กลุม่ การจัดการโลจิสติก

หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเฉพาะมี 3 กลุ่มวิชา จํานวนรวม 99 หน่วยกิต ประกอบด้วย
ก.
กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ จํานวน 48 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา

หน่ วยกิต

เงื่อนไขก่อนเรีย น

(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)

BA103 องค์การและการจัดการ
(Organization and Management)
BA201 หลักการตลาด
(Principles of Marketing)
BA205 การเงินธุรกิจ
(Business Finance)
BA206 ความเป็ นผูป้ ระกอบการ
(Entrepreneurship)
BA207 การวิเคราะห์เชิงปริ มาณสําหรับธุรกิจ
(Quantitative Analysis for Business)
BA208 พฤติกรรมองค์การ
(Organizational Behavior)
BA209 การภาษีอากร
(Taxation)
BA302 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางธุรกิจ
(Business Research Methodology)
BA303 การบริ หารต้นทุนเพื่อการตัดสิ นใจ
(Cost Management for Decision Making)
BA304 การจัดการการปฏิบตั ิการ
(Operations Management)
BA402 การจัดการเชิงกลยุทธ์
(Strategic Management)
AC914 หลักการบัญชี
(Principles of Accounting)
EC915 เศรษฐศาสตร์มหภาค
(Macroeconomics)
EC916 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
(Microeconomics)
LW911 กฎหมายธุรกิจ
(Business Law)
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-

3 (3-0-6)
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-

3 (3-0-6)
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รหัสวิชา รายวิชา

หน่ วยกิต

เงื่อนไขก่ อนเรีย น

(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)

SC911 สถิติธุรกิจ
(Business Statistics)

3 (3-0-6)

-

 กลุ่มวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์
 วิชาเอกบังคับการจัดการโลจิสติกส์ จํานวน 36 หน่ วยกิต
แผน ก หลักสู ตรปกติ
วิชาเอกบังคับ จํานวน 36 หน่วยกิต
แผน ข หลักสู ตรมีวชิ าสหกิจศึกษา วิชาเอกบังคับ จํานวน 36 หน่วยกิต
วิชาสหกิจศึกษา จํานวน 6 หน่วยกิต
และเลือกรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก จํานวน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา
หน่ วยกิต
เงื่อนไขก่อนเรีย น
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)

BN201 ความรู ้พ้นื ฐานด้านห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
(Fundamental of Supply Chain and Logistics)
BN202 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร
(Management Information Systems)
BN301 การจัดการสิ นค้าคงคลัง
(Inventory Management)
BN302 การจัดซื้ อและการจัดหาระดับโลก
(Procurement and Global Sourcing)
BN303 การบริ หารคลังสิ นค้า
(Warehouse Management)
BN304 การขนส่ งและการกระจายสิ นค้า
(Freight Transport and Distribution)
BN306 การจัดการห่วงโซ่อุปทานแบบลีนและอไจล์
(Lean & Agile Supply Chain Management)
BN309 การจัดการการนําเข้าส่ งออก
(Import-Export Management)
BN402 เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสําหรับห่วงโซ่อุปทานและ
โลจิสติกส์
(Information Technology and Innovation for Supply Chain
and Logistics)
BN403 สัมมนาทางด้านโลจิสติกส์
(Seminar in Logistics Management)

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)
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รหัสวิชา รายวิชา

หน่ วยกิต

เงื่อนไขก่อนเรีย น

(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)

BN406 การวางแผนกลยุทธ์โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
(Strategic Planning for Logistics and Supply Chian)
BN300 การฝึ กงาน
(Internship)
 วิชาเอกเลือก จํานวน 15 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา

3 (3-0-6)

-

3 (0-40-0)

ลงทะเบียน
ไม่ต่าํ กว่า 90 หน่วยกิต

หน่ วยกิต

เงื่อนไขก่อนเรีย น

(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)

BN307 การค้าระหว่างประเทศและนโยบายทางการค้า
(International Trade and Policy)
BN401 กฎหมายขนส่ ง
(Transportation Law)
BN404 การบริ หารความเสี่ ยงและการประกันภัย
(Risk Management and Insurance)
BN405 การเป็ นผูป้ ระกอบการด้านโลจิสติกส์
(Entrepreneurship in Logistics)
BN407 การจัดการสิ นค้าอันตราย
(Dangerous Goods Management)
BN408 โลจิสติกส์เพื่อความยัง่ ยืน
(Sustainable Logistics)
BN409 ดิจิทลั โลจิสติกส์
(Digital Logistics)
BN410 ความรู ้เบื้องต้นธุรกิจพาณิ ชยนาวี
(Principles of Maritime Business)
BN411 การจัดการธุรกิจขนส่ งทางเรื อ
(Shipping Management)
BN412 การปฎิบตั ิการท่าเรื อ
(Port Operations)
BN413 หลักการเบื้องต้นการจัดการขนส่ งสิ นค้าทางอากาศ
(Principles of Air Cargo Management)
BN414 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการขนส่ งทางอากาศ
(Technology and Innovation for Air Cargo)
BN415 การจัดการการขนส่ งสิ นค้าและผูโ้ ดยสาร
(Air Carrier Passenger and Cargo Management)
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รหัสวิชา รายวิชา

หน่ วยกิต

เงื่อนไขก่อนเรีย น

(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)

BN416 การจัดการโลจิสติกส์ในธุรกิจค้าปลีก
(Logistics Management in Retail Business)
BN417 กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์ในธุรกิจค้าปลีก
(Logistics Management Strategy in Retail Business)
BN418 การวิเคราะห์โลจิสติกส์ในธุรกิจค้าปลีก
(Logistics Analysis in Retail Business)
BN419 การจัดการขนส่ งทางราง
(Railway Management)
BN420 การจัดการขนส่ งทางถนน
(Land Transport Management)
BN800 สหกิจศึกษา
Co-operative Education)

