หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสู งพุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

จุดประสงค์ สาขาวิชา
1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะด้านการสื่ อสาร ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา และ
ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการบริ หารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ
ของงานอาชี พ ที่ สั ม พัน ธ์ เ กี่ ย วข้อ งกั บ การพัฒ นาวิ ช าชี พ การจัด การโลจิ ส ติ ก ส์ ให้ ท ัน ต่ อ
การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
3. เพื่ อ ให้ มี ค วามเข้า ใจในหลัก การและกระบวนการทํา งานในกลุ่ ม งานพื้ น ฐานด้ า นการจัด
การโลจิสติกส์ และสามารถนําไปประกอบอาชีพในหน่ วยงานภาครัฐหรื อเอกชน หรื ออาชีพอิสระ
อย่างมีประสิ ทธิภาพ เพื่อให้สามารถ
4. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์งาน วางแผนการปฏิบตั ิงาน แก้ปัญหาด้านการจัดการโลจิสติกส์ ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
5. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานด้านการจัดการโลจิสติกส์ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ
รวมทั้งการใช้ความรู ้และทักษะเป็ นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสู งขึ้นได้
6. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชี พ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ซื่ อสัตย์สุจริ ต มีระเบียบวินัย เป็ นผูม้ ี
ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม ต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุ ณ ภาพของผูส้ ํา เร็ จการศึ ก ษาระดับคุ ณ วุฒิการศึ กษาวิชาชี พ ชั้น สู ง ประเภทวิ ชา บริ หารธุ รกิ จ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ประกอบด้วย
1. ด้ านคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ได้แก่
1.1 ด้านคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพเช่น ความเสี ยสละ ซื่ อสัตย์สุจริ ต กตัญญู
กตเวที อดกลั้น ละเว้นสิ่ งเสพติดและการพนัน มีจิตสํานึกและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสังคม เป็ นต้น
1.2 ด้านพฤติ กรรมลักษณะนิ สัย เช่ นความมี วินัยความรั บผิดชอบความรั กสามัคคี มี มนุ ษ ย
สัมพันธ์ เชื่อมัน่ ในตนเอง ขยัน ประหยัด อดทน พึ่งตนเอง ปฏิบตั ิงานโดยคํานึ งถึงความปลอดภัย อาชีวอ
นามัย การอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อมเป็ นต้น
1.3 ด้านทักษะทางปั ญญา เช่น ความรู ้ในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝ่ รู ้ ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เป็ นต้น
2. ด้ านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป ได้แก่
2.1 สื่ อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวิตประจําวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ
2.2 แก้ไขปั ญหาและพัฒนางานอาชี พโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
คณิ ตศาสตร์
2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานอาชีพและการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น
2.4 ประยุกต์ใช้ความรู ้ทกั ษะประสบการณ์และเทคโนโลยีเพื่อส่ งเสริ มและพัฒนางานอาชีพ
3. ด้ านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่
3.1 วางแผน ดํา เนิ น งานจัด การและพัฒ นางานอาชี พ ตามหลัก การและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงการบริ หารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อมและหลักความปลอดภัย
3.2 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
3.3 วางแผนและจัดการข้อมูลในระบบโลจิสติกส์ของสิ นค้าและบริ การ
3.4 ดําเนินการด้านโลจิสติกส์ตามกฎหมายและมาตรฐาน
3.5 เลือกใช้ขอ้ มูลและระบบสารสนเทศในงานโลจิสติกส์
3.6 คํานวณต้นทุนโลจิสติกส์
3.7 วิเคราะห์และเลือกวิธีการจัดการเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

สาขางานการจัดการโลจิสติกส์
3.8 วางแผนงานโลจิสติกส์
3.9 จัดการกิจกรรมในงานโลจิสติกส์
3.10 ควบคุมกิจกรรมในงานโลจิสติกส์
สาขางานการจัดการการขนส่ ง
3.8 วางแผนการขนส่ ง
3.9 จัดการการขนส่ ง
3.10 ควบคุมกระบวนการการขนส่ ง
สาขางานการจัดการคลังสิ นค้ า
3.8 วางแผนคลังสิ นค้า
3.9 จัดการคลังสิ นค้า
3.10 ควบคุมสิ นค้าคงคลัง
สาขางานตัวแทนออกของ
3.8 วางแผนการนําเข้าและส่ งออก
3.9 จัดเตรี ยมเอกสารเกี่ยวกับงานการออกของ
3.10 ใช้เอกสารและวิธีการขนส่ งสิ นค้าเหมาะสมกับลักษณะงาน
สาขางานการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์
3.8 วางแผนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการโลจิสติกส์
3.9 จัดการการใช้เทคโนโลยีในการจัดการโลจิสติกส์
3.10 ใช้เทคโนโลยีในการจัดการโลจิสติกส์
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โครงสร้ าง
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสู งพุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ผูส้ ําเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชา
บริ หารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่นอ้ ยกว่า 83
หน่วยกิต และเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวติ ไม่ น้อยกว่ า
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่ อสาร
1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต

21 หน่ วยกิต
(ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพไม่ น้อยกว่ า
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
(15 หน่วยกิต)
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
(21 หน่วยกิต)
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
(ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต)
2.4 ฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
(4 หน่วยกิต)
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
(4 หน่วยกิต)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่ น้อยกว่ า

56 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร(2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
รวม ไม่ น้อยกว่ า

83 หน่ วยกิต

โครงสร้ า งนี้ สํา หรั บ ผูส้ ํา เร็ จ การศึ ก ษาระดับ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ (ปวช.) ในประเภทวิ ช า
พาณิ ชยกรรม หรื อเทียบเท่า
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สําหรับผูส้ ําเร็ จการศึกษาหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) ประเภทวิชาหรื อสาขาวิชาอื่น
หรื อมัธยมศึ กษาตอนปลาย (ม. 6) หรื อเที ยบเท่าที่ ไม่มีพ้ืนฐานวิชาชี พ จะต้องเรี ยนรายวิชาปรั บพื้นฐาน
วิชาชีพต่อไปนี้
รหัสวิชา
3200-0001
3200-0002
3200-0003
3200-0008
3200-0011

ท-ป-น
2-2-3
3-0-3
3-0-3
2-3-3
2-2-3

ชื่ อวิชา
หลักการบัญชีเบื้องต้น 1
หลักการขาย
การเป็ นผูป้ ระกอบการ
เครื่ องใช้สาํ นักงานและการพิมพ์เอกสาร
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ

1. หมวดวิชาทักษะชีวติ

ไม่ น้อยกว่ า 21หน่ วยกิต

ให้เลือกเรี ยนในลักษณะเป็ นรายวิชา หรื อลักษณะบูรณาการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มวิชา เพื่อพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะในการปรั บตัวและดําเนิ นชี วิตในสังคมสมัยใหม่ เห็ นคุณค่าของตนและการพัฒนาตน
มี ค วามใฝ่ รู ้ แสวงหาและพัฒ นาความรู ้ ใ หม่ มี ค วามสามารถในการใช้เ หตุ ผ ล การคิ ด วิ เ คราะห์
การแก้ปัญหาและการจัดการมีทกั ษะในการสื่ อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่ น มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มนุ ษ ยสั ม พัน ธ์ รวมถึ ง ความรั บ ผิด ชอบต่ อ ตนเองและสั ง คมในสั ด ส่ ว น
ที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต รวมไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่ อสาร (ไม่นอ้ ยกว่า 9หน่วยกิต)
1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย(ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3000-1101
ภาษาไทยเพื่อสื่ อสารในงานอาชีพ
3000-1102
การเขียนเเชิงวิชาชีพ
3000-1103
ภาษาไทยเพื่อการนําเสนองาน
3000-1104
การพูดเพื่อสื่ อสารงานอาชีพ
3000-1105
การเขียนรายงานการปฏิบตั ิงาน
3000*1101 ถึง 3000*1199 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทย
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
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ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*
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1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ(ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3000-1201
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารทางธุรกิจและสังคม
3000-1202
กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3000-1203
ภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบตั ิงาน
3000-1204
ภาษาอังกฤษโครงงาน
3000-1205
การเรี ยนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์
3000-1206
การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3000-1207
การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3000-1208
ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ
3000-1210
ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริ การ
3000-1212
ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
3000*1201 ถึง 3000*1299 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
3-0-3
2-0-2
2-0-2
0-2-1
0-2-1
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา(ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
1.2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3000-1305
วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริ การ
3000-1312
การจัดการทรัพยากร พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
3000-1313
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3000-1314
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ
3000-1315
ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
3000-1317
การวิจยั เบื้องต้น
3000*1301 ถึง 3000*1399 รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
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ท-ป-น
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
3-0-3
*-*-*

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

1.2.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3000-1401
คณิ ตศาสตร์เพือ่ พัฒนาทักษะการคิด
3000-1403
คณิ ตศาสตร์ธุรกิจ
3000-1404
คณิ ตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ
3000-1406
แคลคูลสั พื้นฐาน
3000-1408
สถิติและการวางแผนการทดลอง
3000-1409
การคิดและการตัดสิ นใจ
3000*1401 ถึง 3000*1499 รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

1.3 กลุ่มทักษะทางสั งคมและการดํารงชีวติ (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
1.3.1 กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3000–1501 ชีวิตกับสังคมไทย
3000–1502 เศรษฐกิจพอเพียง
3000–1503 มนุษยสัมพันธ์กบั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3000-1504
ภูมิฐานถิ่นไทย
3000-1505
การเมืองการปกครองของไทย
3000*1501 ถึง 3000*1599 รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

1.3.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
3000-1601
3000-1602
3000-1603
3000-1604
3000-1605
3000-1606
3000-1607

ชื่ อวิชา
การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุ ขภาพและสังคม
การบริ หารจัดการสุ ขภาพเพือ่ ภาวะผูน้ าํ
พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน
เทคนิคการพัฒนาสุ ขภาพในการทํางาน
สุ ขภาพชุมชน
การคิดอย่างเป็ นระบบ
สารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้
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ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
2-0-2
2-0-2
2-0-2
0-2-1
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3000-1608
พลศึกษาเพื่องานอาชีพ
3000-1609
ลีลาศเพื่อการสมาคม
3000-1610
คุณภาพชีวิตเพื่อการทํางาน
3000*1601 ถึง 3000*1699 รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิม่ เติม

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

ท-ป-น
0-2-1
0-2-1
1-0-1
*-*-*

ไม่ น้อยกว่ า 56หน่ วยกิต

2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพ พืน้ ฐาน(15หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3001-1001
การบริ หารงานคุณภาพในองค์การ
3001-2001
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
3200-1001
หลักเศรษฐศาสตร์
3200-1002
หลักการจัดการ
3200-1003
หลักการตลาด

ท-ป-น
3-0-3
2-2-3
3-0-3
2-2-3
3-0-3

2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพ เฉพาะ(21 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3214-2001
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3214-2002
การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์
3214-2003
การบริ หารระบบข้อมูลสําหรับโลจิสติกส์
3214-2004
หลักการจัดซื้อ
3214-2005
คลังสิ นค้าและศูนย์กระจายสิ นค้า
3214-2006
การจัดการการขนส่ ง
3214-2007
หลักการนําเข้าและส่ งออก
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพ เลือก (ไม่นอ้ ยกว่า 12หน่วยกิต)

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3

ให้เลือกเรี ยนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหนึ่งให้ครบหน่วยกิตที่กาํ หนด
2.3.1 สาขางานการจัดการโลจิสติกส์
ให้เรี ยนรายวิชา 3214-2101 ถึง รายวิชา 3214-2102 รวม 2 รายวิชา และเลือกเรี ยนรายวิชา
ต่อไปนี้จนครบหน่วยกิตที่กาํ หนด
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รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3214-2101
การจัดการโลจิสติกส์เชิงธุรกิจ
3214-2102
การจัดการสิ นค้าคงคลังในงานโลจิสติกส์
3214-2103
การขนส่ งในงานโลจิสติกส์
3214-2104
เครื่ องมือและอุปกรณ์ในงานโลจิสติกส์
3214-2105
เทคโนโลยีในงานโลจิสติกส์
3214-2106
โซ่อุปทานและโลจิสติกส์เพือ่ สิ่ งแวดล้อม
3214-2107
การวิจยั ในงานโลจิสติกส์
3214*2101 ถึง 3214*2199 รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะด้านของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3214-5101
งานการจัดการโลจิสติกส์ 1
3214-5102
งานการจัดการโลจิสติกส์ 2
3214-5103
งานการจัดการโลจิสติกส์ 3
3214-5104
งานการจัดการโลจิสติกส์ 4
3214-51XX งานการจัดการโลจิสติกส์ …

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

2.3.2 สาขางานการจัดการการขนส่ ง
ให้เ รี ย นรายวิช า 3214-2201 ถึง รายวิช า 3214-2202 รวม 2 รายวิช า และเลือ กเรี ย น
รายวิชาต่อไปนี้ จนครบหน่ วยกิ ตที่กาํ หนด
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3214-2201
การบริ หารเส้นทางการขนส่ งสิ นค้า
3214-2202
การจัดการเอกสารเพื่อการขนส่ ง
3214-2203
การใช้และบํารุ งรักษาเครื่ องมือและพาหนะในการขนส่ ง
3214-2204
การจัดการต้นทุนการขนส่ ง
3214-2205
การจัดวางและเคลื่อนย้ายสิ นค้า
3214-2206
เทคโนโลยีในการขนส่ ง
3214-2207
กฎหมายการขนส่ ง
3214-2208
การประกันภัยการขนส่ ง
3214*2201 ถึง 3214*2299 รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะด้านของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
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ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
3214-5201
3214-5202
3214-5203
3214-5204
3214-52XX

