-2304 ปฏิบติัการสินคา้คงคลงั 2-2-3 
30214-2305 การจดัการเอกสารในคลงัสินคา้ 3-0-3 
30214-2306 การจดัการตน้ทุนคลงัสินคา้ 3-0-3 
30214-2307 การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 2-2-3 
30214-2308 สัมมนางานการจดัการคลงัสินคา้ 2-2-3 
 

รายวชิาทวภิาคี 
 

30214-5301 งานการจดัการคลงัสินคา้ 1 *-*-* 
30214-5302 งานการจดัการคลงัสินคา้ 2 *-*-* 
30214-5303 งานการจดัการคลงัสินคา้ 3 *-*-* 
30214-5304 งานการจดัการคลงัสินคา้ 4 *-*-* 
30214-53xx งานการจดัการคลงัสินคา้ x *-*-* 

 

สาขางานตัวแทนออกของ 
 

30214-2401        พิธีการน าเขา้และส่งออกสินคา้ 2-2-3 
30214-2402 การขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ 2-2-3 
30214-2403 สิทธิประโยชน์ทางดา้นภาษีอากร 3-0-3 
30214-2404 การตรวจปล่อยสินคา้ 2-2-3 
30214-2405 กฎหมายเก่ียวกบัการน าเขา้และส่งออก 3-0-3 
30214-2406 ระบบการจ าแนกพิกดัอตัราศุลกากร 3-0-3 
30214-2407 พิธีการเฉพาะเร่ือง 3-0-3 
30214-2408 หลกัการคา้ระหวา่งประเทศ 3-0-3 
30214-2409 การขนส่งสินคา้แบบเร่งด่วน 2-2-3 
30214-2410 สัมมนางานตวัแทนออกของ 2-2-3 
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 รายวชิาทวภิาคี 
 

30214-5401 งานตวัแทนออกของ 1 *-*-* 
30214-5402 งานตวัแทนออกของ 2 *-*-* 
30214-5403 งานตวัแทนออกของ 3 *-*-* 
30214-5404 งานตวัแทนออกของ 4 *-*-* 
30214-54xx งานตวัแทนออกของ x *-*-* 

 

สาขางานการจัดการเทคโนโลยโีลจิสติกส์ 
 

30214-2501        เทคโนโลยีการจดัการคลงัสินคา้พื้นฐาน 2-2-3 
30214-2502 เทคโนโลยกีารจดัการคลงัสินคา้อตัโนมติั 2-2-3 
30214-2503 พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ในการจดัส่งแบบด่วน 2-2-3 
30214-2504 เทคโนโลยกีารส่งออกน าเขา้ 3-0-3 
30214-2505 การจดัการเทคโนโลยเีพื่อการออกแบบงานคลงัสินคา้ 2-2-3 
30214-2506 อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกในงานโลจิสติกส์ 2-2-3 
30214-2507 ปฏิบติัการใชร้ถยก 2-2-3 
30214-2508 ปฏิบติัการขนส่งทางคอนเทนเนอร์ 2-2-3 
30214-2509 สัมมนางานการจดัการเทคโนโลยโีลจิสติกส์ 2-2-3 

 

รายวชิาทวภิาคี 
 

30214-5501 งานการจดัการเทคโนโลยโีลจิสติกส์ 1 *-*-* 
30214-5502 งานการจดัการเทคโนโลยโีลจิสติกส์ 2 *-*-* 
30214-5503 งานการจดัการเทคโนโลยโีลจิสติกส์ 3 *-*-* 
30214-5504 งานการจดัการเทคโนโลยโีลจิสติกส์ 4 *-*-* 
30214-55xx งานการจดัการเทคโนโลยโีลจิสติกส์ x *-*-* 
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ค าอธิบายรายวชิา 
กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก  
 
สาขางานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
 

30214-2101 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเชิงธุรกจิ 3-0-3 
 (Business Logistics and Supply Chain Management) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจในขอบเขตของธุรกิจในงานโลจิสติกส์ประเภทต่าง ๆ  
2. สามารถวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของโครงสร้างองคก์ร กบัการจดัการโลจิสติกส์ 
3. ตระหนกัถึงความส าคญัของการจดัการโลจิสติกส์เชิงธุรกิจ  
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษาเรียนรู้  มีวนิยั  ตรงต่อเวลา  ซ่ือสัตย ์

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการจดัการโลจิสติกส์เชิงธุรกิจ 
2. วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของโครงสร้างองคก์ร กบัการจดัการโลจิสติกส์ 
3. แกไ้ขปัญหาการจดัการโลจิสติกส์เชิงธุรกิจ 
4. ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการการจดัการโลจิสติกส์เชิงธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาเก่ียวกบัขอบเขตของธุรกิจประเภทต่าง ๆ บทบาทของโลจิสติกส์ต่อเศรษฐกิจและธุรกิจ                      
การสร้างความปลอดภัย การจัดการความเส่ียงในซัพพลายเชน การประกันคุณภาพ การควบคุม                                 
ดา้นการจดัการโลจิสติกส์ในองคก์รธุรกิจแต่ละประเภทอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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30214-2102 ปฏิบัติการสินค้าคงคลงั 2-2-3 
 (Inventory Operation) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการสินคา้คงคลงั 
2. สามารถในการตรวจรับ จดัเก็บสินคา้ 
3. ตระหนกัถึงความส าคญัของการจดัการสินคา้คงคลงั 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษาเรียนรู้  ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ  รอบคอบ  

ปลอดภยั  มีวนิยั  ซ่ือสัตย ์ ขยนั  และอดทน  
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการจดัการสินคา้คงคลงัในงานโลจิสติกส์ 
2. ตรวจรับ และจดัเก็บสินคา้คงคลงัในงานโลจิสติกส์ 
3. แกไ้ขปัญหาการตรวจรับ และจดัเก็บสินคา้คงคลงัในงานโลจิสติกส์  
4. ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการการจดัการโลจิสติกส์เชิงธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัการสินค้าคงคลงั กลุ่มสินค้า รูปแบบการวางแบบ FIFO LIFO                  
การวเิคราะห์สินคา้คงคลงัแบบ ABC วธีิการและขอ้ควรระวงัในการจดัเรียงเพื่อการตรวจนบั และการจดัเก็บ
สินค้า  การจัดการสินค้าคงคลังแบบทันเวลาพอดี การค านวณต้นทุนในการจัดเก็บสินค้าคงคลัง                                 
การเคล่ือนยา้ยสินค้าคงคลัง  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจดัการสินค้าคงคลัง และการจดัท ารายงาน                        
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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30214-2103 การขนส่งในงานโลจิสติกส์ 2-2-3 
 (Transportation Management in Logistics) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการการขนส่งในงานโลจิสติกส์ 
2. สามารถวางแผนจดัการเส้นทางการขนส่งในงานโลจิสติกส์ 
3. ตระหนกัถึงความส าคญัต่อการวางแผนจดัการการขนส่งในงานโลจิสติกส์  
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษาเรียนรู้  ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ  รอบคอบ  

ปลอดภยั  มีวนิยั  ซ่ือสัตย ์ ขยนั  และอดทน  
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการขนส่งในงานโลจิสติกส์  
2. วางแผนจดัการเส้นทางการขนส่งในงานโลจิสติกส์ 
3. แกไ้ขปัญหาการจดัการเส้นทางการขนส่งในงานโลจิสติกส์ 
4. ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยกีารจดัการเส้นทางการขนส่งในงานโลจิสติกส์อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัการการขนส่งประเภททางบก ทางน ้ า ทางอากาศ และการขนส่ง
ต่อเน่ืองหลายรูปแบบ กระบวนการการขนส่งในงานโลจิสติกส์ ระบบการกระจายสินคา้จากคลงัสินคา้                     
ถึงผูบ้ริโภค หลกัการบริหารเส้นทางการขนส่งสินคา้ การวางแผนและวิเคราะห์เส้นทางการรับและส่งสินคา้ 
ทรัพยากรขนส่ง การตดัสินใจเลือกเส้นทางการขนส่ง  ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยกีารขนส่ง  
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30214-2104 เทคโนโลยีและเคร่ืองมืออุปกรณ์ในงานโลจิสติกส์ 2-2-3 
    (Technology  and  Equipment in Logistics) 

 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัเทคโนโลยแีละเคร่ืองมืออุปกรณ์ในงานโลจิสติกส์ 
2. สามารถใชเ้ทคโนโลยแีละอุปกรณ์ในงานโลจิสติกส์ 
3. ตระหนกัถึงความส าคญัในการใชแ้ละบ ารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์ในงานโลจิสติกส์ 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษาเรียนรู้  ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ  

ปลอดภยั  มีวนิยั  ซ่ือสัตย ์ ขยนั  และอดทน 
   

สมรรถนะรายวชิา  
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยเีคร่ืองมือและอุปกรณ์ในโลจิสติกส์ 
2. วางแผนการใชเ้ทคโนโลยใีนงานโลจิสติกส์ 
3. ใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ในงานโลจิสติกส์ตามกระบวนการ 
4. แกปั้ญหาการใชเ้ทคโนโลยแีละเคร่ืองมืออุปกรณ์ในงานโลจิสติกส์ 
5. ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละเคร่ืองมืออุปกรณ์ในงานโลจิสติกส์ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัเทคโนโลยีและเคร่ืองมืออุปกรณ์ในงานโลจิสติกส์  ความหมาย  รูปแบบ  
ความส าคญัของเทคโนโลย ี ประเภทเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในงานโลจิสติกส์  การจดัเก็บ การดูแลรักษา และ
ความปลอดภยัในการใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองมืออุปกรณ์ในงานโลจิสติกส์  ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  
รายงานและประเมินผลการใชเ้ทคโนโลยแีละเคร่ืองมืออุปกรณ์ในงานโลจิสติกส์ 
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30214-2105 การจัดการโลจิสติกส์เพ่ือส่ิงแวดล้อม 2-2-3 
 (Green Logistics and  Supply Chain) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัโลจิสติกส์และซพัพลายเชนเพื่อส่ิงแวดลอ้ม 
2. สามารถการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของโลจิสติกส์และซพัพลายเชนเพื่อส่ิงแวดลอ้ม  
3. ตระหนกัถึงความส าคญัของการเช่ือมโยงระบบโลจิสติกส์และซพัพลายเชนเพื่อส่ิงแวดลอ้ม 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษาเรียนรู้ ปฏิบติังานดว้ยความรับผดิชอบ รอบคอบ ปลอดภยั  

มีวนิยั  ซ่ือสัตย ์ ขยนั  และอดทน  
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบักระบวนการโลจิสติกส์และซพัพลายเชนเพื่อส่ิงแวดลอ้ม 
2. วางแผนการใชก้ระบวนการโลจิสติกส์และซพัพลายเชนเพื่อส่ิงแวดลอ้ม 
3. แกไ้ขปัญหากระบวนการโลจิสติกส์และซพัพลายเชนเพื่อส่ิงแวดลอ้ม 
4. ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการโลจิสติกส์และซพัพลายเชนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพื่อส่ิงแวดล้อม มลภาวะ 
การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้ม กิจกรรมโลจิสติกส์เพื่อส่ิงแวดลอ้ม การใชพ้ลงังานทดแทน แนวโนม้ของ
การจดัการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพื่อส่ิงแวดล้อม เร่ือง 3R, Eco-Drive, Backhauling and Full Truck 
Load, Eco-Packaging, Modal shift ฯลฯ 
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30214-2106 การวจัิยในงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 1-4-3 
 (Logistics  and  Supply  Chain  Research) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1.  มีความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนงานวจิยัในงานโลจิสติกส์ 
2.  มีทักษะในการจัดท าเคร่ืองมือการวิจัย การวางแผน การเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลผล                      

และการน าเสนอ 
3. ตระหนกัถึงความส าคญัของงานวจิยัในงานโลจิสติกส์ 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษาเรียนรู้  ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ  รอบคอบ  

ปลอดภยั  มีวนิยั  ซ่ือสัตย ์ ขยนั  และอดทน  
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบักระบวนการการวจิยัในงานโลจิสติกส์ 
2. จดัท าเคร่ืองมือ วางแผน เก็บรวบรวมขอ้มูล แปลผล และน าเสนอผลงานวจิยั 
3. แกไ้ขปัญหาของธุรกิจดว้ยกระบวนการวจิยัในงานโลจิสติกส์ 
4. ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการการวจิยัในงานโลจิสติกส์อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาและปฏิบัติเ ก่ียวกับความหมายของการวิจัยในงานโลจิสติกส์ ประเภทของการวิจัย                                
ในงานโลจิสติกส์ หลักการและขั้นตอนในกระบวนการวิจัย เคร่ืองมือทางการวิจัย ขอบเขตการวิจัย                         
การวางแผน  การวิจยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์และแปลความหมายของขอ้มูล การน าเสนอและ
รายงานผลการวจิยั  
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30214-2107 การวางแผนอุปสงค์ในงานโลจิสติกส์ 2-2-3 
 (Demand Planning in Logistics) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจกระบวนการในการวางแผนอุปสงค์ 
2. สามารถจดัการขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อการพยากรณ์อุปสงค ์
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษาเรียนรู้  ปฏิบติังานด้วยความรับผิดชอบ  รอบคอบ  

ปลอดภยั  มีวนิยั  ซ่ือสัตย ์ ขยนั  และอดทน  
 

สมรรถนะรายวชิา  
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบักระบวนการในการพยากรณ์อุปสงค ์
2. ด าเนินการเก็บและจดัท าขอ้มูลใหส้มบูรณ์ 
3. วเิคราะห์และจดัการขอ้มูลเพื่อการพยากรณ์อุปสงค์   
4. ประยกุตใ์ชฐ้านขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์เพื่อวเิคราะห์ธุรกิจ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบักระบวนการในการพยากรณ์อุปสงค์  เทคนิคพื้นฐานเพื่อการเก็บขอ้มูล 
จาก เวป็ไซด์  ฐานขอ้มูลและระบบคอมพิวเตอร์  วิเคราะห์และจดัการขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อการพยากรณ์อุปสงค์
โดยใช ้Excel ในการหาความสัมพนัธ์ของตวัแปร การวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติ  ขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์เพื่อวิเคราะห์ 
และเก็บขอ้มูลเพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจ 
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30214-2108 ระบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับโลจิสติกส์ 2-2-3 
 (Packaging System for Logistics) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและเทคนิคของระบบบรรจุภณัฑ์ 
2. สามารถวางแผนและวเิคราะห์ระบบบรรจุภณัฑ์ 
3. ตระหนกัถึงความส าคญัของระบบบรรจุภณัฑ ์ 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษาเรียนรู้  

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและเทคนิคของระบบบรรจุภณัฑ ์
2. วางแผนและเลือกใชบ้รรจุภณัฑใ์นงานโลจิสติกส์ 
3. พฒันาระบบบรรจุภณัฑใ์นการด าเนินธุรกิจ 
4. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการระบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับโลจิสติกส์อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการและเทคนิคของระบบบรรจุภณัฑ์  หน้าท่ีและความส าคญั         
ของระบบบรรจุภณัฑใ์นงานโลจิสติกส์  วสัดุต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการบรรจุหีบห่อ การวางแผนและวเิคราะห์ระบบ
บรรจุภณัฑใ์นงานโลจิสติกส์ 
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30214-2109 การบริหารการผลติ 2-2-3 
 (Production Management) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการวางแผนและควบคุมการผลิต 
2. สามารถวางแผนและควบคุมการผลิต 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษาเรียนรู้   