 หมวดวิชาการบริหารทัว่ ไป จํานวน 48 หน่วยกิต
 วิชาเอกบังคับ
จํานวน 36 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอกบังคับการตลาด
- กลุ่มวิชาเอกบังคับการบริ หารธุรกิจระหว่างประเทศ
- กลุ่มวิชาเอกบังคับการเงิน
- กลุ่มวิชาเอกบังคับการจัดการทรัพยากรมนุษย์
- กลุ่มวิชาเอกบังคับการจัดการ
- กลุ่มวิชาเอกบังคับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- กลุ่มวิชาเอกบังคับการจัดการโลจิสติกส์
 วิชาเอกเลือก
จํานวน 15 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอกเลือกการตลาด
- กลุ่มวิชาแอกเลือกการบริ หารธุรกิจระหว่างประเทศ
- กลุ่มวิชาเอกเลือกการเงิน
- กลุ่มวิชาเอกเลือกการจัดการทรัพยากรมนุษย์
- กลุ่มวิชาเอกเลือกการจัดการ
- กลุ่มวิชาเอกเลือกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- กลุ่มวิชาเอกเลือกการจัดการโลจิสติกส์

3 (3-0-6)
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6 (0-40-20)
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รหัสวิชา รายวิชา

หน่ วยกิต

เงื่อนไขก่อนเรีย น

(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)

BG301 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ 1
(Internship)
BG302 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ 2
(Internship)
BG303 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ 3
(Internship)
BG304 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ 4
(Internship)
BG305 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ 5
(Internship)
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หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่ วยกิต
ก. กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ 48 หน่ วยกิต
BA103 องค์ การและการจัดการ
3 (3-0-6)
(Organization and Management)
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองค์การ องค์ประกอบเเละสภาพแวดล้อมในการดําเนิ นงานขององค์การ ทักษะและหน้าที่
งานทางการจัดการ กระบวนทางการจัดการ การวางแผน การจัดองค์การ การชี้นาํ และ การควบคุม
BA201 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
(Principles of Marketing)
ความหมายและความสําคัญของแนวความคิดทางการตลาดยุคใหม่ต่อภาคธุ รกิจและเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมที่ มี
อิทธิ พลของการตลาดต่อระบบตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค การแบ่งส่ วนตลาด การกําหนดตลาดเป้าหมาย การวาง
ตําแหน่งสิ นค้าและบริ การในใจผูบ้ ริ โภค ส่ วนประสมการตลาด การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในส่ วนประสมทาง
การตลาด
BA205 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Business Finance)
บทบาท หน้าที่ และเป้ าหมายของการบริ หารทางการเงินของธุ รกิจ การวางแผนและการตัดสิ นใจด้านการเงินของ
ธุ รกิจ การจัดหาเงินทุน โครงสร้างทางการเงินและต้นทุนเงินทุน การตัดสิ นใจลงทุน การจัดทํางบประมาณลงทุน การบริ หาร
เงินทุนหมุนเวียน การวิเคราะห์ทางการเงิน นโยบายปันผล

BA206 ความเป็ นผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
(Entrepreneurship)
เเนวคิดโดยทัว่ ไปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ การเเสวงหาโอกาสเเละการค้นพบธุรกิจใหม่ การวิเคราะห์เเละประเมิน
โอกาสทางธุ รกิจ ผลกระทบของสภาพเเวดล้อมด้านเทคโนโลยีใหม่ การเเข่งขัน เเละโลกาภิวตั น์ที่มีต่อการประกอบธุ รกิจ การ
ประกอบธุรกิจสตาร์ ทอัพ การประเมินความเสี่ ยงเเละอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ การระดมเงินทุนเพื่อเริ่ มต้นธุรกิจ เเละการ
เก็บเกี่ยวผลตอบเเทนจากการประกอบธุรกิจ
BA207 การวิเคราะห์ เชิงปริมาณสํ าหรับธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Quantitative Analysis for Business)
เทคนิ คการตัดสิ นใจภายใต้ความไม่แน่นอน การโปรแกรมเชิงเส้นตรง ปั ญหาการขนส่ ง ปั ญหาการจัดสรรงาน การ
วิเคราะห์โครงข่ายงาน ตัวแบบสิ นค้าคงเหลือ ทฤษฎีเกม ทฤษฎีการรอคอย การจําลองสถานการณ์เบื้องต้น
BA208 พฤติกรรมองค์ การ
3 (3-0-6)
(Organizational Behavior)
แนวคิ ด ทฤษฏี ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ พฤติ ก รรมระดับ บุ ค คลได้แ ก่ การรั บ รู ้ การเรี ย นรู ้ บุ ค ลิ ก ภาพ ทัศ นคติ ค่ านิ ย ม
แรงจูงใจ ความพึงพอใจในการทํางาน พฤติกรรมระดับกลุ่ม ได้แก่ ภาวะผูน้ าํ กลุ่ม ทีมงาน การติดต่อสื่ อสาร การบริ หารความ
ขัดแย้ง อํานาจและการเมือง และ พฤติกรรมระดับองค์การ ได้แก่โครงสร้างองค์การ วัฒนธรรมองค์การ การเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาองค์การ
BA209 การภาษีอากร
3 (3-0-6)
(Taxation)
ลักษณะและหลักการของภาษีอากรซึ่ งรวมถึงภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการ
จัดเก็บภาษี ตามประมวลรั ษ ฎากร ได้แก่ ภาษี เงิ น ได้ ภาษี มู ลค่าเพิ่ ม ภาษี ธุ รกิ จเฉพาะและภาษี อื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ ธุ รกิ จ
โดยทัว่ ไป เช่น ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต รวมทั้งภาษีที่จดั เก็บโดยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
BA302 ระเบียบวิธีวจิ ัยทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Business Research Methodology)
ระเบียบวิธีวิจยั ทางธุ รกิจ กระบวนการทําวิจยั วิธีการจัดทําโครงร่ างของงานวิจยั และการเขียนโครงร่ างงานวิจยั การ
วิจยั เชิ งปริ มาณและเชิ งคุณภาพ การวิเคราะห์โดยใช้สถิติ แบบใช้พารามิเตอร์ และไม่ใช้พารามิเตอร์ วิธีการเขียนรายงานและ
เทคนิคการนําเสนองานวิจยั
BA303 การบริหารต้ นทุนเพื่อการตัดสิ นใจ
3 (3-0-6)
(Cost Management for Decision Making)
การนําข้อมูลทางการบัญชีมาใช้ในการวางแผน ตัดสิ นใจและการควบคุมการดําเนินงานของฝ่ ายบริ หาร โดยศึกษาถึง
การจําแนกต้นทุนในรู ปแบบต่างๆ แนวคิดเกี่ยวกับการบันทึกต้นทุนสิ นค้า การจัดสรรต้นทุน การวิเคราะห์ตน้ ทุนผสม การ
วิเคราะห์ตน้ ทุน-ปริ มาณ-กําไร การจัดทํางบกําไรขาดทุนตามวิธีตน้ ทุนผันแปรและต้นทุนรวม การใช้ขอ้ มูลต้นทุนเพื่อการ
ตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์ การจัดทํางบประมาณ การประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยใช้ตน้ ทุนมาตรฐาน การวัดผลการดําเนินงานตาม
ศูนย์ความรับผิดชอบ การกําหนดราคาโอน

