หลักสู ตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์
1) กลุ่มวิชาปรับพื้นฐาน
รหัสวิชา
MB 001
MB 004
MB 005
MB 007

(ไม่ นับหน่ วยกิต)
ชื่ อวิชา

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
(Business English)
หลักการพื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์
(Foundation of Economics)
หลักการพื้นฐานทางด้านการเงินธุรกิจ
(Foundation of Business Finance)
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและเครื่ องมือเพื่อวิเคราะห์
ทางธุรกิ จ
(Business Environment & Tools for Business
Analysis)

2) กลุ่มวิชาแกนบริหารธุรกิจ (18 หน่ วยกิต)
รหัสวิชา

MB 501
MB 503
MB 508
MB 509
MB 510

MB 511

ชื่ อวิชา

เศรษฐศาสตร์การจัดการ
(Managerial Economics)
พฤติกรรมองค์การและการจัดการ
(Organizational Behavior and Management)
การจัดการการตลาด
(Marketing Management)
การเงินเพื่อการจัดการ
(Managerial Finance)
การจัดการการปฏิ บตั ิการเพื่อความได้เปรี ยบในการ
แข่งขัน
(Managing Operations for Competitive Advantages)
การจัดการเชิ งกลยุทธ์
(Strategic Management)

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
-

ศึกษาก่ อน

-

-

-

-

-

-

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-6)

ศึกษาก่ อน

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

-

-

3) กลุ่มวิชาเอก
3.1 วิชาเอกบังคับ จํานวน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา
MN 501
MN 502
MN506

ชื่ อวิชา
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
(Supply Chain Management)
การจัดการระบบขนส่ งและการกระจายสิ นค้า
(Transportation and Distribution Management)
การจัดการสิ นค้าคงคลัง
(Inventory Management)

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-6)

ศึกษาก่ อน

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

-

3.2 วิชาเอกเลือก นักศึกษาแผน ข (ไม่มีวิทยานิพนธ์) สามารถเลือกศึกษาในกลุ่มวิชาเอกเลือก จํานวน 9 หน่วยกิตดังนี้
รหัสวิชา
MN 523
MN 527
MN 588

ชื่ อวิชา
ระบบสารสนเทศทางโลจิสติกส์
(Logistics Information Technology Systems)
การค้าและระบบโลจิสติกส์ ระหว่างประเทศ
(International Trade and Logistics System)
ประเด็นปั จจุบนั ทางการจัดการโลจิสติกส์
(Current Issues in Logistics Management)

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-6)

ศึกษาก่ อน

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

-

นอกจากนี้นกั ศึกษาสามารถเลือกวิชาเอกของหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิตกลุ่มวิชาอื่นๆ เป็ นวิชาเอกเลือกได้ หรื อ
อาจเลือกวิชาในระดับปริ ญญาโท นอกกลุ่มวิชาเป็ นวิชาเอกเลือกได้ 1 วิชา โดยต้องผ่านการเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึ กษา
3.3 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
รหัสวิชา
MN 601

ชื่ อวิชา
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(Independent Study)

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (0-0-9)

ศึกษาก่ อน
-

คําอธิบายรายวิชา
กลุ่มวิชาปรับพื้นฐาน
(ไม่ นับหน่ วยกิต)
MB 001 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
(Business English)
ฝึ กทักษะในการอ่าน การวิเคราะห์ สรุ ป เอกสารประกอบการเรี ยน กรณี ศึกษา ตําราที่เป็ นภาษาอังกฤษ
MB 004 หลักการทางด้ านเศรษฐศาสตร์
(Foundation of Economics)
ระบบเศรษฐกิ จ อุ ป สงค์ อุ ป ทาน ดุ ล ยภาพ ความยืด หยุ่น ของอุ ป สงค์แ ละอุ ป ทาน ทฤษฎี ค วามต้อ งการของ
ผูบ้ ริ โภค ทฤษฎีการผลิต การกําหนดราคาและดุลยภาพของผูผ้ ลิต ปัจจัยการผลิต การวัดรายได้ประชาชาติ การว่าจ้างทํางาน
ผลิตผล ระดับราคา เงินตราและการธนาคาร ปัญหาและนโยบายในการแก้ไขภาวะเงินเฟ้อ เงินฝื ด การค้าระหว่างประเทศ
และการพัฒนาเศรษฐกิจ
MB 005 หลักการทางด้ านการเงินธุรกิจ
(Foundation of Business Finance)
บทบาทและความสําคัญของหน้าที่งานการเงินในธุ รกิจสมัยใหม่ ความรู ้ เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์งบการเงิน
มูลค่าเงินตามเวลา การประเมินมูลค่าตราสารทุนและตราสารหนี้ ผลตอบแทนและความเสี่ ยง เทคนิคต่างๆ ในการประเมิน
งบประมาณเงินทุน ตลอดจนการจัดการโครงสร้างทางการเงิน
MB 007 สภาพแวดล้ อมทางธุรกิจและเครื่ องมือเพื่ อวิเคราะห์ ทางธุรกิจ
(Business Environment & Tools for Business Analysis)
การเรี ยนรู ้ เ ครื่ อ งมื อ ที่ นิ ย มใช้ใ นการวิ เคราะห์ แ ละวางแผนทางธุ ร กิ จ การจั ด ทํา แผนธุ ร กิ จ การวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อ มภายในและภายนอก (SWOT) การวิ เ คราะห์ อุ ต สาหกรรม (Five Forces Model) ส่ ว นผสมการตลาด
(Marketing Mix) การวิเคราะห์การเติบโตและส่ วนแบ่งการตลาด (Boston Consulting Group) การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (7S
McKinsey) รวมทั้งเครื่ องมืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มวิชาแกนบริหารธุรกิจ (Core Courses)
จํานวน 18 หน่ วยกิต
MB 501 เศรษฐศาสตร์ การจัดการ
3 (3-0-6)
(Managerial Economics)
การประยุก ต์ท ฤษฎี ท างเศรษฐศาสตร์ ใ นการกํา หนดนโยบายและการตัด สิ น ใจของธุ ร กิ จ โดยเน้ น ทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์ จุลภาค ทฤษฎีอุปสงค์ของผูบ้ ริ โภค ลักษณะกําไร การวัดผลกําไรและการจัดสรรเงินทุน ลักษณะของตลาด
แข่งขันประเภทต่างๆ ประเภทต้นทุน การวิเคราะห์อุปสงค์และการพยากรณ์ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
ต่อการดําเนินธุรกิจในระยะสั้นและระยะยาว การกําหนดนโยบายการผลิตสิ นค้าหลายชนิดในขณะเดียวกัน

