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ภาษาไทย
:
ภาษาอังกฤษ :

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
Bachelor of Business Administration
Program in Logistics Management

ภาษาไทย
:
อักษรยอ
:
ภาษาอังกฤษ :

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส)
บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส)
Bachelor of Business Administration
(Logistics Management)
B.B.A. (Logistics Management)

2. ชื่อปริญญา

อักษรยอ

:

3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก
4. ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหผูศึกษา
ทางดานบริหารธุรกิจ ไดแสวงหาความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รูจักประมวลความคิด วิเคราะหเหตุ
และผล ศึกษาการวางแผน การกําหนดยุทธศาสตรทางดา นธุรกิจ การประยุกตใชในการจัดการ การสราง
วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย การจัดการองคการ การนําองคการ การควบคุม ตลอดจนความมีคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ เพื่อพัฒนาองคการ สังคม และประเทศชาติสืบไป

-25. หลักการและเหตุผล
ยุคเศรษฐกิจใหมภายใตบริบทของการแขงขันที่รุนแรงและมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของระบบ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศตามกระแสโลกาภิวัตน รัฐบาลไดบรรจุแผน
ยุทธศาสตรโลจิสติกสแหงชาติไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งถือเปนแผนแมบทที่สําคัญใน
การเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันบนเวทีการคาโลกเสรี โดยใหมีการเรงรัดผลิตบุคลากรดานโลจิสติกสสู
ตลาดแรงงานที่มีความตองการสูงมากทั้งภาครัฐและเอกชนในปจจุบันและอนาคต เพื่อใหการอุดมศึกษามี
บทบาทนํ าการพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมไปในทิ ศทางที่ พึ ง ประสงค จึ งได ขอเป ดดํ าเนิ นการหลั กสู ตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส โดยมุงใหผูศึกษาไดมีความรูอยางกวางขวางในการ
บริ หารและจั ด การด านโลจิ ส ติ ก ส แ ละซั พ พลายเชน สามารถพั ฒ นาตนเองให เ ป น ผู บ ริ ห ารที่ มี ความรู
ความสามารถที่จะนําหลักวิชาการภาคทฤษฎีตางๆ ที่ศึกษามาประยุ กตใชกับองคการธุรกิจของตนไดอยาง
เหมาะสมใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
6. วัตถุประสงคของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสมีวัตถุประสงคดังนี้
6.1 เพื่อผลิตผูบริหารระดับตนวิชาชีพโลจิสติกส ใหมีความรู ทักษะ ทัศนคติ คานิยม วิสัยทัศน และ
พฤติกรรมที่ถูกตองในการบริหารและการจัดการองคการใหเจริญรุงเรืองไดอยางยั่งยืน
6.2 เพื่อผลิตผูบริหารระดับตนวิชาชีพโลจิสติกส ใหมีความรูความสามารถในการวางแผนธุรกิจ การ
จัดการองคการ การนํ าองค การ การควบคุ ม และการเลือกกลยุ ทธ แ ละยุทธวิ ธีที่ เหมาะสมให บรรลุ ตาม
เปาหมายขององคการ
6.3 เพื่อผลิตผูบริหารระดับตนวิชาชีพโลจิสติกส ใหมีความรูความสามารถในการนําความรูไ ป
ประยุกตปฏิบัติงานเพิ่มคุณคา ยกระดับบริการลูกคา ลดตนทุน เพิ่มผลผลิต และเพิ่มผลกําไรใหธุรกิจสูง
ยิ่งขึ้น และสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขัน
6.4 เพื่ อผลิ ตผู บริ หารระดั บต นวิ ช าชี พ โลจิ ส ติ กส ให มี ความรู ความชํ านาญเฉพาะด านในการ
ประกอบวิชาชีพใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายของชีวิต
6.5 เพื่อผลิตผูบริหารระดับตนวิชาชีพโลจิสติกส ใหมีความรูความเชี่ยวชาญ คุณภาพ คุณธรรม
และจริ ยธรรม และชี้ นํ าสั ง คม เพื่อรองรั บความต องการของสัง คมทั้ง ภาครั ฐ และเอกชนในปจ จุ บันและ
อนาคต

-37. กําหนดการเปดสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2550
8. คุณสมบัติผูเขาศึกษาและหลักเกณฑการคัดเลือก
คุณสมบัติของผูที่มีสิทธิสมัครเขาศึกษา
ผูมีความประสงคจะเขาศึกษา จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
8.1 สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
8.2 ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย
8.3 ไมมีโรคติดตอหรือโรครายแรง ซึ่งจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา
8.4 ตองแตงกายสุภาพ เรียบรอย ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
9. ระบบการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกริก จัดการศึกษาระบบทวิภาค โดยหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาค
การศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห ภาคฤดูรอนหนึ่ง
ภาคเรียน มีระยะเวลาการศึกษา ไมนอยกวา 8 สัปดาห โดยแตละสัปดาหจะใชเวลาเรียนเปน 2 เทา
ของภาคการศึกษาปกติ ซึ่งภาคฤดูรอนเปนภาคการศึกษาที่ไมบังคับ
10. การคิดคาหนวยกิต
การคิดคาหนวยกิตของรายวิชาภาคทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 15
ชั่วโมง ตอหนึ่งภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
11. ระยะเวลาการศึกษา
นักศึกษาเต็มเวลา (Full - Time)
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษาปกติ แตไมเกิน 8 ปการศึกษา
นักศึกษาไมเต็มเวลา (Part - Time)
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 7 ภาคการศึกษาปกติ แตไมเกิน 12 ปการศึกษา

-412. การลงทะเบียนเรียน
12.1 ภาคการศึกษาปกติ (ภาคตนและภาคปลาย)
12.1.1 นักศึกษาเต็มเวลา (Full - Time)
ลงทะเบียนเรียนไมต่ํากวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต
(ยกเวนไดรับอนุมัติจากคณบดี)
12.1.2 นักศึกษาไมเต็มเวลา (Part - Time)
ลงทะเบียนเรียนไมต่ํากวา 6 หนวยกิต และไมเกิน 18 หนวยกิต
(ยกเวนไดรับอนุมัติจากคณบดี)
12.2 ภาคฤดูรอน
ลงทะเบียนไดไมเกิน 10 หนวยกิต (ยกเวนไดรับอนุมัติจากคณบดี)
13. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
13.1 นักศึกษาจะตองมีเวลาเรียนในชั้นเรียนอยางนอยรอยละ 80 ของแตละภาคการศึกษา
จึงจะมีสิทธิเขาสอบไล
13.2 ระบบการใหคะแนน (Grading System) คิดจากการประเมินผลการเรียนโดยการสอบ
หรือโดยการสอบและงานอื่น ๆ ที่อาจารยผูสอนมอบหมายใหปฏิบัติ
14. การประเมินผลการศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ ใชหลักเกณฑการประเมินผลการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยใช
สัญลักษณ ดังตอไปนี้
สัญลักษณ (เกรด)
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ระดับ
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.0

ความหมาย
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ปานกลาง (Fairly Good)
พอใช (Fair)
ออน (Poor)
ออนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)

