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โครงการความร่วมมือทางวิชาการ 
ระหว่าง 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา  
กับ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) โดย โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ภาพรวมเศรษฐกิจในปัจจุบันพบว่าเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ความระมัดระวัง เป็นอย่างมากในการด าเนินธุรกิจ 
และวางกลยุทธ์ทางการแข่งขัน เนื่องจากมีปัจจัยภายนอกส่งผลกระทบอย่างรุนแรงหลายประการ  โดยเฉพาะ
วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป  ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักที่ท าให้
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยประสบปัญหาตามไปด้วย ทั้งนี้เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศใน
สหภาพยุโรป ถือเป็นตลาดส่งออกที่ส าคัญของประเทศ อีกทั้งปัญหาความไม่สงบภายในประเทศซึ่งมาจากปัญหา
ทางด้านการเมือง จากปัจจัยทั้งสองประการดังกล่าวจึงท าให้ประเทศไทยเข้าสู่ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจดังเช่นใน
ปัจจุบัน โดยสามารถดูได้จากสถิติการปิดกิจการของธุรกิจ และอัตราการเลิกจ้างงาน ตัวเลขผู้ว่างงานในปัจจุบัน 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหน่วยงานที่มี การจัดการเรียนการ
สอนในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ด้วยคณาจารย์ที่มีคุณภาพ มีความ
เหมาะสมทั้งในเรื่องคุณวุฒิ และประสบการณ์โดยตรงทางด้านโลจิสติกส์ และมีสถาบันวิจัยพัฒนาและให้ค าปรึกษา
ธุรกิจทางด้านโลจิสติกส์ ให้กับหน่วยงานทางธุรกิจ หรือผู้ที่มีความสนใจภายนอกที่ต้องการค าปรึกษาทางด้านโลจิ
สติกส์ และยังเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการท าหน้าที่ขับเคลื่อนการพัฒนางานวิจัยทางด้านโลจิสติกส์ เพ่ือได้ใช้
งานวิจัยต่างๆเหล่านี้ แนวทางในการช่วยเหลือให้ธุรกิจต่างๆ ในภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจเช่นในปัจจุบัน และยังมีส่วน
หนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนการน าพาประเทศให้พ้นวิกฤติในครั้งนี้อีกด้วยอีกทั้งยังสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการในเรื่องของการให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่ตรงกับความต้องการของท้องถิ่นและ
สังคม รวมถึงพันธกิจในเรื่องการวิจัยและสร้างนวัตกรรมสู่การพัฒนาการเรียนการสอน ท้องถิ่น และ สังคม และเป็น
การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลในโอกาสที่ประเทศไทยก าลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน โดยประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการศึกษาของอาเซียน  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จึงได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรเป็นส าคัญ จึงได้บรรลุข้อ
ตกความร่วมมือทางวิชาในด้านการพัฒนาบุคลากรทางด้านโลจิสติกส์ กับ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ (TIFFA) โดย โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ( ITBS) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความรู้
ความสามารถในด้านนี้อย่างแท้จริง อีกทั้งยังมีแผนที่จะพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศที่ก าลังด าเนินการอยู่แล้ว 
ทั้งนี้เพ่ือร่วมพัฒนาบุคลากร และพัฒนาวิชาชีพโลจิสติกส์ต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือผลิตบัณฑิต และสร้างบุคลากรของ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) โดย 

โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) ให้มีความรู้ความสามารถด้านโลจิสติกส์ 
2. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน และเพ่ิมขีดความสามารถใน

การท างาน ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาด้านการจัดการโลจิสติกส์ 
3. เพ่ือพัฒนาและผลิตบัณฑิตในโครงการให้เป็นบุคลากรของ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

(TIFFA) โดย โรงเรียนธรุกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) ให้เป็นผู้มีความเป็นผู้น า มีความใฝ่รู้ สามารถ
ใช้ภาษาสากลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในงานด้านโลจิสติกส์ได้ 
  

3.  เป้าหมาย 
1. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นสถาบันอุดมศึกษา  

