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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 

 
ช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย   : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 
 ภาษาอังกฤษ  :  Master of Science  Program in Management of Logistics 
 
ช่ือปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส) 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Master of Science (Management of Logistics) 
 ชื่อยอ (ภาษาไทย)   : วท.ม. (การจัดการโลจิสติกส) 
 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)   : M.Sc. (Management of Logistics) 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 บัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา 
 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตทางดานการจัดการโลจิสติกสท่ีมีความรูความสามารถ มีความเปนวิชาชีพ มีความ
รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคม และ สามารถนําศาสตรทางดานการจัดการโลจิสิตกส
มาแกปญหาท่ีเกิดข้ึนจริงไดอยางเปนรูปธรรม และสามารถนําไปสูการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตผลิตภัณฑและ
การบริการ รวมถึงงานการจัดการระบบขนสง ไดอยางแทจริง 
 
ความสําคัญ 
 ปจจุบันกระบวนการในการผลิตมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาองคกรและประเทศชาติ การบริหาร
จัดการและการพัฒนากระบวนการการในการผลติเพ่ือใหองคกรสามารถอยูรอดและมีประสิทธิภาพเหนือคูแขงทํา
ไดดวยการประเมินทุกดานของการดําเนินการ ไดแก รูปแบบของการสื่อสาร การจัดการขอมูลและความรู การ
พัฒนาเทคโนโลยี และผลกระทบจากการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใช เปนตน มหาวิทยาลัยรังสิตเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติใหมีความรูในดานการจัดการกระบวนการใน
การผลิตอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด จึงมีการบูรณาการการนําศาสตรดานการจัดการการ
ดําเนินการและการจัดการระบบขนสงจากวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร ศาสตรดานบริหารจัดการเชิงธุรกิจและโลจิ
สติกส จากคณะบริหารธุรกิจ โดยมีการนําศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชเปนเครื่องมือในการ
จัดการ เพ่ือพัฒนาเปนหลักสูตรสหสาขาวิชาขามศาสตร ในชื่อ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส 
 
วัตถุประสงคของหลักสูตร 

1. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรูในดานการจัดการโลจิสติกสเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของ    
องคกรตางๆ 
 2. เพ่ือสงเสริมการประยุกตใชความรู เทคนิค และเทคโนโลยีสมัยใหมในดานการจัดการโลจิสติกส ซ่ึงจะ
ชวยเพ่ิมขีดความสามารถขององคกร 
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 3. เพ่ือสงเสริมความรวมมือระหวางภาคสวนการศึกษาและภาคสวนผูประกอบการในการแกปญหา
รวมท้ังกระตุน ใหมีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและการจัดการซ่ึงกันและกัน 
 4. เพ่ือใหมหาบัณฑิตมีวิสัยทัศน และรูจักการทํางานเปนทีม 
 5. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม 
 
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
 เรียน วันเสาร - อาทิตย     เวลา 09.00 - 17.00 น. 
 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 1.  สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการหรือสํานักงาน
คณะกรรมการเขาราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑกําหนดของหลักสูตร 
 2. ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตในกรณีท่ีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทําโดย
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 แตละรายวิชาท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน การวัดผล

และประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอ่ืน ตามท่ีคณะท่ีรับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการสอบ
ในแตละรายวิชาใหมีอยางนอยสองครั้ง 

 2. การวัดและประเมินผลเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน หรือผูท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ
รายวิชาจะกําหนด 

 3. ทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ท้ังหมดหรือไดทํางานในรายวิชานั้น จนเปนท่ีเพียงพอตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด จึงจะมีสิทธิ์ไดรับ
การวัดและประเมินผล เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เม่ือ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นวาเวลาศึกษาท่ีไมครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได 

 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธเปนหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบของผูอํานวยการหลักสูตรและอาจารยท่ีปรึกษา โดยจะตองเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
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 5. ผลงานวิทยานิพนธ หรือการศึกษาคนควาอิสระของนักศึกษาในระดับปริญญาโทจะตองไดรับการ
เผยแพรหรือ ตีพิมพตามท่ีกําหนดในเกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร 