-5ในกรณีที่ไมสามารถประเมินผลเปนสัญลักษณ(เกรด)หรือระดับดังกลาวขางตนใหใชสัญลักษณ
(เกรด)ตอไปนี้
สัญลักษณ (เกรด)
ความหมาย
I
ยังไมสมบูรณ (Incomplete)
S
พอใจ (Satisfactory)
U
ไมพอใจ (Unsatisfactory)
W
การเพิกถอนรายวิชา (Withdrawal)
AU
การศึกษาโดยไมนับหนวยกิต (Audit)
การใชสัญลักษณ A, B+, B, C+, C, D+, D และ F จะกระทําในกรณีที่เปนรายวิชาที่นักศึกษาเขา
สอบ และ/หรือมีผลงานที่ประเมินคาไดตามสัญลักษณ (เกรด)
15. การสําเร็จการศึกษา
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาคือนักศึกษาที่เขาศึกษาครบ และสอบไลไดตามหลักสูตรคือ 132
หนวยกิต โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00
16. การพนสภาพการเปนนักศึกษา
16.1 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.50
16.2 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.75 ใน 2 ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน กรณี
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาคฤดูรอน ใหนําผลการเรียนภาคฤดูรอนไปคํานวณดวย
16.3 มหาวิทยาลัยพิจารณาใหพนสภาพดวยสาเหตุการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง
16.4 ศึกษาจนครบหลักสูตรตามที่กําหนดไว
16.5 นักศึกษาลาพักการศึกษาเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน เวนแตไดรับอนุมัติเปน
กรณีพิเศษ
16.6 นักศึกษาไมลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ และไมไดปฏิบัติตามระเบียบของ
การลาพักการศึกษา
16.7 ถูกพิพากษาใหจําคุกในคดีอาญา
16.8 ลาออก
16.9 ถึงแกกรรม

-617. อาจารยผูสอน
17.1 รายละเอียดเกี่ยวกับอาจารยหัวหนาสาขาวิชา (ภาคผนวก ตารางหมายเลข 1)
17.2 จํานวนและรายละเอียดเกี่ยวกับอาจารยประจําสาขาวิชา (ภาคผนวก ตารางหมายเลข 2)
17.3 จํานวนและรายละเอียดเกี่ยวกับอาจารยประจํารวมสอน (ภาคผนวก ตารางหมายเลข 3)
17.4 จํานวนและรายละเอียดเกี่ยวกับอาจารยพิเศษ (ภาคผนวก ตารางหมายเลข 4)
18. จํานวนนักศึกษา
จํานวนนักศึกษาในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส และในระดับที่จะรับเขาศึกษาและที่คาดวาจะ
สําเร็จการศึกษาในแตละปการศึกษา (ภาคผนวก ตารางหมายเลข 5)
19. สถานที่และอุปกรณการเรียนการสอน
สถานที่ (ภาคผนวก ตารางหมายเลข 6)
19.1 สถานที่ของมหาวิทยาลัยเกริกในปจจุบัน
19.2 หองบรรยายใชอาคารเรียนรวมของมหาวิทยาลัยฯ จํานวนทั้งหมด 4 อาคาร 189 หอง
รวมพื้นที่ทั้งหมด 12,794 ตารางเมตร
19.3 ใชสถานที่จากสาขาวิชา หรือภาควิชาอื่นที่เกี่ยวของได
อุปกรณการเรียนการสอน (ภาคผนวก ตารางหมายเลข 7)
20. หองสมุด
- จํานวนและรายละเอียดเกี่ยวกับบุคลากรประจําหองสมุด (ภาคผนวก ตารางหมายเลข 8)
- จํานวนหนังสือที่มีอยูในหองสมุด (ภาคผนวก ตารางหมายเลข 9)
- จํานวนหนังสือหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส และที่
เกี่ยวของในหองสมุดที่มีอยูเมื่อเริ่มเปดดําเนินการหลักสูตร (ภาคผนวก ตารางหมายเลข
10)
- จํานวนวารสารภาษาไทย และภาษาตางประเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส (ภาคผนวก ตารางหมายเลข 11)
21. งบประมาณ
งบประมาณคาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิต (ภาคผนวก ตารางหมายเลข 12)

-722. หลักเกณฑการใชรหัสในหลักสูตร/หลักสูตร
22.1 ใชอักษรยอ “บธ.” นําหนาทุกวิชาของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
22.2 ใชตัวเลข 4 หลัก หลังอักษรยอ “บธ.” และใหความหมายดังนี้
22.2.1 เลขตัวแรก
หมายถึง ชั้นปที่
22.2.2 เลขตัวที่สอง
หมายถึง รหัสประจําสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
22.2.3 เลขตัวที่สามและสี่ หมายถึง ลําดับวิชาตอเนื่องกัน

-8โครงสรางหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตร 4 ป
------------------------------------------------------------สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตรแบงออกเปน
4

หมวดวิชาดังตอไปนี้

132

หนวยกิต

1.

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

-

หนวยกิต

2.

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ประกอบดวย
2.1 กลุมวิชาภาษา
2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร
2.4 กลุมวิชาสังคมศาสตร

30

หนวยกิต

3.

4.

หมวดวิชาเฉพาะ
ประกอบดวย
3.1 วิชาแกนธุรกิจ
3.2 วิชาเอกบังคับ
3.3 วิชาเอกเลือก
หมวดวิชาเลือกเสรี

12
9
3
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
96

39
45
12

หนวยกิต

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
6

หนวยกิต

-9หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต)ิ
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
ไมมีหนวยกิต
เปนวิชาที่กําหนดขึ้นเพื่อใหนักศึกษาเรียนในหมวดวิชาบังคับไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สําหรับผูที่มีประสบการณในการทํางานที่เกี่ยวของสัมพันธโดยตรงกับลักษณะวิชาเสริมพื้นฐาน
คณะกรรมการอาจพิจารณายกเวนการเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน
บธ.2701 ภาษาอังกฤษธุรกิจสําหรับโลจิสติกส
BA.2701 Business English for Logistics

ไมมีหนวยกิต

2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ใหนักศึกษาเรียนจํานวนทั้งสิ้น 30 หนวยกิต จากกลุมวิชาตาง ๆ ดังตอไปนี้
กลุมวิชาภาษา
12 หนวยกิต ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตาง ๆ ดังนี้
ศท.1101 การใชภาษาไทย
3 (3-0)
GE.1101 Thai Usage
ศท.1104 ภาษาอังกฤษ 1
3 (2-2)
GE.1104 English 1
ศท.1105 ภาษาอังกฤษ 2
3 (2-2)
GE.1105 English 2
ศท.2101 ภาษาอังกฤษ 3
3 (2-2)
GE.2101 English 3
กลุมวิชาวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร
9 หนวยกิต ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตาง ๆ ดังนี้
ศท.1202 คณิตศาสตรทั่วไป
3 (3-0)
GE.1202 General Mathematics
ศท.1203 สถิติเบื้องตน
3 (3-0)
GE.1203 Introduction to Statistics
ศท.1301 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3 (3-0)
GE.1301 Science and Technology
ศท.1302 มนุษยและสิ่งแวดลอม
3 (3-0)
GE.1302 Man and Environment
บธ.1601 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
3 (2-2)
BA.1601 Introduction to Computer