BA304 การจัดการการปฏิบัตกิ าร
3 (3-0-6)
(Operations Management)
ลักษณะและความสําคัญของการบริ หารการจัดการการผลิต การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า การออกแบบสิ นค้า
และบริ การ การตัดสิ นใจด้านการผลิต การเลือกทําเลที่ต้ งั การวางผังโรงงาน การบริ หารโครงการ การจัดการห่ วงโซ่อุปทาน
การจัด การด้านคุ ณ ภาพ ระบบความปลอดภัยในโรงงาน ระบบการจัด ซื้ อ ระบบการควบคุ ม สิ น ค้าคงคลัง ระบบการ
บํารุ งรักษา การวางแผนความต้องการวัตถุดิบ ตัวแบบการขนส่ ง และการใช้โปรแกรมสั่งซื้ อเข้าช่วยในการจัดการด้านการ
ผลิต
BA402 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
(Strategic Management)
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมทางธุ รกิ จทั้งภายในและภายนอกเพื่อการตัดสิ นใจของ
ผูบ้ ริ หารในการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิ จ และ กลยุทธ์ในแต่ละระดับในองค์การ การวิเคราะห์ ถึงปั จจัยสําคัญที่ มีผลต่อการ
กําหนดกลยุทธ์ การนํากลยุทธ์ไปสู่ การปฏิบตั ิ การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์
AC914 หลักการบัญชี
3 (3-0-6)
(Principles of Accounting)
ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี แนวความคิดและวิธีการทางบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป รวมทั้ง
การจัดทํางบการเงินเพื่อแสดงผลการดําเนิ นงานและฐานะการเงินของธุ รกิจให้บริ การ ธุ รกิจซื้ อขายสิ นค้า ธุ รกิจอุตสาหกรรม
และวิธีการบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
EC915 เศรษฐศาสตร์ มหภาค
3 (3-0-6)
(Macroeconomics)
แนวความคิดและทฤษฎี ทางเศรษฐศาสตร์ มหภาค รายได้ประชาชาติ ระบบเศรษฐกิ จแบบปิ ดและแบบเปิ ด การค้า
ระหว่างประเทศและการเงินระหว่างประเทศ นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง ปั ญหาเศรษฐกิจบางประการ อาทิ เงินเฟ้ อ เงิน
ฝื ด การว่างงาน และมาตรการการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3 (3-0-6)
EC916 เศรษฐศาสตร์ จุลภาค
(Microeconomics)
แนวความคิ ดเกี่ ยวกับ อุ ป สงค์ อุ ป ทานและความยืด หยุ่น การตั้งราคาผลผลิ ต ทฤษฎี การบริ โภค ทฤษฎี ก ารผลิ ต
ประเภทของตลาด การประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาคในการตัดสิ นใจทางธุรกิจ
LW911 กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Business Law)
หลักทัว่ ไปของกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เรื่ องบุคคล ทรัพย์ นิติกรรม สัญญา หนี้ ละเมิด เอกเทศ สัญญาประเภทต่างๆ
และกฎหมายที่จาํ เป็ นต้องใช้ในทางธุ รกิจ รวมทั้งหลักกฎหมาย และวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดตั้ง อํานาจหน้าที่ การดําเนิ นงาน
และการเลิกประกอบธุรกิจของธุรกิจรู ปแบบต่างๆ โดยคํานึงถึงการมีจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
SC911 สถิตธิ ุรกิจ
3 (3-0-6)
(Business Statistics)
ความน่ าจะเป็ น ตัวแปรสุ่ ม การแจกแจงตัวอย่าง การสุ่ มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานในกรณี
ประชากรหนึ่ งกลุ่มและประชากรสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การทดสอบแบบไคสแควร์
และการวิเคราะห์ถดถอย