MB 503 พฤติกรรมองค์การและการจัดการ
3 (3-0-6)
(Organizational Behavior and Management)
แนวความคิดพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรกับการดําเนินงานขององค์การ ในระดับ
บุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ การจูงใจ อํานาจและอิทธิพลในองค์การ พฤติกรรมกลุ่ม การตัดสิ นใจ การจัดการความ
ขัดแย้งและการประสานความร่ วมมือ การทํางานเป็ นทีม การจัดการวัฒนธรรมขององค์การและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
ภายในองค์การ เพื่อช่วยในการดูแล จูงใจ พัฒนาและธํารงรักษาบุคลากรในองค์การ
MB 508 การจัดการการตลาด
3 (3-0-6)
(Marketing Management)
แนวคิดการตลาด การพัฒนากลยุทธ์และแผนการตลาด การวิจัยการตลาดและการพยากรณ์ ความต้องการลูกค้า
การสร้างคุณค่า ความพึงพอใจ และความภักดี การแบ่งส่ วนตลาด กลุ่มเป้าหมาย และตําแหน่งทางการตลาด การสร้างคุณค่า
ตราสิ นค้า การกําหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด และจรรยาบรรณในการจัดการการตลาด
MB 509 การเงินเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
(Managerial Finance)
งบการเงินและการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานทางการเงิน การวางแผนและการพยากรณ์ ทางการเงิน แนวคิดความ
เสี่ ยงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์และกลุ่มหลักทรัพย์การประเมินมูลค่าหลักทรั พย์ โครงสร้ างเงินทุนและต้นทุน
ของเงินทุน การจัดทํางบลงทุนและการประเมินโครงการ การจัดการเงินทุนหมุนเวียน การจัดหาเงินทุนนโยบายเงินปั นผล
การลงทุนเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม
MB 510 การจัดการการปฏิบัติการเพื่อความได้ เปรียบในการแข่ งขัน
3 (3-0-6)
(Managing Operations for Competitive Advantages)
การบริ ห ารจัดการกระบวนการดําเนิ นงานทางธุ รกิ จทั้งในอุตสาหกรรมการผลิตและการบริ การ การนําวิธีการ
วิเคราะห์และเทคนิคเชิงปริ มาณมาประยุกต์ใช้ การพยากรณ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริ การ การออกแบบกระบวนการ
การตัดสิ นใจเลือกทําเลที่ต้ งั การบริ หารสิ นค้าคลัง ระบบการสั่งซื้ อวัตถุดิบ ระบบการจัดการคุณภาพ ระบบการบริ หารแบบ
ลีน ระบบการจัดการห่วงโซ่ อปุ ทาน
MB 511 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
(Strategic Management)
แนวคิดและกระบวนการในการกําหนดกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ กําหนดภารกิจ นโยบาย
เป้ าหมายและกลยุทธ์ของธุ รกิจในระดับต่างๆ การประยุกต์แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มความได้เปรี ยบทางการ
แข่งขันและสร้างความยัง่ ยืนให้แก่ผูม้ ีส่วนได้เสี ย การบูรณาการ และการนํากลยุทธ์ไปสู่ การปฏิบตั ิอย่างมีประสิ ทธิผล การ
ควบคุมและการประเมินผลกลยุทธ์ในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