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการวางแผนและควบคุมการผลิต 
2. วางแผนการจดัการการผลิต  
3. ควบคุมการผลิตดว้ยระบบคุณภาพ และค านึงถึงความปลอดภยั 
4. ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการการบริหารการผลิตอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัแนวคิดทางการดา้นผลิตและการด าเนินการ  วธีิการทางสถิติ  และการวดั
เชิงปริมาณ  การวางแผนและการด าเนินกิจกรรมการผลิต  การจดัการวสัดุ  การจดัซ้ือ  การจดัการผลิต                    
การจดัการสินคา้คงคลงั   การวางแผนระบบการผลิต  การตดัสินใจ การพยากรณ์ การใชท้รัพยากรในระบบ
การผลิต การควบคุมคุณภาพระบบการผลิต 
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30214-2110 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3-0-3 
 (Human Resource Management) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรมนุษย ์
2. มีทกัษะในการด าเนินการดา้นการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 
3. เห็นคุณค่าและความส าคญัเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษาเรียนรู้  มีวนิยั  ตรงต่อเวลา  ซ่ือสัตย ์   

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรมนุษย ์
2. วางแผนการด าเนินการดา้นการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 
3. ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการการบริหารทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎีในการจดัการทรัพยากรมนุษย ์หน้าท่ี การแสวงหา การสรรหา  
การคดัเลือก การพฒันา การจูงใจ การธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย ์การประเมินผล การบริหารค่าตอบแทน 
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการทรัพยากรมนุษย ์
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30214-2111  สัมมนางานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 2-2-3 
 (Seminar Logistics and Supply Chain Management) 

 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจกระบวนการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 
2. สามารถใชก้ระบวนการคิดวิเคราะห์ในการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษาเรียนรู้ ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ 

ปลอดภยั  มีวนิยั  ซ่ือสัตย ์ ขยนั  และอดทน  
 

สมรรถนะรายวชิา  
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบักระบวนการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  
2. วางแผนการจดัสัมมนาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  
3. จดัสัมมนาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัภาพรวมของกระบวนการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  กรณีศึกษา
สถานการณ์โลจิสติกส์และซัพพลายเชนในปัจจุบนั  วิเคราะห์ วางแผน  งบประมาณ  การจดัสัมมนา                      
และรายงานผล 
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รายวชิาทวภิาคี   
 

30214-5101 งานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 1 *-*-* 
 (Logistics  Management  Work  In  Process 1) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน    
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบติัการและแก้ไขปัญหา                 

ในการด าเนินงานอาชีพระดับเทคนิค ทางด้านงานการจดัการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน                         
ในสถานประกอบการตามภาระงานท่ีรับผดิชอบ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั           
มีวนิยั ตรงต่อเวลา ขยนั ซ่ือสัตย ์อดทน และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานการจดัการโลจิสติกส์
และซพัพลายเชน 

2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้ก าหนด 
3. วางแผน เตรียมการด าเนินงานทางด้านงานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพพลายเชน                                   

ตามหลกัการและกระบวนการ 
4. ปฏิบติังานระดับเทคนิคทางด้านงานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ตามหลักการ 

กระบวนการ และภาระงานท่ีรับผดิชอบ 
5. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบังานอาชีพระดบัเทคนิคทางดา้นงานการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  
ในสถานประกอบการ การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวิเคราะห์งาน  การวางแผน  การด าเนินงาน  
การประเมินผลและแก้ไขปัญหาในการด าเนินงาน  การบันทึก  สรุป  จัดท ารายงานและน าเสนอผล                  
การปฏิบติังานอาชีพ 
 (ใหส้ถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลา
ท่ีใชฝึ้ก เพื่อจดัท ารายละเอียดของรายวชิา วางแผนและก าหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวดั
และประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
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30214-5102  งานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 2 *-*-* 
 (Logistics  Management  Work  In  Process 2) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
 

1. เข้าใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพทางด้านงานการจัดการโลจิสติกส์และ                  
ซพัพลายเชน 2 

2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบติัการและแกไ้ขปัญหา                      
ในการด าเนินงานอาชีพระดับเทคนิคทางด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  2                              
ในสถานประกอบการตามภาระงานท่ีรับผดิชอบ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั                      
มีวนิยั ตรงต่อเวลา ขยนั ซ่ือสัตย ์อดทน และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานการจดัการโลจิสติกส์
และซพัพลายเชน 2   

2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้ก าหนด 
3. วางแผน เตรียมการด าเนินงานทางด้านงานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 2                            

ตามหลกัการและกระบวนการ 
4. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นงานการจดัการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 2  ตามหลกัการ 

กระบวนการ และภาระงานท่ีรับผดิชอบ 
5. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

   ศึกษาและปฏิบัติเ ก่ียวกับงานอาชีพระดับเทคนิคทางด้านงานการจัดการโลจิสติกส์และ                      
ซัพพลายเชน 2  ในสถานประกอบการ การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวิเคราะห์งาน  การวางแผน                                              
การด าเนินงาน  การประเมินผลและแก้ไขปัญหาในการด าเนินงาน  การบันทึก สรุป จัดท ารายงาน                          
และน าเสนอผลการปฏิบติังานอาชีพ 
     (ให้สถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลักษณะงาน สมรรถนะท่ีต้องการ          
และเวลาท่ีใช้ฝึก เพื่อจดัท ารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและก าหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้ง
แนวทางการวดัและประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
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30214-5103  งานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 3 *-*-* 
 (Logistics  Management  Work  In  Process 3) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
 

1.  เข้าใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพทางด้านงานการจัดการโลจิสติกส์และ                   
ซพัพลายเชน 3 

2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบติัการและแกไ้ขปัญหา                          
ในการด าเนินงานอาชีพระดบัเทคนิคทางด้านงานการจดัการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 3                            
ในสถานประกอบการตามภาระงานท่ีรับผดิชอบ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผดิชอบ รอบคอบ ปลอดภยั มี
วนิยั ตรงต่อเวลา ขยนั ซ่ือสัตย ์อดทน และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพทางด้านงานการจัดการ                      
โลจิสติกส์และซพัพลายเชน 3   

2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้ก าหนด 
3. วางแผน เตรียมการด าเนินงานทางด้านงานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 3                          

ตามหลกัการและกระบวนการ 
4. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นงานการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 3  ตามหลกัการ 

กระบวนการ และภาระงานท่ีรับผดิชอบ 
5. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

   ศึกษาและปฏิบัติเ ก่ียวกับงานอาชีพระดับเทคนิคทางด้านงานการจัดการโลจิสติกส์และ                               
ซัพพลายเชน 3  ในสถานประกอบการ การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวิเคราะห์งาน  การวางแผน                             
การด าเนินงาน  การประเมินผลและแก้ไขปัญหาในการด าเนินงาน  การบันทึก สรุป จัดท ารายงาน                         
และน าเสนอผลการปฏิบติังานอาชีพ 
     (ให้สถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลักษณะงาน สมรรถนะท่ีต้องการ                  
และเวลาท่ีใช้ฝึก เพื่อจดัท ารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและก าหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้ง
แนวทางการวดัและประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
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30214-5104  งานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 4 *-*-* 
 (Logistics  Management  Work  In  Process 4) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
 

1. เข้าใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพทางด้านการจัดการโลจิสติกส์และ                       
ซพัพลายเชน 4 

2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบติัการและแกไ้ขปัญหา                
ในการด าเนินงานอาชีพระดับเทคนิคทางด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 4                      
ในสถานประกอบการตามภาระงานท่ีรับผดิชอบ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั             
มีวนิยั ตรงต่อเวลา ขยนั ซ่ือสัตย ์อดทน และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานการจดัการ                       
โลจิสติกส์และซพัพลายเชน  4   

2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้ก าหนด 
3. วางแผน เตรียมการด าเนินงานทางด้านงานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 4                          

ตามหลกัการและกระบวนการ 
4. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นงานการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 4  ตามหลกัการ 

กระบวนการ และภาระงานท่ีรับผดิชอบ 
5. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

   ศึกษาและปฏิบัติเ ก่ียวกับงานอาชีพระดับเทคนิคทางด้านงานการจัดการโลจิสติกส์และ                            
ซัพพลายเชน 4  ในสถานประกอบการ การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวิเคราะห์งาน  การวางแผน                           
การด าเนินงาน  การประเมินผลและแก้ไขปัญหาในการด าเนินงาน  การบันทึก สรุป จัดท ารายงาน                           
และน าเสนอผลการปฏิบติังานอาชีพ 
     (ให้สถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลักษณะงาน สมรรถนะท่ีต้องการ                   
และเวลาท่ีใช้ฝึก เพื่อจดัท ารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและก าหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้ง
แนวทางการวดัและประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
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30214-51xx งานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน … *-*-* 
 (Logistics  Management  Work  In  Process …) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบติัการและแกไ้ขปัญหา                

ในการด าเนินงานอาชีพระดับเทคนิคทางด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน                      
ในสถานประกอบการตามภาระงานท่ีรับผดิชอบ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั             
มีวนิยั ตรงต่อเวลา ขยนั ซ่ือสัตย ์อดทน และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานการจดัการโลจิสติกส์
และซพัพลายเชน 

2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้ก าหนด 
3. วางแผน เตรียมการด าเนินงานทางด้านงานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน                           

ตามหลกัการและกระบวนการ 
4. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางด้านงานการจดัการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ตามหลกัการ 

กระบวนการ และภาระงานท่ีรับผดิชอบ 
5. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

   ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบังานอาชีพระดบัเทคนิคทางดา้นงานการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 
ในสถานประกอบการ การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวิเคราะห์งาน  การวางแผน การด าเนินงาน   
การประเมินผลและแก้ไขปัญหาในการด าเนินงาน  การบันทึก สรุป จัดท ารายงาน และน าเสนอผล                      
การปฏิบติังานอาชีพ 
     (ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลา
ท่ีใชฝึ้ก เพื่อจดัท ารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและก าหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวดั
และประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
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สาขางานการจัดการการขนส่ง 
 

30214-2201 การบริหารเส้นทางการขนส่งสินค้า 2-2-3 
  (Transportation Lines Management)  
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการบริหารเส้นทางการขนส่งสินคา้ 
2. สามารถจดัการเส้นทางการขนส่งสินคา้ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษาเรียนรู้ ปฏิบติังานดว้ยความรับผดิชอบ รอบคอบ ปลอดภยั  

มีวนิยั ซ่ือสัตย ์ขยนั และอดทน  
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการบริหารเส้นทางการขนส่งสินคา้ 
2. วางแผนการจดัการเส้นทางการขนส่งสินคา้ในการด าเนินธุรกิจ 
3. แกไ้ขปัญหาการจดัการเส้นทางการขนส่งสินคา้ตามหลกัการ 
4. ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนการปฏิบติังานการจดัการเส้นทางการขนส่งสินคา้  

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับเส้นทางการขนส่ง หลักการและกระบวนการในการบริหารเส้นทาง                     
การขนส่งสินคา้ การวางแผนและวิเคราะห์เส้นทางการรับและส่งสินคา้ การจดัเส้นทางและตารางเวลา                    
ในการด าเนินงาน ทรัพยากรขนส่ง การตัดสินใจเลือกเส้นทางการขนส่ง  และการน าเทคโนโลยี                                  
มาประยกุตใ์ชก้ารบริหารเส้นทางการขนส่ง 
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30214-2202 การจัดการเอกสารเพ่ือการขนส่ง 2-2-3 
 (Transportation Document Management) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการเอกสารเพื่อการขนส่ง 
2. สามารถจดัการเอกสารเพื่อการขนส่ง 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษาเรียนรู้ ปฏิบติังานดว้ยความรับผดิชอบ รอบคอบ ปลอดภยั  

มีวนิยั  ซ่ือสัตย ์ ขยนั  และอดทน  
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการจดัการเอกสารเพื่อการขนส่ง 
2. จดัการเอกสารเพื่อการขนส่งสินคา้ตามหลกัการและกระบวนการ 
3. แกไ้ขปัญหาการจดัการเอกสารเพื่อการขนส่งตามหลกัการ 
4. ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการในการปฏิบติังานการจดัการเอกสาร 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัการเอกสาร รูปแบบของเอกสารเพื่อการขนส่งประเภทต่าง ๆ
ประเภทของเอกสารในการขนส่ง ขั้นตอนและกระบวนการของการจดัการเอกสาร การจดัเตรียมเอกสาร             
ในการรับและส่งมอบสินคา้ และเอกสารประกอบในการขนส่งอ่ืนๆ 
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30214-2203 การใช้และบ ารุงรักษาเคร่ืองมือและพาหนะในการขนส่ง 3-0-3 
 (Utilizing / Maintenance Equipment  and Vehicle for Transportation) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใช ้การบ ารุงรักษาเคร่ืองมือและพาหนะในการขนส่ง  
2. สามารถในการควบคุม  การใช ้การบ ารุงรักษาเคร่ืองมือและพาหนะในการขนส่ง  
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษาเรียนรู้  มีความรับผดิชอบ  รอบคอบ  มีวนิยั  ขยนั  ซ่ือสัตย ์  

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใช ้การบ ารุงรักษาเคร่ืองมือและพาหนะในการขนส่ง 
2. วางแผนการใช ้การบ ารุงรักษาเคร่ืองมือและพาหนะในการขนส่งสินคา้ตามกระบวนการ 
3. แกไ้ขปัญหาการใช ้การบ ารุงรักษาเคร่ืองมือและพาหนะในการขนส่งสินคา้ตามหลกัการ 
4. ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการใช ้การบ ารุงรักษาเคร่ืองมือและพาหนะในการขนส่งสินคา้ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาเก่ียวกบัอุปกรณ์ในการขนส่ง ประเภทของเคร่ืองมือ และพาหนะท่ีใชใ้นการ ขนส่งประเภทต่าง ๆ 
ประวติัการใชแ้ละบ ารุงรักษา รายงานและประเมินผลการใชเ้คร่ืองมือและพาหนะในการขนส่ง   
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30214-2204 การจัดการต้นทุนการขนส่ง 2-2-3 
  (Transportation Cost Management) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการตน้ทุนการขนส่ง 
2. สามารถการค านวณตน้ทุนการขนส่งสินคา้ดว้ยระบบตน้ทุนกิจกรรมโลจิสติกส์ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษาเรียนรู้ ปฏิบติังานดว้ยความรับผดิชอบ รอบคอบ ปลอดภยั  

มีวนิยั ขยนั ซ่ือสัตยแ์ละอดทน 
  

 สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการจดัการตน้ทุนการขนส่ง 
2. ค านวณตน้ทุนการขนส่งสินคา้ในงานโลจิสติกส์ตามหลกัการ 
3. วเิคราะห์จุดคุม้ทุนการขนส่งสินคา้ตามหลกัการ 
4. แกไ้ขปัญหาการจดัการตน้ทุนการขนส่งสินคา้ตามหลกัการ 
5. ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยจีดัการตน้ทุนการขนส่งสินคา้ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบัติเ ก่ียวกับการจัดการต้นทุนการขนส่ง  องค์ประกอบของต้นทุนการขนส่ง                           
การค านวณตน้ทุนการขนส่งแต่ละประเภทดว้ยระบบตน้ทุนกิจกรรม การวิเคราะห์จุดคุม้ทุน การก าหนด
ราคาการขนส่ง ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยจีดัการตน้ทุนการขนส่งสินคา้ และจดัท ารายงาน 
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30214-2205 เทคโนโลยใีนการขนส่ง 2-2-3 
 (Transportation Technology) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศในการขนส่งสินคา้ 
2. สามารถใชเ้ทคโนโลยกีารขนส่งสินคา้ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษาเรียนรู้ ปฏิบติังานดว้ยความรับผดิชอบ รอบคอบ ปลอดภยั  

