
 

 

สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกสและโซอุปทาน 

 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกสและโซอุปทาน 

Bachelor of Business Administration Program in Logistics and Supply Chain Management 

 

จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร    135   หนวยกิต 

  

โครงสรางหลักสูตร  

 แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา 

จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร       135  หนวยกติ 

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หนวยกิต  

     - กลุมวิชาภาษาอังกฤษ                                             9  หนวยกิต 

     - กลุมวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ                               21  หนวยกิต 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ  99 หนวยกิต  

     - กลุมวิชาแกน     48  หนวยกิต 

     - กลุมวิชาเฉพาะดาน-บงัคับ     27  หนวยกิต 

     - กลุมวิชาเฉพาะดาน-เลือก     24  หนวยกิต 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หนวยกิต  

 

รายวิชาในหลักสูตร 

 ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หนวยกิต 

กลุมวิชาภาษาอังกฤษ  (9 หนวยกิต)  

                                                                              หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

อก. 101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 (2 – 2 – 6) 

EN 101 Everyday English   

อก. 102 ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคม 3 (2 – 2 – 6) 

EN 102 Social English   

อก. 103 ภาษาอังกฤษในบริบทสากล 3 (2 – 2 – 6) 

EN 103 Global English   

 

กลุมวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ  (21 หนวยกิต)   

                                                                              หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

ศท. 101 ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 3 (3 – 0 – 6) 

GE 101 Thinking Skills for Lifelong Learning  

ศท. 102 ความเปนพลเมือง และการเปลี่ยนแปลงของสังคม 3 (3 – 0 – 6) 

GE 102 Citizenship and Social Transformation  
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ศท. 103 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออนาคต  3 (3 – 0 – 6) 

GE 103 Technology and Innovation for the Future   

ศท. 104 สุนทรียภาพกับสุขภาวะเพื่อชีวิต 3 (3 – 0 – 6) 

GE 104 Aesthetics and Well-being for Life  

ศท. 105 พันธมิตรทางสังคมและประเด็นเกิดใหมของโลก 3 (3 – 0 – 6) 

GE 105 Global Alliance and Emerging Issues  

ศท. 106 ความรูทางการเงินและการพัฒนาอยางยั่งยืน 3 (3 – 0 – 6) 

GE 106 Financial Literacy and Sustainable Development  

ศท. 107 จิตวิญญาณความเปนผูประกอบการและทักษะการเปนผูนำ 3 (3 – 0 – 6) 

GE 107 Entrepreneurial Spirit and Leadership Skills  

 

 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 99 หนวยกิต 

กลุมวิชาแกน (48 หนวยกิต) หนวยก ิต (บรรยาย–ปฏิบ ัติ–ศึกษาด วย

ตนเอง) 

กลุมวิชาบัญช ี

บช. 200 การบัญชีธุรกิจ 3 (2 – 2 - 5) 

AC 200 Business Accounting   

กลุมวิชาเศรษฐศาสตร 

ศศ. 203 เศรษฐศาสตรเบื้องตน 3 (3 – 0 – 6) 

EC  203 Introduction to Economics  

กลุมวิชากฎหมาย 

กม. 102 กฎหมายธุรกิจ 3 (3 – 0 – 6) 

LA  102 Business Law 

 

 

กม. 301 การภาษีอากร 3 (3 – 0 – 6) 

LA  301 Taxation 

 

 

 

กลุมวิชาเชงิปริมาณ 

คณ. 102 คณิตศาสตรธุรกิจ 3 (2 – 2 – 6) 

MA 102 Business Mathematics  

บธ. 207 การวิเคราะหทางสถิติเพื่อการตดัสินใจทางธรุกิจ 3 (2 – 2 – 5) 

BA 207 Statistical Analysis for Business Decisions  

กลุมวิชาบริหารธุรกิจ 

กง. 212 การเงินธุรกิจ 3 (3 – 0 – 6) 

FI  212 Business Finance 
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กง. 222 การบัญชบีริหาร 3 (2 – 3 – 6) 

FI  222 Managerial Accounting 

 

 

ตล. 101 หลักการตลาด 3 (3 – 0 – 6) 

MK 101 Principles of Marketing  

จก. 111 การจัดการองคการและทรัพยากรมนุษย                             3 (3 – 0 – 6) 

MG 111 Organization and Human Resource Management  

จก. 212 การจัดการงานผลิตและการดำเนินงาน 3 (3 – 0 – 6) 

MG 212 Production and Operations Management  

จก. 222 การเปนผูประกอบการและการพัฒนาธุรกิจ 3 (3 – 0 – 6) 

MG 222 Entrepreneurship and Business Development  

จก. 429 การจัดการเชิงกลยุทธ 3 (3 – 0 – 6) 

MG 429 Strategic Management   

กลุมวิชาภาษา 

อก. 014 ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนรูโลก 3 (3 – 0 – 6) 

EN 014 English for Exploring the World  

อก. 331 ภาษาอังกฤษธุรกิจเชิงปฏิบัต ิ 3 (3 – 0 – 6) 

EN 331 Practical Business English  

อก. 332 ภาษาอังกฤษธุรกิจมืออาชีพ 

 

3 (3 – 0 – 6) 

EN 332 Professional Business English  

  

 วิชาเฉพาะดาน-บังคับ  (27 หนวยกิต)  หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

กล. 311   การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 3 (3 – 0 – 6) 

LM 311  Logistics and Supply Chain Management 

กล. 312  การจัดการการจัดหา 3 (3 – 0 – 6) 

LM 312  Procurement Management  

กล. 313  การจัดการสินคาคงคลังและคลงัสินคา 3 (3 – 0 – 6) 

LM 313  Inventory and Warehouse Management                                                 

กล. 321  การจัดการการขนสงและกระจายสินคา 3 (3 – 0 – 6) 

LM 321  Transportation and Distribution Management  

กล. 322  การคาและโลจิสติกสระหวางประเทศ 3 (3 – 0 – 6) 

LM 322  International Trade and Logistics   

กล. 411  เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อโลจิสติกส 3 (3 – 0 – 6) 

LM 411     Information Technology for Logistics   
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กล. 430 สหกิจศึกษา                                                                                   9 (0 – 35 – 0) 

LM 430 Cooperative Education 

 

กลุมวิชาเฉพาะดาน-เลือก  (24 หนวยกิต)   

 กลุมวิชาเฉพาะดาน-เลือกแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีโลจิสติกสเพื่อ

อุตสาหกรรม และกลุมการจัดการโลจิสติกสสำหรับภาคธุรกิจบริการดานโลจิสติกส โดยใหนักศึกษาเลือกเรียนเพียง 1 

กลุม และเลือกเรียนในกลุมนั้นๆ ใหครบ 24 หนวยกิต 

 

กลุมการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีโลจสิติกสเพ่ืออุตสาหกรรม 

    หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)    

กล. 412  กลยุทธโลจสิติกสและโซอุปทาน 3 (3 – 0 – 6) 

LM 412  Logistics and Supply Chain Strategy 

กล. 416   การวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการจัดการโลจิสติกส 3 (3 – 0 – 6) 

LM 416  Quantitative Methods for Logistics Management 

กล. 421   สัมมนาทางดานการจัดการโลจสิติกส  3 (3 – 0 – 6) 

LM 421  Seminar in Logistics Management 

กล. 422   การประกันภัยเพื่อการดำเนินงานโลจสิติกส 3 (3 – 0 – 6) 

LM 422  Insurance for Logistics Operations  

กล. 423   การออกแบบและการดำเนนิงานคลังสนิคา 3 (3 – 0 – 6) 

LM 423  Warehouse Design and Operations 

กล. 424   ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการขนสง 3 (3 – 0 – 6) 

LM 424  Transport Safety and Environment   

กล. 425   การลำเลียงวสัดุและการบรรจุภัณฑ 3 (3 – 0 – 6) 

LM 425  Material Handling and Packaging   

กล. 427   กฎหมายเพื่อโลจิสติกส 3 (3 – 0 – 6) 

LM 427  Legal Aspects for Logistics 

กล. 432   การวิจัยทางดานโลจสิติกส 3 (3 – 0 – 6) 

LM 432  Logistics Research 

กล. 446 การวิเคราะหและจัดทำแผนธุรกิจเพื่อการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 3 (3 – 0 – 6) 

LM 446    Business Analysis and Planning for Logistics and Supply Chain  

   Management 

กล. 461 การควบคุมตนทนุการผลติ 3 (3 – 0 – 6) 

LM 461   Operations Cost Control 

 



 

 

สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกสและโซอุปทาน 

 

กล. 462 การจัดการคุณภาพ 3 (3 – 0 – 6) 

LM 462   Quality Management 

กล. 463 การตัดสินใจสำหรับการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 3 (3 – 0 – 6) 

LM 463    Decision Making for Logistics and Supply Chain Management 

กล. 464 ระบบสนับสนนุอัจฉริยะเพื่อโลจิสติกส 3 (3 – 0 – 6) 

LM 464    Intelligent Support for Logistics 

กล. 466 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอยางชาญฉลาดสำหรับธรุกิจทางโลจิสติกส  3 (3 – 0 – 6) 

   และอุตสาหกรรม  

LM 466   Smart Technology and Innovation Management for Logistics and  

   Industrial Business 

กล. 467 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานทีย่ั่งยืนในยุคดิจิตอล 3 (3 – 0 – 6) 

LM 467 Sustainable logistics and Supply Chain Management in Digital Era 

กล. 468 การจัดการยานพาหนะ 3 (3 – 0 – 6) 

LM 468 Fleet Management 

กล. 473  การวิเคราะหขอมูลเชิงทำนายในโลจสิติกส 3 (3 – 0 – 6) 

LM 473 Predictive Analytics in Logistics     

กลุมการจัดการโลจิสติกสสำหรับภาคธุรกิจบริการดานโลจิสติกส  

กล. 323  การจัดการเพื่อการสงออกและนำเขา 3 (3 – 0 – 6) 

LM 323  Export-Import Management  

กล. 412  กลยุทธโลจสิติกสและโซอุปทาน 3 (3 – 0 – 6) 

LM 412  Logistics and Supply Chain Strategy 

กล. 421  สัมมนาทางดานการจัดการโลจสิติกส 3 (3 – 0 – 6) 

LM 421  Seminar in Logistics Management 

กล. 422   การประกันภัยเพื่อการดำเนินงานโลจสิติกส 3 (3 – 0 – 6) 

LM 422  Insurance for Logistics Operations 

กล. 427   กฎหมายเพื่อโลจิสติกส 3 (3 – 0 – 6) 

LM 427  Legal Aspects for Logistics  

กล. 432   การวิจัยทางดานโลจสิตกิส 3 (3 – 0 – 6) 

LM 432  Logistics Research 

กล. 433  การจัดการทาเรือและเทอรมินัล 3 (3 – 0 – 6)  

LM 433   Port and Terminal Management 

กล. 435  การจัดการการขนสงทางอากาศ 3 (3 – 0 – 6) 

LM 435  Air Transportation Management 
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กล. 446 การวิเคราะหและจัดทำแผนธุรกิจเพื่อการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 3 (3 – 0 – 6) 

