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หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวชิาการจดัการโลจสิตกิส 

 
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย   : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 
 ภาษาอังกฤษ   :  Master of Science  Program in Management of Logistics 
 
ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส) 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Master of Science (Management of Logistics) 
 ชื่อยอ (ภาษาไทย)   : วท.ม. (การจัดการโลจิสติกส) 
 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)   : M.Sc. (Management of Logistics) 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 บัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา 
 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางดานการจัดการโลจิสติกสที่มีความรูความสามารถ มีความเปนวิชาชีพ มีความ
รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคม และ สามารถนําศาสตรทางดานการจัดการโลจิสิตกส
มาแกปญหาที่เกิดข้ึนจริงไดอยางเปนรูปธรรม และสามารถนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตผลิตภัณฑและการ
บริการ รวมถึงงานการจัดการระบบขนสง ไดอยางแทจริง 
 
ความสําคัญ 
 ปจจุบันกระบวนการในการผลิตมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาองคกรและประเทศชาติ  การบริหาร
จัดการและการพัฒนากระบวนการการในการผลิตเพื่อใหองคกรสามารถอยูรอดและมีประสิทธิภาพเหนือคูแขงทําได
ดวยการประเมินทุกดานของการดําเนินการ ไดแก รูปแบบของการส่ือสาร  การจัดการขอมูลและความรู  การพัฒนา
เทคโนโลยี และผลกระทบจากการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใช  เปนตน มหาวิทยาลัยรังสิต เล็งเห็นถึงความสําคัญ
ของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติใหมีความรูในดานการจัดการกระบวนการในการผลิตอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด จึงมีการบูรณาการการนําศาสตรดานการจัดการการดําเนินการและการจัดการ
ระบบขนสงจากวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร  ศาสตรดานบริหารจัดการเชิงธุรกิจและโลจิสติกส จากคณะบริหารธุรกิจ 
โดยมีการนําศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชเปนเคร่ืองมือในการจัดการ เพื่อพัฒนาเปนหลักสูตรสห
สาขาวิชาขามศาสตร ในชื่อ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 
 
วัตถุประสงคของหลักสูตร 

1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรูในดานการจัดการโลจิสติกสเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของ     
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องคกรตางๆ 
 2. เพื่อสงเสริมการประยุกตใชความรู  เทคนิค  และเทคโนโลยีสมัยใหมในดานการจัดการโลจิสติกส ซึ่งจะ
ชวยเพิ่มขีดความสามารถขององคกร 
 3. เพื่อสงเสริมความรวมมือระหวางภาคสวนการศึกษาและภาคสวนผูประกอบการในการแกปญหารวมท้ัง
กระตุน ใหมีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและการจัดการซึ่งกันและกัน 
 4. เพื่อใหมหาบัณฑิตมีวิสัยทัศน และรูจักการทํางานเปนทีม 
 5. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม 
 
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
 เรียน วันจันทร - วันศุกร    เวลา 18.00 - 21.00 น.   หรือ 
   วันเสาร - อาทิตย     เวลา 9.00 - 17.00 น. 
 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 1.  สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการหรือสํานักงาน
คณะกรรมการเขาราชการพลเรือนรับรอง  และมีคุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑกําหนดของหลักสูตร 
 2. ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล  เวนแตในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ 
 3. ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย 
 4. ไมเปนคนวิกลจริต   
 5. เปนไปตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
 
ระบบการศึกษา 
 1.  ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค  โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห    
 2.  ระยะเวลาการศึกษา 2 ป 
 3.  ใชภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ ในการเรียนการสอน 
   
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  
2556  ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล  แตละรายวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน  การวัดผล

และประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอ่ืน ตามท่ีคณะท่ีรับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการสอบใน
แตละรายวิชาใหมีอยางนอยสองคร้ัง 

 2. การวัดและประเมินผลเปนหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน  หรือผูที่คณะท่ีรับผิดชอบ
รายวิชาจะกําหนด 

 3. ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา 
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  ทั้งหมดหรือไดทํางานในรายวิชานั้น จนเปนที่เพียงพอตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด  จึงจะมีสิทธิ์ไดรับ
การวัดและประเมินผล เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยเห็นวาเวลาศึกษาท่ีไมครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได 

 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธเปนหนาที่และความ
รับผิดชอบของผูอํานวยการหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษา โดยจะตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
รังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 5. ผลงานวิทยานิพนธ หรือการศึกษาคนควาอิสระของนักศึกษาในระดับปริญญาโทจะตองไดรับการ
เผยแพรหรือ ตีพิมพตามท่ีกําหนดในเกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร 

 6. การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหประเมินเปนอักษรระดับข้ัน (Letter Grades)  ที่มีคาระดับข้ัน 
(Numeric Grades) ดังตอไปนี้ 

   ระดับข้ัน    ความหมาย   คาระดับข้ัน (ตอหนึ่งหนวยกิต) 
    A     ดีเย่ียม    4.0 
    B+     ดีมาก    3.5 
    B     ดี     3.0 
    C+     พอใช    2.5 
    C     ออนมาก    2.0 
    F     ตก     0.0 
 7.  สัญลักษณที่ไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี้ 
 S หมายความวา  ผลการศึกษาอยูในระดับข้ันเปนที่นาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได 
 U หมายความวา  ผลการศึกษาอยูในขั้นไมเปนที่พอใจ และไมนับหนวยกิตให 

 W หมายความวา  ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเมื่อนักศึกษาเรียนวิชานั้นตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 หรือ
เมื่อไดรับการอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

 I หมายความวา  การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณใชเมื่ออาจารยผูสอน โดยความเห็นชอบของ
ผูอํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรใหรอการวัดและประเมินผล
ไวกอน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยัง
ไมสมบูรณ เมื่อไดสัญลักษณ I ในรายวิชาใดนักศึกษาตองดําเนินการติดตออาจารย
ผูสอนหรือภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชานั้น เพื่อใหมีการวัดและประเมินผลเพิ่มเติม
ภายในเวลา 3 สัปดาห ในกรณีที่มีเหตุอันควร อาจารยผูสอน หรือภาควิชาที่
รับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตใหขยายกําหนดเวลาดังกลาวได แตทั้งนี้ไมเกิน 2 
สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป เมื่อพนกําหนดดังกลาวยังไมสามารถวัด
และประเมินผลได สัญลักษณ I  จะเปล่ียนเปนระดับข้ัน F หรือสัญลักษณ U แลวแต
กรณีทันที 