กลุ่มวิชาเอกบังคับ
9 หน่ วยกิต
MN 501 การจัดการห่ วงโซ่ อุปทาน
3 (3-0-6)
(Supply Chain Management)
ระบบห่วงโซ่ อุปทาน เช่น การปฏิบตั ิการ ระบบสารสนเทศ การจัดซื้ อ การขนส่ ง และการตลาด รวมถึงเทคนิค
สําคัญที่เกี่ยวกับการจัดหา การจัดเก็บ การบริ หารวัตถุดิบและสิ นค้าคงคลัง และความสัมพันธ์ของผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภคในโซ่
อุปทาน และการศึกษาจากกรณี ศึกษา
MN 502 การจัดการระบบขนส่ งและการกระจายสิ นค้ า
3 (3-0-6)
(Transportation and Distribution Management)
การขนส่ งแต่ละประเภท กิจกรรมของการขนส่ งและระบบโลจิสติกส์ของสิ นค้าทั้งในส่ วนของการขนส่ งและการ
กระจายสิ น ค้า การจัด เส้ น ทางและตารางการขนส่ ง การจัด การระบบการกระจายสิ น ค้า ศู น ย์ก ระจายสิ น ค้า การวัด
ประสิ ทธิ ภาพการขนส่ งและกระจายสิ นค้า เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อ งกับ การกระจายสิ นค้าและการขนส่ งสิ นค้า
กรณี ศึกษา
MN506 การจัดการสิ นค้าคงคลัง
3 (3-0-6)
(Inventory Management)
เทคนิคการพยากรณ์ การบริ หารความต้องการ การบริ หารวัตถุดิบ การกําหนดนโยบายควบคุมสิ นค้าคงคลัง การ
วัดประสิ ทธิ ภาพการจัดการสิ น ค้าคงคลัง ผลกระทบจากการพยากรณ์ และความต้องการที่ไม่แน่ นอน การออกแบบ การ
วางแผน การควบคุม และ การบริ หารสิ นค้าคงคลังในระบบโซ่ อุปทาน การวัดประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลัง
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ นค้าคงคลัง การจําลองสถานการณ์ของระบบสิ นค้าคงคลัง กรณี ศึกษา
กลุ่มวิชาเอกเลื อก
9 หน่ วยกิต
MN 523 ระบบสารสนเทศทางโลจิสติกส์
3 (3-0-6)
(Logistics Information Technology Systems)
การออกแบบและการนําระบบคอมพิ ว เตอร์ และเทคโนโลยีส ารสนเทศไปใช้ เพื่ อ ช่ ว ยในการตัด สิ น ใจทาง
โลจิ ส ติก ส์ โดยรวบรวมทฤษฎีต่ างๆ จากทางด้านระบบสารสนเทศ วิท ยาการคอมพิว เตอร์ และ วิ ท ยาการการจัด การ
ประกอบด้วยบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในโซ่ อุปทานและโลจิสติกส์ การวางแผนและการปฏิบตั ิการ การวางแผน
ทรั พ ยากรใน องค์ ก ร การออกแบบ และการพิ จ ารณ าเลื อ กใช้ เ ทคโน โลยี ส ารสน เท ศที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ใน
โลจิสติกส์ เช่น ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบติดตามและสอบกลับสิ นค้า

MN 527 การค้าและระบบโลจิสติกส์ ระหว่ างประเทศ
3 (3-0-6)
(International Trade and Logistics System)
ภาพรวมของสภาพแวดล้อ มทางธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศ ความสั ม พั น ธ์ ข องการค้า ระหว่ า งประเทศกั บ
โซ่ อุปทาน โลจิสติกส์ในต่างประเทศ การเข้าสู่ ตลาดต่างประเทศ กลยุทธ์สาํ หรับโลจิสติกส์และโซ่ อุปทานในตลาดโลก การ
พัฒ นาและประยุกต์ใช้กลยุทธ์การจัดหาแบบข้ามชาติ การเลือกเครื อข่ายสถานที่ต้ งั การวางแผนบริ หารรายได้และต้นทุน
การบริ หารความเสี่ ยงระบบโลจิสติกส์ ระหว่างประเทศ บทบาทของภาครัฐด้านกฎหมายและการแทรกแซงทางการค้า เช่น
ภาษีและศุลกากร การนําสิ นค้าข้ามพรมแดน การกําหนดสัดส่ วนของวัตถุดิบในประเทศ
MN 588 ประเด็นปัจจุบันทางการจัดการโลจิสติกส์
3 (3-0-6)
(Current Issues in Logistics Management)
ประเด็นพิเศษที่น่าสนใจ และทันสมัย ในงานด้านการจัดการโลจิสติกส์ รวมทั้งเรี ยนรู ้จากกรณี ศึกษาต่างๆ
การศึกษาค้นคว้ าอิสระ
MN 601 การศึกษาค้นคว้ าอิสระ
3 (0-0-9)
(Independent Study)
นักศึกษาที่เลือกเรี ยนแผนการศึกษา ข ต้องจัดทํารายงานการงานค้น คว้าอิสระในหัวข้อ ที่นักศึกษาสนใจ ซึ่ งมี
อาจารย์ที่ปรึ กษากํากับดูแล และต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการสอบที่ได้รับการแต่งตั้ง