LM 446 Business Analysis and Planning for Logistics and Supply Chain Management 

กล. 448  การจัดการและดำเนินงานทาอากาศยาน         3 (3 – 0 – 6) 

LM 448  Airport Management and Operations 

กล. 449   การควบคุมน้ำหนักอากาศยานข้ันพื้นฐาน   3 (3 – 0 – 6) 

LM 449   Basic Aircraft Load Control 

กล. 450   การจัดการการขนสงสนิคาทางอากาศ   3 (3 – 0 – 6) 

LM 450  Air Cargo Management 

กล. 451   การจัดการโลจิสติกสดวยระบบอิเล็กทรอนิกสและโซอุปทานดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 3 (3 – 0 – 6) 

LM 451    E- Logistics and Supply Chain Management 

กล. 469 การจัดการการบริการลูกคาสำหรับธุรกิจระดับโลก 3 (3 – 0 – 6) 

LM 469   Customer Service Management for Global Business 

กล. 470 การขนสงข้ันสดุทายในหวงโซอุปทานสำหรับธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 3 (3 – 0 – 6) 

LM 470   Last-Mile Supply Chain in E-Commerce Omni-Channel Retailing 

กล. 471 การจัดการหวงโซอุปทานเพื่อความบนัเทิงสำหรับธุรกิจระดับโลก 3 (3 – 0 – 6)  

LM 471  Entertainment Supply Chain Management with Global Business 

กล. 472 การจัดการหวงโซอุปทานการทองเที่ยวและการบริการในตลาดเกิดใหม 3 (3 – 0 – 6)  

LM 472   Tourism and Hospitality Supply Chain Management in Emerging Market 

กล. 474   การจัดการการบริการโลจสิติกสและการจัดการความสัมพันธทางดานโซอุปทาน 3 (3 – 0 – 6) 

LM 474  Logistics Service and Supply Chain Relationship Management 

กล. 475  การตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกส    3 (3 – 0 – 6) 

LM 475  E-Commerce Marketing 

กล. 476  ระบบการชำระเงนิอิเล็กทรอนิกส  3 (3 – 0 – 6) 

LM 476  Electronic Payment System 

กล. 477  หลักการสำคัญของสื่อออนไลนและการตลาดดิจิทลั 3 (3 – 0 – 6) 

LM 477  Essentials of Social Media & Digital Marketing 

กล. 478 กลยุทธการตลาดดิจิทลั 3 (3 – 0 – 6) 

LM 478 Digital Marketing Strategies 

กล. 479 การผลิตสื่อดิจิทลัสำหรับธุรกิจดิจิตัล 3 (3 – 0 – 6) 

LM 479 Digital Media Production for Digital Business 

กล. 480 หลักการการออกแบบกราฟก 3 (3 – 0 – 6) 

LM 480 Principle of Graphics Design 
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 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หนวยกิต 

  นักศึกษาจะตองเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนที่เปดสอนในมหาวิทยาลยักรุงเทพ หรือวิชาอ่ืนใดของคณะที่

ไดรับอนุมัติใหเปนวชิาเลือกเสรี หรือเลือกเรียนในรายวิชาดังตอไปนีไ้มนอยกวา 6 หนวยกิต 

 

หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

 

หมายเหตุ: ทุกรายวิชาที่เปน 3 (3 – 0 – 6) แบงเปนการบรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห โดยมีการฝกปฏิบัติรวมกัน

ระหวางนักศึกษาและอาจารยผูสอนและการศึกษาดวยตนเองของนักศึกษา 6 ชั่วโมงตอสัปดาห  

 

คำอธิบายรายวิชา  

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หนวยกิต) 

กลุมวิชาภาษาอังกฤษ (9 หนวยกิต)  

  

อก. 101 ภาษาอังกฤษในชวีิตประจำวนั                                                                      3 (2 – 2 – 6) 

EN 101 Everyday English   

ฝกฝนการใชโครงสรางพื้นฐานและสำนวนภาษาอังกฤษที่ใชในชีวิตประจำวัน ประกอบดวยการพูด

แนะนำตนเองและใหขอมูลสวนตัว การบรรยายบุคลิกลักษณะ การพูดถึงเรื่องที่สนใจ เรื่องที่เปนความชอบและ

แรงผลักดันสวนตัวของแตละคน รวมถึงการแสดงความคิดเห็นในเรื่องทั่วไป อีกทั้งพัฒนาทักษะการพูด การฟง การ

อาน และการเขียนดวยวิธีเชิงบูรณาการ 

Practice basic language structures and everyday expressions, including how to give 

informative self- introduction, describe personality, talk about interests and personal passions, as 

well as how to express opinions about general issues.  Enhance language skills- speaking, listening, 

reading, and writing—through integrated methods. 

 

อก. 102 ภาษาอังกฤษในบริบททางสงัคม                                                                    3 (2 – 2 – 6) 

EN 102 Social English   

ฝกฝนการพูดและการเขียนประโยคและสำนวนที ่ใชเปนประจำ เพื ่อการมีปฏิสัมพันธทางสังคม  

การแลกเปลี่ยนขอมูล การเปรียบเทียบ และการอธิบายความคิดเก่ียวกับเร่ืองตาง ๆ ในบริบททางสังคมและธุรกิจ โดย

มุงเนนการพัฒนาทักษะการอภิปรายและการนำเสนอ ดวยเทคโนโลยีและความคิดสรางสรรค 

Practice speaking and writing frequently used expressions for social interactions, 

exchanging information, making comparisons, and explaining ideas in social and business- related 

สศ. 301 เตรียมสหกิจศึกษา  3 (3 – 0 – 6) 

CO 301 Pre-Cooperative Education  
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contexts, with emphasis on developing discussion and presentation skills along with digital skills and 

creativity. 

 

อก. 103 ภาษาอังกฤษในบริบทสากล                                                                        3 (2 – 2 – 6) 

EN 103 Global English   

ฝกฝนการบรรยายประสบการณโดยระบุรายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชีวิต

ความเปนอยู การทำงาน และประเด็นปญหาในระดับสากล โดยมุงเนนการพัฒนาทักษะการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม 

และการสื่อสารในโลกดิจิทัล ซึ่งสำคัญตอการเปนพลเมืองโลก 

Intensive practice in portraying detailed experiences and expressing opinions about living 

and working situations, and discussing global issues, with concentration on intercultural 

communication skills and digital communication skills, which are vital to becoming global citizens. 

 

กลุมวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ  (21 หนวยกิต)  

ศท. 101 ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต                                                            3 (3 – 0 – 6) 

GE 101 Thinking Skills for Lifelong Learning  

 ศึกษาทฤษฎี หลักการของการคิด พัฒนาการคิดอยางเปนระบบ อาทิ การคิดเชิงวิพากษ การคิด

สรางสรรค การคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดแกปญหา เปนตน รวมถึงการเชื่อมโยงความคิดและสามารถ

เลือกเครื่องมือความคิดที่เหมาะสมไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน การทำงานและการเรียนรูตลอดชีวิตไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 In this course, students will learn about theories and practical thinking tools such as 

critical thinking, creative and innovative thinking, analytical thinking, synthesis thinking and problem-

solving thinking, including how to link and select appropriate thinking tools and effectively adapt to 

their daily life, professional undertakings and lifelong learning. 

 

ศท. 102 ความเปนพลเมือง และการเปลีย่นแปลงของสังคม                                              3 (3 – 0 – 6) 

GE 102 Citizenship and Social Transformation  

 ศึกษาความหมาย คุณลักษณะ สิทธิ หนาที่และเสรีภาพของความเปนพลเมืองที่ดีในสังคมไทย สังคมโลก

และสังคมอื่นที่มีในปจจุบันและอนาคต เชน สังคมดิจิทัล สังคมพหุวัฒนธรรม เปนตน  เพื่อรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมตางๆ รวมถึงเรียนรูวิถีแหงชีวิต สิ่งแวดลอมที่สงผลตอสุขภาวะ 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และ ปญญา  เพื่อ

พรอมปรับตัวอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุขและไมเบียดเบียนผูอ่ืน 

 In this course, students will learn about definitions, attributes, rights, civic duties and 

freedom associated with citizenships and social transformation of Thailand and global communities 

in current times and in the future, such as digital society, multicultural society.  To be able to live 

peacefully and happily with others, it is important to understand evolving changes and learn about 
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4 dimensions of the environments affecting health, namely, body, mind, society and wisdom. 

 

ศท. 103 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออนาคต                                                              3 (3 – 0 – 6) 

GE 103 Technology and Innovation for the Future  

 ศึกษาบทบาท แนวคิด การรู เทาทัน รวมถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานตางๆ  

ที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมสมัยใหม ผลกระทบที่มีตอการดำเนินชีวิต สังคม และเศรษฐกิจ ตลอดจน

ศึกษาการใชประโยชนและการคุมครองทรัพยสินทางปญญาที่เกิดจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 In this course, students will learn about concepts and innovative technology and 

applications aiming to better a quality of life of people in a new society, including how technology 

and innovation affects our livelihood.  The course also covers information on intellectual property 

protection as a result of technology and innovation. 

 

ศท. 104 สุนทรียภาพกับสุขภาวะเพื่อชีวติ                                                                   3 (3 – 0 – 6) 

GE 104 Aesthetics and Well-being for Life  

 เรียนรู การใชชีวิตอยางมีคุณคาจากงานศิลปะและกิจกรรมนันทนาการ เปดมุมมองใหมในเรื ่อง

สุนทรียภาพที่เกี่ยวของกับชีวิตและสังคมจากงานศิลปะตางๆ และกีฬา ที่มีผลตอการดำรงอยูของชีวิต สังคมและ

วัฒนธรรม 

 In this course, students will explore relevant theories and concepts of aesthetics related 

to life and society and learn to cultivate positive outlook and attitude and understanding of different 

forms of taste and beauty, which will enhance their perception of diversity and enable them to 

appreciate art, music, literature, images, films and other forms of art.  Students will also learn how 

to depict their imagination via communicative design using images, colors, calligraphy and other 

related tools to create value-added identity and characteristics to services, products and media. 

 

ศท. 105 พันธมิตรทางสังคมและประเดน็เกิดใหมของโลก                                                 3 (3 – 0 – 6) 

GE 105 Global Alliance and Emerging Issues  

 ศึกษาการพัฒนาความรวมมือระดับนานาชาติทางเศรษฐกิจและการเมืองที ่สงผลกระทบตอการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในสังคมโลก เพื่อเขาใจประเด็นสำคัญที่เกิดข้ึนใหมของประชาคมโลก 

 In this course, students will learn about international economic and political 

collaborations and developments affecting/constituting changes globally, in order to understand key 

global issues. 
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ศท. 106 ความรูทางการเงนิและการพฒันาอยางยั่งยืน                                                    3 (3 – 0 – 6) 

GE 106 Financial Literacy and Sustainable Development  

ศึกษาการจัดการและตัดสินใจทางการเงินอยางมีประสิทธิผล ทั้งการจัดการการเงินสวนบุคคลและการ

ลงทุน รวมทั้งการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยมุงเนนการบูรณาการองคความรูที่สอดคลองกับบริบทพื้นที่ ชุมชน และสังคม

เปนสำคัญ เพื่อใหเห็นถึงปญหาและแนวทางการแกไขอยางเปนรูปธรรม 

In this course, students will learn about management and effective financial decision 

making, including personal finance management and sustainable development and personal finance 

literacy, with special attention on integrated knowledge for local community and society, in order 

to highlight key issues and offer practical solutions. 