 IP หมายความวา  การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะรายวิชา
ที่มีการเรียนหรือปฏิบัติงานตอเนื่องกันมากกวาหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ IP จะ 

      ถูกเปล่ียนเมื่อการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผล 
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      การศึกษาเปนระดับข้ัน หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแตกรณี 
 
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 1. แผน ก แบบ ก2      
  1.1  ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ  ไดสอบผานวิทยานิพนธและไดสอบผาน

ภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเร่ืองเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ ครบถวนตามหลักสูตร และขอกําหนด
ของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

  1.2  ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00 
  1.3 ตีพิมพผลงานจากวิทยานิพนธใน 

   ก.  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่ เปนที่ยอมรับโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) หรือ 

   ข.  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่อยูในฐานขอมูลของ Thai-Journal 
Citation Index (TCI) หรือ 

   ค.  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง 
(Peer Review) และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือ 

   ง.  นําเสนอตอที่ประชุมวิชาการทั้งในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร และ
บทความฉบับสมบูรณไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 

  1.4 ไมอยู ในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา          
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

 2.  แผน ข 
  2.1 ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดสอบผานการสอบประมวลความรูดวย

ขอเขียนและไดสอบผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเร่ืองเกณฑมาตรฐานความรู
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ ครบถวนตาม
หลักสูตร และขอกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

  2.2  ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00 
  2.3 ตีพิมพหรือเผยแพรผลงานจากการศึกษาคนควาอิสระในลักษณะใดลักษณะหนึ่งจาก 2 ลักษณะ 

ดังนี้ 
ลักษณะที่ 1   ตีพิมพในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพทางวิชาการในรูปแบบกระดาษหรือ

อิเล็กทรอนิกสที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) โดยมี
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย หรือนําเสนอตอที่
ประชุมวิชาการทั้งในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร และ
บทความฉบับสมบูรณไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceeding) 

ลักษณะที่ 2    เผยแพรผลงานศิลปะในลักษณะการจัดนิทรรศการหรือการจัดการแสดง ซึ่งเปน
การนําเสนอผลงานศิลปะท่ีเปนผลงานวิชาการสูสาธารณะ โดยมีกระบวนการ
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พิจารณาคัดเลือกคุณภาพผลงานกอนการเผยแพรจากคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองผลงานซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการในสาขาวิชาไมตํ่ากวา 
3 คน โดยมีกรรมการจากภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 

  2.4 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาช่ัวระยะเวลา
หนึ่ง  

 
โครงสรางหลักสูตร      
 1. แผน ก  แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 42 หนวยกิต 
     1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน   (ไมนับหนวยกิตรวม) 
     2) หมวดวิชาบังคับ      24 หนวยกิต 
     3) หมวดวิชาเลือก          6 หนวยกิต 
     4) วิทยานิพนธ       12 หนวยกิต 
 2. แผน ข (ไมทําวิทยานิพนธ)         จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร  42 หนวยกิต 
     1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน   (ไมนับหนวยกิตรวม) 
     2)  หมวดวิชาบังคับ      24 หนวยกิต 
     3)  หมวดวิชาเลือก       12 หนวยกิต 
     4) การศึกษาคนควาอิสระ       6 หนวยกิต 
     5) การสอบประมวลความรู       0 หนวยกิต 
 
รายวิชาในหลักสูตร  
 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน             (ไมนับหนวยกิตรวม) 
 นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐาน ตามความเห็นของผูอํานวยการหลักสูตรหรือ
คณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและ
ผลการสอบคัดเลือก และไมนับรวมเปนหนวยกิตของหลักสูตร สวนการวัดผลรายวิชาเสริมพื้นฐานในระบบ S/U 
(พอใจ/ไมพอใจ) มีดังตอไปนี้ 
ENG  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา      3(3-0-6) 
   (English for Graduate Studies)  
ECO  551   เศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการ       3(3-0-6) 
   (Managerial Economics) 
 
 2. หมวดวิชาบังคับ          15  หนวยกิต 
 นักศึกษาของทั้งแผน ก แบบ ก2 และแผน ข จะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาบังคับ จํานวน 
24 หนวยกิต 
LOM  600  การบริหารกระบวนการทางธุรกิจสําหรับโลจิสติกส   3(3-0-6) 
   (Business Processes Management for Logistics) 
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LOM  601  การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ     3(3-0-6) 
   (Production and Operations Management) 
LOM  602  การวิเคราะหระบบโลจิสติกสและการขนสง    3(3-0-6) 
   (Logistics and Transportation System Analysis) 
LOM  603  การจัดการคลังสินคาและสินคาคงคลัง     3(3-0-6) 
   (Warehouse and Inventory Management) 
LOM  604  การจัดการการขนสงและการกระจายสินคา    3(3-0-6) 
   (Transportation and Distribution Management)   
LOM  605    สัมมนาดานการจัดการโลจิสติกส      3(2-4-6) 
          (Seminar on Management of Logistics) 
LOM  606    ระเบียบวิธีวิจัย          3(3-0-6) 
          (Research Methodology) 
LGM  671    การจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน     3(3-0-6) 
   (Logistics and Supply Chain Management) 
 
 3.  หมวดวิชาเลือก 
  แผน ก แบบ ก2 ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้จํานวน 2 วิชา  6 หนวยกิต 
  แผน ข ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ จํานวน 4 วิชา 12 หนวยกิต 
LOM  607  การจําลองแบบในงานโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน   3(3-0-6) 
   (Simulation in Logistics and Supply Chain) 
LOM  611   กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการขนสง      3(3-0-6) 
   (Legal Aspects of Transportation) 
LOM  612   การจัดการขนสงระหวางประเทศ      3(3-0-6) 
              (International Transportation Management) 
LOM  613   การจัดการโลจิสติกสดานการบิน      3(3-0-6) 
             (Aviation Logistics Management) 
LOM  614   การจัดการโลจิสติกสทางบก       3(3-0-6) 
   (Land Logistics Management) 
LOM  615   การจัดการโลจิสติกสทางเรือ       3(3-0-6) 
                (Maritime Logistics Management) 
LOM  616   การจัดการโลจิสติกสสหขนสง       3(3-0-6) 
   (Multimodal Transportation Logistics Management)  
LOM  617  โครงสรางพื้นฐานดานระบบขนสงระหวางประเทศในอาเซียนบวกสาม   3(3-0-6) 
   (Transportation Infrastructure among Countries in ASEAN plus Three) 
LOM  631  การสื่อสารทางโทรศัพทเคล่ือนที่และโครงขาย   3(3-0-6) 
   (Mobile Phone Communication and Networks) 
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LOM  632  เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส     3(3-0-6) 
   (Information Technology for Logistics) 
LOM  640   การจัดการโลจิสติกสสีเขียว       3(3-0-6) 
    (Green Logistics Management) 
LOM  641   การปองกันมลพิษและเทคโนโลยีโลจิสติกสยอนกลับ   3(3-0-6) 
   (Pollution Prevention and Reverse Logistics Technology ) 
LOM  642  การบริหารความเสี่ยงโลจิสติกส       3(3-0-6) 
   (Logistic Risk Management) 
LOM  651   โลจิสติกสและการจัดการโซอุปทานทางการเกษตร   3(3-0-6) 
              (Agricultural Logistics and Supply Chain Management)    
LOM  652   โลจิสติกสและการจัดการโซอุปทานอาหาร    3(3-0-6) 
    (Food Logistics and Supply Chain Management)  
LOM  690   การศึกษาพิเศษสําหรับการจัดการโลจิสติกส    3(3-0-6) 
   (Special Studies in Management of  Logistics)   
 
 4. หมวดวชิาวทิยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ 
LOM  696  การศึกษาคนควาอิสระ                 6(0-24-12) 
    (Independent Studies) 
LOM  697    การสอบประมวลความรู              0(0-0-0) 
   (Comprehensive Examinations) 
LOM  699  วิทยานิพนธ                   12(0-48-24) 
   (Thesis) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rangsit University Graduate Bulletin 2016 - 2017   

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา  2559 - 2560 9 

แผนการศึกษา   
ชัน้ปที่ 1

แผน ก แบบ ก2 
(การศึกษารายวชิาและทําวทิยานพินธ) 

แผน ข 
(การศึกษารายวชิาและสอบประมวลความรู) 

ภาคการศกึษาที ่1 
LOM 600  การบริหารกระบวนการทางธรุกิจ        3(3-0-6)
          สําหรับโลจิสติกส 
LOM 601  การจัดการผลิตและการปฏิบัติการ      3(3-0-6) 
LGM 671  การจัดการโลจิสติกสและหวงโซ         3(3-0-6)
          อุปทาน 
                                     รวม    9 หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่2 
LOM 602  การวิเคราะหระบบโลจิสติกสและการ    3(3-0-6)
          ขนสง 
LOM 603  การจัดการคลังสินคาและสินคาคงคลัง   3(3-0-6)
LOM 604  การจัดการการขนสงและการกระจาย    3(3-0-6)
          สินคา 
LOM 606  ระเบียบวิธีวิจัย                       3(3-0-6) 
                                    รวม    12 หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่1 
LOM 600  การบริหารกระบวนการทางธรุกิจ        3(3-0-6)
          สําหรับโลจิสติกส 
LOM 601  การจัดการผลิตและการปฏิบัติการ      3(3-0-6) 
LGM 671  การจัดการโลจิสติกสและหวงโซ         3(3-0-6)
          อุปทาน 
                                     รวม    9 หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่2 
LOM 602  การวิเคราะหระบบโลจิสติกสและการ    3(3-0-6)
          ขนสง 
LOM 603  การจัดการคลังสินคาและสินคาคงคลัง   3(3-0-6)
LOM 604  การจัดการการขนสงและการกระจาย    3(3-0-6)
          สินคา 
LOM 606  ระเบียบวิธีวิจัย                       3(3-0-6) 
                                    รวม    12 หนวยกิต

 
ชัน้ปที่ 2

แผน ก แบบ ก2 
(การศึกษารายวชิาและทําวทิยานพินธ) 

แผน ข 
(การศึกษารายวชิาและสอบประมวลความรู) 

ภาคการศกึษาที ่1 
LOM 605  สัมมนาดานการจัดการโลจิสติกส       3(2-4-6) 
LOM 699  วิทยานิพนธ                         3(0-12-6) 
LOM 6xx   วิชาเลือก 1                         3(3-0-6) 
 

รวม        9 หนวยกิต
ภาคการศกึษาที ่2 

LOM 6xx  วิชาเลือก 2                           3(3-0-6)
LOM 699  วิทยานิพนธ                        9(0-36-18) 
 
                                     รวม   12 หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่1 
LOM 605  สัมมนาดานการจัดการโลจิสติกส        3(2-4-6)
LOM 697  สอบประมวลความรู                   0(0-0-0)
LOM 6xx  วิชาเลือก 1                           3(3-0-6)
LOM 6xx  วิชาเลือก 2                           3(3-0-6)
                                 รวม      9   หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่2 
LOM 6xx วิชาเลือก 3                      3(3-0-6)
LOM 6xx  วิชาเลือก 4                           3(3-0-6)
LOM 696 การศึกษาคนควาอิสระ               6(0-24-12) 
                                    รวม   12  หนวยกิต
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คําอธิบายรายวชิา 
 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                                                (ไมนับหนวยกิตรวม) 
ENG  500    ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา                  3(3-0-6) 
   (English for Graduate Studies) 
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเนนที่การพัฒนาทักษะการอาน การพัฒนาการเขียนทางวิชาการเพื่อเสริมให
ผูเรียนมีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อทําความเขาใจเร่ืองที่อานโดยเฉพาะเอกสารทางวิชาการที่เปนทั้ง
ศัพทเทคนิคและที่ไมใช เนื้อหาเอกสารที่ใชนํามาจากหนังสือพิมพ บทความทางวิชาการ วารสาร รวมทั้งหนังสือ
ตําราท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา 
 Development of English language skills with an emphasis on reading comprehension, and academic 
writing to supplement student’s ability to read and understand technical as well as non – technical English. 
Course materials will include newspaper and journal articles as well as textbooks which are relevant to 
student’s field of study. 
 
ECO  551  เศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการ       3(3-0-6) 
    (Managerial Economics)  
 ขอบเขตและความสําคัญของการศึกษาทางเศรษฐศาสตร การเขาใจถึงหลักเบ้ืองตน แนวคิดและการ
ประยุกตใชงานของเศรษฐศาสตรของจุลภาคสําหรับการตัดสินใจทางธุรกิจ การใหความสําคัญกับการจัดสรร
ทรัพยากรตางๆที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อใชในการตัดสินใจภายใตความไมแนนอนและความเสี่ยง 
 Scope and importance of studies in economics; understanding basic principles, concepts and 
applications of microeconomics in making business decisions. Emphasis is placed on optimization techniques 
and decision making under uncertainty and risks. 
 
