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หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557 
ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 
สาขาวชิาการจัดการโลจิสตกิส์ 

 
จุดประสงค์สาขาวชิา 

 
1. เพื่อให้สามารถประยุกตใ์ชค้วามรู้และทกัษะดา้นการส่ือสาร ทกัษะการคิดและการแกปั้ญหา และ

ทกัษะทางสงัคมและการดาํรงชีวิตในการพฒันาตนเองและวิชาชีพ 
2. เพื่อให้มีความเขา้ใจหลกัการบริหารและจดัการวิชาชีพ การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและหลกัการ

ของงานอาชีพท่ีสัมพันธ์เ ก่ียวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพการจัดการโลจิสติกส์  ให้ทันต่อ 
การเปล่ียนแปลงและความกา้วหนา้ของเศรษฐกิจ สงัคมและเทคโนโลย ี

3. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านการจัด 
การโลจิสติกส์ และสามารถนาํไปประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน หรืออาชีพอิสระ
อยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อใหส้ามารถ 

4. เพื่อใหส้ามารถวิเคราะห์งาน วางแผนการปฏิบติังาน แกปั้ญหาดา้นการจดัการโลจิสติกส์ ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

5. เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานดา้นการจดัการโลจิสติกส์ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ
รวมทั้งการใชค้วามรู้และทกัษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนได ้

6. เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ซ่ือสัตยสุ์จริต มีระเบียบวินัย เป็นผูมี้
ความรับผดิชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม ต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด 
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มาตรฐานการศึกษาวชิาชีพ 
 
คุณภาพของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ      

สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์  ประกอบดว้ย 
 

1. ด้านคุณลักษณะท่ีพงึประสงค์ ไดแ้ก่  
1.1 ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพเช่น ความเสียสละ ซ่ือสัตยสุ์จริต กตญัญู

กตเวที อดกลั้น ละเวน้ส่ิงเสพติดและการพนนั มีจิตสาํนึกและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพและสงัคม เป็นตน้ 
1.2 ด้านพฤติกรรมลกัษณะนิสัย เช่นความมีวินัยความรับผิดชอบความรักสามคัคี มีมนุษย

สัมพนัธ์  เช่ือมัน่ในตนเอง ขยนั ประหยดั อดทน พึ่งตนเอง ปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงความปลอดภยั    อาชีวอ
นามยั  การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้มเป็นตน้ 

1.3 ดา้นทกัษะทางปัญญา เช่น ความรู้ในหลกัทฤษฎี ความสนใจใฝ่รู้ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เป็นตน้ 
 

2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป ไดแ้ก่ 
2.1 ส่ือสารโดยใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวิตประจาํวนัและเพื่อพฒันางานอาชีพ 
2.2 แกไ้ขปัญหาและพฒันางานอาชีพโดยใชห้ลกัการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 
2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลกัษณะเหมาะสมกบัการปฏิบติังานอาชีพและการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น 
2.4 ประยกุตใ์ชค้วามรู้ทกัษะประสบการณ์และเทคโนโลยเีพื่อส่งเสริมและพฒันางานอาชีพ 

 

3. ด้านสมรรถนะวชิาชีพ ไดแ้ก่ 
3.1 วางแผน  ดํา เนินงานจัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ 

โดยคาํนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้มและหลกัความปลอดภยั 
3.2 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ือพฒันางานอาชีพ 
3.3 วางแผนและจดัการขอ้มูลในระบบโลจิสติกส์ของสินคา้และบริการ 
3.4 ดาํเนินการดา้นโลจิสติกส์ตามกฎหมายและมาตรฐาน 
3.5 เลือกใชข้อ้มูลและระบบสารสนเทศในงานโลจิสติกส์ 
3.6 คาํนวณตน้ทุนโลจิสติกส์ 
3.7 วิเคราะห์และเลือกวิธีการจดัการเพ่ือลดตน้ทุนโลจิสติกส์ 
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สาขางานการจัดการโลจิสติกส์ 
3.8 วางแผนงานโลจิสติกส์  
3.9 จดัการกิจกรรมในงานโลจิสติกส์   
3.10 ควบคุมกิจกรรมในงานโลจิสติกส์ 

สาขางานการจัดการการขนส่ง 
3.8 วางแผนการขนส่ง 
3.9 จดัการการขนส่ง 
3.10 ควบคุมกระบวนการการขนส่ง 

สาขางานการจัดการคลังสินค้า 
3.8 วางแผนคลงัสินคา้ 
3.9 จดัการคลงัสินคา้ 
3.10 ควบคุมสินคา้คงคลงั 

สาขางานตัวแทนออกของ 
3.8 วางแผนการนาํเขา้และส่งออก 
3.9 จดัเตรียมเอกสารเก่ียวกบังานการออกของ 
3.10 ใชเ้อกสารและวิธีการขนส่งสินคา้เหมาะสมกบัลกัษณะงาน 

สาขางานการจัดการเทคโนโลยโีลจิสติกส์ 
3.8 วางแผนการใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการโลจิสติกส์ 
3.9 จดัการการใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการโลจิสติกส์ 
3.10 ใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการโลจิสติกส์ 
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โครงสร้าง 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557 
ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 
สาขาวชิาการจัดการโลจิสตกิส์ 

 
 

ผูส้ําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557      ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์จะตอ้งศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ  รวมไม่นอ้ยกว่า  83
หน่วยกิต  และเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร   ดงัโครงสร้างต่อไปน้ี 

1.  หมวดวชิาทักษะชีวติ ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
1.1  กลุ่มทกัษะภาษาและการส่ือสาร (ไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต)  
1.2 กลุ่มทกัษะการคิดและการแกปั้ญหา (ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต)  
1.3 กลุ่มทกัษะทางสงัคมและการดาํรงชีวิต         (ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต) 

 

2.  หมวดวชิาทักษะวชิาชีพไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต 
2.1  กลุ่มทกัษะวิชาชีพพื้นฐาน (15 หน่วยกิต) 
2.2  กลุ่มทกัษะวิชาชีพเฉพาะ (21 หน่วยกิต) 
2.3  กลุ่มทกัษะวิชาชีพเลือก (ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต) 
2.4 ฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต) 
2.5 โครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต) 
 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร(2 ชัว่โมงต่อสปัดาห์) 
 

  รวม ไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต 
 
โครงสร้างน้ีสําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชา 

พาณิชยกรรม หรือเทียบเท่า 
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สําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอ่ืน
หรือมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่าท่ีไม่มีพื้นฐานวิชาชีพ จะตอ้งเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน
วิชาชีพต่อไปน้ี 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3200-0001 หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้ 1 2-2-3 
3200-0002 หลกัการขาย 3-0-3 
3200-0003 การเป็นผูป้ระกอบการ 3-0-3 
3200-0008 เคร่ืองใชส้าํนกังานและการพิมพเ์อกสาร 2-3-3 
3200-0011 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ 2-2-3 

 

1.  หมวดวชิาทกัษะชีวติ ไม่น้อยกว่า 21หน่วยกิต 
 

ให้เลือกเรียนในลกัษณะเป็นรายวิชา  หรือลกัษณะบูรณาการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มวิชา  เพื่อพฒันา
ผูเ้รียนให้มีทกัษะในการปรับตวัและดาํเนินชีวิตในสังคมสมยัใหม่ เห็นคุณค่าของตนและการพฒันาตน 
มีความใฝ่รู้   แสวงหาและพัฒนาความรู้ใหม่   มีความสามารถในการใช้เหตุผล   การคิดวิ เคราะห์ 
การแกปั้ญหาและการจดัการมีทกัษะในการส่ือสาร  การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการทาํงานร่วมกบั
ผูอ่ื้นมีคุณธรรม  จริยธรรม  มนุษยสัมพนัธ์  รวมถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในสัดส่วน 
ท่ีเหมาะสมเพื่อใหบ้รรลุจุดประสงคข์องหมวดวิชาทกัษะชีวิต  รวมไม่นอ้ยกวา่ 21 หน่วยกิต  
 

 1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการส่ือสาร  (ไม่นอ้ยกวา่ 9หน่วยกิต) 
 

1.1.1 กลุ่มวชิาภาษาไทย(ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3000-1101 ภาษาไทยเพื่อส่ือสารในงานอาชีพ 3-0-3 
3000-1102 การเขียนเเชิงวชิาชีพ 3-0-3 
3000-1103 ภาษาไทยเพื่อการนาํเสนองาน 3-0-3 
3000-1104 การพดูเพื่อส่ือสารงานอาชีพ 3-0-3 
3000-1105 การเขียนรายงานการปฏิบติังาน 3-0-3 
3000*1101 ถึง 3000*1199 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทย *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
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1.1.2  กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ(ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3000-1201 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจและสงัคม 3-0-3  
3000-1202 กลยทุธ์การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 2-0-2 
3000-1203 ภาษาองักฤษสาํหรับการปฏิบติังาน 2-0-2 
3000-1204 ภาษาองักฤษโครงงาน 0-2-1 
3000-1205 การเรียนภาษาองักฤษผา่นเวบ็ไซต ์ 0-2-1 
3000-1206 การสนทนาภาษาองักฤษ 1 3-0-3 
3000-1207 การสนทนาภาษาองักฤษ 2 3-0-3 
3000-1208 ภาษาองักฤษธุรกิจในงานอาชีพ 3-0-3 
3000-1210 ภาษาองักฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ 3-0-3 
3000-1212 ภาษาองักฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 3-0-3 
3000*1201 ถึง 3000*1299 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

 1.2 กลุ่มทักษะการคดิและการแก้ปัญหา(ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต) 
 

1.2.1 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์(ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3000-1305 วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ 2-2-3 
3000-1312 การจดัการทรัพยากร พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 2-2-3 
3000-1313 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อชีวิต 2-2-3 
3000-1314 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ 2-2-3 
3000-1315 ชีวิตกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ 2-2-3 
3000-1317 การวิจยัเบ้ืองตน้ 3-0-3 
3000*1301 ถึง 3000*1399 รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม  

 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ 

1.2.2  กลุ่มวชิาคณติศาสตร์(ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3000-1401 คณิตศาสตร์เพือ่พฒันาทกัษะการคิด 3-0-3  
3000-1403 คณิตศาสตร์ธุรกิจ 3-0-3  
3000-1404 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ 3-0-3  
3000-1406 แคลคูลสัพื้นฐาน 3-0-3 
3000-1408 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3-0-3 
3000-1409 การคิดและการตดัสินใจ 3-0-3 
3000*1401 ถึง 3000*1499 รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 

 

 1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดํารงชีวติ  (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต) 
 

1.3.1 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์(ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3000–1501 ชีวิตกบัสงัคมไทย 3-0-3 
3000–1502 เศรษฐกิจพอเพียง 3-0-3 
3000–1503 มนุษยสมัพนัธ์กบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3-0-3 
3000-1504 ภูมิฐานถ่ินไทย 3-0-3 
3000-1505 การเมืองการปกครองของไทย 3-0-3 
3000*1501 ถึง 3000*1599 รายวิชาในกลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์ *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.3.2 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์(ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3000-1601 การพฒันาทกัษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสงัคม               3-0-3  
3000-1602 การบริหารจดัการสุขภาพเพือ่ภาวะผูน้าํ  3-0-3 
3000-1603 พฤติกรรมนนัทนาการกบัการพฒันาตน 3-0-3  
3000-1604 เทคนิคการพฒันาสุขภาพในการทาํงาน  2-0-2 
3000-1605 สุขภาพชุมชน 2-0-2 
3000-1606 การคิดอยา่งเป็นระบบ 2-0-2 
3000-1607 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 0-2-1 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3000-1608 พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0-2-1 
3000-1609 ลีลาศเพื่อการสมาคม 0-2-1 
3000-1610 คุณภาพชีวิตเพื่อการทาํงาน 1-0-1 
3000*1601 ถึง 3000*1699 รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 

 

2.  หมวดวชิาทกัษะวชิาชีพ    ไม่น้อยกว่า 56หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มทักษะวชิาชีพพืน้ฐาน(15หน่วยกิต) 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคก์าร 3-0-3 
3001-2001 เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการจดัการอาชีพ 2-2-3 
3200-1001 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3-0-3  
3200-1002 หลกัการจดัการ 2-2-3 
3200-1003 หลกัการตลาด 3-0-3 

 

 2.2 กลุ่มทักษะวชิาชีพเฉพาะ(21  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3214-2001 โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3-0-3 
3214-2002 การจดัการตน้ทุนโลจิสติกส์ 3-0-3 
3214-2003 การบริหารระบบขอ้มูลสาํหรับโลจิสติกส์ 3-0-3 
3214-2004 หลกัการจดัซ้ือ 3-0-3 
3214-2005 คลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ 3-0-3 
3214-2006 การจดัการการขนส่ง 3-0-3 
3214-2007 หลกัการนาํเขา้และส่งออก 3-0-3 

 2.3 กลุ่มทักษะวชิาชีพเลือก (ไม่นอ้ยกวา่ 12หน่วยกิต) 
 

 ใหเ้ลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหน่ึงใหค้รบหน่วยกิตท่ีกาํหนด  
 

 2.3.1 สาขางานการจัดการโลจิสติกส์ 
  ให้เรียนรายวิชา 3214-2101 ถึง รายวิชา 3214-2102 รวม 2 รายวิชา และเลือกเรียนรายวิชา
ต่อไปน้ีจนครบหน่วยกิตท่ีกาํหนด 
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 รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3214-2101 การจดัการโลจิสติกส์เชิงธุรกิจ 3-0-3 
3214-2102 การจดัการสินคา้คงคลงัในงานโลจิสติกส์ 3-0-3 
3214-2103 การขนส่งในงานโลจิสติกส์ 3-0-3 
3214-2104 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในงานโลจิสติกส์ 3-0-3 
3214-2105 เทคโนโลยใีนงานโลจิสติกส์ 3-0-3 
3214-2106 โซ่อุปทานและโลจิสติกส์เพือ่ส่ิงแวดลอ้ม 3-0-3 
3214-2107 การวิจยัในงานโลจิสติกส์ 3-0-3 
3214*2101 ถึง 3214*2199 รายวิชาตามความชาํนาญเฉพาะดา้นของสถานประกอบการ *-*-* 
  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
รายวชิาทวภิาค ี
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

3214-5101 งานการจดัการโลจิสติกส์ 1 *-*-* 
3214-5102 งานการจดัการโลจิสติกส์ 2 *-*-* 
3214-5103 งานการจดัการโลจิสติกส์ 3 *-*-* 
3214-5104 งานการจดัการโลจิสติกส์ 4 *-*-* 
3214-51XX งานการจดัการโลจิสติกส์ … *-*-* 
 

2.3.2 สาขางานการจัดการการขนส่ง 
 

 ให้เรียนรายวิชา 3214-2201 ถึง รายวิชา 3214-2202 รวม 2 รายวิชา และเลือกเรียน
รายวิชาต่อไปน้ีจนครบหน่วยกิตท่ีกาํหนด 

