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คณะวิทยำกำรจัดกำร 
ภำควิชำบริหำรธุรกิจ  สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์ 

 
460-101 3(3-0-6) 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ  
(Introduction to Business) 

การประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ  แนวคิดการ
จัดการทางธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการการ
ด าเนินงาน การตลาด การบัญชี  การเงิน  ธุรกิจระหว่าง
ประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับส่ิงแวดล้อมทางธุรกิจ  
จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 

Types of business; business management 
concepts; human resource management; operation 
management; marketing; accounting; finance; international 
business; relationship between businesses and business 
environment; business ethics 

 
460-103 3(3-0-6) 
หลักการตลาด    
(Principles of Marketing) 

ความหมายและขอบเขตของการตลาด ปรัชญาและ
แนวคิดที่ส าคัญทางการตลาด กระบวนการทางการตลาด 
สภาพแวดล้อมทางการตลาด  ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับ
พฤติกรรมผู้บริโภคและการวิจัยทางการตลาด  การแบ่งส่วน
ตลาด การก าหนดตลาดเป้าหมาย และการวางต าแหน่งทางการ
ตลาด การพัฒนาส่วนประสมการตลาด และประเด็นทางการ
ตลาดที่น่าสนใจ 

Definitions and scopes of marketing; important 
marketing concepts and philosophies; marketing process; 
marketing environment; fundamental knowledge of consumer 
behavior and marketing research; market segmentation, 
targeting, and positioning; marketing mix development; and 
interesting marketing issues 
 
 
 
 

460-104 3(3-0-6) 
หลักการเงิน    
(Principles of Finance) 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 464-111 หลักการบัญชีขั้นต้น  
Prerequisite : 464-111 Principles of Accounting 

เป้าหมายและหน้าที่ทางการเงิน  การวิเคราะห์งบ
การเงิน  การวางแผนและพยากรณ์ทางการเงิน การบริหาร
เงินทุนหมุนเวียน งบประมาณเงินทุน แหล่งเงินทุนและต้นทุน
เงินทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

Financial objectives and responsibilities; financial 
statement analysis; financial planning and forecasting; 
working capital management; capital budgeting; sources of 
funds and cost of capital; dividend policy 
 
460-105 3(3-0-6) 
สถิติธุรกิจและการประยุกต์ใช้    
(Business Statistics and Applications) 

เครื่องมือมูลฐานทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่
ส่วนกลาง การวัดต าแหน่ง การวัดการกระจาย โค้งปกติ วิธีการ
เก็บตัวอย่าง ทฤษฎีความน่าจะเป็น การแจกแจงการสุ่มตัวอย่าง 
ช่วงแห่งความเช่ือมั่น การทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ การ
วิเคราะห์อนุกรมเวลา สหสัมพันธ์และการถดถอยเชิงเส้นอย่าง
ง่าย การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบไคก าลังสอง 
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติช่วยในการวิเคราะห์ และ 
น าเสนอข้อมูล 

Fundamental tools for statistics; measures of  
central tendency; measures of  location; measures of  
dispersion; normal curve; sampling method; probability 
theory; sampling distribution; confidence interval; statistical 
hypothesis testing; time series analysis; correlation and 
simple regression; analysis of variance; Chi-square testing ; 
statistical packages for data analysis and presentation 
 
 



460-106 3(3-0-6) 
หลักการจัดการธุรกิจ     
(Principles of Business Management) 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน :460-101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ  
Prerequisite : 460-101  Introduction to Business 

ลักษณะขององค์กรธุรกิจ หน้าที่และบทบาทของ
ผู้บริหาร การจัดการให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพในการท างาน 
ความรับผิดชอบต่อสังคม การจูงใจ การส่ือสารและการ
ตัดสินใจ กระบวนการจัดการโดยเน้นการวางแผน การจัด
องค์กร การช้ีแนะและการควบคุม พฤติกรรมองค์กร การ
ท างานเป็นทีม ภาวะผู้น า   

Characteristics of business organization; 
manager’s role and duties; effective management for business 
firms; corporate social responsibility; motivation, 
communication and decision making; management process 
focusing on planning, organizing, leading and controlling; 
organizational behavior; teamwork; leadership 

 
460-107 3(2-2-5) 
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทางธุรกิจ     
(Software Applications in Business) 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย และ
ฐานข้อมูลเบื้องต้น จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 
ได้แก่ ซอฟต์แวร์ประมวลผลค า ซอฟต์แวร์ตารางค านวณ 
ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล ซอฟต์แวร์ส่ือผสม ซอฟต์แวร์การ
น าเสนอ ซอฟต์แวร์ทางสถิติเบื้องต้น และการสร้างเว็บไซต์
พื้นฐาน  