 

ศท. 107 จิตวิญญาณความเปนผูประกอบการและทักษะการเปนผูนำ                                   3 (3 – 0 – 6) 

GE 107 Entrepreneurial Spirit and Leadership Skills  

 ศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะที่สำคัญในการสรางจิตวิญญาณการเปนผูประกอบการ โดยเนนการคิด

แบบเจาของ ประกอบดวยการมีความคิดสรางสรรค และการแสวงหาโอกาสในการเริ ่มและดำเนินกิจการอยางมี

คุณธรรมและจริยธรรม มีภาวะผูนำที่สามารถนำและทำงานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิผล รอบรู และกลาตัดสินใจทัน

ตอเหตุการณ 

 In this course, students will study and develop important characteristics of 

entrepreneurial mindset, with an emphasis on a combination of creativity and entrepreneurship and 

explore entrepreneurial opportunities while learning about business best practice and ethics 

including leadership skills and qualities, effective leadership characteristics which will enable them 

to effectively work as a team and be able to make well-informed decision when required. 

 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ (99 หนวยกิต)    

กลุมวิชาแกน  (48 หนวยกิต) 

กลุมวิชาบัญช ี

บช. 200  การบัญชีธุรกิจ                3 (2 – 2 – 5) 

AC 200  Business Accounting 

 ศึกษาวิวัฒนาการทางการบัญชี บทบาทการบัญชีที่มีตอสังคม หลักเกณฑ การวิเคราะห การบันทึก จำแนก

ประเภทรายงานทางการเงิน และการจัดทำรายงานทางการเงิน รวมทั้งศึกษาการนำขอมูลทางบัญชีไปใชประโยชน

สำหรับธุรกิจ และขอจำกัดของขอมูลทางการบัญชี ตลอดจนจริยธรรมของวิชาชีพการบัญชี 

Study of the evolution of accounting, the role of accounting towards society, criteria, 

analysis, record-keeping, classification of financial reports and preparation of financial data, including 

study of the use of accounting data for business and limitations of accounting data, as well as ethics 

in the accounting profession. 
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กลุมวิชาเศรษฐศาสตร 

ศศ. 203    เศรษฐศาสตรเบื้องตน  3 (3 – 0 – 6) 

EC 203      Introduction to Economics  

          ศึกษาหลักการทางเศรษฐศาสตรที่เก่ียวกับปรากฎการณทางเศรษฐกิจใน ชีวิตประจำวัน ศึกษาถึงการกำหนด

ราคาสินคา ราคาปจจัยการผลิต ทฤษฎีการผลิต รายไดประชาชาติสวนประกอบของรายไดประชาชาติ การเงิน การ

คลัง การติดตอกับตางประเทศ ตลอดจนการใชนโยบายตางๆ เพื่อทำใหเกิดความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ 

Study of economic principles related to economic events in daily life; study of pricing of 

goods, production factor prices, production theories, national income, composition of national 

income, finance, dealing internationally, as well as the use of different policies to stimulate 

economic development.  

 

กลุมวิชากฎหมาย 

กม. 102      กฎหมายธุรกิจ  3 (3 – 0 – 6) 

LA 102       Business Law  

 ศึกษาหลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติตามหลักกฎหมายแพงและพาณิชยที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ รูปแบบ

องคกรธุรกิจ ขั้นตอนการจัดตั้งและการดำเนินงานของรูปแบบองคกรทางธุรกิจ เอกเทศสัญญาที่สำคัญบางเรื่อง เชน 

สัญญาซื้อขาย สัญญาเชาทรัพย สัญญากูยืม เปนตน รวมถึงกฎหมายเก่ียวกับการตลาดดิจิทัล 

Study of legal principles and practice of civil and commercial law relating to business, 

business models, procedures for establishing and operating business organization models, important 

contracts such as sales contracts, property contracts, loan agreements, and including laws relating 

to digital markets.  

 

กม. 301     การภาษีอากร 3 (3 – 0 – 6) 

LA 301      Taxation  

ศึกษาแนวคิดและความเปนมาของภาษีอากร ลักษณะ หลักเกณฑ วิธีการประเมิน การคำนวณและ 

การจัดเก็บภาษีอากรตาง ๆ ตามประมวลรัษฎากร และภาษีอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ อันไดแก ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงิน

ไดนิติบุคคล ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต 

และภาษีอื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวของ เชน ภาษีการรับมรดก ภาษีอสังหาริมทรัพยอนุสัญญาภาษีซอน เปนตน รวมถึง

กำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีประเภทตาง ๆ  

Study of concepts and history of taxation, characteristics, criteria, assessment methods, 

calculation and collection of various duties and taxes under the Revenue Code and other related 

taxes: personal income tax, corporate income tax, withholding tax, VAT, specific business tax, stamp 

duty, customs duty, excise tax, and other related taxes such as inheritance tax, real estate tax, 

double taxation agreements, including different tax submission deadlines. 
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กลุมวิชาเชงิปริมาณ 

คณ. 102     คณิตศาสตรธุรกิจ 3 (2 – 2 – 6) 

MA 102      Business Mathematics  

 ศึกษาวิชาคัลคูลัส ฟงกชัน ความชันของสวนโคง สูตรการหาอนุพันธของฟงกชัน การหาคาสูงสุดและต่ำสุด

ของฟงกชันที่สัมพันธกับทางธุรกิจ อนุพันธบางสวน อินทิเกรชัน และการประยุกตในทางธุรกิจ อนุกรม และการนำเอา

ความรูเรื่องอนุกรมไปใชในทางธุรกิจ เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรูทางคณิตศาสตรอยางพอเพียงในการศึกษาธุรกิจ 

ทั้งในทางทฤษฎีและการประยุกต 

Study of calculus, functions, gradient of curves, formulae for finding function derivatives, 

maximum and minimum values of functions related to business, partial derivatives, integration and 

application of integration understanding to business, series and using knowledge of series in business 

in order to provide students with sufficient mathematical knowledge in business studies, both 

theoretical and applied.  

 

บธ. 207     การวิเคราะหทางสถิติเพื่อการตดัสินใจทางธุรกิจ 3 (2 – 2 – 5) 

BA 207     Statistical Analysis for Business Decisions   

ศึกษาแนวคิดพื้นฐานทางสถิติที่เกี่ยวกับการนำขอมูลมาวิเคราะหเพื่อใชในการพยากรณและการตัดสินใจ 

ทางธุรกิจ โดยศึกษาวิธีการจัดเก็บขอมูล การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจายของขอมูล ความนาจะเปน 

การประมาณคา การทดสอบสมมติฐานทางสถิติเกี ่ยวกับคาเฉลี่ยและสัดสวน การวิเคราะหความแปรปรวน  

การทดสอบสมมติฐานดวยสถิติไคสแควร การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ รวมถึงการวิเคราะหอนุกรมเวลา 

Study of fundamental concepts of statistics relating to data analysis for forecasting and 

decision- making in business, with study of methods of data storage, measures of central tendency, 

measures of data distribution, probability, estimation, testing statistical hypotheses of mean and 

proportion, analysis of variance, testing hypotheses using chi- square statistics, regression and 

correlation analysis, and time series analysis.   
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กลุมวิชาบริหารธุรกิจ 

กง. 212      การเงินธุรกิจ  3 (3 – 0 – 6) 

FI  212       Business Finance  

วิชาบังคับกอน : สอบได บช. 200  

ศึกษาบทบาท หนาที่และจริยธรรมทางธุรกิจของผูจัดการทางการเงิน การบริหารการเงินในองคกรธุรกิจ

เพื่อใหบรรลุเปาหมายองคกร การวิเคราะหสินทรัพยที่สำคัญในการดำเนินงาน อาทิ เงินสด เงินทุนหมุนเวียน สินคา 

ลูกหนี้การคา การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินเบื้องตน การจัดหาเงินทุนจากแหลงเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

การคำนวณตนทุนของเงินทุน การลงทุนอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจน แนวคิดเก่ียวกับมูลคาของเงินตามระยะเวลา  

Study of the roles, duties and business ethics of financial managers, financial management 

in business organizations to achieve organizational goals, analysis of major operational assets such 

as cash, working capital, trade receivables, basic financial ratio analysis, financing from both short-

term and long- term sources, calculation of capital costs, efficient investment, as well as concepts 

of the value of money over time.  

 

กง. 222      การบัญชีบริหาร  3 (2 – 3 – 6) 

FI  222      Managerial Accounting   

วิชาบังคับกอน : สอบได บช. 200 และ กง. 212  

ศึกษาการใชประโยชนจากขอมูลทางบัญชีและงบการเงินเพื่อการบริหารงาน การวิเคราะหโครงการลงทุน 

การงบประมาณ แนวคิดเกี่ยวกับตนทุน การวิเคราะหตนทุนและกำไรเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจของฝาย

บริหาร 

Study of the use of accounting data and financial statements for management, investment 

project analysis, budgeting, concepts of cost, cost and profit analysis for planning and decision-

making by management.  

 

ตล. 101  หลักการตลาด  3 (3 – 0 – 6) 

MK 101  Principles of Marketing  

ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับการตลาด ความหมาย ขอบเขต ความสำคัญ หนาที่และบริการของตลาดชนิด

ตางๆ  การจัดประเภทสินคา การวางแผน การเลือกชองทางการจำหนาย นโยบายการตั้งราคา และการสงเสริม 

การจำหนาย การวิเคราะหและการเลือกตลาดเปาหมาย สิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลทางการตลาด ตลอดจนการหาวิธี 

การควบคุมการตลาดและศึกษาความรูเบื้องตนเก่ียวกับการตลาดระหวางประเทศ 

Study of concepts related to marketing, definitions, scope, importance, functions and 

services of various market types, product classification, planning, selection of distribution channels, 

pricing and sales promotion policies, analysis and selection of target markets, environments 
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influencing marketing, as well as finding methods to control marketing and study of basic 

knowledge about international marketing. 

 

จก.  111  การจัดการองคการและทรัพยากรมนษุย 3 (3 – 0 – 6) 

MG 111  Organization and Human Resource Management  

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหนาที่หลักทางการจัดการ ไดแก การวางแผน การจัดองคการ การชี้นำ การจูงใจ 

การสื่อสาร และการควบคุมธุรกิจ ตลอดจนการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ รวมถึงศึกษาระบบการบริหารงานบุคคล 

ประกอบดวยการวางแผนกำลังคน การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การฝกอบรมพัฒนา และการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานภายในองคการ โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมที่มีผลตอการจัดการทั้งในประเทศและ

ระหวางประเทศ 

Study of concepts, theories and main functions of management:  planning, organization, 

guidance, motivation, communication and business control, as well as international business 

management, including study of personnel management systems consisting of manpower planning, 

personnel recruitment and selection, training and performance evaluation within the organization, 

by considering environmental changes that affect management both domestically and abroad.  