 2.  หมวดวิชาบังคับ           (15 หนวยกิต) 
  นักศึกษาของทั้งแผน ก แบบ ก2 และแผน ข จะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาบังคับ 
จํานวน 24 หนวยกิต 
LOM  600  การบริหารกระบวนการทางธุรกิจสําหรับโลจิสติกส   3(3-0-6) 
   (Business Processes Management for Logistics)  
 ความรูพื้นฐานในการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ หลักการใชทฤษฏีทางการจัดการกระบวนการทางธุรกิจท่ี
ประกอบดวยองคประกอบของระบบการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ วงจรกระบวนการจัดการทางธุรกิจ  และการ
ยกระดับขอบขายงานของการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ โดยเฉพาะในสวนของความเหมาะสมของการประยุกตใช
แบบจําลองของกระบวนทัศนการทาง โลจิสติกสในประเด็นของ การวางแผนความตองการวัสดุ การผลิตแบบ
ทันเวลาพอดี และ การประยุกตใชทฤษฎีแหงขอจํากัด และทฤษฏี Drum-Buffer-Rope (DBR) ของหวงโซอุปทาน 
และรูปแบบจําลองทางการจัดการ รูปแบบจําลองทางดานกระบวนการ และรูปแบบจําลองทางดานขั้นตอนของ การ
จัดการกระบวนการทางธุรกิจสําหรับ โลจิสติกส  
 Foundations of Business Process Management (BPM). The theoretical business process management 
approaches, in components of business process management system, the business process management 
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lifecycle and  an improved BPMS framework especially as regards their suitability to be applied for the 
Logistics process paradigm Shift in MRP (Material requirement planning)   just in time (JIT) and theory of 
constraints (TOC) applications in Production Drum-Buffer-Rope (DBR) Supply Chain. Management model, 
process model and  procedure model of BPM in the field of logistics. 
 
LOM  601  การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ     3(3-0-6) 
   (Production and Operations Management) 
 การวางแผนและควบคุมการปฏิบัติการขององคกรในการผลิตและการบริการ   หลักการตางๆที่ใชในการ
จัดการไดแก การเลือกทําเลที่ต้ังและการวางผังโรงงาน เทคนิคการพยากรณ การวางแผนและควบคุมการผลิต การ
จัดลําดับตารางการผลิต การวางแผนความตองการวัสดุ การจัดการสินคาคงคลัง แบบจําลองการขนสงและการ
มอบหมายงาน การวิเคราะหตนทุนและกําไรเพื่อการตัดสินใจ การบริหารจัดการระบบคุณภาพและการจัดการแบบ
ลีน การจัดการโครงการ ทฤษฎีแถวคอย การจําลองสถานการณ รวมถึงการประยุกตหลักการวิจัยดําเนินงานอื่นๆ   
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการแกปญหาทางโลจิสติกสและสวนอื่นๆที่ชวยใหองคกรสามารถเกิดการไดเปรียบใน
เชิงการแขงขัน 
 Planning and control of operations management for both manufacturing and service. Utilizing all the 
underlined disciplines: location and plant layout design, forecasting technique, production planning and control, 
production scheduling, materials requirement planning, inventory management, transportation and assignment 
model cost and profitability analysis for decision making, quality management system and lean management, 
project management, queuing theory, simulation modeling, the application of operation research techniques. 
Software computer program for problem solving in logistics, and the application of resource allocation to 
enhance the organization. 
 
LOM  602  การวิเคราะหระบบโลจิสติกสและการขนสง    3(3-0-6) 
   (Logistics and Transportation System Analysis) 
 ลักษณะของรูปแบบการขนสงท่ีสําคัญ 3 รูปแบบ คือ ทางอากาศ ทางเรือ และทางบก    เคร่ืองมือที่
นํามาใชในการปฏิบัติงาน เชน ระบบการจัดตารางเวลา  ระบบในการกําหนดเสนทาง เทคโนโลยีที่นํามาใชในงานโลจิ
สติกส เชน RFID, GPS, ระบบ barcode    ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอปริมาณการจราจรและความตองการของตลาด 
ไดแก โครงสรางการตลาด  การดําเนินการของผูขนสงและลักษณะของการใหบริการ เปนตน   การบูรณาการเร่ือง
ราคาและผลของการเลือกการขนสงสําหรับงานโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน 
 Characteristics of three important transportation modes including air freight, maritime, and land 
freight. Practical tools, such as scheduling sytem, routing systems. Technology in transportation logistics, such 
as RFID, GPS, barcode system. Factors that influence traffic demand, such as market structures, carrier 
operating and service characteristics. Integrate the costs and effects of the transportation choices to logistics 
and suppy chain. 
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LOM  603  การจัดการคลังสินคาและสินคาคงคลัง     3(3-0-6) 
   (Warehouse and Inventory Management) 
 ประเภทของคลังสินคาและสินคาคงคลังในระบบโลจิสติกส การวางตําแหนงและการออกแบบคลังสินคา การ
วางแผนระบบคลังสินคา โครงสรางการบริหารงานคลังสินคา การจัดการคลังสินคาและสินคาคงคลัง การดําเนินการ
ระบบคลังสินคาและสินคาคงคลัง การวิเคราะหประสิทธิภาพของคลังสินคาและการจัดการสินคาคงคลัง 
 Type of warehouse and inventory in logistics system; warehouse locations and designs; warehouse 
planning system; organization structure for warehouse management; warehousing and inventory management; 
operation of warehouse and inventory; efficiency analysis for warehouse and inventory management.  
 
LOM  604  การจัดการการขนสงและการกระจายสินคา    3(3-0-6) 
   (Transportation and Distribution Management) 
 องคประกอบของระบบการขนสงและการกระจายสินคาซึ่งรวมถึงกระบวนการในการพัฒนาความสามารถ 
ระวางการขนสง และการวางโครงขาย    การวิเคราะห Tradeoffs ระหวางการขนสง ตนทุนสินคาคงคลัง และระดับ
การบริการลูกคา   การออกแบบโซอุปทานเพื่อที่จะลดราคาการขนสงและการกระจายสินคา 
 Components of a transportation and distribution system and its operation in the basic of capacity 
development, freight consolidation and network alignment. Analyze tradeoffs between transportation and 
inventory costs and costomer service levels. Design suppy chains to minimize transportation and distribution 
costs. 
   