-10-

กลุมวิชามนุษยศาสตร
3 หนวยกิต ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตาง ๆ ดังนี้
ศท.1401 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสารสนเทศ
3 (3-0)
GE.1401 Introduction to Information Science
ศท.1404 มนุษยกับอารยธรรม
3 (3-0)
GE.1404 Man and Civilization
ศท.1407 ตรรกวิทยา
3 (3-0)
GE.1407 Logic
ศท.1409 ศิลปะและสังคีตนิยม
3 (3-0)
GE.1409 Art and Music Appreciation
ศท.1410 ปรัชญาสังคมและจริยธรรมทางสังคม
3 (3-0)
GE.1410 Social Philosophy and Ethics
กลุมวิชาสังคมศาสตร
6 หนวยกิต ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตาง ๆ ดังนี้
ศท.1501 สังคมและเศรษฐกิจ
3 (3-0)
GE.1501 Society and Economy
ศท.1502 สังคมและการปกครอง
3 (3-0)
GE.1502 Society and Government
ศท.1504 มนุษยกับสังคม
3 (3-0)
GE.1504 Man and Society
ศท.1505 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0)
GE.1505 General Psychology
นบ.1501 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
3 (3-0)
LW.1501 Introduction to General Law

-113. หมวดวิชาเฉพาะ
ใหนักศึกษาเรียนจํานวนทั้งสิ้น 96 หนวยกิต จากกลุมวิชาตาง ๆ ดังตอไปนี้
3.1 วิชาแกนธุรกิจ
39
หนวยกิต
บธ.1400 หลักการบัญชีเบื้องตน
3 (2-2)
BA.1400 Principles of Accounting
บธ.2103 การจัดการองคการและทรัพยากรมนุษย
3 (3-0)
BA.2103 Organization and Human Resource Management
บธ.3101 การภาษีอากร
3 (3-0)
BA.3101 Taxation
บธ.3102 การจัดการงานผลิต
3 (3-0)
BA.3102 Production Management
บธ.3201 การเงินธุรกิจ
3 (3-0)
BA.3201 Business Finance
บธ.3301 หลักการตลาด
3 (3-0)
BA.3301 Principles of Marketing
บธ.4101 การจัดการเชิงกลยุทธ
3 (3-0)
BA.4101 Strategic Management
บธ.4311 การเปนผูประกอบการขนาดเล็ก
3 (3-0)
BA.4311 Small Entrepreneurships
นบ.1502 กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0)
LW.1502 Business Law
ศฐ.1110 หลักเศรษฐศาสตร
3 (3-0)
EC.1110 Principle of Economics
ศฐ.4407 สถิติธุรกิจ
3 (3-0)
EC.4407 Business Statistics
ศศ.4167 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3 (3-0)
AT.4167 Business English
ศศ.4168 ภาษาอังกฤษธุรกิจขั้นสูง
3 (3-0)
AT.4168 Advanced Business English

-123.2 วิชาเอกบังคับ จํานวน 45 หนวยกิต
บธ.2702
BA.2702
บธ.2703
BA.2703
บธ.2704
BA.2704
บธ.2705
BA.2705
บธ.2706
BA.2706
บธ.2707
BA.2707
บธ.3701
BA.3701
บธ.3702
BA.3702
บธ.3703
BA.3703
บธ.3704
BA.3704
บธ.3705
BA.3705
บธ.3706
BA.3706
บธ.3707
BA.3707
บธ.4707
BA.4707
บธ.4708
BA.4708

หลักการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน
Principle of Logistics and Supply Chains
การวางแผนโลจิสติกส
Logistics Planning
การจัดการจัดซื้อและซัพพลาย
Purchasing and Supply Management
การจัดการสินคาคงคลัง
Inventory Management
การจัดการคลังสินคา
Warehousing Management
การจัดการขนสง
Transport Management
การจัดการทรัพยากรโลจิสติกส
Logistics Resource Management
เทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส
Logistics Information Technology
การบริการลูกคาดานโลจิสติกส
Logistics Customer Service
การจัดการความสัมพันธผูคา
Supplier Relationship Management
การจัดการความสัมพันธลูกคา
Customer Relationship Management
กลยุทธซัพพลายเชน
Supply Chain Strategy
กฎหมายการขนสง
Law of Transportation
สัมมนาโลจิสติกสและซัพพลายเชน
Seminar in Logistics and Supply Chains
การฝกงาน
Internship

3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
3(0-9)

-133.3 วิชาเอกเลือก จํานวน 12 หนวยกิต ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตาง ๆ ดังตอไปนี้
บธ.4701
BA.4701
บธ.4702
BA.4702
บธ.4703
BA.4703
บธ.4704
BA.4704
บธ.4705
BA.4705
บธ.4706
BA.4706

โลจิสติกสโลกาภิวัตน
Global Logistics
การจัดการกระจายตัวสินคา
Physical Distribution Management
การบรรจุภัณฑเพื่อโลจิสติกส
Packaging for Logistics
การนําเขาและสงออก
Imports and Exports
การเจรจาอยางชาญฉลาด
Smart Negotiations
จริยธรรมธุรกิจ
Business Ethics

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

4. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาจากวิชาในระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่เปดดําเนินการสอนใน
มหาวิทยาลัยเกริก

-14วิชาโท
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาอื่น ที่ตองการเลือกเรียนสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสเปน
วิชาโท ใหนักศึกษาเรียนวิชาดังตอไปนี้ จํานวน 15 หนวยกิต
สําหรับนักศึกษาคณะอื่น ที่ตองการเลือกเรียนสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสเปนวิชาโท ตอง
สอบผานวิชา บธ.3102 การจัดการงานผลิต และบธ.3301 หลักการตลาด และเลือกเรียนวิชาดังตอไปนี้เปน
วิชาโทจํานวน 15 หนวยกิต
บธ.2702 หลักการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน
3 (3-0)
BA.2702 Introduction to Logistics and Supply Chains
บธ.2703 การวางแผนโลจิสติกส
3 (3-0)
BA.2703 Logistics Planning
บธ.2704 การจัดการจัดซื้อและซัพพลาย
3 (3-0)
BA.2704 Purchasing and Supply Management
บธ.2705 การจัดการสินคาคงคลัง
3 (3-0)
BA.2705 Inventory Management
บธ.2706 การจัดการคลังสินคา
3 (3-0)
BA.2706 Warehousing Management
บธ.2707 การจัดการขนสง
3 (3-0)
BA.2707 Transport Management
บธ.3702 เทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส
3 (3-0)
BA.3702 Logistics Information Technology
บธ.3703 การบริการลูกคาดานโลจิสติกส
3 (3-0)
BA.3703 Logistics Customer Service

-15แผนการศึกษาหลักสูตร 4 ป
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
ปการศึกษา 2550
ปที่ 1
รหัสวิชา
ศท.1101
ศท.1401
ศท.1202
บธ.2103
บธ.2701
บธ.3301

ภาคตน
ชื่อวิชา
หนวยกิต
การใชภาษาไทย
3
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสารสนเทศ
3
คณิตศาสตรทั่วไป
3
การจัดการองคการและทรัพยากร
3
มนุษย
ภาษาอังกฤษธุรกิจสําหรับโลจิสติกส
หลักการตลาด
3
15

ภาคฤดูรอน
ศท.1105 ภาษาอังกฤษ 2
นบ.1501 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
ทั่วไป
บธ.1601 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร

3
3
3
9

รหัสวิชา
ศท.1104
ศท.1302
ศท.1505
บธ.1400

ภาคปลาย
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 1
มนุษยและสิ่งแวดลอม
จิตวิทยาทั่วไป
หลักการบัญชีเบื้องตน

หนวยกิต
3
3
3
3

บธ.3101 การภาษีอากร

3

บธ.3102 การจัดการงานผลิต

3
18
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ปที่ 2
รหัสวิชา
ศท.2101
นบ.1502
ศฐ.1110
บธ.2702
บธ.2703
บธ.3201