 

จก. 212  การจัดการงานผลิตและการดำเนนิงาน 3 (3 – 0 – 6) 

MG 212  Production and Operations Management  

ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกระบวนการผลิตสินคาและบริการ นับตั้งแตขั้นตอนของการตัดสินใจเลือก

ผลิตภัณฑ การหาทำเลที่ตั ้ง การจัดผังโรงงานและสำนักงาน การวางแผนกำลังการผลิต การจัดลำดับการผลิต  

การบริหารสินคาคงคลัง ตลอดจนการควบคุมคุณภาพของสินคาและบริการ 

Study of basic knowledge of the production process of goods and services, from the 

decision-making process on product selection, finding a location, plant and office layout, planning 

capacity, production scheduling, inventory management, and quality control of goods and services. 

 

จก.  222  การเปนผูประกอบการและการพัฒนาธุรกิจ 3 (3 – 0 – 6) 

MG 222  Entrepreneurship and Business Development  

วิชาบังคับกอน: สอบได จก.111  

ศึกษาความหมาย บทบาท ประเภท คุณลักษณะและทักษะของผูประกอบการ วิเคราะหและประเมินโอกาส

ทางธุรกิจเพื่อพัฒนาการเปนผูประกอบการ กำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจในรูปแบบของแผนธุรกิจเพื่อใชเปน

แนวทางในการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจจริง ตลอดจนประเมินความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบตอธุรกิจ 

Study of definitions, roles, types, characteristics and skills of entrepreneurs, analysis and 

assessment of business opportunities for developing entrepreneurship, defining business operating 
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practices in the form of a business plan to be used as a guideline for setting the direction of actual 

business operations and assessment of risks that may affect the business.  

 

จก. 429  การจัดการเชิงกลยุทธ 3 (3 – 0 – 6) 

MG 429  Strategic Management  

วิชาบังคับกอน: สอบได จก.111 จก.212 ตล.101 และ กง.212 หรือไดรับการอนุมัติจากคณบดี 

          ศึกษาทฤษฎี หลักการ และกระบวนการวางแผนกลยุทธ วิเคราะหสภาวะแวดลอมทั้งภายในและภายนอก

องคการที่สงผลตอการกำหนดกลยุทธ และบูรณาการศาสตรดานการบริหารธุรกิจตางๆ เพื่อใชวางแผนกลยุทธ 

ในการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน ผานการใชเกมจำลองทางธุรกิจ หรือกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงทางธุรกิจ 

มาเปนเคร่ืองมือในการวิเคราะห วางแผนกลยุทธและการตัดสินใจทางธุรกิจ 

Study of theories, principles and strategic planning processes, analysis of internal and 

external environmental conditions of the organization affecting strategy formulation, and integration 

of business management fields in order to plan strategies to gain a competitive advantage, through 

the use of business simulation games or real business case studies as analytical tools, business 

strategy planning and decision-making.   

 

กลุมวิชาภาษา 

อก. 014  ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนรูโลก                                                               3 (3 – 0 – 6)  

EN 014  English for Exploring the World  

 พัฒนาความสามารถในการเรียนรู และสำรวจความเปนไปของโลก เชน ดานนวัตกรรม ดานวัฒนธรรมและ

แนวความคิด โดยการอานและเขียนภาษาอังกฤษและการใชเทคโนโลยีประกอบการเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน 

รวมทั้งฝกทักษะดานการฟงและพูดในสถานการณที่หลากหลายจากการเรียนรูดวยตนเองในหองปฏิบัติการทางภาษา 

 A competency- based English course that focuses on student- centered exploration of the 

world through the use of English language and technology. Reading about a variety of topics provides 

a springboard for tasks both inside and outside the classroom.  Students are equipped with 

knowledge about the world especially about its different cultures, peoples, and ways of thinking. 

Self- study learning in a language laboratory will allow the students to improve their listening and 

speaking skills in different situations. 
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อก. 331  ภาษาอังกฤษธุรกิจเชิงปฏิบัติ                                                                      3 (3 – 0 – 6) 

EN 331  Practical Business English    

 เรียนรูและฝกใชภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อติดตอสื่อสารใหไดผลตามที่ตองการ เชน การใชภาษาอังกฤษเพื่อ 

การขอขอมูลการสั่งซื้อสินคาทางจดหมายหรืออินเทอรเน็ต และการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารภายในองคกร  

เปนตน 

 This course will look at the English needed to achieve business communication; for example, 

studying and practicing English in ordering merchandise by mail or on the Internet and practicing the 

English structures that are needed when communicating within organization. 

 

อก. 332  ภาษาอังกฤษธุรกิจมืออาชีพ     3 (3 – 0 – 6) 

EN 332  Professional Business English   

เรียนรูและฝกการใชภาษาอังกฤษธุรกิจไดอยางมืออาชีพ เพื่อนำไปใชติดตอสื่อสารทางธุรกิจในสถานการณ

ตาง ๆ เชน การใชภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาตอรองทางการคา การใชภาษาอังกฤษในการนำเสนอสินคาและบริการ 

เปนตน 

Learning and practicing business English in a professional manner for communication in a 

variety of business situations, such as the use of English for trade negotiations and the presentation 

of goods and services. 

 

กลุมวิชาเฉพาะดาน-บังคับ (27 หนวยกิต) 

กล. 311       การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 3 (3 – 0 – 6) 

LM 311       Logistics and Supply Chain Management 

ศึกษาความหมายและหลักการการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน ความสำคัญของโลจิสติกสและโซอุปทาน

ที่มีตอองคกรและระบบเศรษฐกิจ องคประกอบของระบบโลจิสติกสและโซอุปทาน เชน การจัดซื้อ การพยากรณ 

อุปสงค การจัดการสินคาคงคลัง การผลิต การบรรจุภัณฑ การขนสงและการกระจายสินคา การใหบริการลูกคา  

การติดตอสื่อสารดานโลจิสติกส การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานระดับโลก รวมตลอดถึงการนำเอาเทคโนโลยี

สารสนเทศมาประยุกตใชในการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 

Study of definitions and principles of logistics and supply chain management, importance of 

logistics and supply chains for organizations and the economic system, elements of logistics and 

supply chain systems, such as purchasing, demand forecasting, inventory management, production, 

packaging, transport and distribution, customer service, logistics communications, global logistics and 

supply chain management, including the application of information technology in logistics and 

supply chain management. 
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กล. 312       การจัดการการจัดหา               3 (3 – 0 – 6) 

LM 312       Procurement Management 

วิชาบังคับกอน: สอบได กล. 311 

ศึกษาถึงความสำคัญและวัตถุประสงคของการจัดหา กระบวนการกำหนดความตองการและการวางแผน 

การจัดหา กระบวนการในการจัดหาและประเมินผู จ ัดจำหนาย การวิเคราะหและเปรียบเทียบการจัดหา

ภายในประเทศและการจัดหาจากตางประเทศ การเจรจาตอรองในการจัดหา การจัดเตรียมขอตกลงและสัญญา  

การบริหารขอตกลงและความสัมพันธกับผูจัดจำหนาย รวมตลอดถึงการวางแผนการจัดซื้อจัดหาที่สงผลตอการสราง

ความไดเปรียบทางการแขงขันขององคกร 

Study of the importance and purpose of procurement, requirements determination 

processes and procurement planning, the procurement process and evaluating distributors, analysis 

and comparison of domestic procurement and procurement from overseas, negotiation in 

procurement, preparation of agreements and contracts, managing agreements and relationships with 

distributors, including procurement planning affecting creation of an organization's competitive 

advantage. 

 

กล. 313       การจัดการสินคาคงคลังและคลงัสนิคา 3 (3 – 0 – 6) 

LM 313       Inventory and Warehouse Management 

วิชาบังคับกอน: สอบได กล. 311 

 ศึกษาเกี ่ยวกับหลักการเบื ้องตนและเนื ้อหาของการจัดการสินคาคงคลัง ครอบคลุมถึงนโยบายและ 

วัตถุประสงคของการจัดการสินคาคงคลัง ตนทุนของสินคาคงคลัง ประเภทของสินคาคงคลัง ระบบการควบคุมสนิคา

คงคลัง การกำหนดปริมาณของสินคาคงคลัง การพยากรณความตองการ การวางแผนความตองการวัสดุ กลยุทธ 

ในการควบคุมสินคาคงคลัง นอกจากนี้ ยังศึกษาถึงกิจกรรมหลักของคลังสินคา การออกแบบคลังสินคา วัตถุประสงค

และพันธกิจของการจัดการคลังสินคา กลยุทธการเลือกทำเลที่ตั้งของคลังสินคา ประเภทของคลังสินคา และประโยชน

ของคลังสินคา  

Study of basic principles and content of inventory management covering policies and 

purposes of inventory management, inventory costs, inventory types, inventory control systems, 

determining inventory quantity, demand forecasting, materials requirements planning, strategies for 

inventory control; in addition, study of primary warehouse activities, warehouse design, objectives 

and mission of warehouse management, strategies for selection of warehouse location, types and 

benefits of warehouses.  
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กล. 321       การจัดการการขนสงและกระจายสินคา 3 (3 – 0 – 6) 

LM 321       Transportation and Distribution Management 

วิชาบังคับกอน: สอบได กล. 311 

 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการเบื้องตนของการขนสง ครอบคลุมถึงหนาที่ของระบบการขนสง องคประกอบของ

ระบบการขนสง รูปแบบการขนสง และประเภทของผูประกอบการขนสง ขอพิจารณาทางเศรษฐกิจและการบริการ

ของรูปแบบการขนสงแบบตางๆ การเลือกผูประกอบการขนสง การเลือกเสนทางและตารางการขนสง การวางแผน

ดานเวลาที่ใชในการขนสง จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารการขนสงใหเหมาะกับการใชงาน การประยุกตใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ ื ่อการจ ัดการการขนสง ความสำคัญของการกระจายสินค า และช องทางการจ ัดจำหนาย  

การจัดสรรสินคาคงคลัง การคลังสินคา กลยุทธชองทางการจัดจำหนาย การตัดสินใจเกี่ยวกับการออกแบบชองทาง

การจัดจำหนาย รวมตลอดถึงการวิเคราะหตนทนุในการกระจายสินคา 

Study of basic principles of transportation covering the functions of transportation systems, 

elements of transportation systems, modes of transportation and types of transport operators,  

economic considerations and services of various modes of transportation, selection of transport 

operators, route selection and transportation schedules, planning transportation times, preparation 

and inspection of transportation documents, application of information technology for transportation 

management, importance of product distribution and distribution channels, inventory allocation, 

warehousing, distribution channel strategies, decision- making regarding distribution channel design, 

and including cost analysis of product distribution. 

