
 
 

วิสัยทัศน์แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
 

 ผลิตนักศึกษาอย่างมีคุณภาพ  เพื่อเป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงานทางด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทั้งใน 
ประเทศและในเขตภูมิภาคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

พันธกิจ 
 

    1.  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร 
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  สาขางาน  
การจัดการโลจิสติกส์ 
    2.  พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านโลจิสติกส์ 
    3.  มุ่งพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 
    4.  ส่งเสริมการน าเทคโนโลยี  มาใช้ในการจัดการเรียน 
การสอน 
    5.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาน าไปสู่ 
การปฏิบัติอย่างแท้จริง 
    6.  มุ่งเน้นการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
    7.  เพิ่มขีดความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ  
 ให้แก่นักศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
คุณสมบัติผู้สมัครเข้าเรียน 
รับผู้จบ ม. 6 และ ปวช. ต่างสาขา  เข้าศึกษาต่อในระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา การจัดการ 
โลจิสติกส์   สาขางานการจัดการโลจิสติกส์ 
หลักสูตรการเรียน   2  ปี 
 

โอกาสในการประกอบอาชีพ 
 

 แม้เรื่องน้ีจะฮอตฮิตติดชาร์ตในบ้านเรามาหลายปี แต่
ทว่าโลจิสติกส์ยังอยู่ ในวงจ ากัด ผู้ช านาญการด้านโลจิสติกส์มี
จ านวนเล็กน้อย อุปสรรคที่ส าคัญคือขาดแคลนอาจารย์ที่สอน
ด้านโลจิสติ กส์หลั กสู ตร โล จิสติกส์ โ ดยตรงมี น้อย ทั้ ง  ๆ  ที่
ผู้ประกอบการมีความตื่นตัวในการจัดการโลจิสติกส์มาก  แต่ยังไม่
สามารถน าไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบ ขณะเดียวกันภาครัฐเองก็
ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจด้านโลจิสติกส์หรือที่มีความรู้
ก็มีอยู่เพียงเล็กน้อยและไม่เพียงพอ ฉะน้ันผู้ที่จบการศึกษาด้านน้ี 
จึงเป็นที่ต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อรองรับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ จนแทบจะการันตีได้ว่า เรื่องอาชีพสดใส 
อนาคตไฉไลมาก ๆ 
 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เม่ือจบการศึกษาแล้ว
สามารถไปท างาน เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ เช่น ฝ่ายจัดซ้ือ ฝ่ายผลิต ฝ่าย
จัดส่งและคลังสินค้า ฝ่ายควบคุมวัตถุดิบ ฝ่ายซัพพลายเชน/ 
โลจิสติกส์ ฝ่ายการขนส่ง ฝ่าย QC ฝ่ายบริการลูกค้า ส าหรับใน
ระดับบริหารสามารถท างานเป็น Logistics Analyst, Material 
Planner, Operations Analyst, Procurement Manager, 
Supply Chain Analyst, Business process Analyst, 
Operations Manager และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
 

 
 
 

โอกาสในการศึกษาต่อ 
 

 สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท  
และปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาชั้นน าในภาครัฐและ

ภาคเอกชน เช่น 
มหาวิทยาลัยของภาครัฐ ได้แก่ 
 -  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 - มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร 

 -  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 -  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยของภาคเอกชน ได้แก่ 

 -  มหาวิทยาลัยเกริก 
 -  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 -  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 -  มหาวิทยาลัยรังสิต 

      -  มหาวิทยาลัยธนบุรี 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี 
 

แผนกวิชา การจัดการโลจิสติกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคลพบุร ี

โทร. 036 – 411083 ต่อ 143 
ครูอนุรี  เที่ยวมาพบสุข 

MBA  (Logistics  Management) 
 
 
 
 



 
 

แผนการเรียนหลกัสตูร  ปวส. (การจัดการโลจิสติกส์) 
 

ภาคเรียนที่ 1                       ชั่วโมง/หน่วยกิต 
ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ  3-3 
ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารทางธุรกิจและสังคม 3-3  
คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ  3-3 
ชีวิตกับสังคมไทย    3-3 
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้   2-1 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 4-3 
หลักเศรษฐศาสตร์    3-3 
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน   3-3 
การจัดการการขนส่ง   3-3 
หลักการบัญชีเบื้องต้น 1    4-3 
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1                                    2-0
    
ภาคเรียนที่ 2                                 ชั่วโมง/หน่วยกิต
วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ  4-3 
คุณภาพชีวิตเพื่อการท างาน   1-1 
การบริหารงานคุณภาพในองค์การ  3-3 
การบริหารระบบข้อมูลส าหรับโลจิสติกส์ 3-3 
หลักการจัดซ้ือ    3-3 
คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า  3-3 
หลักการบัญชีเบื้องต้น 2    4-3 
กฎหมายธุรกิจ    3-3 
หลักการขาย    3-3 
เครื่องใช้ส านักงานและการพิมพ์เอกสาร 5-3 
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2    2-0 
 

ภาคเรียนที่ 3  (ฝึกงานสถานประกอบการ)      ชั่วโมง/หน่วยกิต 
การจัดการโลจิสติกส์เชิงธุรกิจ          3-3 
การจัดการสินค้าคงคลังในงานโลจิสติกส์          3-3 
เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานโลจิสติกส์         3-3 
เทคโนโลยีในงานโลจิสติกส์         3-3 
ฝึกงาน          *-4 
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3          2-0 
 
ภาคเรียนที่ 4             ชั่วโมง/หน่วยกิต 
ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ          3-3 
ลีลาศเพื่อการสมาคม 2-1  
หลักการจัดการ 4-3 
หลักการตลาด 3-3 
การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ 3-3 
หลักการน าเข้าและส่งออก 3-3 
โครงการ *-4 
การเป็นผู้ประกอบการ 3-3 
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ 4-3 
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4  2-0 
 

หมายเหตุ ฝกึงานในสถานประกอบการ  
มีรายได้ระหว่างเรียนเดือนละ 12,000 บาท 

 
 

 
 

 
 

เอกสารแนะแนวศึกษาต่อ 

ระบบปกต ิ
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

พุทธศักราช 2557 
 

สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ 
สาขางาน การจัดการโลจิสติกส์ 

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 

 

 