 6. การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหประเมินเปนอักษรระดับข้ัน (Letter Grades)  ท่ีมีคาระดับ
ข้ัน (Numeric Grades) ดังตอไปนี้ 

   ระดับข้ัน  ความหมาย   คาระดับข้ัน (ตอหนึ่งหนวยกิต) 
    A    ดีเยี่ยม    4.0 
    B+    ดีมาก    3.5 
    B    ดี     3.0 
    C+    พอใช    2.5 
    C    ออนมาก   2.0 
    F    ตก     0.0 
 7.  สัญลักษณท่ีไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี้ 
  S  หมายความวา ผลการศึกษาอยูในระดับข้ันเปนท่ีนาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได 
  U  หมายความวา ผลการศึกษาอยูในข้ันไมเปนท่ีพอใจ และไมนับหนวยกิตให 

  W  หมายความวา ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเม่ือนักศึกษาเรียนวิชานั้นตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2556 หรือเม่ือไดรับการอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

  I  หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณใชเม่ืออาจารยผูสอน โดยความเห็นชอบ
ของผูอํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรใหรอการวัดและ
ประเมินผลไวกอน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบั ติงานซ่ึงเปนสวนประกอบ
การศึกษารายวิชานั้นยังไมสมบูรณ เม่ือไดสัญลักษณ I ในรายวิชาใดนักศึกษา
ตองดําเนินการติดตออาจารยผูสอนหรือภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น 
เพ่ือใหมีการวัดและประเมินผลเพ่ิมเติมภายในเวลา 3 สัปดาห ในกรณีท่ีมีเหตุ
อันควร อาจารยผูสอน หรือภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตให
ขยายกําหนดเวลาดังกลาวได แตท้ังนี้ไมเกิน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษา
ปกติถัดไป เม่ือพนกําหนดดังกลาวยังไมสามารถวัดและประเมินผลไดสัญลักษณ 
I  จะเปลี่ยนเปนระดับข้ัน F หรือสัญลักษณ U แลวแตกรณีทันที 

  IP  หมายความวา การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะ
รายวิชาท่ีมีการเรียนหรือปฏิบัติงานตอเนื่องกันมากกวาหนึ่งภาคการศึกษา 
สัญลักษณ IP จะถูกเปลี่ยนเม่ือการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด 
และมีการประเมินผลการศึกษาเปนระดับข้ัน หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแต
กรณี 

 
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 1. แผน ก แบบ ก2      
  1.1  ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดสอบผานวิทยานิพนธและไดสอบผาน

ภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ ครบถวนตามหลักสูตร และขอกําหนด
ของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา 
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  1.2  ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 
  1.3 ตีพิมพผลงานจากวิทยานิพนธใน 

   ก.  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสท่ีเปนท่ียอมรับโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) หรือ 

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

   ค.  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสท่ีมีกรรมการภายนอกมารวม
กลั่นกรอง (Peer Review) และเปนท่ียอมรับในสาขาวิชา หรือ 

   ง.  นําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท้ังในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร 
และบทความฉบับสมบูรณไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceeding) 

  1.4 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา          
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

 2.  แผน ข 
  2.1 ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดสอบผานการสอบประมวลความรูดวย

ขอเขียนและไดสอบผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑมาตรฐานความรู
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ ครบถวนตาม
หลักสูตร และขอกําหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา 

  2.2  ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 
  2.3 ตีพิมพหรือเผยแพรผลงานจากการศึกษาคนควาอิสระในลักษณะใดลักษณะหนึ่งจาก 2 ลักษณะ 

ดังนี้ 
ลักษณะท่ี 1   ตีพิมพในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพทางวิชาการในรูปแบบกระดาษหรือ

อิเล็กทรอนิกสท่ีมีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) โดยมี
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย หรือนําเสนอตอท่ี
ประชุมวิชาการท้ังในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร 
และบทความฉบับสมบูรณไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceeding) 

