
 

 

 

 

กลุม่การจดัการโลจิสติก 

  



หมวดวชิาเฉพาะ 
หมวดวิชาเฉพาะมี 3 กลุ่มวชิา จาํนวนรวม  99 หน่วยกิต ประกอบดว้ย 
ก. กลุ่มวชิาแกนธุรกิจ  จาํนวน  48 หน่วยกิต 
รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกิต เง่ือนไขก่อนเรียน 
 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

BA103 องคก์ารและการจดัการ 
(Organization and Management) 

3 (3-0-6) - 

BA201 หลกัการตลาด 
(Principles of Marketing) 

3 (3-0-6) - 

BA205 การเงินธุรกิจ 
(Business Finance) 

3 (3-0-6) - 

BA206 ความเป็นผูป้ระกอบการ 
(Entrepreneurship) 

3 (3-0-6) - 

BA207 การวเิคราะห์เชิงปริมาณสาํหรับธุรกิจ 
(Quantitative Analysis for Business) 

3 (3-0-6) - 

BA208 พฤติกรรมองคก์าร 
(Organizational Behavior) 

3 (3-0-6) - 

BA209 การภาษีอากร 
(Taxation) 

3 (3-0-6) - 

BA302 ระเบียบวธีิวจิยัทางธุรกิจ 
 (Business Research Methodology) 

3 (3-0-6) - 

BA303 การบริหารตน้ทุนเพ่ือการตดัสินใจ 
 (Cost Management for Decision Making) 

3 (3-0-6) - 

BA304 การจดัการการปฏิบติัการ 
 (Operations Management) 

3 (3-0-6) - 

BA402 การจดัการเชิงกลยทุธ์ 
 (Strategic Management) 

3 (3-0-6) - 

AC914 หลกัการบญัชี 
 (Principles of Accounting) 

3 (3-0-6) - 

EC915 เศรษฐศาสตร์มหภาค 
 (Macroeconomics) 

3 (3-0-6) - 

EC916     เศรษฐศาสตร์จุลภาค 
  (Microeconomics) 

3 (3-0-6) - 

LW911 กฎหมายธุรกิจ 
 (Business Law) 

3 (3-0-6) - 



รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกิต เง่ือนไขก่อนเรียน 
 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

SC911 สถิติธุรกิจ 
 (Business Statistics) 

3 (3-0-6) - 

   
 
 กลุ่มวชิาเอกการจัดการโลจิสตกิส์ 
 วชิาเอกบังคบัการจัดการโลจิสติกส์  จํานวน 36 หน่วยกิต 

แผน ก หลักสูตรปกติ  วชิาเอกบงัคบั     จาํนวน  36  หน่วยกิต 
แผน ข หลักสูตรมวีชิาสหกิจศึกษา วชิาเอกบงัคบั     จาํนวน  36  หน่วยกิต  
     วชิาสหกิจศึกษา  จาํนวน   6  หน่วยกิต 
      และเลือกรายวชิาในกลุ่มวิชาเอกเลือก จาํนวน 9 หน่วยกิต 
รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกิต เง่ือนไขก่อนเรียน 

 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

BN201 ความรู้พ้ืนฐานดา้นห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ 
(Fundamental of  Supply Chain and Logistics) 

3 (3-0-6) - 

BN202 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
(Management Information Systems) 

3 (3-0-6) - 

BN301 การจดัการสินคา้คงคลงั 
(Inventory Management) 

3 (3-0-6) - 

BN302 การจดัซ้ือและการจดัหาระดบัโลก 
(Procurement and Global Sourcing) 

3 (3-0-6) - 

BN303 การบริหารคลงัสินคา้ 
(Warehouse Management) 

3 (3-0-6) - 

BN304 การขนส่งและการกระจายสินคา้ 
(Freight Transport and Distribution) 

3 (3-0-6) - 

BN306    การจดัการห่วงโซ่อุปทานแบบลีนและอไจล ์  
(Lean & Agile Supply Chain Management) 

BN309    การจดัการการนาํเขา้ส่งออก 
               (Import-Export Management) 

3 (3-0-6) 
 
 3 (3-0-6) 

- 
 

- 

BN402   เทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรมสาํหรับห่วงโซ่อุปทานและ 
              โลจิสติกส์  
             (Information Technology and Innovation for Supply Chain  
               and Logistics) 

 3 (3-0-6) - 

BN403 สัมมนาทางดา้นโลจิสติกส์  
(Seminar in Logistics Management) 

3 (3-0-6) - 
 



รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกิต เง่ือนไขก่อนเรียน 

 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

BN406 การวางแผนกลยทุธ์โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 
(Strategic Planning for Logistics and Supply Chian) 

3 (3-0-6) - 

BN300    การฝึกงาน 
               (Internship) 

3 (0-40-0) ลงทะเบียน 
ไม่ตํ่ากวา่ 90 หน่วยกิต 

 
 วชิาเอกเลือก จาํนวน 15 หน่วยกิต 

รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกิต เง่ือนไขก่อนเรียน 
                                                                                                          (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

BN307    การคา้ระหวา่งประเทศและนโยบายทางการคา้ 
               (International Trade and Policy) 

3 (3-0-6) - 

BN401    กฎหมายขนส่ง 
               (Transportation Law) 

3 (3-0-6) 
 

- 
 

BN404 การบริหารความเส่ียงและการประกนัภยั 
(Risk Management and Insurance) 

3 (3-0-6) - 

BN405 การเป็นผูป้ระกอบการดา้นโลจิสติกส์ 
(Entrepreneurship in Logistics) 

3 (3-0-6) - 

BN407 การจดัการสินคา้อนัตราย 
(Dangerous Goods Management) 

3 (3-0-6) - 

BN408 โลจิสติกส์เพ่ือความยัง่ยนื 
(Sustainable Logistics) 

3 (3-0-6) - 

BN409 ดิจิทลัโลจิสติกส์ 
(Digital Logistics) 

3 (3-0-6) - 

BN410 ความรู้เบ้ืองตน้ธุรกิจพาณิชยนาวี 
(Principles of Maritime  Business) 

3 (3-0-6) - 

BN411 การจดัการธุรกิจขนส่งทางเรือ 
(Shipping Management) 