 

กล. 322       การคาและโลจิสติกสระหวางประเทศ 3 (3 – 0 – 6) 

LM 322       International Trade and Logistics   

วิชาบังคับกอน: สอบได กล. 311 

ศึกษาถึงทฤษฎีทางการคาและนโยบายทางการคาระหวางประเทศ ความสำคัญของโลจิสติกสที ่มี 

ตอธุรกิจระหวางประเทศและหนาที่ที่เกี่ยวของ กลยุทธในการจัดการและการบริหารระบบโลจิสติกสระหวางประเทศ 

ระบบการคาอิเล็คทรอนิกสและกฎหมายที่เกี่ยวของ ขอมูลสารสนเทศตลอดจนเทคโนโลยีที่เกี่ยวของในการจัดการ

ระบบโลจิสติกสระหวางประเทศ และกรณีศึกษาที่เก่ียวของ 

Study of trade theories and international trade policy, the importance of logistics to 

international business and related functions, strategies for management and administration of 

international logistics systems, electronic trading systems and related laws, information technology 

as well as related technologies for management of international logistics systems, and related case 

studies. 
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กล. 411       เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส 3 (3 – 0 – 6) 

LM 411       Information Technology for Logistics   

วิชาบังคับกอน: สอบได  กล. 311 

ศึกษาถึงการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานขอมูล และการนำไปใชในการวางแผนและการดำเนินงาน 

โลจิสติกส เชน การประยุกตใชโปรแกรม ERP โปรแกรมสำหรับการพยากรณ การจัดการตารางการผลิต การบริหาร

สินคาคงคลัง การคิดตนทุนและคาบริการขนสง การบริหารการจัดเก็บสินคาและเคลื่อนยายสินคา และการจัด

ตารางเวลาการปฏิบัติงาน รวมตลอดถึงการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ

ระบบโลจิสติกสภาคอุตสาหกรรม 

Study of management of information technology, databases and their use in planning and 

logistics operations, such as the application of ERP programs, forecasting programs, production 

schedule management, inventory management, costing and freight charges, product storage and 

transfer management and scheduling operations including the application of information technology 

to develop and increase efficiency of industrial logistics systems. 

  

กล. 430        สหกิจศึกษา                                                  9 (0 – 35 – 0) 

LM 430       Cooperative Education     

วิชาบังคับกอน: สอบได สศ. 301 และวิชาเฉพาะดาน-บังคับอยางนอย 3 วิชา  

 ศึกษาระบบการทำงานจริงในสถานประกอบการธุรกิจในฐานะพนักงานของสถานประกอบการ เพื่อ

เสริมสรางใหนักศึกษามคีวามพรอมดานงานอาชีพจากการปฏิบัติงานพื้นฐานอยางมีหลักการและเปนระบบ นักศึกษา

จะตองมีช ั ่วโมงการทำงานอยางเต็มเวลารวมแลวไมน อยกวา 16 ส ัปดาห หรือ 1 ภาคการศึกษา รวมถึง 

มีการประเมินผลการทำงานจากอาจารยที ่ปรึกษารวมกับสถานประกอบการ นักศึกษาตองจัดทำรายงานสรุปผล 

การทำงานเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานและนำเสนอผลการปฏิบัติงาน 

Study of real- life work systems as an employee in a business to enhance students’ 

professional readiness through basic principled and structured practice; students must work full-time 

for not less than 16 weeks or 1 semester, including work evaluation by their advisor and workplace; 

students must record their progress at work during the internship and both complete a report and 

make a presentation on their performance at the end of the internship. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกสและโซอุปทาน 

 

 กลุมวิชาเฉพาะดาน-เลือก (24 หนวยกิต) 

กล. 323       การจัดการเพื่อการสงออกและนำเขา 3 (3 – 0 – 6)  

LM 323       Export-Import Management  

วิชาบังคับกอน: สอบได กล. 311 

 ศึกษาถึงระเบียบ ขอบังคับ กฎเกณฑการสงออกและนำเขาตลอดจนระเบียบพิธีการศุลกากร การจัดองคการ

ของแผนกสงออกและนำเขาขององคการธุรกิจ กระบวนการตัดสินใจเลือกตลาดและสินคา เทคนิคหรือวีธีการคิด

คำนวณตนทุน และการตั้งราคาสินคา ขั้นตอนและวิธีการตาง ๆ ในการชำระเงิน สินเชื่อในการสงออกและนำเขา  

ความสำคัญของจดหมายสินเชื่อ (Letter of Credit) การหีบหอ การสงเสริมการขาย การขนสง การประกันภัย และ

การเตรียมเอกสารในการสงออกและนำเขา  

Study of rules, regulations, export and import regulations, as well as customs clearance 

regulations, organization of export and import departments in business organizations, decision-

making processes for selection of markets and products, techniques or methods of cost calculation 

and product pricing, procedures and methods of payment, credit for exports and imports, 

importance of the letter of credit, packing, sales promotion, transportation, insurance, and document 

preparation for export and import. 

 

กล. 412       กลยุทธโลจิสติกสและโซอุปทาน 3 (3 – 0 – 6) 

LM 412       Logistics and Supply Chain Strategy 

วิชาบังคับกอน: สอบได กล. 311 

ศึกษาถึงแนวคิดและบทบาทของกลยุทธดานการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน กลยุทธในการจัดการ 

อุปสงคและโซอุปทาน การไหลเวียนของวัสดุและสินคาคงคลัง กลยุทธการจัดการคลังสินคาและการกระจายสินคา

ตลอดจนการเลือกทำเลที่ตั้งเชิงกลยุทธ นอกจากนี้ ยังศึกษาถึงกลยุทธการขนสง กลยุทธการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการจัดการโลจิสติกสและโซอ ุปทาน การวางแผนโลจิสติกสและโซอ ุปทานในระดับสากล รวมตลอดถึง 

การปรับเปลี่ยนกลยุทธใหสอดคลองกับทิศทางและแนวโนมทางดานการพัฒนาโลจสิติกสและโซอุปทาน  

Study of concepts and roles of logistics and supply chain management strategies, strategies 

for supply and demand management, flow of materials and inventory, strategies for warehouse 

management and product distribution, as well as strategic location selection; in addition, 

transportation strategies, strategies for use of information technology in logistics and supply chain 

management, international logistics and supply chain planning, and including modification of 

strategies to respond to directions and trends in logistics and supply chain development.  

 

 

 

 



 

 

สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกสและโซอุปทาน 

 

กล. 416       การวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการจัดการโลจสิติกส 3 (3 – 0 – 6) 

LM 416       Quantitative Methods for Logistics Management 

วิชาบังคับกอน: สอบได กล. 311 

 ศึกษาถึงเครื ่องมือทางคณิตศาสตรและสถิติที ่สามารถนำมาใชในการจัดการและแกไขปญหาทางดาน 

โลจิสติกส อันประกอบไปดวยโปรแกรมเชิงเสน ตัวแบบสินคาคงคลัง ตัวแบบการขนสง ตัวแบบการจัดการการรอคอย 

การจัดคนเขาทำงาน และเทคนิคการพยากรณ  

Study of mathematical and statistical tools that can be used to manage and solve logistical 

problems.  consisting of linear programs, inventory models, transportation models, waiting 

management models, recruitment and forecasting techniques. 

 

กล. 421       สัมมนาทางดานการจัดการโลจิสติกส 3 (3 – 0 – 6) 

LM 421       Seminar in Logistics Management 

วิชาบังคับกอน: สอบได กลุมวชิาเฉพาะดาน-บังคับอยางนอย 2 วิชา 

 ศึกษาถึงประเด็นและปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในปจจุบันที่มีผลตอการจัดการโลจิสติกส  โดยมุงเนนทั้งปญหา

ในดานการจัดซื้อ สินคาคงคลัง การจัดการคลังสินคา การกระจายสินคาและการขนสง ขอบังคับทางกฎหมาย 

ที่เกี ่ยวของกับโลจิสติกส โดยนักศึกษาตองนำความรูจากวิชาตาง ๆ ที่ไดศึกษามาประยุกตในการแกไขปญหา

ทางดานโลจิสติกสซึ่งอยูในรูปของกรณีศึกษา  

Study of current issues and problems affecting logistics management, focusing on problems 

in purchasing, inventory, warehouse management, product distribution and transportation, and legal 

regulations related to logistics, with students applying their knowledge from various subjects already 

studied to solve logistical problems in the form of case studies. 

 

กล. 422       การประกันภัยเพื่อการดำเนินงานโลจิสติกส 3 (3 – 0 – 6) 

LM 422       Insurance for Logistics Operations 

วิชาบังคับกอน: สอบได กล. 311 

ศึกษาลักษณะและขอบเขตของธุรกิจประเภทตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานทางดานโลจิสติกส เชน 

ผูรับจัดการขนสง ผูประกอบการขนสงสินคา ทาเรือและเทอรมินัล ผูใหบริการโลจิสติกส ผูนำเขาสงออก เปนตน เพื่อ

ทราบลักษณะความเสี่ยงภัยในการประกอบธุรกิจและขอบเขตความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยที่เก่ียวของ 

Study of characteristics and scope of various types of business connected to logistics 

operations, such as freight forwarders, transportation operators, port and terminal operators, logistics 

providers, and importers and exporters, in order to understand the nature of risk in running 

businesses and the scope of coverage under relevant insurance policies.  

 

 



 

 

สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกสและโซอุปทาน 

 

กล. 423        การออกแบบและการดำเนนิงานคลังสินคา 3 (3 – 0 – 6) 

LM 423        Warehouse Design and Operations 

วิชาบังคับกอน: สอบได กล. 311 

 ศึกษาถึงการออกแบบคลังสินคาและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการคลังสินคา อุปกรณการจัดเก็บ

และการยกขนสินคา การออกแบบพื้นที ่ใชงานภายในตัวอาคารคลังสินคา ขั ้นตอนการปฏิบัติการคลังสินคา  

การจัดสรรทรัพยากรภายในคลังสินคา เทคนิคการวิเคราะหการไหลเวียนของสินคา การออกแบบระบบและ 

การเลือกใชอุปกรณขนยายสินคา 

Study of warehouse design and use of information technology in warehouse management, 

storage and material- handling equipment, work space design inside the warehouse, warehouse 

operating procedures, warehouse resource allocation, material flow analysis techniques, system 

design and selection of material-handling equipment. 

 

กล. 424       ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการขนสง 3 (3 – 0 – 6) 

LM 424       Transport Safety and Environment 

วิชาบังคับกอน: สอบได กล. 311 

ศึกษาถึงบทบัญญัติและขอบังคับทางความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวกับการดำเนินการดานการขนสง 

การกำหนดมาตรการปองกันและแกไข การวิเคราะหปญหาและการประเมิน การควบคุมการผลิต การจัดเก็บ  

การลำเลียงและการขนสงสินคาอันตราย เทคโนโลยีสมัยใหมในการจัดการดานสิ่งแวดลอม   

Study of safety and environmental provisions and regulations relating to transportation 

operations, defining preventive and corrective measures, problem analysis and evaluation, 

production control, storage, handling and transportation of dangerous goods and new technology in 

environmental management. 

 

กล. 425       การลำเลียงวัสดแุละการบรรจุภัณฑ 3 (3 – 0 – 6) 

LM 425       Material Handling and Packaging 

วิชาบังคับกอน: สอบได กล. 311 

 ศึกษาถึงหนาที่ของการลำเลียงวัสดุและการบรรจุหีบหอ ซึ่งสงผลตอประสิทธิภาพในการจัดการโลจิสติกส  

การออกแบบและการประยุกตใชเทคโนโลยีสำหรับพัฒนาบรรจุภัณฑ การเลือกใชอุปกรณในการลำเลียงและขนยาย

อยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงเทคนิคเชิงคุณภาพในการลดตนทุนของบรรจุภัณฑ  

Study of duties of material handling and packaging affecting logistics management efficiency, 

design and application of technology for packaging development, selection of equipment for 

efficient conveying and transfer, and including quality techniques for reducing packaging costs. 

