
 

 

3.3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.3.1 หลักสูตร 
 3.3.1.1 จ านวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต 
 3.3.1.2 โครงสร้างหลักสูตรโครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  123 หน่วยกิต 

 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า     30   หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    9 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     6 หน่วยกิต 
  -กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     6 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  9   หน่วยกิต 
 2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า  87 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน     30 หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาเอก      24 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาชีพเลือก     9 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ      6 หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพ   18 หน่วยกิต 
 3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6หน่วยกิต 

   3.1.3 รายวิชา 
          ตามหลักสูตรก าหนดด้วยรหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว แต่ละหลักมีความหมายดังนี้  
 เลขตัวที่ 1,2,3,4 แทนวิชาจ าแนกตาม ISCED 
 เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงชั้นปี 
 เลขตัวที่ 6,7 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังวิชาตัวเลขแสดงหลังชื่อรายวิชาหมายถึงจ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง)โดยจ านวนชั่วโมง(บรรยาย+ปฏิบัต+ิศึกษาด้วยตนเอง)= จ านวนหน่วยกิต x 3 
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วิชาจ าแนกตาม ISCED ชั้นปี ล าดับก่อนหลังของวิชา 



 

 

3.1.3 รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพ่ือการกระจายสินค้า 
(หลักสูตรใหม ่พ.ศ.2562) เป็นรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรดังนี้ 
 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจ านวนไม่น้อยกว่า30 หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประกอบด้วยกลุ่มวิชา 
ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาจะต้องเรียนให้ครบทุกกลุ่มวิชาตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ไม่น้อยกว่า  30 
หน่วยกิต  

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร จ านวน  9    หน่วยกติ หรือ  12  หน่วยกิต 
บังคับเรียนจ านวน  6 หน่วยกิต  ในรายวิชาต่อไปนี้ 
0591001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
0591002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0-6) 

และให้เลือกเรียนจ านวน  3  หน่วยกิต หรือ 6 หน่วยกิต ในรายวิชาต่อไปนี้ 
0591003 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน      3(3-0-6) 
0591004 ภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐานและวัฒนธรรม      3(3-0-6) 
0591005 ภาษาจีนพ้ืนฐานและวัฒนธรรม      3(3-0-6) 
หมายเหตุ  ส าหรับหลักสูตร/สาขาวิชา ที่มีเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิของหลักสูตร (มคอ.1)ที่ก าหนดให้เรียนรายวิชา
ในกลุ่มภาษาและการสื่อสารมากกว่าที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้  (9 หน่วยกิต) สามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มนี้
ให้ครบตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรที่ก าหนดไว้ได้ 

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                          จ านวน 6 หน่วยกิต              
 ให้เลือกเรียนจ านวน  6  หน่วยกิต  ในรายวิชาต่อไปนี้ 
0592001 ความจริงของชีวิต       3(3-0-6) 
0592002 สุนทรียภาพของชีวิต       3(3-0-6) 
0592003 ทักษะชีวิต        3(3-0-6) 
0592004         พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน  3(3-0-6) 

3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                      จ านวน 6 หน่วยกิต             
ให้เลือกเรียนจ านวน  6  หน่วยกิต  ในรายวิชาต่อไปนี้ 

0593001 จิตส านึกและความรับผิดชอบต่อสังคม     3(3-0-6) 
0593002 สังคมไทยและสังคมโลก       3(3-0-6) 
0593003 กฎหมายกับชีวิตและสังคม      3(3-0-6) 
0593004 เศรษฐกิจเพ่ือชีวิต       3(3-0-6) 
 



 

 

4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    จ านวน 9 หน่วยกิต             
ให้เลือกเรียนจ านวน  9  หน่วยกิต  ในรายวิชาต่อไปนี้ 
0594001 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต      3(3-0-6) 
0594002 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต    3(2-2-5) 
0594003 กีฬาเพ่ือสุขภาพ        3(2-2-5) 
0594004 ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดล้อม     3(3-0-6) 
0594005 การคิดและการตัดสินใจ       3(3-0-6) 
 

2)  หมวดวิชาเฉพาะ             จ านวนไม่น้อยกว่า 87หน่วยกิต 
  2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  จ านวน 30 หน่วยกิต 
บังคับเรียนจ านวน  30 หน่วยกิต  ในรายวิชาต่อไปนี้ 
2202201 ภาษาอังกฤษส าหรับงานโลจิสติกส์      3(2-2-5) 
3101101         เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม       3(3-0-6)    
3302101 การตลาดส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ     3(3-0-6) 

3409201 กฎหมายส าหรับการประกันภัยขนส่งและพิธีการศุลกากร   3(3-0-6)    
4301101 แคลคูลัส        3(3-0-6) 
4305101 สถิติเบื้องต้น        3(3-0-6) 