LOM  605  สัมมนาดานการจัดการโลจิสติกส      3 (2-4-6) 
      (Seminar on Management of  Logistics) 
 การสัมมนา แลกเปลี่ยนประสบการณ และดูงานภายนอก ในประเด็นทางการจัดการโลจิสติกสที่เกิดข้ึนใน
ปจจุบัน และที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ทั้งในเร่ืองของ กลยุทธ การจัดการ และประเด็นอื่นๆที่เก่ียวของ กฎหมายและ
ระเบียบท่ีเก่ียวกับโลจิสติกส จริยธรรมทางธุรกิจ การประยุกตใชเคร่ืองมือและเทคโนโลยีที่เก่ียวของกับการจัดการโลจิ
สติกสและโซอุปทาน การสรางนวัตกรรมและเทคโนโลยีสําหรับการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน ปญหาที่เกิดข้ึน 
และวิธีการแกไขปญหา 
 Seminar, exchange experience, and field trip study in current and future issue of management of 
logistics. Focus on strategies, management and others. Laws and regulations related to logistics issue. 
Business ethics. Application of tools and technology for logistics and supply chain management; innovation and 
technology in logistics, the problem that occur and how to solve the problem. 
 
LOM  606  ระเบียบวิธีวิจัย          3(3-0-6) 
   (Research Methodology) 
 ความหมายและความสําคัญของการวิจัย ความหมายของระเบียบวิธีวิจัย วิธีวิจัยแบบตางๆ  การเลือก
รูปแบบวิธีวิจัย  ข้ันตอนของการดําเนินการวิจัย  การกําหนดแนวความคิด การสรางแบบจําลองและการกําหนด
สมมุติฐาน การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล การสรุปผลวิจัย การเขียนรายงานวิจัย และการนําเสนอผลการวิจัย 
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การใชเคร่ืองมือทางสถิติและโปรแกรมทางสถิติเพื่อแกปญหา สัมมนาผลการฝกปฏิบัติออกแบบการวิจัยเพื่อพัฒนา
ทักษะในการวิจัย 
 Meaning and significance of research. Meaning of research methodology. Different method of 
research. Selection of method of research. Steps of the research. Formation and conceptual framework, 
modeling and hypothesis setting, data collection, data analysis, research summary, writing of research reports, 
and presentation of research finding. Using statistical methods and software program as tools in problem 
solving. Seminar on the practice of research designs to develop specific research skill. 
 
LGM  671  การจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน     3(3-0-6) 
    (Logistics and Supply Chain Management) 
 ความหมายและความสําคัญของโลจิสติกส การออกแบบเครือขายโลจิสติกส การรักษาระดับสินคาคงคลัง 
กลยุทธการกระจายอยางประหยัดตนทุน การคลังสินคา การขนสง การพยากรณสําหรับกิจกรรมโลจิสติกส การบรรจุ
ภัณฑ การบริการลูกคา กลยุทธโลจิสติกส และเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส การวิเคราะหประเด็นปญหาใน
สายงานโลจิสติกสทั้งระดับขององคการและระดับประเทศ องคประกอบในการจัดการหวงโซอุปทานความสัมพันธของ
การจัดการหวงโซอุปทานกับหัวขอที่สําคัญสําหรับงานดานโลจิสติกส หัวขอที่มีผลกระทบตอตนทุนและประสิทธิภาพ
การทํางานของวงการธุรกิจในปจจุบัน ไดแก การรวมความเส่ียง การเพิ่มความแปรปรวนในหวงโซอุปทาน การจาง
บุคคลที่สาม เปนตน 
 Definition and importance of logistics, optimal design of the logistics network, adequate safety stock 
levels, cost effective distribution strategies, warehousing, transportation, demand forecasting for logistics, 
packaging, customer service, logistics strategy, and information technologies for logistics. Logistics problems 
analysis on both firm and national levels. Component  of supply chain management. Relationship between 
supply chain and main logistics. Topics affecting costs and efficiencies in world business, including risk pooling, 
bullwhip effects, third-party logistics services. 
 
 3.  หมวดวิชาเลือก 
  แผน ก แบบ ก2 ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาในสาขาวิชาเลือกกลุมใดกลุมหนึ่งหรือมากกวาหนึ่งกลุมวิชา 
จํานวน 2 วิชา  6 หนวยกิต 
  แผน ข ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาในสาขาวิชาเลือกกลุมใดกลุมหนึ่งหรือมากกวาหนึ่งกลุมวิชา จํานวน 
4 วิชา 12 หนวยกิต ในสาขาวิชาเลือกดังตอไปนี้ 
LOM  607  การจําลองแบบในงานโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน   3(3-0-6) 
   (Simulation in Logistics and Supply Chain) 
   วิชาบังคับกอน: LOM 601: การจดัการการผลิตและการปฏิบัติการ    
   Prerequisite: LOM 601: Production and Operations Management 
 บทบาทและความสําคัญของการจําลองแบบในงานโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน  เทคนิคและหลักการจําลอง
แบบปญหา  ข้ันตอนของการจําลองแบบปญหา  การวิเคราะหผลการจําลองเชิงสถิติ  การประยุกตการจําลองกับ
ปญหาทางดานธุรกิจและอุตสาหกรรม  วิธีการจําลองแบบในงานโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน ไดแก วิธีการหา
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คําตอบที่ดีที่สุด  วิธีการจําลองแบบปญหา  ระบบแถวคอย การประยุกตโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อแกปญหาการ
จําลองสถานการณ. 
 Role and importance of simulation in logistics and supply chain. Techniques and principles of 
simulation problems, process of simulation problems, statistical analysis of simulation results. Application of 
simulaition with business and industry. Simulation in logistics and supply chain: optimization, method of 
simulation problems, queuing system. Application of software computer program to solve simulation problems. 
 
LOM  611  กฎหมายที่เกี่ยวกับการขนสง       3 (3-0-6) 
   (Legal Aspects of Transportation) 
 ภาพรวมของกฎหมายขนสง เงื่อนไขการรับขนและความรับผิดชอบตอความเสียหายในการขนสง  กฎหมาย
แพงและพาณิชยลักษณะรับขน กฎหมายการรับขนสงของทางบกทางน้ําและทางอากาศ กฎหมายการขนสงตอเนื่อง
หลายรูปแบบ กฎหมายการขนสงวัตถุอันตราย กฎหมายพาณิชยนาวี อนุสัญญาวาดวยการขนสงระหวางประเทศ 
ขอบังคับตางๆที่ออกโดยหนวยงานท่ีเก่ียวของกับระบบขนสง และการประยุกตใช 
 Overview of transports law; conditions of carriage and transportation’s damages responsibilities; 
commercial and civil law on carriage; laws on land, sea, and air carriages; law concerning consecutive mixed 
multi-models of transportation; law on harmful substances transportation; maritime law; convention on the 
international transportation; various regulations adopted by authorities relating to transports system and its 
application. 
   