3 (3-0-6) - 

BN412 การปฎิบติัการท่าเรือ 
(Port Operations) 

3 (3-0-6) - 

BN413    หลกัการเบ้ืองตน้การจดัการขนส่งสินคา้ทางอากาศ 
                (Principles of Air Cargo Management) 

3 (3-0-6) - 

BN414   เทคโนโลยแีละนวตักรรมเพ่ือการขนส่งทางอากาศ 
               (Technology and Innovation for Air Cargo) 

3 (3-0-6) - 
 

BN415   การจดัการการขนส่งสินคา้และผูโ้ดยสาร 
               (Air Carrier Passenger and Cargo Management) 

3 (3-0-6) - 
 



รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกิต เง่ือนไขก่อนเรียน 
                                                                                                          (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

BN416   การจดัการโลจิสติกส์ในธุรกิจคา้ปลีก 
              (Logistics Management in Retail Business) 

3 (3-0-6) - 
 

BN417    กลยทุธ์การจดัการโลจิสติกส์ในธุรกิจคา้ปลีก    
                (Logistics Management Strategy in Retail Business) 

3 (3-0-6) -  

BN418   การวเิคราะห์โลจิสติกส์ในธุรกิจคา้ปลีก 
                (Logistics Analysis in Retail Business) 

3 (3-0-6) - 

BN419    การจดัการขนส่งทางราง  
               (Railway Management) 
BN420   การจดัการขนส่งทางถนน                                                                
               (Land Transport Management) 

3 (3-0-6) 
 

 3 (3-0-6) 
 

- 
 
- 

 
BN800 สหกิจศึกษา 

Co-operative Education) 
 

6 (0-40-20) - 

 

 หมวดวชิาการบริหารทัว่ไป  จาํนวน 48 หน่วยกิต 
 วชิาเอกบังคบั จาํนวน  36  หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาเอกบงัคบัการตลาด 
- กลุ่มวิชาเอกบงัคบัการบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ 
- กลุ่มวิชาเอกบงัคบัการเงิน 
- กลุ่มวิชาเอกบงัคบัการจดัการทรัพยากรมนุษย ์
- กลุ่มวิชาเอกบงัคบัการจดัการ 
- กลุ่มวิชาเอกบงัคบัคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- กลุ่มวิชาเอกบงัคบัการจดัการโลจิสติกส์ 

 วชิาเอกเลือก จาํนวน  15  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเอกเลือกการตลาด 
- กลุ่มวิชาแอกเลือกการบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ 
- กลุ่มวิชาเอกเลือกการเงิน 
- กลุ่มวิชาเอกเลือกการจดัการทรัพยากรมนุษย ์
- กลุ่มวิชาเอกเลือกการจดัการ 
- กลุ่มวิชาเอกเลือกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- กลุ่มวิชาเอกเลือกการจดัการโลจิสติกส์ 
 
 



 
รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกิต เง่ือนไขก่อนเรียน 
                                                                                                                         (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

BG301 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 
(Internship) 

3 (0-40-0) - 

BG302 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2 
(Internship) 

3 (0-40-0) - 
 

BG303 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 
(Internship) 

3 (0-40-0) - 

BG304 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4 
(Internship) 

3 (0-40-0) - 

BG305 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5 
(Internship) 

3 (0-40-0) - 

 

หมวดวชิาเฉพาะ  99 หน่วยกิต 
ก. กลุ่มวชิาแกนธุรกิจ  48 หน่วยกิต 

BA103 องค์การและการจัดการ 3 (3-0-6) 
(Organization and Management) 
แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการองคก์าร องคป์ระกอบเเละสภาพแวดลอ้มในการดาํเนินงานขององคก์าร ทกัษะและหนา้ท่ี

งานทางการจดัการ กระบวนทางการจดัการ การวางแผน การจดัองคก์าร การช้ีนาํ และ การควบคุม 
BA201 หลักการตลาด 3 (3-0-6) 

(Pr inciples of Marketing) 
ความหมายและความสําคญัของแนวความคิดทางการตลาดยุคใหม่ต่อภาคธุรกิจและเศรษฐกิจ  สภาพแวดลอ้มท่ีมี

อิทธิพลของการตลาดต่อระบบตลาด  การวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค การแบ่งส่วนตลาด  การกาํหนดตลาดเป้าหมาย  การวาง
ตาํแหน่งสินคา้และบริการในใจผูบ้ริโภค ส่วนประสมการตลาด การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุตใ์ชใ้นส่วนประสมทาง
การตลาด 
BA205 การเงนิธุรกิจ 3 (3-0-6) 

(Business Finance) 
บทบาท  หนา้ท่ี  และเป้าหมายของการบริหารทางการเงินของธุรกิจ   การวางแผนและการตดัสินใจดา้นการเงินของ

ธุรกิจ  การจดัหาเงินทุน โครงสร้างทางการเงินและตน้ทุนเงินทุน  การตดัสินใจลงทุน การจดัทาํงบประมาณลงทุน  การบริหาร
เงินทุนหมุนเวยีน   การวเิคราะห์ทางการเงิน  นโยบายปันผล   



BA206 ความเป็นผู้ประกอบการ 3 (3-0-6) 
(Entrepreneurship) 
เเนวคิดโดยทัว่ไปเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจ การเเสวงหาโอกาสเเละการคน้พบธุรกิจใหม่ การวิเคราะห์เเละประเมิน

โอกาสทางธุรกิจ ผลกระทบของสภาพเเวดลอ้มดา้นเทคโนโลยีใหม่ การเเข่งขนั เเละโลกาภิวตัน์ท่ีมีต่อการประกอบธุรกิจ การ
ประกอบธุรกิจสตาร์ทอพั การประเมินความเส่ียงเเละอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ การระดมเงินทุนเพ่ือเร่ิมตน้ธุรกิจ เเละการ
เกบ็เก่ียวผลตอบเเทนจากการประกอบธุรกิจ 
BA207 การวเิคราะห์เชิงปริมาณสําหรับธุรกิจ 3 (3-0-6) 