มีวนิยั ขยนั ซ่ือสัตยแ์ละอดทน  
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยใีนการขนส่งสินคา้ 
2. วางแผนโดยการใชเ้ทคโนโลยใีนการขนส่งสินคา้ 
3. แกไ้ขปัญหาการใชเ้ทคโนโลยใีนการขนส่งสินคา้ตามหลกัการ 
4. ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนการขนส่งสินคา้ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความหมาย  ความส าคญั  รูปแบบและเทคโนโลยใีนการขนส่ง  การประยกุตใ์ช้
เทคโนโลยีในการขนส่งสมัยใหม่  AI (Artificial Intelligence),  BI (Business Intelligence),  EDI, TMS, 
Express,  Logistics E-commerce,  Barcode   RFID  มาตรฐาน Q-Marks  และความปลอดภัยในการใช้
เทคโนโลยใีนการขนส่งสินคา้ 
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30214-2206 การขนส่งกบัธุรกจิพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ 2-2-3 
    (Transportation for E-commerce) 

 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจกระบวนการของการขนส่งกบัธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 
2. สามารถจดัการการขนส่งกบัธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษาเรียนรู้  ปฏิบติังานดว้ยความรับผดิชอบ  รอบคอบ  

ปลอดภยั  มีวนิยั  ขยนั  ซ่ือสัตยแ์ละอดทน  
 

สมรรถนะรายวชิา  
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบักระบวนการของการขนส่งกบัธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 
2. จดัการการขนส่งกบัธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 
3. ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยกีารขนส่งกบัธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความหมาย  ความส าคญั  ประโยชน์  รูปแบบและประเภทสินคา้ของธุรกิจ
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์  กระบวนการของการขนส่งกบัธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์  การด าเนินการขนส่ง 
แนวโนม้ของธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์  การขนส่งสินคา้แบบเร่งด่วน และน าเทคโนโลยมีาประยกุตใ์ช ้ 
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30214-2207 การประกนัภัยและบริหารความเส่ียงในการขนส่ง 2-2-3 
  (Insurance and Risk Management  for Transportation) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการประกนัภยัการขนส่ง 
2. สามารถเลือกใชป้ระกนัภยัท่ีเหมาะสมกบัประเภทของการขนส่ง 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษาเรียนรู้  ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ  รอบคอบ  

ปลอดภยั  มีวนิยั  ขยนั  ซ่ือสัตยแ์ละอดทน 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการประกนัภยัการขนส่ง 
2. เลือกใชป้ระกนัภยัใหเ้หมาะสมกบัประเภทของการขนส่ง 
3. จดัการเอกสารการประกนัภยัตามกระบวนการ 
4. แกไ้ขปัญหาการด าเนินธุรกิจตามหลกัของการประกนัภยัการขนส่ง 
5. ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยกีารประกนัภยัการขนส่ง 
6. ประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการบริหารความเส่ียงในการขนส่ง 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัภยัการขนส่ง การเลือกใชป้ระกนัภยัให้เหมาะสมกบัประเภท
ของการขนส่ง  สิทธิประโยชน์และขอบเขตความคุม้ครองตามกรมธรรม์ประกนัภยัท่ีเก่ียวขอ้ง เอกสาร                
การประกนัภยัการขนส่งและน าเทคโนโลยมีาประยกุตใ์ช ้และกิจกรรมบริหารความเส่ียงส าหรับการขนส่ง 
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30214-2208 สัมมนางานการจัดการการขนส่ง 2-2-3 
   (Seminar Transportation Management) 

 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจกระบวนการจดัการการขนส่ง 
2. สามารถใชก้ระบวนการคิดวิเคราะห์ในการจดัการการขนส่ง 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษาเรียนรู้  ปฏิบติังานด้วยความรับผิดชอบ  รอบคอบ  

ปลอดภยั  มีวนิยั  ขยนั  ซ่ือสัตยแ์ละอดทน 
 

สมรรถนะรายวชิา  
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบักระบวนการจดัการการขนส่ง 
2. วางแผนการจดัสัมมนางานการจดัการจดัการการขนส่ง 
3. จดัสัมมนางานการจดัการจดัการการขนส่ง 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

    ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัภาพรวมของกระบวนการจดัการการขนส่ง  กรณีศึกษาสถานการณ์                 
การจดัการขนส่งในระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   วิเคราะห์ วางแผน  งบประมาณ  การจดัสัมมนา              
และรายงานผล 
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รายวชิาทวภิาคี   
 

30214-5201  งานการจัดการการขนส่ง  1 *-*-* 
 (Transportation   Management   Work  In  Process  1) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานการจดัการการขนส่ง  1 
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบติัการและแกไ้ขปัญหา                

ในการด าเนินงานอาชีพระดบัเทคนิค ทางดา้นงานการจดัการการขนส่ง 1  ในสถานประกอบการ
ตามภาระงานท่ีรับผดิชอบ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผดิชอบ รอบคอบ ปลอดภยั 
มีวนิยั ตรงต่อเวลา ขยนั ซ่ือสัตย ์อดทน และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพทางด้านงานการจัดการ              
การขนส่ง 1 

2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้ก าหนด 
3. วางแผน เตรียมการด าเนินงานทางดา้นงานการจดัการการขนส่ง 1 ตามหลกัการและกระบวนการ 
4. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นงานการจดัการการขนส่ง 1  ตามหลกัการ กระบวนการ และ

ภาระงานท่ีรับผดิชอบ 
5. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบังานอาชีพระดบัเทคนิคทางดา้นงานการจดัการการขนส่ง 1 ในสถานประกอบการ 
การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวเิคราะห์งาน  การวางแผน  การด าเนินงาน  การประเมินผลและแกไ้ข
ปัญหาในการด าเนินงาน  การบนัทึก สรุป จดัท ารายงานและน าเสนอผลการปฏิบติังานอาชีพ 
 (ใหส้ถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลา
ท่ีใชฝึ้ก เพื่อจดัท ารายละเอียดของรายวชิา วางแผนและก าหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวดั
และประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
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30214-5202 งานการจัดการการขนส่ง 2 *-*-* 
 (Transportation Management Work  In Process 2) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานการจดัการการขนส่ง  2   
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบติัการและแก้ไขปัญหา                     

ในการด าเนินงานอาชีพระดบัเทคนิค ทางดา้นงานการจดัการการขนส่ง 2 ในสถานประกอบการ
ตามภาระงานท่ีรับผดิชอบ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั                   
มีวนิยั ตรงต่อเวลา ขยนั ซ่ือสัตย ์อดทน และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพทางด้านงานการจัดการ                     
การขนส่ง  2 

2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้ก าหนด 
3. วางแผน เตรียมการด าเนินงานทางดา้นงานการจดัการการขนส่ง  2  ตามหลกัการและกระบวนการ 
4. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นงานการจดัการการขนส่ง  2  ตามหลกัการ กระบวนการ และ

ภาระงานท่ีรับผดิชอบ 
5. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบัติ เ ก่ียวกับงานอาชีพระดับ เทคนิคทางด้านงานการจัดการการขนส่ง  2                                 
ในสถานประกอบการ การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวิเคราะห์งาน  การวางแผน  การด าเนินงาน                              
การประเมินผลและแก้ไขปัญหาในการด า เนินงาน  การบันทึก สรุป จัดท ารายงานและน า เสนอ                               
ผลการปฏิบติังานอาชีพ 
 (ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวเิคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลา
ท่ีใชฝึ้ก เพื่อจดัท ารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและก าหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวดั
และประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
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30214-5203 งานการจัดการการขนส่ง 3 *-*-* 
 (Transportation Management Work  In Process 3) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานการจดัการการขนส่ง  3 
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบติัการและแก้ไขปัญหา                 

ในการด าเนินงานอาชีพระดบัเทคนิค ทางดา้นงานการจดัการการขนส่ง  3 ในสถานประกอบการ
ตามภาระงานท่ีรับผดิชอบ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั                
มีวนิยั ตรงต่อเวลา ขยนั ซ่ือสัตย ์อดทน และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เ ก่ียวกับหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพทางด้านงานการจัดการ                    
การขนส่ง  3 

2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้ก าหนด 
3. วางแผน เตรียมการด าเนินงานทางดา้นงานการจดัการการขนส่ง  3  ตามหลกัการและกระบวนการ 
4. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นงานการจดัการการขนส่ง 3 ตามหลกัการ กระบวนการ และภาระงาน      

ท่ีรับผดิชอบ 
5. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบัติ เ ก่ี ยวกับงานอาชีพระดับ เทคนิคทางด้านงานการจัดการการขนส่ง  3                                 
ในสถานประกอบการ การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวิเคราะห์งาน การวางแผน การด าเนินงาน                 
การประเมินผลและแก้ไขปัญหาในการด า เนินงาน  การบันทึก สรุป จัดท ารายงานและน า เสนอ                            
ผลการปฏิบติังานอาชีพ 
 (ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวเิคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลา
ท่ีใชฝึ้ก เพื่อจดัท ารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและก าหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวดั
และประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
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30214-5204 งานการจัดการการขนส่ง 4 *-*-* 
 (Transportation Management Work  In Process 4) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานการจดัการการขนส่ง  4 
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบติัการและแกไ้ขปัญหา                

ในการด าเนินงานอาชีพระดบัเทคนิคทางดา้นงานการจดัการการขนส่ง 4 ในสถานประกอบการ
ตามภาระงานท่ีรับผดิชอบ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั   
มีวนิยั ตรงต่อเวลา ขยนั ซ่ือสัตย ์อดทน และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพทางด้านงานการจัดการ                    
การขนส่ง  4 

2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้ก าหนด 
3. วางแผน เตรียมการด าเนินงานทางดา้นงานการจดัการการขนส่ง  4 ตามหลกัการและกระบวนการ 
4. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นงานการจดัการการขนส่ง  4   ตามหลกัการ กระบวนการ และ

ภาระงานท่ีรับผดิชอบ 
5. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบังานอาชีพระดบัเทคนิคทางดา้นการจดัการขนส่ง  4   ในสถานประกอบการ 
การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวเิคราะห์งาน  การวางแผน  การด าเนินงาน  การประเมินผลและแกไ้ข
ปัญหาในการด าเนินงาน  การบนัทึก สรุป จดัท ารายงานและน าเสนอผลการปฏิบติังานอาชีพ 
 (ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวเิคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลา
ท่ีใชฝึ้ก เพื่อจดัท ารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและก าหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวดั
และประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
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30214-52xx  งานการจัดการการขนส่ง  … *-*-* 
 (Transportation   Management   Work  In  Process  …) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานการจดัการการขนส่ง   
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบติัการและแกไ้ขปัญหา                

ในการด าเนินงานอาชีพระดบัเทคนิค ทางดา้นงานการจดัการการขนส่ง   ในสถานประกอบการ
ตามภาระงานท่ีรับผดิชอบ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผดิชอบ รอบคอบ ปลอดภยั 
มีวนิยั ตรงต่อเวลา ขยนั ซ่ือสัตย ์อดทน และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพทางด้านงานการจัดการ              
การขนส่ง  

2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้ก าหนด 
3. วางแผน เตรียมการด าเนินงานทางดา้นงานการจดัการการขนส่ง  ตามหลกัการและกระบวนการ 
4. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นงานการจดัการการขนส่ง   ตามหลกัการ กระบวนการ และ

ภาระงานท่ีรับผดิชอบ 
5. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบังานอาชีพระดบัเทคนิคทางดา้นงานการจดัการการขนส่ง  ในสถานประกอบการ 
การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวเิคราะห์งาน  การวางแผน  การด าเนินงาน  การประเมินผลและแกไ้ข
ปัญหาในการด าเนินงาน  การบนัทึก สรุป จดัท ารายงานและน าเสนอผลการปฏิบติังานอาชีพ 
 (ใหส้ถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลา
ท่ีใชฝึ้ก เพื่อจดัท ารายละเอียดของรายวชิา วางแผนและก าหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวดั
และประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
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สาขางานการจัดการคลงัสินค้า 
 

30214-2301 สินค้าและบรรจุภัณฑ์ 2-2-3 
 (Goods and Packaging) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัสินคา้และบรรจุภณัฑ์ 
2. สามารถตรวจรับสินคา้และการแยกบรรจุภณัฑท่ี์ช ารุดเสียหาย 
3. มีทกัษะในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ภายในคลงัสินคา้ 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษาเรียนรู้  ปฏิบติังานดว้ยความรับผดิชอบ  รอบคอบ 

ปลอดภยั  มีวนิยั  ขยนั  ซ่ือสัตยแ์ละอดทน 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัสินคา้และบรรจุภณัฑ์ 
2. ตรวจรับสินคา้และการแยกบรรจุภณัฑท่ี์ช ารุดเสียหาย 
3. เคล่ือนยา้ยสินคา้ดว้ยเคร่ืองมือชนิดต่าง ๆ 
4. แยกหมวดหมู่สินคา้ในคลงัสินคา้ตามหลกัการ 
5. แกไ้ขปัญหาการตรวจรับสินคา้และการแยกบรรจุภณัฑท่ี์ช ารุดเสียหาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการด าเนินธุรกิจ 
6. ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยท่ีีสัมพนัธ์กบัสินคา้และบรรจุภณัฑ ์

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัประเภทของสินคา้ หน้าท่ีและความส าคญัของระบบบรรจุภณัฑ์               
ในงานโลจิสติกส์  รูปแบบของบรรจุภณัฑ์ในลกัษณะต่าง ๆ สัญลกัษณ์บนบรรจุภณัฑ์ การตรวจรับสินคา้ 
การจัดแยกหมวดหมู่ของสินค้าในคลังสินค้า  การคัดแยกบรรจุภัณฑ์ท่ีช ารุด  การน ากลับมาใช้ใหม่                      
และน าเทคโนโลยมีาประยกุตใ์ชก้ารจดัการของเสียอยา่งเหมาะสม   
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30214-2302 เทคโนโลยกีารจัดการพืน้ทีค่ลงัสินค้า 2-2-3 
 (Technology Warehousing Management Area) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการจดัการพื้นท่ีคลงัสินคา้ 
2. สามารถค านวณพื้นท่ี ก าหนดต าแหน่งการจดัเก็บและเลือกใชอุ้ปกรณ์ในการจดัเก็บสินคา้ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษาเรียนรู้ ปฏิบติังานดว้ยความรับผดิชอบ รอบคอบ ปลอดภยั  

มีวนิยั  ขยนั  ซ่ือสัตยแ์ละอดทน 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการจดัการพื้นท่ีคลงัสินคา้  
2. วางแผน ออกแบบพื้นท่ีในการจดัเก็บและการใชอุ้ปกรณ์ในคลงัสินคา้ 
3. เขียนแผนผงัและก าหนดเส้นทางเคล่ือนยา้ยสินคา้ตามหลกัการ 
4. ก าหนดต าแหน่งจดัเก็บสินคา้ตามหมวดหมู่ 
5. แกไ้ขปัญหาพื้นท่ีการจดัเก็บและเลือกใชอุ้ปกรณ์ในคลงัสินคา้  
6. ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีก่ียวกบัการจดัการพื้นท่ีคลงัสินคา้ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการจดัพื้นท่ีคลงัสินคา้  (ส านกังาน ชั้นวาง พื้นท่ี)   การค านวณพื้นท่ี
ในการจดักิจกรรมต่าง ๆ ในคลงัสินคา้ เขียนแผนผงัและก าหนดเส้นทางการเคล่ือนยา้ยสินคา้ การรับและขนถ่าย
สินค้าในคลังสินค้า จุดขนถ่ายสินค้า การก าหนดต าแหน่ง การจดัเก็บสินค้าตามหมวดหมู่ กรณีศึกษา             
การจดัพื้นท่ี  และน าเทคโนโลยมีาประยกุตใ์ช ้
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30214-2303 เทคโนโลยีและเคร่ืองมืออุปกรณ์ในงานคลงัสินค้า 2-2-3 
 (Technology  for  Warehousing  Equipments) 