LOM  612  การจัดการขนสงระหวางประเทศ      3 (3-0-6) 
   (International Transportation Management) 
 ประเภทของวิธีการขนสงระหวางประเทศ  ลักษณะและบริการของการขนสงวิธีตางๆ  ทาขนสงและจุดรับสง 
รูปแบบและบทบาทของตัวแทนการขนสง ผูรับจัดการการขนสงระหวางประเทศ ตัวแทนขององคกรและเอกสารที่
เก่ียวของกับการขนสงระหวางประเทศ  กระบวนการและกลยุทธการจัดการขนสงระหวางประเทศ 
 Transportation types between countries, features and services of various transportation types, port 
and pick up point, model and the role of agents of transportation, agents of the organization and documents 
related to international transportation, process and strategic management of international transportation. 
 
LOM  613  การจัดการโลจิสติกสดานการบิน      3 (3-0-6) 
   (Aviation Logistics Management) 
 โลจิสติกสในธุรกิจการบิน  โซอุปทานในอุตสาหกรรมการบิน  บทบาทและหนาที่ของโลจิสติกสในธุรกิจ  
การบิน  การจัดการคลังพัสดุและการควบคุมคลังพัสดุทางการบิน  การควบคุมงบประมาณและการจัดซื้อจัดหาใน
ธุรกิจการบิน 
 Logistics in the aviation business, supply chain in the aviation industry, the role and functions of 
logistics in the aviation business, aviation inventory management and control, budget control and procurement 
in the aviation business. 
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LOM  614  การจัดการโลจิสติกสทางบก       3 (3-0-6) 
   (Land Logistics Management) 
 โลจิสติกสในธุรกิจการขนสงทางบก  โซอุปทานในอุตสาหกรรมการขนสงทางบก  บทบาทและหนาที่ของโลจิ
สติกสในธุรกิจการขนสงทางบก  การจัดการคลังพัสดุและการควบคุมคลังพัสดุทางบก  การควบคุมงบประมาณและ
การจัดซื้อจัดหาในธุรกิจขนสงทางบก 
 Logistics in the land transportation business, supply chain in the land transportation industry, the role 
and functions of logistics in the land transportation business, land transportation inventory management and 
control, budget control and procurement in the land transportation business. 
 
LOM  615  การจัดการโลจิสติกสทางเรือ       3 (3-0-6) 
   (Maritime Logistics Management) 
 โลจิสติกสในธุรกิจการขนสงทางเรือ  โซอุปทานในอุตสาหกรรมการขนสงทางเรือ บทบาทและหนาที่ของโลจิ
สติกสในธุรกิจการขนสงทางเรือ  การจัดการคลังพัสดุและการควบคุมคลังพัสดุทางเรือ  การควบคุมงบประมาณและ
การจัดซื้อจัดหาในธุรกิจขนสงทางเรือ 
 Logistics in the maritime transportation business, supply chain in the maritime transportation industry, 
the role and functions of logistics in the maritime transportation business, maritime transportation inventory 
management and control, budget control and procurement in the maritime transportation business. 
 
LTM  616  การจัดการโลจิสติกสสหขนสง       3(3-0-6) 
   (Multimodel Transportation Logistics Management) 
 โลจิสติกสในธุรกิจการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ  โซอุปทานในอุตสาหกรรมการขนสงทางสหขนสง 
บทบาทและหนาที่ของโลจิสติกสในธุรกิจการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ  การจัดการคลังพัสดุและการควบคุมคลัง
พัสดุทางสหขนสง  การควบคุมงบประมาณและการจัดซื้อจัดหาในธุรกิจการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 
 Logistics in the contunuious multimodel transportation business, supply chain in the multimodel 
transportation industry, the role and functions of logistics in the continuous multimodel transportation 
business, multimodel transportation inventory management and control, budget control and procurement in 
the continuous multimodel transportation business. 
 
LOM  617  โครงสรางพื้นฐานดานระบบขนสงระหวางประเทศในอาเซียนบวกสาม   3(3-0-6) 
   (Transportation Infrastructure among Countries in ASEAN plus Three) 
 ยุทธศาสตรการขนสงและขอตกลงทางการคาระหวางประเทศในอาเซียนบวกสาม  โครงสรางพื้นฐานดาน
ระบบขนสงระหวางประเทศในอาเซียนบวกสาม  อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยพิธีการศุลกากรระหวางประเทศใน
อาเซียนบวกสาม  ธุรกิจตางๆที่เก่ียวของโลจิสติกสของประเทศตางในอาเซียนบวกสาม. 
 Transportation strategies and trade agreements among countries in ASEAN plus three.  Transportation 
infrastructure among countries in ASEAN plus three.  The international convention on the customs procedure 
among countries in ASEAN plus three. 
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LOM  631  การสื่อสารทางโทรศัพทมือถือและโครงขาย    3(3-0-6) 
   (Mobile Phone Communication and Networks) 
 ภาพรวมของระบบการสื่อสารระหวางแบบดิจิตอลและอนาล็อก  ตัวอยางของระบบการสื่อสารไรสาย  
เทคนิคการเขาถึงระบบจากหลายแหลง   การพัฒนาการของเครือขายเซลลูลาร   เครือขายทองถ่ินแบบไรสาย
และบลูทูธ   พื้นฐานของการสื่อสารทางโทรศัพทเคล่ือนที่   เทคนิคการรับสงสัญญาสําหรับวิทยุเคลื่อนที่   เทคนิค
การเขาถึงระบบจากหลายแหลง   การจัดการโทรศัพทเคล่ือนที่ในเครือขายไรสาย  การทํางานรวมกันระหวางระบบ
มีสายและระบบไรสาย การประยุกตใชในระบบโลจิสติกส. 
 Overview of a Communication System; Digital vs. Analog Communications; Examples of Wireless 
Communication Systems; Multiple Access Techniques; Evolution of Cellular Networks; Wireless Local Area 
Networks (WLANs) and Bluetooth; Fundamentals of Mobile Communications; Transmitter Techniques for Mobile 
Radio; Multiple Access Techniques; Mobile Management in Wireless Networks; Wireless and Wireline Interworking. 
Application in Logistic Systems. 
  