ลักษณะท่ี 2    เผยแพรผลงานศิลปะในลักษณะการจัดนิทรรศการหรือการจัดการแสดง ซ่ึง
เปนการนําเสนอผลงานศิลปะท่ีเปนผลงานวิชาการสูสาธารณะ โดยมี
กระบวนการพิจารณาคัดเลือกคุณภาพผลงานกอนการเผยแพรจาก
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงานซ่ึงประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทาง
วิชาการในสาขาวิชาไมต่ํากวา 3 คน โดยมีกรรมการจากภายนอกสถาบันรวม
พิจารณาดวย 

  2.4 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาชั่วระยะ 
เวลาหนึ่ง  

 
โครงสรางหลักสูตร      
 1. แผน ก  แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 42 หนวยกิต 
     1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน   (ไมนับหนวยกิตรวม) 
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     2) หมวดวิชาบังคับ      24 หนวยกิต 
     3) หมวดวิชาเลือก          6 หนวยกิต 
     4) วิทยานิพนธ       12 หนวยกิต 
 2. แผน ข (ไมทําวิทยานิพนธ)    จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร  42 หนวยกิต 
     1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน   (ไมนับหนวยกิตรวม) 
     2)  หมวดวิชาบังคับ      24 หนวยกิต 
     3)  หมวดวิชาเลือก       12 หนวยกิต 
     4) การศึกษาคนควาอิสระ       6 หนวยกิต 
     5) การสอบประมวลความรู       0 หนวยกิต 
 
รายวิชาในหลักสูตร  
 1.  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน             (ไมนับหนวยกิตรวม) 
  นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน ตามความเห็นของผูอํานวยการหลักสูตรหรือ
คณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษา
และผลการสอบคัดเลือก และไมนับรวมเปนหนวยกิตของหลักสูตร สวนการวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานในระบบ 
S/U (พอใจ/ไมพอใจ) มีดังตอไปนี ้
ENL  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา      3(3-0-6) 
   (English for Graduate Studies)  
ECO  551   เศรษฐศาสตรเพ่ือการจัดการ       3(3-0-6) 
   (Managerial Economics) 
 
 2. หมวดวิชาบังคับ          15  หนวยกิต 
  นักศึกษาของท้ังแผน ก แบบ ก2 และแผน ข จะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาบังคับ 
จํานวน 24 หนวยกิต 
LOM  600  การบริหารกระบวนการทางธุรกิจสําหรับโลจิสติกส   3(3-0-6) 
   (Business Processes Management for Logistics) 
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) 
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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  การจาํลองแบบในงานโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน   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  โครงสรางพ้ืนฐานดานระบบขนสงระหวางประเทศในอาเซียนบวกสาม   3(3-0-6) 
   (Transportation Infrastructure among Countries in ASEAN plus Three) 
LOM  631  การสื่อสารทางโทรศัพทเคลื่อนท่ีและโครงขาย   3(3-0-6) 
   (Mobile Phone Communication and Networks) 
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)   
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 4. หมวดวิชาวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ  
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) 
  
แผนการศึกษา   

ช้ันปท่ี 1 
แผน ก แบบ ก2 

(การศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) 
แผน ข 

(การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู) 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

LOM 600  การบริหารกระบวนการทางธุรกิจ        3(3-0-6) 
               สําหรับโลจิสติกส 
LOM 601  การจัดการผลิตและการปฏิบัติการ       3(3-0-6) 
LGM 671  การจัดการโลจิสติกสและหวงโซ          3(3-0-6) 
               อุปทาน 

                                     รวม    9 หนวยกิต 
ภาคการศึกษาท่ี 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 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
LOM 600  การบริหารกระบวนการทางธุรกิจ        3(3-0-6) 
               สําหรับโลจิสติกส 
LOM 601  การจัดการผลิตและการปฏิบัติการ       3(3-0-6) 
LGM 671  การจัดการโลจิสติกสและหวงโซ          3(3-0-6) 
              อุปทาน 

                                     รวม    9 หนวยกิต 
ภาคการศึกษาท่ี 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 