 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3214-2201 การบริหารเสน้ทางการขนส่งสินคา้ 3-0-3 
3214-2202 การจดัการเอกสารเพ่ือการขนส่ง 3-0-3 
3214-2203 การใชแ้ละบาํรุงรักษาเคร่ืองมือและพาหนะในการขนส่ง 3-0-3 
3214-2204 การจดัการตน้ทุนการขนส่ง 3-0-3 
3214-2205 การจดัวางและเคล่ือนยา้ยสินคา้ 3-0-3 
3214-2206 เทคโนโลยใีนการขนส่ง 3-0-3 
3214-2207 กฎหมายการขนส่ง 3-0-3 
3214-2208 การประกนัภยัการขนส่ง 3-0-3 
3214*2201 ถึง 3214*2299 รายวิชาตามความชาํนาญเฉพาะดา้นของสถานประกอบการ *-*-* 
  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ 

รายวชิาทวภิาค ี
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

3214-5201 งานการจดัการขนส่ง 1 *-*-* 
3214-5202 งานการจดัการขนส่ง 2 *-*-* 
3214-5203 งานการจดัการขนส่ง 3 *-*-* 
3214-5204 งานการจดัการขนส่ง 4 *-*-* 
3214-52XX งานการจดัการขนส่ง … *-*-* 

 

 2.3.3สาขางานการจัดการคลังสินค้า 
 

 ใหเ้ลือกเรียนรายวิชาต่อไปน้ีจนครบหน่วยกิตท่ีกาํหนด 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3214-2301 สินคา้และบรรจุภณัฑ ์ 3-0-3 
3214-2302 การจดัการพื้นท่ีคลงัสินคา้ 3-0-3 
3214-2303 เคร่ืองมือและอุปกรณ์คลงัสินคา้ 3-0-3 
3214-2304 เทคโนโลยใีนงานคลงัสินคา้ 3-0-3 
3214-2305 การจดัการสินคา้คงคลงั 3-0-3 
3214-2306 การจดัการเอกสารในคลงัสินคา้ 3-0-3 
3214-2307 การจดัการตน้ทุนคลงัสินคา้ 3-0-3 
3214*2301 ถึง 3214*2399 รายวิชาตามความชาํนาญเฉพาะดา้นของสถานประกอบการ *-*-* 
  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
 

รายวชิาทวภิาค ี
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

3214-5301 งานการจดัการคลงัสินคา้ 1 *-*-* 
3214-5302 งานการจดัการคลงัสินคา้ 2 *-*-* 
3214-5303 งานการจดัการคลงัสินคา้ 3 *-*-* 
3214-5304 งานการจดัการคลงัสินคา้ 4 *-*-* 
3214-53XX งานการจดัการคลงัสินคา้… *-*-* 
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 2.3.4 สาขางานตัวแทนออกของ 
  ให้เรียนรายวิชา 3214-2401 ถึง รายวิชา 3214-2402 รวม 2 รายวิชา และเลือกเรียนรายวิชา
ต่อไปน้ีจนครบหน่วยกิตท่ีกาํหนด 
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

3214-2401 พิธีการนาํเขา้และส่งออกสินคา้ 2-2-3 
3214-2402 การขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ 2-2-3 
3214-2403 สิทธิประโยชน์ทางดา้นภาษีอากร 3-0-3 
3214-2404 การตรวจปล่อยสินคา้ 2-2-3 
3214-2405 กฎหมายเก่ียวกบัการนาํเขา้และส่งออก 3-0-3 
3214-2406 ระบบการจาํแนกพิกดัอตัราศุลกากร 3-0-3 
3214-2407 พิธีการเฉพาะเร่ือง 3-0-3 
3214-2408 หลกัการคา้ระหวา่งประเทศ 3-0-3 
3214-2409 กฎหมายพาณิชยน์าว ี 3-0-3 
3214*2401 ถึง 3214*2499 รายวิชาตามความชาํนาญเฉพาะดา้นของสถานประกอบการ *-*-* 
  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
 

รายวชิาทวภิาค ี
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

3214-5401 งานตวัแทนออกของ 1 *-*-* 
3214-5402 งานตวัแทนออกของ 2 *-*-* 
3214-5403 งานตวัแทนออกของ 3 *-*-* 
3214-5404 งานตวัแทนออกของ 4 *-*-* 
3201-54XX งานตวัแทนออกของ … *-*-* 
 

 2.3.5 สาขางานการจัดการเทคโนโลยโีลจิสติกส์ 
   ใหเ้รียนรายวชิา 3214-2501 ถึงรายวิชา 3214-2502 รวม 2 รายวิชา และเลือกเรียนรายวิชา
ต่อไปน้ีจนครบหน่วยกิตท่ีกาํหนด 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3214-2501 เทคโนโลยกีารจดัการคลงัสินคา้พื้นฐาน 2-2-3 
3214-2502 เทคโนโลยกีารจดัการคลงัสินคา้อตัโนมติั 2-2-3 
3214-2503 พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ในงานจดัส่งแบบด่วน 2-2-3 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3214-2504 เทคโนโลยกีารส่งออกและนาํเขา้ 3-0-3 
3214-2505 การจดัการเทคโนโลยเีพื่อการออกแบบงานคลงัสินคา้ 3-0-3 
3214-2506 อุปกรณ์และส่ิงอาํนวยความสะดวกในงานโลจิสติกส์ 2-2-3 
3214-2507 ปฏิบติัการใชร้ถยก 2-2-3 
3214-2508 ปฏิบติัการขนส่งทางคอนเทนเนอร์ 2-2-3 
3214*2101 ถึง 3214*2199 รายวิชาตามความชาํนาญเฉพาะดา้นของสถานประกอบการ*-*-* 
   หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 

 รายวชิาทวภิาค ี
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

3214-5501 งานการจดัการเทคโนโลยโีลจิสติกส์ 1 *-*-* 
3214-5502 งานการจดัการเทคโนโลยโีลจิสติกส์ 2 *-*-* 
3214-5503 งานการจดัการเทคโนโลยโีลจิสติกส์ 3 *-*-* 
3214-5504 งานการจดัการเทคโนโลยโีลจิสติกส์ 4 *-*-* 
3214-55XX งานการจดัการเทคโนโลยโีลจิสติกส์ … *-*-* 
สาํหรับรายวิชาในการศึกษาระบบทวิภาคีไม่นอ้ยกว่า  12หน่วยกิตนั้น ให้สถานศึกษาร่วมวิเคราะห์

ลกัษณะงานของสถานประกอบการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อนาํมากาํหนดจุดประสงคร์ายวิชา 
สมรรถนะรายวิชาและคาํอธิบายรายวิชาท่ีสอดคลอ้งกนัระหว่างสมรรถนะวิชาชีพสาขางานกบัลกัษณะการ
ปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการ รวมทั้งจาํนวนหน่วยกิตและเวลาท่ีใชใ้นการฝึกอาชีพในแต่ละรายวิชา
เพื่อนาํไปจดัทาํแผนการฝึกอาชีพ การวดัและการประเมินผลการปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบั 
สมรรถนะรายวิชา ทั้งน้ี โดยใหใ้ชเ้วลาฝึกในสถานประกอบการไม่นอ้ยกวา่ 54 ชัว่โมง มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
 

 2.4  ฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ (4  หน่วยกิต) 
 

ใหเ้ลือกเรียนรายวิชา 3214-8001  หรือรายวิชา 3214-8002และ 3214-8003 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3214-8001 ฝึกงาน *-*-4 
3214-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 
3214-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 
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 2.5  โครงการพฒันาทักษะวชิาชีพ (4 หน่วยกิต) 
ใหเ้ลือกเรียนรายวิชา 3214-8501  หรือรายวิชา 3214-8502และ 3214-8503 
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

3214-8501 โครงการ *-*-4 
3214-8502 โครงการ 1 *-*-2 
3214-8503 โครงการ 2 *-*-2 

 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

 ใหเ้ลือกเรียนตามความถนดัและความสนใจจากรายวิชาท่ีเสนอแนะ  หรือเลือกเรียนจากรายวิชาใน
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงพทุธศกัราช 2557ทุกประเภทวิชาสาขาวิชาและหมวดวิชาโดยตอ้งไม่
เป็นรายวิชาท่ีเคยศึกษามาแลว้ และตอ้งไม่เป็นรายวิชาท่ีกาํหนดให้ศึกษาโดยไม่นบัหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การสาํเร็จการศึกษา 

 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3200-9001 กฎหมายธุรกิจ 3-0-3 
3214-9001 การจดัการความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ 3-0-3 
3214-9002 ระบบบรรจุภณัฑส์าํหรับโลจิสติกส์ 3-0-3 
3214-9003 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 3-0-3 
3214-9004 การบริหารการผลิต 3-0-3 
3000-9201 ภาษาและวฒันธรรมจีน  2-0-2 
3000-9202 การสนทนาภาษาจีนสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
3000-9203 ภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น 2-0-2 
3000-9204 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่นสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
3000-9205 ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 2-0-2 
3000-9206 การสนทนาภาษาเกาหลีสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
3000-9207 ภาษาและวฒันธรรมเวียดนาม 2-0-2 
3000-9208 การสนทนาภาษาเวยีดนามสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
3000-9209 ภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 2-0-2 
3000-9210 การสนทนาภาษาอินโดนีเซียสาํหรับการทาํงาน 2-0-2  
3000-9211 ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 2-0-2 
3000-9212 การสนทนาภาษามลายสูาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3000-9213 ภาษาและวฒันธรรมพม่า 2-0-2 
3000-9214 การสนทนาภาษาพม่าสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
3000-9215 ภาษาและวฒันธรรมเขมร 2-0-2 
3000-9216 การสนทนาภาษาเขมรสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
3000-9217 ภาษาและวฒันธรรมลาว 2-0-2 
3000-9218 การสนทนาภาษาลาวสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
3000-9219 ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 2-0-2 
3000-9220 การสนทนาภาษาฟิลิปิโนสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
3000-9221 ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 2-0-2 
3000-9222 การสนทนาภาษารัสเซียสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
3000-9223 ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 2-0-2 
3000-9224 การสนทนาภาษาเยอรมนัสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
3000-9225 ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 2-0-2 
3000-9226 การสนทนาฝร่ังเศสสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 

 

4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3000-2001 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 1 0-2-0 
3000-2002 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 2 0-2-0 
3000-2003 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 3 0-2-0 
3000-2004 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 4 0-2-0 
3000-2005 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 0-2-0 
3000*2001ถึง3000*2004 กิจกรรมท่ีสถานศึกษาหรือสถานประกอบการจดั 0-2-0 
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คาํอธิบายรายวชิา 
วชิาปรับพืน้ฐานวชิาชีพ 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 
ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 
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คาํอธิบายรายวชิา 
วชิาปรับพืน้ฐานวชิาชีพ 

 
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3200-0001 หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้ 1 2-2-3 
3200-0002 หลกัการขาย 3-0-3 
3200-0003 การเป็นผูป้ระกอบการ 3-0-3 
3200-0008 เคร่ืองใชส้าํนกังานและการพิมพเ์อกสาร 2-3-3 
3200-0011 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ 2-2-3 
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3200-0001 หลักการบัญชีเบ้ืองต้น 1 2-2 -3 
 (Principles of Accounting 1) 
 
จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการ วิธีการ และขั้นตอนการจดัทาํบญัชีของกิจการเจา้ของคนเดียว  
ประเภทธุรกิจบริการ 

2. มีทกัษะในการปฏิบติังานบญัชีของกิจการเจา้ของคนเดียว ประเภทธุรกิจบริการ  
3. มีคุณลกัษณะนิสยัท่ีพึงประสงค ์และมีเจตคติท่ีดี ในการประกอบอาชีพ 

 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและวิธีการบญัชีสาํหรับกิจการเจา้ของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการ 
2. ปฏิบติังานบญัชีสาํหรับกิจการเจา้ของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ความรู้เบ้ืองตน้ทางการบญัชี แม่บทการบญัชี  สมการบญัชีการวิเคราะห์

รายการคา้ การบนัทึกบญัชีในสมุดบนัทึกรายการขั้นตน้   ผ่านรายการไปบญัชีแยกประเภทการจดัทาํงบ
ทดลองกระดาษทาํการรายการปรับปรุง การปิดบญัชีและการจดัทาํงบการเงินของกิจการเจา้ของคนเดียว 
ประเภทธุรกิจบริการ 
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3200-0002 หลักการขาย 3-0-3 
 (Principle of Selling) 
 
จุดประสงค์รายวชิาเพ่ือให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการขายและความรู้พื้นฐานงานขาย    
2. มีทกัษะเก่ียวกบัการวางแผนกระบวนการขาย  
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในอาชีพขาย 

 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการขายและความรู้พื้นฐานงานขาย     
2. วางแผนการขายตามกระบวนการ  
3. แสดงเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในอาชีพขาย 

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการขาย คุณสมบติัและจรรยาบรรณของนักขาย กระบวนการขายการแสวงหา
ลูกคา้ การเตรียมตวัก่อนการเขา้พบ  การเขา้พบ การเสนอขายและการสาธิต การตอบขอ้โตแ้ยง้ การปิดการ
ขาย การติดตามและประเมินผลการขาย  การบริการก่อนและหลงัการขาย โอกาสความกา้วหนา้ของนกัขาย 
และเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบังานขาย 
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3200–0003 การเป็นผู้ประกอบการ 3-0-3 
 (Entrepreneurship) 
 
จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบั การวางแผนเป้าหมายชีวิต การเป็นผูป้ระกอบการ การจดัการทางการเงิน  
รูปแบบธุรกิจ  กฎหมาย และภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. มีทกัษะในการจดัทาํแผนธุรกิจอยา่งง่าย โดยประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเป็นผูป้ระกอบการ และมีกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ  

รอบคอบ ขยนั ประหยดัและอดทน  
 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการวางแผนเป้าหมายชีวิต การเป็นผูป้ระกอบการ การจดัการทางการเงิน  
รูปแบบธุรกิจ แผนธุรกิจ จรรยาบรรณนกัธุรกิจ กฎหมาย และภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. จดัทาํแผนธุรกิจอยา่งง่ายตามรูปแบบธุรกิจ 
3. ประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผน และดาํเนินงาน 
 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัการวางแผนเป้าหมายชีวิต คุณลกัษณะและทกัษะท่ีจาํเป็นสาํหรับการเป็น

ผูป้ระกอบการ การหาเงิน การออมเงิน และการลงทุน การจดัตั้งธุรกิจรูปแบบต่างๆ การจดัทาํแผนธุรกิจ 
จรรยาบรรณของนกัธุรกิจกฎหมาย และภาษีท่ีเก่ียวกบัการเป็นผูป้ระกอบการและการประยกุตใ์ชป้รัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการเป็นผูป้ระกอบการ 
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3200–0008 เคร่ืองใช้สํานักงานและการพมิพ์เอกสาร 2 -3-3 
 (Office Equipment and Document typing) 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. มีความรู้เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชเ้คร่ืองใชส้าํนกังานและการพิมพเ์อกสาร 
2. มีทกัษะการใชเ้คร่ืองใชส้าํนกังานและการพิมพเ์อกสาร 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการใชเ้คร่ืองใชส้าํนกังานและการพิมพเ์อกสาร 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้ความเขา้ใจในการใชเ้คร่ืองใชส้าํนกังานและการพิมพเ์อกสาร 
2. ประยกุตใ์ชเ้คร่ืองใชส้าํนกังานตามขั้นตอน 
3. พิมพเ์อกสารรูปแบบต่าง ๆ 
4. แสดงเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการปฏิบติังานโดยใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองใชส้าํนกังานและการพิมพเ์อกสาร การพิมพห์นงัสือราชการ 