 Fundamentals for information technology and 
communications, hardware, software; network systems and 
primary database; ethics in information technology; effective 
usage of software applications in business: word processing 
software, spreadsheet software, database management 
software, multimedia software, presentation software, basic 
statistical analysis software and basic website development 
 
 
 
 

460-201 3(3-0-6) 
กฎหมายธุรกิจ      
(Business Law) 

บทบัญญัติของกฎหมายที่ส าคัญในทางธุรกิจ
เกี่ยวกับบุคคล นิติบุคคล (ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด  บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด) นิติกรรม สัญญา (ซ้ือ
ขาย ขายฝาก เช่าทรัพย์ เช่าซ้ือ ยืมใช้ส้ินเปลือง ยืมใช้คงรูป จ้าง
แรงงาน จ้างท าของ เช็ค ค้ าประกัน จ านอง จ าน า) นิติเหตุ 
(ละเมิด จัดการงานนอกส่ัง ลาภมิควรได้)  

Legal provisions on the aspects of business 
administration, which related to natural persons, juristic 
persons (general partnerships, limited partnerships, limited 
companies, public limited companies), juristic acts, contracts 
(sale, sale with right of redemption, hire of property, hire-
purchase, loan for consumption, loan for use, hire of services, 
hire of work, cheques, suretyship, mortgage, pledge), legal 
causes (wrongful acts, management of affairs without 
mandate, undue enrichment)  
 
460-203 3(3-0-6) 
การจัดการด าเนินงาน      
(Operations Management) 

การน าทฤษฎีและเครื่องมือทางคณิตศาสตร์มาใช้
ในการวางแผนทางธุรกิจ และตัดสินใจแก้ปัญหา การวิเคราะห์
เพื่อการตัดสินใจ  ระบบการด าเนินงาน เทคนิคการพยากรณ์ 
การออกแบบระบบ การวางแผนและการควบคุมการผลิต การ
ควบคุมคุณภาพ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

Implementation of mathematical theories and 
tools for business planning and decision making for problem 
solving; analysis for decision making; operation systems; 
forecasting techniques; systems design; manufacturing 
planning and control; quality control; supply chain 
management  
 
460-204 3(2-2-5) 
การติดต่อส่ือสารทางธุรกิจ                   
(Business Communication) 

องค์ประกอบและรูปแบบของการติดต่อส่ือสาร
ทางธุรกิจ บุคลิกภาพและทักษะในการติดต่อส่ือสารทั้งการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียน การเขียนเอกสารและรายงาน



ทางธุรกิจ การน าเสนอทางธุรกิจ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ทางธุรกิจ จริยธรรมการติดต่อ ส่ือสาร การส่ือสารข้าม
วัฒนธรรม เทคโนโลยีการติดต่อส่ือสารทางธุรกิจ  

Components and forms of business 
communication; personality and communication skills: 
listening, speaking, reading, and writing; writing business 
documents and business report; business presentation; 
publicize information; communication ethics; cross-cultural 
communication; business communication technologies  
 
460-400 1(0-0-3) 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1  
(Co-Curricular Activities I) 

 การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้  เน้น
ประโยชน์สังคมและประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง  
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกสาธารณะ การท างานเป็น
ทีมทั้งในสาขาวิชาและหรือระหว่างสาขาวิชา ภายใต้ค าแนะน า
ของอาจารย์ที่ปรึกษา  

 Activities integrating body of knowledge 
emphasizing those activities for the benefits of society and 
mankind as first priority; cultivating  morals, ethics and 
public mind;  team working within and/or across disciplines  
under the supervision of advisors 
 
460-401 3(3-0-6) 
การจัดการเชิงกลยุทธ ์     
(Strategic Management) 
เงื่อนไขการลงทะเบียนเรียน  : มีจ านวน
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต และเรียนรายวิชาแกน
ครบทุกวิชา 
Condition of Registration : Having at Least a Total of 105 
Credits and Completing all Core Courses 

การจัดการที่มีวัตถุประสงค์ระยะยาว การวาง
นโยบาย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน 
จุดเด่นจุดด้อยของกิจการ การก าหนดกลยุทธ์ในระดับต่าง ๆ 
การปฏิบัติการเกี่ยวกับการตลาด  การเงิน  การผลิต  การ
ประเมินผลและการควบคุม กรณีศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา
ธุรกิจ การวางแผนและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ 