 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัเทคโนโลยแีละเคร่ืองมืออุปกรณ์ในงานคลงัสินคา้ 
2. สามารถใชเ้ทคโนโลยแีละอุปกรณ์ในงานคลงัสินคา้ 
3. ตระหนกัถึงความส าคญัในการใชแ้ละบ ารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์ในงานคลงัสินคา้ 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษาเรียนรู้ ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ 

ปลอดภยั  มีวนิยั  ขยนั  ซ่ือสัตยแ์ละอดทน 
 

สมรรถนะรายวชิา  
 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยเีคร่ืองมือและอุปกรณ์ในนคลงัสินคา้ 
2. วางแผนการใชเ้ทคโนโลยใีนงานคลงัสินคา้ 
3. ใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ในงานคลงัสินคา้ตามกระบวนการ 
4. แกปั้ญหาการใชเ้ทคโนโลยแีละเคร่ืองมืออุปกรณ์ในงานคลงัสินคา้ 
5. ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการใชเ้ทคโนโลยแีละเคร่ืองมืออุปกรณ์ในงานคลงัสินคา้ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัเทคโนโลยีและเคร่ืองมืออุปกรณ์ในงานคลงัสินคา้  ความหมาย  รูปแบบ  
ความส าคญัของเทคโนโลย ี ประเภทเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในงานคลงัสินคา้  การจดัเก็บ การดูแลรักษา และ
ความปลอดภยัในการใชเ้ทคโนโลยีและเคร่ืองมืออุปกรณ์ในงานคลงัสินคา้  ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  
รายงานและประเมินผลการใชเ้ทคโนโลยแีละเคร่ืองมืออุปกรณ์ในงานคลงัสินคา้ 
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30214-2304 ปฏิบัติการสินค้าคงคลงั 2-2-3 
 (Inventory Operation) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการสินคา้คงคลงั 
2. สามารถในการตรวจรับ จดัเก็บสินคา้ 
3. ตระหนกัถึงความส าคญัของการจดัการสินคา้คงคลงั 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษาเรียนรู้ ปฏิบติังานดว้ยความรับผดิชอบ  รอบคอบ  ปลอดภยั  

มีวนิยั  ซ่ือสัตย ์ ขยนั  และอดทน  
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการจดัการสินคา้คงคลงัในงานโลจิสติกส์ 
2. ตรวจรับ และจดัเก็บสินคา้คงคลงัในงานโลจิสติกส์ 
3. แกไ้ขปัญหาการตรวจรับ และจดัเก็บสินคา้คงคลงัในงานโลจิสติกส์  
4. ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการการจดัการโลจิสติกส์เชิงธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัการสินค้าคงคลงั กลุ่มสินค้า รูปแบบการวางแบบ FIFO LIFO                 
การวเิคราะห์สินคา้คงคลงัแบบ ABC วธีิการและขอ้ควรระวงัในการจดัเรียงเพื่อการตรวจนบั และการจดัเก็บ
สินค้า  การจัดการสินค้าคงคลังแบบทันเวลาพอดี การค านวณต้นทุนในการจัดเก็บสินค้าคงคลัง                                    
การเคล่ือนยา้ยสินค้าคงคลัง  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจดัการสินค้าคงคลัง และการจดัท ารายงาน                       
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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30214-2305 การจัดการเอกสารในคลังสินค้า 3-0-3 
                  (Document  Management  in Warehouse) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการเอกสารในคลงัสินคา้ 
2. สามารถจดัการเอกสารในคลงัสินคา้อยา่งเป็นระบบ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษาเรียนรู้  มีวนิยั  ตรงต่อเวลา  ซ่ือสัตย ์   

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการจดัการเอกสารในคลงัสินคา้ 
2. จดัการเอกสารเป็นไปตามมาตรฐานระบบเอกสาร 
3. แกไ้ขปัญหาการจดัการเอกสารในคลงัสินคา้  
4. ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการจดัการเอกสารในคลงัสินคา้ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาเก่ียวกับการจดัการเอกสารในคลังสินค้า ใบสั่งซ้ือสินค้า (P/O) ใบก ากับสินค้า (Invoice)                      
ใบส่งสินคา้ (D/O)   เอกสารในการตรวจนบั  เอกสารในการน าส่งคลงัสินคา้   
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30214-2306 การจัดการต้นทุนคลังสินค้า 3-0-3 
 (Warehouse  cost  Management) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการตน้ทุนคลงัสินคา้ 
2. สามารถค านวณตน้ทุนคลงัสินคา้ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษาเรียนรู้  มีความรับผดิชอบ  รอบคอบ  มีวนิยั  ตรงต่อเวลา  

ซ่ือสัตย ์   
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการจดัการตน้ทุนคลงัสินคา้ 
2. ค านวณตน้ทุนกิจกรรมการจดัการคลงัสินคา้ตามหลกัการ 
3. ก าหนดราคาการจดัเก็บสินคา้ในคลงัสินคา้ 
4. แกไ้ขปัญหาการจดัการตน้ทุนคลงัสินคา้  
5. ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการจดัการตน้ทุนคลงัสินคา้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาเก่ียวกบัการจดัการตน้ทุนคลงัสินคา้ องคป์ระกอบของตน้ทุนการจดัเก็บสินคา้แต่ละประเภท
ในคลงัสินคา้ การค านวณตน้ทุนการจดัเก็บสินคา้แต่ละประเภทด้วยระบบตน้ทุนกิจกรรม การวิเคราะห์
จุดคุม้ทุน การก าหนดราคาการจดัเก็บสินคา้ในคลงัสินคา้และการจดัท ารายงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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30214-2307 การจัดการความสัมพนัธ์กบัลูกค้า 2-2-3 
 (Customer Relationship Management) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 
2. สามารถส่ือสารและประสานงานกบับุคลากรทั้งภายในและภายนอกองคก์ร  
3. ตระหนกัถึงความส าคญัในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษาเรียนรู้  ปฏิบติังานด้วยความรับผิดชอบ  รอบคอบ  

ปลอดภยั  มีวนิยั  ขยนั  ซ่ือสัตยแ์ละอดทน 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 
2. ส่ือสารและประสานงานกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรเก่ียวกับการสร้าง

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 
3. แกไ้ขปัญหาของธุรกิจดว้ยหลกัการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 
4. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการจัดการความสัมพนัธ์กับลูกค้า บทบาทการบริการลูกค้าในงาน                            
โลจิสติกส์  เทคนิคและเทคโนโลยีการส่ือสารกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร การวางแผน                      
กลยทุธ์ในการสร้างความพึงพอใจใหลู้กคา้ 
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30214-2308 สัมมนางานการจัดการคลงัสินค้า 2 -2 -3 
 (Seminar Warehouse Management) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจกระบวนการจดัการคลงัสินคา้ 
2. สามารถใชก้ระบวนการคิดวิเคราะห์ในจดัการคลงัสินคา้ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษาเรียนรู้  ปฏิบติังานด้วยความรับผิดชอบ  รอบคอบ  

ปลอดภยั  มีวนิยั  ขยนั  ซ่ือสัตยแ์ละอดทน 
 

สมรรถนะรายวชิา  
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบักระบวนการจดัการคลงัสินคา้ 
2. วางแผนการจดัสัมมนาการจดัการจดัการคลงัสินคา้ 
3. จดัสัมมนาการจดัการคลงัสินคา้ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัภาพรวมของกระบวนการการจดัการคลงัสินคา้  กรณีศึกษาสถานการณ์     
การจดัการคลงัสินคา้ในโลจิสติกส์และซัพพลายเชนปัจจุบนั  วิเคราะห์ วางแผน  งบประมาณ  การจดัสัมมนา                
และรายงานผล 
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รายวชิาทวภิาคี 
 

30214-5301 งานการจัดการคลงัสินค้า  1  *-*-* 
 (Warehouse Management Work In Process 1) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานการจดัการคลงัสินคา้ 1 
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบติัการและแก้ไขปัญหา            

ในการด าเนินงานอาชีพระดบัเทคนิคทางดา้นงานการจดัการคลงัสินคา้ 1 ในสถานประกอบการ
ตามภาระงานท่ีรับผดิชอบ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั                  
มีวนิยั ตรงต่อเวลา ขยนั ซ่ือสัตย ์อดทน และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานการจดัการ
คลงัสินคา้ 1 

2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้ก าหนด 
3. วางแผน เตรียมการด าเนินงานทางดา้นงานการจดัการคลงัสินคา้ 1  ตามหลกัการและกระบวนการ 
4. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นงานการจดัการคลงัสินคา้ 1  ตามหลกัการ กระบวนการ และ

ภาระงานท่ีรับผดิชอบ 
5. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบัติ เ ก่ียวกับงานอาชีพระดับเทคนิคทางด้านงานการจัดการคลังสินค้า   1                             
ในสถานประกอบการ การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวิเคราะห์งาน  การวางแผน  การด าเนินงาน  
การประเมินผลและแก้ไขปัญหาในการด า เนินงาน  การบันทึก สรุป จัดท ารายงานและน า เสนอ                              
ผลการปฏิบติังานอาชีพ 

(ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวเิคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลา
ท่ีใชฝึ้ก เพื่อจดัท ารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและก าหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวดั
และประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
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30214-5302 งานการจัดการคลงัสินค้า  2  *-*-* 
 (Warehouse Management Work In Process 2) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานการจดัการคลงัสินคา้ 2  
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบติัการและแก้ไขปัญหา                  

ในการด าเนินงานอาชีพระดบัเทคนิคทางดา้นงานการจดัการคลงัสินคา้ 2 ในสถานประกอบการ                    
ตามภาระงานท่ีรับผดิชอบ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั                
มีวนิยั ตรงต่อเวลา ขยนั ซ่ือสัตย ์อดทน และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพทางด้านงานการจัดการ
คลงัสินคา้ 2 

2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้ก าหนด 
3. วางแผน เตรียมการด าเนินงานทางดา้นงานการจดัการคลงัสินคา้  2 ตามหลกัการและกระบวนการ 
4. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นงานการจดัการคลงัสินคา้  2  ตามหลกัการ กระบวนการ และ

ภาระงานท่ีรับผดิชอบ 
5. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบัติ เ ก่ียวกับงานอาชีพระดับ เทคนิคทางด้านงานการจัดการคลังสินค้า  2                                                            
ในสถานประกอบการ การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวิเคราะห์งาน  การวางแผน  การด าเนินงาน                               
การประเมินผลและแก้ไขปัญหาในการด า เนินงาน  การบันทึก สรุป จัดท ารายงานและน า เสนอ                                     
ผลการปฏิบติังานอาชีพ 
 (ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวเิคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลา
ท่ีใชฝึ้ก เพื่อจดัท ารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและก าหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวดั
และประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
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30214-5303 งานการจัดการคลงัสินค้า  3    *-*-* 
 (Warehouse Management Work In Process 3) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานการจดัการคลงัสินคา้ 3 
2. สามารถประยุกต์ใชค้วามรู้และทกัษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบติัการและแกไ้ขปัญหาใน

การด าเนินงานอาชีพระดบัเทคนิค ทางดา้นงานการจดัการคลงัสินคา้ 3 ในสถานประกอบการ                 
ตามภาระงานท่ีรับผดิชอบ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั                        
มีวนิยั ตรงต่อเวลา ขยนั ซ่ือสัตย ์อดทน และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพทางด้านงานการจัดการ
คลงัสินคา้ 3 

2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้ก าหนด 
3. วางแผน เตรียมการด าเนินงานทางดา้นงานการจดัการคลงัสินคา้ 3  ตามหลกัการและกระบวนการ 
4. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางด้านงานการจดัการคลงัสินคา้ 3 ตามหลกัการ กระบวนการ และ

ภาระงานท่ีรับผดิชอบ 
5. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบัติ เ ก่ียวกับงานอาชีพระดับ เทคนิคทางด้านงานการจัดการคลังสินค้า  3                                                      
ในสถานประกอบการ การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวิเคราะห์งาน  การวางแผน  การด าเนินงาน                            
การประเมินผลและแก้ไขปัญหาในการด า เนินงาน  การบันทึก สรุป จัดท ารายงานและน า เสนอ                            
ผลการปฏิบติังานอาชีพ 
 (ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวเิคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลา
ท่ีใช้ฝึก เพื่อจดัท ารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและก าหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทาง                          
การวดัและประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
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30214-5304 งานการจัดการคลงัสินค้า  4  *-*-* 
 (Warehouse Management Work In Process  4) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้น งานการจดัการคลงัสินคา้ 4 
2. สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะในการวเิคราะห์ วางแผน ปฏิบติัการและแกไ้ขปัญหา 
     การด าเนินงานอาชีพระดบัเทคนิค ทางดา้นงานการจดัการคลงัสินคา้ 4 ในสถานประกอบการ

ตามภาระงานท่ีรับผดิชอบ 
3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั           

มีวนิยั ตรงต่อเวลา ขยนั ซ่ือสัตย ์อดทน และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพทางด้านงานการจัดการ
คลงัสินคา้ 4 

2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้ก าหนด 
3. วางแผน เตรียมการด าเนินงานทางดา้นงานการจดัการคลงัสินคา้ 4 ตามหลกัการและกระบวนการ 
4. ปฏิบัติงานระดับเทคนิคทางด้านงานการจัดการคลังสินค้า 4 ตามหลักการ กระบวนการ                          

และภาระงานท่ีรับผดิชอบ 
5. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบัติ เ ก่ียวกับงานอาชีพระดับ เทคนิคทางด้านงานการจัดการคลังสินค้า   4                                                
ในสถานประกอบการ การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวิเคราะห์งาน  การวางแผน  การด าเนินงาน                 
การประเมินผลและแก้ไขปัญหาในการด าเนินงาน  การบันทึก สรุป จัดท ารายงานและน าเสนอผล                        
การปฏิบติังานอาชีพ 
 (ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวเิคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลา
ท่ีใช้ฝึก เพื่อจัดท ารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและก าหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้ งแนวทา                             
งการวดัและประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
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30214-53xx งานการจัดการคลงัสินค้า  … *-*-* 
 (Warehouse Management Work In Process …) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานการจดัการคลงัสินคา้  
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบติัการและแก้ไขปัญหา            

ในการด าเนินงานอาชีพระดบัเทคนิคทางดา้นงานการจดัการคลงัสินคา้  ในสถานประกอบการ
ตามภาระงานท่ีรับผดิชอบ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั                  
มีวนิยั ตรงต่อเวลา ขยนั ซ่ือสัตย ์อดทน และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพทางด้านงานการจัดการ
คลงัสินคา้ 

2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้ก าหนด 
3. วางแผน เตรียมการด าเนินงานทางดา้นงานการจดัการคลงัสินคา้ ตามหลกัการและกระบวนการ 
4. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นงานการจดัการคลงัสินคา้ ตามหลกัการ กระบวนการ และภาระ

งานท่ีรับผดิชอบ 
5. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบังานอาชีพระดบัเทคนิคทางดา้นงานการจดัการคลงัสินคา้ในสถานประกอบการ 
การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวเิคราะห์งาน  การวางแผน  การด าเนินงาน  การประเมินผลและแกไ้ข
ปัญหาในการด าเนินงาน  การบนัทึก สรุป จดัท ารายงานและน าเสนอผลการปฏิบติังานอาชีพ 

(ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวเิคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลา
ท่ีใชฝึ้ก เพื่อจดัท ารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและก าหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวดั
และประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
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สาขางานตัวแทนออกของ 
 

30214-2401 พธีิการน าเข้าและส่งออกสินค้า 2-2-3 
 (Shipping Import-Export) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจในภาพรวมเก่ียวกบั PAPERLESS และ e-Customs 
2. สามารถจ าแนกสินค้าตามพิกัด การจัดท าใบขนส่งสินค้าขาออกและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง                         

ตามพิธีการศุลกากร 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษาเรียนรู้  ปฏิบติังานดว้ยความรับผดิชอบ  รอบคอบ ปลอดภยั

มีวนิยั  ขยนั  ซ่ือสัตยแ์ละอดทน 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัและพิธีการน าเขา้และส่งออกสินคา้ 
2. จ าแนกสินคา้ตามพิกัด การจดัท าใบขนส่งสินคา้ขาออกและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งตามพิธีการ

ศุลกากร 
3. ค านวณภาษีประเภทต่าง ๆ ตามหลกัการ 
4. แกไ้ขปัญหาการด าเนินงานตามพิธีการศุลกากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ 
5. ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยกีารน าเขา้และส่งออก 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑ์การจ าแนกสินค้าตามพิกัดและพิธีการอ่ืน ๆ การจัดท า                            
ใบขนสินคา้ขาเขา้และใบขนสินคา้ขาออก การคิดค านวณภาษีประเภทต่างๆ  การปฏิบติัพิธีการในระบบ 
PAPERLESS  e-Customs   การจดัเตรียมเอกสารประกอบ  และน าเทคโนโลยมีาประยกุตใ์ช้ 
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30214-2402 การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 2-2-3 
 (Transportation for International Trade) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจในวธีิการขนส่งสินคา้ทางบก ทางเรือ ทางอากาศ และการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ  
2. สามารถเลือกใชรู้ปแบบการขนส่งไดเ้หมาะสมและด าเนินการดา้นเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. ตระหนกัถึงปัญหาและขอ้จ ากดัของการขนส่งในรูปแบบต่างๆ 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษาเรียนรู้ ปฏิบติังานดว้ยความรับผดิชอบ รอบคอบ ปลอดภยั  

มีวนิยั  ขยนั  ซ่ือสัตยแ์ละอดทน 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ 
2. เลือกใชรู้ปแบบการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ และด าเนินการดา้นเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. แกไ้ขปัญหาการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ 
4. ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยกีารขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัวิธีการขนส่งสินคา้ทางบก ทางเรือ ทางอากาศ และการขนส่งต่อเน่ือง 
หลายรูปแบบ เลือกประเภทบรรจุภณัฑ์ ยานพาหนะ การประกนัภยั ให้เหมาะสม เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบั                  
การขนส่งอตัราและค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่ง  และน าเทคโนโลยมีาประยกุตใ์ช ้
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30214-2403 สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร 3-0-3 
 (Tax Incentives) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของผูป้ระกอบการตามกฎหมาย 
2. สามารถปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารใชสิ้ทธิประโยชน์ดา้นภาษีอากร 
3. ตระหนกัถึงความส าคญัของสิทธิประโยชน์ท่ีจะไดรั้บตามกฎหมาย 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษาเรียนรู้  มีวนิยั  ตรงต่อเวลา  ซ่ือสัตย ์   

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ทางดา้นภาษีอากร 
2. ปฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นการใชสิ้ทธิประโยชน์ดา้นภาษีอากร 
3. แกไ้ขปัญหาการใชสิ้ทธิประโยชน์ดา้นภาษีอากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ 
4. ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการสิทธิประโยชน์ดา้นภาษีอากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรตามกฎหมาย พนัธกรณีและข้อตกลงระหว่าง
ประเทศต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ดา้นกฎหมายศุลกากร กฎหมายส่งเสริมการลงทุน กฎหมายการนิคมอุตสาหกรรม 
ขอ้ตกลง GATT   FTA ขอบเขตและก าหนดเวลาของการใชสิ้ทธิประโยชน์ตามรูปแบบต่างๆ 
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30214-2404 การตรวจปล่อยสินค้า 2-2-3 
   (Clearance Audit) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจกบับรรจุภณัฑ์เพื่อการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ การจดัเรียงสินคา้ รถขนสินคา้ชนิดต่างๆ 
2. สามารถจดัการและประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระหว่าง                 

การเคล่ือนยา้ยสินคา้ 
3. สามารถตรวจสอบเอกสารและสินคา้ 
4. ตระหนกัถึงความส าคญัของการป้องกนัปัญหาและความผดิพลาดท่ีอาจจะเกิดกบัสินคา้ 
5. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษาเรียนรู้ ปฏิบติังานดว้ยความรับผดิชอบ รอบคอบ ปลอดภยั  

มีวนิยั  ขยนั  ซ่ือสัตยแ์ละอดทน 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการตรวจปล่อยสินคา้ 
2. วางแผนจดัการการตรวจปล่อยสินค้า ประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และแก้ไขปัญหา                      

ท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการเคล่ือนยา้ยสินคา้ 
3. แกไ้ขปัญหาการตรวจปล่อยสินคา้  
4. ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการตรวจปล่อยสินคา้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการบรรจุภณัฑ์ การบรรจุและจดัวางสินคา้ การขนส่งและตูบ้รรจุสินคา้ 
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจปล่อยสินคา้ การด าเนินการเม่ือตรวจพบความเสียหายของสินคา้ และการแกไ้ข
ปัญหาเม่ือเกิดความผดิพลาดในขั้นตอนของการตรวจปล่อยสินคา้ 
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30214-2405 กฎหมายเกี่ยวกบัการน าเข้าและส่งออก 3-0-3 
  (Import-Export Laws) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัระเบียบปฏิบติั กฎกระทรวง, ประกาศตามกฎหมายศุลกากร และกฎหมายอ่ืน 
2. สามารถปฏิบติัเก่ียวกบักฎหมายการน าเขา้และส่งออก 
3. เห็นคุณค่าและความส าคญัในการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษาเรียนรู้  มีวนิยั  ตรงต่อเวลา  ซ่ือสัตย ์   

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบักฎหมายการน าเขา้และส่งออก 
2. วางแผนการน าเขา้และส่งออกภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าเขา้และส่งออก 
3. แกไ้ขปัญหาการน าเขา้และส่งออกเพี่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ 
4. ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนดา้นกฎหมายการน าเขา้และส่งออกอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาเก่ียวกบัระเบียบปฏิบติั กฎหมายศุลกากร กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงการคลงั ประกาศ
กรมศุลกากร ค าสั่งกรมศุลกากร ท่ีเก่ียวข้องกับการน าเข้าและการส่งออกสินค้า การควบคุมสินค้า                          
และหลกัปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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30214-2406 ระบบการจ าแนกพกิดัอตัราศุลกากร 3-0-3 
  (Customs Tariff) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัสากลของการจดัหมวดหมู่สินคา้ในระบบฮาร์โมไนซ์ กฎหมายพิกดัอตัราศุลกากร 
บทบญัญติัของกฎหมาย หลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดต่าง ๆ 

2. สามารถจ าแนกพิกดัอตัราอากร ตามกฎหมายพิกดัอตัราศุลกากร 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษา  มีวนิยั  ซ่ือสัตย ์ ตรงต่อเวลา  

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัระบบการจ าแนกพิกดัอตัราศุลกากร 
2. ด าเนินธุรกิจตามระบบการจ าแนกพิกดัอตัราศุลกากร 
3. แก้ไขปัญหาการด าเนินธุรกิจตามระบบการจ าแนกพิกัดอัตราอากร ตามกฎหมายพิกัด                          

อตัราศุลกากร 
4. ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการจ าแนกพิกดัอตัราศุลกรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาเก่ียวกับระบบการจ าแนกพิกัดอัตราศุลกากรตามหลักสากลของการจดัหมวดหมู่สินค้า                         
ในระบบฮาร์โมไนซ์ บทบัญญัติตามกฎหมายพิกัดอัตราศุลกากร การจ าแนกหมวดหมู่ของสินค้า                          
และขอ้แตกต่างระหวา่งการจดัระบบหมวดหมู่ของไทยกบัต่างประเทศ 
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30214-2407 พธีิการเฉพาะเร่ือง 2-2-3 
  (Specific  Customs  Formality) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจระบบพิธีการต่าง ๆ 
2. สามารถด าเนินการดา้นเอกสารและพิธีการเก่ียวกบัพิธีการเฉพาะเร่ือง 
3. สามารถเลือกใชพ้ิธีการเฉพาะเร่ืองรูปแบบต่าง ๆ 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษาเรียนรู้  ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ  รอบคอบ  

ปลอดภยั  มีวนิยั  ขยนั  ซ่ือสัตยแ์ละอดทน 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัพิธีการเฉพาะเร่ือง 
2. ด าเนินธุรกิจตามพิธีการเฉพาะเร่ือง 
3. แกไ้ขปัญหาการด าเนินธุรกิจตามพิธีการเฉพาะเร่ือง 
4. ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยพีิธีการเฉพาะเร่ือง 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัระเบียบพิธีการเฉพาะเร่ืองต่างๆ พิธีการส่วนบุคคล และเอกสิทธิทางการทูต 
พิธีการไปรษณียแ์ละสินคา้เร่งด่วน พิธีการ RE-EXPORT ใบสุทธิน ากลบั พธีิการถ่ายล า พิธีการรับขนของ
ไปก่อนพิธีน าเขา้ชัว่คราว A.T.A. CARNET  และน าเทคโนโลยมีาประยกุตใ์ช ้
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30214-2408 หลกัการค้าระหว่างประเทศ 3-0-3 
  (Principle of International Trade) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัเง่ือนไขการช าระเงินและการส่งมอบสินคา้ระหวา่งประเทศ 
2. เขา้ใจเก่ียวกบัองคก์รการคา้ระหวา่งประเทศ 
3. สามารถด าเนินการตามขั้นตอนตามหลกัการคา้ระหวา่งประเทศถูกตอ้งครบถว้น 
4. ตระหนกัถึงความส าคญัของการคา้ระหวา่งประเทศ 
5. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษาเรียนรู้  มีวนิยั  ซ่ือสัตย ์ ตรงต่อเวลา   

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการคา้ระหวา่งประเทศ 
2. วางแผนการด าเนินการตามเง่ือนไขการช าระเงินและการส่งมอบสินคา้ระหวา่งประเทศ 
3. ประยกุตใ์ชค้วามรู้ในหลกัการและกระบวนการการคา้ระหวา่งประเทศในการด าเนินธุรกิจ  

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาเก่ียวกบักระบวนการและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการช าระเงิน การส่งมอบสินคา้ระหว่างประเทศ 
รวมทั้ งกฎระเบียบ วิธีปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง กฎว่าด้วยแหล่งก าเนิดสินค้า กฎหมาย กฎระเบียบ                          
สิทธิประโยชน์และวธีิปฏิบติัต่าง ๆ 
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30214-2409 การขนส่งสินค้าแบบเร่งด่วน 2-2-3 
  (Transportation for Express Delivery) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการขนส่งสินคา้แบบเร่งด่วน 
2. สามารถด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการขนส่งแบบเร่งด่วน 
3. ตระหนกัถึงปัญหาและขอ้จ ากดัของการขนส่งสินคา้แบบเร่งด่วน 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษาเรียนรู้  ปฏิบติังานดว้ยความรับผดิชอบ รอบคอบ มีวนิยั  

ซ่ือสัตย ์ ตรงต่อเวลา     
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการขนส่งสินคา้แบบเร่งด่วน 
2. วางแผนการตลาด และการใหบ้ริการจดัการขนส่งสินคา้แบบเร่งด่วน 
3. ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนการขนส่งสินคา้แบบเร่งด่วน 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบักระบวนการ ขั้นตอน รูปแบบ ประเภท การขนส่งสินคา้แบบเร่งด่วน                    
การด าเนินธุรกิจบริการจดัส่งสินคา้แบบเร่งด่วน การเคล่ือนยา้ย การบริการลูกคา้ และต าแหน่งการขนส่ง     
โดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม วธีิการส่ือสารและการใชภ้าษาเพื่อส่ือสาร ค านึงถึงจรรยาบรรณ และส่ิงแวดลอ้ม 
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30214-2410 สัมมนางานตัวแทนออกของ 2 -2-3 
 (Seminar Clearance) 

 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจกระบวนการงานตวัแทนออกของ 
2. สามารถใชก้ระบวนการคิดวิเคราะห์ในงานตวัแทนออกของ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษาเรียนรู้  ปฏิบติังานด้วยความรับผิดชอบ  รอบคอบ  

ปลอดภยั  มีวนิยั  ขยนั  ซ่ือสัตยแ์ละอดทน 
 

สมรรถนะรายวชิา  
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบักระบวนการงานตวัแทนออกของ 
2. วางแผนการจดัสัมมนาการจดัการงานตวัแทนออกของ 
3. จดัสัมมนางานตวัแทนออกของ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัภาพรวมของกระบวนการงานตวัแทนออกของ  กรณีศึกษาสถานการณ์      
การงานตวัแทนออกของในโลจิสติกส์และซพัพลายเชนปัจจุบนั  วเิคราะห์ วางแผน  งบประมาณ  การจดัสัมมนา
และรายงานผล 
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รายวชิาทวภิาคี 
 

30214-5401 งานตัวแทนออกของ 1 *-*-* 
 (Custom Clearance Work  In  Process 1) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานตวัแทนออกของ  1 
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบติัการและแก้ไขปัญหา                

การด าเนินงานอาชีพระดับเทคนิคทางด้านงานตัวแทนออกของ 1 ในสถานประกอบการ                      
ตามภาระงานท่ีรับผดิชอบ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั                       
มีวนิยั ตรงต่อเวลา ขยนั ซ่ือสัตย ์อดทน และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานตวัแทนออกของ 1 
2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้ก าหนด 
3. วางแผน เตรียมการด าเนินงานทางดา้น งานตวัแทนออกของ 1 ตามหลกัการและกระบวนการ 
4. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นงานตวัแทนออกของ 1 ตามหลกัการ กระบวนการ และภาระ

งานท่ีรับผดิชอบ 
5. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบังานอาชีพระดบัเทคนิคทางดา้นงานตวัแทนออกของ 1 ในสถานประกอบการ 
การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวเิคราะห์งาน  การวางแผน  การด าเนินงาน การประเมินผลและแกไ้ข
ปัญหาในการด าเนินงาน  การบนัทึก สรุป จดัท ารายงานและน าเสนอผลการปฏิบติังานอาชีพ 
 (ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวเิคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลา
ท่ีใช้ฝึก เพื่อจดัท ารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและก าหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทาง                           
การวดัและประเมินผล ให้สอดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
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30214-5402 งานตัวแทนออกของ 2 *-*-* 
 (Custom Clearance Work  In  Process 2) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1.  เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้น งานตวัแทนออกของ  2 
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบติัการและแก้ไขปัญหา                     

ในการด าเนินงานอาชีพระดบัเทคนิค ทางด้านงานตวัแทนออกของ 2 ในสถานประกอบการ                  
ตามภาระงานท่ีรับผดิชอบ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั                       
มีวนิยั ตรงต่อเวลา ขยนั ซ่ือสัตย ์อดทน และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้น งานตวัแทนออกของ 2 
2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้ก าหนด 
3. วางแผน เตรียมการด าเนินงานทางดา้นงานตวัแทนออกของ 2  ตามหลกัการและกระบวนการ 
4. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นงานตวัแทนออกของ 2  ตามหลกัการ กระบวนการ และภาระงาน            