LOM  632   เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส     3(3-0-6) 
   (Information Technology for Logistics) 
 การพัฒนากลยุทธและการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส   เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ระบบศุลกากร เชน พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการจัดการโลจิสติกส  ระบบ
การจัดการดานขนสงและคลังสินคา  ระบบ Internet of Everything (IoE)  ระบบ QR Code  ระบบ Radio-frequency 
identification (RFID)  ระบบอัตโนมัติในโลจิสติกส  และการประยุกตใช.  
 Strategy development and information technology service for logistics; information technology in 
customs, such as E-Customs; GIS to management of logistics; management of transportation and warehouse; 
Internet of Everything (IoE) systems; QR code systems; Radio-frequency identification (RFID); automation 
systems in logistics; and its application.  
 
LOM  640  การจัดการโลจิสติกสสีเขียว       3(3-0-6) 
   (Green Logistics Management) 
 ความจําเปนและหลักการจัดการโลจิกติกสสีเขียว การจัดการสีเขียวตลอดโซอุปทาน การออกแบบ
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การจัดซื้อสีเขียว กระบวนการผลิตสีเขียว เทคโนโลยีการลดและการจัดการของ
เสีย การจัดสงและกระจายสินคาสีเขียว และกรณีศึกษาการจัดการโลกติกสสีเขียว 
 Necessity and green logistics management concept, green management thoroughly supply chain, green 
product design, green purchase, green production process, waste minimization and management technology, 
green product delivery and distribution, case studies of green logistics management. 
 
LOM  641  การปองกันมลพิษและเทคโนโลยีโลจิสติกสยอนกลับ   3(3-0-6)  
   (Pollution Prevention and Reverse Logistics Technology)  
 แนวคิดการจัดการปญหามลพิษที่ตนทาง เพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน การปองกันมลพิษ    
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ณ แหลงกําเนิด หรือเทคโนโลยีสะอาด และการนําของเสียกลับมาใชใหมโดยใชเทคโนโลยีโลจิสติกสยอนกลับ เพื่อ
การจัดการสิ่งแวดลอมและการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 Pollution management concept  at point source to reduce impacts on environment and community, 
pollution prevention concept at point source or clean technology , recycling and utilization of wastes by using 
reverse logistics technology leading to pollution management and sustainable development. 
 
LOM  642  การบริหารความเสี่ยงโลจสิติกส      3(3-0-6) 
   (Logistic Risk Management) 
 ภาพรวมของความเสี่ยงในระบบโลจิสติกส การวิเคราะหความเส่ียง แนวโนมที่สงผลกระทบตอระบบโลจิ
สติกส การประเมินความเสี่ยงโลจิสติกสและการหาปริมาณของความเส่ียง บริบทของความเส่ียงโลจิสติกสในกรอบ
ของERM การกําหนดกรอบกลยุทธความเสี่ยงโลจิสติกส. 
 Overview of logistic risks.  Risk analysis.  Trends affecting the logistic systems. Logistic risk 
assessment and quantification of risk.  Context of logistic risk in an ERM (Enterprise Risk 
Management)framework. Formulating a logistic risk strategy framework.     
 
LOM  651  โลจิสติกสและการจัดการโซอุปทานทางการเกษตร   3(3-0-6) 
     (Agricultural Logistics and Supply Chain Management) 
 บทบาทและความสําคัญของโลจิสติกสและการจัดการโซอุปทานทางการเกษตร กิจกรรมและกระบวนการ
ทางโลจิสติกสของผลิตผลเกษตร การวิเคราะหปญหาโลจิสติกสทางการเกษตร การประยุกตคอมพิวเตอรสําหรับการ
จัดการโลจิสติกสของผลิตผลเกษตร 
 Principle of agricultural logistics and supply chain management, transportation system role and 
importance of agricultural logistics and supply chain management logistics activities and operations of 
agricultural product, analysis of agricultural logistics problem, computer application for logistics management of 
agricultural product. 
 
LOM  652  โลจิสติกสและการจัดการโซอุปทานอาหาร    3(3-0-6) 
   (Food Logistics and Supply Chain Management) 
 หลักการทางดานโลจิสติกสและระบบโซอุปทานอาหาร การผลิตพืช การผลิตสัตว การจัดซื้อ การขนสง การ
แปรรูปสินคาเกษตรและอาหาร การตลาด การจัดหา  การเก็บ  การบริหารวัตถุดิบและสินคาคงคลัง ความปลอดภัย
ของอาหารและระบบการตามสอบอาหาร พันธะสัญญา ระบบสารสนเทศ  และความสําคัญของผูผลิตและผูบริโภคใน
โซอุปทานอาหารและการเกษตร 
 Principle of food logistics and supply chain management, crop production, animal production, food 
purchasing, transportation, agricultural and food processing, marketing, raw food storage and inventory, food 
safety and food traceability system, commitment, information system, and importance of producers and 
consumers in agricultural and food supply chain system. 
  



Rangsit University Graduate Bulletin 2016 - 2017   

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา  2559 - 2560 18 

LOM  690  การศึกษาพิเศษสําหรับการจัดการโลจิสติกส    3(3-0-6) 
   (Special Studies in Management of Logistics) 
 การศึกษาในหัวขอที่นาสนใจทางดานการจัดการโลจิสติกส โดยไดรับความเห็นชอบจากผูอํานวยการ
หลักสูตรหรืออาจารยที่ปรึกษาหลัก 
 Special studies  in management of logistics related fields by consent of director of the program or 
academic major advisor. 
 
 4.  หมวดวิชาวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ 
LOM  696  การศึกษาคนควาอิสระ                        6(0-24-12) 
      (Independent Studies) 
   วิชาบังคับกอน: LOM 606 ระเบียบวิธีวิจัย 
   วิชาบังคับรวม: LOM 605  สัมมนาดานการจัดการโลจิสติกส 
   Prerequisite: LOM 606 Research Methodology  
   Co-requuisite: LOM 605 Seminar on Management of Logistics 
 ประเด็นปญหาจากปรากฏการณทางการจัดการโลจิสติกสและกระบวนการในปจจุบัน และทําการวิเคราะห
ปญหาโดยการประยุกตกระบวนการวิจัย และนําเสนอวิธีการเพื่อปรับปรุงแกไขปญหาภายใตการใหคําปรึกษาของ
อาจารยที่ปรึกษาแบบตัวตอตัว 
 In depth study of current  operations management and logistics problems. Students are expected to 
apply research methodology to define the problem and purpose a workable solution under close supervision by 
an academic advisor. 
 