Management with long-term objectives; policy 
planning; external and internal environmental scanning; 

business strengths and weaknesses; strategy formulation for 
different levels; implementation in marketing, production, 
finance, and operations; evaluation and control; case studies 
for business development, strategic planning and decision 
making  
 
464-111 3(3-0-6)   
หลักการบัญชีขั้นต้น   
(Principles of Accounting) 

ประวัติ ความหมาย แนวคิด และวัตถุประสงค์ของ
การบัญชี  ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี  กรอบแนวคิด
ส าหรับการรายงานทางการเงิน พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.
2543 หลักการบัญชีคู่ การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป  
และสมุดรายวันเฉพาะ  การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท  
บัญชีคุมและบัญชีย่อย  การจัดท างบทดลอง  การปรับปรุง
บัญชีและการปิดบัญชี การจัดท ากระดาษท าการ การจัดท างบ
การเงินส าหรับกิจการให้บริการ กิจการซ้ือขายสินค้า  และ
กิจการอุตสาหกรรม  ระบบเงินสดย่อย   ภาษีมูลค่าเพิ่ม  และ
ระบบใบส าคัญ 

 History, definition, concepts, and objectives of 
accounting; advantages of accounting  information;  
conceptual framework for financial reporting; 
ACCOUNTING ACT B.E.2543; double-entry  accounting; 
transaction recording  in  general journal and special  journal; 
posting; controlling accounts and subsidiary ledgers; 
adjusting and  closing entries; trial balance; worksheet 
preparation; financial statements’ preparation of service, 
merchandising and manufacturing  businesses;  petty cash 
system;  value added tax and voucher system 
 
476-201 3(3-0-6) 
การจัดการโลจิสติกส์  
(Logistics Management) 
ภาพรวมของธุรกิจและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ หลักการและ
การด าเนินงานของกิจกรรมโลจิสติกส์ในภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม ต้นทุนโลจิสติกส์ การไหลเวียนของข้อมูล และ
สินค้ารวมไปถึงวัตถุดิบ การจัดการโซ่อุปทานเบื้องต้น 
Overview of the business and logistics industry; principles 
and operations of logistics activity in business and industry; 



logistics costs; the flow of information, products and raw 
material; introduction to supply chain management 
 
476-202  3(3-0-6) 
การขนส่งและการกระจายสินค้า  
(Transportation and Distribution) 

การบริหารและการจัดการขนส่งและการกระจาย
สินค้า แบบจ าลองการตัดสินใจส าหรับการขนส่งและการ
กระจายสินค้า วิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของการขนส่งและการ
กระจายสินค้าในรูปแบบต่างๆ การจัดตารางเวลาและการ
ก าหนดเส้นทางในการส่งและการกระจายสินค้า กฎหมายด้าน
การขนส่งและการกระจายสินค้า 

Management and administration of transportation 
and distribution; simulation model for transportation and 
distribution; analysis of advantages and disadvantages of 
transportation and distribution in the different modes; 
scheduling and routing in transportation and distribution; 
legal aspect for transportation and distribution 
 
476-300 320 ช่ัวโมง 
การฝึกงานทางด้านโลจิสติกส์                
(Training in Logistics) 

การฝึกงานภาคฤดูร้อนในช้ันปีที่ 3 โดยเน้นการ
จัดการด้านโลจิสติกส์ในองค์กรต่าง ๆ เพื่อเรียนรู้สภาพการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการฝึกงานในบริษัทจ าลองไม่น้อยกว่า 
320  ช่ัวโมง 

Summer course training in the third year: focusing 
on logistics management in the organizations in order to learn 
the real operations or training by creating dummy company at 
least 320 hours 
 
476-301  3(3-0-6) 
การวิเคราะห์เชิงปริมาณส าหรับการจัดการโลจิสติกส์  
(Quantitative Analysis for Logistics Management) 

การใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์และประยุกต์ใช้
วิธีการสถิติเพื่อน ามาใช้ในการจัดการและแก้ปัญหาโลจิสติกส์ 
ประกอบด้วย โปรแกรมเชิงเส้นส าหรับปัญหาการหาค่าต่ าสุด-
สูงสุด ตัวแบบสินค้าคงคลัง ตัวแบบและปัญหาการขนส่ง 
ปัญหาการมอบหมายงาน โปรแกรมเชิงจ านวนเต็ม ตัวแบบ
การรอคอย  

Conduct mathematical and apply statistical tools 
used in management and solving logistics problems 
consisting of Linear Programming for maximum and 
minimum problems; inventory model; transportation model 
and problem; assignment problem; Integer Programming; and 
Queuing model 
 
476-302  3(3-0-6) 
ธุรกิจพาณิชยนาวี                      
(Shipping Business) 