4409201 เทคโนโลยีโลจิสติกส์       3(0-6-3) 
4409202 แบบจ าลองระบบอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์    3(0-6-3) 
5401201 หลักวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 
8200301 ระบบการขนถ่ายวัสดุและบรรจุภัณฑ์     3(0-6-3) 
หมายเหตุ: รายวิชาที่เป็น 3(0-6-3) จะเป็นการจัดการศึกษาโดยนักศึกษาเรียนภาคทฤษฏีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี จ านวน 7 สัปดาห์ (4 ชม.*7 สัปดาห์) เรียนภาคปฏิบัติกับสถานประกอบการ จ านวน 8 สัปดาห์ (4 ชม.*8 
สัปดาห์) 
 
 2.2) กลุ่มวิชาเอก    ไม่น้อยกว่า    24หน่วยกิต 
บังคับเรียนจ านวน  24 หน่วยกิต  ในรายวิชาต่อไปนี้ 
3312201 การจัดการสินค้าคงคลัง       3(3-0-6) 
 
3312202 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ     3(3-0-6) 
3309101 การจัดหาและจัดซื้อ       3(3-0-6) 
4409203 เทคโนโลยีส าหรับคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า    3(0-6-3) 
4409204 เทคโนโลยีการขนส่งและการกระจายสินค้า     3(0-6-3) 



 

 

4302301 การวิจัยปฏิบัติการ       3(0-6-3) 
8200101  ระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน      3(3-0-6) 
8200304 ปัญหาพิเศษการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพ่ือการกระจายสนิค้าระหว่างประเทศ    3(0-6-3) 
หมายเหตุ: รายวิชาที่เป็น 3(0-6-3) จะเป็นการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่าง โดยนักศึกษาเรียนภาคทฤษฏีกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จ านวน 7 สัปดาห์ (4 ชม.*7 สัปดาห์) เรียนภาคปฏิบัติกับสถานประกอบการ จ านวน 8 
สัปดาห์ (4 ชม.*8 สัปดาห์) 
 

2.3) วิชาเลือก    ไม่น้อยกว่า    9หน่วยกิต 
ใหเ้ลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ในรายวิชาต่อไปนี้ 

กลุ่มวิชา การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
3317201ธุรกิจตัวแทนการจัดการขนส่งสินค้าและพิธีการศุลกากร   3(3-0-6) 
8200305 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ      3(3-0-6) 
8200306 การจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ      3(3-0-6) 

กลุ่มวิชา การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า  
3312301 การจัดการคลังสินค้าทางอากาศ      3(3-0-6) 
3312302 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ      3(3-0-6) 
4409301 เทคโนโลยีการออกแบบและปฏิบัติการคลังสินค้า    3(0-6-3) 

กลุ่มวิชา การขนส่งสินค้าอันตราย  
8200307 การขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศ     3(3-0-6) 
8200308 การขนส่งสินค้าอันตรายทางบก      3(3-0-6) 
8200309 การขนส่งสินค้าอันตรายทางทะเล      3(3-0-6) 
  กลุ่มวิชา เทคโนโลยีโลจิสติกส์ 
4409302 เทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุ       3(0-6-3) 
4409303 เทคโนโลยีการขนส่งสินค้าโดยระบบราง      3(0-6-3) 
4409304 เทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์      3(0-6-3) 
หมายเหตุ: รายวิชาที่เป็น 3(0-6-3) จะเป็นการจัดการศึกษาโดยนักศึกษาเรียนภาคทฤษฏีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี จ านวน 7 สัปดาห์ (4 ชม.*7 สัปดาห์) เรียนภาคปฏิบัติกับสถานประกอบการ จ านวน 8 สัปดาห์ (4 ชม.*8 
สัปดาห์) และให้เลือกกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเท่านั้น 
 
 
 
 
 



 

 

2.4) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ จ านวน 6      หน่วยกิต 
ให้เลือกกลุ่มภาษาต่างประเทศเพื่ออาชีพกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งเท่านั้น 6 หน่วยกิต ในรายวิชาต่อไปนี้  
  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 
2202202 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1     3(2-2-5) 
2202203 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2     3(2-2-5) 

 กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจ 
2202301 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 
2202302 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ     3(2-2-4) 

 กลุ่มวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจ 
2202303 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 
2202304 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ      3(2-2-5) 
หมายเหตุ: ให้เลือกกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดร่วมกัน 

2.5)   กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพ   จ านวน    18  หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพต้องสอดคล้องกับกลุ่มวิชาเลือก โดยต้องได้รับการฝึกปฏิบัติฯใน
สถานประกอบการตามกลุ่มวิชาเลือกนั้น 
8200302 การปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพ่ือการกระจายสินค้า 1  3(270) 
8200303 การปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพ่ือการกระจายสินค้า 2  3(270) 
8200401 การปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพ่ือการกระจายสินค้า 3  3(270) 
8200402 การปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพ่ือการกระจายสินค้า 4  3(270) 
8200403 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อการกระจายสินค้า  6(540)   
หมายเหตุ: ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ ฯ กับสถานประกอบการ จ านวน 15 สัปดาห์ โดยวิชา 8200403 ต้องสอดรับกับ
กลุ่มวิชาเลือกและต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติการในสถานประกอบการตามกลุ่มวิชาเลือก 
 หมวดวิชาเลือกเสรี      จ านวนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต  
  หมวดวิชาเลือกเสรี ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี หรือ
รายวิชาในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่ซ้ ากับรายวิชาที่ทาง
หลักสูตรจัดไว้ ให้เรียนตามแผนการเรียน รวมถึงต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
ส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
 3.3.2.แสดงแผนการศึกษา 
การจัดแผนการศึกษาหลักสูตรได้จัดให้สอดคล้องตามระบบการศึกษาแบบทวิภาคในหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยรายวิชาที่เป็น 3(0-6-3) จะเป็นการจัดการศึกษาโดย
นักศึกษาเรียนภาคทฤษฏีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จ านวน 7 สัปดาห์ (4 ชม.*7 สัปดาห์) เรียนภาคปฏิบัติกับ
สถานประกอบการ จ านวน 8 สัปดาห์ (4 ชม.*8 สัปดาห์) และ ฝึกปฏิบัติการกับสถานประกอบการ จ านวน 15 
สัปดาห์ซ่ึงแต่ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิตดังนี้ 