(Quantitative Analysis for  Business) 
เทคนิคการตดัสินใจภายใตค้วามไม่แน่นอน การโปรแกรมเชิงเส้นตรง ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการจดัสรรงาน การ

วเิคราะห์โครงข่ายงาน ตวัแบบสินคา้คงเหลือ ทฤษฎีเกม ทฤษฎีการรอคอย การจาํลองสถานการณ์เบ้ืองตน้  
BA208 พฤตกิรรมองค์การ 3 (3-0-6) 

(Organizational Behavior ) 
แนวคิดทฤษฏี ท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมระดับบุคคลได้แก่  การรับรู้  การเรียนรู้  บุคลิกภาพ  ทัศนคติ  ค่านิยม 

แรงจูงใจ  ความพึงพอใจในการทาํงาน  พฤติกรรมระดบักลุ่ม ไดแ้ก่ ภาวะผูน้าํ กลุ่ม ทีมงาน การติดต่อส่ือสาร   การบริหารความ
ขดัแยง้ อาํนาจและการเมือง และ พฤติกรรมระดบัองคก์าร ไดแ้ก่โครงสร้างองคก์าร วฒันธรรมองคก์าร การเปล่ียนแปลงและ
พฒันาองคก์าร 
BA209 การภาษีอากร 3 (3-0-6) 

(Taxation) 
ลกัษณะและหลกัการของภาษีอากรซ่ึงรวมถึงภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร   หลกัเกณฑ์  วิธีการประเมินและการ

จดัเก็บภาษีตามประมวลรัษฎากร   ไดแ้ก่  ภาษีเงินได้  ภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
โดยทัว่ไป  เช่น ภาษีศุลกากร  ภาษีสรรพสามิต รวมทั้งภาษีท่ีจดัเกบ็โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
BA302 ระเบียบวธีิวจิัยทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 

(Business Research Methodology) 
ระเบียบวิธีวิจยัทางธุรกิจ  กระบวนการทาํวิจยั วิธีการจดัทาํโครงร่างของงานวิจยัและการเขียนโครงร่างงานวิจยั การ

วิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์โดยใชส้ถิติ แบบใชพ้ารามิเตอร์และไม่ใชพ้ารามิเตอร์ วิธีการเขียนรายงานและ
เทคนิคการนาํเสนองานวจิยั 
BA303 การบริหารต้นทุนเพื่อการตดัสินใจ 3 (3-0-6) 

(Cost Management for  Decision Making) 
การนาํขอ้มูลทางการบญัชีมาใชใ้นการวางแผน  ตดัสินใจและการควบคุมการดาํเนินงานของฝ่ายบริหาร  โดยศึกษาถึง

การจาํแนกตน้ทุนในรูปแบบต่างๆ  แนวคิดเก่ียวกบัการบนัทึกตน้ทุนสินคา้  การจดัสรรตน้ทุน  การวิเคราะห์ตน้ทุนผสม  การ
วิเคราะห์ตน้ทุน-ปริมาณ-กาํไร  การจดัทาํงบกาํไรขาดทุนตามวิธีตน้ทุนผนัแปรและตน้ทุนรวม  การใชข้อ้มูลตน้ทุนเพ่ือการ
ตดัสินใจเชิงกลยทุธ์  การจดัทาํงบประมาณ  การประเมินผลการปฏิบติังานโดยใชต้น้ทุนมาตรฐาน การวดัผลการดาํเนินงานตาม
ศูนยค์วามรับผดิชอบ  การกาํหนดราคาโอน  



BA304 การจัดการการปฏิบัตกิาร 3 (3-0-6) 
(Operations Management) 
ลกัษณะและความสาํคญัของการบริหารการจดัการการผลิต  การพยากรณ์ความตอ้งการของลูกคา้  การออกแบบสินคา้

และบริการ  การตดัสินใจดา้นการผลิต  การเลือกทาํเลท่ีตั้ง  การวางผงัโรงงาน  การบริหารโครงการ  การจดัการห่วงโซ่อุปทาน  
การจัดการด้านคุณภาพ  ระบบความปลอดภัยในโรงงาน  ระบบการจัดซ้ือ  ระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง  ระบบการ
บาํรุงรักษา  การวางแผนความตอ้งการวตัถุดิบ  ตวัแบบการขนส่ง  และการใชโ้ปรแกรมสั่งซ้ือเขา้ช่วยในการจดัการดา้นการ
ผลิต 
BA402 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 (3-0-6) 

(Strategic Management) 
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจทั้ งภายในและภายนอกเพ่ือการตดัสินใจของ

ผูบ้ริหารในการกาํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และ กลยุทธ์ในแต่ละระดบัในองค์การ การวิเคราะห์ถึงปัจจยัสําคญัท่ีมีผลต่อการ
กาํหนดกลยทุธ์ การนาํกลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติั การควบคุมและประเมินผลกลยทุธ์ 
AC914  หลักการบัญชี 3 (3-0-6) 

(Pr inciples of Accounting) 
ความหมายและวตัถุประสงคข์องการบญัชี แนวความคิดและวธีิการทางบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป รวมทั้ง

การจดัทาํงบการเงินเพ่ือแสดงผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของธุรกิจให้บริการ ธุรกิจซ้ือขายสินคา้ ธุรกิจอุตสาหกรรม 
และวธีิการบญัชีเก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพ่ิม 
EC915 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3 (3-0-6) 

(Macroeconomics) 
แนวความคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มหภาค รายไดป้ระชาชาติ  ระบบเศรษฐกิจแบบปิดและแบบเปิด การคา้

ระหวา่งประเทศและการเงินระหวา่งประเทศ นโยบายการเงิน นโยบายการคลงั ปัญหาเศรษฐกิจบางประการ อาทิ เงินเฟ้อ เงิน
ฝืด การวา่งงาน และมาตรการการแกไ้ขปัญหาของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
EC916 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3 (3-0-6) 

(Microeconomics) 
แนวความคิดเก่ียวกับอุปสงค์ อุปทานและความยืดหยุ่น การตั้ งราคาผลผลิต ทฤษฎีการบริโภค ทฤษฎีการผลิต 