ประวัติศาสตร์การเดินเรือ อุปสงค์และอุปทานของ
การบริการขนส่งทางเรือ บทบาทของรัฐบาล โครงสร้างบริษัท
พาณิชยนาวีและสถาบันที่ส าคัญ  การตัดสินใจลงทุน บทบาท
และผลกระทบขององค์การธุรกิจนานาชาติต่อการขนส่งทาง
เรือ กฎหมายธุรกิจพาณิชยนาวี 

History of navigation, demand and supply of 
shipping business, roles of government, the structure of 
shipping company and concerned institute, investment 
aspects of shipping management, the role and factors 
influencing of international organization of  shipping  
business, legal aspect for shipping business 
 
476-303  3(3-0-6) 
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ    
(Multimodal Transportation) 

ลักษณะทั่วไปของการขนส่งในแต่ละรูปแบบ 
ได้แก่ การขนส่งทางน้ า การขนส่งทางบก และการขนส่งทาง
อากาศ รวมทั้งวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียของการขนส่งในแต่ละ
รูปแบบ โครงข่ายการขนส่ง และการเชื่อมโยงระบบการขนส่ง 
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการขนส่ง การขนส่ง
ต่อเนื่อง โครงสร้างพื้นฐานและส่วนประกอบที่ช่วยในการ
ด าเนินการการขนส่งหลายรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ 
กฎหมายด้านการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

Modes of transportation: maritime, land, and air; 
analysis of advantages and disadvantages of each 
transportation mode; networks and linkages of transportation; 
factors influencing decision making on selecting modes of 
transportation; multimodal transportation, infrastructure, and 
other components supporting effective  operations on 



multimodal transportation, legal aspect for multimodal 
transportation 
 
 
476-304  3(3-0-6) 
การวางแผนอุปสงค์และสินค้าคงคลัง    
(Demand and Inventory Planning) 

โครงสร้างของสินค้าคงคลัง ลักษณะของปัญหา
สินค้าคงคลัง การประยุกต์เทคนิคการพยากรณ์ส าหรับการ
วางแผนสินค้าคงคลัง ความต้องการและการวางแผนระดับการ
จัดเก็บสินค้าคงคลัง การควบคุมระดับสินค้าคงคลัง การตรวจ
นับสินค้าคงคลังในรูปแบบต่าง ๆ การค านวณจุดส่ังซ้ือและ
ปริมาณการส่ังซื้อที่เหมาะสม 

Inventory structure; inventory problem; applied 
forecasting technique for inventory planning; demand and 
planning for inventory level management; inventory control; 
inventory stock counting; reorder point and economic order 
quantity 
 
476-305 3(3-0-6) 
การบริหารการจัดหาและจัดซื้อ  
(Procurement and Purchasing Management) 

ระบบการจัดหาและจัดซ้ือทางด้านอุตสาหกรรม
และการค้า บทบาทและความส าคัญของการจัดหาและจัดซ้ือ
ในการบริหารโซ่อุปทาน การพัฒนากลยุทธ์ในการจัดหาและ
จัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ แนวคิดในการจัดการของซัพพลาย
เออร์ การคัดเลือกซัพพลายเออร์ การเจรจาต่อรอง การสร้าง
พันธมิตรและความร่วมมือทางการจัดหา 

Procurement and purchasing system for industry 
and trade; roles and importance of procurement and 
purchasing in supply chain management; development of 
effective procurement and purchasing strategies; concept of 
supplier management practice; supplier selection; strategic 
negotiation; developing the alliance and coalition in 
procurement 
 
476-306  3(3-0-6) 
การจัดการคลังสินค้า                     
(Warehouse Management) 

การจัดการคลังสินค้าและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการคลังสินค้า อุปกรณ์ การจัดเก็บและ
การยกขนสินค้า การจัดการพื้นที่ใช้งานภายในตัวอาคาร
คลังสินค้า ขั้นตอนการปฏิบัติการคลังสินค้า การจัดสรร
ทรัพยากรภายในคลังสินค้า เทคนิคการวิเคราะห์การไหลเวียน
ของสินค้า การเลือกใช้อุปกรณ์การขนย้ายสินค้า 

Warehouse management and information 
technology applications for warehouse management; 
equipments, storage, and cargo handling; space management 
for storage within warehouse; procedures of warehousing; 
resource allocation for warehousing; analytical techniques for 
cargo flows; selection of cargo equipment 
 
476-311 3(3-0-6)   
เศรษฐศาสตร์การขนส่ง   
(Transportation Economics) 