ชื่ อวิชา
งานการจัดการขนส่ ง 1
งานการจัดการขนส่ ง 2
งานการจัดการขนส่ ง 3
งานการจัดการขนส่ ง 4
งานการจัดการขนส่ ง …

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

2.3.3สาขางานการจัดการคลังสิ นค้า
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาต่อไปนี้ จนครบหน่ วยกิ ตที่กาํ หนด
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3214-2301
สิ นค้าและบรรจุภณ
ั ฑ์
3214-2302
การจัดการพื้นที่คลังสิ นค้า
3214-2303
เครื่ องมือและอุปกรณ์คลังสิ นค้า
3214-2304
เทคโนโลยีในงานคลังสิ นค้า
3214-2305
การจัดการสิ นค้าคงคลัง
3214-2306
การจัดการเอกสารในคลังสิ นค้า
3214-2307
การจัดการต้นทุนคลังสิ นค้า
3214*2301 ถึง 3214*2399 รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะด้านของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
3214-5301
3214-5302
3214-5303
3214-5304
3214-53XX

ชื่ อวิชา
งานการจัดการคลังสิ นค้า 1
งานการจัดการคลังสิ นค้า 2
งานการจัดการคลังสิ นค้า 3
งานการจัดการคลังสิ นค้า 4
งานการจัดการคลังสิ นค้า…
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ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

2.3.4 สาขางานตัวแทนออกของ
ให้เรี ยนรายวิชา 3214-2401 ถึง รายวิชา 3214-2402 รวม 2 รายวิชา และเลือกเรี ยนรายวิชา
ต่อไปนี้ จนครบหน่ วยกิ ตที่กาํ หนด
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
3214-2401
พิธีการนําเข้าและส่ งออกสิ นค้า
2-2-3
3214-2402
การขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศ
2-2-3
3-0-3
3214-2403
สิ ทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร
3214-2404
การตรวจปล่อยสิ นค้า
2-2-3
3214-2405
กฎหมายเกี่ยวกับการนําเข้าและส่ งออก
3-0-3
3214-2406
ระบบการจําแนกพิกดั อัตราศุลกากร
3-0-3
3214-2407
พิธีการเฉพาะเรื่ อง
3-0-3
3214-2408
หลักการค้าระหว่างประเทศ
3-0-3
3214-2409
กฎหมายพาณิ ชย์นาวี
3-0-3
3214*2401 ถึง 3214*2499 รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะด้านของสถานประกอบการ
*-*-*
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
3214-5401
3214-5402
3214-5403
3214-5404
3201-54XX

ชื่ อวิชา
งานตัวแทนออกของ 1
งานตัวแทนออกของ 2
งานตัวแทนออกของ 3
งานตัวแทนออกของ 4
งานตัวแทนออกของ …

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

2.3.5 สาขางานการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์
ให้เรี ยนรายวิชา 3214-2501 ถึงรายวิชา 3214-2502 รวม 2 รายวิชา และเลือกเรี ยนรายวิชา
ต่อไปนี้จนครบหน่วยกิตที่กาํ หนด
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
3214-2501
เทคโนโลยีการจัดการคลังสิ นค้าพื้นฐาน
2-2-3
3214-2502
เทคโนโลยีการจัดการคลังสิ นค้าอัตโนมัติ
2-2-3
3214-2503
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ในงานจัดส่ งแบบด่วน
2-2-3
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รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
3214-2504
เทคโนโลยีการส่ งออกและนําเข้า
3-0-3
3214-2505
การจัดการเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบงานคลังสิ นค้า
3-0-3
3214-2506
อุปกรณ์และสิ่ งอํานวยความสะดวกในงานโลจิสติกส์
2-2-3
3214-2507
ปฏิบตั ิการใช้รถยก
2-2-3
3214-2508
ปฏิบตั ิการขนส่ งทางคอนเทนเนอร์
2-2-3
3214*2101 ถึง 3214*2199 รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะด้านของสถานประกอบการ*-*-*
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
3214-5501
งานการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 1
*-*-*
3214-5502
งานการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2
*-*-*
3214-5503
งานการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 3
*-*-*
3214-5504
งานการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 4
*-*-*
3214-55XX งานการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์ …
*-*-*
สําหรับรายวิชาในการศึกษาระบบทวิภาคีไม่นอ้ ยกว่า 12หน่ วยกิตนั้น ให้สถานศึกษาร่ วมวิเคราะห์
ลักษณะงานของสถานประกอบการรัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานของรัฐ เพื่อนํามากําหนดจุดประสงค์รายวิชา
สมรรถนะรายวิชาและคําอธิ บายรายวิชาที่สอดคล้องกันระหว่างสมรรถนะวิชาชีพสาขางานกับลักษณะการ
ปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการ รวมทั้งจํานวนหน่วยกิตและเวลาที่ใช้ในการฝึ กอาชีพในแต่ละรายวิชา
เพื่อนําไปจัดทําแผนการฝึ กอาชีพ การวัดและการประเมินผลการปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะรายวิชา ทั้งนี้ โดยให้ใช้เวลาฝึ กในสถานประกอบการไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมง มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
2.4 ฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 3214-8001 หรื อรายวิชา 3214-8002และ 3214-8003
รหัสวิชา
3214-8001
3214-8002
3214-8003

ชื่ อวิชา

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

ฝึ กงาน
ฝึ กงาน 1
ฝึ กงาน 2
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2.5 โครงการพัฒ นาทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 3214-8501 หรื อรายวิชา 3214-8502และ 3214-8503
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3214-8501
โครงการ
3214-8502
โครงการ 1
3214-8503
โครงการ 2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่ น้อยกว่ า

6

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

หน่ วยกิต

ให้เลือกเรี ยนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาที่เสนอแนะ หรื อเลือกเรี ยนจากรายวิชาใน
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งพุทธศักราช 2557ทุกประเภทวิชาสาขาวิชาและหมวดวิชาโดยต้องไม่
เป็ นรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว และต้องไม่เป็ นรายวิชาที่กาํ หนดให้ศึกษาโดยไม่นบั หน่ วยกิตรวมในเกณฑ์
การสําเร็ จการศึกษา
รหัสวิชา
3200-9001
3214-9001
3214-9002
3214-9003
3214-9004
3000-9201
3000-9202
3000-9203
3000-9204
3000-9205
3000-9206
3000-9207
3000-9208
3000-9209
3000-9210
3000-9211
3000-9212

ชื่ อวิชา
กฎหมายธุรกิจ
การจัดการความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
ระบบบรรจุภณ
ั ฑ์สาํ หรับโลจิสติกส์
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
การบริ หารการผลิต
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
การสนทนาภาษาจีนสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
การสนทนาภาษาญี่ปุ่นสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
การสนทนาภาษาเกาหลีสาํ หรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
การสนทนาภาษาเวียดนามสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
การสนทนาภาษาอินโดนีเซียสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซี ย
การสนทนาภาษามลายูสาํ หรับการทํางาน
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ท-ป-น
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3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
2-0-2
2-0-2
2-0-2
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2-0-2
2-0-2
2-0-2
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2-0-2

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

รหัสวิชา
3000-9213
3000-9214
3000-9215
3000-9216
3000-9217
3000-9218
3000-9219
3000-9220
3000-9221
3000-9222
3000-9223
3000-9224
3000-9225
3000-9226

ชื่ อวิชา
ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
การสนทนาภาษาพม่าสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
การสนทนาภาษาเขมรสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมลาว
การสนทนาภาษาลาวสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์
การสนทนาภาษาฟิ ลิปิโนสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
การสนทนาภาษารัสเซียสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
การสนทนาภาษาเยอรมันสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
การสนทนาฝรั่งเศสสําหรับการทํางาน

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ )
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3000-2001
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
3000-2002
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
3000-2003
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
3000-2004
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
3000-2005
กิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม
3000*2001ถึง3000*2004
กิจกรรมที่สถานศึกษาหรื อสถานประกอบการจัด
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คําอธิบายรายวิชา
วิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชีพ
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
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คําอธิบายรายวิชา
วิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชีพ
รหัสวิชา
3200-0001
3200-0002
3200-0003
3200-0008
3200-0011

ชื่ อวิชา
หลักการบัญชีเบื้องต้น 1
หลักการขาย
การเป็ นผูป้ ระกอบการ
เครื่ องใช้สาํ นักงานและการพิมพ์เอกสาร
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ
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3200-0001

หลักการบัญชีเบื้องต้ น 1
(Principles of Accounting 1)

2-2 -3

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการจัดทําบัญชีของกิจการเจ้าของคนเดียว
ประเภทธุรกิจบริ การ
2. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานบัญชีของกิจการเจ้าของคนเดียว ประเภทธุรกิจบริ การ
3. มีคุณลักษณะนิสยั ที่พึงประสงค์ และมีเจตคติที่ดี ในการประกอบอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการบัญชีสาํ หรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจบริ การ
2. ปฏิบตั ิงานบัญชีสาํ หรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจบริ การตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ ความรู ้เบื้องต้นทางการบัญชี แม่บทการบัญชี สมการบัญชี การวิเคราะห์
รายการค้า การบันทึกบัญชี ในสมุดบันทึกรายการขั้นต้น ผ่านรายการไปบัญชี แยกประเภทการจัดทํางบ
ทดลองกระดาษทําการรายการปรับปรุ ง การปิ ดบัญชี และการจัดทํางบการเงินของกิ จการเจ้าของคนเดี ยว
ประเภทธุรกิจบริ การ
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3200-0002

หลักการขาย
(Principle of Selling)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการขายและความรู ้พ้นื ฐานงานขาย
2. มีทกั ษะเกี่ยวกับการวางแผนกระบวนการขาย
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในอาชีพขาย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการขายและความรู ้พ้นื ฐานงานขาย
2. วางแผนการขายตามกระบวนการ
3. แสดงเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในอาชีพขาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับหลักการขาย คุณสมบัติและจรรยาบรรณของนักขาย กระบวนการขายการแสวงหา
ลูกค้า การเตรี ยมตัวก่อนการเข้าพบ การเข้าพบ การเสนอขายและการสาธิ ต การตอบข้อโต้แย้ง การปิ ดการ
ขาย การติดตามและประเมินผลการขาย การบริ การก่อนและหลังการขาย โอกาสความก้าวหน้าของนักขาย
และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานขาย

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชายบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

3200–0003

การเป็ นผู้ประกอบการ
(Entrepreneurship)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับ การวางแผนเป้าหมายชีวิต การเป็ นผูป้ ระกอบการ การจัดการทางการเงิน
รู ปแบบธุรกิจ กฎหมาย และภาษีที่เกี่ยวข้อง
2. มีทกั ษะในการจัดทําแผนธุรกิจอย่างง่าย โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. มีเจตคติที่ดีต่อการเป็ นผูป้ ระกอบการ และมีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ
รอบคอบ ขยัน ประหยัดและอดทน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการวางแผนเป้าหมายชีวิต การเป็ นผูป้ ระกอบการ การจัดการทางการเงิน
รู ปแบบธุรกิจ แผนธุรกิจ จรรยาบรรณนักธุรกิจ กฎหมาย และภาษีที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทําแผนธุรกิจอย่างง่ายตามรู ปแบบธุรกิจ
3. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผน และดําเนินงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนเป้าหมายชีวิต คุณลักษณะและทักษะที่จาํ เป็ นสําหรับการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ การหาเงิน การออมเงิน และการลงทุน การจัดตั้งธุรกิจรู ปแบบต่างๆ การจัดทําแผนธุรกิจ
จรรยาบรรณของนักธุรกิจกฎหมาย และภาษีที่เกี่ยวกับการเป็ นผูป้ ระกอบการและการประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการเป็ นผูป้ ระกอบการ
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3200–0008

เครื่ องใช้ สํานักงานและการพิมพ์เอกสาร
(Office Equipment and Document typing)

2 -3-3

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้เข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้เครื่ องใช้สาํ นักงานและการพิมพ์เอกสาร
2. มีทกั ษะการใช้เครื่ องใช้สาํ นักงานและการพิมพ์เอกสาร
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการใช้เครื่ องใช้สาํ นักงานและการพิมพ์เอกสาร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ความเข้าใจในการใช้เครื่ องใช้สาํ นักงานและการพิมพ์เอกสาร
2. ประยุกต์ใช้เครื่ องใช้สาํ นักงานตามขั้นตอน
3. พิมพ์เอกสารรู ปแบบต่าง ๆ
4. แสดงเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้เครื่ องใช้สาํ นักงานและการพิมพ์เอกสาร การพิมพ์หนังสื อราชการ
จดหมายธุ ร กิ จ บัน ทึ ก รายงาน แบบฟอร์ ม และเอกสารอื่ น ๆ ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษและการ
บํารุ งรักษาเครื่ องใช้สาํ นักงาน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชายบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

3200-0011

คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศในงานธุรกิจ
(Computer and Information in Business)