ท่ีรับผดิชอบ 
5. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบังานอาชีพระดบัเทคนิคทางดา้นงานตวัแทนออกของ 2 ในสถานประกอบการ 

การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวเิคราะห์งาน  การวางแผน  การด าเนินงาน  การประเมินผลและแกไ้ข
ปัญหาในการด าเนินงาน  การบนัทึก สรุป จดัท ารายงานและน าเสนอผลการปฏิบติังานอาชีพ 

(ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวเิคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลา
ท่ีใช้ฝึก เพื่อจดัท ารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและก าหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทาง                        
การวดัและประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
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30214-5403 งานตัวแทนออกของ 3   *-*-* 
 (Custom Clearance Work  In  Process 3) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้น งานตวัแทนออกของ 3 
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบติัการและแก้ไขปัญหา                    

ในการด าเนินงานอาชีพระดบัเทคนิค ทางด้านงานตวัแทนออกของ 3 ในสถานประกอบการ                  
ตามภาระงานท่ีรับผดิชอบ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั                  
มีวนิยั ตรงต่อเวลา ขยนั ซ่ือสัตย ์อดทน และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้น งานตวัแทนออกของ 3 
2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้ก าหนด 
3. วางแผน เตรียมการด าเนินงานทางดา้นงานตวัแทนออกของ 3  ตามหลกัการและกระบวนการ 
4. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นงานตวัแทนออกของ 3  ตามหลกัการ กระบวนการ และภาระงาน                

ท่ีรับผดิชอบ 
5. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบังานอาชีพระดบัเทคนิคทางดา้นงานตวัแทนออกของ  3  ในสถานประกอบการ 
การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวิเคราะห์งาน  การวางแผน การด าเนินงาน การประเมินผลและแกไ้ข
ปัญหาในการด าเนินงาน  การบนัทึก สรุป จดัท ารายงานและน าเสนอผลการปฏิบติังานอาชีพ 

(ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวเิคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลา
ท่ีใช้ฝึก เพื่อจดัท ารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและก าหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทาง                           
การวดัและประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
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30214-5404 งานตัวแทนออกของ 4 *-*-* 
 (Custom Clearance Work  In  Process 4) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้น งานตวัแทนออกของ 4 
2. สามารถประยุกตใ์ชค้วามรู้และทกัษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบติัการและแกไ้ขปัญหาใน                

การด าเนินงานอาชีพระดบัเทคนิค ทางดา้นงานตวัแทนออกของ 4  ในสถานประกอบการตาม
ภาระงานท่ีรับผดิชอบ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั                       
มีวนิยั ตรงต่อเวลา ขยนั ซ่ือสัตย ์อดทน และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้น งานตวัแทนออกของ 4 
2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้ก าหนด 
3. วางแผน เตรียมการด าเนินงานทางดา้นงานตวัแทนออกของ 4  ตามหลกัการและกระบวนการ 
4. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นงานตวัแทนออกของ 4  ตามหลกัการ กระบวนการ และภาระงาน                 

ท่ีรับผดิชอบ 
5. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

 
ค าอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบังานอาชีพระดบัเทคนิคทางดา้นงานตวัแทนออกของ  4  ในสถานประกอบการ 
การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวิเคราะห์งาน  การวางแผน  การด าเนินงาน การประเมินผลและแกไ้ข
ปัญหาในการด าเนินงาน  การบนัทึก สรุป จดัท ารายงานและน าเสนอผลการปฏิบติังานอาชีพ 

(ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวเิคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลา
ท่ีใช้ฝึก เพื่อจดัท ารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและก าหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทาง                       
การวดัและประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
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30214-54xx งานตัวแทนออกของ … *-*-* 
 (Custom Clearance Work  In  Process …) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

4. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้น งานตวัแทนออกของ  
5. สามารถประยุกตใ์ชค้วามรู้และทกัษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบติัการและแกไ้ขปัญหาใน                

การด าเนินงานอาชีพระดบัเทคนิค ทางดา้นงานตวัแทนออกของ   ในสถานประกอบการตาม
ภาระงานท่ีรับผดิชอบ 

6. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั                       
มีวนิยั ตรงต่อเวลา ขยนั ซ่ือสัตย ์อดทน และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

6. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้น งานตวัแทนออกของ  
7. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้ก าหนด 
8. วางแผน เตรียมการด าเนินงานทางดา้นงานตวัแทนออกของ   ตามหลกัการและกระบวนการ 
9. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นงานตวัแทนออกของ 4  ตามหลกัการ กระบวนการ และภาระงาน                 

ท่ีรับผดิชอบ 
10. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

 
ค าอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบังานอาชีพระดบัเทคนิคทางดา้นงานตวัแทนออกของ    ในสถานประกอบการ 
การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวิเคราะห์งาน  การวางแผน  การด าเนินงาน การประเมินผลและแกไ้ข
ปัญหาในการด าเนินงาน  การบนัทึก สรุป จดัท ารายงานและน าเสนอผลการปฏิบติังานอาชีพ 

(ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวเิคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลา
ท่ีใช้ฝึก เพื่อจดัท ารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและก าหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้ งแนวทาง                       
การวดัและประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
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สาขางานการจัดการเทคโนโลยโีลจิสติกส์ 
 

30214-2501 เทคโนโลยกีารจัดการคลงัสินค้าพืน้ฐาน 2-2-3 
 (Basic Warehouse Management Technology) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการคลงัสินคา้พื้นฐาน 
2. สามารถท างานของคลงัสินคา้พื้นฐาน 
3. สามารถใชเ้ทคโนโลยกีารจดัการคลงัสินคา้พื้นฐาน 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษาเรียนรู้  ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ  รอบคอบ  

ปลอดภยั  มีวนิยั  ขยนั  ซ่ือสัตยแ์ละอดทน 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการจดัการคลงัสินคา้พื้นฐาน 
2. วางแผน  ออกแบบกระบวนการการท างานของคลงัสินคา้พื้นฐาน 
3. ใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการคลงัสินคา้พื้นฐาน 
4. บ ารุงรักษาใชเ้ทคโนโลยดีว้ยความปลอดภยั 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาเก่ียวกบัการใช้เทคโนโลยีการจดัการคลงัสินคา้พื้นฐาน  ระบบบาร์โคด้ (Barcode  System)  
ระบบใช้ความถ่ีของคล่ืนวิทยุ RF (Radio Frequency)  ระบบการแลกเปล่ียนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ EDI 
(Electronic Data Interchange System)  เทคโนโลยีส าหรับการรวบรวมขอ้มูล  จดัเก็บ  วิเคราะห์และการเขา้ถึง
ขอ้มูล BI (Business Intelligence)  โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับวเิคราะห์สถิติขอ้มูลในกระบวนการการท างาน 
SPSS (Statistical Package for the Social Science)  ของคลงัสินคา้พื้นฐาน  การบ ารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์
ในคลงัสินคา้พื้นฐาน การใชเ้ทคโนโลยกีารจดัการคลงัสินคา้พื้นฐานและความปลอดภยัในการท างาน 
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30214-2502 เทคโนโลยกีารจัดการคลงัสินค้าอตัโนมัติ 2 -2-3 
 (Automated Warehouse Management Technology) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัเทคโนโลยกีารจดัการคลงัสินคา้อตัโนมติั 
2. สามารถใชเ้ทคโนโลยกีารจดัการคลงัสินคา้อตัโนมติั 
3. สามารถใชเ้ทคโนโลยวีางแผน  ออกแบบความตอ้งการวตัถุดิบและทรัพยากรโดยรวม 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษาเรียนรู้  ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ  รอบคอบ  

ปลอดภยั  มีวนิยั  ขยนั  ซ่ือสัตยแ์ละอดทน 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบั เทคโนโลยกีารจดัการคลงัสินคา้อตัโนมติั 
2. ใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการคลงัสินคา้อตัโนมติั 
3. ใชเ้ทคโนโลยวีางแผน  ออกแบบความตอ้งการวตัถุดิบและทรัพยากรโดยรวม 
4. บ ารุงรักษา  ใชเ้ทคโนโลยดีว้ยความปลอดภยั 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติ ระบบรหัสบ่งช้ี                       
โดยใช้ความถ่ีของคล่ืนวิทยุ  RFID (Radio Frequency Identification)  ระบบการจดัการคลังสินค้า WMS 
(Warehouse Management System)  ระบบบริหารจดัการการขนส่งสินคา้ TMS (Transportation Management 
System)  การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS (Geographic Information System) ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจดัการและวางแผนความตอ้งการวตัถุดิบต่าง ๆ MRP (Material Requirements Planning)  
การวางแผนทรัพยากรองค์การโดยรวม ERP (Enterprise Resources Planning)  ในกระบวนการการท างาน
ของคลัง สินค้าอัตโนมัติ  การบ า รุง รักษา เค ร่ืองมือ อุปกรณ์ในการจัดการคลัง สินค้าอัตโนมัติ                                 
การใชเ้ทคโนโลยกีารจดัการคลงัสินคา้อตัโนมติั  และความปลอดภยัในการท างาน 
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30214-2503 พาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ในงานจัดส่งแบบด่วน 2-2-3 
 (E-commerce for Express Delivery) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ในงานจดัส่งสินคา้แบบด่วน 
2. สามารถด าเนินธุรกิจบริการจดัส่งสินคา้แบบด่วน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษาเรียนรู้  มีวนิยั  ซ่ือสัตย ์ ตรงต่อเวลา   

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ในงานจดัส่งสินคา้แบบด่วน 
2. วางแผน  แกไ้ขปัญหาดา้นพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ในงานจดัส่งสินคา้แบบด่วน 
3. ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการการด าเนินธุรกิจบริการจดัส่งสินคา้แบบด่วน 
4. ประยกุตใ์ชห้ลกัการส่งเสริมการขายดว้ยระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ในการคา้ปลีก 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัทฤษฎีพื้นฐานและขั้นตอนการด าเนินธุรกิจในงานจดัส่งสินคา้แบบด่วน    
การด าเนินธุรกิจบริการจดัส่งสินคา้แบบด่วน  การเคล่ือนยา้ยสินคา้แบบด่วน  การจดัส่งสินคา้ขา้มพรมแดน  
การจดัการลูกคา้และต าแหน่งการจดัส่งสินคา้  ดา้นพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์และในงานขนส่งสินคา้แบบด่วน  
การแสดงผลิตภณัฑ์ออนไลน์  บริการลูกค้าออนไลน์  การส่งเสริมการขายด้วยพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์                  
ในงานโลจิสติกส์และการท าธุรกรรม 
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30214-2504 เทคโนโลยกีารส่งออกและน าเข้า 3-0-3 
 (Export and Import Technology) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัรูปแบบการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ 
2. สามารถเลือกใชรู้ปแบบการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศและด าเนินการดา้นเอกสาร 
3. สามารถจดัหา  และคดัเลือกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ 
4. ตระหนกัถึงปัญหาและขอ้จ ากดัของการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ 
5. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษาเรียนรู้  มีวนิยั  ซ่ือสัตย ์ ตรงต่อเวลา   

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ 
2. เลือกใชรู้ปแบบการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศและด าเนินการดา้นเอกสาร 
3. เลือกใชรู้ปแบบการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ 
4. จดัหาและคดัเลือกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ 
5. ประเมินลกัษณะสินคา้ และประมาณการการบรรทุกสินคา้ทัว่ไป 
6. ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาเก่ียวกบัรูปแบบการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ  วิธีการขนส่งสินคา้ทางบก  ทางเรือ  ทางอากาศ
และการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศต่อเน่ืองหลายรูปแบบ  การจดัท าแผนการตลาดบริการจดัการขนส่ง
สินคา้ระหวา่งประเทศ  จดัหาและคดัเลือกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ  การประเมิน
ลกัษณะสินคา้และประมาณการการบรรทุกสินคา้ทัว่ไป  การใช้เทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่งสินคา้
ระหวา่งประเทศ 
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30214-2505 การจัดการเทคโนโลยเีพ่ือการออกแบบงานคลงัสินค้า  3-0-3 
 (Technology Management for Warehouse Design) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการเทคโนโลยเีพื่อการออกแบบงานคลงัสินคา้ 
2. สามารถจดัการเทคโนโลยเีพื่อการออกแบบงานคลงัสินคา้ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษาเรียนรู้  ปฏิบติังานดว้ยความรับผิดชอบ  รอบคอบ  ปลอดภยั  

มีวนิยั  ขยนั  ซ่ือสัตยแ์ละอดทน 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการจดัการเทคโนโลยใีนการวางแผนการออกแบบคลงัสินคา้ 
2. วางแผนการจดัการเทคโนโลยเีพื่อการออกแบบคลงัสินคา้ 
3. ใชด้ชันีวดัประสิทธิภาพ ในการจดัการเทคโนโลยเีพื่อการออกแบบคลงัสินคา้ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาเก่ียวกบัการจดัการเทคโนโลยีการวางแผนการออกแบบแผนผงัพื้นท่ี  ระบบจดัเก็บและเลือก
อุปกรณ์ในคลงัสินคา้ท่ีเหมาะสม  ดชันีช้ีวดัประสิทธิภาพในการจดัการคลงัสินคา้ (KPls) ปัญหาและตน้ทุน
ในงานคลงัสินคา้  แนวทางและการปรับปรุงงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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30214-2506 อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกในงานโลจิสติกส์ 2-2-3 
 (Facilities and Equipment for Logistics) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัอุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกในงานโลจิสติกส์ 
2. มีทกัษะการใชอุ้ปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกในงานโลจิสติกส์ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษาเรียนรู้  ปฏิบติังานด้วยความรับผิดชอบ  รอบคอบ  

ปลอดภยั  มีวนิยั  ขยนั  ซ่ือสัตยแ์ละอดทน 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัอุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกในงานโลจิสติกส์ 
2. ใชอุ้ปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกในงานโลจิสติกส์ 
3. แกไ้ขปัญหาการใชอุ้ปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกในงานโลจิสติกส์ 
4. บ ารุงรักษาอุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกในงานโลจิสติกส์ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัอุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกในงานโลจิสติกส์ ประเภทเคร่ืองมือ
อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวก  อุปกรณ์หน่วยตูค้อนเทนเนอร์  อุปกรณ์บรรจุภณัฑ์และการจดัจ าหน่าย
ชุดอุปกรณ์คลงัสินคา้  การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ในการจดัจ าหน่ายสินคา้  อุปกรณ์เทคโนโลยีทางการส่ือสาร
ในงานโลจิสติกส์  การใช้งานและการจดัการอุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกของโลจิสติกส์สมยัใหม่
ความปลอดภยัในการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในงานโลจิสติกส์ การรายงานและการประเมินผลการใช้
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในงานโลจิสติกส์ 
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30214-2507 ปฏิบัติการใช้รถยก 2-2-3 
                                      (Forklift Operation Practice) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัปฏิบติัการการใชร้ถยก 
2. สามารถปฏิบติัการใชร้ถยกตามลกัษณะงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษาเรียนรู้ ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ  

