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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์

 
ชื่อหลักสตูร 
 ภาษาไทย   : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
 ภาษาอังกฤษ  :  Master of Science  Program in Management of Logistics 
 
ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Master of Science (Management of Logistics) 
 ชื่อย่อ (ภาษาไทย)   : วท.ม. (การจัดการโลจิสติกส์) 
 ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)   : M.Sc. (Management of Logistics) 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 บัณฑิตวิทยาลัย และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา 
 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ที่มีความรู้ความสามารถ มีความเป็นวิชาชีพ มีความ
รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และ สามารถน าศาสตร์ทางด้านการจัดการโลจิสิตกส์
มาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์และ
การบริการ รวมถึงงานการจัดการระบบขนส่ง ได้อย่างแท้จริง 
 
ความส าคัญ 
 ปัจจุบันกระบวนการในการผลิตมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กรและประเทศชาติ  การ
บริหารจัดการและการพัฒนากระบวนการการในการผลิตเพ่ือให้องค์กรสามารถอยู่รอดและมีประสิทธิภาพเหนือ
คู่แข่งท าได้ด้วยการประเมินทุกด้านของการด าเนินการ ได้แก่ รูปแบบของการสื่อสาร  การจัดการข้อมูลและความรู้  
การพัฒนาเทคโนโลยี และผลกระทบจากการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้  เป็นต้น มหาวิทยาลัยรังสิต เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีความรู้ในด้านการจัดการกระบวนการใน
การผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด จึงมีการบูรณาการการน าศาสตร์ด้านการจัดการการ
ด าเนินการและการจัดการระบบขนส่งจากวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์  ศาสตร์ด้านบริหารจัดการเชิงธุรกิจและโลจิ
สติกส์ จากคณะบริหารธุรกิจ โดยมีการน าศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการ
จัดการ เพ่ือพัฒนาเป็นหลักสูตรสหสาขาวิชาข้ามศาสตร์ ในชื่อ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์ 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ในด้านการจัดการโลจิสติกส์เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของ
องค์กรต่างๆ 
 2. เพ่ือส่งเสริมการประยุกต์ใช้ความรู้ เทคนิค และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในด้านการจัดการโลจิสติกส์ ซึ่งจะ
ช่วยเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร 
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 3. เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคส่วนการศึกษาและภาคส่วนผู้ประกอบการในการแก้ปัญหา
รวมทัง้กระตุ้น ให้มีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและการจัดการซึ่งกันและกัน 
 4. เพ่ือให้มหาบัณฑิตมีวิสัยทัศน์ และรู้จักการท างานเป็นทีม 
 5. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 
วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 เรียน วันเสาร์ – วันอาทิตย์    เวลา 09.00 - 16.00 น. 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 1.  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม หรือส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑ์ก าหนด
ของหลักสูตร 
 2. ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระท าโดย
ประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ 
 3. ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย 
 4. ไม่เป็นคนวิกลจริต   
 5. เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
 
ระบบการศึกษา 
 1.  ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์    
 2.  ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี 
 3.  ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการเรียนการสอน 
   
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2559 
ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยด าเนินการวัดและประเมินผล แต่ละรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน การวัดผล

และประเมินผล อาจกระท าโดยการสอบหรือวิธีอ่ืน ตามที่คณะที่รับผิดชอบ รายวิชาจะก าหนดการ
สอบในแต่ละรายวิชาให้มีอย่างน้อยหนึ่งครั้ง 

 2. การวัดและประเมินผลเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอน หรือผู้ที่คณะที่รับผิดชอบ
รายวิชาจะก าหนด 

 3. ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน  นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ทั้งหมดหรือได้ท างานในรายวิชานั้น จนเป็นที่เพียงพอตามที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับ
การวัดและประเมินผล  เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากคณบดี  เมื่อคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยเห็นว่าเวลาศึกษาที่ไม่ครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผู้นั้นมิได้ 

 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู้   การสอบวัดคุณสมบัติ  และการสอบวิทยานิพนธ์ เป็นหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของผู้อ านวยการหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา โดยจะต้องเป็นไปตามที่บัณฑิต
วิทยาลัยก าหนด 
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 5. การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้ประเมินเป็นอักษรระดับขั้น (Letter Grades)  ที่มีค่าระดับ
ขั้น (Numeric Grades)  ดังต่อไปนี้ 