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ของการขนส่ง ทั้งการขนส่ง
ทางอากาศ การขนส่งทางบก และการขนส่งทางน้ า การจัดการ
อุปสงค์และอุปทาน แนวคิดของการก าหนดราคาและการ
ลงทุน การวิเคราะห์ทางด้านการเงินและการตลาด การ
ประยุกต์ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการขนส่ง 

Theory of transportation economics such as air, 
land, and maritime; demand and supply management; 
concept of pricing and investment; financial and marketing 
analysis; applications of theories of transportation economics 
 
476-312  3(3-0-6)               
การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนส่ง     
(Insurance in Transport Industry) 

ลักษณะและขอบเขตของธุรกิจประเภทต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการขนส่ง (เช่น ผู้รับจัดการขนส่ง 
ผู้ ป ระกอบการขนส่ง สินค้ า  ท่ า เ รื อและ เทอร์ มินั ล  ผู้
ให้บริการโลจิสติกส์ ผู้น าเข้าส่งออก เป็นต้น) ความเส่ียงภัยใน
การประกอบธุรกิจ และขอบเขตความคุ้มครองตามกรมธรรม์
ประกันภัยที่เกี่ยวข้อง 

Aspects and scopes of business related to 
transport industry (e.g. freight forwarders, transporters, ports 
and terminals, logistics providers, importers, and exporters); 
types of risks in transport business and areas of protection 
under insurance policy 



 
 
 
 
476-313 3(3-0-6) 
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระดับโลก  
(Global Logistics and Supply Chain Management) 

ความส าคัญของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระดับ
โลก บทบาทความส าคัญของเขตการค้าเสรี ปัจจัยที่ส าคัญและ
ประโยชน์ของการแสวงหาจากภายนอก การวางสถานที่ตั้ง
เชิงกลยุทธ์ในระดับโลก พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทานระดับโลก 

Importance of global logistics and supply chain 
management; roles of free trade area; key factors and 
advantages of global sourcing; global strategy for facility 
locations; Electronic Data Interchange and related legal 
aspects; information system related to global logistics and 
supply chain management 
 
476-314  3(2-2-5) 
ตัวแบบการหาค่าเหมาะสมที่สุดในการจัดการโลจิสติกส์  
(Optimization model in logistics management) 

เทคนิคทางคณิตศาสตร์เพื่อการหาวิธีแก้ปัญหาที่
เหมาะสมที่สุดของปัญหาทางโลจิสติกส์ต่างๆ โดยใช้พื้นฐาน
การค านวณด้าน ก าหนดการเชิงเส้น ก าหนดการเชิงจ านวนเต็ม 
ก าหนดการเชิงเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ ด้วยโปรแกรม 
Excel Solver และ  Visual Basic for Applications (VBA)     

The mathematical techniques for finding optimal 
solution of logistics problems by using Linear programming, 
Integer programming, Goal programming, with Excel Solver 
and Visual Basic for Applications (VBA) 
 
476-315 3(3-0-6) 
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  
(International Business Management) 

แนวคิดและความส าคัญของการจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ ความส าคัญของการข้ามวัฒนธรรม ทฤษฎี
การค้าและธุรกิจระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมของธุรกิจ
ระหว่างประเทศ การบริหารบริษัทข้ามชาติ วิธีการและกลยุทธ์

ในการเข้าสู่ตลาด หน้าที่ทางธุรกิจในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
การตลาดระหว่างประเทศ การเงินระหว่างประเทศ การสร้าง
พันธมิตรทางการค้าส าหรับผู้ประกอบการ บทบาท หน้าที่ 
และความส าคัญขององค์การการค้าระหว่างประเทศ 

Concepts and importance of international business 
management; importance of cross-culture; theory of trade and 
international business; international business environment; 
multinational corporation management; approaches and 
strategies to market entry; functional strategies, i.e., 
marketing and financial strategies; trade alliance building for 
entrepreneurs; roles, function, and importance of 
international business organizations 
 
476-316  3(3-0-6) 
การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าส าหรับโลจิสติกส์  
(Customer Relationship Management for Logistics) 

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า 
หน้าที่ งานทางการตลาดที่ เกี่ยวข้อง ตัวแบบการบริหาร
ความสัมพันธ์ลูกค้า การจัดท าฐานข้อมูลลูกค้า การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การด าเนินกิจกรรมความสัมพันธ์ลูกค้า 
และการ เก็บรั กษาลูกค้ า  การประ เมินผลการบริหาร
ความสัมพันธ์ลูกค้า 

Concepts of customer relationship management; 
marketing functions related to CRM; models of CRM; 
customer database execution, applications of information 
technology, operations of CRM, and customer retention; 
evaluation of CRM 
 