2-2-3

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในงานธุรกิจ
2. มีทกั ษะการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
3. มีทกั ษะการใช้อินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ
4. มีคุณลักษณะนิสยั ที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในงานธุรกิจ
2. ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป และอินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศในงานธุ รกิจการใช้โปรแกรม
ประมวลผลคําการใช้โปรแกรมตารางทําการการใช้โปรแกรมการนําเสนอผลงานการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล
การใช้อินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชายบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ กลุ่มทักษะวิชาชีพ พืน้ ฐาน
 กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
กลุ่มบริหารและจัดการวิชาชีพ
3001–1001
การบริ หารงานคุณภาพในองค์การ
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
3001–2001
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
 กลุ่มทักษะวิชาชีพ พืน้ ฐาน ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
3200-1001
หลักเศรษฐศาสตร์
3200-1002
หลักการจัดการ
3200-1003
หลักการตลาด

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

3-0-3
2-2-3
3-0-3
2-2-3
3-0-3

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

 กลุ่มทักษะวิชาชีพ พืน้ ฐาน หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
กลุ่มบริหารและจัดการวิชาชีพ
3001-1001

การบริหารงานคุณภาพในองค์ การ
(Quality Administration in Organization)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการองค์การ หลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต หลักการเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพการทํางาน และการประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ
2. สามารถวางแผนการจัดการงานอาชีพ โดยประยุกต์ใช้หลักการจัดการองค์การ การเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพขององค์การ และกิจกรรมการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการจัดการงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน
ประหยัดอดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการจัดการองค์การ การบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
การจัดการความเสี่ ยง การจัดการความขัดแย้ง การเพิ่มประสิ ทธิภาพการทํางาน
2. วางแผนการจัดการองค์การ และเพิ่มประสิ ทธิภาพขององค์การตามหลักการ
3. กําหนดแนวทางจัดการความเสี่ ยง และความขัดแย้งในงานอาชีพตามสถานการณ์
4. เลือกกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการทํางานตามหลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
5. ประยุกต์ใช้กิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการจัดการงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดองค์การ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพขององค์การ การบริ หารงานคุณภาพและเพิ่ม
ผลผลิตการจัดการความเสี่ ยง การจัดการความขัดแย้งในองค์การ กลยุทธ์การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทํางาน
การนํากิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชายบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
3001-2001

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
(Information Technology for Works)

2-2-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศการสื บค้นและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
2. สามารถสื บค้น จัดเก็บ ค้นคืน ส่ งผ่าน จัดดําเนินการข้อมูลสารสนเทศ นําเสนอและสื่ อสาร
ข้อมูลสารสนเทศในงานอาชี พโดยใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ โทรคมนาคม และโปรแกรมสําเร็ จรู ปที่
เกี่ยวข้อง
3. มีคุณธรรม จริ ยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัด
การอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสื บค้น จัดดําเนินการและสื่ อสารข้อมูล
สารสนเทศในงานอาชี พ โดยใช้ค อมพิว เตอร์ อุ ป กรณ์ โ ทรคมนาคม ระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิว เตอร์ แ ละ
สารสนเทศ และโปรแกรมสําเร็ จรู ปที่เกี่ยวข้อง
2. ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมในการสื บค้นและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศผ่าน
ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
3. จัดเก็บ ค้นคืน ส่ งผ่านและจัดดําเนินการข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
4. นําเสนอและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และ
สารสนเทศ การสื บค้นข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บ ค้นคืน ส่ งผ่านและจัดดําเนิ นการข้อมูลสารสนเทศ
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการนําเสนอและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

 กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
3200–1001

หลักเศรษฐศาสตร์
(Principles of Economics)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักเศรษฐศาสตร์
2. สามารถนําแนวทางคิดทางเศรษฐศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3. เห็นคุณค่าและความสําคัญของหลักเศรษฐศาสตร์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ท่ีสาํ คัญต่อการดําเนินธุรกิจ
2. ประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์ไปใช้ในงานอาชีพและชีวิตประจําวัน
3. ปฏิบตั ิงานด้วยความมีคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความรู ้ทวั่ ไปทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน และการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์ อุปทาน
และภาวะดุลยภาพของตลาด ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ทฤษฎี การ
ผลิต ต้นทุน รายรับและกําไรจากการผลิต การกําหนดราคาสิ นค้าในตลาดประเภทต่าง ๆ รายได้ประชาชาติ
องค์ประกอบและการกําหนดรายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร การคลังรัฐบาล การค้าระหว่าง
ประเทศ เงิ นเฟ้ อ เงิ นฝื ด และการแก้ปัญหาเศรษฐกิ จมหภาค วัฎจักรเศรษฐกิ จ การพัฒนาเศรษฐกิ จและ
การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชายบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

3200–1002

หลักการจัดการ
(Principles of Management)

2-2-3

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่การจัดการ หลักการจัดการสมัยใหม่การเปลี่ยนแปลงพัฒนาองค์การ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ และจริ ยธรรมในการจัดการ
2. มีทกั ษะในการจัดการมาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพสาขาต่างๆ
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหน้าที่การจัดการหลักการจัดการสมัยใหม่การเปลี่ยนแปลงพัฒนา
องค์การเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ และจริ ยธรรมในการจัดการ
2. จัดการงานอาชีพตามหลักการ กระบวนการและจริ ยธรรม
3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
4. เห็นคุณค่าของการจัดการในงานอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดการ หลักการจัดการสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงพัฒนาองค์การ
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการ จริ ยธรรมในการจัดการ กรณี ศึกษาการจัดการ การประยุกต์
หลักการจัดการในงานอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

3200-1003

หลักการตลาด
(Principle of Marketing)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับความรู ้พ้นื ฐานการตลาด
2. มีทกั ษะในการกําหนดส่ วนประสมการตลาด
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการดําเนินงานการตลาด
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับพื้นฐานการตลาด
2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดและพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคตามสถานการณ์
3. กําหนดส่ วนประสมการตลาดตามหลักการ
4. แสดงเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการดําเนินงานการตลาด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความรู ้พ้นื ฐานการตลาด แนวความคิดทางการตลาด หน้าที่ทางการตลาดการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ การแบ่งส่ วนตลาด ตลาด
เป้ าหมาย ผลิตภัณฑ์และการกําหนดตําแหน่ งผลิตภัณฑ์ การกําหนดราคา การจัดจําหน่าย และการส่ งเสริ ม
การตลาด เทคโนโลยีทางการตลาด และจรรยาบรรณนักการตลาด
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สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
3214-2001
3214-2002
3214-2003
3214-2004
3214-2005
3214-2006
3214-2007

โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์
การบริ หารระบบข้อมูลสําหรับโลจิสติกส์
หลักการจัดซื้อ
คลังสิ นค้าและศูนย์กระจายสิ นค้า
การจัดการการขนส่ ง
หลักการนําเข้าและส่ งออก

3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
สาขางานการจัดการโลจิสติกส์
3214-2101
การจัดการโลจิสติกส์เชิงธุรกิจ
3214-2102
การจัดการสิ นค้าคงคลังในงานโลจิสติกส์
3214-2103
การขนส่ งในงานโลจิสติกส์
3214-2104
เครื่ องมือและอุปกรณ์ในงานโลจิสติกส์
3214-2105
เทคโนโลยีในงานโลจิสติกส์
3214-2106
โซ่อุปทานและโลจิสติกส์เพือ่ สิ่ งแวดล้อม
3214-2107
การวิจยั ในงานโลจิสติกส์
สาขางานการจัดการการขนส่ ง
3214-2201
การบริ หารเส้นทางการขนส่งสิ นค้า
3214-2202
การจัดการเอกสารเพื่อการขนส่ ง
3214-2203
การใช้และบํารุ งรักษาเครื่ องมือและพาหนะในการขนส่ ง
3214-2204
การจัดการต้นทุนการขนส่ ง
3214-2205
การจัดวางและเคลื่อนย้ายสิ นค้า
3214-2206
เทคโนโลยีในการขนส่ ง
3214-2207
กฎหมายการขนส่ ง
3214-2208
การประกันภัยการขนส่ ง
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3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

สาขางานการจัดการคลังสิ นค้ า
3214-2301
สิ นค้าและบรรจุภณ
ั ฑ์
3214-2302
การจัดการพื้นที่คลังสิ นค้า
3214-2303
เครื่ องมือและอุปกรณ์คลังสิ นค้า
3214-2304
เทคโนโลยีในงานคลังสิ นค้า
3214-2305
การจัดการสิ นค้าคงคลัง
3214-2306
การจัดการเอกสารในคลังสิ นค้า
3214-2307
การจัดการต้นทุนคลังสิ นค้า
สาขางานตัวแทนออกของ
3214-2401
พิธีการนําเข้าและส่ งออกสิ นค้า
3214-2402
การขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศ
3214-2403
สิ ทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร
3214-2404
การตรวจปล่อยสิ นค้า
3214-2405
กฎหมายเกี่ยวกับการนําเข้าและส่ งออก
3214-2406
ระบบการจําแนกพิกดั อัตราศุลกากร
3214-2407
พิธีการเฉพาะเรื่ อง
3214-2408
หลักการค้าระหว่างประเทศ
3214-2409
กฎหมายพาณิ ชย์นาวี
สาขางานการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์
3214-2501
เทคโนโลยีการจัดการคลังสิ นค้าพื้นฐาน
3214-2502
เทคโนโลยีการจัดการคลังสิ นค้าอัตโนมัติ
3214-2503
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ในงานจัดส่ งสิ นค้าแบบด่วน
3214-2504
เทคโนโลยีการส่ งออกและนําเข้า
3214-2505
การจัดการเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบงานคลังสิ นค้า
3214-2506
อุปกรณ์และสิ่ งอํานวยความสะดวกในงานโลจิสติกส์
3214-2507
ปฏิบตั ิการใช้รถยก
3214-2508
ปฏิบตั ิการขนส่ งทางคอนเทนเนอร์
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3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
2-2-3
2-2-3
3-0-3
2-2-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
3-0-3
3-0-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
3214-2001

โลจิสติกส์ และโซ่ อุปทาน
(Logistics and Supply Chain)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
2. มีทกั ษะในการนําหลักการ และกระบวนการของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานไป
ประยุกต์ใช้ในการทํางาน
3. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
2. วางแผนการดําเนินธุรกิจโดยใช้กระบวนการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3. แก้ไขปัญหาการดําเนินธุรกิจด้วยกระบวนการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
4. ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในการปฏิบตั ิงานโลจิสติกส์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเบื้องต้นความสําคัญของ
ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานต่อระบบเศรษฐกิจและองค์กร บทบาทของโลจิสติกส์ในการจัดการโซ่
อุปทานกิจกรรมในระบบโลจิสติกส์ ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง และแนวโน้มของโลจิสติกส์ต่อระบบ
เศรษฐกิจ
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สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

3214-2002

การจัดการต้ นทุนโลจิสติกส์
(Logistics Cost Management)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของต้นทุนโลจิสติกส์
2. มีทกั ษะในการคํานวณต้นทุนระบบกิจกรรมโลจิสติกส์
3. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับองค์ประกอบของต้นทุนโลจิสติกส์
2. คํานวณต้นทุนระบบกิจกรรมโลจิสติกส์
3. วิเคราะห์จุดคุม้ ทุนระบบกิจกรรมโลจิสติกส์
4. แก้ไขปัญหาการดําเนินธุรกิจตามหลักของต้นทุนในระบบโลจิสติกส์
5. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการต้นทุนโลจิสติกส์ในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของต้นทุนในระบบโลจิสติกส์ ระบบต้นทุนของระบบกิจกรรม
โลจิสติกส์ การวิเคราะห์จุดคุม้ ทุนและจัดทํารายงานที่เกี่ยวข้อง
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สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

3214-2003

การบริหารระบบข้ อมูลสํ าหรับโลจิสติกส์
(Information System for Logistics)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบข้อมูลในงานโลจิสติกส์
2. มีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยีในงานโลจิสติกส์ที่เหมาะสม
3. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับระบบข้อมูลในงานโลจิสติกส์
2. วางแผนการใช้เทคโนโลยีในงานโลจิสติกส์ตามหลักการ
3. รวบรวมข้อมูลในงานโลจิสติกส์อย่างเป็ นระบบ
4. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการบริ หารข้อมูลในงานโลจิสติกส์อย่างมีประสิ ทธิภาพ
และปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับการไหลเวียนของข้อมูลสําหรับโลจิสติกส์ ในระบบ Barcodeระบบ RF (Radio
Frequency)ระบบ RFID (Radio Frequency Identification) ระบบ ERP(Enterprise Resources Planning)
ร ะ บ บ WMS (Warehouse Management System) ร ะ บ บ TMS (Transportation Management System)
แนวโน้มการพัฒนาด้านเทคโนโลยีในอนาคต การใช้ประโยชน์ของข้อมูลต่างๆ จากระบบเทคโนโลยีในการ
บริ หารจัดการระบบโลจิสติกส์
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สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

3214-2004

หลักการจัดซื้อ
(Principle of Purchasing)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดซื้อ
2. มีทกั ษะในการกําหนดจุดสัง่ ซื้อและปริ มาณสิ นค้า
3. มีทกั ษะการเลือกใช้เอกสารตามประเภทของการจัดซื้อ
4. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดซื้อ
2. วางแผนการจัดซื้อเพื่อใช้ในการดําเนินงานแต่ละประเภท
3. ดําเนินการจัดซื้อโดยใช้หลักคุณธรรม จริ ยธรรม
4. ควบคุมสิ นค้าคงคลังตามหลักการ
5. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานการจัดซื้อ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ ส่ วนประกอบ วัสดุ สิ นค้ากึ่งสําเร็ จรู ป
ระเบียบวิธีการจัดซื้อ เทคนิคการเจรจาต่อรอง การกําหนดปริ มาณการจัดซื้อ เวลาการจัดซื้อ การเลือกและ
หาแหล่งซื้อ การควบคุมสิ นค้าคงคลัง การตัดสิ นใจการผลิตหรื อเลือกซื้อ วิธีการควบคุมและประเมินผล
การจัดซื้อ
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สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