ปลอดภยั  มีวนิยั  ขยนั  ซ่ือสัตยแ์ละอดทน 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติัการใชร้ถยก 
2. ปฏิบติัการใชร้ถยกตามลกัษณะงาน 
3. บ ารุงรักษา  ปฏิบติังานดว้ยความปลอดภยั 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาความรู้และปฏิบัติเก่ียวกับโครงสร้างพื้นฐานและหน้าท่ีการท างานของอุปกรณ์รถยก 
(Forklift) การใช้งานตามลกัษณะงาน  กฎระเบียบและการปฏิบติังานดว้ยความปลอดภยั  การประเมินผล   
การใชง้านและการรายงานการใชร้ถยก  การบ ารุงรักษารถยก 
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30214-2508 ปฏิบัติการขนส่งทางคอนเทนเนอร์ 2-2-3 
 (Container Transport Practice) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัธุรกิจการขนส่งคอนเทนเนอร์ 
2. สามารถใชเ้ทคโนโลยกีารขนส่งทางคอนเทนเนอร์ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษาเรียนรู้  ปฏิบติังานดว้ยความรับผิดชอบ  รอบคอบ  ปลอดภยั  

มีวนิยั  ขยนั  ซ่ือสัตยแ์ละอดทน 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัธุรกิจการขนส่งคอนเทนเนอร์ 
2. ใชเ้ทคโนโลยใีนการขนส่งทางคอนเทนเนอร์ 
3.    บ ารุงรักษา  ใชเ้ทคโนโลยดีว้ยความปลอดภยั 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบัติเ ก่ียวกับการขนส่งทางคอนเทนเนอร์  ระบบปฏิบัติการของธุรกิจขนส่ง                              
ทางคอนเทนเนอร์  การจดัประเภทสินคา้  การบรรจุภณัฑ์และสัญลกัษณ์  การใชเ้ทคโนโลยีในการท าเอกสาร
บรรจุภณัฑแ์ละการเคล่ือนยา้ยสินคา้ทางคอนเทนเนอร์  การบ ารุงรักษาและความปลอดภยัในการท างาน 
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30214-2509 สัมมนางานการจัดการเทคโนโลยโีลจิสติกส์ 2-2-3 
 (Seminar Technology Logistics Management) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจกระบวนการงานการจดัการเทคโนโลยโีลจิสติกส์ 
2. สามารถใชก้ระบวนการคิดวิเคราะห์ในงานการจดัการเทคโนโลยโีลจิสติกส์ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษาเรียนรู้  ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ  รอบคอบ  

ปลอดภยั  มีวนิยั  ขยนั  ซ่ือสัตยแ์ละอดทน 
 

สมรรถนะรายวชิา  
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบักระบวนการงานการจดัการเทคโนโลยโีลจิสติกส์ 
2. วางแผนการจดัสัมมนาการจดัการงานการจดัการเทคโนโลยโีลจิสติกส์ 
3. จดัสัมมนางานการจดัการเทคโนโลยโีลจิสติกส์ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัภาพรวมของกระบวนการงานการจดัการเทคโนโลยโีลจิสติกส์  กรณีศึกษา
สถานการณ์การงานการจดัการเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ในปัจจุบนั  วเิคราะห์ วางแผน  งบประมาณ  การจดัสัมมนา
และรายงานผล 
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รายวชิาทวภิาคี 
 

30214-5501 งานการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 1  *-*-* 
 (Technology Logistics Management  In  Process 1) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานการจดัการเทคโนโลยโีลจิสติกส์ 1 
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบติัการและแก้ไขปัญหา                      

ในการด าเนินงานอาชีพระดับเทคนิค ทางด้านงานการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 1                               
ในสถานประกอบการตามภาระงานท่ีรับผดิชอบ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั                      
มีวนิยั ตรงต่อเวลา ขยนั ซ่ือสัตย ์อดทน และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานการจดัการเทคโนโลยี         
โลจิสติกส์ 1 

2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้ก าหนด 
3. วางแผน เตรียมการด าเนินงานทางดา้นงานการจดัการเทคโนโลยโีลจิสติกส์ 1  ตามหลกัการ และ

กระบวนการ 
4. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นงานการจดัการเทคโนโลยีโลจิสติกส์  1 ตามหลกัการ กระบวนการ 

และภาระงานท่ีรับผดิชอบ 
5. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับงานอาชีพระดับเทคนิคทางด้านการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 1                           
ในสถานประกอบการ การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวิเคราะห์งาน  การวางแผน การด าเนินงาน                  
การประเมินผลและแก้ไขปัญหาในการด าเนินงาน  การบันทึก สรุป จัดท ารายงานและน าเสนอผล                  
การปฏิบติังานอาชีพ 

(ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวเิคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลา
ท่ีใช้ฝึก เพื่อจดัท ารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและก าหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทาง                       
การวดัและประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน 
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30214-5502 งานการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2 *-*-* 
 (Technology Logistics Management  In  Process 2) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานการจดัการเทคโนโลยโีลจิสติกส์ 2 
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบติัการและแก้ไขปัญหา           

ในการด าเนินงานอาชีพระดับเทคนิค ทางด้านงานการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์  2                         
ในสถานประกอบการตามภาระงานท่ีรับผดิชอบ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั                        
มีวนิยั ตรงต่อเวลา ขยนั ซ่ือสัตย ์อดทน และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานการจดัการเทคโนโลยี                
โลจิสติกส์ 2 

2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้ก าหนด 
3. วางแผน เตรียมการด าเนินงานทางด้านงานการจดัการเทคโนโลยีโลจิสติกส์  2  ตามหลกัการ                

และกระบวนการ 
4. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นงานการจดัการเทคโนโลยีโลจิสติกส์  2  ตามหลกัการ กระบวนการ 

และภาระงานท่ีรับผดิชอบ 
5. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบังานอาชีพระดบัเทคนิคทางดา้นงานการจดัการเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2                      
ในสถานประกอบการ การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวิเคราะห์งาน  การวางแผน  การด าเนินงาน                  
การประเมินผลและแก้ไขปัญหาในการด าเนินงาน  การบันทึก สรุป จัดท ารายงานและน าเสนอผล                       
การปฏิบติังานอาชีพ 

(ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวเิคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลา
ท่ีใช้ฝึก เพื่อจดัท ารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและก าหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทาง                       
การวดัและประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช  2563           ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ        สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 

30214-5503 งานการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 3 *-*-* 
 (Technology Logistics Management  In  Process 3) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานการจดัการเทคโนโลยโีลจิสติกส์ 3 
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะในการวิเคราะห์  วางแผน ปฏิบติัการและแก้ไขปัญหา           

ในการด าเนินงานอาชีพระดับเทคนิคทางด้านงานการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 3                                
ในสถานประกอบการตามภาระงานท่ีรับผดิชอบ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั                      
มีวนิยั ตรงต่อเวลา ขยนั ซ่ือสัตย ์อดทน และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานการจดัการเทคโนโลยี                    
โลจิสติกส์ 3 

2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้ก าหนด 
3. วางแผน เตรียมการด าเนินงานทางดา้นงานการจดัการเทคโนโลยโีลจิสติกส์ 3  ตามหลกัการและ

กระบวนการ 
4. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นงานการจดัการเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 3  ตามหลกัการ กระบวนการ 

และภาระงานท่ีรับผดิชอบ 
5. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบังานอาชีพระดบัเทคนิคทางดา้นงานการจดัการเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 3                      
ในสถานประกอบการ การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวิเคราะห์งาน  การวางแผน  การด าเนินงาน                   
การประเมินผลและแก้ไขปัญหาในการด าเนินงาน  การบันทึก สรุป จัดท ารายงานและน าเสนอผล                             
การปฏิบติังานอาชีพ 

(ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวเิคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลา
ท่ีใช้ฝึก เพื่อจดัท ารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและก าหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทาง                      
การวดัและประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
 
 
 



   182 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช  2563           ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ        สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 

30214-5504 งานการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 4 *-*-* 
 (Technology Lngistics Managment  In  Process 4) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานการจดัการเทคโนโลยโีลจิสติกส์ 4 
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบติัการและแก้ไขปัญหา               

ในการด าเนินงานอาชีพระดับเทคนิค ทางด้านงานการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์  4                     
ในสถานประกอบการตามภาระงานท่ีรับผดิชอบ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั                     
มีวนิยั ตรงต่อเวลา ขยนั ซ่ือสัตย ์อดทน และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานการจดัการเทคโนโลยี           
โลจิสติกส์ 4 

2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้ก าหนด 
3. วางแผน เตรียมการด าเนินงานทางด้านงานการจดัการเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 4 ตามหลกัการ                 

และกระบวนการ 
4. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นงานการจดัการเทคโนโลยีโลจิสติกส์  4  ตามหลกัการ กระบวนการ 

และภาระงานท่ีรับผดิชอบ 
5. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบังานอาชีพระดบัเทคนิคทางดา้นงานการจดัการเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 4                  
ในสถานประกอบการ การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวิเคราะห์งาน  การวางแผน  การด าเนินงาน                  
การประเมินผลและแก้ไขปัญหาในการด าเนินงาน  การบันทึก สรุป จัดท ารายงานและน าเสนอผล                            
การปฏิบติังานอาชีพ 

(ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวเิคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลา
ท่ีใช้ฝึก เพื่อจดัท ารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและก าหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทาง                       
การวดัและประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช  2563           ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ        สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 

30214-55xx งานการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์ … *-*-* 
 (Technology Lngistics Managment  In  Process …) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานการจดัการเทคโนโลยโีลจิสติกส์  
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบติัการและแก้ไขปัญหา               

ในการด าเนินงานอาชีพระดับเทคนิค ทางด้านงานการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์                        
ในสถานประกอบการตามภาระงานท่ีรับผดิชอบ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั                     
มีวนิยั ตรงต่อเวลา ขยนั ซ่ือสัตย ์อดทน และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานการจดัการเทคโนโลยี              
โลจิสติกส์  

2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้ก าหนด 
3. วางแผน เตรียมการด าเนินงานทางด้านงานการจดัการเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ตามหลักการ                 

และกระบวนการ 
4. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นงานการจดัการเทคโนโลยีโลจิสติกส์  ตามหลกัการ กระบวนการ 

และภาระงานท่ีรับผดิชอบ 
5. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบังานอาชีพระดับเทคนิคทางด้านงานการจดัการเทคโนโลยีโลจิสติกส์                   
ในสถานประกอบการ การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวิเคราะห์งาน  การวางแผน  การด าเนินงาน                  
การประเมินผลและแก้ไขปัญหาในการด าเนินงาน  การบันทึก สรุป จัดท ารายงานและน าเสนอผล                            
การปฏิบติังานอาชีพ 

(ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวเิคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลา
ท่ีใช้ฝึก เพื่อจดัท ารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและก าหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทาง                       
การวดัและประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช  2563           ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ        สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช  2563           ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ        สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 

ค าอธิบายรายวชิา 
ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ 

 
30214-8001 ฝึกงาน  *-*-4 
30214-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 
30214-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช  2563           ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ        สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 

ค าอธิบายรายวชิา 
ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ 
 
30214-8001 ฝึกงาน *-*-4 
 (Work Practice) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวทิยาการ                    

จนเกิดความช านาญ มีทกัษะและประสบการณ์ น าไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบั
เทคนิค 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการท างานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

 

สมรรถนะรายวชิา  
 

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 
2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ

หรือ แหล่งวทิยาการก าหนด 
3. พฒันาการท างานท่ีปฏิบัติในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือ แหล่ง

วทิยาการ 
4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ
อิสระหรือแหล่งวิทยาการ ต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 320 ชัว่โมง ให้เกิดความช านาญ มีทกัษะและประสบการณ์
งานอาชีพในระดบัเทคนิค โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  
บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พทุธศกัราช  2563           ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ        สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 

30214-8002 ฝึกงาน  1 *-*-2 
 (Work Practice 1) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวทิยาการ            

จนเกิดความช านาญ มีทกัษะและประสบการณ์ น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังานอาชีพ               
ระดบัเทคนิค 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการท างานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

 

สมรรถนะรายวชิา  
 

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 
2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ

หรือแหล่งวทิยาการก าหนด 
3. พฒันาการท างานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือ แหล่งวทิยาการ 
4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบ
อาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ ต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 160 ชั่วโมง ให้เกิดความช านาญ มีทักษะและ
ประสบการณ์งานอาชีพในระดับเทคนิค โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกันของผูรั้บผิดชอบการฝึกงาน                      
ในสาขาวชิานั้น ๆ  บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 
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30214-8003 ฝึกงาน  2 *-*-2 
 (Work Practice 2) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวทิยาการ                

จนเกิดความช านาญ มีทกัษะและประสบการณ์ น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังานอาชีพ              
ระดบัเทคนิค 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการท างานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

 

สมรรถนะรายวชิา  
 

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 
2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ

หรือแหล่งวทิยาการก าหนด 
3. พฒันาการท างานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ 
4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบ
อาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ ต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 160 ชั่วโมง ให้เกิดความช านาญ มีทักษะและ
ประสบการณ์งานอาชีพในระดับเทคนิค โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกันของผูรั้บผิดชอบการฝึกงาน                      
ในสาขาวชิานั้น ๆ  บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 

 (ผูเ้รียนสามารถปฏิบติังานใหม่หรืองานท่ีต่อเน่ืองจากรายวิชา 30214-8002 ในสถานประกอบการ                   
สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวทิยาการแห่งเดิม หรือแห่งใหม่) 
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ค าอธิบายรายวชิา 
โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ 
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ค าอธิบายรายวชิา 
โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ 

 
30214-8501 โครงงาน *-*-4 
30214-8502 โครงงาน 1 *-*-2 
30214-8503 โครงงาน 2 *-*-2 
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ค าอธิบายรายวชิา 
โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ 
 
30214-8501 โครงงาน *-*-4 
 (Project) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการและขั้นตอนกระบวนการจดัท าโครงงาน สร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถบูรณาการความรู้และทักษะในการสร้างและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ                          

ตามกระบวนการวางแผน ด าเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ท ารายงานและน าเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคน้ควา้เพื่อสร้างและหรือพฒันางานอาชีพดว้ยความรับผิดชอบ 

มีวนิยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 

สมรรถนะรายวชิา  
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการจดัท าโครงงานสร้างและหรือพฒันางานอาชีพ                       
อยา่งเป็นระบบ 

2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 
3. ด าเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 
4. วเิคราะห์ สรุป ประเมินผลการด าเนินงานโครงงานตามหลกัการ 
5. รายงานผลการปฏิบติังานโครงงานตามรูปแบบ 
6. น าเสนอผลงานดว้ยรูปแบบวธีิการต่าง ๆ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการบูรณาการความรู้และทกัษะในระดบัเทคนิคท่ีสอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพ                  
ท่ีศึกษาเพื่อสร้างและหรือพฒันางานดว้ยกระบวนการทดลอง  ส ารวจ ประดิษฐ์คิดคน้ หรือการปฏิบติังาน 
เชิงระบบ   การเลือกหัวข้อโครงงาน  การศึกษาค้นควา้ข้อมูลและเอกสารอ้างอิง  การเขียนโครงงาน                        
การด าเนินงานโครงงาน  การเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์และแปลผล  การสรุปจดัท ารายงาน  การน าเสนอ
ผลงานโครงงาน โดยด าเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลา                     
ท่ีก าหนด 
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30214-8502 โครงงาน 1 *-*-2 
 (Project 1) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการและขั้นตอนกระบวนการจดัท าโครงงานสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถบูรณาการความรู้และทักษะในการสร้างและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ                           

ตามกระบวนการวางแผน ด าเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ท ารายงานและน าเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคน้ควา้เพื่อสร้างและหรือพฒันางานอาชีพดว้ยความรับผิดชอบ 

มีวนิยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 

สมรรถนะรายวชิา  
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการและกระบวนการจัดท าโครงงานสร้างและหรือพฒันางานอาชีพ                    
อยา่งเป็นระบบ 