    ระดับข้ัน  ความหมาย  ค่าระดับขั้น(ต่อหนึ่งหน่วยกิต) 
         A    ดีเยี่ยม   4.0 
           B+    ดีมาก   3.5 
         B    ดี    3.0 
         C+    พอใช้   2.5 
         C    อ่อนมาก  2.0 
          F    ตก    0.0 
 6. สัญลักษณ์ท่ีไม่มีค่าระดับ มีความหมายดังนี้ 
  S หมายความว่า ผลการศึกษาอยู่ในระดับข้ันเป็นที่น่าพอใจและหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมได้ 
  U หมายความว่า ผลการศึกษาอยู่ในขั้นไม่เป็นที่พอใจ และไม่นับหน่วยกิตให้ 
  W หมายความว่า ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใช้เมื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติให้ถอน

หรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ตามความในข้อ 26.2.2 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หรือเมื่อ
ได้รับการอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 

  I หมายความว่า การวัดและประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ ใช้เมื่ออาจารย์ผู้สอน โดยความเห็นชอบ
ของผู้อ านวยการหลักสูตรที่รับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรให้รอการวัดและ
ประเมินผลไว้ก่อน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบ
การศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ เมื่อได้สัญลักษณ์ I  ในรายวิชาใดนักศึกษา
ต้องด าเนินการติดต่ออาจารย์ผู้สอนหรือหลักสูตรที่รับผิดชอบรายวิชานั้น 
เพ่ือให้มีการวัดและประเมินผลเพ่ิมเติมภายในเวลา 3 สัปดาห์ ในกรณีที่มีเหตุ
อันควร อาจารย์ผู้สอน หรือหลักสูตรที่รับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตให้
ขยายก าหนดเวลาดังกล่าวได้ แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา
ปกติถัดไป  เมื่อพ้นก าหนดดังกล่าวยังไม่สามารถวัดและประเมินผลได้ 
สัญลักษณ์ I  จะเปลี่ยนเป็นระดับขั้น F หรือสัญลักษณ์ U แล้วแต่กรณีทันท ี

  IP หมายความว่า การศึกษาในรายวิชานั้นยังไม่สิ้นสุด การให้สัญลักษณ์ IP จะกระท าได้เฉพาะ
รายวิชาวิทยานิพนธ์ วิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือรายวิชาโครงงานที่มีการ
เรียนหรือปฎิบัติงานต่อเนื่องกันมากกว่าหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ์ IP จะ
ถูกเปลี่ยนเมื่อการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการ
ประเมินผลการศึกษาเป็นระดับข้ัน หรือสัญลักษณ์ S หรือ U ตามแต่กรณ ี

 
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 1.  แผน ก แบบ ก2      
  1.1  ได้ศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ ได้เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบ

ปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับ
ฟังได้ และได้สอบผ่านภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องเกณฑ์มาตรฐานความรู้
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมทั้งเกณฑ์อ่ืนๆ ครบถ้วนตาม
หลักสูตร และข้อ ก าหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 
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  1.2 ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 
  1.3 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ

ยอมรับให้ตี พิมพ์ในวารสารระดับชาติ  หรือระดับนานาชาติที่ มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
ดังกล่าว 

  1.4 ไม่อยู่ในระหว่างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุให้งดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา         
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

  1.5 ได้ด าเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 
 2. แผน ข 
  2.1 ได้ศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ ได้สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ด้วย

ข้อเขียน ได้เสนอรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และได้สอบ
ผ่านภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมทั้งเกณฑ์อ่ืนๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร และ
ข้อก าหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

  2.2 ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 
  2.3 รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายการการศึกษาค้นคว้าอิสระต้องได้รับการ

เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ใน 2 ลักษณะ 
    ลักษณะที่ 1 ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในรูปแบบกระดาษหรือ

อิเล็กทรอนิกส์ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย หรือน าเสนอต่อที่
ประชุมวิชาการทั้งในรูปแบบการน าเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร์ 
และบทความฉบับสมบูรณ์ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) 

    ลักษณะที่ 2 เผยแพร่ผลงานศิลปะในลักษณะการจัดนิทรรศการหรือการจัดการแสดง ซึ่ง
เป็นการน าเสนอผลงานศิลปะที่ เป็นผลงานวิชาการสู่สาธารณะ โดยมี
กระบวนการพิจารณาคัดเลือกคุณภาพผลงานก่อนการเผยแพร่  จาก
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงาน ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทาง
วิชาการในสาขาวิชาไม่ต่ ากว่า 3  คน โดยมีกรรมการจากภายนอกสถาบันร่วม
พิจารณาด้วย 