476-317 3(3-0-6) 
เทคนิคในการบริหารจัดการ ห่วงโซ่อุปทานสีเขียว 
(Green Logistics and Supply Chain Strategies) 

การน าเครื่องมือทางการบริหารจัดการมาใช้เพื่อ
เพิ่มความสามารถในการท าก าไร น าไปสู่ความยั่งยืนของภาค
ธุรกิจตลอดจนโซ่อุปทาน กลยุทธ์การบริหารโซ่อุปทานสีเขียว 
ทฤษฎี LEAN ทฤษฎีเงื่อนไขข้อจ ากัด ทฤษฎี Just In Time 
(JIT) การจัดการคุณค่าและการบริหารจัดการโครงสร้างการ
ผลิต ปัญหาของอุตสาหกรรมการผลิต ปัญหาของอุตสาหกรรม
การกระจายสินค้า ปัญหาของอุตสาหกรรมค้าส่ง โลจิสติกส์
แบบย้อนกลับ ผลิตภัณฑ์สีเขียว สัญญา UN Global อนาคต
ของการบริหารจัดการโซ่อุปทานและประเด็นที่ต้องพิจารณา 



The incremental profit ability by means of the 
management tools leads to its sustainable supply chain; green 
Supply Chain Management strategies, LEAN theory, Theory 
of Constraint, Just In Time, value management and bill of 
material (VM and BOM), manufacture industry problems, 
distribution industry problems, wholesale industry problems, 
reverse logistics, Green packaging, UN Global contract, 
Considerations on the future of Supply Chain Management 
 
476-318  3(3-0-6)     
เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับโลจิสติกส์                  
(Information Technology for Logistics)  

วิธีการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือ
ส าหรับการเช่ือมโยงโซ่อุปทานและการวางแผนทางด้านโลจิ
สติกส์  ระบบที่ใช้สนับสนุนการตัดสินใจที่ใช้ในระดับบริหาร  
การค านวณและการสับเปลี่ยนข้อมูลทางด้านอิเล็กทรอนิกส์  
การป้องกันและความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์  
ผลกระทบของคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศที่มีต่อ
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ 

Information technology applications for supply 
chain and logistics planning; decision support system for 
management; data computing and electronic data 
interchanging; security and safety in computer system; 
impacts of computer and information on organizations related 
to logistics  
 
476-319 3(3-0-6) 
การจัดการการส่งออกและน าเข้า   
(Export – Import Management) 

ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับการค้ากับต่างประเทศ 
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ การส่งออกและน าเข้า ระเบียบพิธี
การศุลกากร  ขั้นตอนการส่งออกและน าเข้า เอกสารการ
ส่งออกและน าเข้า สัญญาการซ้ือขาย และเงื่อนไขการค้า การ
ช าระเงินและสินเช่ือในการค้าระหว่างประเทศ การบรรจุหีบ
ห่อ การขนส่งสินค้า การประกันภัยสินค้า การรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาค นโยบายการค้าและสนธิสัญญาการค้า
ระหว่างประเทศ 

The basics of foreign trade, rules and regulations 
of export– import goods, customs clearance, export - import 
procedures, export-import documentation , sale contraction 

and incoterms , payment and financial terms in export-import 
business ,packaging, transportation, cargo insurance, 
Regional Economic Cooperation, Trade Policies and 
Agreements 
476-320  3(x-y-z) 
หัวข้อพิเศษทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
(Special Topics in Logistics and Supply Chain Management) 

ลักษณะหัวข้อที่น่าสนใจ ความรู้และเทคโนโลยี
ใหม่ ทางด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

Special topics and new knowledge and 
technologies related to logistics and supply chain 
management; discussing and exchanging opinions 
 
476-330   3(3-0-6) 
การบริหารการเดินเรือพาณิชย์   
(Commercial Marine Management) 

ภาพรวมธุรกิจขนส่งทางทะเล  การจัดองค์กร
กิจการขนส่งทางทะเล  การบริหารค่าใช้จ่ายทางเรือ กลยุทธ์
การบริหารธุรกิจเรือประจ าเส้นทาง การก าหนดเส้นทางการ
เดินเรือ เทคโนโลยีส าหรับอุตสาหกรรมเดินเรือ การตลาดและ
นโยบายการค้าระหว่างประเทศ  หน่วยงานในประเทศและ
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกิจการพาณิชยนาวี 

Overview of merchant marine business; 
organization of merchant marine business; cost of shipping 
management; liner business strategic management; shipping 
route planning; technology for shipping industries; marketing 
and international policies; domestic and international 
organization related shipping business 
 