ภาคตน
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 3
กฎหมายธุรกิจ
หลักเศรษฐศาสตร
หลักการจัดการโลจิสติกสและซัพ
พลายเชน
การวางแผนโลจิสติกส
การเงินธุรกิจ

ภาคฤดูรอน
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี

หนวยกิต
3
3
3
3
3
3
18

รหัสวิชา
ศฐ.4407
ศศ.4167
บธ.2704
บธ.2705

ภาคปลาย
ชื่อวิชา
สถิติธุรกิจ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
การจัดการจัดซื้อและซัพพลายเชน
การจัดการสินคาคงคลัง

บธ.2706 การจัดการคลังสินคา
บธ.4311 การเปนผูประกอบการขนาดเล็ก

หนวยกิต
3
3
3
3
3
3
18

3
3
3
9
ปที่ 3

รหัสวิชา
บธ.2707
บธ.3701
บธ.3702
บธ.3703
บธ.3704

ภาคตน
ชื่อวิชา
การจัดการขนสง
การจัดการทรัพยากรโลจิสติกส
เทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส
การบริการลูกคาดานโลจิสติกส
การจัดการความสัมพันธผูคา
วิชาเอกเลือก

ภาคฤดูรอน
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี

หนวยกิต
3
3
3
3
3
3
18

3
3
6

รหัสวิชา
ศศ.4168
บธ.3705
บธ.3706
บธ.3707
บธ.4101
บธ.4707

ภาคปลาย
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจขั้นสูง
การจัดการความสัมพันธลูกคา
กลยุทธซัพพลายเชน
กฎหมายการขนสง
การจัดการเชิงกลยุทธ
สัมมนาโลจิสติกสและซัพพลายเชน

หนวยกิต
3
3
3
3
3
3
18
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ปที่ 4
รหัสวิชา
บธ.4708 การฝกงาน

ภาคตน
ชื่อวิชา

หนวยกิต
3

-18-

คําอธิบายรายวิชา
หลักสูตร 4 ป
หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต)ิ

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
บธ.2701 ภาษาอังกฤษธุรกิจสําหรับโลจิสติกส
BA.2701 Business English for Logistics

-

หนวยกิต

ศึกษามุงเนนการพัฒนาความสามารถในการอานตําราและการแปลเอกสารทางวิชาการ
ดานธุรกิจและโลจิสติกสทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ รวมทั้งการใชภาษาอังกฤษสําหรับ
ปฏิบัติงานทางธุรกิจและโลจิสติกส

2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30

หนวยกิต

กลุมวิชาภาษา ใหเรียน 12 หนวยกิต จากรายวิชาดังนี้
ศท.1101 การใชภาษาไทย
3 (3-0)
GE.1101 Thai Usage
ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการใชภาษาไทย ฝกทักษะดานการฟง การพูด การอาน
และการเขียนประเภทตาง ๆ เพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองและเหมาะสม
ศท.1104 ภาษาอังกฤษ 1
3 (2-2)
GE.1104 English 1
ฝกทักษะภาษาอังกฤษดาน ฟง พูด อาน และเขียนเพื่อชวยใหสามารถใชภาษาไดถูกตอง
และเหมาะสมในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
ศท.1105 ภาษาอังกฤษ 2
3 (2-2)
GE.1105 English 2
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ศท.1104 ภาษาอังกฤษ 1
เสริมสรางทักษะภาษาอังกฤษดาน ฟง พูด อาน และเขียน ในระดับที่ใชภาษา
สลับซับซอนขึ้น เพื่อสามารถใชภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพขึ้น

-19ศท.2101 ภาษาอังกฤษ 3
3 (2-2)
GE.2101 English 3
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ศท.1105 ภาษาอังกฤษ 2
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดาน ฟง พูด อาน และเขียน เพื่อนําไปประยุกตใชในระดับที่
ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
กลุมวิชาวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร ใหเรียน 9 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี้
ศท1202 คณิตศาสตรทั่วไป
3 (3-0)
GE.1202 General Mathematics
ความคิดทางคณิตศาสตรเกี่ยวกับการนับและการวัด การสรางแบบจําลองเชิงคณิตศาสตร
ฟงกชัน และการใชฟงกชันในการสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร โดยเฉพาะแบบจําลองที่
เกี่ยวของกับฟงกชันเอ็กซโพแนลเชียล และฟงกชันตรีโกณ ความคิดเรื่องลิมิต อนุพันธและ
อินทิกรัล และบทบาทของสิ่งเหลานี้ในการแกปญหา แบบจําลองตาง ๆ ความนาจะเปน และการ
ใชความนาจะเปนในการสรางแบบจําลองเชิงสุม
ศท.1203 สถิติเบื้องตน
3 (3-0)
GE.1203 Introduction to Statistics
ศึกษาถึงวิธีการทางสถิติพรรณา เชน เรื่องเกี่ยวกับความหมาย ขอบขายของสถิติ การ
แจกแจงความถี่ การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจาย ทฤษฎีความนาจะเปน
เบื้องตน
การแจกแจงบางชนิดของตัวแปรสุม
ทฤษฎีการสุมตัวอยางพรอมทั้งการทดสอบ
สมมติฐานศึกษาการวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธอยางงาย การวิเคราะหอนุกรมเวลา
ศท.1301 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3 (3-0)
GE.1301 Science and Technology
ศึกษาความหมาย ประเภทของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิธีการทางวิทยาศาสตรและ
การคนควาความรูใหม ๆ ความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บทบาทของ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลตอสภาพสังคม เศรษฐกิจ วิถีชีวิต และอารยธรรมของ
มนุษย
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ศท.1302 มนุษยและสิ่งแวดลอม
3 (3-0)
GE.1302 Man and Environment
ศึกษาความสัมพันธระหวางการอยูรวมกันของสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิดความ
เขาใจสมดุลแหงธรรมชาติหรือระบบนิเวศน การรูจักการใชประโยชนจากธรรมชาติและการจัดการ
สิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยชี้ใหเห็นวาการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรอยาง
รวดเร็วและการเรงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยพึ่งวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีผลกระทบ
ตอความสมดุลของระบบนิเวศนและสภาพแวดลอม การลดลงของทรัพยากรธรรมชาติและการเกิด
ปญหามลพิษสิ่งแวดลอม ซึ่งสงผลตอคุณภาพชีวิตของมนุษยโดยตรง ตลอดจนศึกษาแนวทางการ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นโดยพึ่งวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
บธ.1601 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
3 (2-2)
BA.1601 Introduction to Computer
ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประวัติของ
คอมพิวเตอรและวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร องคประกอบของระบบคอมพิวเตอรดานฮารดแวร
ซอฟตแวร พีเพิลแวร การประมวลผลขอมูลทางคอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูปพื้นฐานตาง ๆ
ความรูเบื้องตนของระบบเครือขายคอมพิวเตอร
กลุมวิชามนุษยศาสตร ใหเรียน 3 หนวยกิต จากรายวิชาดังนี้
ศท.1401 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสารสนเทศ
3 (3-0)
GE.1401 Introduction to Information Science
ศึกษาความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศตอบุคคล ชุมชนและสังคม ประวัติและ
วิวัฒนาการของสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ การเขาถึงสารสนเทศ สถาบันบริการสารสนเทศและแหลงความรู เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา การเขียนรายงานทางวิชาการ
ศท.1404 มนุษยกับอารยธรรม
3 (3-0)
GE.1404 Man and Civilization
ศึกษาพัฒนาการอารยธรรมของมนุษย
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติและ
ความสัมพันธระหวางมนุษยดวยกันเอง ศึกษาความเปนมาของอารยธรรมตะวันตกและอารยธรรม
ตะวันออก และอารยธรรมไทย ทางดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ทั้งในอดีตและ
ปจจุบัน