 

 



 

 

สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกสและโซอุปทาน 

 

กล. 427       กฎหมายเพื่อโลจิสติกส 3 (3 – 0 – 6) 

LM 427       Legal Aspects for Logistics 

วิชาบังคับกอน: สอบได กล. 311 

ศึกษาถึงกฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของกับการจัดการโลจิสติกส เชน การจัดซื้อจัดจางสำหรับสินคาและ

บริการ การซื้อขายสินคาระหวางประเทศ การชำระราคาในทางการคาระหวางประเทศ การขนสงสินคาระหวาง

ประเทศ การขนสงสินคาตอเนื่องหลายรูปแบบ การนำเขาสินคาและการสงออกสินคา การจัดเก็บในคลังสินคาและ

เทอรมินัล เปนตน  

Study of laws and regulations relating to logistics management, such as procurement for 

goods and services, international trading, settlement in international trade, international shipping, 

multimodal transport, import and export, and storage in warehouses and terminals. 

 

กล. 432      การวิจัยทางดานโลจิสติกส 3 (3 – 0 – 6) 

LM 432      Logistics Research 

วิชาบังคับกอน: สอบได บธ. 207 และ กล. 311 

 ศึกษาถึงความหมาย ประเภทและขอบเขตของการวิจัย ความสำคัญของการวิจัยที่มีตอการจัดการโลจิสติกส 

การเขียนโครงรางการวิจัย กระบวนการวิจัยและการเลือกวิธีการวิจัยใหเหมาะสมกับการวิจัยทางดานโลจิสติกส  

การกำหนดปญหาและวัตถุประสงค การออกแบบวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการนำเสนอ

ผลการวิจัย และการนำผลวิจัยไปใชในการตัดสินใจทางการจัดการโลจิสติกส รวมตลอดถึงการศึกษาจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของนักวิจัย 

Study of definitions, types and scope of research, importance of research for logistics 

management, writing research proposals, the research process and selection of research methods 

suitable for logistics research, defining problems and objectives, research design, data collection, 

data analysis and presentation of results, and application of research results to decision- making in 

logistics management, and including study of the researcher’s ethics and conduct. 

 

กล. 433       การจัดการทาเรือและเทอรมินัล 3 (3 – 0 – 6)  

LM 433       Port and Terminal Management 

วิชาบังคับกอน: สอบได กล. 311 

 ศึกษาถึงความสำคัญของทาเรือและเทอรมินัลที่มีตอโลจิสติกส รูปแบบของการขนสงทางทะเลและรูปแบบ

ของเทอรมินัล ประสิทธิภาพและการวัดประสิทธิภาพของการจัดการทาเรือและเทอรมินัล ความสัมพันธและ 

การประสานงานของระบบปฏิบัติงานขนถายสินคาในทาเรือและเทอรมินัล เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการ

ทาเรือและเทอรมินัล รวมตลอดถึงการจัดการระบบสินคาคงคลังที่เก่ียวของกับทาเรือและเทอรมินัล 

Study of the importance of ports and terminals for logistics, types of marine transportation 

and terminals, port and terminal management efficiency and efficiency measurement, relations and 



 

 

สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกสและโซอุปทาน 

 

coordination of cargo handling systems in ports and terminals, information technology for port and 

terminal management, including management of inventory systems related to ports and terminals. 

 

กล. 435       การจัดการการขนสงทางอากาศ 3 (3 – 0 – 6) 

LM 435       Air Transportation Management 

วิชาบังคับกอน: สอบได กล. 311 

ศึกษาถึงความสำคัญของการขนสงทางอากาศที่มีตอโลจิสติกส ลักษณะและประเภทของทาอากาศยาน  

การจัดการความจุของทาอากาศยาน รูปแบบและระบบของสายการบินทั้งภายในประเทศและตางประเทศ รูปแบบ

การดำเนินงานและการปฏิบัติงานทาอากาศยานและสายการบิน รวมถึงการจัดการการขนสงสินคาทางอากาศเพื่อให

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

Study of the importance of air transportation in logistics, characteristics and types of airports, 

airport capacity management, domestic and foreign airline models and systems, operations models 

and operation of airports and airlines including air freight management for maximum efficiency. 

 

กล 446        การวิเคราะหและจัดทำแผนธุรกิจเพื่อการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 3 (3 – 0 – 6) 

LM 446        Business Analysis and Planning for Logistics and Supply Chain Management 

วิชาบังคับกอน: สอบได กล. 311 

 ศึกษารูปแบบของแผนธุรกิจเพื่อนำไปใชในการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน การกำหนดเปาหมายธุรกิจ 

การวางโครงสรางแผนธุรกิจการประเมินโอกาสทางธุรกิจ การวิเคราะหความสัมพันธระหวางธุรกิจกับเศรษฐกิจ  

การวิเคราะหสภาพแวดลอมธุรกิจ การวิเคราะหตลาดลูกคาและคูแขงขัน การแบงสวนตลาด การเลือกตลาดเปาหมาย 

การประเมินศักยภาพองคการ การประมาณการและวิเคราะหทางการเงิน การจัดการผลิต และการจัดการทรัพยากร

มนุษย การวัดและการประเมินผลธุรกิจ นำเสนอแนวคิดในการดำเนินธุรกิจพรอมเสนอแผนธุรกิจและการวิเคราะห

เพื่อนำไปใชในการจัดการโลจสิติกสและโซอุปทาน 

Study of business plan models for use in logistics and supply chain management, setting 

business goals, business plan structure, business opportunity assessment, analysis of the relationship 

between business and the economy, analysis of business environment, market analysis of customers 

and competitors, market segmentation, selection of target markets, assessing organizational 

potential, financial projection and analysis, production management, and human resource 

management, measurement and evaluation of business results, presentation of ideas on business 

operations together with a business plan and analysis for use in logistics and supply chain 

management.  
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กล. 448    การจัดการและดำเนินงานทาอากาศยาน 3 (3 – 0 – 6) 

LM 448    Airport Management and Operations 

วิชาบังคับกอน: สอบได กล. 435 

         ศึกษารูปแบบการจัดการและการดำเนินงานทาอากาศยาน การจัดการบริการดานการบิน การบริการ 

ผูโดยสารและสินคา การจัดการลูกคาสัมพันธ 

Study of models of airport management and operations, aviation services management, 

passenger and freight management and customer relations management. 

 

กล. 449   การควบคุมน้ำหนักอากาศยานข้ันพื้นฐาน 3 (3 – 0 – 6) 

LM 449   Basic Aircraft Load Control 

วิชาบังคับกอน: สอบได กล. 435 

         ศึกษาหนาที ่ ความรับผิดชอบของพนักงานควบคุมน้ำหนักเครื ่องบิน ประเภทและรุ นของเครื ่องบิน  

การวิเคราะหและคำนวณน้ำหนักบนเครื่องบินภายใตสถานการณตางๆ การเติมน้ำมันเชื้อเพลิง การบันทึกน้ำหนัก 

แตละประเภท 

Study of responsibilities of aircraft weight control staff, aircraft types and models, analysis 

and calculation of weight on planes under various conditions, refueling, and each type of weight 

recording. 

 

กล. 450   การจัดการการขนสงสินคาทางอากาศ 3 (3 – 0 – 6) 

LM 450   Air Cargo Management 

วิชาบังคับกอน: สอบได กล. 435 

        ศึกษาหลักการจัดการขนสงสินคาทางอากาศ การบรรจุหีบหอ วิธีการรับสินคาประเภทตางๆ การปฏิบัติตอ

สินคาอันตราย การกำหนดราคา การคำนวณอัตราภาษีศุลกากร กฎหมายและขอบังคับเกี่ยวกับการขนสงสินคาทาง

อากาศระหวางประเทศ 

Study of principles of air cargo management, packing, different methods of receiving cargo, 

handling hazardous cargo, pricing, calculation of customs tariffs, laws and regulations regarding the 

transportation of goods. 
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กล. 451   การจัดการโลจิสติกสดวยระบบอิเล็กทรอนิกสและโซอุปทานดวยระบบอิเล็กทรอนิกส   3 (3 – 0 – 6) 

LM 451   E- Logistics and Supply Chain Management 

วิชาบังคับกอน: สอบได กล. 411 

         ศึกษาเคร่ืองมือเคร่ืองมือพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญ ซึ่งใชในการจัดการโล

จ ิสต ิกส และและโซ อ ุปทาน เช น การจ ัดซ ื ้อ การพยากรณอ ุปสงค   การจ ัดการส ินค าคงคล ัง การผลิต  

การบรรจุภัณฑ การขนสงและการกระจายสินคา การใหบริการลูกคา และอื่น การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน

ระดับโลก รวมตลอดถึงการนำเอาเครื่องมือเครื ่องมือพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาประยุกตใชในการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน  

Study of various e- commerce tools and the main information technology used in the 

management of logistics and supply chains, such as in procurement, demand forecasting, inventory 

management, production, packaging, transportation and distribution, customer service and others, 

global logistics and supply chain management, including the application of different e- commerce 

tools and information technology to logistics and supply chain management. 

 

กล. 461 การควบคุมตนทนุการผลติ 3 (3 – 0 – 6) 

LM 461   Operations Cost Control  

วิชาบังคับกอน: สอบได กล. 311   

        ศึกษาถึงการคำนวณตนทุนการผลิต วิธีการควบคุมและลดตนทุนการผลิต การควบคุมตนทุนวัสดุ คาแรงงาน 

และคาโสหุยในการผลิต การกำหนดมาตรฐานและการปรับปรุงงานใหงายขึ้น การควบคุมวิธีการปฏิบัติงาน เทคนิค

การควบคุมและลดตนทุนการผลิต การเพิ่มผลิตผลและการจัดการตนทุนคุณภาพ รวมทั้งการควบคุมโดยวิธีการ

ทางการบัญชีและการจัดการอื่น ๆ เชน การจัดองคการและระบบงานเพื่อการจัดการตนทุน การลดตนทุนตามหนาที่

งาน และการลดตนทุนโดยใชใบตรวจสอบ 

Study of production cost calculation, methods of controlling and reducing production costs, 

controlling materials costs, labour costs and production overheads, making standardization and work 

adjustment easier, controlling methods of operation, techniques for controlling and reducing 

production costs, increasing productivity and quality cost management, including control by 

accounting and other management methods, such as organization and work systems for cost 

management, cost reduction by work tasks and reducing costs by using a check sheet. 
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กล. 462 การจัดการคุณภาพ 3 (3 – 0 – 6) 

LM 462   Quality Management  

วิชาบังคับกอน: สอบได กล. 311  

        ศึกษาถึงความรูในหลักการพื้นฐาน ความสําคัญของงานคุณภาพ และการประยุกตใชระบบคุณภาพแบบ 

องครวมระบบ รวมทั้งมาตรฐาน และเคร่ืองมือตางๆ ที่เก่ียวของกับงานคุณภาพ เชน การบริหารคุณภาพแบบองครวม 

(TQM) ซิกสซิกมา (Six Sigma) มาตรฐานไอเอสโอ (ISO9000) เครื่องมือในทางสถิติที่ใชในการควบคุมคุณภาพ และ

ปรับปรุงกระบวนการทํางาน รวมถึงรางวัลดานคุณภาพสําหรับองคกรเชนรางวัลMalcom Baldrige และรางวัล

คุณภาพแหงชาติของประเทศไทย (TQA) 

Study of knowledge in basic principles, the importance of quality work and the application 

of organization- wide total quality systems, including various standards and tools related to quality 

work such as total quality management ( TQM) , Six Sigma, ISO standards ( ISO9000) , statistical tools 

for quality control and improvement of work processes, including quality awards for organizations 

such as the Malcom Baldrige Award and the Thailand Quality Award (TQA). 