3214-2005

คลังสิ นค้ าและศูนย์ กระจายสิ นค้ า
(Warehouse and Distribution Center)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับคลังสิ นค้าและศูนย์กระจายสิ นค้า
2. มีทกั ษะในการเลือกทําเลที่ต้ งั คลังสิ นค้าและศูนย์กระจายสิ นค้า
3. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับคลังสิ นค้าและศูนย์กระจายสิ นค้า
2. วางแผนการจัดการคลังสิ นค้าและศูนย์กระจายสิ นค้าตามหลักการ
3. แก้ไขปัญหาการดําเนินงานด้านคลังสิ นค้าและศูนย์กระจายสิ นค้า
4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบตั ิงานคลังสิ นค้าและศูนย์กระจายสิ นค้
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับคลังสิ นค้าและศูนย์กระจายสิ นค้า การเลือกทําเลที่ต้ งั การดําเนินงานในคลังสิ นค้า
และศูนย์กระจายสิ นค้า การใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการจัดการคลังสิ นค้าและศูนย์กระจายสิ นค้า

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

3214-2006

การจัดการการขนส่ ง
(Transportation Management)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการการขนส่ งสิ นค้า
2. มีทกั ษะในการวางแผนการจัดการการขนส่ งสิ นค้า
3. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการจัดการการขนส่ งสิ นค้า
2. วางแผนการจัดการการขนส่งสิ นค้าตามหลักการ
3. จัดการเอกสารการจัดการขนส่ งสิ นค้าตามกระบวนการ
4. เลือกใช้อุปกรณ์และยานพาหนะในการขนส่ งตามกระบวนการ
5. แก้ไขปัญหาการจัดการการขนส่ งเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ
6. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการการจัดการเพื่อเพิม่ ประสิ ทธิภาพในงานโลจิสติกส์
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การจัด การการขนส่ ง สิ น ค้า รู ป แบบการขนส่ ง แต่ ล ะประเภท องค์ป ระกอบ
ในการขนส่ งสิ นค้า กระบวนการจัดการการขนส่ งและการกระจายสิ นค้า การจัดการเกี่ยวกับเอกสารและ
โปรแกรมสํา เร็ จ รู ป ที่ เ กี่ ย วข้อ งการจัด การอุ ป กรณ์ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การขนส่ ง การเลื อ กใช้ย านพาหนะ
ในการขนส่ ง

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชายบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

3214-2007

หลักการนําเข้ าและส่ งออก
(Import and Export)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการนําเข้าและส่ งออกสิ นค้า
2. มีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อสัญญา อนุสญ
ั ญาของการซื้อขายสิ นค้าและการบริ การ
ระหว่างประเทศ
3. มีทกั ษะในการใช้เอกสารในการนําเข้าและส่ งออกให้เหมาะสมกับรู ปแบบการขนส่ ง
4. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการนําเข้าและส่ งออกสิ นค้า
2. เลือกใช้เอกสารตามกระบวนการของการนําเข้าและส่ งออกสิ นค้า
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในด้านการนําเข้าและส่ งออกสิ นค้า
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการนําเข้าและส่ งออกสิ นค้า เอกสารที่เกี่ยวข้องในการนําเข้า
และส่ งออก ระบบเลตเตอร์ ออฟเครดิ ต(Letter of Credit : L/C) ระบบภาษี และพิธีการศุ ลกากรระหว่าง
ประเทศ กลไกของระบบการค้าและธุ รกิจระหว่างประเทศ กฎหมาย ข้อสัญญา อนุ สัญญาของการซื้ อขาย
สิ นค้าและการบริ การระหว่างประเทศตามกฎเกณฑ์ขององค์กรและกลุ่มเศรษฐกิ จที่เกี่ ยวข้องกับการค้า
ระหว่างประเทศ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
สาขางานการจัดการโลจิสติกส์
3214-2101
การจัดการโลจิสติกส์ เชิงธุรกิจ
(Business Logistics Management)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความเข้าใจในขอบเขตของธุรกิจในงานโลจิสติกส์ประเภทต่าง ๆ
2. มีทกั ษะในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของโครงสร้างองค์กร กับการจัดการโลจิสติกส์
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการโลจิสติกส์เชิงธุรกิจ
4. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการจัดการโลจิสติกส์เชิงธุรกิจ
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของโครงสร้างองค์กร กับการจัดการโลจิสติกส์
3. แก้ไขปัญหาการจัดการโลจิสติกส์เชิงธุรกิจ
4. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการการจัดการโลจิสติกส์เชิงธุรกิจอย่างมีประสิ ทธิภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ขอบเขตของธุ ร กิ จ ประเภทต่ า ง ๆ การจัด การโลจิ ส ติ ก ส์ กิ จ กรรมโลจิ ส ติ ก ส์
ประสิ ทธิภาพการให้บริ การ การสร้างความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัยการบริ หารความเสี่ ยงต่อกิจกรรมทางโล
จิสติกส์ กระบวนการวางแผน การดําเนิ นการ การควบคุมด้านการจัดการโลจิสติกส์ในองค์กรธุ รกิ จแต่ละ
ประเภท

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชายบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

3214-2102

การจัดการสิ นค้ าคงคลังในงานโลจิสติกส์
(Inventory Managementin Logistics)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการสิ นค้าคงคลัง
2. มีทกั ษะในการตรวจรับ จัดเก็บสิ นค้า
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการสิ นค้าคงคลัง
4. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการจัดการสิ นค้าคงคลังในงานโลจิสติกส์
2. ตรวจรับ และจัดเก็บสิ นค้าคงคลังในงานโลจิสติกส์
3. แก้ไขปั ญหาการตรวจรับ และจัดเก็บสิ นค้าคงคลังในงานโลจิสติกส์
4. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการการจัดการโลจิสติกส์เชิงธุรกิจอย่างมีประสิ ทธิภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับการจัดการสิ นค้าคงคลัง กลุ่มสิ นค้า รู ปแบบการวางแบบ FIFO LIFO การวิเคราะห์
สิ นค้าคงคลังแบบ ABC วิธีการและข้อควรระวังในการจัดเรี ยงเพื่อการตรวจนับ และการจัดเก็บสิ นค้า การ
จัดการสิ นค้าคงคลังแบบทันเวลาพอดี การคํานวณต้นทุนในการจัดเก็บสิ นค้าคงคลัง การเคลื่อนย้ายสิ นค้าคง
คลัง และการจัดทํารายงานที่เกี่ยวข้อง

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

3214-2103

การขนส่ งในงานโลจิสติกส์
(Transportation Management in Logistics)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการการขนส่ งในงานโลจิสติกส์
2. มีทกั ษะในการวางแผนจัดการเส้นทางการขนส่ งในงานโลจิสติกส์
3. ตระหนักถึงความสําคัญต่อการวางแผนจัดการการขนส่ งในงานโลจิสติกส์
4. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการขนส่ งในงานโลจิสติกส์
2. วางแผนจัดการเส้นทางการขนส่ งในงานโลจิสติกส์
3. แก้ไขปัญหาการจัดการเส้นทางการขนส่ งในงานโลจิสติกส์
4. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการการจัดการเส้นทางการขนส่ งในงานโลจิสติกส์
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการการขนส่ งประเภททางบก ทางนํ้า ทางอากาศและการขนส่ งต่อเนื่ องหลาย
รู ป แบบ กระบวนการการขนส่ ง ในงานโลจิ ส ติ ก ส์ ร ะบบการกระจายสิ น ค้า จากคลัง สิ น ค้า ถึ ง ผูบ้ ริ โ ภค
หลักการบริ หารเส้นทางการขนส่ งสิ นค้า การวางแผนและวิเคราะห์เส้นทางการรั บและส่ งสิ นค้า การจัด
เส้นทางและตารางเวลาในการดําเนินงาน ทรัพยากรขนส่ ง การตัดสิ นใจเลือกเส้นทางการขนส่ ง

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชายบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

3214-2104

เครื่ องมือและอุปกรณ์ ในงานโลจิสติกส์
(Material Handling in Logistics)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่ องมือและอุปกรณ์ในงานโลจิสติกส์
2. มีทกั ษะการใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ในงานโลจิสติกส์
3. ตระหนักถึงความสําคัญในการใช้และบํารุ งรักษาเครื่ องมือและอุปกรณ์ในงานโลจิสติกส์
4. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ในงานโลจิสติกส์
2. ใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ในงานโลจิสติกส์ตามกระบวนการ
3. แก้ไขปัญหาการใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ในงานโลจิสติกส์
4. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ในงานโลจิสติกส์
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับเครื่ องมือและอุปกรณ์ในงานโลจิสติกส์ประเภทเครื่ องมือและอุปกรณ์ใน
งานโลจิ ส ติ ก ส์ การจัด เก็ บ การดู แ ลรั ก ษา และความปลอดภัย ในการใช้เ ครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ใ นงาน
โลจิสติกส์ การรายงานและประเมินผลการใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ในงานโลจิสติกส์
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ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

3214-2105

เทคโนโลยีในงานโลจิสติกส์
(Technologyin Logistics)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีในงานโลจิสติกส์
2. มีทกั ษะการใช้เทคโนโลยีในงานโลจิสติกส์
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการใช้เทคโนโลยีในงานโลจิสติกส์
4. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับเทคโนโลยีในงานโลจิสติกส์
2. วางแผนการใช้เทคโนโลยีในงานโลจิสติกส์
3. แก้ไขปั ญหาการใช้เทคโนโลยีในงานโลจิสติกส์
4. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการทางเทคโนโลยีในงานโลจิสติกส์อย่างมีประสิ ทธิภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับเทคโนโลยีในงานโลจิสติกส์ ความหมาย ประวัติ รู ปแบบ และความสําคัญ
ของเทคโนโลยีในงานโลจิ สติกส์ ระบบเทคโนโลยีสําหรั บการวางแผน การตัดสิ นใจในงานโลจิ สติกส์
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานโลจิสติกส์

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชายบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

3214-2106

โซ่ อุปทานและโลจิสติกส์ เพื่อสิ่ งแวดล้อม
(Green Logistics and Supply Chain)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อสิ่ งแวดล้อม
2. มีทกั ษะในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อสิ่ งแวดล้อม
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อสิ่ งแวดล้อม
4. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์เพื่อสิ่ งแวดล้อม
2. วางแผนการใช้กระบวนการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์เพื่อสิ่ งแวดล้อม
3. แก้ไขปัญหากระบวนการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์เพื่อสิ่ งแวดล้อม
4. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ การจัด การโซ่ อุ ป ทานและโลจิ ส ติ ก ส์ เ พื่ อ สิ่ ง แวดล้อ ม มลภาวะ
การเปลี่ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อม กิจกรรมโลจิสติกส์เพื่อสิ่ งแวดล้อม การใช้พลังงานทดแทน แนวโน้มของ
การจัด การโซ่ อุ ป ทานและโลจิ ส ติ ก ส์ เ พื่ อ สิ่ ง แวดล้อ ม เรื่ อ ง 3R, Eco-Drive, Backhauling and Full Truck
Load, Eco-Packaging, Modal shift ฯลฯ
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ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

3214-2107

การวิจัยในงานโลจิสติกส์
(Logistics Research)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนงานวิจยั ในงานโลจิสติกส์
2. มีทกั ษะในการจัดทําเครื่ องมือการวิจยั การวางแผน การเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลผล
และการนําเสนอ
3. ตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจยั ในงานโลจิสติกส์
4. มีคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการการวิจยั ในงานโลจิสติกส์
2. จัดทําเครื่ องมือ วางแผน เก็บรวบรวมข้อมูล แปลผล และนําเสนอผลงานวิจยั
3. แก้ไขปั ญหาของธุรกิจด้วยกระบวนการวิจยั ในงานโลจิสติกส์
4. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการการวิจยั ในงานโลจิสติกส์อย่างมีประสิ ทธิภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับความหมายของการวิจยั ในงานโลจิ สติกส์ ประเภทของการวิจยั ในงานโลจิ สติกส์
หลักการและขั้นตอนในกระบวนการวิจยั เครื่ องมือทางการวิจยั ขอบเขตการวิจยั การวางแผนการวิจยั การ
เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูล การนําเสนอและรายงานผลการวิจยั
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ประเภทวิชายบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

สาขางานการจัดการขนส่ ง
3214-2201
การบริหารเส้ นทางการขนส่ งสิ นค้า
(Transportation Lines Management)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับการบริ หารเส้นทางการขนส่ งสิ นค้า
2. มีทกั ษะในการจัดการเส้นทางการขนส่ งสิ นค้า
3. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการบริ หารเส้นทางการขนส่ งสิ นค้า
2. วางแผนการจัดการเส้นทางการขนส่ งสิ นค้าในการดําเนินธุรกิจ
3. แก้ไขปั ญหาการจัดการเส้นทางการขนส่ งสิ นค้าตามหลักการ
4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบตั ิงานการจัดการเส้นทางการขนส่ งสิ นค้า
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับเส้นทางการขนส่ งหลักการและกระบวนการในการบริ หารเส้นทางการขนส่ งสิ นค้า
การวางแผนและวิเคราะห์เส้นทางการรั บและส่ งสิ นค้า การจัดเส้นทางและตารางเวลาในการดําเนิ นงาน
ทรั พ ยากรขนส่ งการตั ด สิ นใจเลื อ กเส้ น ทางการขนส่ ง และการนํ า เทคโนโลยี ม าประยุ ก ต์ ใ ช้
การบริ หารเส้นทางการขนส่ ง
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ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