 



 

 

แผนการเรียนนักศึกษาชั้นปีท่ี 1ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หมวดกิต 
 

หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 

0591003 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
0592001 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 
0592002 สุนทรีภาพชองชีวิต 3(3-0-6) 
0593003 กฏหมายกับชีวิตและสังคม 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
3101101 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
4301101 แคลคูลัส   3(3-0-6) 

หมวดวิชาเอก 8200101 ระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน  3(3-0-6) 
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แผนการเรียนนักศึกษาชั้นปีท่ี 1ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หมวดกิต 
 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

0591001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
0591002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
0593004 เศรษฐกิจเพ่ือชีวิต 3(3-0-6) 
0594002 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 4305101 สถิติเบื้องต้น 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเอก 
3302101 การตลาดส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 3(3-0-6) 
3309101 การจัดหาและจัดซื้อ 3(3-0-6) 
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แผนการเรียนนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หมวดกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
0594001 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
0594004 ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดล้อม 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

2202201 ภาษาอังกฤษส าหรับงานโลจิสติกส์ 3(2-2-5) 
3409201 กฎหมายส าหรับการประกันภัยขนส่งและพิธีการ

ศุลกากร 
3(3-0-6) 

4409201 เทคโนโลยีโลจิสติกส ์ 3(0-6-3) 
หมวดวิชาเอก 3312202 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเลือก 2202202 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1 3(2-2-5) 
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แผนการเรียนนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หมวดกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
5401201 

หลักวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม  

3(3-0-6) 

4409202 แบบจ าลองระบบอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ 3(0-6-3) 
4409204 เทคโนโลยีการขนส่งและการกระจายสินค้า 3(0-6-3) 

หมวดวิชาเอก 
4409203 เทคโนโลยีส าหรับคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า 3(0-6-3) 
3312201 การจัดการสินค้าคงคลัง 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเลือก 
3317201 ธุรกิจตัวแทนการจัดการขนส่งสินค้าและพิธีการ

ศุลกากร 
3(3-0-6) 

2202203 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2 3(3-0-6) 
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แผนการเรียนนักศึกษาชั้นปีท่ี 3ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หมวดกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 8200301 ระบบการขนถ่ายวัสดุและบรรจุภัณฑ์ 3(0-6-3) 

หมวดวิชาเอก 
4302301 การวิจัยปฏิบัติการ 3(0-6-3) 
8200304 ปัญหาพิเศษการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพ่ือการ

กระจายสินค้าระหว่างประเทศ 
3(0-6-3) 

หมวดวิชาเลือก 
3312301 การจัดการคลังสินค้าทางอากาศ 3(3-0-6) 
4409301 เทคโนโลยีการออกแบบและปฏิบัติการคลังสินค้า 3(0-6-3) 

หมวดวิชาเลือกเสรี 3312302 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
8200306 การขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศ 3(3-0-6) 
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แผนการเรียนนักศึกษาชั้นปีท่ี 3ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หมวดกิต 

หมวดวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

8200302 การปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพ่ือการ
กระจายสินค้า 1 

3(270) 

8200303 การปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพ่ือการ
กระจายสินค้า 2 

3(270) 

เงื่อนไขการฝึกปฏิบัติการ 
การปฏิบัติการกับสถานประกอบการ  
จ านวน 15 สัปดาห์ 
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แผนการเรียนนักศึกษาชั้นปีท่ี 4ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หมวดกิต 

หมวดวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

8200401 การปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพ่ือการ
กระจายสินค้า 3 

3(270) 

8200402 การปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพ่ือการ
กระจายสินค้า 4 

3(270) 

เงื่อนไขการฝึกปฏิบัติการ ฝึกปฏิบัติการกับสถานประกอบการ  
จ านวน 15 สัปดาห์ 
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แผนการเรียนนักศึกษาชั้นปีท่ี 4ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หมวดกิต 

หมวดวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

8200403 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพ่ือ
การกระจายสินค้า   

6(540)   

เงื่อนไขการฝึกปฏิบัติการ 
ฝึกปฏิบัติการกับสถานประกอบการ  
จ านวน 15 สัปดาห์ 
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