จดหมายธุรกิจ บันทึก รายงาน แบบฟอร์มและเอกสารอ่ืน ๆ ทั้ งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและการ
บาํรุงรักษาเคร่ืองใชส้าํนกังาน 
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3200-0011 คอมพวิเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ 2-2-3 
 (Computer and Information in Business) 
 
จุดประสงค์รายวชิาเพ่ือให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ในงานธุรกิจ 

2. มีทกัษะการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป  
3. มีทกัษะการใชอิ้นเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ 
4. มีคุณลกัษณะนิสยัท่ีพึงประสงค ์และเจตคติท่ีดีในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในงานธุรกิจ 
2. ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป และอินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศในงานธุรกิจการใชโ้ปรแกรม
ประมวลผลคาํการใชโ้ปรแกรมตารางทาํการการใชโ้ปรแกรมการนาํเสนอผลงานการใชโ้ปรแกรมฐานขอ้มูล 
การใชอิ้นเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ  
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คาํอธิบายรายวชิา 
หมวดวชิาทักษะวชิาชีพ 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 
ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 

สาขาวชิาการจดัการโลจสิตกิส์ 
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คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาทักษะวชิาชีพ กลุ่มทักษะวชิาชีพพืน้ฐาน 
 

 กลุ่มทกัษะวชิาชีพพืน้ฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พทุธศักราช 2557 
 

กลุ่มบริหารและจัดการวชิาชีพ 
3001–1001 การบริหารงานคุณภาพในองคก์าร     3-0-3 
กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ 
3001–2001 เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ     2-2-3 
 

 กลุ่มทักษะวชิาชีพพืน้ฐาน ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ  
3200-1001 หลกัเศรษฐศาสตร์       3-0-3 
3200-1002 หลกัการจดัการ       2-2-3 
3200-1003 หลกัการตลาด       3-0-3 
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 กลุ่มทกัษะวชิาชีพพืน้ฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พทุธศักราช 2557 
 

กลุ่มบริหารและจัดการวชิาชีพ 
 

3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-3 
(Quality Administration in Organization) 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. เขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการองคก์าร หลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต หลกัการเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการทาํงาน และการประยกุตใ์ชใ้นการจดัการงานอาชีพ 
2. สามารถวางแผนการจดัการงานอาชีพ โดยประยกุตใ์ชห้ลกัการจดัการองคก์าร การเพิ่ม 

ประสิทธิภาพขององคก์าร และกิจกรรมการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต  
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการจดัการงานอาชีพดว้ยความรับผดิชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยนั 

ประหยดัอดทนและสามารถทาํงานร่วมกนั 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการจดัการองคก์าร  การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 

การจดัการความเส่ียง การจดัการความขดัแยง้  การเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงาน 
2. วางแผนการจดัการองคก์าร และเพิ่มประสิทธิภาพขององคก์ารตามหลกัการ 
3. กาํหนดแนวทางจดัการความเส่ียง และความขดัแยง้ในงานอาชีพตามสถานการณ์ 
4. เลือกกลยทุธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงานตามหลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 
5. ประยกุตใ์ชกิ้จกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการจดัการงานอาชีพ 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบั การจดัองคก์าร การเพิ่มประสิทธิภาพขององคก์าร การบริหารงานคุณภาพและเพิ่ม

ผลผลิตการจดัการความเส่ียง การจดัการความขดัแยง้ในองคก์าร กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงาน
การนาํกิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการงานอาชีพ 

 
 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงพทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ 

กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
3001-2001 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-3 
 (Information Technology for Works) 
 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ 
สารสนเทศการสืบคน้และส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพ 

2. สามารถสืบคน้ จดัเกบ็ คน้คืน ส่งผา่น จดัดาํเนินการขอ้มูลสารสนเทศ  นาํเสนอและส่ือสาร 
ขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใชค้อมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม  และโปรแกรมสําเร็จรูปท่ี
เก่ียวขอ้ง 

3. มีคุณธรรม  จริยธรรมและความรับผดิชอบในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการจดั 
การอาชีพ 

 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการสืบคน้ จดัดาํเนินการและส่ือสารขอ้มูล 
สารสนเทศในงานอาชีพ โดยใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ  และโปรแกรมสาํเร็จรูปท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ใชค้อมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมในการสืบคน้และส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศผา่น 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ   

3. จดัเกบ็ คน้คืน ส่งผา่นและจดัดาํเนินการขอ้มูลสารสนเทศตามลกัษณะงานอาชีพ 
4. นาํเสนอและส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 
 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศ  การสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศ  การจดัเก็บ คน้คืน ส่งผ่านและจดัดาํเนินการขอ้มูลสารสนเทศ  
การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในการนาํเสนอและส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศตามลกัษณะงานอาชีพ 

 
 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงพทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิายบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ 

 กลุ่มทกัษะวชิาชีพพืน้ฐาน ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 
 

3200–1001 หลักเศรษฐศาสตร์ 3-0-3 
 (Principles of Economics) 
 
จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเศรษฐศาสตร์ 
2. สามารถนาํแนวทางคิดทางเศรษฐศาสตร์เพื่อแกปั้ญหาในชีวิตประจาํวนัตามหลกัปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 
3. เห็นคุณค่าและความสาํคญัของหลกัเศรษฐศาสตร์ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์ท่ีสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจ 
2. ประยกุตห์ลกัเศรษฐศาสตร์ไปใชใ้นงานอาชีพและชีวิตประจาํวนั 
3. ปฏิบติังานดว้ยความมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ตามหลกั 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค ์อุปทาน และการเปล่ียนแปลงอุปสงค ์อุปทาน 
และภาวะดุลยภาพของตลาด ความยืดหยุ่นของอุปสงคแ์ละอุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค ทฤษฎีการ
ผลิต ตน้ทุน รายรับและกาํไรจากการผลิต การกาํหนดราคาสินคา้ในตลาดประเภทต่าง ๆ รายไดป้ระชาชาติ 
องคป์ระกอบและการกาํหนดรายไดป้ระชาชาติ การเงินและการธนาคาร การคลงัรัฐบาล การคา้ระหว่าง
ประเทศ เงินเฟ้อ เงินฝืด และการแกปั้ญหาเศรษฐกิจมหภาค วฎัจกัรเศรษฐกิจ การพฒันาเศรษฐกิจและ
การบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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3200–1002 หลักการจัดการ 2-2-3 
 (Principles of Management) 
 
จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหนา้ท่ีการจดัการ หลกัการจดัการสมยัใหม่การเปล่ียนแปลงพฒันาองคก์าร 
เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการจดัการ และจริยธรรมในการจดัการ  

2. มีทกัษะในการจดัการมาประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพสาขาต่างๆ 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการปฏิบติังานภายใตห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหนา้ท่ีการจดัการหลกัการจดัการสมยัใหม่การเปล่ียนแปลงพฒันา 
องคก์ารเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการจดัการ และจริยธรรมในการจดัการ 

2. จดัการงานอาชีพตามหลกัการ กระบวนการและจริยธรรม 
3. ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการจดัการ 
4. เห็นคุณค่าของการจดัการในงานอาชีพตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัการ  หลกัการจดัการสมยัใหม่  การเปล่ียนแปลงพฒันาองคก์าร    
การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการจดัการ จริยธรรมในการจดัการ กรณีศึกษาการจดัการ การประยกุต์
หลกัการจดัการในงานอาชีพตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
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3200-1003 หลักการตลาด 3-0-3 
 (Principle of Marketing) 
 
จุดประสงค์รายวชิาเพ่ือให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัความรู้พื้นฐานการตลาด  
2. มีทกัษะในการกาํหนดส่วนประสมการตลาด  
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการดาํเนินงานการตลาด 

 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัพื้นฐานการตลาด 
2. วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางการตลาดและพฤติกรรมผูบ้ริโภคตามสถานการณ์ 
3. กาํหนดส่วนประสมการตลาดตามหลกัการ 
4. แสดงเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการดาํเนินงานการตลาด  

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกบัความรู้พื้นฐานการตลาด แนวความคิดทางการตลาด หนา้ท่ีทางการตลาดการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มทางการตลาด พฤติกรรมผูบ้ริโภคและกระบวนการตดัสินใจซ้ือ  การแบ่งส่วนตลาด ตลาด
เป้าหมาย ผลิตภณัฑแ์ละการกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑ ์การกาํหนดราคา การจดัจาํหน่าย และการส่งเสริม
การตลาด เทคโนโลยทีางการตลาด และจรรยาบรรณนกัการตลาด 
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สาขาวชิาการจัดการโลจิสตกิส์ 
กลุ่มทกัษะวชิาชีพเฉพาะ 

3214-2001 โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3-0-3 
3214-2002 การจดัการตน้ทุนโลจิสติกส์ 3-0-3 
3214-2003 การบริหารระบบขอ้มูลสาํหรับโลจิสติกส์ 3-0-3 
3214-2004 หลกัการจดัซ้ือ 3-0-3 
3214-2005 คลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ 3-0-3 
3214-2006 การจดัการการขนส่ง 3-0-3 
3214-2007 หลกัการนาํเขา้และส่งออก 3-0-3 

กลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือก 
สาขางานการจัดการโลจิสติกส์ 

3214-2101  การจดัการโลจิสติกส์เชิงธุรกิจ 3-0-3 
3214-2102 การจดัการสินคา้คงคลงัในงานโลจิสติกส์ 3-0-3 
3214-2103 การขนส่งในงานโลจิสติกส์ 3-0-3 
3214-2104 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในงานโลจิสติกส์ 3-0-3 
3214-2105 เทคโนโลยใีนงานโลจิสติกส์ 3-0-3 
3214-2106 โซ่อุปทานและโลจิสติกส์เพือ่ส่ิงแวดลอ้ม 3-0-3 
3214-2107 การวิจยัในงานโลจิสติกส์ 3-0-3 

สาขางานการจัดการการขนส่ง 
3214-2201 การบริหารเสน้ทางการขนส่งสินคา้ 3-0-3 
3214-2202 การจดัการเอกสารเพ่ือการขนส่ง 3-0-3 
3214-2203 การใชแ้ละบาํรุงรักษาเคร่ืองมือและพาหนะในการขนส่ง 3-0-3 
3214-2204 การจดัการตน้ทุนการขนส่ง 3-0-3 
3214-2205 การจดัวางและเคล่ือนยา้ยสินคา้ 3-0-3 
3214-2206 เทคโนโลยใีนการขนส่ง 3-0-3 
3214-2207 กฎหมายการขนส่ง 3-0-3 
3214-2208 การประกนัภยัการขนส่ง 3-0-3 
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สาขางานการจัดการคลังสินค้า 
3214-2301 สินคา้และบรรจุภณัฑ ์ 3-0-3 
3214-2302 การจดัการพื้นท่ีคลงัสินคา้ 3-0-3 
3214-2303 เคร่ืองมือและอุปกรณ์คลงัสินคา้ 3-0-3 
3214-2304 เทคโนโลยใีนงานคลงัสินคา้ 3-0-3 
3214-2305 การจดัการสินคา้คงคลงั 3-0-3 
3214-2306 การจดัการเอกสารในคลงัสินคา้ 3-0-3 
3214-2307 การจดัการตน้ทุนคลงัสินคา้ 3-0-3 

สาขางานตัวแทนออกของ 
3214-2401 พิธีการนาํเขา้และส่งออกสินคา้ 2-2-3 
3214-2402 การขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ 2-2-3 
3214-2403 สิทธิประโยชน์ทางดา้นภาษีอากร 3-0-3 
3214-2404 การตรวจปล่อยสินคา้ 2-2-3 
3214-2405 กฎหมายเก่ียวกบัการนาํเขา้และส่งออก 3-0-3 
3214-2406 ระบบการจาํแนกพิกดัอตัราศุลกากร 3-0-3 
3214-2407 พิธีการเฉพาะเร่ือง 3-0-3 
3214-2408 หลกัการคา้ระหวา่งประเทศ 3-0-3 
3214-2409 กฎหมายพาณิชยน์าว ี 3-0-3 

สาขางานการจัดการเทคโนโลยโีลจิสติกส์ 
3214-2501 เทคโนโลยกีารจดัการคลงัสินคา้พื้นฐาน 2-2-3 
3214-2502 เทคโนโลยกีารจดัการคลงัสินคา้อตัโนมติั 2-2-3 
3214-2503 พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ในงานจดัส่งสินคา้แบบด่วน 2-2-3 
3214-2504 เทคโนโลยกีารส่งออกและนาํเขา้ 3-0-3 
3214-2505 การจดัการเทคโนโลยเีพื่อการออกแบบงานคลงัสินคา้ 3-0-3 
3214-2506 อุปกรณ์และส่ิงอาํนวยความสะดวกในงานโลจิสติกส์ 2-2-3 
3214-2507 ปฏิบติัการใชร้ถยก 2-2-3 
3214-2508 ปฏิบติัการขนส่งทางคอนเทนเนอร์ 2-2-3 
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กลุ่มทกัษะวชิาชีพเฉพาะ 
3214-2001 โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3-0-3 
 (Logistics and Supply Chain) 

 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
2. มีทกัษะในการนาํหลกัการ และกระบวนการของการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานไป 

ประยกุตใ์ชใ้นการทาํงาน 
3. มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และเจตคติท่ีดีในวิชาชีพ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
2. วางแผนการดาํเนินธุรกิจโดยใชก้ระบวนการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
3. แกไ้ขปัญหาการดาํเนินธุรกิจดว้ยกระบวนการดา้นการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
4. ประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศในการปฏิบติังานโลจิสติกส์ 

 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเบ้ืองตน้ความสาํคญัของ
ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานต่อระบบเศรษฐกิจและองคก์ร  บทบาทของโลจิสติกส์ในการจดัการโซ่
อุปทานกิจกรรมในระบบโลจิสติกส์ ระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง  และแนวโนม้ของโลจิสติกส์ต่อระบบ
เศรษฐกิจ 
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3214-2002 การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ 3-0-3 
 (Logistics Cost Management) 
 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัองคป์ระกอบของตน้ทุนโลจิสติกส์ 
2. มีทกัษะในการคาํนวณตน้ทุนระบบกิจกรรมโลจิสติกส์ 
3. มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และเจตคติท่ีดีในวิชาชีพ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัองคป์ระกอบของตน้ทุนโลจิสติกส์ 
2. คาํนวณตน้ทุนระบบกิจกรรมโลจิสติกส์ 
3. วิเคราะห์จุดคุม้ทุนระบบกิจกรรมโลจิสติกส์ 
4. แกไ้ขปัญหาการดาํเนินธุรกิจตามหลกัของตน้ทุนในระบบโลจิสติกส์ 
5. ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการตน้ทุนโลจิสติกส์ในการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกบัองคป์ระกอบของตน้ทุนในระบบโลจิสติกส์   ระบบตน้ทุนของระบบกิจกรรม 
โลจิสติกส์ การวิเคราะห์จุดคุม้ทุนและจดัทาํรายงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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3214-2003 การบริหารระบบข้อมูลสําหรับโลจิสติกส์ 3-0-3 
 (Information System for Logistics) 
 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบขอ้มูลในงานโลจิสติกส์ 
2. มีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยใีนงานโลจิสติกส์ท่ีเหมาะสม 
3. มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และเจตคติท่ีดีในวิชาชีพ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัระบบขอ้มูลในงานโลจิสติกส์ 
2. วางแผนการใชเ้ทคโนโลยใีนงานโลจิสติกส์ตามหลกัการ 
3. รวบรวมขอ้มูลในงานโลจิสติกส์อยา่งเป็นระบบ 
4. ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการบริหารขอ้มูลในงานโลจิสติกส์อยา่งมีประสิทธิภาพ 