 
ช้ันปท่ี 2 

แผน ก แบบ ก2 
(การศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) 

แผน ข 
(การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู) 

ภาคการศึกษาท่ี 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 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

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

                                     รวม   12 หนวยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 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 
ภาคการศึกษาท่ี 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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คําอธิบายรายวิชา  
 1.  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน                                                (ไมนับหนวยกิตรวม) 
ENL  500    ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา                  3(3-0-6) 
   (English for Graduate Studies) 
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเนนท่ีการพัฒนาทักษะการอาน การพัฒนาการเขียนทางวิชาการเพ่ือเสริม
ใหผูเรียนมีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อทําความเขาใจเรื่องที่อานโดยเฉพาะเอกสารทางวิชาการท่ี
เปนทั้งศัพทเทคนิคและที่ไมใช เนื้อหาเอกสารที่ใชนํามาจากหนังสือพิมพ บทความทางวิชาการ วารสาร รวมทั้ง
หนังสือตําราท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา 
 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 เศรษฐศาสตรเพ่ือการจัดการ       3(3-0-6) 
    (Managerial Economics)  
 ขอบเขตและความสําคัญของการศึกษาทางเศรษฐศาสตร การเขาใจถึงหลักเบื้องตน แนวคิดและการ
ประยุกตใชงานของเศรษฐศาสตรของจุลภาคสําหรับการตัดสินใจทางธุรกิจ การใหความสําคัญกับการจัดสรร
ทรัพยากรตางๆท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด เพ่ือใชในการตัดสินใจภายใตความไมแนนอนและความ
เสี่ยง 
 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) 
  นักศึกษาของท้ังแผน ก แบบ ก2 และแผน ข จะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาบังคับ 
จํานวน 24 หนวยกิต 
LOM  600 การบริหารกระบวนการทางธุรกิจสําหรับโลจิสติกส   3(3-0-6) 
   (Business Processes Management for Logistics)  
 ความรูพ้ืนฐานในการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ หลักการใชทฤษฏีทางการจัดการกระบวนการทาง
ธุรกิจท่ีประกอบดวยองคประกอบของระบบการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ วงจรกระบวนการจัดการทางธุรกิจ  
และการยกระดับขอบขายงานของการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ โดยเฉพาะในสวนของความเหมาะสมของการ
ประยุกตใชแบบจําลองของกระบวนทัศนการทางโลจิสติกสในประเด็นของ การวางแผนความตองการวัสดุ การ
ผลิตแบบทันเวลาพอดี และ การประยุกตใชทฤษฎีแหงขอจํากัด และทฤษฏี Drum-Buffer-Rope (DBR) ของหวง
โซอุปทาน และรูปแบบจําลองทางการจัดการ รูปแบบจําลองทางดานกระบวนการ และรูปแบบจําลองทางดาน
ข้ันตอนของการจัดการกระบวนการทางธุรกิจสําหรับโลจิสติกส  
 Foundations of Business Process Management (BPM). The theoretical business process 
management approaches, in components of business process management system, the 
business process management lifecycle and an improved BPMS framework especially as regards 
their suitability to be applied for the Logistics process paradigm Shift in MRP (Material 
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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 หลักการตางๆ ท่ีใชในการ
จัดการไดแก การเลือกทําเลท่ีตั้งและการวางผังโรงงาน เทคนิคการพยากรณ การวางแผนและควบคุมการผลิต การ
จัดลําดับตารางการผลิต การวางแผนความตองการวัสดุ การจัดการสินคาคงคลัง แบบจําลองการขนสงและการ
มอบหมายงาน การวิเคราะหตนทุนและกําไรเพ่ือการตัดสินใจ การบริหารจัดการระบบคุณภาพและการจัดการ
แบบลีน การจัดการโครงการ ทฤษฎีแถวคอย การจําลองสถานการณ รวมถึงการประยุกตหลักการวิจัยดําเนินงาน
อ่ืนๆ   การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการแกปญหาทางโลจิสติกสและสวนอ่ืนๆ ท่ีชวยใหองคกรสามารถเกิดการ
ไดเปรียบในเชิงการแขงขัน 
 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 เครื่องมือท่ีนํามาใช
ในการปฏิบัติงาน เชน ระบบการจัดตารางเวลา ระบบในการกําหนดเสนทาง เทคโนโลยีท่ีนํามาใชในงานโลจิสติกส 
เชน RFID, GPS, ระบบ barcode ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอปริมาณการจราจรและความตองการของตลาด ไดแก 
โครงสรางการตลาด การดําเนินการของผูขนสงและลักษณะของการใหบริการ เปนตน การบูรณาการเรื่องราคา
และผลของการเลือกการขนสงสําหรับงานโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน 
 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. 
  