 

กล. 463 การตัดสินใจสำหรับการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 3 (3 – 0 – 6) 

LM 463   Decision Making for Logistics and Supply Chain Management  

วิชาบังคับกอน: สอบได กล. 311  

                  ศึกษากระบวนการวิเคราะหเชิงปริมาณโดยใชหลักวิทยาศาสตร ความนาจะเปน สถิติเพื ่อชวยใน 

การตัดสินใจในดานโลจิสติกสและโซอุปทาน การคิดอยางเปนระบบเพื่อแกปญหาและการตัดสินใจ การประยุกตใช

โมเดลทางหลักคณิตศาสตรในการวิเคราะหการขนสงและกระจายสินคาเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในหวงโซอุปทาน 

Study of quantitative analysis processes using scientific principles, probability and statistics 

to help in logistics and supply chain decision- making, systematic thinking for problem solving and 

decision making, application of mathematical models to analyze transportation and distribution of 

goods to maximize benefit to the supply chain. 

 

กล. 464 ระบบสนับสนนุอัจฉริยะเพื่อโลจิสติกส 3 (3 – 0 – 6) 

LM 464   Intelligent Support for Logistics  

วิชาบังคับกอน: สอบได กล. 411     

  ศึกษาถึงระบบสนับสนุนอัจฉริยะตางๆ  เชน AI, Big Data เปนตน ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการนำเอามา

ประยุกตระบบสนับสนุนอัจฉริยะใชใหเกิดประโยชนในดานโลจิสติกส เพื่อใหไดเรียนรูวาระบบสนับสนุนอัจฉริยะนั้น

สามารถนำมาใชในโลจิสติกสและสามารถเพิ่มความสามารถของโลจิสติกสไดอยางไร และเพื่อใหมีความเขาใจเก่ียวกับ

การนำระบบสนับสนุนอัจฉริยะมาพัฒนาระบบโลจิสติกสที่ทันสมัยได 

Study of various intelligent support systems such as AI, Big Data, etc. , basic knowledge of 

application of intelligent support systems for logistics benefits, in order to learn how intelligent 



 

 

สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกสและโซอุปทาน 

 

support systems can be used in logistics and how to increase logistics capabilities, and to have an 

understanding of how to use intelligent support systems to develop modern logistics systems. 

 

กล. 466 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอยางชาญฉลาดสำหรับธรุกิจทางโลจิสติกส  3 (3 – 0 – 6) 

 และอุตสาหกรรม  

LM 466   Smart Technology and Innovation Management for Logistics and  

 Industrial Business 

วิชาบังคับกอน: สอบได กล. 411      

ศึกษาถึงการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทที่ทันสมัย รวมถึงระบบอัจฉริยะตางๆ เชน AI, Big 

Data เปนตน รวมทั้งการนำความรูไปใชในการวางแผนและการดำเนินงานโลจิสติกส เชน การประยุกตใชโปรแกรม 

ERP โปรแกรมสำหรับการพยากรณ การจัดการตารางการผลิต การบริหารสินคาคงคลัง การคิดตนทุนและคาบริการ

ขนสง การบริหารการจัดเก็บสินคาและเคลื่อนยายสินคา และการจัดตารางเวลาการปฏิบัติงาน รวมตลอดถึงการนำ

เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาประยุกตใชในการพัฒนาและปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส

ภาคอุตสาหกรรม  

Study of information techonogies and innovation management as well as various intelligent 

support systems such as AI, Big Data, etc., apply knowledge in planning and logistics operations, such 

as ERP program applications, forecasting programs, production schedule management, inventory 

management, costing transportation management, product storage management and scheduling 

operations including the application of information technology and innovation in the development 

and improvement to increase the efficiency of logistics systems  

 

กล. 467 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานทีย่ั่งยืนในยุคดิจิตอล 3 (3 – 0 – 6) 

LM 467  Sustainable logistics and Supply Chain Management in Digital Era 

วิชาบังคับกอน: สอบได กล. 411  

        ศึกษาถึงแนวคิดโลจิสติกสและโซอุปทานแบบยั่งยืนในยุคดิจิตอล ที่ใชนวตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา

เสริมสรางความสามารถในการแขงขันใหกับระบบโลจิสติกสและโซอุปทาน เชน การจัดการความรวมมือและโซคุณคา 

กลยุทธการจัดการสินคาคงคลัง กลยุทธการจัดการการขนสง กลยุทธการจัดหาวัตถุดิบ กลยุทธการบริหารความเสี่ยง 

กลยุทธเทคโนโลยีและสารสนเทศในการจัดการและการติดตามโซอุปทาน กลยุทธการจัดการแบบ lean กลยุทธ 

การจัดการการคาสมัยใหม รวมถึงหัวขออ่ืนๆ ที่เก่ียวของ  

Study of concepts of sustainable logistics and supply chain in the digital age, using innovative 

and modern technology to enhance competitiveness of logistics and supply chain systems, such as 

cooperation management and value chains, inventory management strategies, transportation 

management strategies, raw material procurement strategies, risk management strategies, technology 
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and information strategies for managing and tracking supply chains, lean management strategies, 

modern trade management strategies, and including other related topics.  

 

กล. 468 การจัดการยานพาหนะ 3 (3 – 0 – 6) 

LM 468  Fleet Management  

วิชาบังคับกอน: สอบได กล. 311  

ศึกษาพื้นฐานในการบริหารจัดการยานพาหนะที่ใชในการขนสงและกระจายสินคา การประยุกตใชหลักการ

คำนวณทางวิทยาศาสตรเพื ่อใชประโยชนจากจำนวนยานพาหนะที่มีจำกัด การเขาใจถึงกฏระเบียบขอบังคับที่

สอดคลองกับการควบคุมการดำเนินงานของยานพาหนะ การบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงานเพื่อความปลอดภัยใน

การขนสงสินคา พรอมทั้งการบริหารจัดการตนทุนคาใชจายของการดำเนินงานเพื่อใหไดประสิทธิภาพและประโยชน

สูงสุด 

Basic study of management of vehicles used for transportation and distribution, application 

of principles of scientific calculation for best use of a limited number of vehicles, understanding 

rules and regulations consistent with vehicle operation control, operational risk management for 

transportation safety, including management of operating costs for maximum efficiency and benefit. 

 

กล. 469  การจัดการการบริการลูกคาสำหรับธุรกิจระดับโลก 3 (3 – 0 – 6) 

LM 469  Customer Service Management for Global Business  

วิชาบังคับกอน: สอบได: กล. 311  

ศึกษาการจัดการการบริการลูกคา การทำงานรวมกับผูขนสงการสนับสนุนเอกสารการขนสงที่สำคัญทั้ง

ทางดานการนำเขาและสงออก ทั้งนี้ยังตองมีการศึกษาการจัดการการขนสงขาเขาและขาออกจากโรงงานถึงคลังสินคา

ของผูใหบริการทางดานโลจิสติกส และยังทำการศึกษาเกี่ยวกับการรับมือ และตอบสนองตอความตองการของลูกคา 

ผานทางอีเมล โทรศัพท และการเผชิญหนากับลูกคาโดยตรง ทั้งนี้ นักศึกษายังจะไดศึกษาเกี่ยวกับวิธีดำเนินการวจิัย

เก่ียวกับปญหาของลูกคาและตองมีการนำเสนอแนวทางแกไขและปฏิบัติที่เปนประโยชน 

Study of customer service management, working with shipping carriers supporting important 

transport documents for import and export; study of management by logistics service providers of 

inbound and outbound transportation between factory and warehouse; also study of responding to 

customer needs via email, telephone and direct face- to- face contact; students will also study 

methods of conducting research on customer issues and must present useful practical solutions.  
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กล. 470  การขนสงข้ันสุดทายในหวงโซอุปทานสำหรับธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 3 (3 – 0 – 6) 

LM 470  Last-Mile Supply Chain in E-Commerce Omni-Channel Retailing 

วิชาบังคับกอน: สอบได กล. 311  

ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดทางดานการขนสงขั้นสุดทาย พาณิชยอิเล็กทรอนิกส และการติดตอสื่อสารกับลูกคา 

ที่หลากหลายชองทาง ดวยกรณีศึกษาระดับโลก ศึกษาเกี่ยวกับการกำหนดมุมมองของบริษัททางดานโครงสราง

เครือขาย การไหลของเครือขาย การกำกับดูแลความสัมพันธ และสถาปตยกรรมดานการบริการสำหรับหวงโซอุปทาน

ข้ันสุดทาย โดยมีพื้นฐานการทำงานที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพของการติดตอสื่อสารกับลูกคาที่หลากหลายชองทาง 

Study of concepts of last- mile transportation in e- commerce and omnichannel 

communication with customers, using global case studies; study of defining the company's 

perspective on network topology, network flow, Relationship supervision and service architecture 

for the last- mile supply chain by having a working foundation that influences the effectiveness of 

omnichannel communication with customers. 

 

กล. 471  การจัดการหวงโซอุปทานเพื่อความบันเทิงสำหรับธุรกิจระดับโลก           3 (3 – 0 – 6) 

LM 471  Entertainment Supply Chain Management with Global Business 

วิชาบังคับกอน: สอบได กล. 311  

ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารรายได เพื่อเพิ่มกำไรโดยใชทรัพยากรทางดานโลจิสติกสที่มีอยูอยางจำกัด ศึกษา

เกี่ยวกับการบริหารรายไดและราคาในมุมมองที ่แตกตางกัน ซึ ่งเกี ่ยวกับการแบงกลุมลูกคา เวลาในการใชงาน 

ผลิตภัณฑ หรือกำลังการผลิต เพื่อเพิ่มผลกำไรของหวงโซอุปทานระดับโลก 

Study of revenue management to increase profits using limited logistics resources; study of 

revenue and price management from different perspectives in terms of customer segmentation, 

length of time of product use or production capacity in order to increase profitability of the global 

supply chain. 