ที่ให้บริการด้านงานวิชาการและการพัฒนาวิชาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
2. เสริมสร้างศักยภาพและเพ่ิมทักษะความสามารถประสบการณ์และความช านาญแก่พนักงาน สมาคมผู้รับ

จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) โดย โรงเรียนธรุกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) 
3. เป็นแหล่งบริการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

  
4.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา โดย 
1. คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
2. ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
4. เจ้าหน้าที่ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
          

5.  หลักสูตรทีจ่ัดการเรียนการสอน 
     ระดับปริญญาตรี 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
       สาขาวชิาการจัดการโลจิสตกิส์  (ภาคพิเศษ) 
 

6. ก าหนดการเปิดการสอน 
เริ่มเปิดสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (20 สิงหาคม 2559) 

 

7. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
7.1 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า จากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง  
7.2 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

   7.3 มีประสบการณ์การท างานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี (รับรองจากหน่วยงานที่ท างาน) 
   7.4 มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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8.  วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
           - ใช้วิธีการคัดเลือก โดยการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการตัวแทนของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย
เชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับตัวแทนของ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) 
โดย โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) 
  

9. แนวทางในการยกเว้นเทียบโอน 

 ด าเนินการเทียบโอน (ยกเว้น) รายวิชาเรียน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
ว่าด้วยวิธการประเมินและเกณฑ์การตัดสินของการประเมินเพื่อเทียบโอนความรู้จากการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ ระดับปริญญาตรี และตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) 
 

10. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา (ตลอดหลักสูตร) 

 เหมาจ่าย 120,000 บาท  แบ่งจ่าย ภาคเรียนละ 20,000 บาท (6 ภาคเรียน) 

 ค่าใช้จ่ายในการเทียบโอน (หน่วยกิตละ 50 บาท) 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

รวม 
1/2559 2/2559 3/2559 1/2560 2/2560 3/2560 

ค่าแรกเข้า 4,000 - - - - -    4,000/คน 
ค่าลงทะเบียน    20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20.000 120,000/คน 
ค่าเทียบโอน 2,850 - - - - -     2,850/คน 

รวม 26,850 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 126850/คน 

 
11. การจัดการเรียนการสอน 
     สถานที่เรียน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

 สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ( TIFFA ) 
    โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ( ITBS ) 

 
วัน – เวลาในการเรียน 

 วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 08.30 ถึง 18.30 น. 
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12. โครงสร้างหลักสูตร 
 1. จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต 
 2. โครงสร้างหลักสูตร 
 

หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิต เรียน เทียบโอน 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  30 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ    
วิชาแกน 39 39 หน่วยกิต  
วิชาเฉพาะด้าน    
วิชาเอกบังคับ 30 30 หน่วยกิต  
วิชาเอกเลือก 15  15 หน่วยกิต 
หมวดวิชาภาษาอังกฤษ 6 เรียน 6 หน่วยกิต  
กลุ่มวิชาสหกิจ 6  6 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาเลือกเสร ี 6  6 หน่วยกิต 

รวม 132 75 หน่วยกิต 57 หน่วยกิต 
 

 
9. กลุ่มรายวิชาท่ีเปิดสอน 
 หมวดวิชาเฉพาะ       42  หน่วยกิต 
 (1) วิชาแกน       39  หน่วยกิต 
 (2) วิชาเฉพาะด้าน       96  หน่วยกิต 
  (2.1) วิชาบังคับ      30  หน่วยกิต 
  (2.2) วิชาเลือก      15  หน่วยกิต 
  (2.3) วิชาภาษาอังกฤษวิชาชีพ     6   หน่วยกติ 
  (2.4) วิชาสหกิจศึกษา       6   หน่วยกิต 
  (2.5) วิชาเลือกเสร ี       6   หน่วยกิต  
  