 กลุ่มวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์
 กลุ่มวิชาเอกบังคับการจัดการโลจิสติกส์ 36 หน่ วยกิต
BN201 ความรู้ พืน้ ฐานด้ านห่ วงโซ่ อุปทานและโลจิสติกส์
3 (3-0-6)
(Fundamental of Supply Chain and Logistics)
ความหมายและหลักการจัดการห่ วงโซ่ อุปทานและโลจิ สติกส์ ความสําคัญของห่ วงโซ่ อุปทานและโลจิ สติกส์ ต่อ
เศรษฐกิจและองค์กร การวางแผนระบบโลจิสติกส์ และห่ วงโซ่ อุปทาน ความสําคัญของการบริ หารจัดการลูกค้าและ ซัพ
พลายเออร์ การจัดการพัสดุและสิ นค้าคงคลัง การขนส่ ง การจัดซื้ อ การบรรจุ ภณ
ั ฑ์ การดําเนิ นงานควบคุมการปฏิ บตั ิงาน
แนวโน้มของโลจิสติกส์และห่ วงโซ่ อุปทานในระดับโลก รวมถึงองค์กรภาครัฐที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับงานโลจิสติกส์ ภายใน
ประเทศและระหว่างประเทศ
BN202 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
3 (3-0-6)
(Management Information Systems)
แนวคิดและโครงสร้างของระบบสารสนเทศในองค์การ การวิเคราะห์และออกแบบการพัฒนาระบบข้อมูล ความ
ต้องการใช้ขอ้ มูลเพื่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารและการจัดการองค์ความรู ้ การรักษาความปลอดภัยของสารสนเทศ การนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงและเหมาะสมกับการบริ หารองค์การ ทักษะการทํางานของ
ผูบ้ ริ หาร โครงสร้าง และวัฒนธรรมองค์การ นําไปสู่ การสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขัน ตลอดจนจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีสารสนเทศ
BN301 การจัดการสิ นค้ าคงคลัง
3 (3-0-6)
(Inventory Management)
ทฤษฎีและแนวปฏิบตั ิของการจัดการอุปสงค์และสิ นค้าคงคลัง ครอบคลุมถึงการพยากรณ์อุปสงค์ การวางแผน อุป
สงค์ การจัดการอุปสงค์ ประเภทของสิ นค้าคงคลัง ลักษณะของปั ญหาสิ นค้าคงคลัง ต้นทุนสิ นค้าคงคลัง ระบบการควบคุม
ระดับสิ นค้าคงคลัง การวัดการดําเนิ นงานสิ นค้าคงคลัง การตรวจนับสิ นค้าคงคลังในรู ปแบบต่างๆ การคํานวณจุดสั่งซื้ อและ
ปริ มาณการสั่งซื้ อที่เหมาะสม ระบบการจัดการสิ นค้าคงคลังแบบทันเวลา โมเดลในการตัดสิ นใจการจัดการสิ นค้าคงคลัง และ
กรณี ศึกษาในการจัดการสิ นค้าคงคลังต่างๆ
BN302 การจัดซื้อและการจัดหาระดับโลก
3 (3-0-6)
(Global Purchasing)
ประเด็นและวิธีการเกี่ยวกับการจัดซื้ อและการจัดหา บทบาทของการจัดซื้ อและจัดหาในการบริ หารห่ วงโซ่ อุปทาน
การตัดสิ นใจต่างๆ ในการจัดซื้ อ การพัฒนากลยุทธ์ในการจัดซื้ ออย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การวางแผนการจัดซื้ อ ขั้นตอนในการ
จัดซื้ อ การคัดเลือกผูจ้ ดั หา การบริ หารความสัมพันธ์กบั คู่คา้ การรู ้จกั และจัดหาสิ นค้าจากแหล่งต่างๆ ทัว่ โลก เทอมการค้าใน
การจัดซื้ อได้แก่ Incoterm เป็ นต้น การจัดซื้ อแบบอิเล็กทรอนิกส์ กลยุทธ์การจัดซื้ อ และการนําเสนอกรณี ศึกษาต่างๆ
BN303 การบริหารคลังสิ นค้ า
3 (3-0-6)
(Warehouse Management)
ทฤษฎี แ ละแนวปฏิ บ ัติ ข องคลัง สิ น ค้า ในสภาพแวดล้อ มธุ ร กิ จ ปั จ จุ บ ัน ประเภทของคลัง สิ น ค้า กิ จ กรรมใน
กระบวนการต่างๆในคลังสิ นค้า ตั้งแต่ การรับสิ นค้าเข้า การจัดเก็บ การเติมเต็มสิ นค้า การหยิบสิ นค้า การบรรจุ หีบห่ อ การ
จัดการคลังสิ นค้า บทบาทของศูนย์กระจายสิ นค้า การบริ หารงานศูนย์กระจายสิ นค้า การเลือกทําเลที่ ต้ งั การนําคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในคลังสิ นค้าและศูนย์กระจายสิ นค้า การวัดผลการดําเนินงานภายในคลังสิ นค้า