ประเภทของตลาด  การประยกุตห์ลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาคในการตดัสินใจทางธุรกิจ 
LW911 กฎหมายธุรกิจ 3 (3-0-6) 

(Business Law) 
หลกัทัว่ไปของกฎหมายแพง่และพาณิชย ์เร่ืองบุคคล ทรัพย ์นิติกรรม สัญญา หน้ี ละเมิด เอกเทศ สัญญาประเภทต่างๆ 

และกฎหมายท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นทางธุรกิจ รวมทั้งหลกักฎหมาย และวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัตั้ง  อาํนาจหนา้ท่ี  การดาํเนินงาน  
และการเลิกประกอบธุรกิจของธุรกิจรูปแบบต่างๆ โดยคาํนึงถึงการมีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ 
SC911 สถิตธุิรกิจ 3 (3-0-6) 

(Business Statistics) 
ความน่าจะเป็น  ตวัแปรสุ่ม  การแจกแจงตวัอยา่ง  การสุ่มตวัอยา่ง  การประมาณค่า  การทดสอบสมมติฐานในกรณี

ประชากรหน่ึงกลุ่มและประชากรสองกลุ่ม   การวเิคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ การทดสอบแบบไคสแควร์
และการวเิคราะห์ถดถอย 



 กลุ่มวชิาเอกการจัดการโลจิสตกิส์ 
 กลุ่มวชิาเอกบังคบัการจัดการโลจิสตกิส์  36  หน่วยกิต 

BN201 ความรู้พืน้ฐานด้านห่วงโซ่อุปทานและโลจิสตกิส์ 3 (3-0-6) 
 (Fundamental of Supply Chain and Logistics) 
ความหมายและหลกัการจดัการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ความสําคญัของห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ต่อ

เศรษฐกิจและองคก์ร   การวางแผนระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน    ความสําคญัของการบริหารจดัการลูกคา้และ ซัพ
พลายเออร์ การจดัการพสัดุและสินคา้คงคลงั การขนส่ง การจดัซ้ือ การบรรจุภณัฑ์   การดาํเนินงานควบคุมการปฏิบติังาน 
แนวโนม้ของโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานในระดบัโลก รวมถึงองคก์รภาครัฐท่ีมีบทบาทเก่ียวขอ้งกบังานโลจิสติกส์ภายใน
ประเทศและระหวา่งประเทศ 

BN202 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 3 (3-0-6) 
(Management Information Systems) 
แนวคิดและโครงสร้างของระบบสารสนเทศในองค์การ การวิเคราะห์และออกแบบการพฒันาระบบขอ้มูล  ความ

ตอ้งการใชข้อ้มูลเพ่ือการตดัสินใจของผูบ้ริหารและการจดัการองคค์วามรู้   การรักษาความปลอดภยัของสารสนเทศ การนาํ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใชใ้ห้ทนักบัการเปล่ียนแปลงและเหมาะสมกบัการบริหารองคก์าร ทกัษะการทาํงานของ
ผูบ้ริหาร โครงสร้าง และวฒันธรรมองคก์าร นาํไปสู่การสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั  ตลอดจนจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 

BN301 การจัดการสินค้าคงคลัง 3 (3-0-6) 
(Inventory Management) 
ทฤษฎีและแนวปฏิบติัของการจดัการอุปสงคแ์ละสินคา้คงคลงั ครอบคลุมถึงการพยากรณ์อุปสงค ์การวางแผน  อุป

สงค์ การจดัการอุปสงค์ ประเภทของสินคา้คงคลงั ลกัษณะของปัญหาสินคา้คงคลงั ตน้ทุนสินคา้คงคลงั ระบบการควบคุม
ระดบัสินคา้คงคลงั การวดัการดาํเนินงานสินคา้คงคลงั การตรวจนับสินคา้คงคลงัในรูปแบบต่างๆ การคาํนวณจุดสั่งซ้ือและ
ปริมาณการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสม ระบบการจดัการสินคา้คงคลงัแบบทนัเวลา โมเดลในการตดัสินใจการจดัการสินคา้คงคลงั และ
กรณีศึกษาในการจดัการสินคา้คงคลงัต่างๆ 
BN302 การจัดซื้อและการจัดหาระดบัโลก 3 (3-0-6) 

(Global Purchasing) 
ประเด็นและวิธีการเก่ียวกบัการจดัซ้ือและการจดัหา บทบาทของการจดัซ้ือและจดัหาในการบริหารห่วงโซ่อุปทาน 

การตดัสินใจต่างๆ ในการจดัซ้ือ การพฒันากลยุทธ์ในการจดัซ้ืออยา่งมีประสิทธิภาพ การวางแผนการจดัซ้ือ ขั้นตอนในการ
จดัซ้ือ การคดัเลือกผูจ้ดัหา การบริหารความสัมพนัธ์กบัคู่คา้ การรู้จกัและจดัหาสินคา้จากแหล่งต่างๆ ทัว่โลก เทอมการคา้ใน
การจดัซ้ือไดแ้ก่ Incoterm เป็นตน้ การจดัซ้ือแบบอิเลก็ทรอนิกส์ กลยทุธ์การจดัซ้ือ และการนาํเสนอกรณีศึกษาต่างๆ 
BN303 การบริหารคลังสินค้า 3 (3-0-6) 

(Warehouse Management) 
ทฤษฎีและแนวปฏิบัติของคลังสินค้าในสภาพแวดล้อมธุรกิจปัจจุบัน  ประเภทของคลังสินค้า กิจกรรมใน

กระบวนการต่างๆในคลงัสินคา้ ตั้งแต่ การรับสินคา้เขา้ การจดัเก็บ การเติมเต็มสินคา้ การหยิบสินคา้ การบรรจุหีบห่อ การ
จดัการคลงัสินคา้ บทบาทของศูนยก์ระจายสินคา้ การบริหารงานศูนยก์ระจายสินคา้ การเลือกทาํเลท่ีตั้ง การนาํคอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นคลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ การวดัผลการดาํเนินงานภายในคลงัสินคา้  