LOM  603 การจัดการคลังสินคาและสินคาคงคลัง    3(3-0-6) 
   (Warehouse and Inventory Management) 
 ประเภทของคลังสินคาและสินคาคงคลังในระบบโลจิสติกส การวางตําแหนงและการออกแบบคลังสินคา 
การวางแผนระบบคลังสินคา โครงสรางการบริหารงานคลังสินคา การจัดการคลังสินคาและสินคาคงคลัง การ 
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ดําเนินการระบบคลังสินคาและสินคาคงคลัง 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) 
 องคประกอบของระบบการขนสงและการกระจายสินคาซ่ึงรวมถึงกระบวนการในการพัฒนาความสามารถ 
ระวางการขนสง และการวางโครงขาย การวิเคราะห Tradeoffs ระหวางการขนสง ตนทุนสินคาคงคลัง และระดับ
การบริการลูกคา การออกแบบโซอุปทานเพ่ือท่ีจะลดราคาการขนสงและการกระจายสินคา 
 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 ในประเด็นทางการจัดการโลจิสติกสท่ีเกิดข้ึนใน
ปจจุบัน และท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ท้ังในเรื่องของ กลยุทธ การจัดการ และประเด็นอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ กฎหมายและ
ระเบียบท่ีเก่ียวกับโลจิสติกส จริยธรรมทางธุรกิจ การประยุกตใชเครื่องมือและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับการ
จัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน การสรางนวัตกรรมและเทคโนโลยีสําหรับการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 
ปญหาท่ีเกิดข้ึน 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 
การใชเครื่องมือทางสถิติและโปรแกรมทางสถิติเพ่ือแกปญหา สัมมนาผลการฝกปฏิบัติออกแบบการวิจัยเพ่ือพัฒนา
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 
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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 การ
บรรจุภัณฑ การบริการลูกคา กลยุทธโลจิสติกส และเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส การวิเคราะหประเด็น
ปญหาในสายงานโลจิสติกสท้ังระดับขององคการและระดับประเทศ องคประกอบในการจัดการหวงโซอุปทาน
ความสัมพันธของการจัดการหวงโซอุปทานกับหัวขอท่ีสําคัญสําหรับงานดานโลจิสติกส หัวขอท่ีมีผลกระทบตอ
ตนทุนและประสิทธิภาพการทํางานของวงการธุรกิจในปจจุบัน ไดแก การรวมความเสี่ยง การเพ่ิมความแปรปรวน
ในหวงโซอุปทาน การจางบุคคลท่ีสาม 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 ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาในสาขาวิชาเลือกกลุมใดกลุมหนึ่งหรือมากกวาหนึ่งกลุม
วิชา 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: การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ    
   Prerequisite: LOM 601: Production and Operations Management 
 บทบาทและความสําคัญของการจําลองแบบในงานโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน เทคนิคและหลักการ
จําลองแบบปญหา  ข้ันตอนของการจําลองแบบปญหา การวิเคราะหผลการจําลองเชิงสถิติ การประยุกตการ
จําลองกับปญหาทางดานธุรกิจและอุตสาหกรรม วิธีการจําลองแบบในงานโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน ไดแก 
วิธีการหาคําตอบท่ีดีท่ีสุด วิธีการจําลองแบบปญหา ระบบแถวคอย การประยุกตโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือ
แกปญหาการจําลองสถานการณ. 
 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 
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and supply chain: optimization, method of simulation problems, queuing system. Application of 
software computer program to solve simulation problems. 
 