  2.4 ไม่อยู่ในระหว่างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษา ที่ระบุให้งดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา        
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

  2.5  ได้ด าเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
  
โครงสร้างหลักสูตร      
 1. แผน ก  แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์) จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
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     1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน   (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 
     2) หมวดวิชาบังคับ      21 หน่วยกิต 
     3) หมวดวิชาเลือก          3 หน่วยกิต 
     4) วิทยานิพนธ์       12 หน่วยกิต 
 2. แผน ข (ไม่ท าวิทยานิพนธ์)    จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต 
     1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน   (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 
     2)  หมวดวิชาบังคับ      21 หน่วยกิต 
     3)  หมวดวิชาเลือก        9 หน่วยกิต 
     4) การศึกษาค้นคว้าอิสระ       6 หน่วยกิต 
     5) การสอบประมวลความรู้       0 หน่วยกิต 
 
รายวิชาในหลักสูตร  
 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน             (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 
  นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษ ตามข้อก าหนดในประกาศ
ของมหาวิทยาลัยรังสิต ที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์มาตรฐานทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และจะต้องลงทะเบียนรายวิชา
เสริมพ้ืนฐานอื่นๆ ตามความเห็นของผู้อ านวยการหลักสูตรหรือคณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรอง
ผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและผลการสอบคัดเลือก และไม่นับรวมเป็นหน่วยกิ
ตของหลักสูตร ส่วนการวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานในระบบ S/U (พอใจ/ไม่พอใจ)  มีดังต่อไปนี้ 
             จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ECO 551   เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ        3(3-0-6) 
  (Managerial Economics) 
ENL 500 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา       3(3-0-6) 
  (English for Graduate Studies) 
 
 2. หมวดวิชาบังคับ           
  นักศึกษาของทั้งแผน ก แบบ ก2 และแผน ข จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาบังคับ 
จ านวน 21 หน่วยกิต 
LSM 600    การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน      3(3-0-6) 
  (Logistics and Supply Chain Management) 
LSM 602 การวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์และการขนส่ง     3(3-0-6) 
  (Logistics and Transportation System Analysis)  
LSM 603 การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง      3(3-0-6) 
  (Warehouse and Inventory Management) 
LSM 604 การจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า     3(3-0-6) 
  (Transportation and Distribution Management)   
LSM 605    สัมมนาด้านการจัดการโลจิสติกส์       3(2-4-6) 
         (Seminar on Management of Logistics) 
LSM 606    วิธีวิทยาการวิจัย           3(3-0-6) 
         (Research Methodology) 
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LSM 608 กระบวนการและแผนทางธุรกิจส าหรับโลจิสติกส์   3(3-0-6) 
  (Business Processes and Plan for Logistics) 
 
 3.  หมวดวิชาเลือก 
  แผน ก แบบ ก2 ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้จ านวน 1 วิชา  3 หน่วยกิต 
  แผน ข ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ จ านวน 3 วิชา 9 หน่วยกิต 
LSM 601 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ      3(3-0-6) 
  (Production and Operations Management) 
LSM 607 การจ าลองแบบในงานโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน   3(3-0-6) 
  (Simulation in Logistics and Supply Chain) 
LSM 611   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง       3(3-0-6) 
  (Legal Aspects of Transportation) 
LSM 612   การจัดการขนส่งระหว่างประเทศ       3(3-0-6) 
              (International Transportation Management) 
LSM 613   การจัดการโลจิสติกส์ด้านการบิน       3(3-0-6) 
  (Aviation Logistics Management) 
LSM 614   การจัดการโลจิสติกส์ทางบก        3(3-0-6) 
  (Land Logistics Management) 
LSM 615   การจัดการโลจิสติกส์ทางเรือ        3(3-0-6) 
                (Maritime Logistics Management) 
LSM 616   การจัดการโลจิสติกส์สหขนส่ง        3(3-0-6) 
   (Multimodal Transportation Logistics Management)  
LSM 617 โครงสร้างพื้นฐานด้านระบบขนส่งระหว่างประเทศในอาเซียนบวกสาม   3(3-0-6) 
  (Transportation Infrastructure among Countries in ASEAN plus Three) 
LSM 618 กลยุทธ์การจัดซื้อจัดหา            3(3-0-6) 
  (Procurement and Sourcing Strategy)   
LSM 631 การสื่อสารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่และโครงข่าย    3(3-0-6) 
  (Mobile Phone Communication and Networks) 
LSM 632 ดิจิทัลเทคโนโลยีส าหรับโลจิสติกส์       3(3-0-6) 
  (Degital Technology for Logistics) 
LSM 640   การจัดการโลจิสติกส์สีเขียว        3(3-0-6) 
   (Green Logistics Management) 
LSM 641   การป้องกันมลพิษและเทคโนโลยีโลจิสติกส์ย้อนกลับ   3(3-0-6) 
  (Pollution Prevention and Reverse Logistics Technology) 
LSM 642 การบริหารความเสี่ยงโลจิสติกส์       3(3-0-6) 
  (Logistic Risk Management) 
LSM 651   โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานทางการเกษตร   3(3-0-6) 
  (Agricultural Logistics and Supply Chain Management)    
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LSM 652   โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานอาหาร     3(3-0-6) 
  (Food Logistics and Supply Chain Management)  
LSM 690   การศึกษาพิเศษส าหรับการจัดการโลจิสติกส์     3(3-0-6) 
  (Special Studies in Management of  Logistics)   
 