BN304 การขนส่งและการกระจายสินค้า 3 (3-0-6) 
(Freight Transpor t and Distr ibution) 
บทบาท หน้าท่ีของการขนส่งและการกระจายสินคา้ท่ีมีต่อการคา้ภายในประเทศและต่างประเทศ ทฤษฎีและแนว

ปฏิบติัการบริหารและการจดัการการขนส่งและการกระจายสินคา้ ศึกษาและวเิคราะห์จุดเด่นและจุดอ่อนของการขนส่งและการ
กระจายสินคา้ในรูปแบบต่างๆ แนวคิดเร่ืองการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ ขั้นตอนการดาํเนินงานเก่ียวกบัการขนส่งและ
กระจายสินคา้ หลกัการและรูปแบบการกระจายสินคา้ เง่ือนไขทางการคา้และเอกสารท่ีเก่ียวกบัการขนส่ง การพิจารณาปัจจยั
ทางการเงินเก่ียวกบัการขนส่งและการกระจายสินคา้ เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพ ผลผลิต และลดตน้ทุนการขนส่งโดยรวม 
รวมทั้งการวดัผลการดาํเนินงานการขนส่ง 
BN306 การจัดการห่วงโซ่อุปทานแบบลีนและอไจล์  3 (3-0-6) 

(Lean & Agile supply Chain) 
หลกัการพ้ืนฐานสําคญัของการบริหารจดัการโลจิสติกส์แบบลีนและอไจล ์การประยุกต์ใชห้ลกัการบริหารจดัการ

แบบลีนและอไจล ์ในงานดา้นโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน  การจดัการห่วงโซ่อุปทานใหมี้ความคล่องตวัและมีความยดืหยุน่
สูง การระบุคุณค่าสู่ลูกคา้ การระบุสายธารคุณค่า การปรับปรุงแกไ้ขอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือไปสู่ความเป็นเลิศในการปฏิบติังาน การ
ใชห้ลกัการของลีนและอไจลบู์รณาการกบัการพฒันาคน เทคโนโลย ีกระบวนการสินคา้ และสร้างองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูง กรณีศึกษาองคก์รแบบลีนและอไจลท่ี์ประสบความสาํเร็จ 
BN309 การจัดการการนําเข้าส่งออก 3 (3-0-6) 

(Impor t-Expor t Management) 
ความสําคัญของการนําเข้าส่งออก ลักษณะผูป้ระกอบการธุรกิจนําเข้าส่งออก เง่ือนไขทางการค้า ขั้นตอนและ

กระบวนการนาํเขา้ส่งออก ตลอดจนระเบียบพิธีการศุลกากร การทาํขอ้ตกลง-สัญญาการคา้ระหวา่งประเทศ วธีิและรูปแบบการ
เสนอราคา การจดัเตรียมเอกสารเพ่ือการส่งออกและนาํเขา้ การชาํระเงินโดยการเปิด L/C เง่ือนไขราคาและการส่งมอบสินคา้ 
การจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ (ส่งออก-นาํเขา้)  รวมถึงมาตรการส่งเสริมการส่งออกทางดา้นภาษี 
BN402 เทคโนโลยสีารสนเทศและนวัตกรรมสําหรับห่วงโซ่อุปทานและโลจิสตกิส์ 3 (3-0-6) 

(Information Technology and Innovation for  Supply Chain and Logistics) 
ระบบสารสนเทศเทคโนโลยีและนวตักรรมสําหรับโลจิสติกส์และการจดัการห่วงโซ่อุปทาน การเก็บขอ้มูลดว้ย

มาตรฐานบาร์โค้ด และ อาร์เอฟไอดี  ระบบการติดตามและสอบกลับท่ีมาของผลิตภัณฑ์  การแลกเปล่ียนข้อมูลทาง
อิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในระบบห่วงโซ่อุปทาน ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการและการตดัสินใจใน
กิจกรรมโลจิสติกส์  ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สําหรับการบริหารงานด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน  บริการ
อิเลก็ทรอนิกส์ต่างๆ การนาํเสนอแนวคิดนวตักรรมรวมถึงนาํเสนอกรณีศึกษา 
BN403 สัมมนาทางด้านโลจิสตกิส์ 3 (3-0-6) 

(Seminar  in Logistics Management) 
บูรณการความรู้ทางดา้นโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานภายใตบ้ริบทของหวัขอ้ท่ีเป็นท่ีสนใจในปัจจุบนั พฒันาทกัษะ

ในการวเิคราะห์ในการแกปั้ญหาทางดา้นโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน โดยการใชมุ้มมองแบบองคร์วม 



BN406 การวางแผนกลยุทธ์โลจิสตกิส์และห่วงโซ่อุปทาน 3 (3-0-6) 
(Strategic Planning for  Logistics and Supply Chain) 
เคร่ืองมือในการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก และปัจจยัภายในองคก์ร หลกัการ ขั้นตอน การทาํแผน และเทคนิค

ของการบริหารจดัการกิจกรรมโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน การวางแผนกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขนัของธุรกิจ รวมถึงการกาํหนดยทุธวิธีและแผนการดาํเนินการท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ท่ีวางไว ้การประเมินแผน การ
เลือกใช้ดชันีช้ีวดัสมรรถภาพท่ีเหมาะสมเพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ ติดตามและวินิจฉัยผลการดาํเนินงานของแผนกลยุทธ์ 
การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ กรณีตวัอย่างการวางแผนกลยุทธ์ทางดา้นโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานท่ีประสบ
ความสาํเร็จ 
BN300    การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ                                                                                                                3 (0-40-0) 
                (Internship) 

เง่ือนไข:  ลงทะเบียนไม่ตํา่กว่า 90 หน่วยกิต 
การทาํงานจริงในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทางโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน เป็นเวลาอย่างน้อย  450 ชัว่โมง 

พร้อมทั้งจดัทาํรายงานเก่ียวกบังานท่ีทาํเพ่ือนาํเสนอ 
 
 กลุ่มวชิาเอกเลือก  15  หน่วยกิต 
BN307    การค้าระหว่างประเทศและนโยบายทางการค้า                                                                                   3 (3-0-6) 

    (International Trade and Policy) 
ทฤษฎีทางการคา้และนโยบายทางการคา้ระหว่างประเทศ ความสําคญัของการคา้ระหว่างประเทศต่อการพฒันา