LOM  611 กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการขนสง       3 (3-0-6) 
   (Legal Aspects of Transportation) 
 ภาพรวมของกฎหมายขนสง เง่ือนไขการรับขนและความรับผิดชอบตอความเสียหายในการขนสง  
กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะรับขน กฎหมายการรับขนสงของทางบกทางน้ําและทางอากาศ กฎหมายการ
ขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ กฎหมายการขนสงวัตถุอันตราย กฎหมายพาณิชยนาวี อนุสัญญาวาดวยการขนสง
ระหวางประเทศ ขอบังคับตางๆท่ีออกโดยหนวยงานท่ีเก่ียวของกับระบบขนสง 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  ทาขนสงและจุด
รับสง รูปแบบและบทบาทของตัวแทนการขนสง ผูรับจัดการการขนสงระหวางประเทศ ตัวแทนขององคกรและ
เอกสารท่ีเก่ียวของกับการขนสงระหวางประเทศ 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 บทบาทและหนาท่ีของโลจิสติกสในธุรกิจการ
บิน การจัดการคลังพัสดุและการควบคุมคลังพัสดุทางการบิน การควบคุมงบประมาณและการจัดซ้ือจัดหาในธุรกิจ
การบิน 
 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. 
 
LOM  614 การจัดการโลจิสติกสทางบก       3 (3-0-6) 
   (Land Logistics Management) 
 โลจิสติกสในธุรกิจการขนสงทางบก โซอุปทานในอุตสาหกรรมการขนสงทางบก บทบาทและหนาท่ีของโล
จิสติกสในธุรกิจการขนสงทางบก การจัดการคลังพัสดุและการควบคุมคลังพัสดุทางบก การควบคุมงบประมาณ
และการจัดซ้ือจัดหาในธุรกิจขนสงทางบก 
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 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 บทบาทและหนาท่ีของโล
จิสติกสในธุรกิจการขนสงทางเรือ การจัดการคลังพัสดุและการควบคุมคลังพัสดุทางเรือ การควบคุมงบประมาณ
และการจัดซ้ือจัดหาในธุรกิจขนสงทางเรือ 
 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 
บทบาทและหนาท่ีของโลจิสติกสในธุรกิจการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ การจัดการคลังพัสดุและการควบคุมคลัง
พัสดุทางสหขนสง การควบคุมงบประมาณและการจัดซ้ือจัดหาในธุรกิจการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 
 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 โครงสรางพ้ืนฐานดานระบบขนสงระหวางประเทศในอาเซียนบวกสาม  3(3-0-6) 
   (Transportation Infrastructure among Countries in ASEAN plus Three) 
 ยุทธศาสตรการขนสงและขอตกลงทางการคาระหวางประเทศในอาเซียนบวกสาม โครงสรางพ้ืนฐานดาน
ระบบขนสงระหวางประเทศในอาเซียนบวกสาม อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยพิธีการศุลกากรระหวางประเทศ
ในอาเซียนบวกสาม ธุรกิจตางๆ ท่ีเก่ียวของโลจิสติกสของประเทศตางในอาเซียนบวกสาม. 
 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. 
LOM  631 การส่ือสารทางโทรศัพทมือถือและโครงขาย   3(3-0-6) 
   (Mobile Phone Communication and Networks) 
 ภาพรวมของระบบการสื่อสารระหวางแบบดิจิตอลและอนาล็อก ตัวอยางของระบบการสื่อสารไรสาย  
เทคนิคการเขาถึงระบบจากหลายแหลง การพัฒนาการของเครือขายเซลลูลาร เครือขายทองถ่ินแบบไรสายและ 
บลูทูธ   พ้ืนฐานของการสื่อสารทางโทรศัพทเคลื่อนท่ี เทคนิคการรับสงสัญญาสําหรับวิทยุเคลื่อนท่ี เทคนิคการ
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เขาถึงระบบจากหลายแหลง การจัดการโทรศัพทเคลื่อนท่ีในเครือขายไรสาย การทํางานรวมกันระหวางระบบมี
สายและระบบไรสาย การประยุกตใชในระบบโลจิสตกิส. 
 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 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือการจัดการโลจิสติกส  
ระบบการจัดการดานขนสงและคลังสินคา 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
ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การจัดซ้ือสีเขียว กระบวนการผลิตสีเขียว เทคโนโลยีการลดและการจัดการ
ของเสีย 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)  
 แนวคิดการจัดการปญหามลพิษท่ีตนทาง เพ่ือลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน การปองกันมลพิษ   
ณ แหลงกําเนิด หรือเทคโนโลยีสะอาด และการนําของเสียกลับมาใชใหมโดยใชเทคโนโลยีโลจิสติกสยอนกลับ เพ่ือ
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. 
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LOM  642 การบริหารความเส่ียงโลจิสติกส      3(3-0-6) 
   (Logistic Risk Management) 
 ภาพรวมของความเสี่ยงในระบบโลจิสติกส การวิเคราะหความเสี่ยง แนวโนมท่ีสงผลกระทบตอระบบ    
โลจิสติกส การประเมินความเสี่ยงโลจิสติกสและการหาปริมาณของความเสี่ยง บริบทของความเสี่ยงโลจิสติกสใน
กรอบของERM 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 การประยุกตคอมพิวเตอรสําหรับ
การจัดการโลจิสติกสของผลิตผลเกษตร 
 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 การจัดซ้ือ การขนสง 
การแปรรูปสินคาเกษตรและอาหาร การตลาด การจัดหา การเก็บ การบริหารวัตถุดิบและสินคาคงคลัง ความ
ปลอดภัยของอาหารและระบบการตามสอบอาหาร พันธะสัญญา ระบบสารสนเทศ  และความสําคัญของผูผลิต
และผูบริโภคในโซอุปทานอาหารและการเกษตร 
 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. 
  