2. เขียนโครงงาน สร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 
3. ด าเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 
4. วเิคราะห์ สรุป ประเมินผลการด าเนินงานโครงงานตามหลกัการ 
5. รายงานผลการปฏิบติังานโครงงานตามรูปแบบ 
6. น าเสนอผลงานดว้ยรูปแบบวธีิการต่าง ๆ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการบูรณาการความรู้และทกัษะในระดบัเทคนิคท่ีสอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพ                  
ท่ีศึกษาเพื่อสร้างและหรือพฒันางานดว้ยกระบวนการทดลอง  ส ารวจ ประดิษฐ์คิดคน้ หรือการปฏิบติังาน 
เชิงระบบ  การเลือกหัวข้อโครงงาน  การศึกษาค้นควา้ข้อมูลและเอกสารอ้างอิง  การเขียนโครงงาน                        
การด าเนินงานโครงงาน  การเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์และแปลผล  การสรุปจดัท ารายงาน  การน าเสนอ
ผลงานโครงงาน โดยด าเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลา                     
ท่ีก าหนด 
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30214-8503 โครงงาน 2 *-*-2 
 (Project 2) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการและขั้นตอนกระบวนการจดัท าโครงงานสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถบูรณาการความรู้และทักษะในการสร้างและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ                            

ตามกระบวนการวางแผน ด าเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ท ารายงานและน าเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคน้ควา้เพื่อสร้างและหรือพฒันางานอาชีพดว้ยความรับผิดชอบ 

มีวนิยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 

สมรรถนะรายวชิา  
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการจดัท าโครงงานสร้างและหรือพฒันางานอาชีพ                   
อยา่งเป็นระบบ 

2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 
3. ด าเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 
4. วเิคราะห์ สรุป ประเมินผลการด าเนินงานโครงงานตามหลกัการ 
5. รายงานผลการปฏิบติังานโครงงานตามรูปแบบ 
6. น าเสนอผลงานดว้ยรูปแบบวธีิการต่าง ๆ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการบูรณาการความรู้และทกัษะในระดบัเทคนิคท่ีสอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพ                  
ท่ีศึกษาเพื่อสร้างและหรือพฒันางานดว้ยกระบวนการทดลอง  ส ารวจ ประดิษฐ์คิดคน้ หรือการปฏิบติังาน 
เชิงระบบ   การเลือกหัวข้อโครงงาน  การศึกษาค้นควา้ข้อมูลและเอกสารอ้างอิง  การเขียนโครงงาน                        
การด าเนินงานโครงงาน  การเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์และแปลผล  การสรุปจดัท ารายงาน  การน าเสนอ
ผลงานโครงงาน โดยด าเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลา                     
ท่ีก าหนด 

 (ผูเ้รียนสามารถจดัท าโครงงาน สร้างและหรือพฒันางานท่ีต่อเน่ืองจากรายวิชา 30214-8502  หรือ
เป็นโครงงานใหม่) 
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ค าอธิบายรายวชิา 
หมวดวชิาเลือกเสรี 
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ค าอธิบายรายวชิา 
หมวดวชิาเลือกเสรี 

 
30000-9201 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการท างาน 1-2-2 
30000-9202 ภาษาองักฤษเพื่อการน าเสนอ 1-2-2 
30000-9203 การอ่านองักฤษในงานอาชีพ 1-2-2 
30000-9204 การเขียนภาษาองักฤษเพื่องานอาชีพ 1-2-2 
30000-9205 ภาษาองักฤษเพื่องานบริการ 1-2-2 
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ค าอธิบายรายวชิา 
หมวดวชิาเลือกเสรี 
 
30000-9201 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างาน 1-2-2 

 (English for Career Preparation) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
 

1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษในการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ  
2. สามารถใชภ้าษาองักฤษในการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ  
3. ตระหนักถึงความส าคญัและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสมคัรงานและ              

การปฏิบติังานอาชีพ  
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ 
2. อ่านประกาศรับสมคัรงาน  
3. เขียนจดหมายสมคัรงานและประวติัยอ่  
4. กรอกแบบฟอร์มใบสมคัรงาน  
5. สนทนาตามสถานการณ์การในการปฏิบติังานอาชีพ 
6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวข้องกับการสมคัรงาน             
และการปฏิบัติงานอาชีพ  การอ่านประกาศรับสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงานและประวติัย่อ           
การกรอกแบบฟอร์มใบสมคัรงาน การสมคัรงานออนไลน์ การสัมภาษณ์งาน ค าศพัท์ ส านวนประโยค            
ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน  การสนทนาตามสถานการณ์ในการปฏิบัติงานอาชีพ  และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ 
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30000-9202 ภาษาองักฤษเพ่ือการน าเสนอ 1-2-2 
 (English for Presentation) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษในการน าเสนอ 
2. สามารถใชภ้าษาองักฤษในการน าเสนอโดยใชส่ื้อประกอบ 
3. ตระหนกัถึงความส าคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังาน  

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในการน าเสนอ 
2. เขียนโครงร่างเร่ืองท่ีน าเสนอ 
3. ผลิตส่ือเพื่อใชป้ระกอบการน าเสนอ 
4. พูดน าเสนอขอ้มูลโดยใชส่ื้อประกอบ 
5. ตอบขอ้ซกัถามเก่ียวกบัส่ิงท่ีน าเสนอ 
6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในการน าเสนอ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวการใช้ภาษาองักฤษในการน าเสนอ ค าศพัท์ ส านวนท่ีใช ้การเขียนโครงร่าง 
(Outline) เร่ืองท่ีน าเสนอ การผลิตส่ือรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการน าเสนอ การพูดน าเสนอขอ้มูล
เก่ียวกบัหน่วยงาน การปฏิบติังาน ผลงาน สินคา้หรือบริการโดยใชส่ื้อประกอบ การตอบขอ้ซกัถามเก่ียวกบั
เร่ืองท่ีน าเสนอ การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจ้าของภาษา และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในการน าเสนอ 
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30000-9203 การอ่านภาษาองักฤษในงานอาชีพ 1-2-2
 (English Reading for Careers) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
 

1. เขา้ใจหลกัการอ่านภาษาองักฤษท่ีใชใ้นงานอาชีพ 
2. สามารถน าภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในงานอาชีพ 
3. ตระหนกัถึงความส าคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพ  
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการอ่านภาษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอาชีพ 
2. ใชก้ลยทุธ์การอ่านเพื่อหาขอ้มูลเฉพาะท่ีตอ้งการหรือจบัประเด็นส าคญั 
3.  เดาความหมายของค าหรือขอ้ความจากบริบทท่ีก าหนด 
4. สรุปใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านเก่ียวกบังานอาชีพจากส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือออนไลน์ 
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษในงานอาชีพ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการอ่านภาษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอาชีพ การอ่านขอ้ความ ขั้นตอน         
การปฏิบติังาน คู่มือ ประกาศ โฆษณา ข่าวสารในงานอาชีพจากส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ือออนไลน์ การใชก้ลยทุธ์
การอ่านอย่างเร็วเพื่อหาข้อมูลเฉพาะท่ีต้องการ (Scanning) การอ่านอย่างเร็วเพื่อจับประเด็นส าคัญ 
(Skimming) การเดาความหมายจากบริบท (Context Clues) การอนุมาน (Inference) การบอกใจความหลกั 
(Main Idea) การสรุปใจความส าคญัของเร่ืองเก่ียวกบังานอาชีพ และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันา
ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษในงานอาชีพ 
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30000-9204 การเขียนภาษาองักฤษเพ่ืองานอาชีพ 1-2-2
 (English Writing for Careers) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
 

1. เขา้ใจหลกัการเขียนภาษาองักฤษในงานอาชีพ 
2. สามารถน าภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในงานอาชีพ 
3. ตระหนกัถึงความส าคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพ  

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการเขียนภาษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอาชีพ 
2. เขียนขอ้มูลส่วนตวั 
3. เขียนขอ้ความในงานอาชีพตามรูปแบบท่ีก าหนด 
4. กรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มในงานอาชีพ 
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษในงานอาชีพ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการเขียนภาษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอาชีพ การเขียนขอ้มูลส่วนตวั 
บนัทึกขอ้ความ ป้ายประกาศ ใบสั่งงาน (Job Sheet) รายงานการปฏิบติังาน (Job Report) จดหมายสอบถาม 
(Inquiry Letter) จดหมายสั่งซ้ือ (Order Letter) ขอ้ความบนส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) การกรอก
ขอ้มูลในแบบฟอร์มในงานอาชีพ และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ
ในงานอาชีพ 
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30000-9205 ภาษาองักฤษเพ่ืองานบริการ 1-2-2 
  (English for Service Sectors) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาองักฤษในงานบริการ 
2. สามารถใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังานเก่ียวกบัการใหบ้ริการ  
3. ตระหนกัถึงความส าคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในงานบริการ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในงานบริการ 
2. ฟังและสรุปเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบังานบริการ  
3. สนทนาในสถานการณ์การปฏิบติังานบริการ  
4. อ่านขอ้มูล คู่มือ เอกสารท่ีใชใ้นงานบริการ 
5. เขียนขอ้ความท่ีเก่ียวขอ้งกบังานบริการ 
6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในการปฏิบติังานบริการ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการการใชภ้าษาองักฤษในงานบริการ การฟังและสรุปเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั
งานบริการ การสนทนาในสถานการณ์การต้อนรับ การให้ข้อมูลเก่ียวกบัหน่วยงาน สินค้าหรือบริการ      
การให้ความช่วยเหลือ การให้ค  าแนะน า การประชาสัมพันธ์ การตอบค าถามลูกค้าหรือผู ้มาติดต่อ                     
การอ่านขอ้มูล คู่มือ เอกสารท่ีใชใ้นงานบริการ การเขียนขอ้ความท่ีเก่ียวขอ้ง การใชภ้าษาตามมารยาทสังคม
และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานบริการ 
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ค าอธิบายรายวชิา 
กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 
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ค าอธิบายรายวชิา 
กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 

 

30000-2001 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 1 0-2-0 
30000-2002 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 2 0-2-0 
30000-2003 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 3 0-2-0 
30000-2004 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 4 0-2-0 
30000-2005 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0-2-0 
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ค าอธิบายรายวชิา 
กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 
 
30000-2001 กจิกรรมองค์การวชิาชีพ 1           0-2-0 
 (Vocational Organization Activity 1) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการพฒันาทกัษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพื่อพฒันาตน  
องคก์ร ชุมชนและสังคม  

2. วางแผน ด าเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและพฒันากิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผดิชอบ มีวนิยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรคแ์ละสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. ปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ารวชิาชีพ 
2. วางแผนและด าเนินกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพตามหลกัการ กระบวนการ ลกัษณะและวตัถุประสงค ์                 

ของกิจกรรม 
3. ใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้ าผูต้ามในการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ  
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ปฏิบติัเก่ียวกบั กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ กิจกรรมพฒันาทกัษะและประสบการณ์วชิาการและวิชาชีพ                  
เพื่อพฒันาตนเอง องค์กร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ด าเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและ
พฒันากิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  การใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้ าผูต้ามตามระบอบประชาธิปไตย  
ในการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 
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30000-2002 กจิกรรมองค์การวชิาชีพ 2           0-2-0 
 (Vocational Organization Activity 2) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการพฒันาทกัษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพื่อพฒันาตน  
องคก์ร ชุมชนและสังคม  

2. วางแผน ด าเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและพฒันากิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผดิชอบ มีวนิยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรคแ์ละสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. ปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ารวชิาชีพ 
2. วางแผนและด าเนินกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพตามหลกัการ กระบวนการ ลกัษณะและวตัถุประสงค์                  

ของกิจกรรม 
3. ใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้ าผูต้ามในการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ  
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ปฏิบติัเก่ียวกบั กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ กิจกรรมพฒันาทกัษะและประสบการณ์วชิาการและวิชาชีพ                  
เพื่อพฒันาตนเอง องค์กร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ด าเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและ
พฒันากิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  การใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้ าผูต้ามตามระบอบประชาธิปไตย  
ในการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 
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30000-2003 กจิกรรมองค์การวชิาชีพ 3           0-2-0 
 (Vocational Organization Activity 3) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการพฒันาทกัษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพื่อพฒันาตน  
องคก์ร ชุมชนและสังคม  

2. วางแผน ด าเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและพฒันากิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผดิชอบ มีวนิยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรคแ์ละสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. ปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ารวชิาชีพ 
2. วางแผนและด าเนินกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพตามหลกัการ กระบวนการ ลกัษณะและวตัถุประสงค ์                 

ของกิจกรรม 
3. ใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้ าผูต้ามในการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ  
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ปฏิบติัเก่ียวกบั กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ กิจกรรมพฒันาทกัษะและประสบการณ์วชิาการและวิชาชีพ                  
เพื่อพฒันาตนเอง องค์กร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ด าเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและ
พฒันากิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  การใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้ าผูต้ามตามระบอบประชาธิปไตย  
ในการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 
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30000-2004 กจิกรรมองค์การวชิาชีพ 4           0-2-0 
 (Vocational Organization Activity 4) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการพฒันาทกัษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพื่อพฒันาตน  
องคก์ร ชุมชนและสังคม  

2. วางแผน ด าเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและพฒันากิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผดิชอบ มีวนิยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรคแ์ละสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. ปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ารวชิาชีพ 
2. วางแผนและด าเนินกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพตามหลกัการ กระบวนการ ลกัษณะและวตัถุประสงค์                  

ของกิจกรรม 
3. ใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้ าผูต้ามในการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ  
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ปฏิบติัเก่ียวกบั กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ กิจกรรมพฒันาทกัษะและประสบการณ์วชิาการและวิชาชีพ                  
เพื่อพฒันาตนเอง องค์กร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ด าเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและ
พฒันากิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  การใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้ าผูต้ามตามระบอบประชาธิปไตย  
ในการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 
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30000-2005 กจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม           0-2-0 
 (Moral and Ethics Promotion Activity) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจความส าคญัและหลกัในการประพฤติปฏิบติัตนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล                
ตามค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ 

2. สามารถคิด วเิคราะห์ ตดัสินใจ ประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัธรรม กฎระเบียบ วฒันธรรมอนัดีงาม                
ของสังคม มีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรมท าความดีตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรมตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และทอ้งถ่ิน 

3. มีจิตส านึกและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติักิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ มีวินัย ซ่ือสัตย์
สุจริต และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. วเิคราะห์และตดัสินใจปฏิบติัในส่ิงท่ีควรปฏิบติั และไม่ปฏิบติัในส่ิงท่ีไม่ควรปฏิบติั 
2. ประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัธรรม กฎระเบียบ วฒันธรรมอนัดีงามของสังคม   
3. วางแผนและปฏิบติักิจกรรมเพื่อปลูกจิตส านึกความเป็นคนดี กิจกรรมท าความดีตามรอยพระยุคลบาท 

กิจกรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อตนเอง ชุมชน 
ทอ้งถ่ินและประเทศชาติ 

4. ปฏิบติักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ปฏิบติัเก่ียวกบักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลตามค่านิยมหลกัของคนไทย                          
12 ประการ กิจกรรมปลูกจิตส านึกความเป็นคนดี กิจกรรมท าความดีตามรอยพระยคุลบาท กิจกรรมอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม กิจกรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง 
ชุมชน ทอ้งถ่ินและประเทศชาติ โดยการวางแผน ลงมือปฏิบติั บนัทึก ประเมินผล และปรับปรุงการท างาน 
 
 
 
 
 
 