BN304 การขนส่ งและการกระจายสิ นค้ า
3 (3-0-6)
(Freight Transport and Distribution)
บทบาท หน้าที่ ของการขนส่ งและการกระจายสิ นค้าที่มีต่อการค้าภายในประเทศและต่างประเทศ ทฤษฎี และแนว
ปฏิบตั ิการบริ หารและการจัดการการขนส่ งและการกระจายสิ นค้า ศึกษาและวิเคราะห์จุดเด่นและจุดอ่อนของการขนส่ งและการ
กระจายสิ นค้าในรู ปแบบต่างๆ แนวคิดเรื่ องการขนส่ งต่อเนื่ องหลายรู ปแบบ ขั้นตอนการดําเนิ นงานเกี่ ยวกับการขนส่ งและ
กระจายสิ นค้า หลักการและรู ปแบบการกระจายสิ นค้า เงื่อนไขทางการค้าและเอกสารที่เกี่ยวกับการขนส่ ง การพิจารณาปั จจัย
ทางการเงิ นเกี่ ยวกับการขนส่ งและการกระจายสิ นค้า เพื่อการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ ผลผลิต และลดต้นทุ นการขนส่ งโดยรวม
รวมทั้งการวัดผลการดําเนินงานการขนส่ ง
BN306 การจัดการห่ วงโซ่ อุปทานแบบลีนและอไจล์
3 (3-0-6)
(Lean & Agile supply Chain)
หลักการพื้นฐานสําคัญของการบริ หารจัดการโลจิสติกส์ แบบลีนและอไจล์ การประยุกต์ใช้หลักการบริ หารจัดการ
แบบลีนและอไจล์ ในงานด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน การจัดการห่วงโซ่อุปทานให้มีความคล่องตัวและมีความยืดหยุน่
สู ง การระบุคุณค่าสู่ ลูกค้า การระบุสายธารคุณค่า การปรับปรุ งแก้ไขอย่างต่อเนื่องเพื่อไปสู่ ความเป็ นเลิศในการปฏิบตั ิงาน การ
ใช้หลักการของลีนและอไจล์บูรณาการกับการพัฒนาคน เทคโนโลยี กระบวนการสิ นค้า และสร้างองค์กรที่มีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผลสู ง กรณี ศึกษาองค์กรแบบลีนและอไจล์ที่ประสบความสําเร็ จ
BN309 การจัดการการนําเข้ าส่ งออก
3 (3-0-6)
(Import-Export Management)
ความสําคัญ ของการนําเข้าส่ งออก ลัก ษณะผูป้ ระกอบการธุ ร กิ จ นําเข้าส่ งออก เงื่ อ นไขทางการค้า ขั้น ตอนและ
กระบวนการนําเข้าส่ งออก ตลอดจนระเบียบพิธีการศุลกากร การทําข้อตกลง-สัญญาการค้าระหว่างประเทศ วิธีและรู ปแบบการ
เสนอราคา การจัดเตรี ยมเอกสารเพื่อการส่ งออกและนําเข้า การชําระเงินโดยการเปิ ด L/C เงื่อนไขราคาและการส่ งมอบสิ นค้า
การจัดการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศ (ส่ งออก-นําเข้า) รวมถึงมาตรการส่ งเสริ มการส่ งออกทางด้านภาษี
BN402 เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสํ าหรับห่ วงโซ่ อุปทานและโลจิสติกส์
3 (3-0-6)
(Information Technology and Innovation for Supply Chain and Logistics)
ระบบสารสนเทศเทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับโลจิ สติ กส์ และการจัดการห่ วงโซ่ อุปทาน การเก็บข้อมูลด้วย
มาตรฐานบาร์ โ ค้ด และ อาร์ เอฟไอดี ระบบการติ ด ตามและสอบกลับ ที่ ม าของผลิ ต ภัณ ฑ์ การแลกเปลี่ ย นข้อ มู ล ทาง
อิเล็กทรอนิ กส์เพื่อส่ งเสริ มความร่ วมมือในระบบห่ วงโซ่ อุปทาน ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการและการตัดสิ นใจใน
กิ จ กรรมโลจิ ส ติ ก ส์ ระบบพาณิ ช ย์อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ สํ า หรั บ การบริ ห ารงานด้า นโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน บริ ก าร
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ การนําเสนอแนวคิดนวัตกรรมรวมถึงนําเสนอกรณี ศึกษา
BN403 สั มมนาทางด้ านโลจิสติกส์
3 (3-0-6)
(Seminar in Logistics Management)
บูรณการความรู ้ทางด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานภายใต้บริ บทของหัวข้อที่เป็ นที่สนใจในปั จจุบนั พัฒนาทักษะ
ในการวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาทางด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน โดยการใช้มุมมองแบบองค์รวม

BN406 การวางแผนกลยุทธ์ โลจิสติกส์ และห่ วงโซ่ อุปทาน
3 (3-0-6)
(Strategic Planning for Logistics and Supply Chain)
เครื่ องมือในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และปั จจัยภายในองค์กร หลักการ ขั้นตอน การทําแผน และเทคนิค
ของการบริ หารจัดการกิจกรรมโลจิสติกส์ และห่ วงโซ่ อุปทาน การวางแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันของธุรกิจ รวมถึงการกําหนดยุทธวิธีและแผนการดําเนินการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ การประเมินแผน การ
เลื อ กใช้ดชั นี ช้ ี วดั สมรรถภาพที่ เหมาะสมเพื่ อให้ส ามารถวิเคราะห์ ติ ดตามและวินิจฉัยผลการดําเนิ นงานของแผนกลยุท ธ์
การศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ กรณี ตวั อย่างการวางแผนกลยุทธ์ทางด้านโลจิ สติกส์ และห่ วงโซ่ อุปทานที่ ประสบ
ความสําเร็ จ
BN300 การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ
3 (0-40-0)
(Internship)
เงื่อนไข: ลงทะเบียนไม่ ตาํ่ กว่ า 90 หน่ วยกิต
การทํางานจริ งในหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องกับงานทางโลจิ สติกส์ และห่ วงโซ่ อุปทาน เป็ นเวลาอย่างน้อย 450 ชัว่ โมง
พร้อมทั้งจัดทํารายงานเกี่ยวกับงานที่ทาํ เพื่อนําเสนอ
 กลุ่มวิชาเอกเลือก 15 หน่ วยกิต
BN307 การค้ าระหว่ างประเทศและนโยบายทางการค้ า
3 (3-0-6)
(International Trade and Policy)
ทฤษฎี ท างการค้าและนโยบายทางการค้าระหว่างประเทศ ความสําคัญ ของการค้าระหว่างประเทศต่อการพัฒ นา
เศรษฐกิ จ การลงทุนและการถ่ายโอนเทคโนโลยีระหว่างประเทศ บทบาทขององค์กรการค้าระหว่างประเทศ ข้อตกลงและ
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ความร่ วมมือทางเศรษฐกิจและการเปิ ดเสรี ทางการค้า เขตการค้าเสรี ต่างๆ โดยมุ่งเน้นในความ
ร่ วมมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
BN401 กฎหมายขนส่ ง
3 (3-0-6)
(Transportation Law)
หลักการทัว่ ไปของกฎหมายขนส่ ง อนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ ง กฎหมายของการขนส่ งรู ปแบบต่างๆ ตลอดจน
กฎหมายไทยในเรื่ องดังกล่าวและข้อสัญญาในการขนส่ ง และความรับผิดชอบของผูข้ นส่ ง
BN404 การบริหารความเสี่ ยงและการประกันภัย
3 (3-0-6)
(Risk Management and Insurance)
ความเสี่ ย งภัย ในการดําเนิ น งานโลจิ ส ติ ก ส์ ประเภทของความเสี่ ย งการ การวิ เคราะห์ ค วามเสี่ ย ประกัน ภัย ใน
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยสิ นค้า ประกันภัยผูข้ นส่ ง และการประกันภัยที่มีผลกระทบต่อสาธารณะ
ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ขอบเขตการคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้อง การศึกษาของการรวมกลุ่ม
ของผูป้ ระกอบการสายเดินเรื อเพื่อการบริ หารจัดการความเสี่ ยง