เศรษฐกิจ การลงทุนและการถ่ายโอนเทคโนโลยีระหว่างประเทศ บทบาทขององค์กรการคา้ระหว่างประเทศ ขอ้ตกลงและ
กฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเปิดเสรีทางการคา้ เขตการคา้เสรีต่างๆ โดยมุ่งเนน้ในความ
ร่วมมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
BN401    กฎหมายขนส่ง                                                                                                                      3 (3-0-6)  

(Transpor tation Law) 
หลกัการทัว่ไปของกฎหมายขนส่ง อนุสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่ง  กฎหมายของการขนส่งรูปแบบต่างๆ ตลอดจน

กฎหมายไทยในเร่ืองดงักล่าวและขอ้สัญญาในการขนส่ง และความรับผดิชอบของผูข้นส่ง 
BN404 การบริหารความเส่ียงและการประกันภัย 3 (3-0-6) 

(Risk Management and Insurance) 
ความเส่ียงภัยในการดาํเนินงานโลจิสติกส์ ประเภทของความเส่ียงการ การวิเคราะห์ความเส่ีย ประกันภัยใน

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกนัภยัสินคา้ ประกนัภยัผูข้นส่ง และการประกนัภยัท่ีมีผลกระทบต่อสาธารณะ
ทั้งภายในประเทศและระหวา่งประเทศ ขอบเขตการคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีเก่ียวขอ้ง การศึกษาของการรวมกลุ่ม
ของผูป้ระกอบการสายเดินเรือเพ่ือการบริหารจดัการความเส่ียง 



BN405 การเป็นผู้ประกอบการด้านโลจิสตกิส์ 3 (3-0-6) 
(Entrepreneurship in Logistics) 
หลกัพ้ืนฐานการเป็นผูป้ระกอบการ รูปแบบของการประกอบธุรกิจ บทบาทหนา้ท่ีของธุรกิจ โอกาสและอุปสรรค

สําหรับธุรกิจโลจิสติกส์ในยุคปัจจุบนั แนวคิดเก่ียวกบัการเป็นผูป้ระกอบการท่ีดี แนวทางการเร่ิมตน้ธุรกิจ การวางแผน การ
จดัการ การหาแหล่งเงินทุนของการจดัตั้งธุรกิจทางดา้นโลจิสติกส์ การจดัทาํแผนธุรกิจท่ีมีประสิทธิภาพ นาํเสนอกรณีศึกษาท่ี
เก่ียวขอ้ง 
BN407 การจัดการสินค้าอันตราย 3 (3-0-6) 

(Dangerous Goods Management) 
ความหมายของสินคา้อนัตราย การจดัเก็บ และการจดัการสินคา้อนัตราย ความรับผิดชอบของผูข้นส่งและตวัแทน

การขนส่ง ขอ้จาํกดัการขนส่งสินคา้อนัตราย การแยก และการแสดงประเภทสินคา้อนัตราย การบรรจุหีบห่อ และบรรจุภณัฑท่ี์
เป็นไปตามมาตรฐาน การปิดป้าย ตีตรา และการจาํกัดจาํนวน การขนส่งวสัดุกัมมันตรังสี การบรรทุก การจัดเก็บ การ
ตรวจสอบอนัตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากสินคา้อนัตรายและการกาํจดัสารพิษจากสินคา้อนัตราย รวมถึงการปฏิบติักรณีฉุกเฉิน 
BN408 โลจิสตกิส์เพื่อความยัง่ยืน 3 (3-0-6) 

(Sustainable Logistics) 
หลกัการและวิธีปฏิบัติเก่ียวกบัแนวความคิดดา้นโลจิสติกส์เพ่ือความยัง่ยืน การจดัการห่วงโซ่อุปทานแบบกรีน   

กลยทุธ์การจดัการโลจิสติกส์ยอ้นกลบั การจดัการผลิตภณัฑ์ภายในโซ่อุปทานและผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม การสร้างสรรค์
นวตักรรมโลจิสติกส์เพ่ือส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือเพ่ิมโอกาสการแข่งขนัทางดา้นธุรกิจโลจิสติกส์ในปัจจุบนั ไดแ้ก่ พลงังานทดแทน 
นวตักรรมทางดา้นพลงังาน กฎหมายดา้นส่ิงแวดลอ้ม และการออกแบบผลิตภณัฑอ์ยา่งย ัง่ยนื  เป็นตน้ 
BN409 ดจิิทลัโลจิสติกส์                                                                                                                                  3 (3-0-6) 
               (Digital Logistics) 

ประเภทและลกัษณะของแพลทฟอร์มหรือซอฟทแ์วร์ท่ีใชใ้นการทาํดิจิตอลโลจิสติกส์ แพลทฟอร์มในการเช่ือมโยง 
E-Logistics กบั ธุรกิจยคุดิจิทลั การศึกษาการรวมกลุ่มของผูบ้ริโภคผา่นช่องทางดิจิทลั การจดัการอุปสงคข์องลูกคา้ในตลาด
ผา่นทางส่ือดิจิทลั การผสมผสานรูปแบบแอปพลิเคชนัเพ่ือนาํมาใชใ้นการจดัการโลจิสติกส์ 
BN410   ความรู้เบ้ืองต้นธุรกิจพาณิชยนาว ี                                                                                                           3 (3-0-6)  
              (Pr inciples of Mar itime Business)  

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการคา้การขนส่งระหวา่งประเทศทางทะเลและและอุตสาหกรรมพาณิชยนาว ีและเส้นทางการ
เดินเรือและการดาํเนินธุรกิจเรือพาณิชยท์ัว่โลก ตลาดเรือพาณิชยข์องโลก ตน้ทุนการขนส่งทางพาณิชยนาวี ค่าระวางเรือและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆตวัแทนเรือ ผูรั้บจดัการขนส่ง ผูใ้ห้บริการดา้นโลจิสติกส์ การจองระวางเรือเพ่ือการขนส่งสินคา้ระหว่าง
ประเทศ การเช่าเรือและการจดัหาเรือ เอกสารสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งในธุรกิจพาณิชยนาว ี
BN411 การจัดการธุรกิจขนส่งทางเรือ                                                                                                                 3 (3-0-6)   
             (Shipping Management)  