และปลอดภยั 
 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกบัการไหลเวียนของขอ้มูลสําหรับโลจิสติกส์ ในระบบ Barcodeระบบ RF (Radio 
Frequency)ระบบ  RFID (Radio Frequency Identification) ระบบ  ERP(Enterprise Resources Planning)   
ร ะบบ  WMS (Warehouse Management System) ร ะ บบ  TMS (Transportation Management System) 
แนวโนม้การพฒันาดา้นเทคโนโลยใีนอนาคต การใชป้ระโยชน์ของขอ้มูลต่างๆ จากระบบเทคโนโลยใีนการ
บริหารจดัการระบบโลจิสติกส์ 
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3214-2004 หลักการจัดซื้อ 3-0-3 
 (Principle of Purchasing) 
  

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการจดัซ้ือ 
2. มีทกัษะในการกาํหนดจุดสัง่ซ้ือและปริมาณสินคา้  
3. มีทกัษะการเลือกใชเ้อกสารตามประเภทของการจดัซ้ือ 
4. มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และเจตคติท่ีดีในวิชาชีพ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการจดัซ้ือ 
2. วางแผนการจดัซ้ือเพื่อใชใ้นการดาํเนินงานแต่ละประเภท 
3. ดาํเนินการจดัซ้ือโดยใชห้ลกัคุณธรรม จริยธรรม 
4. ควบคุมสินคา้คงคลงัตามหลกัการ 
5. ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการในการปฏิบติังานการจดัซ้ือ 
 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการจดัซ้ือ จดัหาวตัถุดิบ  ส่วนประกอบ วสัดุ สินคา้ก่ึงสาํเร็จรูป
ระเบียบวิธีการจดัซ้ือ  เทคนิคการเจรจาต่อรอง  การกาํหนดปริมาณการจดัซ้ือ  เวลาการจดัซ้ือ การเลือกและ
หาแหล่งซ้ือ  การควบคุมสินคา้คงคลงั  การตดัสินใจการผลิตหรือเลือกซ้ือ  วิธีการควบคุมและประเมินผล
การจดัซ้ือ 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงพทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ 

3214-2005 คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า 3-0-3 
 (Warehouse and Distribution Center) 
  

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัคลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ 
2. มีทกัษะในการเลือกทาํเลท่ีตั้งคลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ 
3. มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และเจตคติท่ีดีในวิชาชีพ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัคลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ 
2. วางแผนการจดัการคลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ตามหลกัการ 
3. แกไ้ขปัญหาการดาํเนินงานดา้นคลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ 
4. ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนการปฏิบติังานคลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินค ้

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกบัคลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้  การเลือกทาํเลท่ีตั้ง การดาํเนินงานในคลงัสินคา้
และศูนยก์ระจายสินคา้   การใชอุ้ปกรณ์และเทคโนโลยใีนการจดัการคลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้   
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3214-2006 การจัดการการขนส่ง 3-0-3 
 (Transportation Management) 
 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการการขนส่งสินคา้  
2. มีทกัษะในการวางแผนการจดัการการขนส่งสินคา้  
3. มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และเจตคติท่ีดีในวิชาชีพ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการจดัการการขนส่งสินคา้ 
2. วางแผนการจดัการการขนส่งสินคา้ตามหลกัการ 
3. จดัการเอกสารการจดัการขนส่งสินคา้ตามกระบวนการ 
4. เลือกใชอุ้ปกรณ์และยานพาหนะในการขนส่งตามกระบวนการ 
5. แกไ้ขปัญหาการจดัการการขนส่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจ 

6. ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการการจดัการเพ่ือเพิม่ประสิทธิภาพในงานโลจิสติกส์ 
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกับการจัดการการขนส่งสินค้า รูปแบบการขนส่งแต่ละประเภท องค์ประกอบ 
ในการขนส่งสินคา้ กระบวนการจดัการการขนส่งและการกระจายสินคา้ การจดัการเก่ียวกบัเอกสารและ
โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีเก่ียวข้องการจัดการอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการขนส่ง การเลือกใช้ยานพาหนะ 
ในการขนส่ง 
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3214-2007 หลักการนําเข้าและส่งออก 3-0-3 
 (Import and Export) 
 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการนาํเขา้และส่งออกสินคา้ 
2. มีความเขา้ใจเก่ียวกบักฎหมาย ขอ้สญัญา อนุสญัญาของการซ้ือขายสินคา้และการบริการ 

ระหวา่งประเทศ 
3. มีทกัษะในการใชเ้อกสารในการนาํเขา้และส่งออกใหเ้หมาะสมกบัรูปแบบการขนส่ง 
4. มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และเจตคติท่ีดีในวิชาชีพ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการนาํเขา้และส่งออกสินคา้ 
2. เลือกใชเ้อกสารตามกระบวนการของการนาํเขา้และส่งออกสินคา้ 
3. ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการในดา้นการนาํเขา้และส่งออกสินคา้ 

 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการนาํเขา้และส่งออกสินคา้ เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งในการนาํเขา้
และส่งออก  ระบบเลตเตอร์ออฟเครดิต(Letter of Credit : L/C) ระบบภาษีและพิธีการศุลกากรระหว่าง
ประเทศ กลไกของระบบการคา้และธุรกิจระหว่างประเทศ กฎหมาย ขอ้สัญญา อนุสัญญาของการซ้ือขาย
สินคา้และการบริการระหว่างประเทศตามกฎเกณฑ์ขององค์กรและกลุ่มเศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้
ระหวา่งประเทศ 

 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงพทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิายบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ 

กลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือก 
สาขางานการจัดการโลจิสติกส์ 
3214-2101 การจัดการโลจิสติกส์เชิงธุรกิจ 3-0-3 
 (Business Logistics Management) 
 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. มีความเขา้ใจในขอบเขตของธุรกิจในงานโลจิสติกส์ประเภทต่าง ๆ 
2. มีทกัษะในการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของโครงสร้างองคก์ร กบัการจดัการโลจิสติกส์ 
3. ตระหนกัถึงความสาํคญัของการจดัการโลจิสติกส์เชิงธุรกิจ 
4. มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และเจตคติท่ีดีในวิชาชีพ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการจดัการโลจิสติกส์เชิงธุรกิจ 
2. วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของโครงสร้างองคก์ร กบัการจดัการโลจิสติกส์ 
3. แกไ้ขปัญหาการจดัการโลจิสติกส์เชิงธุรกิจ 
4. ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการการจดัการโลจิสติกส์เชิงธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกับขอบเขตของธุรกิจประเภทต่าง ๆ การจัดการโลจิสติกส์ กิจกรรมโลจิสติกส์ 
ประสิทธิภาพการใหบ้ริการ การสร้างความน่าเช่ือถือ ความปลอดภยัการบริหารความเส่ียงต่อกิจกรรมทางโล
จิสติกส์ กระบวนการวางแผน การดาํเนินการ การควบคุมดา้นการจดัการโลจิสติกส์ในองคก์รธุรกิจแต่ละ
ประเภท 

 
 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงพทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ 

3214-2102 การจัดการสินค้าคงคลังในงานโลจิสติกส์ 3-0-3 
 (Inventory Managementin Logistics) 
  

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการสินคา้คงคลงั 
2. มีทกัษะในการตรวจรับ จดัเกบ็สินคา้ 
3. ตระหนกัถึงความสาํคญัของการจดัการสินคา้คงคลงั 
4. มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และเจตคติท่ีดีในวิชาชีพ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการจดัการสินคา้คงคลงัในงานโลจิสติกส์ 
2. ตรวจรับ และจดัเกบ็สินคา้คงคลงัในงานโลจิสติกส์ 
3. แกไ้ขปัญหาการตรวจรับ และจดัเกบ็สินคา้คงคลงัในงานโลจิสติกส์  
4. ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการการจดัการโลจิสติกส์เชิงธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกบัการจดัการสินคา้คงคลงั กลุ่มสินคา้ รูปแบบการวางแบบ FIFO LIFO การวิเคราะห์
สินคา้คงคลงัแบบ ABC วิธีการและขอ้ควรระวงัในการจดัเรียงเพื่อการตรวจนบั และการจดัเก็บสินคา้ การ
จดัการสินคา้คงคลงัแบบทนัเวลาพอดี การคาํนวณตน้ทุนในการจดัเก็บสินคา้คงคลงั การเคล่ือนยา้ยสินคา้คง
คลงั และการจดัทาํรายงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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3214-2103 การขนส่งในงานโลจิสติกส์ 3-0-3 
 (Transportation Management in Logistics) 
  

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการการขนส่งในงานโลจิสติกส์ 
2. มีทกัษะในการวางแผนจดัการเสน้ทางการขนส่งในงานโลจิสติกส์ 
3. ตระหนกัถึงความสาํคญัต่อการวางแผนจดัการการขนส่งในงานโลจิสติกส์ 
4. มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และเจตคติท่ีดีในวิชาชีพ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการขนส่งในงานโลจิสติกส์  
2. วางแผนจดัการเสน้ทางการขนส่งในงานโลจิสติกส์ 
3. แกไ้ขปัญหาการจดัการเสน้ทางการขนส่งในงานโลจิสติกส์ 
4. ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการการจดัการเสน้ทางการขนส่งในงานโลจิสติกส์ 

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกบัการจดัการการขนส่งประเภททางบก ทางนํ้ า ทางอากาศและการขนส่งต่อเน่ืองหลาย
รูปแบบ กระบวนการการขนส่งในงานโลจิสติกส์ระบบการกระจายสินคา้จากคลังสินคา้ถึงผูบ้ริโภค 
หลกัการบริหารเส้นทางการขนส่งสินคา้ การวางแผนและวิเคราะห์เส้นทางการรับและส่งสินคา้ การจดั
เสน้ทางและตารางเวลาในการดาํเนินงาน ทรัพยากรขนส่ง การตดัสินใจเลือกเสน้ทางการขนส่ง 
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3214-2104 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในงานโลจิสติกส์ 3-0-3 
 (Material Handling in Logistics) 
  

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในงานโลจิสติกส์ 
2. มีทกัษะการใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ในงานโลจิสติกส์ 
3. ตระหนกัถึงความสาํคญัในการใชแ้ละบาํรุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในงานโลจิสติกส์ 
4. มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และเจตคติท่ีดีในวิชาชีพ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ในงานโลจิสติกส์ 
2. ใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ในงานโลจิสติกส์ตามกระบวนการ 
3. แกไ้ขปัญหาการใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ในงานโลจิสติกส์ 
4. ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ในงานโลจิสติกส์ 

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในงานโลจิสติกส์ประเภทเคร่ืองมือและอุปกรณ์ใน
งานโลจิสติกส์ การจัดเก็บ การดูแลรักษา และความปลอดภัยในการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในงาน 
โลจิสติกส์ การรายงานและประเมินผลการใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ในงานโลจิสติกส์ 
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3214-2105 เทคโนโลยใีนงานโลจิสติกส์ 3-0-3 
 (Technologyin Logistics) 
  

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัเทคโนโลยใีนงานโลจิสติกส์ 
2. มีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยใีนงานโลจิสติกส์ 
3. ตระหนกัถึงความสาํคญัของการใชเ้ทคโนโลยใีนงานโลจิสติกส์ 
4. มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และเจตคติท่ีดีในวิชาชีพ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยใีนงานโลจิสติกส์ 
2. วางแผนการใชเ้ทคโนโลยใีนงานโลจิสติกส์ 
3. แกไ้ขปัญหาการใชเ้ทคโนโลยใีนงานโลจิสติกส์  
4. ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการทางเทคโนโลยใีนงานโลจิสติกส์อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัเทคโนโลยใีนงานโลจิสติกส์ ความหมาย ประวติั รูปแบบ และความสาํคญั
ของเทคโนโลยีในงานโลจิสติกส์ ระบบเทคโนโลยีสําหรับการวางแผน การตดัสินใจในงานโลจิสติกส์ 
การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนงานโลจิสติกส์ 
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3214-2106 โซ่อุปทานและโลจิสติกส์เพื่อส่ิงแวดล้อม 3-0-3 
 (Green Logistics and Supply Chain) 
  

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อส่ิงแวดลอ้ม 
2. มีทกัษะในการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อส่ิงแวดลอ้ม  
3. ตระหนกัถึงความสาํคญัของการเช่ือมโยงระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อส่ิงแวดลอ้ม 
4. มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และเจตคติท่ีดีในวิชาชีพ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบักระบวนการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์เพื่อส่ิงแวดลอ้ม 
2. วางแผนการใชก้ระบวนการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์เพื่อส่ิงแวดลอ้ม 
3. แกไ้ขปัญหากระบวนการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์เพื่อส่ิงแวดลอ้ม 
4. ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติ เ ก่ียวกับการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์เพื่อ ส่ิงแวดล้อม  มลภาวะ 
การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้ม กิจกรรมโลจิสติกส์เพื่อส่ิงแวดลอ้ม การใชพ้ลงังานทดแทน แนวโนม้ของ
การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์เพื่อส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง 3R, Eco-Drive, Backhauling and Full Truck 
Load, Eco-Packaging, Modal shift ฯลฯ 
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3214-2107 การวจิัยในงานโลจิสติกส์ 3-0-3 
 (Logistics Research) 
  

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนงานวิจยัในงานโลจิสติกส์ 
2. มีทกัษะในการจดัทาํเคร่ืองมือการวิจยั การวางแผน การเกบ็รวบรวมขอ้มูล การแปลผล 

และการนาํเสนอ 
3. ตระหนกัถึงความสาํคญัของงานวิจยัในงานโลจิสติกส์ 
4. มีคุณลกัษณะท่ีพงึประสงค ์และเจตคติท่ีดีในวิชาชีพ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบักระบวนการการวิจยัในงานโลจิสติกส์ 
2. จดัทาํเคร่ืองมือ วางแผน เกบ็รวบรวมขอ้มูล แปลผล และนาํเสนอผลงานวิจยั 
3. แกไ้ขปัญหาของธุรกิจดว้ยกระบวนการวิจยัในงานโลจิสติกส์ 
4. ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการการวิจยัในงานโลจิสติกส์อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกบัความหมายของการวิจยัในงานโลจิสติกส์ ประเภทของการวิจยัในงานโลจิสติกส์ 
หลกัการและขั้นตอนในกระบวนการวิจยั เคร่ืองมือทางการวิจยั ขอบเขตการวิจยั การวางแผนการวิจยั การ
เกบ็รวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์และแปลความหมายของขอ้มูล การนาํเสนอและรายงานผลการวิจยั 
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สาขางานการจัดการขนส่ง 
3214-2201 การบริหารเส้นทางการขนส่งสินค้า 3-0-3 
 (Transportation Lines Management)  
 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริหารเสน้ทางการขนส่งสินคา้ 
2. มีทกัษะในการจดัการเสน้ทางการขนส่งสินคา้ 
3. มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และเจตคติท่ีดีในวิชาชีพ 