LOM  690 การศึกษาพิเศษสําหรับการจัดการโลจิสติกส    3(3-0-6) 
   (Special Studies in Management of Logistics) 
 การศึกษาในหัวขอท่ีนาสนใจทางดานการจัดการโลจิสติกส โดยไดรับความเห็นชอบจากผูอํานวยการ
หลักสูตรหรืออาจารยท่ีปรึกษาหลัก 
 Special studies in management of logistics related fields by consent of director of the 
program or academic major advisor. 
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 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 และทําการ
วิเคราะหปญหาโดยการประยุกตกระบวนการวิจัย และนําเสนอวิธีการเพ่ือปรับปรุงแกไขปญหาภายใตการให
คําปรึกษาของอาจารยท่ีปรึกษาแบบตัวตอตัว 
 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 หรือโดยความเห็นชอบของผูอํานวยการ
หลักสูตร 

   Prerequisite: Completed all required core courses or by consent of program 
director 
 สอบขอเขียนรายวิชาในเนื้อหาวิชาบังคับหรืออาจจะสัมภาษณ เพ่ิมเติมใหอยู ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการ 
 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  
   Co-requuisite: LOM 605 Seminar on Management of Logistics 
 การนําเสนอโครงสรางการวิจัยท่ีนักศึกษาสนใจ ภายใตการแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาแบบตัวตอตัว 
โดยมีวัตถุประสงคใหนักศึกษาวิเคราะหปญหาทางการจัดการโลจิสติกสและวิธีการแกปญหาโดยกระบวนการวิจัย 
และนําเสนอโครงรางและแบบของการวิจัยตออาจารยท่ีปรึกษาตลอดจนการศึกษาภาคสนาม โดยการเก็บขอมูล
จากองคกรท่ีเปนกลุมเปาหมาย นํามาวิเคราะหและทําการประมวลผล และนําเสนอผลงานตออาจารยท่ีปรึกษา
และคณะกรรมการ 
 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 
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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 ภายใตการ
ใหคําปรึกษาของอาจารยท่ีปรึกษา 
  วิทยานิพนธ :  ทําวิจัยและนําเสนอผลการวิจัยในเนื้อหาสาระ ประเด็นท่ีเก่ียวของกับการการ
จัดการโลจิสติกสตามระเบียบข้ันตอนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยท่ีปรึกษา 
 2.  มาตรฐานผลการเรียนรู 
  เปนงานวิจัยหรือการศึกษาคนควาอิสระใหมท่ีสรางสรรค มีองคความรูจากการวิจัย สามารถวิเคราะห
ปญหา รวมท้ังประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือ และ/หรืออุปกรณท่ีเหมาะสมกับการแกไขปญหาโดยวิธี
วิจยั สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล  ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหสถิติขอมูลและ
อภิปรายผล สามารถปรับตัวในการทํางานรวมกับผูอ่ืน และสามารถนําเสนอผลงานวิชาการหรืองานวิจัยโดยใช
ภาษาพูดและเขียนท่ีถูกตองสามารถสื่อสารใหผูอ่ืนเขาใจไดโดยงาย 