3214-2202

การจัดการเอกสารเพื่อการขนส่ ง
(Transportation Document Management)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเอกสารเพือ่ การขนส่ ง
2. มีทกั ษะในการจัดการเอกสารเพื่อการขนส่ ง
3. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการจัดการเอกสารเพือ่ การขนส่ ง
2. จัดการเอกสารเพื่อการขนส่ งสิ นค้าตามหลักการและกระบวนการ
3. แก้ไขปัญหาการจัดการเอกสารเพื่อการขนส่ งตามหลักการ
4. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานการจัดการเอกสาร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเอกสาร รู ปแบบของเอกสารเพื่อการขนส่ งประเภทต่างๆ ประเภทของ
เอกสารในการขนส่ ง ขั้นตอนและกระบวนการของการจัดการเอกสารการจัดเตรี ยมเอกสารในการรับและส่ ง
มอบสิ นค้า และเอกสารประกอบในการขนส่ งอื่น ๆ
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ประเภทวิชายบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

3214-2203

การใช้ และบํารุงรักษาเครื่ องมือและพาหนะในการขนส่ ง
(Utilizing / Maintenance Equipmentand Vehicle for Transportation)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ การบํารุ งรักษาเครื่ องมือและพาหนะในการขนส่ ง
2. มีทกั ษะในการควบคุมการใช้การบํารุ งรักษาเครื่ องมือและพาหนะในการขนส่ ง
3. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการใช้ การบํารุ งรักษาเครื่ องมือและพาหนะในการขนส่ ง
2. วางแผนการใช้ การบํารุ งรักษาเครื่ องมือและพาหนะในการขนส่ งสิ นค้าตามกระบวนการ
3. แก้ไขปั ญหาการใช้ การบํารุ งรักษาเครื่ องมือและพาหนะในการขนส่ งสิ นค้าตามหลักการ
4. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการใช้ การบํารุ งรักษาเครื่ องมือและพาหนะในการขนส่ งสิ นค้า
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการขนส่ ง ประเภทของเครื่ องมือ และพาหนะที่ใช้ในการ ขนส่ งประเภท
ต่างๆประวัติการใช้และบํารุ งรักษา รายงานและประเมินผลการใช้เครื่ องมือและพาหนะในการขนส่ ง

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

3214-2204

การจัดการต้ นทุนการขนส่ ง
(Transportation Cost Management)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการต้นทุนการขนส่ ง
2. มีทกั ษะในการคํานวณต้นทุนการขนส่ งสิ นค้าด้วยระบบต้นทุนกิจกรรมโลจิสติกส์
3. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการจัดการต้นทุนการขนส่ ง
2. คํานวณต้นทุนการขนส่ งสิ นค้าในงานโลจิสติกส์ตามหลักการ
3. วิเคราะห์จุดคุม้ ทุนการขนส่งสิ นค้าตามหลักการ
4. แก้ไขปัญหาการจัดการต้นทุนการขนส่ งสิ นค้า ตามหลักการ
5. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการการจัดการต้นทุนการขนส่ งสิ นค้าอย่างมีประสิ ทธิภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการต้นทุนการขนส่ ง องค์ประกอบของต้นทุนการขนส่ ง การคํานวณต้นทุนการ
ขนส่ งแต่ละประเภทด้วยระบบต้นทุนกิจกรรม การวิเคราะห์จุดคุม้ ทุนการกําหนดราคาการขนส่ ง และการ
จัดทํารายงานที่เกี่ยวข้อง
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ประเภทวิชายบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

3214-2205

การจัดวางและเคลื่อนย้ ายสิ นค้ า
(Material Handling)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความเข้าใจในหลักการและขั้นตอนของการจัดวางและเคลื่อนย้ายสิ นค้า
2. มีทกั ษะในการจัดวางและเคลื่อนย้ายสิ นค้า
3. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนจัดวางและเคลื่อนย้ายสิ นค้า
2. วางแผนการจัดวางและเคลื่อนย้ายสิ นค้าตามหลักการ
3. แก้ไขปั ญหาการจัดวางและเคลื่อนย้ายสิ นค้าในงานโลจิสติกส์
4. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการการจัดวางและเคลื่อนย้ายสิ นค้า
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนการจัดวางและการเคลื่อนย้ายสิ นค้าประเภทต่างๆ สิ นค้าที่ตอ้ ง
ควบคุมอุณหภูมิวตั ถุอนั ตรายแก๊สอาหารและเครื่ องดื่มพลาสติกเคมีภณ
ั ฑ์สินค้าเกษตร โดยใช้เทคนิคในการ
จัดวางและเคลื่อนย้ายแบบต่าง ๆ รู ปแบบการจัดวาง และคํานึงถึงหลักความปลอดภัย
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3214-2206

เทคโนโลยีในการการขนส่ ง
(Transportation Technology)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในการขนส่ งสิ นค้า
2. มีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยีการขนส่ งสิ นค้า
3. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีการขนส่ งสิ นค้า
2. วางแผนโดยการใช้เทคโนโลยีการขนส่ งสิ นค้า
3. แก้ไขปั ญหาการใช้เทคโนโลยีการขนส่ งสิ นค้าตามหลักการ
4. ประยุกต์ใช้ใช้เทคโนโลยีการขนส่ งสิ นค้า
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการขนส่ ง ความหมาย รู ปแบบ และความสําคัญการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ระบบ Barcode EDI และ RFID ในการขนส่ ง
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3214-2207

กฎหมายการขนส่ ง
(Transportation Law)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับของการขนส่ งในรู ปแบบต่าง ๆ
2. มีทกั ษะในการใช้กฎหมายการขนส่ ง
3. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายการขนส่ ง
2. เตรี ยมความพร้อมการดําเนินธุรกิจตามข้อกําหนดของการขนส่ งในรู ปแบบต่าง ๆ
3. แก้ไขปัญหาการดําเนินธุรกิจตามข้อกําหนดของกฎหมายการขนส่ ง
4. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการทางกฎหมายของการขนส่ ง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับของการขนส่ งสิ นค้าและบริ การทางบก ทางนํ้า ทางอากาศ
การขนส่ ง ต่ อ เนื่ อ งหลายรู ป แบบ ความรั บ ผิด ชอบระหว่ า งผูส้ ่ ง สิ น ค้า ผูส้ ั่ ง ซื้ อ ผูร้ ั บ ขนส่ ง และบริ ษ ัท
ั ฑ์ ในกรณี ปกติและกรณี วินาศภัยต่างๆ
ประกันภัยในความชํารุ ด บกพร่ อง สู ญหายของสิ นค้าและพัสดุภณ
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3214-2208

การประกันภัยการขนส่ ง
(Insurance for Transportation)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยการขนส่ ง
2. มีทกั ษะในการเลือกใช้ประกันภัยที่เหมาะสมกับประเภทของการขนส่ ง
3. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการประกันภัยการขนส่ ง
2. เลือกใช้ประกันภัยให้เหมาะสมกับประเภทของการขนส่ ง
3. จัดการเอกสารการประกันภัยตามกระบวนการ
4. แก้ไขปั ญหาการดําเนินธุรกิจตามหลักของการประกันภัยการขนส่ ง
5. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการการประกันภัยการขนส่ ง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับการประกันภัยการขนส่ ง การเลื อกใช้ประกันภัยให้เหมาะสมกับประเภทของการ
ขนส่ ง สิ ท ธิ ป ระโยชน์ แ ละขอบเขตความคุ ้ม ครองตามกรมธรรม์ป ระกัน ภัย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง เอกสารการ
ประกันภัยการขนส่ ง
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สาขางานการจัดการคลังสิ นค้ า
3214-2301
สิ นค้ าและบรรจุภัณฑ์
(Goods and Packaging)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับสิ นค้าและบรรจุภณ
ั ฑ์
2. มีทกั ษะในการตรวจรับสิ นค้าและการแยกบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ชาํ รุ ดเสี ยหาย
3. มีทกั ษะในการเคลื่อนย้ายสิ นค้าภายในคลังสิ นค้า
4. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับสิ นค้าและบรรจุภณ
ั ฑ์
2. ตรวจรับสิ นค้าและการแยกบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ชาํ รุ ดเสี ยหาย
3. เคลื่อนย้ายสิ นค้าด้วยเครื่ องมือชนิดต่าง ๆ
4. แยกหมวดหมู่สินค้าในคลังสิ นค้าตามหลักการ
5. แก้ไขปัญหาการตรวจรับสิ นค้าและการแยกบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ชาํ รุ ดเสี ยหายเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพ
ในการดําเนินธุรกิจ
6. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการเกี่ยวกับสิ นค้าและบรรจุภณ
ั ฑ์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดประเภทของสิ นค้า รู ปแบบของบรรจุภณ
ั ฑ์ในลักษณะต่างๆ ความหมายของ
สัญลักษณ์ต่างๆ บนบรรจุภณ
ั ฑ์ การตรวจรับสิ นค้า การคัดแยกบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ชาํ รุ ด กระบวนการเคลื่อนย้าย
สิ นค้าภายในคลังด้วยเครื่ องมือชนิดต่างๆ การจัดแยกหมวดหมู่ของสิ นค้าในคลังสิ นค้า
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3214-2302

การจัดการพืน้ ทีค่ ลังสิ นค้ า
(Warehousing Area Management)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการพื้นที่คลังสิ นค้า
2. มีทกั ษะในการคํานวณพื้นที่ในการจัดเก็บสิ นค้า
3. มีทกั ษะในการกําหนดตําแหน่งการจัดเก็บและเลือกใช้อุปกรณ์
4. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการจัดการพื้นที่คลังสิ นค้า
2. วางแผน ออกแบบพื้นที่ในการจัดเก็บและการใช้อุปกรณ์ในคลังสิ นค้า
3. เขียนแผนผังและกําหนดเส้นทางเคลื่อนย้ายสิ นค้าตามหลักการ
4. กําหนดตําแหน่งจัดเก็บสิ นค้าตามหมวดหมู่
5. แก้ไขปัญหาพื้นที่การจัดเก็บและเลือกใช้อุปกรณ์ในคลังสิ นค้า
6. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่คลังสิ นค้า
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการจัดพื้นที่คลังสิ นค้า (สํานักงานชั้นวาง พื้นที่) การคํานวณพื้นที่ในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ในคลังสิ นค้า เขียนแผนผังและกําหนดเส้นทางการเคลื่อนย้ายสิ นค้า การรับและขนถ่ายสิ นค้า
ในคลังสิ นค้า จุดขนถ่ายสิ นค้าการกําหนดตําแหน่การจัดเก็บสิ นค้าตามหมวดหมู่และการเลือกใช้อุปกรณ์ใน
การจัดเก็บ
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3214-2303

เครื่ องมือและอุปกรณ์ คลังสินค้ า
(Warehouse Equipments)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์คลังสิ นค้า
2. มีทกั ษะในการใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์คลังสิ นค้า
3. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์คลังสิ นค้า
2. วางแผนการใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์คลังสิ นค้า
3. แก้ไขปั ญหาการใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์คลังสิ นค้า
4. ประยุกต์ใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์คลังสิ นค้าตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์คลังสิ นค้า การจัดประเภทเครื่ องมือเทคโนโลยีโลจิ
สติกส์ การเก็บ การดูแลรักษา และ ความปลอดภัยในการใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ในงานคลังสิ นค้า
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3214-2304

เทคโนโลยีในงานคลังสินค้ า
(Technologyin Warehousing)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความเข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศในงานคลังสิ นค้า
2. มีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยีในงานคลังสิ นค้า
3. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในงานคลังสิ นค้า
2. วางแผนการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานคลังสิ นค้า
3. แก้ไขปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานคลังสิ นค้า เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิภาพ
ในการดําเนินธุรกิจ
4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานคลังสิ นค้าตามหลักและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในงานคลังสิ นค้า ความหมาย รู ปแบบ และความสําคัญการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานคลังสิ นค้า
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3214-2305

การจัดการสิ นค้ าคงคลัง
(Inventory Management)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการสิ นค้าคงคลัง
2. มีทกั ษะในการจัดการสิ นค้าคงคลัง
3. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการจัดการสิ นค้าคงคลัง
2. ตรวจรับสิ นค้าคงคลัง และวางแผนระบบการจัดเก็บสิ นค้าคงคลัง
3. แก้ไขปัญหาการจัดเก็บสิ นค้าคงคลัง เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ
4. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการจัดการสิ นค้าคงคลัง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการจัดการสิ นค้าคงคลัง กลุ่มสิ นค้า รู ปแบบการจัดวาง (FIFO LIFO) วิธีการ
และข้อควรระวังในการจัดเรี ยงเพื่อการตรวจนับและการจัดเก็บสิ นค้า การจัดการสิ นค้าคงคลัง การคํานวณ
การเคลื่อนย้ายสิ นค้าคงคลังและการจัดทํารายงานที่เกี่ยวข้อง