 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการบริหารเสน้ทางการขนส่งสินคา้ 
2. วางแผนการจดัการเสน้ทางการขนส่งสินคา้ในการดาํเนินธุรกิจ 
3. แกไ้ขปัญหาการจดัการเสน้ทางการขนส่งสินคา้ตามหลกัการ 
4. ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนการปฏิบติังานการจดัการเสน้ทางการขนส่งสินคา้ 

 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกบัเส้นทางการขนส่งหลกัการและกระบวนการในการบริหารเส้นทางการขนส่งสินคา้
การวางแผนและวิเคราะห์เส้นทางการรับและส่งสินคา้ การจดัเส้นทางและตารางเวลาในการดาํเนินงาน
ทรัพยากรขนส่งการตัดสินใจเ ลือก เส้นทางการขนส่ง  และการนํา เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช ้
การบริหารเสน้ทางการขนส่ง 
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3214-2202 การจัดการเอกสารเพื่อการขนส่ง 3-0-3 
 (Transportation Document Management) 
 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการเอกสารเพ่ือการขนส่ง 
2. มีทกัษะในการจดัการเอกสารเพ่ือการขนส่ง 
3. มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และเจตคติท่ีดีในวิชาชีพ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการจดัการเอกสารเพ่ือการขนส่ง 
2. จดัการเอกสารเพ่ือการขนส่งสินคา้ตามหลกัการและกระบวนการ 
3. แกไ้ขปัญหาการจดัการเอกสารเพ่ือการขนส่งตามหลกัการ 

4. ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการในการปฏิบติังานการจดัการเอกสาร 
 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกบัการจดัการเอกสาร รูปแบบของเอกสารเพ่ือการขนส่งประเภทต่างๆ ประเภทของ
เอกสารในการขนส่ง ขั้นตอนและกระบวนการของการจดัการเอกสารการจดัเตรียมเอกสารในการรับและส่ง
มอบสินคา้ และเอกสารประกอบในการขนส่งอ่ืน ๆ 
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3214-2203 การใช้และบํารุงรักษาเคร่ืองมือและพาหนะในการขนส่ง 3-0-3 
 (Utilizing / Maintenance Equipmentand Vehicle for Transportation) 
 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัการใช ้การบาํรุงรักษาเคร่ืองมือและพาหนะในการขนส่ง  
2. มีทกัษะในการควบคุมการใชก้ารบาํรุงรักษาเคร่ืองมือและพาหนะในการขนส่ง 
3. มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และเจตคติท่ีดีในวิชาชีพ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใช ้การบาํรุงรักษาเคร่ืองมือและพาหนะในการขนส่ง 
2. วางแผนการใช ้การบาํรุงรักษาเคร่ืองมือและพาหนะในการขนส่งสินคา้ตามกระบวนการ 
3. แกไ้ขปัญหาการใช ้การบาํรุงรักษาเคร่ืองมือและพาหนะในการขนส่งสินคา้ตามหลกัการ 

4. ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการใช ้การบาํรุงรักษาเคร่ืองมือและพาหนะในการขนส่งสินคา้ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกบัอุปกรณ์ในการขนส่ง ประเภทของเคร่ืองมือ และพาหนะท่ีใชใ้นการ ขนส่งประเภท
ต่างๆประวติัการใชแ้ละบาํรุงรักษา รายงานและประเมินผลการใชเ้คร่ืองมือและพาหนะในการขนส่ง 
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3214-2204 การจัดการต้นทุนการขนส่ง 3-0-3 
 (Transportation Cost Management) 
 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการตน้ทุนการขนส่ง 
2. มีทกัษะในการคาํนวณตน้ทุนการขนส่งสินคา้ดว้ยระบบตน้ทุนกิจกรรมโลจิสติกส์ 
3. มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และเจตคติท่ีดีในวิชาชีพ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการจดัการตน้ทุนการขนส่ง 
2. คาํนวณตน้ทุนการขนส่งสินคา้ในงานโลจิสติกส์ตามหลกัการ 
3. วิเคราะห์จุดคุม้ทุนการขนส่งสินคา้ตามหลกัการ 
4. แกไ้ขปัญหาการจดัการตน้ทุนการขนส่งสินคา้ ตามหลกัการ 

5. ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการการจดัการตน้ทุนการขนส่งสินคา้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกบัการจดัการตน้ทุนการขนส่ง องคป์ระกอบของตน้ทุนการขนส่ง การคาํนวณตน้ทุนการ
ขนส่งแต่ละประเภทดว้ยระบบตน้ทุนกิจกรรม การวิเคราะห์จุดคุม้ทุนการกาํหนดราคาการขนส่ง และการ
จดัทาํรายงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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3214-2205 การจัดวางและเคล่ือนย้ายสินค้า 3-0-3 
 (Material Handling) 
  

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. มีความเขา้ใจในหลกัการและขั้นตอนของการจดัวางและเคล่ือนยา้ยสินคา้ 
2. มีทกัษะในการจดัวางและเคล่ือนยา้ยสินคา้  
3. มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และเจตคติท่ีดีในวิชาชีพ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและขั้นตอนจดัวางและเคล่ือนยา้ยสินคา้ 
2. วางแผนการจดัวางและเคล่ือนยา้ยสินคา้ตามหลกัการ 
3. แกไ้ขปัญหาการจดัวางและเคล่ือนยา้ยสินคา้ในงานโลจิสติกส์  
4. ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการการจดัวางและเคล่ือนยา้ยสินคา้ 

 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการและขั้นตอนการจดัวางและการเคล่ือนยา้ยสินคา้ประเภทต่างๆ สินคา้ท่ีตอ้ง
ควบคุมอุณหภูมิวตัถุอนัตรายแก๊สอาหารและเคร่ืองด่ืมพลาสติกเคมีภณัฑสิ์นคา้เกษตร  โดยใชเ้ทคนิคในการ
จดัวางและเคล่ือนยา้ยแบบต่าง ๆ รูปแบบการจดัวาง และคาํนึงถึงหลกัความปลอดภยั 
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3214-2206 เทคโนโลยใีนการการขนส่ง 3-0-3 
 (Transportation Technology) 
 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศในการขนส่งสินคา้ 
2. มีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยกีารขนส่งสินคา้ 
3. มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และเจตคติท่ีดีในวิชาชีพ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยกีารขนส่งสินคา้ 
2. วางแผนโดยการใชเ้ทคโนโลยกีารขนส่งสินคา้ 
3. แกไ้ขปัญหาการใชเ้ทคโนโลยกีารขนส่งสินคา้ตามหลกัการ 

4. ประยกุตใ์ชใ้ชเ้ทคโนโลยกีารขนส่งสินคา้ 

 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกบัเทคโนโลยกีารขนส่ง ความหมาย รูปแบบ และความสาํคญัการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี
ระบบ Barcode EDI และ RFID ในการขนส่ง  
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงพทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ 

3214-2207 กฎหมายการขนส่ง 3-0-3 
 (Transportation  Law) 

 
จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้

1. มีความเขา้ใจเก่ียวกบักฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัของการขนส่งในรูปแบบต่าง ๆ 
2. มีทกัษะในการใชก้ฎหมายการขนส่ง 
3. มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และเจตคติท่ีดีในวิชาชีพ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบักฎหมายการขนส่ง 
2. เตรียมความพร้อมการดาํเนินธุรกิจตามขอ้กาํหนดของการขนส่งในรูปแบบต่าง ๆ 
3. แกไ้ขปัญหาการดาํเนินธุรกิจตามขอ้กาํหนดของกฎหมายการขนส่ง 
4. ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการทางกฎหมายของการขนส่ง 

 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกบักฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัของการขนส่งสินคา้และบริการทางบก ทางนํ้ า ทางอากาศ  
การขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ ความรับผิดชอบระหว่างผูส่้งสินค้า ผูส้ั่งซ้ือ ผูรั้บขนส่ง และบริษัท
ประกนัภยัในความชาํรุด  บกพร่อง  สูญหายของสินคา้และพสัดุภณัฑ ์ในกรณีปกติและกรณีวินาศภยัต่างๆ 
 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงพทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิายบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ 

3214-2208 การประกันภัยการขนส่ง 3-0-3 
 (Insurance for Transportation) 
 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัการประกนัภยัการขนส่ง 
2. มีทกัษะในการเลือกใชป้ระกนัภยัท่ีเหมาะสมกบัประเภทของการขนส่ง 
3. มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และเจตคติท่ีดีในวิชาชีพ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการประกนัภยัการขนส่ง 
2. เลือกใชป้ระกนัภยัใหเ้หมาะสมกบัประเภทของการขนส่ง 
3. จดัการเอกสารการประกนัภยัตามกระบวนการ 
4. แกไ้ขปัญหาการดาํเนินธุรกิจตามหลกัของการประกนัภยัการขนส่ง 
5. ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการการประกนัภยัการขนส่ง 

 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกบัการประกนัภยัการขนส่ง การเลือกใช้ประกนัภยัให้เหมาะสมกบัประเภทของการ
ขนส่ง  สิทธิประโยชน์และขอบเขตความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยท่ีเก่ียวข้อง เอกสารการ
ประกนัภยัการขนส่ง  
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงพทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ 

สาขางานการจัดการคลังสินค้า 
3214-2301 สินค้าและบรรจุภัณฑ์ 3-0-3 
 (Goods and Packaging) 
  

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัสินคา้และบรรจุภณัฑ ์
2. มีทกัษะในการตรวจรับสินคา้และการแยกบรรจุภณัฑท่ี์ชาํรุดเสียหาย 
3. มีทกัษะในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ภายในคลงัสินคา้ 
4. มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และเจตคติท่ีดีในวิชาชีพ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัสินคา้และบรรจุภณัฑ ์
2. ตรวจรับสินคา้และการแยกบรรจุภณัฑท่ี์ชาํรุดเสียหาย 

3. เคล่ือนยา้ยสินคา้ดว้ยเคร่ืองมือชนิดต่าง ๆ 

4. แยกหมวดหมู่สินคา้ในคลงัสินคา้ตามหลกัการ 

5. แกไ้ขปัญหาการตรวจรับสินคา้และการแยกบรรจุภณัฑท่ี์ชาํรุดเสียหายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการดาํเนินธุรกิจ 

6. ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการเก่ียวกบัสินคา้และบรรจุภณัฑ ์

 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกบัการจดัประเภทของสินคา้ รูปแบบของบรรจุภณัฑใ์นลกัษณะต่างๆ ความหมายของ
สัญลกัษณ์ต่างๆ บนบรรจุภณัฑ ์การตรวจรับสินคา้ การคดัแยกบรรจุภณัฑท่ี์ชาํรุด  กระบวนการเคล่ือนยา้ย
สินคา้ภายในคลงัดว้ยเคร่ืองมือชนิดต่างๆ  การจดัแยกหมวดหมู่ของสินคา้ในคลงัสินคา้ 
 
 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงพทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิายบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ 

3214-2302 การจัดการพืน้ท่ีคลังสินค้า 3-0-3 
 (Warehousing Area Management) 
  

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการจดัการพื้นท่ีคลงัสินคา้ 
2. มีทกัษะในการคาํนวณพื้นท่ีในการจดัเกบ็สินคา้ 
3. มีทกัษะในการกาํหนดตาํแหน่งการจดัเกบ็และเลือกใชอุ้ปกรณ์ 
4. มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และเจตคติท่ีดีในวิชาชีพ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการจดัการพื้นท่ีคลงัสินคา้  
2. วางแผน ออกแบบพ้ืนท่ีในการจดัเกบ็และการใชอุ้ปกรณ์ในคลงัสินคา้ 

3. เขียนแผนผงัและกาํหนดเสน้ทางเคล่ือนยา้ยสินคา้ตามหลกัการ 

4. กาํหนดตาํแหน่งจดัเกบ็สินคา้ตามหมวดหมู่ 

5. แกไ้ขปัญหาพื้นท่ีการจดัเกบ็และเลือกใชอุ้ปกรณ์ในคลงัสินคา้  
6. ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการเก่ียวกบัการจดัการพื้นท่ีคลงัสินคา้ 

 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการจดัพื้นท่ีคลงัสินคา้  (สาํนกังานชั้นวาง พื้นท่ี)   การคาํนวณพื้นท่ีในการจดั
กิจกรรมต่าง ๆ ในคลงัสินคา้ เขียนแผนผงัและกาํหนดเสน้ทางการเคล่ือนยา้ยสินคา้ การรับและขนถ่ายสินคา้
ในคลงัสินคา้ จุดขนถ่ายสินคา้การกาํหนดตาํแหน่การจดัเกบ็สินคา้ตามหมวดหมู่และการเลือกใชอุ้ปกรณ์ใน
การจดัเกบ็ 
 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงพทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ 

3214-2303 เคร่ืองมือและอุปกรณ์คลังสินค้า 3-0-3 
 (Warehouse Equipments) 
  

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์คลงัสินคา้ 
2. มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์คลงัสินคา้  
3. มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และเจตคติท่ีดีในวิชาชีพ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์คลงัสินคา้ 
2. วางแผนการใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์คลงัสินคา้ 
3. แกไ้ขปัญหาการใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์คลงัสินคา้  
4. ประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์คลงัสินคา้ตามหลกัการและกระบวนการ 

 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์คลงัสินคา้ การจดัประเภทเคร่ืองมือเทคโนโลยโีลจิ
สติกส์   การเกบ็  การดูแลรักษา และ ความปลอดภยัในการใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ในงานคลงัสินคา้ 
 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงพทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิายบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ 

3214-2304 เทคโนโลยใีนงานคลังสินค้า 3-0-3 
 (Technologyin Warehousing) 
  
จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้

1. มีความเขา้ใจในเทคโนโลยสีารสนเทศในงานคลงัสินคา้ 
2. มีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยใีนงานคลงัสินคา้ 
3. มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และเจตคติท่ีดีในวิชาชีพ 

 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยใีนงานคลงัสินคา้ 
2. วางแผนการเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในงานคลงัสินคา้ 
3. แกไ้ขปัญหาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในงานคลงัสินคา้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการดาํเนินธุรกิจ 
4. ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนงานคลงัสินคา้ตามหลกัและกระบวนการ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศในงานคลงัสินคา้ ความหมาย รูปแบบ และความสําคญัการ
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนงานคลงัสินคา้ 
 
 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงพทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ 

3214-2305 การจัดการสินค้าคงคลัง 3-0-3 
 (Inventory Management) 
  