476-331   3(3-0-6) 
กฎหมายพาณิชยนาวี  
(Maritime law) 

หลักกฎหมายพาณิชยนาวี เช่น กฎหมายเกี่ยวกับ
เรือเดินทะเล การจ านองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล ความผิด
และการจ ากัดความรับผิดของเจ้าของเรือ การเช่าเรือเดินทะเล 
การรับขนของและคนโดยสารทางทะเล การกักเรือ ความผิด
อันเกิดจากเรือโดนกัน การช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล การเฉลี่ย
ความเสียหายทั่วไป และการประกันภัยทางทะเล 



The maritime legal system; legal aspects on sea-
going ship, ship mortgage and lien, ship-owner liabilities, 
charter parties, carriage of goods and passenger by sea, ship 
arrested, liability for collision of ship, salvage, general 
average and marine insurance 
476-332  3(3-0-6) 
การบริหารระวางสินค้า  
(Cargo Management) 

การขนส่งกับกิจกรรมโลจิสติกส์ ลักษณะทั่วไป
ของการขนส่ง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้า ประเภทสินค้า 
การบรรจุภัณฑ์ ระบบการขนส่งที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ระวางสนิค้า ต้นทุนและการตั้งราคางานขนส่ง กฎระเบียบการ
บริหารระวางสินค้าในระบบคอนเทนเนอร์ การปฏิบัติงาน
ภายในคลังสินค้า  เครื่องมือ อุปกรณ์ภายในคลังสินค้า 
กรณีศึกษาของบริษัท และโลจิสติกส์กับส่ิงแวดล้อม 

Transportation and logistics activities; general 
features of transportation; principles of cargoes; cargo 
categories; packaging; transportation modes related to cargo 
management; costs and transport pricing; regulations in 
container cargo management; work processes in warehouse; 
tools and equipments in warehouse; case studies; logistics 
and the environments 
 
476-333  3(3-0-6) 
การบริหารท่าเรือ  
(Port Management) 
ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของท่าเรือ ประเภทท่าเรือ การ
เป็นเจ้าของ การบริหารท่าเรือ การวางแผน การจัดองค์กร การ
ด าเนินการจัดการที่เกี่ยวกับสินค้า คลังสินค้า อุปกรณ์เครื่องมือ
ที่ใช้ในกิจการของท่าเรือ ค่าธรรมเนียม รายรับต่าง ๆ จากการ
ด าเนินการท่าเรือ การพัฒนาท่าเรือ การตลาดท่าเรือ เทคโนโลยี
ที่ ใ ช้ในท่า เรือ  ระบบสารสนเทศของท่า เรือ  การรักษา
ส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันมลภาวะเป็นพิษจากการด าเนิน
กิจการท่าเรือ 
Importance  and   objectives   of   port,   types  of  port,  port 
management, planning, organizing, cargo operation, 
warehouse, facilities, port charge, port revenue, port 
development, port marketing; technology in port; port of 
management information system; environment protection; 
port pollution management from operational port 

 
 
 
 
 
476-334   3(3-0-6) 
การประกันภัยทางทะเล   
(Marine Insurance) 

กฎหมายทางทะเล หลักการประกันภัยทางทะเล 
ชนิดและข้อตกลงของกรมธรรม์ ชนิดของการสูญเสียสิทธิของ
ผู้รับประกันในการจ่ายเงิน สิทธิของผู้ เอาประกันในการ
เรียกร้องค่าเสียหาย การประกันซ่ึงกันและกัน ตลาดของการ
ประกันภัยทางเรือ 

Maritime law, marine insurance act, trypes and 
nature of warranty, form of policy, policy condition, 
exclusion clauses, institute cargo clauses, mutual insurance, 
marine insurance market 
 
476-335   3(3-0-6) 
การเช่าเหมาเรือ  
(Charter Parties Management) 
การเจรจาระหว่างเจ้าของเรือกับผู้เช่าเรือ ผู้เกี่ยวข้องในสัญญา
เช่าระวางเรือ การบริหารการใช้เรือหลังการเช่า การเคลื่อนย้าย
ระวาง การจัดการสินค้าบรรทุก ปัญหาการก าหนดอัตราการใช้
ท่าเรือต่างประเทศ การจัดการตลาดเช่าเรือ การรวมกลุ่มของ
บริษัทเรือ 
Firm offer, charter parties interest, chartered ship operation, 
cargo management, problems of port tariff, chartering 
market, shipping company conference 
 