 4. วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2 ) / การศึกษาค้นคว้าอิสระ (แผน ข)   
แผน ก แบบ ก2 
LSM 699 วิทยานิพนธ์                  12(0-36-18) 
  (Thesis) 
แผน ข 
LSM 696 การศึกษาค้นคว้าอิสระ                  6(0-18-9) 
  (Independent Study)  
LSM 697 การสอบประมวลความรู้                    0(0-0-0) 
  (Comprehensive Examinations) 
  
แผนการศึกษา   

ชั้นปีที่ 1 
แผน ก แบบ ก2 

(การศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์) 
แผน ข 

(การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู้) 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

LSM 600  การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่          3(3-0-6) 
              อุปทาน 
LSM 602  การวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์และการ   3(3-0-6) 
              ขนส่ง 
LSM 608  กระบวนการและแผนทางธุรกิจ          3(3-0-6) 
              ส าหรับโลจิสติกส์                                

      รวม    9 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
LSM 603  การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง   3(3-0-6) 
LSM 604  การจัดการการขนส่งและการกระจาย    3(3-0-6) 
              สินค้า 
LSM 605  สัมมนาด้านการจัดการโลจิสติกส์         3(2-4-6) 
LSM 606  วิธีวิทยาการวิจัย                            3(3-0-6)                                    

รวม    12 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
LSM 600 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่           3(3-0-6) 
             อุปทาน 
LSM 602 การวเิคราะห์ระบบโลจิสติกส์และการ     3(3-0-6) 
             ขนส่ง 
LSM 608  กระบวนการและแผนทางธุรกิจ           3(3-0-6) 
              ส าหรับโลจิสติกส์                                      

รวม    9 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
LSM 603 การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง    3(3-0-6)        
LSM 604 การจัดการการขนส่งและการกระจาย     3(3-0-6) 
             สินค้า 
LSM 605 สัมมนาด้านการจัดการโลจิสติกส์          3(2-4-6) 
LSM 606  วิธีวิทยาการวิจัย                            3(3-0-6)                                    

รวม    12 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 
แผน ก แบบ ก2 

(การศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์) 
แผน ข 

(การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู้) 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

LSM 6xx   วิชาเลือก 1                                 3(3-0-6) 
LSM 699  วิทยานิพนธ์                                3(0-12-6) 
 
 
                                                  รวม    6 หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

LSM 699  วิทยานิพนธ ์                             9(0-24-12) 
                                                  รวม   9  หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
LSM 6xx   วิชาเลือก 1                                  3(3-0-6) 
LSM 6xx  วิชาเลือก 2                                   3(3-0-6) 
LSM 6xx วิชาเลือก 3                            3(3-0-6) 
LSM 697  สอบประมวลความรู้                        0(0-0-0) 
                                               รวม      9  หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
LSM 696    การศึกษาค้นคว้าอิสระ                 6(0-18-9) 
                                                  รวม   6  หน่วยกิต 

 
ค าอธิบายรายวิชา  
 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                                                (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 
ECO 551 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ        3(3-0-6) 
   (Managerial Economics)  
 ขอบเขตและความส าคัญของการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ การเข้าใจถึงหลักเบื้องต้น แนวคิดและการ
ประยุกต์ใช้งานของเศรษฐศาสตร์ของจุลภาคส าหรับการตัดสินใจทางธุรกิจ การให้ความส าคัญกับการจัดสรร
ทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือใช้ในการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนและความ
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. 
 