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการจดัการสินคา้คงคลงั 
2. มีทกัษะในการจดัการสินคา้คงคลงั 
3. มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และเจตคติท่ีดีในวิชาชีพ 

 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการจดัการสินคา้คงคลงั 
2. ตรวจรับสินคา้คงคลงั และวางแผนระบบการจดัเกบ็สินคา้คงคลงั  
3. แกไ้ขปัญหาการจดัเกบ็สินคา้คงคลงั เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจ 

4. ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการจดัการสินคา้คงคลงั 
 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการจดัการสินคา้คงคลงั  กลุ่มสินคา้  รูปแบบการจดัวาง (FIFO LIFO) วิธีการ
และขอ้ควรระวงัในการจดัเรียงเพื่อการตรวจนบัและการจดัเกบ็สินคา้ การจดัการสินคา้คงคลงั การคาํนวณ 
การเคล่ือนยา้ยสินคา้คงคลงัและการจดัทาํรายงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงพทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิายบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ 

3214-2306 การจัดการเอกสารในคลังสินค้า 3-0-3 
(Document Management in Warehouse) 

 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการเอกสารในคลงัสินคา้ 
2. มีทกัษะในการจดัการเอกสารในคลงัสินคา้อยา่งเป็นระบบ 
3. มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และเจตคติท่ีดีในวิชาชีพ 

 

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

 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกบัการจดัการเอกสารในคลงัสินคา้ ใบสัง่ซ้ือสินคา้ (P/O) ใบกาํกบัสินคา้ (Invoice) ใบส่ง
สินคา้ (D/O)   เอกสารในการตรวจนบั  เอกสารในการนาํส่งคลงัสินคา้   
 

 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงพทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ 

3214-2307 การจัดการต้นทุนคลังสินค้า 3-0-3 
 (Warehouse cost Management) 
 
จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้

1. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการตน้ทุนคลงัสินคา้ 
2. มีทกัษะในการคาํนวณตน้ทุนคลงัสินคา้ 
3. มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และเจตคติท่ีดีในวิชาชีพ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการจดัการตน้ทุนคลงัสินคา้ 
2. คาํนวณตน้ทุนกิจกรรมการจดัการคลงัสินคา้ตามหลกัการ 
3. กาํหนดราคาการจดัเกบ็สินคา้ในคลงัสินคา้ 
4. แกไ้ขปัญหาการจดัการตน้ทุนคลงัสินคา้  
5. ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการจดัการตน้ทุนคลงัสินคา้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกับการจัดการต้นทุนคลังสินค้า  องค์ประกอบของต้นทุนการจัดเก็บสินค้า 
แต่ละประเภทในคลงัสินคา้ การคาํนวณตน้ทุนการจดัเก็บสินคา้แต่ละประเภทดว้ยระบบตน้ทุนกิจกรรมการ
วิเคราะห์จุดคุม้ทุน การกาํหนดราคาการจดัเกบ็สินคา้ในคลงัสินคา้และการจดัทาํรายงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงพทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิายบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ 

สาขางานตัวแทนออกของ 
3214-2401 พธีิการนําเข้าและส่งออกสินค้า 2-2-3 
 (Shipping Import-Export) 
 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. มีความเขา้ใจในภาพรวมเก่ียวกบั PAPERLESS และ E-CUSTOMS 
2. มีทกัษะในการจาํแนกสินคา้ตามพิกดั การจดัทาํใบขนส่งสินคา้ขาออกและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตามพิธีการศุลกากร 
3. มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และเจตคติท่ีดีในวิชาชีพ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัและพิธีการนาํเขา้และส่งออกสินคา้ 
2. จาํแนกสินคา้ตามพิกดั การจดัทาํใบขนส่งสินคา้ขาออกและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ตามพิธีการ 

ศุลกากร 

3. คาํนวณภาษีประเภทต่าง ๆ ตามหลกัการ 

4. แกไ้ขปัญหาการดาํเนินงานตามพิธีการศุลกากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจ 

5. ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการพิธีการนาํเขา้และส่งออกอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์การจาํแนกสินคา้ตามพิกดัและพิธีการอ่ืนๆ การจดัทาํใบขน
สินค้าขาเข้าและใบขนสินค้าขาออก การคิดคาํนวณภาษีประเภทต่างๆ การปฏิบัติพิธีการในระบบ 
PAPERLESSE-CUSTOMS และการจดัเตรียมเอกสารประกอบ 
 
 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงพทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ 

3214-2402 การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 2-2-3 
 (Transportation for InternationalTrade) 
 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. มีความเขา้ใจในวิธีการขนส่งสินคา้ทางบก ทางเรือ ทางอากาศ และการขนส่งต่อเน่ืองหลาย 

รูปแบบ  
2. มีทกัษะในการเลือกใชรู้ปแบบการขนส่งไดเ้หมาะสมและดาํเนินการดา้นเอกสารต่างๆ  

ท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. ตระหนกัถึงปัญหาและขอ้จาํกดัของการขนส่งในรูปแบบต่างๆ 
4. มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และเจตคติท่ีดีในวิชาชีพ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ 
2. เลือกใชรู้ปแบบการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ และดาํเนินการดา้นเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. แกไ้ขปัญหาการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจ 

4. ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัวิธีการขนส่งสินคา้ทางบก ทางเรือ ทางอากาศ และการขนส่งต่อเน่ืองหลาย
รูปแบบ เลือกประเภทบรรจุภณัฑ ์ยานพาหนะ การประกนัภยั ใหเ้หมาะสม เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่ง
อตัราและค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่ง 

 

 
 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงพทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิายบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ 

3214-2403 สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษอีากร 3-0-3 
 (TaxIncentives) 
 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของผูป้ระกอบการตามกฎหมาย 
2. มีทกัษะในการปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารใชสิ้ทธิประโยชน์ดา้นภาษีอากร 
3. ตระหนกัถึงความสาํคญัของสิทธิประโยชน์ท่ีจะไดรั้บตามกฎหมาย 
4. มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และเจตคติท่ีดีในวิชาชีพ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ทางดา้นภาษีอากร 
2. ปฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นการใชสิ้ทธิประโยชน์ดา้นภาษีอากร 

3. แกไ้ขปัญหาการใชสิ้ทธิประโยชน์ดา้นภาษีอากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจ 

4. ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการสิทธิประโยชน์ดา้นภาษีอากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรตามกฎหมาย พนัธกรณีและขอ้ตกลงระหว่าง
ประเทศต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ดา้นกฎหมายศุลกากร กฎหมายส่งเสริมการลงทุน กฎหมายการนิคมอุตสาหกรรม 
ขอ้ตกลง GATT FTA ขอบเขตและกาํหนดเวลาของการใชสิ้ทธิประโยชน์ตามรูปแบบต่างๆ 
 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงพทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ 

3214-2404 การตรวจปล่อยสินค้า 2-2-3 
 (Clearance Audit) 
    

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. มีความเขา้ใจกบับรรจุภณัฑเ์พื่อการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ การจดัเรียงสินคา้  

รถขนสินคา้ชนิดต่างๆ 
2. มีทกัษะในการจดัการและประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

ในระหวา่งการเคล่ือนยา้ยสินคา้ 
3. มีทกัษะในการตรวจสอบเอกสารและสินคา้ 
4. ตระหนกัถึงความสาํคญัของการป้องกนัปัญหาและความผดิพลาดท่ีอาจจะเกิดกบัสินคา้ 
5. มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และเจตคติท่ีดีในวิชาชีพ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการตรวจปล่อยสินคา้ 
2. วางแผนจดัการการตรวจปล่อยสินคา้ ประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และแกไ้ขปัญหา 

ท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการเคล่ือนยา้ยสินคา้ 
3. แกไ้ขปัญหาการตรวจปล่อยสินคา้  
4. ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการตรวจปล่อยสินคา้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการบรรจุภณัฑ ์การบรรจุและจดัวางสินคา้ การขนส่งและตูบ้รรจุสินคา้ 
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจปล่อยสินคา้ การดาํเนินการเม่ือตรวจพบความเสียหายของสินคา้ และการ
แกไ้ขปัญหาเม่ือเกิดความผดิพลาดในขั้นตอนของการตรวจปล่อยสินคา้ 

 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงพทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิายบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ 

3214-2405 กฎหมายเก่ียวกับการนําเข้าและส่งออก 3-0-3 
 (Import-Export Laws) 
 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัระเบียบปฏิบติั กฎกระทรวง, ประกาศตามกฎหมายศุลกากร และ 

กฎหมายอ่ืน 
2. มีทกัษะในการปฏิบติัเก่ียวกบักฎหมายการนาํเขา้และส่งออก 
3. เห็นคุณค่าและความสาํคญัในการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
4. มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และเจตคติท่ีดีในวิชาชีพ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบักฎหมายการนาํเขา้และส่งออก 
2. วางแผนการนาํเขา้และส่งออกภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนาํเขา้และส่งออก 
3. แกไ้ขปัญหาการนาํเขา้และส่งออกเพ่ีอเพิ่มประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจ 
4. ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนดา้นกฎหมายการนาํเขา้และส่งออกอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกบัระเบียบปฏิบติั กฎหมายศุลกากร กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงการคลงั ประกาศ
กรมศุลกากร คาํสัง่กรมศุลกากร ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนาํเขา้และการส่งออกสินคา้ การควบคุมสินคา้ และหลกั
ปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงพทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ 

3214-2406 ระบบการจําแนกพกัิดอัตราศุลกากร 3-0-3 
 (Custom Tariff) 
    

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. มีความเขา้ใจหลกัสากลของการจดัหมวดหมู่สินคา้ในระบบฮาร์โมไนซ์กฎหมายพิกดั 

อตัราศุลกากรบทบญัญติัของกฎหมาย หลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดต่างๆ 
2. มีทกัษะในการจาํแนกพิกดัอตัราอากร ตามกฎหมายพิกดัอตัราศุลกากร 
3. มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และเจตคติท่ีดีในวิชาชีพตวัแทนออกของ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัระบบการจาํแนกพิกดัอตัราศุลกากร 
2. ดาํเนินธุรกิจตามระบบการจาํแนกพิกดัอตัราศุลกากร 
3. แกไ้ขปัญหาการดาํเนินธุรกิจตามระบบการจาํแนกพิกดัอตัราอากร ตามกฎหมายพิกดัอตัรา 

ศุลกากร 
4. ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการจาํแนกพิกดัอตัราศุลกรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกับตามหลักสากลของการจัดหมวดหมู่สินคา้ในระบบฮาร์โมไนซ์ บทบัญญัติตาม
กฎหมายพิกดัอตัราศุลกากร การจาํแนกหมวดหมู่ของสินคา้ และขอ้แตกต่างระหว่างการจดัระบบหมวดหมู่
ของไทยกบัต่างประเทศ 
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3214-2407 พธีิการเฉพาะเร่ือง 3-0-3 
 (Specific Customs Formality) 
 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. มีความเขา้ใจระบบพิธีการต่าง ๆ 
2. มีทกัษะในการดาํเนินการดา้นเอกสารและพิธีการเก่ียวกบัพิธีการเฉพาะเร่ือง 
3. มีทกัษะในการเลือกใชพ้ิธีการเฉพาะเร่ืองรูปแบบต่าง ๆ 
4. มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และเจตคติท่ีดีในวิชาชีพ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัพิธีการเฉพาะเร่ือง 
2. ดาํเนินธุรกิจตามพิธีการเฉพาะเร่ือง 
3. แกไ้ขปัญหาการดาํเนินธุรกิจตามพิธีการเฉพาะเร่ือง 
4. ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการพิธีการเฉพาะเร่ืองอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกบัระเบียบพิธีการเฉพาะเร่ืองต่างๆ พิธีการส่วนบุคคล และเอกสิทธิทางการทูต พิธีการ
ไปรษณียแ์ละสินคา้เร่งด่วน พิธีการ RE-EXPORT ใบสุทธินาํกลบั พิธีการถ่ายลาํ พิธีการรับขนของไปก่อน
พิธีนาํเขา้ชัว่คราว และ A.T.A. CARNET 
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3214-2408 หลักการค้าระหว่างประเทศ 3-0-3 
 (Principle of International Trade) 
 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัเง่ือนไขการชาํระเงินและการส่งมอบสินคา้ระหวา่งประเทศ 
2. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัองคก์รการคา้ระหวา่งประเทศ 
3. มีทกัษะในการดาํเนินการตามขั้นตอนตามหลกัการคา้ระหวา่งประเทศถูกตอ้งครบถว้น 
4. ตระหนกัถึงความสาํคญัของการคา้ระหวา่งประเทศ 
5. มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และเจตคติท่ีดีในวิชาชีพ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการคา้ระหวา่งประเทศ 
2. วางแผนการดาํเนินการตามเง่ือนไขการชาํระเงินและการส่งมอบสินคา้ระหวา่งประเทศ 
3. ประยกุตใ์ชค้วามรู้ในดา้นหลกัการคา้ระหวา่งประเทศในการดาํเนินธุรกิจ  
4. ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการหลกัการคา้ระหวา่งประเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกับกระบวนการและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกับการชาํระเงิน การส่งมอบสินคา้ระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งกฎระเบียบ วิธีปฏิบติัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง กฎว่าดว้ยแหล่งกาํเนิดสินคา้กฎหมาย กฎระเบียบ 
สิทธิประโยชน์และวิธีปฏิบติัต่าง ๆ 
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3214-2409 กฎหมายพาณชิย์นาว ี 3-0-3 
 (Marine Law) 
 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. มีความเขา้ใจเก่ียวกบักฎหมาย สนธิสญัญาและขอ้ตกลงระหวา่งประเทศวา่ดว้ย 

การประกอบธุรกิจพาณิชยน์าว ี
2. มีทกัษะในการบนัทึกและรายงานตามคาํแนะนาํขององคก์รทางทะเลระหวา่งประเทศ 
3. เห็นคุณค่าและความสาํคญัเก่ียวกบักฎหมายพาณิชยน์าว ี
4. มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และเจตคติท่ีดีในวิชาชีพ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบักฎหมายการประกอบธุรกิจพาณิชยน์าวี 
2. เตรียมความพร้อมการดาํเนินธุรกิจตามขอ้กาํหนดขององคก์รทางทะเลระหวา่งประเทศ 
3. แกไ้ขปัญหาการดาํเนินธุรกิจตามขอ้กาํหนดของกฎหมายพาณิชยน์าว ี
4. ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการกฏหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกบักฎหมาย สนธิสัญญาและขอ้ตกลงระหว่างประเทศว่าดว้ยการประกอบธุรกิจพาณิชย์
นาวีโดยศึกษาทั้งบริบทและวิธีพิจารณาความ ขอบเขตและอาํนาจเอกสารในการพิจารณาคดี สิทธิในการยึด 
อายดัเรือและสินคา้ กฎหมายและขอ้ตกลงว่าดว้ยการช่วยกูเ้รือ หรือสินคา้ เรือโดนกนั ตลอดจนการเสีย
ค่าชดเชย ค่าเสียหาย และความรับผดิชอบในการชดใช ้การบนัทึกและรายงานตามคาํแนะนาํขององคก์รทาง
ทะเลระหวา่งประเทศ 
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สาขางานการจัดการเทคโนโลยโีลจิสติกส์  (Technology Logistics Managment) 
3214-2501 เทคโนโลยกีารจัดการคลังสินค้าพืน้ฐาน 2-2-3 
 (Basic Warehouse Management Technology) 
 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการคลงัสินคา้พื้นฐาน  
2. มีทกัษะในกระบวนการทาํงานของคลงัสินคา้พื้นฐาน 
3. มีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการคลงัสินคา้พื้นฐาน 
4. มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และเจตคติท่ีดีในวิชาชีพ 