ความเป็นมาบทบาทและความสาํคญัของการจดัส่งสินคา้ทางเรือ ประเภทสินคา้  ประเภทของเรือ  การบริการขนส่ง
ทางเรือ การเช่าเรือ  ค่าระวางและค่าระวางล่วงหนา้  ใบตราส่ง (B/L)  กระบวนการขนส่งทางเรือและการขนถ่ายสินคา้ข้ึนลง
เรือ การจดัการในเรือและการจดัการบนฝ่ัง อนุสัญญาระหวา่งประเทศทางทะเล ความรู้เก่ียวกบัการคา้และความเปล่ียนแปลง
ของระบบเศรษฐกิจโลกท่ีมีผลกระทบต่อความตอ้งการการขนส่งทางทะเลและท่าเรือ การจดัการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ 



BN412    การปฎบัิติการท่าเรือ                                                                                                                                 3 (3-0-6)   
               (Por t Operations) 

ความสาํคญัของท่าเรือ ประเภทการจดัการท่าเรือ ประเภทของท่าเรือ ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของท่าเรือ วิธีการ
คดัเลือกท่ีตั้งของท่าเรือ การวดัปะสิทธิภาพท่าเรือ ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากท่าเรือ การจดัทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มของโครงการประเภทท่าเรือ การพฒันาท่าเรืออยา่งย ัง่ยืน ส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพและความปลอดภยั การรักษาความ
ปลอดภยัท่าเรือและการจดัการในภาวะฉุกเฉิน 
BN413   หลักการเบ้ืองต้นการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ                                                                                     3 (3-0-6) 
               (Pr inciples of Air  Cargo Management)  

หลักการจัดการและองค์การการบิน  โครงสร้างอุตสาหกรรมการบิน   อุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ 
อุตสาหกรรมการท่าอากาศยาน การจดัการคลงัสินคา้ทางอากาศ   กฎระเบียบทางการบิน กฎหมายและบังคบัทางการบิน
ระหวา่งประเทศ การจดัการทรัพยากรบุคคลดา้นการบิน การจดัการบริการจราจรการเดินอากาศ อาํนาจความรับผิดชอบและ
หน้าท่ีของหน่วยงานด้านการขนส่งทางอากาศ นิรภัยการบิน เขตปลอดอากร ประเภทของอาคารคลังสินค้าทางอากาศ  
มาตรฐานคลงัสินคา้ทางอากาศ 
BN414   เทคโนโลยแีละนวตักรรมเพื่อการขนส่งสินค้าทางอากาศ                                                                             3(3-0-6) 
              (Technology and Innovation for  Air  Cargo) 

การนาํเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใชใ้นระบบการการจดัการพสัดุและสินคา้ทางการบิน กระบวนการการเคล่ือนยา้ยและ
ขนถ่ายสินคา้ บรรจุภณัฑ์ อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัในการขนถ่ายสินคา้ภายในและนอกอาคารคลงัสินคา้ท่าอากาศยาน 
การใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือการวางแผนการจดัส่งสินคา้ให้ทนัเวลา การออกแบบและสร้างนวตักรรมเพ่ือการขนส่งเพ่ือนาํมาใชใ้น
การกระจายสินคา้ทางอากาศแบบครบวงจร 
BN415   การจัดการการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร                                                                                                   3 (3-0-6) 
              (Air  Carr ier  Passenger  and Cargo Management) 

แนวคิดการจดัการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมการบิน การจดัการและการปฏิบติัการสินคา้ขนส่ง
ทางอากาศ โครงสร้างของอุตสาหกรรมสินคา้ขนส่งทางอากาศ ใบตราส่งทางอาการ อตัราค่าระวางสินคา้ขนส่งทางอากาศ 
มาตรฐานและเอกสารสินคา้ขนส่งทางอากาศ การจดัการสายการบิน การจดักาํหนดการสายการบิน การปฎิบติัการบินและการ
บริหารลูกเรือสายการบิน การจดัการสินคา้และผูโ้ดยสารภาคพ้ืนดิน การจดัการสินคา้และผูโ้ดยสารบนเคร่ือง จุดสมดุลและ
การกระจายนํ้ าหนกับรรทุก อนุสัญญาการขนส่งทางอากาศ การทาํรายไดข้องสายการบินให้มากท่ีสุด การจดัการการตั้งราคา
และรายได ้
BN416   การจัดการโลจิสติกส์ในธุรกิจค้าปลีก                                                                                                          3 (3-0-6) 
              (Logistics Management in Retail Business)  

บทบาทและหนา้ท่ีความสําคญัของการจดัการโลจิสติกส์ต่อการคา้ปลีกและการคา้ส่ง  การจดัการองคก์รการคา้ปลีก
และการคา้ส่ง  พ้ืนฐานการดาํเนินงานการคา้ปลีก  ประเภทของร้านคา้ปลีก การจดัหาและการจดัซ้ือผลิตภณัฑ์  การกาํหนด
ราคา  ช่องทางการกระจายสินคา้และจัดจาํหน่าย การจดัการความสัมพนัธ์กบัซัพพลายเออร์ การจัดการความสัมพนัธ์กบั
ผูบ้ริโภคสุดทา้ย การเลือกทาํเลท่ีตั้งและการออกแบบชั้นวางสินคา้ การบริหารเส้นทางการจดัส่งและตน้ทุนค่าขนส่ง การ
จดัการหมวดหมู่สินคา้ การตกแต่งและการแสดงสินคา้ แนวโนม้การจดัการการคา้ปลีกและคา้ส่งในอนาคต 



BN417   กลยุทธ์การจัดการโลจิสตกิส์ในธุรกิจค้าปลีก                                                                                              3 (3-0-6) 
              (Logistics Management Strategy in Retail Business)  