LOM  697  การสอบประมวลความรู            0(0-0-0) 
     (Comprehensive Examinations) 

วิชาบังคับกอน: ศึกษาหมวดวิชาบังคับครบถวน หรือโดยความเห็นชอบของ ผู อํ า น ว ย ก า ร
หลักสูตร 

   Prerequisite:  Completed all required core courses or by consent of program  
   director 
 สอบขอเขียนรายวิชาในเนื้อหาวิชาบังคับหรืออาจจะสัมภาษณเพิ่มเติมใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
 A written examination of major course work. An appointed examination committee may also require 
an oral examination. 
 
LOM  699  วิทยานิพนธ                  12(0-48-24) 
     (Thesis) 
   วิชาบังคับกอน: LOM 606 ระเบียบวิธีวิจัย 
   วิชาบังคับรวม: LOM 605  สัมมนาดานการจัดการโลจิสติกส 
   Prerequisite: LOM 606 Research Methodology  
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   Co-requuisite: LOM 605 Seminar on Management of Logistics 
 การนําเสนอโครงสรางการวิจัยท่ีนักศึกษาสนใจ ภายใตการแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาแบบตัวตอตัว โดยมี
วัตถุประสงคใหนักศึกษาวิเคราะหปญหาทางการจัดการโลจิสติกสและวิธีการแกปญหาโดยกระบวนการวิจัย และ
นําเสนอโครงรางและแบบของการวิจัยตออาจารยที่ปรึกษาตลอดจนการศึกษาภาคสนาม โดยการเก็บขอมูลจาก
องคกรท่ีเปนกลุมเปาหมาย นํามาวิเคราะหและทําการประมวลผล และนําเสนอผลงานตออาจารยที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการ 
 A major research works relevant to issue on management of logistics. Students are requested to 
prepare research proposal and defend it to the committee. Field work on data collection and analysis base on 
the research design proposed to the committee. The final research results will be reported and presented to 
the committee. 
 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธ (ถามี) 
 1.  คําอธิบายโดยยอ 
 การศึกษาคนควาอิสระ : ทําการศึกษาในประเด็นหรือปญหาทางดานการจัดการโลจิสติกส ภายใตการให
คําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา 
 วิทยานิพนธ :  ทําวิจัยและนําเสนอผลการวิจัยในเนื้อหาสาระ ประเด็นที่เก่ียวของกับการการจัดการโลจิ
สติกสตามระเบียบข้ันตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด ภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา 
 2.  มาตรฐานผลการเรียนรู 
 เปนงานวิจัยหรือการศึกษาคนควาอิสระใหมที่สรางสรรค มีองคความรูจากการวิจัย สามารถวิเคราะหปญหา 
รวมท้ังประยุกตความรู ทักษะ และการใชเคร่ืองมือ และ/หรืออุปกรณที่เหมาะสมกับการแกไขปญหาโดยวิธีวิจัย 
สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล  ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหสถิติขอมูลและ
อภิปรายผล สามารถปรับตัวในการทํางานรวมกับผูอ่ืน และสามารถนําเสนอผลงานวิชาการหรืองานวิจัยโดยใชภาษา
พูดและเขียนที่ถูกตองสามารถส่ือสารใหผูอ่ืนเขาใจไดโดยงาย 
 3.  ชวงเวลา 
   แผน ก  แบบ ก2 (วิทยานิพนธ)   :   ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปที่ 2 เปนตนไป 
   แผน ข (การศึกษาคนควาอิสระ)  :  ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปที่ 1 เปนตนไป 
 4.  จํานวนหนวยกิต 
   แผน ก  แบบ ก2 (วิทยานิพนธ)  :   12 หนวยกิต 
      แผน ข (การศึกษาคนควาอิสระ)  :    6 หนวยกิต 
 5.  การเตรียมการ  
 หลักสูตรมีการเตรียมความพรอมดานการทําวิจัยแกนักศึกษา โดยมีการจัดใหนักศึกษาตองศึกษาและเรียนรู
ในวิชาระเบียบวิธีวิจัย และวิชาสัมมนาวิชาการในการจัดการโลจิสติกส รวมท้ังวิชาบังคับที่เก่ียวของ แลวจึงให
นักศึกษาเปนผูเลือกหัวขอที่สนใจที่จะศึกษาและเลือกอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธโดยไดรับความเห็นชอบจาก
ผูอํานวยการหลักสูตร อาจารยที่ปรึกษาจัดตารางเวลาใหคําปรึกษาและติดตามการทํางานของนักศึกษา หลักสูตร
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานวิจัยใหแกนักศึกษา เชน เคร่ืองคอมพิวเตอร หองทํางาน 
คนควาขอมูลผานระบบสืบคนออนไลน เปนตน  
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 6.  กระบวนการประเมินผล 
  6.1 ประเมินคุณภาพงานวิจัย วิทยานิพนธ หรือการศึกษาคนควาอิสระโดยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

หรือการศึกษาคนควาอิสระ 
  6.2 ประเมินความกาวหนาในระหวางการทําวิจัยโดยอาจารยที่ปรึกษาฯ จากการรายงานดวยวาจาและ

เอกสารของนักศึกษา 
  6.3  ประเมินผลการทํางานของนักศึกษาโดยรวม จากการติดตามการทํางาน ผลงานท่ีเกิดข้ึนในแตละ

ข้ันตอน และรายงานในรูปแบบการสัมมนาและ/หรือรายงานฉบับสมบูรณ 
  6.4 การวัดผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธ เปนหนาที่และ

ความรับผิดชอบของผูอํานวยการหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษา โดยจะตองเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556 

 
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 1.  ผูเช่ียวชาญดานการจัดการโลจิสติกส 
 2. เจาหนาที่ประสานงานดานการจัดการโลจิสติกส 
 3. ผูบริหารงานฝายวางแผนงานการจัดการโลจิสติกส  
 4. นักวิจัยและวิเคราะหงานดานโลจิสติกส 
 5. อาจารยในสายงานโลจิสติกส 
 6. นักออกแบบระบบการจัดการโลจิสติกส 
 
สถานที่ติดตอ 
 บัณฑิตวิทยาลัย  ชั้น 2  อาคารรัตนคุณากร(ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก 
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
โทร 02-997 2200 ตอ 4001-4005, 4182-4183 
http://grad.rsu.ac.th       e-mail: grad@rsu.ac.th 
 