 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการจดัการคลงัสินคา้พื้นฐาน 
2. วางแผน ออกแบบกระบวนการทาํงานของคลงัสินคา้พื้นฐาน 
3. ใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการคลงัสินคา้พื้นฐาน 
4. บาํรุงรักษา ใชเ้ทคโนโลยดีว้ยความปลอดภยั 

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยกีารจดัการคลงัสินคา้พื้นฐาน  ระบบบาร์โคด้ (Barcode System) 
ระบบใชค้วามถ่ีของคล่ืนวิทย ุRF (Radio Frequency) ระบบการแลกเปล่ียนขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ EDI (Electronic 
Data Interchange System)  เทคโนโลยีสาํหรับการรวบรวมขอ้มูล จดัเก็บ วิเคราะห์และการเขา้ถึงขอ้มูล BI (Business 
Intelligence) โปรแกรมสาํเร็จรูป สาํหรับการวิเคราะห์สถิติขอ้มูลในกระบวนการทาํงาน SPSS (Statistical Package for 
the Social Science)  ของคลังสินค้าพื้นฐาน การบาํรุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการใช้เทคโนโลยีการจัดการ
คลงัสินคา้พื้นฐานและความปลอดภยัในการทาํงาน 
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3214–2502 เทคโนโลยกีารจัดการคลังสินค้าอัตโนมตั ิ 2-2-3 
 (Automated Warehouse Management Technology) 
 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัเทคโนโลยกีารจดัการคลงัสินคา้อตัโนมติั  
2. มีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยกีารจดัการคลงัสินคา้อตัโนมติั 
3. มีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยวีางแผน  ออกแบบความตอ้งการวตัถุดิบและทรัพยากรโดยรวม 
 4. มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และเจตคติท่ีดีในวิชาชีพ 

 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบั เทคโนโลยกีารจดัการคลงัสินคา้อตัโนมติั  
2. ใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการคลงัสินคา้อตัโนมติั 
3. ใชเ้ทคโนโลยวีางแผน  ออกแบบความตอ้งการวตัถุดิบและทรัพยากรโดยรวม 
4. บาํรุงรักษา ใชเ้ทคโนโลยดีว้ยความปลอดภยั 

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยีการจดัการคลงัสินคา้อตัโนมติั ระบบรหัสบ่งช้ีโดยใช้
ความ ถ่ีของค ล่ืนวิทยุ  RFID (Radio Frequency Identification)    ระบบการจัดการคลัง สินค้า  WMS 
(Warehouse Management System)  ระบบบริหารจดัการการขนส่งสินคา้ TMS (Transportation Management 
System) การประยุกต์ใช้ระบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS (Geographic Information System)  และ
ระบบกาํหนดตาํแหน่งบนโลก GPS (Global Positioning System)  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการและ
วางแผนความตอ้งการวตัถุดิบต่างๆ MRP (Material Requirements Planning) การวางแผนทรัพยากรองคก์าร  
โดยรวม ERP (Enterprise Resources Planning) ในกระบวนการทาํงานของคลงัสินคา้อตัโนมติัการบาํรุง 
รักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการใชเ้ทคโนโลยกีารจดัการคลงัสินคา้อตัโนมติัและความปลอดภยัในการทาํงาน 
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3214–2503 พาณชิย์อิเล็กทรอนิกส์ในงานจัดส่งสินค้าแบบด่วน 2-2-3 
 (E-commerce for Express Delivery) 
 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ในงานจดัส่งสินคา้แบบด่วน 
2. มีทกัษะในการดาํเนินธุรกิจบริการจดัส่งสินคา้แบบด่วน 
3. มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และเจตคติท่ีดีในวิชาชีพ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ในงานจดัส่งสินคา้แบบด่วน 
2. วางแผน  แกไ้ขปัญหาดา้นพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ในงานจดัส่งสินคา้แบบด่วน 
3.  ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการการดาํเนินธุรกิจบริการจดัส่งสินคา้แบบด่วน 
4. ประยกุตใ์ชห้ลกัการส่งเสริมการขายดว้ยระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ในการคา้ปลีก 

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัทฤษฎีพื้นฐานและขั้นตอนการดาํเนินธุรกิจในงานจดัส่งสินคา้แบบด่วน
การดาํเนินธุรกิจบริการจดัส่งสินคา้แบบด่วน การเคล่ือนยา้ยสินคา้แบบด่วน  การจดัส่งสินคา้ขา้มพรมแดน  
การจดัการลูกคา้และตาํแหน่งการจดัส่งสินคา้ ดา้นพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์และในงานขนส่งสินคา้แบบด่วน 
การแสดงผลิตภณัฑอ์อนไลน์  บริการลูกคา้ออนไลน์  การส่งเสริมการขายดว้ยระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์
ในงานโลจิสติกส์และการทาํธุรกรรม 
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3214-2504 เทคโนโลยกีารส่งออกและนําเข้า 3-0-3 
 (Export and Import Technology) 
 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปแบบการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ 
2. มีทกัษะในการเลือกใชรู้ปแบบการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศและดาํเนินการดา้นเอกสาร 
3.    มีทกัษะในการจดัหา และคดัเลือกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ 
4. ตระหนกัถึงปัญหาและขอ้จาํกดัของการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ 
5. มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์ละเจตคติท่ีดีในวิชาชีพ 

 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ 
2. เลือกใชรู้ปแบบการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศและดาํเนินการดา้นเอกสาร 
3. แกไ้ขปัญหาการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจ 
4. จดัหาและคดัเลือกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ 
5. ประเมินลกัษณะสินคา้ และประมาณการการบรรทุกสินคา้ทัว่ไป 
6. ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ วิธีการขนส่งสินค้าทางบก ทางเรือ  
ทางอากาศและการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศต่อเน่ืองหลายรูปแบบ  การจดัทาํแผนการตลาดบริการ
จดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ   จัดหาและคดัเลือกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกับการขนส่งสินคา้ระหว่าง
ประเทศรูปแบบต่างๆ  การจดัการเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ  การประเมิน
ลกัษณะสินคา้และประมาณการการบรรทุกสินคา้ทัว่ไป  การใชเ้ทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้ง กบัการขนส่งสินคา้
ระหวา่งประเทศ 
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3214-2505 การจัดการเทคโนโลยเีพื่อการออกแบบงานคลังสินค้า 3-0-3 
 (Technology Management for Warehouse Design) 
 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการเทคโนโลยเีพื่อการออกแบบงานคลงัสินคา้ 
2. มีทกัษะการจดัการเทคโนโลยเีพื่อการออกแบบงานคลงัสินคา้ 
3. มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และเจตคติท่ีดีในวิชาชีพ 

 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการจดัการเทคโนโลยใีนการวางแผนการออกแบบคลงัสินคา้ 
2. วางแผนการจดัการเทคโนโลยเีพื่อการออกแบบคลงัสินคา้ 
3. ใชด้ชันีวดัประสิทธิภาพ ในการจดัการเทคโนโลยเีพื่อการออกแบบงานคลงัสินคา้ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกบัการจดัการเทคโนโลยีในการวางแผนการออกแบบแผนผงัพื้นท่ี ระบบจดัเก็บและเลือก
อุปกรณ์ในคลงัสินคา้ท่ีเหมาะสม ดชันีช้ีวดัประสิทธิภาพในการจดัการคลงัสินคา้ (KPIs) ปัญหาและตน้ทุน
ในงานคลงัสินคา้ แนวทางและการปรับปรุงงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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3214-2506 อุปกรณ์และส่ิงอํานวยความสะดวกในงานโลจิสติกส์ 2-2-3 
 (Facilities and Equipments for Logistics) 
 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัอุปกรณ์และส่ิงอาํนวยความสะดวกในงานโลจิสติกส์ 
2. มีทกัษะการใชอุ้ปกรณ์และส่ิงอาํนวยความสะดวกในงานโลจิสติกส์ 
3. มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และเจตคติท่ีดีในวิชาชีพ 

 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัอุปกรณ์และส่ิงอาํนวยความสะดวกในงานโลจิสติกส์ 
2. ใชอุ้ปกรณ์ และส่ิงอาํนวยความสะดวกในงานโลจิสติกส์ 
3. แกไ้ขปัญหาการใชอุ้ปกรณ์และส่ิงอาํนวยความสะดวกในงานโลจิสติกส์ 
4. บาํรุงรักษาอุปกรณ์และส่ิงอาํนวยความสะดวกในงานโลจิสติกส์ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัอุปกรณ์และส่ิงอาํนวยความสะดวกในงานโลจิสติกส์  ประเภทเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์และส่ิงอาํนวยความสะดวก อุปกรณ์หน่วยตูค้อนเทนเนอร์  อุปกรณ์บรรจุภณัฑแ์ละการจดัจาํหน่าย
ชุดอุปกรณ์คลงัสินคา้  การบาํรุงรักษาอุปกรณ์ในการจดัจาํหน่ายสินคา้  อุปกรณ์เทคโนโลยีทางการส่ือสาร
ในงานโลจิสติกส์  การใชง้านและการจดัการอุปกรณ์และส่ิงอาํนวยความสะดวกของโลจิสติกส์สมยัใหม่   
ความปลอดภัยในการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในงานโลจิสติกส์  การรายงานและประเมินผลการใช้
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในงานโลจิสติกส์ 
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3214-2507 ปฏิบัติการใช้รถยก 2-2-3 
 (Forklift Operation Practice) 
 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัปฏิบติัการใชร้ถยก 
2. มีทกัษะปฏิบติัการใชร้ถยกตามลกัษณะงาน 
3. มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และเจตคติท่ีดีในวิชาชีพ 

 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัปฏิบติัการใชร้ถยก 
2.   ปฏิบติัการใชร้ถยกตามลกัษณะงาน  
3. บาํรุงรักษา ปฏิบติังานดว้ยความปลอดภยั 

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาความรู้และปฏิบัติเก่ียวกับโครงสร้างพื้นฐานและหน้าท่ีการทาํงานของอุปกรณ์รถยก 
(Forklift)  การใชง้านตามลกัษณะงาน  กฎระเบียบและการปฏิบติังานดว้ยความปลอดภยั  การประเมินผล
การใชง้านและการรายงานการใชร้ถยก การบาํรุงรักษารถยก 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงพทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิายบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ 

2314-2508 ปฏิบัติการขนส่งทางคอนเทนเนอร์ 2-2-3 
 (Container Transport Practice) 
 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัธุรกิจการขนส่งคอนเทนเนอร์ 
2. มีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยกีารขนส่งทางคอนเทนเนอร์ 
3. มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และเจตคติท่ีดีในวิชาชีพ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัธุรกิจการขนส่งคอนเทนเนอร์ 
2. ใชเ้ทคโนโลยใีนการขนส่งทางคอนเทนเนอร์  
3. บาํรุงรักษา ใชเ้ทคโนโลยดีว้ยความปลอดภยั 

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการขนส่งทางคอนเทนเนอร์  ระบบปฏิบัติการของธุรกิจกขนส่งทาง 
คอนเทนเนอร์ การจดัประเภทสินคา้  การบรรจุภณัฑ์และสัญลกัษณ์ การใชเ้ทคโนโลยีในการจดัทาํเอกสาร 
บรรจุภณัฑแ์ละการเคล่ือนยา้ยสินคา้ทางคอนเทนเนอร์  การบาํรุงรักษาและความปลอดภยัในการทาํงาน 
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คาํอธิบายรายวชิา 
หมวดวชิาทักษะวชิาชีพ  ฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ 

 
3214-8001 ฝึกงาน *-*-4 
3214-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 
3214-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 
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3214-8001 ฝึกงาน * - * - 4 
(On-the-Job Training) 
 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ 

จนเกิดความชาํนาญ  มีทกัษะและประสบการณ์  นาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบัเทคนิค 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ มีวินยั 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 
สมรรถนะรายวชิา 

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 
2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการสถานประกอบอาชีพ 

อิสระหรือแหล่งวิทยาการกาํหนด 
3. พฒันาการทาํงานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการสถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ 
4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 
 

คาํอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบ

อาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัเทคนิค 
โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  บนัทึกและรายงานผลการ
ปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 
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3214-8002 ฝึกงาน  1 * - * - 2 
(On-the-Job Training 1) 
 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ 

จนเกิดความชาํนาญ  มีทกัษะและประสบการณ์  นาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบัเทคนิค 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ มีวินยั 

คุณธรรมจริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 
สมรรถนะรายวชิา 

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 
2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการสถานประกอบอาชีพ 

อิสระหรือแหล่งวิทยาการกาํหนด 
3. พฒันาการทาํงานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการสถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ 
4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 
 

คาํอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบ

อาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัเทคนิค 
โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  บนัทึกและรายงานผลการ
ปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 
 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงพทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิายบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ 

3214-8003 ฝึกงาน  2 * - * - 2 
(On-the-Job Training 2) 
 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ 

จนเกิดความชาํนาญ  มีทกัษะและประสบการณ์  นาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบัเทคนิค 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ มีวินยั 

คุณธรรมจริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 

สมรรถนะรายวชิา 
1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 
2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการสถานประกอบอาชีพอิสระ 

หรือแหล่งวิทยาการกาํหนด 
3. พฒันาการทาํงานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการสถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ 
4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 
 

คาํอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบ

อาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัเทคนิค 
โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  บนัทึกและรายงานผลการ
ปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 

(ผูเ้รียนสามารถปฏิบติังานใหม่หรืองานท่ีต่อเน่ืองจากรายวิชา 3214-8002ในสถานประกอบการ 
สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการแห่งเดิมหรือแห่งใหม่) 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงพทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ 

คาํอธิบายรายวชิา 
หมวดวชิาทักษะวชิาชีพ  โครงการพฒันาทักษะวชิาชีพ 

 
3214-8501 โครงการ *-*-4 
3214-8502 โครงการ 1 *-*-2 
3214-8503 โครงการ 2 *-*-2 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงพทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิายบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ 

3214-8501 โครงการ * - * - 4 
(Project) 
 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถบูรณาการความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวิชาชีพ 

ตามกระบวนการวางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัในการศึกษาคน้ควา้เพื่อสร้างและหรือพฒันางานอาชีพดว้ย 

ความรับผดิชอบมีวินยัคุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบั
ผูอ่ื้น 
 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. เขียนโครงการสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 
3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลกัการและกระบวนการ 
4. เกบ็ขอ้มูลวิเคราะห์สรุปและประเมินผลการดาํเนินงานโครงการตามหลกัการ 
5. รายงานผลการปฏิบติังานโครงการตามรูปแบบ 
6. นาํเสนอผลการดาํเนินงานดว้ยรูปแบบวิธีการต่างๆ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับการบูรณาการความรู้และทกัษะในระดับเทคนิคท่ีสอดคลอ้งกบัสาขา
วิชาชีพท่ีศึกษาเพ่ือสร้างและหรือพฒันางานด้วยกระบวนการทดลองสํารวจประดิษฐ์คิดคน้หรือการ
ปฏิบติังานเชิงระบบการเลือกหัวขอ้โครงการการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลและเอกสารอา้งอิงการเขียนโครงการ
การดาํเนินงานโครงการการเก็บรวบรวมขอ้มูลวิเคราะห์และแปลผลการสรุปจดัทาํรายงานการนาํเสนอ
ผลงานโครงการดาํเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีกาํหนด 
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3214-8502 โครงการ 1 * - * - 2 
(Project 1) 
 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถบูรณาการความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวิชาชีพ 

ตามกระบวนการวางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัในการศึกษาคน้ควา้เพื่อสร้างและหรือพฒันางานอาชีพดว้ย 

ความรับผดิชอบมีวินยัคุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบั
ผูอ่ื้น 

 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. เขียนโครงการสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 
3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลกัการและกระบวนการ 
4. เกบ็ขอ้มูลวิเคราะห์สรุปและประเมินผลการดาํเนินงานโครงการตามหลกัการ 
5. รายงานผลการปฏิบติังานโครงการตามรูปแบบ 
6. นาํเสนอผลการดาํเนินงานดว้ยรูปแบบวิธีการต่างๆ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับการบูรณาการความรู้และทกัษะในระดับเทคนิคท่ีสอดคลอ้งกบัสาขา
วิชาชีพ  ท่ีศึกษาเพื่อสร้างและหรือพฒันางานด้วยกระบวนการทดลองสํารวจประดิษฐ์คิดคน้หรือการ
ปฏิบติังานเชิงระบบการเลือกหัวขอ้โครงการการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลและเอกสารอา้งอิงการเขียนโครงการ
การดาํเนินงานโครงการการเก็บรวบรวมขอ้มูลวิเคราะห์และแปลผลการสรุปจดัทาํรายงานการนาํเสนอ
ผลงานโครงการดาํเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีกาํหนด 
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3214-8503 โครงการ 2 * - * - 2 
(Project 2) 
 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถบูรณาการความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวิชาชีพ 

ตามกระบวนการวางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัในการศึกษาคน้ควา้เพื่อสร้างและหรือพฒันางานอาชีพดว้ย 

ความรับผดิชอบมีวินยัคุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบั
ผูอ่ื้น 

 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. เขียนโครงการสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 
3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลกัการและกระบวนการ 
4. เกบ็ขอ้มูลวิเคราะห์สรุปและประเมินผลการดาํเนินงานโครงการตามหลกัการ 
5. รายงานผลการปฏิบติังานโครงการตามรูปแบบ 
6. นาํเสนอผลการดาํเนินงานดว้ยรูปแบบวิธีการต่างๆ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับการบูรณาการความรู้และทกัษะในระดับเทคนิคท่ีสอดคลอ้งกบัสาขา
วิชาชีพท่ีศึกษาเพ่ือสร้างและหรือพฒันางานด้วยกระบวนการทดลองสํารวจประดิษฐ์คิดคน้หรือการ
ปฏิบติังานเชิงระบบการเลือกหัวขอ้โครงการการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลและเอกสารอา้งอิงการเขียนโครงการ
การดาํเนินงานโครงการการเก็บรวบรวมขอ้มูลวิเคราะห์และแปลผลการสรุปจดัทาํรายงานการนาํเสนอ
ผลงานโครงการดาํเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีกาํหนด 
 (ผูเ้รียนสามารถจดัทาํโครงการสร้างและหรือพฒันางานท่ีต่อเน่ืองจากรายวิชา 3214-8502หรือเป็น
โครงการใหม่) 
 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงพทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ 

คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาเลือกเสรี 

3200-9001 กฎหมายธุรกิจ 3-0-3 
3214-9001 การจดัการความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ 3-0-3 
3214-9002 ระบบบรรจุภณัฑส์าํหรับโลจิสติกส์ 3-0-3 
3214-9003 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 3-0-3 
3214-9004 การบริหารการผลิต 3-0-3 
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3200-9001 กฎหมายธุรกิจ 3-0-3 
 (Business Law) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการกฎหมายแพง่และพาณิชย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในธุรกิจ 
2. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัเอกสารสญัญาต่าง ๆ ในธุรกิจ 
3. มีทกัษะในการร่างและเขียนสญัญา และเอกสารประกอบสญัญา 
4. มีเจตคติท่ีดี มีความรับผดิชอบและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการกฎหมายแพง่และพาณิชย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในธุรกิจ 
2. ร่างและเขียนสญัญาต่าง ๆ ตามสาระสาํคญัของสญัญา 
3. จดัทาํเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายตามหลกัการ 

คาํอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาเก่ียวกบับุคคล นิติกรรม หน้ี เอกเทศสัญญาท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ซ้ือขาย แลกเปล่ียน เช่าทรัพยเ์ช่า
ซ้ือจา้งแรงงาน จา้งทาํของ ฝากทรัพย ์ยืม คํ้าประกนั จาํนอง จาํนาํ ตวัแทน นายหนา้ ประนีประนอมยอม
ความตัว๋เงิน และพระราชบญัญติัวา่ดว้ยความผดิอนัเกิดจากการใชเ้ช็ค การจดัตั้ง การดาํเนินงานหา้งหุน้ส่วน 
บริษทัจาํกดั และบริษทัมหาชนจาํกดั พระราชบญัญติัลม้ละลาย พระราชบญัญติัโรงงาน 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงพทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ 

3214-9001 การจัดการความสัมพนัธ์กับลูกค้า 3-0-3 
 (Customer  Relationship Management) 
 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการสร้างความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ 
2. มีทกัษะในการส่ือสารและประสานงานกบับุคลากรทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 
3. ตระหนกัถึงความสาํคญัในการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ 
4. มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และเจตคติท่ีดีในวิชาชีพการจดัการโลจิสติกส์ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสร้างความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ 
2. ส่ือสารและประสานงานกบับุคลากรทั้งภายในและภายนอกองคก์รเก่ียวกบัการสร้าง 

ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ 
3. แกไ้ขปัญหาของธุรกิจดว้ยหลกัการสร้างความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ 
4. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการจดัการความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ บทบาทการบริการลูกคา้ใน
งานโลจิสติกส์  เทคนิคและเทคโนโลยกีารส่ือสารกบับุคลากรทั้งภายในและภายนอกองคก์ร การวางแผน      
กลยทุธ์ในการสร้างความพึงพอใจใหลู้กคา้ 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงพทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิายบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ 

3214-9002 ระบบบรรจุภัณฑ์สําหรับโลจิสติกส์ 3-0-3 
 (Packaging System for  Logistics) 
 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและเทคนิคของระบบบรรจุภณัฑ ์
2. มีทกัษะในการวางแผนและวิเคราะห์ระบบบรรจุภณัฑ ์
3. ตระหนกัถึงความสาํคญัของระบบบรรจุภณัฑ ์ 
4. มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และเจตคติท่ีดีในวิชาชีพการจดัการโลจิสติกส์ 

 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและเทคนิคของระบบบรรจุภณัฑ ์
2. วางแผนและเลือกใชบ้รรจุภณัฑใ์นงานโลจิสติกส์ 
3. พฒันาระบบบรรจุภณัฑใ์นการดาํเนินธุรกิจ 
4. ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการระบบบรรจุภณัฑส์าํหรับโลจิสติกส์ 

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการและเทคนิคของระบบบรรจุภณัฑ ์หนา้ท่ีและความสาํคญัของ
ระบบบรรจุภณัฑ์ในงานโลจิสติกส์  วสัดุต่างๆท่ีใชใ้นการบรรจุหีบห่อ การวางแผนและวิเคราะห์ระบบ
บรรจุภณัฑใ์นงานโลจิสติกส์ 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงพทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ 

3214-9003 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3-0-3 
 (Human Resource Management) 
 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรมนุษย ์
2. มีทกัษะในการดาํเนินการดา้นการจดัการทรัพยากรมนุษย ์
3. เห็นคุณค่าและความสาํคญัเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรมนุษย ์
4. มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และเจตคติท่ีดีในวิชาชีพการจดัการโลจิสติกส์ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรมนุษย ์
2. วางแผนการดาํเนินการดา้นการจดัการทรัพยากรมนุษย ์
3. ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการการบริหารทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎีในการจดัการทรัพยากรมนุษย ์หนา้ท่ี การแสวงหา การสรรหา 
การคดัเลือก การพฒันา การจูงใจ การธาํรงรักษาทรัพยากรมนุษย ์การประเมินผล การบริหารค่าตอบแทน 
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการทรัพยากรมนุษย ์
 
 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงพทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิายบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ 

3214-9004 การบริหารการผลิต 3-0-3 
 (Production Management) 
 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. มีความรู้ความเขา้ใจหลกัการวางแผนและควบคุมการผลิต 
2. มีทกัษะในการวางแผนและควบคุมการผลิต 
3. มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และเจตคติท่ีดีในวิชาชีพการจดัการโลจิสติกส์ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการวางแผนและควบคุมการผลิต 
2. วางแผนการจดัการการผลิต  
3. ควบคุมการผลิตดว้ยระบบคุณภาพ และคาํนึงถึงความปลอดภยั 
4. ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการการบริหารการผลิตอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการบริหารการผลิตโดยใช้หลกัการกาํหนดปริมาณการผลิต  การ
วางแผนระบบการผลิต  การตดัสินใจ การพยากรณ์ การใชท้รัพยากรในระบบการผลิต การควบคุมคุณภาพ
ระบบการผลิต 
 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงพทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ 

 
 
 
 

คาํอธิบายรายวชิา 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงพทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิายบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ 

อธิบายรายวชิา 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

3000-2001 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 1 0-2-0
3000-2002 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 2 0-2-0
3000-2003 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 3 0-2-0
3000-2004 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 4 0-2-0
3000-2005 กิจกรรมองคส่์งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 0-2-0



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงพทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ 

3000-2001 กิจกรรมองค์การวชิาชีพ 1 0-2-0 
(Vocational Activities 1) 
 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการพฒันาทกัษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพื่อพฒันาตน 

องคก์รชุมชนและสงัคม  
2. วางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและพฒันากิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ มีวินยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม 

สร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ารวิชาชีพ 
2. วางแผนและดาํเนินกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพตามหลกัการ กระบวนการ ลกัษณะและวตัถุประสงค ์

ของกิจกรรม 
3. ใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามในการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบั กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ กิจกรรมพฒันาทกัษะและประสบการณ์วิชาการและวชิาชีพ
เพื่อพฒันาตนเอง องคก์ร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและ
พฒันากิจกรรมองคก์ารวิชาชีพการใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามตามระบอบประชาธิปไตยใน
การจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 
 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงพทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิายบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ 

3000-2002 กิจกรรมองค์การวชิาชีพ 2 0-2-0 
(Vocational Activities 2) 
 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการพฒันาทกัษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพื่อพฒันาตน 

องคก์รชุมชนและสงัคม  
2. วางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและพฒันากิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ มีวินยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม 

สร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ารวิชาชีพ 
2. วางแผนและดาํเนินกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพตามหลกัการ กระบวนการ ลกัษณะและวตัถุประสงค ์

ของกิจกรรม 
3. ใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามในการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบั กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ กิจกรรมพฒันาทกัษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ
เพื่อพฒันาตนเอง องคก์ร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและ
พฒันากิจกรรมองคก์ารวิชาชีพการใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามตามระบอบประชาธิปไตยใน
การจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 

 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงพทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ 

3000-2003 กิจกรรมองค์การวชิาชีพ 3 0-2-0 
(Vocational Activities 3) 
 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการพฒันาทกัษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพื่อพฒันาตน 

องคก์รชุมชนและสงัคม  
2. วางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและพฒันากิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ มีวินยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม 

สร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ารวิชาชีพ 
2. วางแผนและดาํเนินกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพตามหลกัการ กระบวนการ ลกัษณะและวตัถุประสงค ์

ของกิจกรรม 
3. ใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามในการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบั กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ กิจกรรมพฒันาทกัษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ
เพื่อพฒันาตนเอง องคก์ร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและ
พฒันากิจกรรมองคก์ารวิชาชีพการใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามตามระบอบประชาธิปไตยใน
การจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 

 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงพทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิายบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ 

3000-2004 กิจกรรมองค์การวชิาชีพ 4 0-2-0 
(Vocational Activities 4) 
 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการพฒันาทกัษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพื่อพฒันาตน 

องคก์รชุมชนและสงัคม  
2. วางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและพฒันากิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ มีวินยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม 

สร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ารวิชาชีพ 
2. วางแผนและดาํเนินกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพตามหลกัการ กระบวนการ ลกัษณะและวตัถุประสงค ์

ของกิจกรรม 
3. ใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามในการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 

 
คาํอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบั กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ กิจกรรมพฒันาทกัษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ
เพื่อพฒันาตนเอง องคก์ร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและ
พฒันากิจกรรมองคก์ารวิชาชีพการใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามตามระบอบประชาธิปไตยใน
การจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 
 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงพทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ 

3000-2005 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 0-2-0 
 (Moral and Ethical Promotion Activity) 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้

1. เขา้ใจความสาํคญัและหลกัในการประพฤติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล 
ตามค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ 

2. สามารถคิด วิเคราะห์ ตดัสินใจ ประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัธรรม กฎระเบียบ วฒันธรรมอนัดี 
งามของสังคม มีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรมทาํความดีตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรมตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และทอ้งถ่ิน  

3. มีจิตสาํนึกและกิจนิสยัท่ีดีในการปฏิบติักิจกรรมดว้ยความรับผดิชอบ เสียสละ มีวินยั ซ่ือสตัย ์
สุจริต และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 

1. วิเคราะห์และตดัสินใจปฏิบติั และไม่ปฏิบติัในส่ิงท่ีไม่ควรปฏิบติั 
2. ประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัธรรม กฎระเบียบ วฒันธรรมอนัดีงามของสงัคม 
3. วางแผนและปฏิบติักิจกรรมเพ่ือปลูกจิตสาํนึกความเป็นคนดี กิจกรรมทาํความดีตามรอย 

พระยุคลบาท กิจกรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน 
ทอ้งถ่ิน และประเทศชาติ  

4. ปฏิบติักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 

คาํอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบั กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลตามค่านิยมหลกัของคนไทย 
12 ประการ กิจกรรมปลูกจิตสาํนึกความเป็นคนดี กิจกรรมทาํความดีตามรอยพระยคุลบาท กิจกรรมอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม กิจกรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเอง ชุมชน ทอ้งถ่ิน และประเทศชาติ โดยการวางแผน ลงมือปฏิบติั บนัทึก ประเมินผล และปรับปรุงการ
ทาํงาน 

 