BN405 การเป็ นผู้ประกอบการด้ านโลจิสติกส์
3 (3-0-6)
(Entrepreneurship in Logistics)
หลักพื้นฐานการเป็ นผูป้ ระกอบการ รู ปแบบของการประกอบธุ รกิจ บทบาทหน้าที่ของธุ รกิจ โอกาสและอุปสรรค
สําหรับธุ รกิจโลจิสติกส์ ในยุคปั จจุบนั แนวคิดเกี่ยวกับการเป็ นผูป้ ระกอบการที่ดี แนวทางการเริ่ มต้นธุ รกิจ การวางแผน การ
จัดการ การหาแหล่งเงินทุนของการจัดตั้งธุรกิจทางด้านโลจิสติกส์ การจัดทําแผนธุ รกิจที่มีประสิ ทธิ ภาพ นําเสนอกรณี ศึกษาที่
เกี่ยวข้อง
BN407 การจัดการสิ นค้ าอันตราย
3 (3-0-6)
(Dangerous Goods Management)
ความหมายของสิ นค้าอันตราย การจัดเก็บ และการจัดการสิ นค้าอันตราย ความรับผิดชอบของผูข้ นส่ งและตัวแทน
การขนส่ ง ข้อจํากัดการขนส่ งสิ นค้าอันตราย การแยก และการแสดงประเภทสิ นค้าอันตราย การบรรจุหีบห่อ และบรรจุภณ
ั ฑ์ที่
เป็ นไปตามมาตรฐาน การปิ ดป้ าย ตี ต รา และการจํากัด จํานวน การขนส่ งวัส ดุ กัม มัน ตรั งสี การบรรทุ ก การจัด เก็บ การ
ตรวจสอบอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากสิ นค้าอันตรายและการกําจัดสารพิษจากสิ นค้าอันตราย รวมถึงการปฏิบตั ิกรณี ฉุกเฉิ น
BN408 โลจิสติกส์ เพื่อความยัง่ ยืน
3 (3-0-6)
(Sustainable Logistics)
หลักการและวิธีปฏิ บ ัติเกี่ ยวกับแนวความคิ ดด้านโลจิ สติ กส์ เพื่อความยัง่ ยืน การจัดการห่ วงโซ่ อุปทานแบบกรี น
กลยุทธ์การจัดการโลจิ สติกส์ยอ้ นกลับ การจัดการผลิตภัณฑ์ภายในโซ่ อุปทานและผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม การสร้างสรรค์
นวัตกรรมโลจิสติกส์เพื่อสิ่ งแวดล้อม เพื่อเพิ่มโอกาสการแข่งขันทางด้านธุ รกิจโลจิสติกส์ ในปั จจุบนั ได้แก่ พลังงานทดแทน
นวัตกรรมทางด้านพลังงาน กฎหมายด้านสิ่ งแวดล้อม และการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างยัง่ ยืน เป็ นต้น
BN409 ดิจิทลั โลจิสติกส์
3 (3-0-6)
(Digital Logistics)
ประเภทและลักษณะของแพลทฟอร์มหรื อซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการทําดิจิตอลโลจิสติกส์ แพลทฟอร์มในการเชื่อมโยง
E-Logistics กับ ธุรกิจยุคดิจิทลั การศึกษาการรวมกลุ่มของผูบ้ ริ โภคผ่านช่องทางดิจิทลั การจัดการอุปสงค์ของลูกค้าในตลาด
ผ่านทางสื่ อดิจิทลั การผสมผสานรู ปแบบแอปพลิเคชันเพื่อนํามาใช้ในการจัดการโลจิสติกส์
BN410 ความรู้ เบื้องต้ นธุรกิจพาณิชยนาวี
3 (3-0-6)
(Principles of Maritime Business)
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการค้าการขนส่ งระหว่างประเทศทางทะเลและและอุตสาหกรรมพาณิ ชยนาวี และเส้นทางการ
เดินเรื อและการดําเนิ นธุ รกิจเรื อพาณิ ชย์ทวั่ โลก ตลาดเรื อพาณิ ชย์ของโลก ต้นทุนการขนส่ งทางพาณิ ชยนาวี ค่าระวางเรื อและ
ค่าธรรมเนี ยมต่างๆตัวแทนเรื อ ผูร้ ับจัดการขนส่ ง ผูใ้ ห้บริ การด้านโลจิ สติกส์ การจองระวางเรื อเพื่อการขนส่ งสิ นค้าระหว่าง
ประเทศ การเช่าเรื อและการจัดหาเรื อ เอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้องในธุรกิจพาณิ ชยนาวี
BN411 การจัดการธุรกิจขนส่ งทางเรื อ
3 (3-0-6)
(Shipping Management)
ความเป็ นมาบทบาทและความสําคัญของการจัดส่ งสิ นค้าทางเรื อ ประเภทสิ นค้า ประเภทของเรื อ การบริ การขนส่ ง
ทางเรื อ การเช่าเรื อ ค่าระวางและค่าระวางล่วงหน้า ใบตราส่ ง (B/L) กระบวนการขนส่ งทางเรื อและการขนถ่ายสิ นค้าขึ้นลง
เรื อ การจัดการในเรื อและการจัดการบนฝั่ง อนุ สัญญาระหว่างประเทศทางทะเล ความรู ้เกี่ยวกับการค้าและความเปลี่ยนแปลง
ของระบบเศรษฐกิจโลกที่มีผลกระทบต่อความต้องการการขนส่ งทางทะเลและท่าเรื อ การจัดการขนส่ งต่อเนื่องหลายรู ปแบบ