 3.  ชวงเวลา 
   แผน ก  แบบ ก2 (วิทยานิพนธ)   :   ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 เปนตนไป 
   แผน ข (การศึกษาคนควาอิสระ)  :  ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปท่ี 1 เปนตนไป 
 4.  จํานวนหนวยกิต 
   แผน ก  แบบ ก2 (วิทยานิพนธ)  :   12 หนวยกิต 
      แผน ข (การศึกษาคนควาอิสระ)  :    6 หนวยกิต 
 5.  การเตรียมการ  
  หลักสูตรมีการเตรียมความพรอมดานการทําวิจัยแกนักศึกษา โดยมีการจัดใหนักศึกษาตองศึกษาและ
เรียนรูในวิชาระเบียบวิธีวิจัย และวิชาสัมมนาวิชาการในการจัดการโลจิสติกส รวมท้ังวิชาบังคับท่ีเก่ียวของ แลวจึง
ใหนักศึกษาเปนผูเลือกหัวขอท่ีสนใจท่ีจะศึกษาและเลือกอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธโดยไดรับความเห็นชอบจาก
ผูอํานวยการหลักสูตร อาจารยท่ีปรึกษาจัดตารางเวลาใหคําปรึกษาและติดตามการทํางานของนักศึกษา หลักสูตร
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานวิจัยใหแกนักศึกษา เชน เครื่องคอมพิวเตอร หอง
ทํางาน คนควาขอมูลผานระบบสืบคนออนไลน เปนตน  
 6.  กระบวนการประเมินผล 
  6.1 ประเมินคุณภาพงานวิจัย วิทยานิพนธ หรือการศึกษาคนควาอิสระโดยอาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ 
  6.2 ประเมินความกาวหนาในระหวางการทําวิจัยโดยอาจารยท่ีปรึกษาฯ จากการรายงานดวยวาจา

และเอกสารของนักศึกษา 
  6.3  ประเมินผลการทํางานของนักศึกษาโดยรวม จากการติดตามการทํางาน ผลงานท่ีเกิดข้ึนในแตละ

ข้ันตอน และรายงานในรปูแบบการสัมมนาและ/หรือรายงานฉบับสมบูรณ 
  6.4 การวัดผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธ เปนหนาท่ี

และความรับผิดชอบของผูอํานวยการหลักสูตรและอาจารยท่ีปรึกษา โดยจะตองเปนไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556 
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อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 1.  ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการโลจิสติกส 
 2. เจาหนาท่ีประสานงานดานการจัดการโลจิสติกส 
 3. ผูบริหารงานฝายวางแผนงานการจัดการโลจิสติกส  
 4. นักวิจัยและวิเคราะหงานดานโลจิสติกส 
 5. อาจารยในสายงานโลจิสติกส 
 6. นักออกแบบระบบการจดัการโลจิสติกส 
 
สถานท่ีติดตอ 
บัณฑิตวิทยาลัย     ชั้น 3  อาคารรัตนคุณากร(ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก 

อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
     โทร 02-997 2200 ตอ 4182-4183 
     http://grad.rsu.ac.th       
     e-mail: ms.logistics@rsu.ac.th                           
     e-mail: grad@rsu.ac.th 
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