-21ศท.1407 ตรรกวิทยา
3 (3-0)
GE.1407 Logic
ศึกษาความสัมพันธระหวางภาษากับเหตุผล โครงสรางของเหตุผลนิรนัยและอุปนัย
การแสดงออกของเหตุผลในรูปนิรนัย เหตุผลยอและเหตุผลวิบัติ หลักเบื้องตนของตรรกวิทยา
สัญลักษณ ตลอดจนคุณคาของการพิสูจนและการประยุกตตรรกวิทยา เพื่อใหรูจักใชกฎพื้นฐาน
และวิธีใชเหตุผลในชีวิตประจําวัน รูจักวิจารณเหตุผลอยางถูกประเด็นและถูกเปาหมาย รูจักฟง
และเคารพเหตุผลของผูอื่น
ศท.1409 ศิลปะและสังคีตนิยม
3 (3-0)
GE.1409 Art and Music Appreciation
ศึกษาศิลปะและดนตรีจากอารยธรรมตาง ๆ ในโลกในเชิงเปรียบเทียบ เพื่อใหเกิดความ
เขาใจและเห็นคุณคาทางศิลปะและดนตรี
ศท.1410 ปรัชญาสังคมและจริยธรรมทางสังคม
3 (3-0)
GE.1410 Social Philosophy and Ethics
ศึกษาปรัชญาสังคม และจริยธรรมตะวันออกและตะวันตกเพื่อการอยูรวมกันของมนุษยใน
สังคมอยางสันติสุข
กลุมวิชาสังคมศาสตร ใหเรียน 6 หนวยกิต จากรายวิชาดังนี้
ศท.1501 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0)
GE.1501 Society and Economy
ศึกษาการผลิต การบริโภค การแลกเปลี่ยนซื้อขายสินคาและการกระจายรายได ศึกษา
พฤติกรรมทางเศรษฐกิจของภาครัฐและเอกชน ศึกษาอิทธิพลของโครงสรางทางสังคม การเมือง
และวัฒนธรรมที่มีตอสถาบันทางเศรษฐกิจในยุคตาง ๆ โดยเนนวิวัฒนาการและความสัมพันธ
ภายในของระบบสังคมกับเศรษฐกิจไทย
ศท.1502 สังคมและการปกครอง
3 (3-0)
GE.1502 Society and Government
ศึกษาความหมายและความสัมพันธของสังคมและการปกครอง ศึกษารัฐธรรมนูญ
ระบอบการปกครอง สถาบันการเมืองการปกครอง พรรคการเมืองและกลุมผลประโยชน ศึกษา
พัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยในสังคมไทย ตลอดจนการปฏิรูปการเมืองและปญหา
สําคัญ ๆ ทางสังคมและการเมืองไทยในปจจุบัน
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ศท.1504 มนุษยกับสังคม
3 (3-0)
GE.1504 Man and Society
ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสังคมมนุษย กลุมทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคม การ
ขัดเกลาทางสังคม และการสรางจริยธรรมในสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมดานตาง ๆ หนาที่
ของสถาบันตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสังคมตลอดจนศึกษาปญหาของสังคมไทย
ศท.1505 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0)
GE.1505 General Psychology
ศึกษาความเปนมาของจิตวิทยา ความหมายของคําวาพฤติกรรม สาเหตุตาง ๆ ที่ทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม ระบบสรีรวิทยาที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม พัฒนาการของ
มนุษย พันธุกรรมและสิ่งแวดลอม บุคลิกภาพ แรงจูงใจ ความคับของใจ และการปรับตัว
สุขภาพจิต การเรียนรู ความจํา การลืม การคิด การแกปญหา อารมณ จิตวิทยาและสังคม
นบ.1501 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
3 (3-0)
LW.1501 Introduction to General Law
ศึกษาที่มาของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การตีความ การอุดชองวางแหงกฎหมาย
การยกเลิกกฎหมาย บุคคลตามสิทธิ ลักษณะของนิติกรรม ประเภทของนิติกรรม หลักเกณฑการ
ทํานิติกรรม ลักษณะของสัญญา ประเภทของสัญญา การเลิกสัญญา ลักษณะทั่วไปของหนี้และ
ละเมิด
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3. หมวดวิชาเฉพาะ
3.1 วิชาแกนธุรกิจ

96

หนวยกิต
39 หนวยกิต

บธ.1400 หลักการบัญชีเบื้องตน
3 (2-2)
BA.1400 Principles of Accounting
ศึกษาแนวคิดทางการบัญชี จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ แมบทการบัญชี วงจร
การบัญชี การวิเคราะหรายการ การบันทึกสมุดลงรายการขั้นตน บัญชีคุมยอด และบัญชีแยก
ประเภทยอย รายการปรับปรุงรายการปดบัญชี การแกไขขอผิดพลาดทางการบั ญชี การจัดทํา
กระดาษทําการและงบการเงินของกิจการใหบริการ กิจการพณิชยกรรม และกิจการอุตสาหกรรม
โดยสอดแทรกจริยธรรมของวิชาชีพการบัญชี
บธ.2103 การจัดการองคการและทรัพยากรมนุษย
3 (3-0)
BA.2103 Organization and Human Resource Management
ศึกษาถึงลักษณะของการจัดการองคการ ประเภทขององคการตาง ๆ
แนวความคิด
และทฤษฎีการจัดการ หนาที่ของผูบริหารที่มีผลตอการดําเนินงานขององคการ ไดแก การวางแผน
การจัดองคการ การจัดคนเขาทํางาน การสั่งการ และการควบคุม ตลอดจนกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษยภายในองคการ
บธ.3101 การภาษีอากร
3 (3-0)
BA.3101 Taxation
ศึกษาถึงหลักในการจัดเก็บ
และรายละเอียดในการปฏิบัติเกี่ยวกับการภาษีอากรตาม
ประมวลรัษฎากรที่บังคับใชในปจจุบัน ซึ่งไดแก ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติ บุคคล
ภาษีการคา ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร ภาษีการเดินทาง ภาษีโรงเรือน
ภาษีบํารุงทองที่ และภาษีปาย
บธ.3102 การจัดการงานผลิต
3 (3-0)
BA.3102 Production Management
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ศท.1202 คณิตศาสตรทั่วไป
ศึกษาถึงหนาที่ในงานผลิต และการดําเนินการตาง ๆ เกี่ยวกับการผลิตใหเกิดประโยชน
สูงสุด โดยศึกษาถึงการจัดจําหนายงานผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ การออกแบบกระบวนการ
ผลิต การเลือกทําเลที่ตั้งโรงงาน การวางผังโรงงาน การวางแผนการควบคุมการผลิต