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

3214-2306

การจัดการเอกสารในคลังสินค้ า
(Document Management in Warehouse)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเอกสารในคลังสิ นค้า
2. มีทกั ษะในการจัดการเอกสารในคลังสิ นค้าอย่างเป็ นระบบ
3. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการจัดการเอกสารในคลังสิ นค้า
2. จัดการเอกสารเป็ นไปตามมาตรฐานระบบเอกสาร
3. แก้ไขปั ญหาการจัดการเอกสารในคลังสิ นค้า
4. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการจัดการเอกสารในคลังสิ นค้า
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเอกสารในคลังสิ นค้า ใบสัง่ ซื้อสิ นค้า (P/O) ใบกํากับสิ นค้า (Invoice) ใบส่ ง
สิ นค้า (D/O) เอกสารในการตรวจนับ เอกสารในการนําส่ งคลังสิ นค้า

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชายบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

3214-2307

การจัดการต้ นทุนคลังสิ นค้ า
(Warehouse cost Management)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการต้นทุนคลังสิ นค้า
2. มีทกั ษะในการคํานวณต้นทุนคลังสิ นค้า
3. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการจัดการต้นทุนคลังสิ นค้า
2. คํานวณต้นทุนกิจกรรมการจัดการคลังสิ นค้าตามหลักการ
3. กําหนดราคาการจัดเก็บสิ นค้าในคลังสิ นค้า
4. แก้ไขปัญหาการจัดการต้นทุนคลังสิ นค้า
5. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการจัดการต้นทุนคลังสิ นค้าอย่างมีประสิ ทธิภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การจัด การต้น ทุ น คลัง สิ น ค้า องค์ ป ระกอบของต้น ทุ น การจัด เก็ บ สิ น ค้า
แต่ละประเภทในคลังสิ นค้า การคํานวณต้นทุนการจัดเก็บสิ นค้าแต่ละประเภทด้วยระบบต้นทุนกิจกรรมการ
วิเคราะห์จุดคุม้ ทุน การกําหนดราคาการจัดเก็บสิ นค้าในคลังสิ นค้าและการจัดทํารายงานที่เกี่ยวข้อง

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

สาขางานตัวแทนออกของ
3214-2401
พิธีการนําเข้ าและส่ งออกสิ นค้ า
(Shipping Import-Export)

2-2-3

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความเข้าใจในภาพรวมเกี่ยวกับ PAPERLESS และ E-CUSTOMS
2. มีทกั ษะในการจําแนกสิ นค้าตามพิกดั การจัดทําใบขนส่ งสิ นค้าขาออกและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ตามพิธีการศุลกากร
3. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักและพิธีการนําเข้าและส่ งออกสิ นค้า
2. จําแนกสิ นค้าตามพิกดั การจัดทําใบขนส่งสิ นค้าขาออกและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามพิธีการ
ศุลกากร
3. คํานวณภาษีประเภทต่าง ๆ ตามหลักการ
4. แก้ไขปัญหาการดําเนินงานตามพิธีการศุลกากร เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ
5. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการพิธีการนําเข้าและส่ งออกอย่างมีประสิ ทธิภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับหลักเกณฑ์การจําแนกสิ นค้าตามพิกดั และพิธีการอื่นๆ การจัดทําใบขน
สิ น ค้า ขาเข้า และใบขนสิ น ค้า ขาออก การคิ ด คํา นวณภาษี ป ระเภทต่ า งๆ การปฏิ บ ัติ พิ ธี ก ารในระบบ
PAPERLESSE-CUSTOMS และการจัดเตรี ยมเอกสารประกอบ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชายบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

3214-2402

การขนส่ งสิ นค้ าระหว่ างประเทศ
(Transportation for InternationalTrade)

2-2-3

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความเข้าใจในวิธีการขนส่ งสิ นค้าทางบก ทางเรื อ ทางอากาศ และการขนส่ งต่อเนื่องหลาย
รู ปแบบ
2. มีทกั ษะในการเลือกใช้รูปแบบการขนส่ งได้เหมาะสมและดําเนินการด้านเอกสารต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง
3. ตระหนักถึงปั ญหาและข้อจํากัดของการขนส่ งในรู ปแบบต่างๆ
4. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศ
2. เลือกใช้รูปแบบการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศ และดําเนินการด้านเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. แก้ไขปัญหาการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศ เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ
4. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศอย่างมีประสิ ทธิภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับวิธีการขนส่ งสิ นค้าทางบก ทางเรื อ ทางอากาศ และการขนส่ งต่อเนื่องหลาย
รู ปแบบ เลือกประเภทบรรจุภณ
ั ฑ์ ยานพาหนะ การประกันภัย ให้เหมาะสม เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ ง
อัตราและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ ง

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

3214-2403

สิ ทธิประโยชน์ ทางด้ านภาษีอากร
(TaxIncentives)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับสิ ทธิประโยชน์ของผูป้ ระกอบการตามกฎหมาย
2. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การใช้สิทธิประโยชน์ดา้ นภาษีอากร
3. ตระหนักถึงความสําคัญของสิ ทธิประโยชน์ที่จะได้รับตามกฎหมาย
4. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเจตคติท่ีดีในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับสิ ทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร
2. ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในการใช้สิทธิประโยชน์ดา้ นภาษีอากร
3. แก้ไขปัญหาการใช้สิทธิประโยชน์ดา้ นภาษีอากร เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ
4. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการสิ ทธิประโยชน์ดา้ นภาษีอากรอย่างมีประสิ ทธิภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ ทางด้า นภาษี อากรตามกฎหมาย พันธกรณี และข้อตกลงระหว่าง
ประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้านกฎหมายศุลกากร กฎหมายส่ งเสริ มการลงทุน กฎหมายการนิ คมอุตสาหกรรม
ข้อตกลง GATT FTA ขอบเขตและกําหนดเวลาของการใช้สิทธิประโยชน์ตามรู ปแบบต่างๆ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชายบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

3214-2404

การตรวจปล่อยสิ นค้ า
(Clearance Audit)

2-2-3

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความเข้าใจกับบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศ การจัดเรี ยงสิ นค้า
รถขนสิ นค้าชนิดต่างๆ
2. มีทกั ษะในการจัดการและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น
ในระหว่างการเคลื่อนย้ายสิ นค้า
3. มีทกั ษะในการตรวจสอบเอกสารและสิ นค้า
4. ตระหนักถึงความสําคัญของการป้องกันปั ญหาและความผิดพลาดที่อาจจะเกิดกับสิ นค้า
5. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการตรวจปล่อยสิ นค้า
2. วางแผนจัดการการตรวจปล่อยสิ นค้า ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแก้ไขปั ญหา
ที่เกิดขึ้นในระหว่างการเคลื่อนย้ายสิ นค้า
3. แก้ไขปั ญหาการตรวจปล่อยสิ นค้า
4. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการตรวจปล่อยสิ นค้าอย่างมีประสิ ทธิภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการบรรจุภณ
ั ฑ์ การบรรจุและจัดวางสิ นค้า การขนส่ งและตูบ้ รรจุสินค้า
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจปล่อยสิ นค้า การดําเนิ นการเมื่อตรวจพบความเสี ยหายของสิ นค้า และการ
แก้ไขปัญหาเมื่อเกิดความผิดพลาดในขั้นตอนของการตรวจปล่อยสิ นค้า
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ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

3214-2405

กฎหมายเกีย่ วกับการนําเข้ าและส่ งออก
(Import-Export Laws)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบปฏิบตั ิ กฎกระทรวง, ประกาศตามกฎหมายศุลกากร และ
กฎหมายอื่น
2. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิเกี่ยวกับกฎหมายการนําเข้าและส่ งออก
3. เห็นคุณค่าและความสําคัญในการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายการนําเข้าและส่ งออก
2. วางแผนการนําเข้าและส่ งออกภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้าและส่ งออก
3. แก้ไขปั ญหาการนําเข้าและส่ งออกเพี่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ
4. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนด้านกฎหมายการนําเข้าและส่ งออกอย่างมีประสิ ทธิภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับระเบียบปฏิบตั ิ กฎหมายศุลกากร กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงการคลัง ประกาศ
กรมศุลกากร คําสัง่ กรมศุลกากร ที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้าและการส่ งออกสิ นค้า การควบคุมสิ นค้า และหลัก
ปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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ประเภทวิชายบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

3214-2406

ระบบการจําแนกพิกดั อัตราศุลกากร
(Custom Tariff)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักสากลของการจัดหมวดหมู่สินค้าในระบบฮาร์โมไนซ์กฎหมายพิกดั
อัตราศุลกากรบทบัญญัติของกฎหมาย หลักเกณฑ์และข้อกําหนดต่างๆ
2. มีทกั ษะในการจําแนกพิกดั อัตราอากร ตามกฎหมายพิกดั อัตราศุลกากร
3. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพตัวแทนออกของ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับระบบการจําแนกพิกดั อัตราศุลกากร
2. ดําเนินธุรกิจตามระบบการจําแนกพิกดั อัตราศุลกากร
3. แก้ไขปัญหาการดําเนินธุรกิจตามระบบการจําแนกพิกดั อัตราอากร ตามกฎหมายพิกดั อัตรา
ศุลกากร
4. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการจําแนกพิกดั อัตราศุลกรอย่างมีประสิ ทธิภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ตามหลัก สากลของการจัด หมวดหมู่ สิน ค้า ในระบบฮาร์ โ มไนซ์ บทบัญญัติ ต าม
กฎหมายพิกดั อัตราศุลกากร การจําแนกหมวดหมู่ของสิ นค้า และข้อแตกต่างระหว่างการจัดระบบหมวดหมู่
ของไทยกับต่างประเทศ
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3214-2407

พิธีการเฉพาะเรื่ อง
(Specific Customs Formality)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความเข้าใจระบบพิธีการต่าง ๆ
2. มีทกั ษะในการดําเนินการด้านเอกสารและพิธีการเกี่ยวกับพิธีการเฉพาะเรื่ อง
3. มีทกั ษะในการเลือกใช้พิธีการเฉพาะเรื่ องรู ปแบบต่าง ๆ
4. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับพิธีการเฉพาะเรื่ อง
2. ดําเนินธุรกิจตามพิธีการเฉพาะเรื่ อง
3. แก้ไขปัญหาการดําเนินธุรกิจตามพิธีการเฉพาะเรื่ อง
4. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการพิธีการเฉพาะเรื่ องอย่างมีประสิ ทธิภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับระเบียบพิธีการเฉพาะเรื่ องต่างๆ พิธีการส่ วนบุคคล และเอกสิ ทธิทางการทูต พิธีการ
ไปรษณี ยแ์ ละสิ นค้าเร่ งด่วน พิธีการ RE-EXPORT ใบสุ ทธินาํ กลับ พิธีการถ่ายลํา พิธีการรับขนของไปก่อน
พิธีนาํ เข้าชัว่ คราว และ A.T.A. CARNET
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3214-2408

หลักการค้ าระหว่ างประเทศ
(Principle of International Trade)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขการชําระเงินและการส่ งมอบสิ นค้าระหว่างประเทศ
2. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรการค้าระหว่างประเทศ
3. มีทกั ษะในการดําเนินการตามขั้นตอนตามหลักการค้าระหว่างประเทศถูกต้องครบถ้วน
4. ตระหนักถึงความสําคัญของการค้าระหว่างประเทศ
5. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการค้าระหว่างประเทศ
2. วางแผนการดําเนินการตามเงื่อนไขการชําระเงินและการส่ งมอบสิ นค้าระหว่างประเทศ
3. ประยุกต์ใช้ความรู ้ในด้านหลักการค้าระหว่างประเทศในการดําเนินธุรกิจ
4. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการหลักการค้าระหว่างประเทศอย่างมีประสิ ทธิภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับกระบวนการและเอกสารที่ เกี่ ยวข้องกับการชําระเงิ น การส่ งมอบสิ น ค้าระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งกฎระเบียบ วิธีปฏิบตั ิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กฎว่าด้วยแหล่งกําเนิ ดสิ นค้ากฎหมาย กฎระเบียบ
สิ ทธิประโยชน์และวิธีปฏิบตั ิต่าง ๆ
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3214-2409

กฎหมายพาณิชย์ นาวี
(Marine Law)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย สนธิสญ
ั ญาและข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วย
การประกอบธุรกิจพาณิ ชย์นาวี
2. มีทกั ษะในการบันทึกและรายงานตามคําแนะนําขององค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ
3. เห็นคุณค่าและความสําคัญเกี่ยวกับกฎหมายพาณิ ชย์นาวี
4. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายการประกอบธุรกิจพาณิ ชย์นาวี
2. เตรี ยมความพร้อมการดําเนินธุรกิจตามข้อกําหนดขององค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ
3. แก้ไขปัญหาการดําเนินธุรกิจตามข้อกําหนดของกฎหมายพาณิ ชย์นาวี
4. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการกฏหมายอย่างมีประสิ ทธิภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย สนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการประกอบธุรกิจพาณิ ชย์
นาวีโดยศึกษาทั้งบริ บทและวิธีพิจารณาความ ขอบเขตและอํานาจเอกสารในการพิจารณาคดี สิ ทธิ ในการยึด
อายัดเรื อและสิ นค้า กฎหมายและข้อตกลงว่าด้วยการช่ วยกูเ้ รื อ หรื อสิ นค้า เรื อโดนกัน ตลอดจนการเสี ย
ค่าชดเชย ค่าเสี ยหาย และความรับผิดชอบในการชดใช้ การบันทึกและรายงานตามคําแนะนําขององค์กรทาง
ทะเลระหว่างประเทศ
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สาขางานการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์ (Technology Logistics Managment)
3214-2501
เทคโนโลยีการจัดการคลังสิ นค้ าพืน้ ฐาน
(Basic Warehouse Management Technology)