กลยทุธ์การจดัการโลจิสติกส์ในตลาดเป้าหมายของผูค้า้ปลีก รูปแบบการจดัการโลจิสติกส์ท่ีผูค้า้ปลีกวางแผนท่ีจะ
ดาํเนินการเพ่ือสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภคในตลาดเป้าหมาย การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยนื  
BN418   การวเิคราะห์ โลจิสตกิส์ในธุรกิจค้าปลีก                                                                                                      3 (3-0-6) 
               (Logistics Analysis in Retail Business)  

การใชเ้คร่ืองมือเพ่ือวิเคราะห์และวางแผนธุรกิจโลจิสติกส์ในธุรกิจคา้ปลีก การพิจารณาปัจจยัต่างๆท่ีมีผลกระทบต่อ
ธุรกิจคา้ปลีก การวิเคราะห์ปัญหาการบริหารธุรกิจการคา้ปลีกสมยัใหม่ การนาํผลวิจยัมาใชป้ระโยชน์ในการบริหารกิจการคา้
ปลีก และกรณีศึกษา  
BN419  การจัดการขนส่งทางราง                                                                                                                               3 (3-0-6) 
             (Railway Management) 

ความรู้พ้ืนฐานระบบการขนส่งทางราง การดาํเนินงานขนส่งทางรางในประเทศต่างๆ ขอ้ดีและขอ้เสียในแต่ละ
รูปแบบ รูปแบบรางรถไฟโครงสร้างอุตสาหกรรมระบบรางในประเทศไทย และประเทศอ่ืนๆ การดาํเนินงานขนส่งทางราง 
กระบวนการวางแผนการดาํเนินงาน สถานีและจุดเปล่ียนถ่าย การส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม การเช่ือมต่อระบบรางกบัระบบ
การขนส่งอ่ืนๆ และธุรกิจเก่ียวเน่ืองกบัการขนส่งทางราง 
BN420  การจัดการขนส่งทางถนน                                                                                                                             3 (3-0-6) 
              (Land Transpor t Management) 

ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการขนส่ง การวางแผนจัดระเบียบการขนส่ง เส้นทางการเดินรถ เง่ือนไขเก่ียวกับการ
ประกอบการขนส่ง ขอ้กฎหมายระเบียบขอ้บงัคบัทางถนน การขนส่งสินคา้ทางรถบรรทุก การขนส่งสินคา้ผ่านแดน การ
ดาํเนินกิจการขนส่งทางถนน เอกสารและพิธีการขนส่งสินคา้ผา่นแดน 
BN800 สหกิจศึกษา                                                                                                                                             6 (0-40-20) 

(Co-operative Education) 
การปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการอยา่งมีระบบ ตามสาขาวิชาท่ีศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ในฐานะ

พนักงานชัว่คราว นักศึกษาจะตอ้งเขา้รับการเตรียมความพร้อมทั้งทางดา้นวิชาการ และการปฏิบติัตนในสังคม การทาํงาน 
รวมทั้งดาํเนินการตามขั้นตอนของสหกิจศึกษาท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด  การปฏิบติังานและการประเมินผล อยูภ่ายใตก้ารกาํกบั
ดูแลของอาจารย ์ท่ีปรึกษาของสาขาวชิา และพนกังานท่ีปรึกษาท่ีสถานประกอบการมอบหมาย 

 
 กลุ่มวชิาการบริหารทัว่ไป  จาํนวน 48 หน่วยกิต 

 วชิาเอกบังคบั จาํนวน  36  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเอกบงัคบัการตลาด 
- กลุ่มวิชาเอกบงัคบัการบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ 
- กลุ่มวิชาเอกบงัคบัการเงิน 
- กลุ่มวิชาเอกบงัคบัการจดัการทรัพยากรมนุษย ์
- กลุ่มวิชาเอกบงัคบัการจดัการ 
- กลุ่มวิชาเอกบงัคบัคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- กลุ่มวิชาเอกบงัคบัการจดัการโลจิสติกส์ 



 
 กลุ่มวชิาเอกเลือก  จาํนวน 15 หน่วยกิต 

 วชิาเอกเลือก จาํนวน  15  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเอกเลือกการตลาด 
- กลุ่มวิชาแอกเลือกการบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ 
- กลุ่มวิชาเอกเลือกการเงิน 
- กลุ่มวิชาเอกเลือกการจดัการทรัพยากรมนุษย ์
- กลุ่มวิชาเอกเลือกการจดัการ 
- กลุ่มวิชาเอกเลือกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- กลุ่มวิชาเอกเลือกการจดัการโลจิสติกส์ 

BG301 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 1 3 (0-40-0) 
 (Internship) 

การทาํงานจริงในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทางดา้นการบริหารธุรกิจ เป็นเวลาอยา่งนอ้ย  450 ชัว่โมง พร้อมทั้ง
จดัทาํรายงานเก่ียวกบังานท่ีทาํเพ่ือนาํเสนอ 
BG302 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 2 3 (0-40-0) 
 (Internship) 

การทาํงานจริงในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทางดา้นการบริหารธุรกิจ เป็นเวลาอยา่งนอ้ย  450 ชัว่โมง พร้อมทั้ง
จดัทาํรายงานเก่ียวกบังานท่ีทาํเพ่ือนาํเสนอ 
BG303 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 3 3 (0-40-0) 
 (Internship) 

การทาํงานจริงในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทางดา้นการบริหารธุรกิจ เป็นเวลาอยา่งนอ้ย  450 ชัว่โมง พร้อมทั้ง
จดัทาํรายงานเก่ียวกบังานท่ีทาํเพ่ือนาํเสนอ 
BG304 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 4 3 (0-40-0) 
 (Internship) 

การทาํงานจริงในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทางดา้นการบริหารธุรกิจ เป็นเวลาอยา่งนอ้ย  450 ชัว่โมง พร้อมทั้ง
จดัทาํรายงานเก่ียวกบังานท่ีทาํเพ่ือนาํเสนอ 
BG305 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 5 3 (0-40-0) 
 (Internship) 

การทาํงานจริงในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทางดา้นการบริหารธุรกิจ เป็นเวลาอยา่งนอ้ย  450 ชัว่โมง พร้อมทั้ง
จดัทาํรายงานเก่ียวกบังานท่ีทาํเพ่ือนาํเสนอ 
 
 

 