BN412 การปฎิบัติการท่ าเรื อ
3 (3-0-6)
(Port Operations)
ความสําคัญของท่าเรื อ ประเภทการจัดการท่าเรื อ ประเภทของท่าเรื อ ระบบสาธารณู ปโภคพื้นฐานของท่าเรื อ วิธีการ
คัดเลือกที่ต้ งั ของท่าเรื อ การวัดปะสิ ทธิ ภาพท่าเรื อ ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมจากท่าเรื อ การจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อมของโครงการประเภทท่าเรื อ การพัฒนาท่าเรื ออย่างยัง่ ยืน สิ่ งแวดล้อม สุ ขภาพและความปลอดภัย การรักษาความ
ปลอดภัยท่าเรื อและการจัดการในภาวะฉุกเฉิ น
BN413 หลักการเบื้องต้ นการจัดการขนส่ งสิ นค้ าทางอากาศ
3 (3-0-6)
(Principles of Air Cargo Management)
หลัก การจัด การและองค์ ก ารการบิ น โครงสร้ า งอุ ต สาหกรรมการบิ น อุ ต สาหกรรมการขนส่ ง ทางอากาศ
อุตสาหกรรมการท่าอากาศยาน การจัดการคลังสิ นค้าทางอากาศ กฎระเบี ยบทางการบิ น กฎหมายและบังคับทางการบิ น
ระหว่างประเทศ การจัดการทรัพยากรบุคคลด้านการบิน การจัดการบริ การจราจรการเดินอากาศ อํานาจความรับผิดชอบและ
หน้าที่ ข องหน่ วยงานด้านการขนส่ งทางอากาศ นิ รภัยการบิ น เขตปลอดอากร ประเภทของอาคารคลังสิ น ค้าทางอากาศ
มาตรฐานคลังสิ นค้าทางอากาศ
BN414 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการขนส่ งสิ นค้ าทางอากาศ
3(3-0-6)
(Technology and Innovation for Air Cargo)
การนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในระบบการการจัดการพัสดุและสิ นค้าทางการบิน กระบวนการการเคลื่อนย้ายและ
ขนถ่ายสิ นค้า บรรจุภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ทนั สมัยในการขนถ่ายสิ นค้าภายในและนอกอาคารคลังสิ นค้าท่าอากาศยาน
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการวางแผนการจัดส่ งสิ นค้าให้ทนั เวลา การออกแบบและสร้างนวัตกรรมเพื่อการขนส่ งเพื่อนํามาใช้ใน
การกระจายสิ นค้าทางอากาศแบบครบวงจร
BN415 การจัดการการขนส่ งสิ นค้ าและผู้โดยสาร
3 (3-0-6)
(Air Carrier Passenger and Cargo Management)
แนวคิดการจัดการห่ วงโซ่ อุปทานและโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมการบิน การจัดการและการปฏิบตั ิการสิ นค้าขนส่ ง
ทางอากาศ โครงสร้างของอุตสาหกรรมสิ นค้าขนส่ งทางอากาศ ใบตราส่ งทางอาการ อัตราค่าระวางสิ นค้าขนส่ งทางอากาศ
มาตรฐานและเอกสารสิ นค้าขนส่ งทางอากาศ การจัดการสายการบิน การจัดกําหนดการสายการบิน การปฎิบตั ิการบินและการ
บริ หารลูกเรื อสายการบิน การจัดการสิ นค้าและผูโ้ ดยสารภาคพื้นดิน การจัดการสิ นค้าและผูโ้ ดยสารบนเครื่ อง จุดสมดุลและ
การกระจายนํ้าหนักบรรทุก อนุสัญญาการขนส่ งทางอากาศ การทํารายได้ของสายการบินให้มากที่สุด การจัดการการตั้งราคา
และรายได้
BN416 การจัดการโลจิสติกส์ ในธุรกิจค้ าปลีก
3 (3-0-6)
(Logistics Management in Retail Business)
บทบาทและหน้าที่ความสําคัญของการจัดการโลจิสติกส์ต่อการค้าปลีกและการค้าส่ ง การจัดการองค์กรการค้าปลีก
และการค้าส่ ง พื้นฐานการดําเนิ นงานการค้าปลีก ประเภทของร้านค้าปลีก การจัดหาและการจัดซื้ อผลิตภัณฑ์ การกําหนด
ราคา ช่ องทางการกระจายสิ นค้าและจัดจําหน่ าย การจัดการความสัมพันธ์กบั ซัพพลายเออร์ การจัดการความสัมพันธ์ กบั
ผูบ้ ริ โภคสุ ดท้าย การเลือกทําเลที่ ต้ งั และการออกแบบชั้นวางสิ นค้า การบริ หารเส้นทางการจัดส่ งและต้นทุ นค่าขนส่ ง การ
จัดการหมวดหมู่สินค้า การตกแต่งและการแสดงสิ นค้า แนวโน้มการจัดการการค้าปลีกและค้าส่ งในอนาคต