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
 (1) วิชาเอกบังคับ       30  หน่วยกิต 
 (2) วิชาเอกเลือก       15  หน่วยกิต 
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รายละเอียดรายวิชา 
วิชาชีพเฉพาะ        39  หน่วยกิต 
รหัสวิชา รายวิชา        หน่วยกิต 
CIM1102 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป       3(3-0-6) 
CIM2102 หลักการบญัช ี       3(3-0-6) 
CIM3101 การเงินธุรกิจและการภาษีอากร     3(3-0-6) 
CIM2101 การจัดการเชิงกลยุทธ์      3(3-0-6) 
CIM1101 องค์การและการจัดการ      3(3-0-6) 
CIM1106 สถิติธุรกิจ        3(3-0-6) 
CIM1103 การวิเคราะห์เชิงปรมิาณ      3(3-0-6) 
CIM2104 การวิจัยธุรกิจ       3(3-0-6) 
CIM3102 กฎหมายธรุกิจ       3(3-0-6) 
CIM1105 การจัดการผลิตและปฏบิัติการ     3(3-0-6) 
CIM1104 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์      3(3-0-6) 
CIM3103 การจัดการนวัตกรรมเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขัน  3(3-0-6) 
 
(1) วิชาเอกบังคับ        24  หน่วยกิต 
รหัสวิชา รายวิชา        หน่วยกิต 
LOG2401 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน    3(3-0-6) 
LOG3403 การขนส่งและการกระจายสินค้า    3(3-0-6) 
LOG2404 กฏหมายที่เกีย่วกับโลจิสติกส ์     3(3-0-6) 
LOG3406 การจัดโลจสิติกส์เชิงกลยุทธ์     3(3-0-6) 
LOG3404 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ    3(3-0-6) 
LOG4301 การจัดการต้นทุนโลจิสติกส ์     3(3-0-6) 
LOG4408 การขนส่งทางบก      3(3-0-6) 
LOG4309 การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนส่ง    3(3-0-6) 
(2) วิชาเอกเลือก   15 หน่วยกิต (เทียบโอน) 
รหัสวิชา รายวิชา        หน่วยกิต 
LOG2403 การออกแบบและการปฏิบตัิการคลังสินค้า   3(3-0-6) 
LOG4409 พิธีการศุลกากร      3(3-0-6) 
LOG4406 การขนส่งทางทะเล      3(3-0-6) 
LOG2405 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
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ก าหนดการวันเปิดรับสมัคร 

ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
--------------------------------- 

ขั้นตอนรับสมัคร วัน/เดือน/ปี เอกสาร สถานที ่
รับสมคัร  วันน้ี – ๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๙ -รูปถ่ายหน้าตรงไมส่วมหมวกและแว่นตาสีด า  

 ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๓ รูป  
-ทะเบียนบ้าน(ตัวจริง และส าเนา ๓ ฉบับ) 
-บัตรประจ าตัวประชาชน (ตัวจริง และส าเนา     
 ๓ ฉบับ) 
-วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวส. (ตวัจริง และ  
 ส าเนา ๓ ฉบับ) 
-ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล(ตัวจริง และส าเนา ๓  
 ฉบับ) (ถ้ามี) 

ณ  สมาคมผูร้ับจัดการขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) 
โดย โรงเรียนธรุกิจการขนส่ง
และการค้าระหว่างประเทศ 
(ITBS) 

รายงานตัว-มอบตัว ธ.ค. ๒๕๕๙  ใบรายงานตัวมอบตัว/ใบแสดงผลการเรยีน  
ม.๖/ปวส. ส าเนาทะเบียนบ้าน/บตัรประชาชน 

ดูประกาศมหาวิทยาลัย  
(จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)  

เปิดเรียน ๗ ม.ค. ๒๕๕๙ ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
ก าหนดวันเปิดปดิภาคเรียนของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา  

 
หมายเหตุ  :  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

-ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า จากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง  
-ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

        -มีประสบการณ์การท างานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี (รับรองจากหน่วยงานที่ท างาน) 
        -มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) 
โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) 
เลขที่ 19 ชั้น 4 ถนนศรนีครินทร์  แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
โทรศัพท์ 02 0182800 ต่อ 8901 - 8909 
WWW.ITBSTHAI.COM  

 

http://www.itbsthai.com/