2-2-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการคลังสิ นค้าพื้นฐาน
2. มีทกั ษะในกระบวนการทํางานของคลังสิ นค้าพื้นฐาน
3. มีทกั ษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการคลังสิ นค้าพื้นฐาน
4. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการจัดการคลังสิ นค้าพื้นฐาน
2. วางแผน ออกแบบกระบวนการทํางานของคลังสิ นค้าพื้นฐาน
3. ใช้เทคโนโลยีในการจัดการคลังสิ นค้าพื้นฐาน
4. บํารุ งรักษา ใช้เทคโนโลยีดว้ ยความปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีการจัดการคลังสิ นค้าพื้นฐาน ระบบบาร์โค้ด (Barcode System)
ระบบใช้ความถี่ของคลื่นวิทยุ RF (Radio Frequency) ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ EDI (Electronic
Data Interchange System) เทคโนโลยีสาํ หรับการรวบรวมข้อมูล จัดเก็บ วิเคราะห์และการเข้าถึงข้อมูล BI (Business
Intelligence) โปรแกรมสําเร็ จรู ป สําหรับการวิเคราะห์สถิติขอ้ มูลในกระบวนการทํางาน SPSS (Statistical Package for
the Social Science) ของคลังสิ นค้าพื้ นฐาน การบํารุ งรั กษาเครื่ องมื ออุ ปกรณ์ ในการใช้เทคโนโลยี การจัดการ
คลังสิ นค้าพื้นฐานและความปลอดภัยในการทํางาน
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3214–2502

เทคโนโลยีการจัดการคลังสิ นค้ าอัตโนมัติ
(Automated Warehouse Management Technology)

2-2-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการจัดการคลังสิ นค้าอัตโนมัติ
2. มีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยีการจัดการคลังสิ นค้าอัตโนมัติ
3. มีทกั ษะการใช้เทคโนโลยีวางแผน ออกแบบความต้องการวัตถุดิบและทรัพยากรโดยรวม
4. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับ เทคโนโลยีการจัดการคลังสิ นค้าอัตโนมัติ
2. ใช้เทคโนโลยีในการจัดการคลังสิ นค้าอัตโนมัติ
3. ใช้เทคโนโลยีวางแผน ออกแบบความต้องการวัตถุดิบและทรัพยากรโดยรวม
4. บํารุ งรักษา ใช้เทคโนโลยีดว้ ยความปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีการจัดการคลังสิ นค้าอัตโนมัติ ระบบรหัสบ่งชี้ โดยใช้
ความถี่ ข องคลื่ น วิ ท ยุ RFID (Radio Frequency Identification) ระบบการจั ด การคลั ง สิ นค้ า WMS
(Warehouse Management System) ระบบบริ หารจัดการการขนส่ งสิ นค้า TMS (Transportation Management
System) การประยุก ต์ใ ช้ร ะบบระบบสารสนเทศภู มิศ าสตร์ GIS (Geographic Information System) และ
ระบบกําหนดตําแหน่ งบนโลก GPS (Global Positioning System) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและ
วางแผนความต้องการวัตถุดิบต่างๆ MRP (Material Requirements Planning) การวางแผนทรัพยากรองค์การ
โดยรวม ERP (Enterprise Resources Planning) ในกระบวนการทํางานของคลังสิ นค้าอัตโนมัติการบํารุ ง
รักษาเครื่ องมืออุปกรณ์ในการใช้เทคโนโลยีการจัดการคลังสิ นค้าอัตโนมัติและความปลอดภัยในการทํางาน
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3214–2503

พาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ ในงานจัดส่ งสิ นค้ าแบบด่ วน
(E-commerce for Express Delivery)

2-2-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ในงานจัดส่ งสิ นค้าแบบด่วน
2. มีทกั ษะในการดําเนินธุรกิจบริ การจัดส่ งสิ นค้าแบบด่วน
3. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ในงานจัดส่ งสิ นค้าแบบด่วน
2. วางแผน แก้ไขปั ญหาด้านพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ในงานจัดส่ งสิ นค้าแบบด่วน
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการการดําเนินธุรกิจบริ การจัดส่ งสิ นค้าแบบด่วน
4. ประยุกต์ใช้หลักการส่ งเสริ มการขายด้วยระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการค้าปลีก
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับทฤษฎีพ้ืนฐานและขั้นตอนการดําเนิ นธุ รกิจในงานจัดส่ งสิ นค้าแบบด่วน
การดําเนิ นธุรกิจบริ การจัดส่ งสิ นค้าแบบด่วน การเคลื่อนย้ายสิ นค้าแบบด่วน การจัดส่ งสิ นค้าข้ามพรมแดน
การจัดการลูกค้าและตําแหน่งการจัดส่ งสิ นค้า ด้านพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์และในงานขนส่ งสิ นค้าแบบด่วน
การแสดงผลิตภัณฑ์ออนไลน์ บริ การลูกค้าออนไลน์ การส่ งเสริ มการขายด้วยระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
ในงานโลจิสติกส์และการทําธุรกรรม
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ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

3214-2504

เทคโนโลยีการส่ งออกและนําเข้ า
(Export and Import Technology)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับรู ปแบบการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศ
2. มีทกั ษะในการเลือกใช้รูปแบบการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศและดําเนินการด้านเอกสาร
3. มีทกั ษะในการจัดหา และคัดเลือกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศ
4. ตระหนักถึงปัญหาและข้อจํากัดของการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศ
5. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเจตคติที่ดีในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศ
2. เลือกใช้รูปแบบการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศและดําเนินการด้านเอกสาร
3. แก้ไขปัญหาการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ
4. จัดหาและคัดเลือกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศ
5. ประเมินลักษณะสิ นค้า และประมาณการการบรรทุกสิ นค้าทัว่ ไป
6. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศอย่างมีประสิ ทธิภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ รู ป แบบการขนส่ ง สิ น ค้า ระหว่ า งประเทศ วิ ธี ก ารขนส่ ง สิ น ค้า ทางบก ทางเรื อ
ทางอากาศและการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศต่อเนื่ องหลายรู ปแบบ การจัดทําแผนการตลาดบริ การ
จัดการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศ จัดหาและคัดเลื อกบุคคลที่ เ กี่ ยวข้องกับการขนส่ งสิ น ค้าระหว่าง
ประเทศรู ปแบบต่างๆ การจัดการเอกสารที่เกี่ ยวข้องกับการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศ การประเมิน
ลักษณะสิ นค้าและประมาณการการบรรทุกสิ นค้าทัว่ ไป การใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง กับการขนส่ งสิ นค้า
ระหว่างประเทศ
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ประเภทวิชายบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

3214-2505

การจัดการเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบงานคลังสิ นค้ า
(Technology Management for Warehouse Design)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบงานคลังสิ นค้า
2. มีทกั ษะการจัดการเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบงานคลังสิ นค้า
3. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยีในการวางแผนการออกแบบคลังสิ นค้า
2. วางแผนการจัดการเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบคลังสิ นค้า
3. ใช้ดชั นีวดั ประสิ ทธิภาพ ในการจัดการเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบงานคลังสิ นค้า
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับการจัดการเทคโนโลยีในการวางแผนการออกแบบแผนผังพื้นที่ ระบบจัดเก็บและเลือก
อุปกรณ์ในคลังสิ นค้าที่เหมาะสม ดัชนี ช้ ีวดั ประสิ ทธิ ภาพในการจัดการคลังสิ นค้า (KPIs) ปั ญหาและต้นทุน
ในงานคลังสิ นค้า แนวทางและการปรับปรุ งงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
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ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

3214-2506

อุปกรณ์ และสิ่ งอํานวยความสะดวกในงานโลจิสติกส์
(Facilities and Equipments for Logistics)

2-2-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์และสิ่ งอํานวยความสะดวกในงานโลจิสติกส์
2. มีทกั ษะการใช้อุปกรณ์และสิ่ งอํานวยความสะดวกในงานโลจิสติกส์
3. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับอุปกรณ์และสิ่ งอํานวยความสะดวกในงานโลจิสติกส์
2. ใช้อุปกรณ์ และสิ่ งอํานวยความสะดวกในงานโลจิสติกส์
3. แก้ไขปั ญหาการใช้อุปกรณ์และสิ่ งอํานวยความสะดวกในงานโลจิสติกส์
4. บํารุ งรักษาอุปกรณ์และสิ่ งอํานวยความสะดวกในงานโลจิสติกส์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับอุปกรณ์และสิ่ งอํานวยความสะดวกในงานโลจิสติกส์ ประเภทเครื่ องมือ
อุปกรณ์และสิ่ งอํานวยความสะดวก อุปกรณ์หน่วยตูค้ อนเทนเนอร์ อุปกรณ์บรรจุภณ
ั ฑ์และการจัดจําหน่าย
ชุดอุปกรณ์คลังสิ นค้า การบํารุ งรักษาอุปกรณ์ในการจัดจําหน่ายสิ นค้า อุปกรณ์เทคโนโลยีทางการสื่ อสาร
ในงานโลจิสติกส์ การใช้งานและการจัดการอุปกรณ์และสิ่ งอํานวยความสะดวกของโลจิสติกส์สมัยใหม่
ความปลอดภัย ในการใช้เ ครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ใ นงานโลจิ ส ติ ก ส์ การรายงานและประเมิ น ผลการใช้
เครื่ องมือและอุปกรณ์ในงานโลจิสติกส์

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชายบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

3214-2507

ปฏิบตั ิการใช้ รถยก
(Forklift Operation Practice)

2-2-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิบตั ิการใช้รถยก
2. มีทกั ษะปฏิบตั ิการใช้รถยกตามลักษณะงาน
3. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับปฏิบตั ิการใช้รถยก
2. ปฏิบตั ิการใช้รถยกตามลักษณะงาน
3. บํารุ งรักษา ปฏิบตั ิงานด้วยความปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาความรู ้ แ ละปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ โครงสร้ า งพื้ น ฐานและหน้า ที่ ก ารทํา งานของอุ ป กรณ์ ร ถยก
(Forklift) การใช้งานตามลักษณะงาน กฎระเบียบและการปฏิบตั ิงานด้วยความปลอดภัย การประเมินผล
การใช้งานและการรายงานการใช้รถยก การบํารุ งรักษารถยก
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ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

2314-2508

ปฏิบตั ิการขนส่ งทางคอนเทนเนอร์
(Container Transport Practice)

2-2-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจการขนส่ งคอนเทนเนอร์
2. มีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยีการขนส่ งทางคอนเทนเนอร์
3. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับธุรกิจการขนส่ งคอนเทนเนอร์
2. ใช้เทคโนโลยีในการขนส่ งทางคอนเทนเนอร์
3. บํารุ งรักษา ใช้เทคโนโลยีดว้ ยความปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ การขนส่ ง ทางคอนเทนเนอร์ ระบบปฏิ บ ัติ ก ารของธุ ร กิ จ กขนส่ ง ทาง
คอนเทนเนอร์ การจัดประเภทสิ นค้า การบรรจุภณ
ั ฑ์และสัญลักษณ์ การใช้เทคโนโลยีในการจัดทําเอกสาร
บรรจุภณ
ั ฑ์และการเคลื่อนย้ายสิ นค้าทางคอนเทนเนอร์ การบํารุ งรักษาและความปลอดภัยในการทํางาน
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ประเภทวิชายบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ฝึ กประสบการณ์ ทกั ษะวิชาชีพ
3214-8001
3214-8002
3214-8003

ฝึ กงาน
ฝึ กงาน 1
ฝึ กงาน 2
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ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

3214-8001

ฝึ กงาน
(On-the-Job Training)

*-*-4

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิบตั ิงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
จนเกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับเทคนิค
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบตั ิงานอาชีพ และมีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั
คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื่ องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิบตั ิงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการสถานประกอบอาชีพ
อิสระหรื อแหล่งวิทยาการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบตั ิในสถานประกอบการสถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบ
อาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดับเทคนิ ค
โดยผ่านความเห็นชอบร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานั้น ๆ บันทึกและรายงานผลการ
ปฏิบตั ิงานตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน
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ประเภทวิชายบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

3214-8002

ฝึ กงาน 1
(On-the-Job Training 1)

*-*-2

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิบตั ิงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
จนเกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับเทคนิค
3. มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบตั ิงานอาชีพ และมีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั
คุณธรรมจริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื่ องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิบตั ิงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการสถานประกอบอาชีพ
อิสระหรื อแหล่งวิทยาการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบตั ิในสถานประกอบการสถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบ
อาชี พอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดับเทคนิ ค
โดยผ่านความเห็นชอบร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานั้น ๆ บันทึกและรายงานผลการ
ปฏิบตั ิงานตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

3214-8003

ฝึ กงาน 2
(On-the-Job Training 2)