BN417 กลยุทธ์ การจัดการโลจิสติกส์ ในธุรกิจค้ าปลีก
3 (3-0-6)
(Logistics Management Strategy in Retail Business)
กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์ในตลาดเป้ าหมายของผูค้ า้ ปลีก รู ปแบบการจัดการโลจิ สติกส์ ที่ผูค้ า้ ปลีกวางแผนที่จะ
ดําเนินการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผบู ้ ริ โภคในตลาดเป้าหมาย การสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันอย่างยัง่ ยืน
BN418 การวิเคราะห์ โลจิสติกส์ ในธุรกิจค้ าปลีก
3 (3-0-6)
(Logistics Analysis in Retail Business)
การใช้เครื่ องมือเพื่อวิเคราะห์และวางแผนธุ รกิจโลจิสติกส์ในธุรกิจค้าปลีก การพิจารณาปั จจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อ
ธุรกิจค้าปลีก การวิเคราะห์ปัญหาการบริ หารธุ รกิจการค้าปลีกสมัยใหม่ การนําผลวิจยั มาใช้ประโยชน์ในการบริ หารกิจการค้า
ปลีก และกรณี ศึกษา
BN419 การจัดการขนส่ งทางราง
3 (3-0-6)
(Railway Management)
ความรู ้ พ้ื น ฐานระบบการขนส่ งทางราง การดําเนิ น งานขนส่ งทางรางในประเทศต่างๆ ข้อดี และข้อเสี ยในแต่ละ
รู ปแบบ รู ปแบบรางรถไฟโครงสร้างอุตสาหกรรมระบบรางในประเทศไทย และประเทศอื่นๆ การดําเนิ นงานขนส่ งทางราง
กระบวนการวางแผนการดําเนินงาน สถานีและจุดเปลี่ยนถ่าย การส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม การเชื่อมต่อระบบรางกับระบบ
การขนส่ งอื่นๆ และธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการขนส่ งทางราง
BN420 การจัดการขนส่ งทางถนน
3 (3-0-6)
(Land Transport Management)
ศึ ก ษาวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล การขนส่ ง การวางแผนจัด ระเบี ย บการขนส่ ง เส้ น ทางการเดิ น รถ เงื่ อ นไขเกี่ ย วกับ การ
ประกอบการขนส่ ง ข้อกฎหมายระเบี ยบข้อบังคับทางถนน การขนส่ งสิ นค้าทางรถบรรทุ ก การขนส่ งสิ นค้าผ่านแดน การ
ดําเนินกิจการขนส่ งทางถนน เอกสารและพิธีการขนส่ งสิ นค้าผ่านแดน
BN800 สหกิจศึกษา
6 (0-40-20)
(Co-operative Education)
การปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการอย่างมีระบบ ตามสาขาวิชาที่ ศึกษาเป็ นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ในฐานะ
พนักงานชัว่ คราว นักศึกษาจะต้องเข้ารับการเตรี ยมความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ และการปฏิ บตั ิตนในสังคม การทํางาน
รวมทั้งดําเนิ นการตามขั้นตอนของสหกิจศึกษาที่มหาวิทยาลัยกําหนด การปฏิบตั ิงานและการประเมินผล อยูภ่ ายใต้การกํากับ
ดูแลของอาจารย์ ที่ปรึ กษาของสาขาวิชา และพนักงานที่ปรึ กษาที่สถานประกอบการมอบหมาย
 กลุ่มวิชาการบริหารทัว่ ไป จํานวน 48 หน่วยกิต
 วิชาเอกบังคับ
จํานวน 36 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอกบังคับการตลาด
- กลุ่มวิชาเอกบังคับการบริ หารธุรกิจระหว่างประเทศ
- กลุ่มวิชาเอกบังคับการเงิน
- กลุ่มวิชาเอกบังคับการจัดการทรัพยากรมนุษย์
- กลุ่มวิชาเอกบังคับการจัดการ
- กลุ่มวิชาเอกบังคับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- กลุ่มวิชาเอกบังคับการจัดการโลจิสติกส์

 กลุ่มวิชาเอกเลือก จํานวน 15 หน่วยกิต
 วิชาเอกเลือก
จํานวน 15 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอกเลือกการตลาด
- กลุ่มวิชาแอกเลือกการบริ หารธุรกิจระหว่างประเทศ
- กลุ่มวิชาเอกเลือกการเงิน
- กลุ่มวิชาเอกเลือกการจัดการทรัพยากรมนุษย์
- กลุ่มวิชาเอกเลือกการจัดการ
- กลุ่มวิชาเอกเลือกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- กลุ่มวิชาเอกเลือกการจัดการโลจิสติกส์
BG301 การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ 1
3 (0-40-0)
(Internship)
การทํางานจริ งในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านการบริ หารธุรกิจ เป็ นเวลาอย่างน้อย 450 ชัว่ โมง พร้อมทั้ง
จัดทํารายงานเกี่ยวกับงานที่ทาํ เพื่อนําเสนอ
BG302 การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ 2
3 (0-40-0)
(Internship)
การทํางานจริ งในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านการบริ หารธุรกิจ เป็ นเวลาอย่างน้อย 450 ชัว่ โมง พร้อมทั้ง
จัดทํารายงานเกี่ยวกับงานที่ทาํ เพื่อนําเสนอ
BG303 การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ 3
3 (0-40-0)
(Internship)
การทํางานจริ งในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านการบริ หารธุรกิจ เป็ นเวลาอย่างน้อย 450 ชัว่ โมง พร้อมทั้ง
จัดทํารายงานเกี่ยวกับงานที่ทาํ เพื่อนําเสนอ
BG304 การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ 4
3 (0-40-0)
(Internship)
การทํางานจริ งในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านการบริ หารธุรกิจ เป็ นเวลาอย่างน้อย 450 ชัว่ โมง พร้อมทั้ง
จัดทํารายงานเกี่ยวกับงานที่ทาํ เพื่อนําเสนอ
BG305 การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ 5
3 (0-40-0)
(Internship)
การทํางานจริ งในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านการบริ หารธุรกิจ เป็ นเวลาอย่างน้อย 450 ชัว่ โมง พร้อมทั้ง
จัดทํารายงานเกี่ยวกับงานที่ทาํ เพื่อนําเสนอ