-24บธ.3201 การเงินธุรกิจ
3 (3-0)
BA.3201 Business Finance
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.1400 หลักการบัญชีเบื้องตน
ศึกษาถึงเปาหมายของการจัดการทางการเงินธุรกิจ บทบาทและหนาที่ของผูบริหารการเงิน
รูปแบบของธุรกิจและภาษีที่เกี่ยวของ เทคนิคในการวิเคราะหและวางแผนทางการเงิน หลักเบื้องตนในการบริหารการเงินของธุรกิจใหมีประสิทธิภาพทั้งในดานการลงทุน และการจัดหาเงินทุน
บธ.3301 หลักการตลาด
3 (3-0)
BA.3301 Principles of Marketing
ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับการตลาด ความหมาย ขอบเขตความสําคัญ หนาที่และ
การตลาดชนิดตาง ๆ การจัดประเภทสินคา การวางแผน การเลือกชองทางการจัดจําหนาย
นโยบายการตั้งราคา การสงเสริมการตลาด การวิเคราะหและเลือกตลาดเปาหมาย สิ่งแวดลอมที่
มีอิทธิพลทางการตลาด ตลอดจนการหาวิธีการควบคุมการตลาด
บธ.4101 การจัดการเชิงกลยุทธ
3 (3-0)
BA.4101 Strategic Management
วิชาบังคับกอน : เปนนักศึกษาฐานะปที่ 4
ศึกษากระบวนการการบริหารกลยุทธ
สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคการ
การผลิต การตลาด การเงิน การบัญชี และการบริหารงานบุคคล การกําหนดเปาหมายและ
ภารกิจและการจัดทําแผนกลยุทธ
บธ.4311 การเปนผูประกอบการขนาดเล็ก
3 (3-0)
BA.4311 Small Entrepreneurships
ศึกษาการเปนผูประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก ทั้งทางทฤษฎีและการประยุกต โดยใหความรู
พื้นฐานในการประกอบอาชีพ การศึกษาความเปนไปได การจดทะเบียน การเขียนโครงการ การ
หาตลาด การขยายกิจการ การคิดตนทุน การประมูลงาน การติดตามงาน รวมทั้งกฎหมายที่
เกี่ยวของในการประกอบการ
นบ.1502 กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0)
LW.1502 Business Law
ศึกษากฎหมายเบื้องตนที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ การจัดองคกรทางธุรกิจใน
รูปแบบหางหุนสวน บริษัท เอกเทศสัญญาที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ เชน สัญญาซื้อขาย
สัญญาเชาทรัพย สัญญาเชาซื้อ สัญญาประกันหนี้ดวยบุคคลและทรัพย และตั๋วเงิน

-25ศฐ.1110 หลักเศรษฐศาสตร
3 (3-0)
EC.1110 Principle of Economics
ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตรจุลภาค พฤติกรรมผูบริโภค
พฤติกรรมผูผลิต และพฤติกรรมของรัฐในระบบเศรษฐกิจการตลาด หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตรมหภาค รายไดประชาชาติ และการเปลี่ยนแปลงการใชจาย การออม การลงทุน การจางงาน
ระดับราคา การเงินและการคลัง อัตราดอกเบี้ย เงินเฟอ การคาตางประเทศ ดุลการคา ดุล
การเงินและบริการ หรือดุลบัญชีเดินสะพัด การเติบโตและพัฒนาการทางเศรษฐกิจ รวมถึง
นโยบายเศรษฐกิจของรัฐที่กระจายผูผลิตและผูบริโภค
ศฐ.4407 สถิติธุรกิจ
3 (3-0)
EC.4407 Business Statistics
การนําวิชาสถิติมาใชเพื่อวิเคราะหและตัดสินใจในทางธุรกิจ รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับการ
สุมตัวอยาง การทดสอบสมมติฐาน การสรางเลขดัชนี การวิเคราะหอนุกรมเวลา การวิเคราะห
สหสัมพันธ และสมการถดถอย การเก็บขอมูลสถิติทางธุรกิจ การแจกแจงขอมูล และนํามา
พิจารณาวิเคราะหในการดําเนินธุรกิจ โดยการทดสอบสมมติฐานดวยวิธีตาง ๆ
ศศ.4167 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3 (3-0)
AT.4167 Business English
ศึกษาและฝกการใชศัพท สํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในวงการธุรกิจ โดยเนนทักษะการฟง
การพูด การอานและการเขียน เพื่อใหสามารถใชภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
ศศ.4168 ภาษาอังกฤษธุรกิจขั้นสูง
3 (3-0)
AT.4168 Advanced Business English
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ศศ.4167 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ฝกฝนทักษะดานการพูดและการเขียนโดยเฉพาะอยางยิ่งการเขียนจดหมายโตตอบ รายงานการประชุม การพูดในที่ประชุมหรือการสัมมนาทางธุรกิจ พรอมทั้งสามารถนําเสนอขอมูลตาง ๆ ทางธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
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หนวยกิต

บธ.2702 หลักการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน
BA.2702 Principle of Logistics and Supply Chains

3 (3-0)

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.3102 การจัดการงานผลิต, บธ.3301 หลักการตลาด
ศึกษาแนวคิด การปฏิบัติการโลจิสติกสและซัพพลายเชนความตองการและการบริการ
ลูกคา การจัดหาและการจัดสง การควบคุมสินคาคงคลัง การคลังสินคา การขนสงหลายรูปแบบ
ความสัมพันธคูคาและลูกคา การออกแบบเครือขาย การวัดผลปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวของ แนวโนมอนาคต ใชกรณีศึกษาประกอบ
บธ.2703 การวางแผนโลจิสติกส
3 (3-0)
BA.2703 Logistics Planning
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.3102 การจัดการงานผลิต ,บธ.3301 หลักการตลาด
ศึกษาแนวคิด การปฏิบัติการวางแผนโลจิสติกสในโลจิสติกสและซัพพลายเชน กรอบการ
วางแผน กระบวนการโลจิสติกส การวางแผนเครือขาย องคการและการจัดการ การพัสดุและการ
ผลิต ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวของ แนวโนมอนาคต ใชกรณีศึกษาประกอบ
บธ.2704 การจัดการจัดซื้อและซัพพลาย
3 (3-0)
BA.2704 Purchasing and Supply Management
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.3102 การจัดการงานผลิต,บธ.3301 หลักการตลาด
ศึกษาแนวคิดการจัดการจัดซื้อและซัพพลายในโลจิสติกสและซัพพลายเชน บทบาทหนาที่
การจัดซื้อและซัพพลาย ความตองการพัสดุ การจัดหา จัดซื้อ จัดจาง การจัดซื้อพิเศษ นิติกรรมสัญญา
กิจกรรมและความรับผิดชอบ การตรวจประเมินผูคา แนวโนมอนาคต ใชกรณีศึกษาประกอบ
บธ.2705 การจัดการสินคาคงคลัง
3 (3-0)
BA.2705 Inventory Management
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.3102 การจัดการงานผลิต,บธ.3301 หลักการตลาด
ศึกษาแนวคิด การจัดการสินคาคงคลังในโลจิสติกส การควบคุมสินคาคงคลัง บทบาท
หนาที่วิธีการและเทคนิค การจัดองคการ สิ่งอํานวยความสะดวกและเครื่องมือ ระบบและเทคโนโลยี
สารสนเทศ การประยุกตใช แนวโนมอนาคต ใชกรณีศึกษาประกอบ

-27บธ.2706 การจัดการคลังสินคา
BA.2706 Warehousing Management

3 (3-0)

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.3102 การจัดการงานผลิต,บธ.3301 หลักการตลาด
ศึกษาแนวคิดการจัดการคลังสินคาในโลจิสติกสและซัพพลายเชน การคลังสินคาเพื่อ
การผลิตและการจัดหา การเลือกพื้นที่ การวางแผนผัง สิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณเครื่องมือ
ระบบคลังสินคา การจัดกําลังคน การปฏิบัติการ การวัดผล แนวโนมอนาคต ใชกรณีศึกษาประกอบ
บธ.2707 การจัดการขนสง
BA.2707 Transport Management