476-400 1(0-2-1) 
เตรียมสหกิจศึกษา   
(Cooperative  Education Preparation) 
การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานสหกิจศึกษา  การศึกษา
และค้นคว้าเอกสารในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงงานวิจัยที่ได้รับ
มอบหมาย  การพัฒนาโครงร่างการศึกษาวิจัยส าหรับสหกิจ
ศึกษา  การวางแผนงานวิจัยและสัมมนา  การน าเสนอรายงาน
หน้าช้ัน 
Cooperative  education preparatory session, review of 
literatures related to the assigned research project, 



development of the project proposal, research planning and 
seminar, oral presentations 
 
 
 
476-401  3(3-0-6)               
การจัดการโซ่อุปทาน     
(Supply Chain Management) 

แนวคิดการบริหารโซ่อุปทาน การท างานร่วมกัน
ทั้งภายในและภายนอก การท างานร่วมกันทั้งแนวดิ่งและ
แนวราบ การประเมินความสามารถของโซ่อุปทาน การบริหาร
โซ่อุปทานระดับโลก และการศึกษาจากกรณีศึกษา 

Concept of supply chain management; internal 
and external integrator, vertical and horizontal collaboration, 
measuring supply chain performance; global supply chain 
management; learning from case studies 
 

476-402  3(3-0-6)               
วิธีวิจัยธุรกิจ     
(Business Research Methodology) 

ความหมายและความส าคัญของการวิจัยทางธุรกิจ 
ขั้นตอนในการด าเนินงานวิจัย การเขียนเค้าโครงการวิจัย  การ
ก าหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ในการวิจัย การค้นคว้าเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การตั้งสมมติฐานและการทดสอบ การ
เก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลและวิเคราะห์ผลงานวิจัย 
การเสนอรายงานผลการวิจัย 

Definition and importance of business research; 
research process; research proposal writing; defining research 
problem statement and research objectives; literature review; 
hypothesis formulating and testing; data collecting, 
processing, and analyzing; presentation of research findings    
 

476-403  3(3-0-6) 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์  
(Legal Aspects for Logistics) 

กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโล
จิสติกส์ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างส าหรับสินค้าและบริการ การซ้ือ
ขายสินค้าระหว่างประเทศ  การช าระราคาในทางการค้า
ระหว่างประเทศ การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การขนส่ง
สินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ การน าเข้าสินค้าและการส่งออก
สินค้า การจัดเก็บของในคลังสินค้าและปลายทาง 

Law and regulation for logistics management 
such as procurement for goods and services; international 
trade of goods; payment in international trade; international 
transportation; multimodal transportation; import and export; 
inventory storage in warehouse and terminal 
476-404  3(1-4-4) 
สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
(Seminar in Logistics and Supply Chain Management) 

ค้นคว้าและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของธุรกิจที่
น่าสนใจ วิเคราะห์ปัญหาทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทานที่ เกิดขึ้นกับธุรกิจต่างๆ และเสนอแนวทางแก้ไข 
ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้มีประสบการณ์
ทางด้านนี้ 

Searching data, discussing issues, and exchanging 
ideas related to logistics and supply chain management of any 
interesting businesses; analyzing logistics and supply chain 
problems; proposing solutions to the problems; consultations 
with experienced professionals 
 

476-410  8(0-48-0) 
สหกิจศึกษา  
(Cooperative  Education) 
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 476-400 เตรียมสหกิจศึกษา 
Prerequisite :476-400 Cooperative Education Preparation 

การฝึกงานและศึกษาระบบการท างานจริงในสถาน
ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์ นักศึกษา
จะต้องปฏิบัติง านในฐานะเสมือนพนักงานของสถาน
ประกอบการเพื่อเสริมสร้างให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ
จากการบูรณาการความรู้ในห้องเรียนกับประสบการณ์การ
ท างาน  นักศึกษาจะต้องมีช่ัวโมงการท างานเต็มเวลาในสถาน
ประกอบการธุรกิจรวมแล้วไม่น้อยกว่า  15  สัปดาห์  หรือ 1 
ภาคการศึกษา  และการประเมินผลการท างานจะปฏิบัติ  โดย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับสถานประกอบการ  เมื่อส้ินสุดการ
ฝึกงานนักศึกษาต้องรายงานและจัดท ารายงานสรุปผล  การ
ท างานฉบับสมบูรณ์ให้กับสถานประกอบการ 

On the job training related to logistics 
management as a full time staff at an approved workplace, 
establishment of a professional skill based on the integration 
of classroom theory and practical work experience, at least 15 



weeks or a semester in the workplace, evaluation carried out 
by both the project advisor and the enterprise, oral 
presentation and final report submission to the enterprise 
 