 

กล. 472  การจัดการหวงโซอุปทานการทองเที่ยวและการบริการในตลาดเกิดใหม                    3 (3 – 0 – 6) 

LM 472  Tourism and hospitality Supply Chain Management in Emerging Market  

วิชาบังคับกอน: สอบได กล. 311  

ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารรายได เพื่อเพิ่มกำไรโดยใชทรัพยากรทางดานโลจิสติกสที่มีอยูอยางจำกัด ศึกษา

เกี่ยวกับการบริหารรายไดและราคาในมุมมองที ่แตกตางกัน ซึ ่งเกี ่ยวกับการแบงกลุมลูกคา เวลาในการใชงาน 

ผลิตภัณฑ หรือกำลังการผลิต เพื่อเพิ่มผลกำไรของหวงโซอุปทานระดับโลก 

Study of revenue management to increase profits using limited logistics resources; study of 

revenue and price management from different perspectives in terms of customer segmentation, 

length of time of product use or production capacity in order to increase profitability of the global 

supply chain. 
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กล. 473    การวิเคราะหขอมูลเชิงทำนายในโลจสิติกส 3 (3 – 0 – 6) 

LM 473     Predictive Analytics in Logistics 

วิชาบงัคับกอน: สอบได กล. 311 

 ศึกษาและวิเคราะหขอมูลที่จำเปนในการคาดการณเพื่อใชในการจัดการดานโลจิสติกสโดยใชทักษะใน 

การคำนวณเชิงคณิตศาสตรและสถิติมาประยุกตใชผานโปรแกรมสำเร็จรูปเบื้องตน การสรางโมเดลการคาดการณ

เบื้องตน พรอมทั้งกฎเกณฑการเลือกใชโมเดลการคาดการณใหเหมาะสมกับขอมูลที่ไดมา การจัดเรียงและนำเสนอ

ขอมูลใหงายตอความเขาใจ 

Study and analysis of data required to make predictions for use in logistics management using 

mathematical and statistical calculation skills applied through basic off- the- shelf software, creation 

of basic forecasting models, including rules for selection of appropriate forecasting models for data 

provided, organization and presentation of data for ease of understanding. 

 

กล. 474       การจัดการการบริการโลจิสติกสและการจัดการความสัมพนัธทางดานโซอุปทาน 3 (3 – 0 – 6) 

LM 474       Logistics Service and Supply Chain Relationship Management 

วิชาบังคับกอน: สอบได กล. 311 

 ศึกษาถึงลักษณะของการบริการธุรกิจตาง ๆ ในอุตสาหกรรมบริการ การจัดการธุรกิจบริการของโลจิสติกส การ

สรรหา การวิเคราะห การตัดสินใจ ในการเลือกคูคา การเจรจาตอรอง ตลอดจนเทคนิคและวิธีการในการสราง

ความสัมพันธกับคูคา นอกจากนี้ยังศึกษาถึงเทคนิคและวิธีการในการจัดการความสัมพันธกับลูกคา 

Study of characteristics of business services in the service industry, logistics service business 

management, recruitment, analysis, decision- making in partner selection, negotiations, and 

techniques and methods for building relationships with partners; in addition, study of techniques 

and methods for customer relations management.   

 

กล. 475   การตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 3 (3 – 0 – 6) 

LM 475   E-Commerce Marketing 

วิชาบังคับกอน: สอบได ตล. 101 

           ศึกษาเครื ่องมือพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ เพื ่อใหเขาใจชองทางการขาย การเพิ ่มยอดขาย และ 

การกระจายสินคาผานระบบอินเตอรเนทประเภทตาง ๆ รวมทั้งเขาใจพฤติกรรมการซื้อของลูกคาบนโลกออนไลน 

นอกจากนี้ ยังศึกษาถึงการวางแผนและการบริหารสินคาในแตละชองทางการขาย การคัดเลอืกผลิตภัณฑ การบริหาร

ชองทางการขายแตละแพลทฟอรม การออกแบบและการตกแตงรานคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนการใหบริการ

และการอำนวยความสะดวกแกลูกคาใน นักศึกษาตองคนควา รวบรวมขอมูล วิเคราะห และนำเสนอแผนการตลาด 

มุงเนนการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อการเพิ่มยอดขาย  

Study of various e- commerce tools for understanding of sales channels, increasing sales 

figures and product distribution through various types of internet systems, including understanding 
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online customer purchasing behavior; in addition, study of planning and management of products 

in each sales channel, product selection, management of sales channels on different platforms, 

design and decoration of e- commerce stores, as well as providing customer services and 

convenience; students must carry out research, data collection, analysis and presentation of a 

marketing plan focusing on the use of e-commerce to increase sales.    

 

กล. 476 ระบบการชำระเงนิอิเล็กทรอนิกส 3 (3 – 0 – 6) 

LM 476 Electronic Payment System 

         ศึกษาถึงความสำคัญของระบบการชำระเงินตอระบบการเงินและเศรษฐกิจ องคประกอบและผูเกี่ยวของใน

ระบบการชำระเงิน พัฒนาการและเทคโนโลยีที ่สำคัญในระบบการชำระเงิน เชน การชำระเงินผานเครือขาย

อิเล็กทรอนิกส เครือขายของธนาคารและการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส การชำระเงินผานเกตเวย (Payment 

gateways) ธนาคารอิเล ็กทรอนิกส (Electronic banking) ธนาคารผานโทรศัพทเคลื ่อนที ่ (Mobile banking 

/Payment) เงินอิเล็กทรอนิกส (Electronic money) QR code ระบบพรอมเพย เปนตน การประยุกตใชบริการ

ชำระเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ เชน การแสดงหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic presentment) 

การพิสูจนรายการซื้อขาย วิธีแสดงความมั่นใจการสงของกอนชำระเงินอิเล็กทรอนิกส รวมถึง ความเสี่ยงและ 

การจัดการความเสี่ยงทีส่ำคัญในระบบการชำระเงิน  

Study of the importance of payment systems for financial systems and the economy, 

components and stakeholders of payment systems, development and the primary technology of 

payment systems, such as electronic network payments, bank networks and electronic money 

transfers, payment gateways, electronic banking, mobile banking/ payment, electronic money, QR 

codes, the PromptPay system; the application of payment services for increased efficiency in the 

business sector, such as electronic presentment, proof of transactions, a method of showing 

confidence in delivery before making an electronic payment, as well as risk and risk management 

that is important for payment systems. 
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กล. 477 หลักการสำคัญของสื่อออนไลนและการตลาดดิจิทัล 3 (3 – 0 – 6) 

LM 477 Essentials of Social Media & Digital Marketing  

 ศึกษาและวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี และปรัชญาดานการสื่อสารการตลาดดิจิทัลที่มีพัฒนาการมาจากการ

สื่อสารการตลาดดั้งเดิม สูการสื่อสารการตลาดแนวใหมแบบ 2 ทาง (Two way Marketing Communications) บน

ทุกแพลตฟอรม ทั้งเว็บไซต พีซี โมบายไซต และแอปพลิเคชัน ผานอุปกรณสื่อสารที่ใชงานติดตัว เปนตน รวมทั้ง 

วิเคราะหพฤติกรรมการสื่อสารของผูสงสารและผูรับสารดิจิทัล เนื้อหาที่นำเสนอผานการสื่อสารการตลาดดิจิทัลที่

สอดคลองกับผูบริโภค  

 Study and analysis of concepts, theories and philosophies of digital marketing 

communications that have evolved from traditional marketing communications to new two-way 

marketing communications on all platforms, websites, PCs, mobile sites and applications accessed 

through personal communications devices, and including analysis of the behavior of senders and 

recipients of digital communications, content presented through digital marketing communications 

that is matched to consumers. 

 

กล. 478 กลยุทธการตลาดดิจิทัล 3 (3 - 0 – 6) 

LM 478 Digital Marketing Strategies  

วิชาบังคับกอน : สอบได กล. 477 

 ศึกษากลยุทธที่มีความสำคัญตอความสำเร็จของธุรกิจ การวิเคราะหการพัฒนาและประยุกตใชกลยุทธ

การตลาดในธุรกิจจริง เพื่อสรางทักษะและประสบการณในการพัฒนากลยุทธการตลาดที่เหมาะสมในสถานการณ

ตางๆ การศึกษากระบวนการในการกำหนดกลยุทธการตลาดดิจิทัล การดำเนินกลยุทธในทางปฏิบัติ รวมทั้ง  

การตรวจสอบและประเมินผล โดยใชกรณีศึกษาเปนเครื่องมือในการประมวลความรูและเทคนิคเพื่อกำหนดกลยุทธ

การตลาดดิจิทัลได 

 Study of strategies important to business success, analysis of development and application 

to marketing strategies in real businesses to build skills and experience in developing appropriate 

marketing strategies for different situations; study of the process of formulating digital marketing 

strategies, the implementation of strategies, including monitoring and evaluation using case studies 

as tools for processing knowledge and techniques in order to formulate appropriate digital marketing 

strategies. 
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กล. 479 การผลิตสื่อดิจิทัลสำหรับธุรกิจดิจิตัล 3 (3 – 0 – 6) 

LM 479 Digital Media Production for Digital Business 

 ศึกษาเทคนิคและวิธีการสื่อสารผานภาพ การออกแบบภาพ การจัดแสง การจัดองคประกอบภาพ การใช

เคร่ืองมือและอุปกรณประกอบ รวมถึงการดำเนินการผลิตงานภาพเพื่อเผยแพรผานสื่อดิจิทัล สำหรับใชในธุรกิจดิจิทัล 

 The course aims to introduce techniques and the principle of visual communication through 

image, design image, lighting design, composition, how to use various tools and props and creating 

the production for use in Digital Business through digital media. 

 

กล. 480 หลักการการออกแบบกราฟก 3 (3 – 0 – 6) 

LM 480 Principle of Graphics Design  

 ศึกษาหลักการออกแบบกราฟก ทฤษฎีสี องคประกอบภาพ รูปแบบและสไตลของการออกแบบกราฟก 

ประยุกตใชหลักการออกแบบกราฟกเพื่อการผลิต งานออกแบบภาพประกอบสำหรับการสื่อสารในธุรกิจดจิิทัล  

 The course aims to introduce the principle of graphic design, color theory, composition, form 

and style of graphic design, including illustration de-sign for use in Digital Business. 

 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี  (6 หนวยกิต) 

  นักศึกษาจะตองเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือวิชาอื่นใดของคณะ 

ที่ไดรับอนุมัติใหเปนวิชาเลือกเสรี หรือเลือกเรียนในรายวิชาดังตอไปนี้ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 

สศ. 301    เตรียมสหกิจศึกษา        3 (3 – 0 – 6)  

CO 301    Pre-Cooperative Education     

 ศึกษาแนวคิดและความเขาใจของระบบสหกิจศึกษาตลอดจนเปนการเตรียมความพรอมและทักษะดานตางๆ 

อาทิ การเขียนจดหมายสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ เทคนิคการเขารับการสมัภาษณงาน การพัฒนาทักษะ

ในการสื่อสาร บุคลิกภาพ การทำงานเปนทีม สรางสรรคการทำงานดวยกิจกรรม 5 ส วัฒนธรรมองคกร เทคนิคการคิด

อยางสรางสรรค เทคนิคการเขียนรายงาน และการนำเสนอ ทักษะการเปนผูประกอบการ คุณธรรมจริยธรรม รวมถึง

จรรยาบรรณในวิชาชีพ ขอควรปฏิบัติในระหวางการปฏิบัติงาน และความปลอดภัยในสถานประกอบการ   

 Study of concepts and understanding of the cooperative education system, and the 

preparation of various skills such as writing job application letters, selecting a workplace, job 

interview techniques, developing communication skills, personality, team work, creating work 

through 5  S activities, organizational culture, creative thinking techniques, report writing and 

presentation techniques, entrepreneurial skills,  ethics and professional codes of conduct, conduct 

while working, and safety in the workplace 