3 (3-0)

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.3102 การจัดการงานผลิต,บธ.3301 หลักการตลาด
ศึกษาแนวคิด การจัดการขนสงในโลจิสติกสและซัพพลายเชน บทบาทการขนสง นโยบาย
และกฎระเบี ย บ การปฏิ บัติ การขนส ง การขนส ง ระหว างประเทศ ต นทุ นและราคา การจั ดการ
ความสัมพันธ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การวัดผล แนวโนมอนาคต ใชกรณีศึกษาประกอบ
บธ.3701 การจัดการทรัพยากรโลจิสติกส
BA.3701 Logistics Resources Management

3 (3-0)

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.3102 การจัดการงานผลิต,บธ.3301 หลักการตลาด
ศึกษาแนวคิด การจัดการทรัพยากรโลจิสติกสและซัพพลายเชน การจัดการบุคลากร
การพั ฒ นาบุ ค ลากร การจั ด การการเปลี่ ยนแปลง การจั ด การการเงิ น การควบคุ ม ต น ทุ น และ
งบประมาณ กระบวนการทางการค า การบั ญ ชี การเงิ น ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ แนวโน ม
อนาคต ใชกรณีศึกษาประกอบ
บธ.3702 เทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส
BA.3702 Logistics Information Technology

3 (3-0)

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.3102 การจัดการงานผลิต,บธ.3301 หลักการตลาด
ศึกษาแนวคิด เทคโนโลยีสารสนเทศในโลจิสติกสและซัพพลายเชน วัตถุประสงคและ
การออกแบบระบบสารสนเทศ การคัดเลือกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอํานวยความสะดวกและ
อุปกรณเครื่องมือ การประยุกตใชและนําไปปฏิบัติ การบริ การและรักษาระบบ แนวโนมอนาคต ใช
กรณีศึกษาประกอบ

-28บธ.3703 การบริการลูกคาดานโลจิสติกส
BA.3703 Logistics Customer Service

3 (3-0)

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.3102 การจัดการงานผลิต,บธ.3301 หลักการตลาด
ศึกษาแนวคิด การปฏิบัติการบริการลูกค าในโลจิสติกสและซัพพลายเชน นโยบายการ
บริการลูกคา การวางแผน การสรางตัวแบบ กระบวนการบริการ การสรางวัฒนธรรม การพัฒนา
บุคลากร การใชเทคโนโลยี การวัดผล แนวโนมอนาคต ใชกรณีศึกษาประกอบ
บธ.3704 การจัดการความสัมพันธผูคา
BA.3704 Supplier Relationship Management

3 (3-0)

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.3102 การจัดการงานผลิต,บธ.3301 หลักการตลาด
ศึกษาแนวคิดทางการจัดความสัมพันธผูคาในโลจิสติกสและซัพพลายเชน นโยบายการ
จัดหา การกําหนดคุ ณสมบั ติผูคา การคั ดเลื อกผู คา การตรวจประเมิ นผู คา การอนุ มั ติบัญชีผู คา
กิ จ กรรมความสั ม พั น ธ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ การประเมิ นผลปฏิ บั ติ ง าน แนวโน ม อนาคต ใช
กรณีศึกษาประกอบ
บธ.3705 การจัดการความสัมพันธลูกคา
BA3705 Customer Relationship Management

3 (3-0)

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.3102 การจัดการงานผลิต,บธ.3301 หลักการตลาด
ศึกษาแนวคิด การจัดการความสัมพันธลูกคาในโลจิสติกสและซัพพลายเชน นโยบาย
การตลาดบริการลูกคา การจัดกลุมลูกคา กระบวนการบริการลูกคา กิจกรรมความสัมพันธลูกคา
นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจประเมินวัดผล แนวโนมอนาคต ใชกรณีศึกษาประกอบ
บธ.3706 กลยุทธซัพพลายเชน
BA.3706 Supply Chain Strategy

3 (3-0)

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.3102 การจัดการงานผลิต,บธ.3301 หลักการตลาด
ศึกษาแนวคิด กลยุทธโลจิสติกสและซัพพลายเชน การปฏิวัติโลจิสติกสเชิงบูรณาการ การ
เปรี ยบสมรรถนะองค การ นวั ตกรรมและเทคโนโลยี ระบบเครื อข ายสากล ระบบการปฏิ บัติการ
ยืดหยุนฉับไว ความมีผลประโยชนรวม การวัดผลลัพธธุรกิจ แนวโนมอนาคต ใชกรณีศึกษาประกอบ

-29บธ.3707 กฎหมายการขนสง
BA.3707 Law of Transportation

3 (3-0)

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.3102 การจัดการงานผลิต,บธ.3301 หลักการตลาด
ศึ ก ษาแนวคิ ด การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายการขนส ง ในโลจิ ส ติ ก ส แ ละซั พ พลายเชน
กฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการขนสง ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมทั้งมิติในและตางประเทศ
ประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย ลั ก ษณะ 8 ว า ด ว ยการขนส ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ถยนต
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย พระราชบัญญัติการเดินเรือใน
นานน้ําไทย พระราชบัญญัติศุลกากร พระราชบัญญัติการเดินอากาศไทย ขอตกลงเขตการคาเสรี (FTA)
ขอตกลงการขนสงระหวางประเทศ (INCOTERMS 2000) แนวโนมอนาคต ใชกรณีศึกษาประกอบ
บธ.4707 สัมมนาโลจิสติกสและซัพพลายเชน
BA.4707 Seminar in Logistics and Supply Chains

3 (3-0)

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.3102 การจัดการงานผลิต,บธ.3301 หลักการตลาด
ศึกษาแนวคิด กระบวนการ วิธีการดําเนินการโลจิสติกสและซัพพลายเชนเชิงบูรณาการ
การวิเคราะห สังเคราะห ประเด็นสําคัญ ความสําเร็จ จุดแข็ง จุดออน อุปสรรคและโอกาส การใช
กรณีศึกษาสถานการณจําลอง และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู
บธ.4708 การฝกงาน
BA.4708 Internship

3 (0-9)

วิชาบังคับกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 4
ศึกษาถึงวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชนในการนําความรู ประสบการณและทักษะ
ตาง ๆ มาใชในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ นักศึกษาจะตองฝกงานในวิชาชีพ
โลจิสติกสในองคการที่ไดมาตรฐาน การฝกงานจะอยูภายใตการควบคุมดูแลรวมกันระหวาง
อาจารยผูประสานงานและสถานที่ฝกงานจํานวนไมนอยกวา 500 ชั่วโมง ทั้งนี้ จะตองมีผล
การฝกงานเปนที่พอใจของทั้งสองฝาย

-303.3 วิชาเอกเลือก ใหเลือกเรียนจากวิชาดังตอไปนี้ 12 หนวยกิต
บธ.4701 โลจิสติกสโลกาภิวัตน
BA.4701 Global Logistics

3 (3-0)