*-*-2

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิบตั ิงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
จนเกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับเทคนิค
3. มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบตั ิงานอาชีพ และมีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั
คุณธรรมจริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื่ องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิบตั ิงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการสถานประกอบอาชีพอิสระ
หรื อแหล่งวิทยาการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบตั ิในสถานประกอบการสถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบ
อาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดับเทคนิ ค
โดยผ่านความเห็นชอบร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานั้น ๆ บันทึกและรายงานผลการ
ปฏิบตั ิงานตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน
(ผูเ้ รี ยนสามารถปฏิบตั ิงานใหม่หรื องานที่ ต่อเนื่ องจากรายวิชา 3214-8002ในสถานประกอบการ
สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการแห่งเดิมหรื อแห่งใหม่)

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชายบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ โครงการพัฒ นาทักษะวิชาชีพ
3214-8501
3214-8502
3214-8503

โครงการ
โครงการ 1
โครงการ 2

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งพุทธศักราช 2557

*-*-4
*-*-2
*-*-2

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

3214-8501

โครงการ
(Project)

*-*-4

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถบูรณาการความรู ้และทักษะในการสร้างและหรื อพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ
ตามกระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพด้วย
ความรับผิดชอบมีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. เขียนโครงการสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
4. เก็บข้อมูลวิเคราะห์สรุ ปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงานโครงการตามรู ปแบบ
6. นําเสนอผลการดําเนินงานด้วยรู ปแบบวิธีการต่างๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิบตั ิ เกี่ ยวกับการบู รณาการความรู ้ และทักษะในระดับเทคนิ คที่สอดคล้องกับสาขา
วิ ช าชี พ ที่ ศึ ก ษาเพื่ อ สร้ า งและหรื อ พัฒ นางานด้ว ยกระบวนการทดลองสํา รวจประดิ ษ ฐ์คิ ด ค้น หรื อ การ
ปฏิบตั ิงานเชิงระบบการเลือกหัวข้อโครงการการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิงการเขียนโครงการ
การดําเนิ นงานโครงการการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และแปลผลการสรุ ปจัดทํารายงานการนําเสนอ
ผลงานโครงการดําเนินการเป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที่กาํ หนด

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชายบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

3214-8502

โครงการ 1
(Project 1)

*-*-2

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถบูรณาการความรู ้และทักษะในการสร้างและหรื อพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ
ตามกระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพด้วย
ความรับผิดชอบมีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. เขียนโครงการสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
4. เก็บข้อมูลวิเคราะห์สรุ ปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงานโครงการตามรู ปแบบ
6. นําเสนอผลการดําเนินงานด้วยรู ปแบบวิธีการต่างๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิบตั ิ เกี่ ยวกับการบู รณาการความรู ้ และทักษะในระดับเทคนิ คที่สอดคล้องกับสาขา
วิชาชี พ ที่ ศึก ษาเพื่ อสร้ างและหรื อพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลองสํารวจประดิ ษ ฐ์คิด ค้นหรื อการ
ปฏิบตั ิงานเชิ งระบบการเลือกหัวข้อโครงการการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิงการเขียนโครงการ
การดําเนิ นงานโครงการการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และแปลผลการสรุ ปจัดทํารายงานการนําเสนอ
ผลงานโครงการดําเนินการเป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที่กาํ หนด

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

3214-8503

โครงการ 2
(Project 2)

*-*-2

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถบูรณาการความรู ้และทักษะในการสร้างและหรื อพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ
ตามกระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพด้วย
ความรับผิดชอบมีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. เขียนโครงการสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
4. เก็บข้อมูลวิเคราะห์สรุ ปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงานโครงการตามรู ปแบบ
6. นําเสนอผลการดําเนินงานด้วยรู ปแบบวิธีการต่างๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิบตั ิ เกี่ ยวกับการบู รณาการความรู ้ และทักษะในระดับเทคนิ คที่สอดคล้องกับสาขา
วิ ช าชี พ ที่ ศึ ก ษาเพื่ อ สร้ า งและหรื อ พัฒ นางานด้ว ยกระบวนการทดลองสํา รวจประดิ ษ ฐ์คิ ด ค้น หรื อ การ
ปฏิบตั ิงานเชิงระบบการเลือกหัวข้อโครงการการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิงการเขียนโครงการ
การดําเนิ นงานโครงการการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และแปลผลการสรุ ปจัดทํารายงานการนําเสนอ
ผลงานโครงการดําเนินการเป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที่กาํ หนด
(ผูเ้ รี ยนสามารถจัดทําโครงการสร้างและหรื อพัฒนางานที่ต่อเนื่ องจากรายวิชา 3214-8502หรื อเป็ น
โครงการใหม่)

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชายบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเลือกเสรี
3200-9001
3214-9001
3214-9002
3214-9003
3214-9004

กฎหมายธุรกิจ
การจัดการความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
ระบบบรรจุภณ
ั ฑ์สาํ หรับโลจิสติกส์
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
การบริ หารการผลิต

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

3200-9001

กฎหมายธุรกิจ
(Business Law)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1.
2.
3.
4.

มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในธุรกิจ
มีความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารสัญญาต่าง ๆ ในธุรกิจ
มีทกั ษะในการร่ างและเขียนสัญญา และเอกสารประกอบสัญญา
มีเจตคติที่ดี มีความรับผิดชอบและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในธุรกิจ
2. ร่ างและเขียนสัญญาต่าง ๆ ตามสาระสําคัญของสัญญา
3. จัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับบุคคล นิ ติกรรม หนี้ เอกเทศสัญญาที่สาํ คัญ ได้แก่ ซื้ อขาย แลกเปลี่ยน เช่าทรัพย์เช่า
ซื้ อจ้างแรงงาน จ้างทําของ ฝากทรั พย์ ยืม คํ้าประกัน จํานอง จํานํา ตัวแทน นายหน้า ประนี ประนอมยอม
ความตัว๋ เงิน และพระราชบัญญัติวา่ ด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค การจัดตั้ง การดําเนินงานห้างหุ น้ ส่ วน
บริ ษทั จํากัด และบริ ษทั มหาชนจํากัด พระราชบัญญัติลม้ ละลาย พระราชบัญญัติโรงงาน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชายบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

3214-9001

การจัดการความสั มพันธ์ กบั ลูกค้ า
(Customer Relationship Management)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
2. มีทกั ษะในการสื่ อสารและประสานงานกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร
3. ตระหนักถึงความสําคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้า
4. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพการจัดการโลจิสติกส์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
2. สื่ อสารและประสานงานกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรเกี่ยวกับการสร้าง
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
3. แก้ไขปั ญหาของธุรกิจด้วยหลักการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
4. ประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก การและกระบวนการการจั ด การความสั ม พัน ธ์ กั บ ลู ก ค้า อย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการจัดการความสัมพันธ์กบั ลูกค้า บทบาทการบริ การลูกค้าใน
งานโลจิสติกส์ เทคนิคและเทคโนโลยีการสื่ อสารกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร การวางแผน
กลยุทธ์ในการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
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ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

3214-9002

ระบบบรรจุภัณฑ์ สําหรับโลจิสติกส์
(Packaging System for Logistics)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคของระบบบรรจุภณ
ั ฑ์
2. มีทกั ษะในการวางแผนและวิเคราะห์ระบบบรรจุภณ
ั ฑ์
3. ตระหนักถึงความสําคัญของระบบบรรจุภณ
ั ฑ์
4. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพการจัดการโลจิสติกส์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคของระบบบรรจุภณ
ั ฑ์
2. วางแผนและเลือกใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ในงานโลจิสติกส์
3. พัฒนาระบบบรรจุภณ
ั ฑ์ในการดําเนินธุรกิจ
4. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการระบบบรรจุภณ
ั ฑ์สาํ หรับโลจิสติกส์
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคของระบบบรรจุภณ
ั ฑ์ หน้าที่และความสําคัญของ
ระบบบรรจุภณ
ั ฑ์ในงานโลจิ สติกส์ วัสดุ ต่างๆที่ใช้ในการบรรจุหีบห่ อ การวางแผนและวิเคราะห์ระบบ
บรรจุภณ
ั ฑ์ในงานโลจิสติกส์

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชายบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

3214-9003

การบริหารทรัพยากรมนุษย์
(Human Resource Management)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์
2. มีทกั ษะในการดําเนินการด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3. เห็นคุณค่าและความสําคัญเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์
4. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพการจัดการโลจิสติกส์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์
2. วางแผนการดําเนินการด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการการบริ หารทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิ ทธิภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หน้าที่ การแสวงหา การสรรหา
การคัดเลือก การพัฒนา การจูงใจ การธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผล การบริ หารค่าตอบแทน
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

3214-9004

การบริหารการผลิต
(Production Management)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจหลักการวางแผนและควบคุมการผลิต
2. มีทกั ษะในการวางแผนและควบคุมการผลิต
3. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพการจัดการโลจิสติกส์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการวางแผนและควบคุมการผลิต
2. วางแผนการจัดการการผลิต
3. ควบคุมการผลิตด้วยระบบคุณภาพ และคํานึงถึงความปลอดภัย
4. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการการบริ หารการผลิตอย่างมีประสิ ทธิภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับการบริ หารการผลิ ตโดยใช้หลักการกําหนดปริ มาณการผลิ ต การ
วางแผนระบบการผลิต การตัดสิ นใจ การพยากรณ์ การใช้ทรัพยากรในระบบการผลิต การควบคุมคุณภาพ
ระบบการผลิต

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชายบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

คําอธิบายรายวิชา
กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

อธิบายรายวิชา
กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
3000-2001
3000-2002
3000-2003
3000-2004
3000-2005

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
กิจกรรมองค์ส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชายบริ หารธุรกิจ

0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

3000-2001

กิจกรรมองค์ การวิชาชีพ 1
(Vocational Activities 1)

0-2-0

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตน
องค์กรชุมชนและสังคม
2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปัญหาและพัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพ
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองค์การวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม
3. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามในการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุ งการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ กิจกรรมองค์การวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาตนเอง องค์กร ชุ มชนและสังคม การวางแผน ดําเนิ นการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปั ญหาและ
พัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชีพการใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามตามระบอบประชาธิปไตยใน
การจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

3000-2002

กิจกรรมองค์ การวิชาชีพ 2
(Vocational Activities 2)

0-2-0

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตน
องค์กรชุมชนและสังคม
2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปั ญหาและพัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพ
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองค์การวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม
3. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามในการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุ งการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ กิจกรรมองค์การวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาตนเอง องค์กร ชุ มชนและสังคม การวางแผน ดําเนิ นการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปั ญหาและ
พัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชีพการใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามตามระบอบประชาธิปไตยใน
การจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชายบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

3000-2003

กิจกรรมองค์ การวิชาชีพ 3
(Vocational Activities 3)

0-2-0

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตน
องค์กรชุมชนและสังคม
2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปัญหาและพัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพ
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองค์การวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม
3. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามในการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุ งการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ กิจกรรมองค์การวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาตนเอง องค์กร ชุ มชนและสังคม การวางแผน ดําเนิ นการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปั ญหาและ
พัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชีพการใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามตามระบอบประชาธิปไตยใน
การจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
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3000-2004

กิจกรรมองค์ การวิชาชีพ 4
(Vocational Activities 4)

0-2-0

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตน
องค์กรชุมชนและสังคม
2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปัญหาและพัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพ
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองค์การวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม
3. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามในการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุ งการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ กิจกรรมองค์การวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาตนเอง องค์กร ชุ มชนและสังคม การวางแผน ดําเนิ นการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปั ญหาและ
พัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชีพการใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามตามระบอบประชาธิปไตยใน
การจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
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3000-2005

กิจกรรมส่ งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
(Moral and Ethical Promotion Activity)

0-2-0

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจความสําคัญและหลักในการประพฤติตนเป็ นคนดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม ธรรมาภิบาล
ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
2. สามารถคิด วิเคราะห์ ตัดสิ นใจ ประพฤติปฏิบตั ิตนตามหลักธรรม กฎระเบียบ วัฒนธรรมอันดี
งามของสังคม มีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิกิจกรรมทําความดีตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และท้องถิ่น
3. มีจิตสํานึกและกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ เสี ยสละ มีวินยั ซื่อสัตย์
สุ จริ ต และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. วิเคราะห์และตัดสิ นใจปฏิบตั ิ และไม่ปฏิบตั ิในสิ่ งที่ไม่ควรปฏิบตั ิ
2. ประพฤติปฏิบตั ิตนตามหลักธรรม กฎระเบียบ วัฒนธรรมอันดีงามของสังคม
3. วางแผนและปฏิบตั ิกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสํานึกความเป็ นคนดี กิจกรรมทําความดีตามรอย
พระยุคลบาท กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน
ท้องถิ่น และประเทศชาติ
4. ปฏิบตั ิกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิบาลโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ กิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิบาลตามค่านิ ยมหลักของคนไทย
12 ประการ กิจกรรมปลูกจิตสํานึกความเป็ นคนดี กิจกรรมทําความดีตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม กิ จกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง และกิ จกรรมอื่น ๆ ที่ เป็ นประโยชน์ต่อ
ตนเอง ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ โดยการวางแผน ลงมือปฏิบตั ิ บันทึก ประเมินผล และปรับปรุ งการ
ทํางาน
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