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.3102 การจัดการงานผลิต และบธ.3301 หลักการตลาด
ศึ ก ษาแนวคิ ด การปฏิ บั ติก ารโลจิ ส ติ กส โ ลกาภิ วั ตน ใ นโลจิ ส ติ กส แ ละซั พ พลายเชน
ทิศทางใหม โลจิสติ กส สูการจั ดการซั พพลายเชนและโลกาภิวัตน สิ่ง แวดลอมการปฏิบัติการซั พ
พลายเชนที่ยืดหยุนฉับไว กลยุทธโลจิสติกส เครือขาย การสรางความสมดุลอุปสงคและอุปทาน
พาณิชยอิเลคทรอนิค นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดจางขามโลก กลยุทธโลจิสติกส
โลกาภิวัตน การประเมินผลและการเปรียบเทียบสมรรถนะองคการ แนวโนมอนาคต ใชกรณีศึกษา
ประกอบ
บธ.4702 การจัดการกระจายตัวสินคา
BA.4702 Physical Distribution Management

3 (3-0)

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.3102 การจัดการงานผลิต และบธ.3301 หลักการตลาด
ศึกษาแนวคิดการจัดการกระจายตัวสินคาในโลจิสติกสและซัพพลายเชน การคลังสินคา
การขนสง การกระจายตัวสินคา การจัดองคการและบุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโนม
อนาคต ใชกรณีศึกษาประกอบ
บธ.4703 การบรรจุภัณฑเพื่อโลจิสติกส
BA.4703 Packaging for Logistics

3 (3-0)

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.3102 การจัดการงานผลิต และบธ.3301 หลักการตลาด
ศึกษาแนวคิด การบรรจุภัณฑในโลจิสติกสและซัพพลายเชน การออกแบบเพื่อวิศวกรรม
การจัดซื้อ การผลิต มาตรวัด การถนอม ความปลอดภัย สิ่งแวดลอม การนํากลับมาใชใหม การจัดเก็บ
และเคลื่อนยาย การขนสง การบรรจุหีบหอ กฎหมายและมาตรฐานการบรรจุภัณฑ แนวโนมอนาคต
ใชกรณีศึกษาประกอบ

-31บธ.4704 การนําเขาและสงออก
BA.4704 Imports and Exports

3 (3-0)

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.3102 การจัดการงานผลิต และบธ.3301 หลักการตลาด
ศึกษาแนวคิด การปฏิบัติการนําเขาและสงออกสินคาในโลจิสติกสและซัพพลายเชน
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับนําเขา-สงออก กระบวนการนําเขาและสงออก สิทธิประโยชนทางภาษี EDI กับ
วิธีการศุ ลกากร เอกสารเกี่ยวกับการนําเข าและสง ออก กฎหมายศุล กากรที่ควรทราบ แนวโน ม
อนาคต ใชกรณีศึกษาประกอบ
บธ.4705 การเจรจาอยางชาญฉลาด
BA.4705 Smart Negotiations

3 (3-0)

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.3102 การจัดการงานผลิต และบธ.3301 หลักการตลาด
ศึกษาแนวคิด การเจรจาอยางชาญฉลาดในโลจิสติกสและซัพพลายเชน ประเภทของ
การเจรจา หลักการเจรจา การเตรียมตัว ยุทธวิธีการเจรจา ทักษะในการเจรจา เครื่องมือสําหรับการ
นําไปปฏิบัติแนวโนมในอนาคต ใชกรณีศึกษาประกอบ
บธ.4706 จริยธรรมธุรกิจ
BA.4706 Business Ethics

3 (3-0)

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.3102 การจัดการงานผลิต และบธ.3301 หลักการตลาด
ศึกษาแนวคิด จริยธรรมธุรกิจโลจิสติกสและซัพพลายเชน ลักษณะและขอบเขตจริยธรรม
ธุ รกิ จ จริ ยธรรมในการดํ าเนิ นธุ รกิ จ หลั กการทางจริ ยธรรมและแนวทางการตั ดสิ นใจ การสร าง
จริยธรรมในองคการ จริยธรรมในองคการ จริยธรรมของผูบริหารและบุคลากร การควบคุมและ
สงเสริมจริยธรรม วิถีทางแหงความสําเร็จ แนวโนมอนาคต ใชกรณีศึกษาประกอบ

4. หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หนวยกิต

ใหเลือกศึกษาจากวิชาในระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่เปดดําเนินการสอนในมหาวิทยาลัยเกริก
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23 การประกันคุณภาพของหลักสูตร
23.1 ประเด็นความตองการของตลาดแรงงาน สังคม ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
สภาพการณของธุรกิจยุคปจจุบันมีการเปดเสรีทางการคา ทําใหธุรกิจตองเผชิญกับการแขงขัน
อยางรุนแรง
และธุรกิจตาง ๆ ตองปรับตัวใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงจะเห็นไดจากการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการโลจิสติกส ทําใหองคการธุรกิจตองการ
บุคลากรที่มีความรูทางการบริหารจัดการดานธุรกิจอยางกวางขวาง
เพื่อมารวมกันพัฒนาองคการ
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก จึงเห็นวาการผลิตบัณฑิตดานการจัดการโลจิสติกสจะสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงาน ซึ่งขณะนี้ถือวาขาดแคลนและเปนที่ตองการของตลาดแรงงานเปนจํานวน
มาก
23.2 ประเด็นการบริหารหลักสูตร
สาขาวิชาบริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ โดยดําเนินการกํากับดูแล
มาตรฐานทางวิชาการ
ภายใตระเบียบและเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการควบคุมการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการกํากับมาตรฐานวิชาการ
ซึ่งเปน
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกดูแลมาตรฐานตาง ๆ เชน ขอสอบไล และผลสอบไล อีกทั้งจะมีก ารแตงตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรขึ้น เมื่อหลักสูตรสมควรที่จะมีการปรับปรุงและพัฒนาใหมี
ความทันสมัยอยางตอเนื่อง
23.3 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยมีหองปฏิบัติการทางภาษา หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร เครื่องฉายภาพขาม
ศีรษะ เครื่องฉาย LCD Projector ไมโครโฟน เครื่องขยายเสียง ทีวี VDO DVD Visualizer มี
สํานักหอสมุดที่มีหนังสือและตําราเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
วารสารที่เกี่ยวของกับ
สาขาวิชาที่ทันสมัย บริการโสตทัศนูปกรณซึ่งจัดเตรียมไวบริการนักศึกษาอยางทั่วถึง มีที่นั่ งเพียงพอ
บรรยากาศเย็นสบาย
23.4 ประเด็นสนับสนุนโดยใหคําแนะนํานักศึกษา
มหาวิทยาลัยจัดทําคูมือปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารระดับคณะและอาจารย ซึ่งในคูมือระบุให
อาจารยปฏิบัติหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาอยางมีประสิทธิภาพ กําหนดเวลาใหนักศึกษาเขาพบ ดูแล
ใหคําปรึกษาแกนักศึกษาดวยความรักและความอบอุน
ตลอดจนชวยเหลือนักศึกษาในการเรงรัด
ติดตามคํารองตาง ๆ ของนักศึกษาใหบรรลุผลอันรวดเร็ว ศึกษากฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่งตาง ๆ
ของมหาวิทยาลัย เพื่อใชประโยชนในการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาดานตาง ๆ จัดทําแฟมประวัติ
นักศึกษา
ขอมูลการศึกษา และศึกษาขอมูลการลงทะเบียน การไมมาลงทะเบียน เพื่อติดตามให
ทราบปญหา และหาแนวทางการแกไขปญหา อีกทั้งคณะฯ ยังจัดใหมีการใหคําแนะนํานักศึกษาดาน
การฝกงาน เพื่อเสริมสรางประสบการณจริงที่ดีใหกับนักศึกษาตอไป