ENL 500   ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา       3(3-0-6)   
  (English for Graduate Studies) 
     การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง และการอ่าน เพ่ือจับใจความส าคัญของเอกสารทางวิชาการที่
ใช้ศัพท์ทั่วไปและศัพท์เทคนิค การน าเสนอความคิดเห็นเชิงอภิปราย และให้เหตุผลสนับสนุนทั้งด้านการพูดและ
การเขียน  
 Development of listening and reading skills to conceptualize main points of complex 
technical and non-technical texts, skills in presenting viewpoints giving arguments and counter 
arguments both orally and in writing.  
 
 2.  หมวดวิชาบังคับ          
  นักศึกษาของทั้งแผน ก แบบ ก2 และแผน ข จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาบังคับ 
จ านวน 21 หน่วยกิต 
LSM 600 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน     3(3-0-6) 
  (Logistics and Supply Chain Management) 
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 ความรู้เบื้องต้นทางด้านโลจิสติกส์ ความรู้พ้ืนฐานทางด้านคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า การจัดการ
ความสัมพันธ์ภายในโซ่อุปทาน การขนส่ง การจัดการความต้องการ การกระจายสินค้าและโลจิสติกส์สีเขียว กล
ยุทธ์ทางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ประสิทธิภาพทางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การไหลของข้อมูลและ
เทคโนโลยีทางด้านโลจิสติกส์ 
 Introduction to logistics, basic of warehouses and distribution centers, supply chain 
relationships, transportation, demand management, distribution and green logistics, logistics and 
supply chain strategies, logistics and supply chain performances, information flow and 
technology for logistics 
 
LSM 602 การวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์และการขนส่ง    3(3-0-6) 
  (Logistics and Transportation System Analysis) 
 ลักษณะของรูปแบบการขนส่งที่ส าคัญ 3 รูปแบบ คือ ทางอากาศ ทางเรือ และทางบก    เครื่องมือที่
น ามาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ระบบการจัดตารางเวลา  ระบบในการก าหนดเส้นทาง เทคโนโลยีที่น ามาใช้ใน
งานโลจิสติกส์ เช่น RFID, GPS, ระบบ barcode ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณการจราจรและความต้องการของ
ตลาด ได้แก่ โครงสร้างการตลาด  การด าเนินการของผู้ขนส่งและลักษณะของการให้บริการ เป็นต้น   การบูรณา
การเรื่องราคาและผลของการเลือกการขนส่งส าหรับงานโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 
 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. 
 
LSM 603 การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง     3(3-0-6) 
  (Warehouse and Inventory Management) 
 ประเภทของคลังสินค้าและสินค้าคงคลังในระบบโลจิสติกส์ การวางต าแหน่งและการออกแบบคลังสินค้า 
การวางแผนระบบคลังสินค้า โครงสร้างการบริหารงานคลังสินค้า การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง การ
ด าเนินการระบบคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของคลังสินค้าและการจัดการสินค้าคงคลัง 
 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.  
 
LSM 604 การจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า    3(3-0-6) 
  (Transportation and Distribution Management) 
 องค์ประกอบของระบบการขนส่งและการกระจายสินค้าซึ่งรวมถึงกระบวนการในการพัฒนาความสามารถ 
ระวางการขนส่ง และการวางโครงข่าย    การวิเคราะห์ Tradeoffs ระหว่างการขนส่ง ต้นทุนสินค้าคงคลัง และ
ระดับการบริการลูกค้า   การออกแบบโซ่อุปทานเพ่ือที่จะลดราคาการขนส่งและการกระจายสินค้า 
 Components of a transportation and distribution system and its operation in the basic of 
capacity development, freight consolidation and network alignment. Analyze tradeoffs between 
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transportation and inventory costs and costomer service levels. Design suppy chains to 
minimize transportation and distribution costs.  
 
LSM 605 สัมมนาด้านการจัดการโลจิสติกส์       3 (2-4-6) 
     (Seminar on Management of Logistics) 
 การสัมมนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และดูงานภายนอก ในประเด็นทางการจัดการโลจิสติกส์ที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบัน และที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งในเรื่องของ กลยุทธ์ การจัดการ และประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง กฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์ จริยธรรมทางธุรกิจ การประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีส าหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
ปัญหาที่เกิดข้ึน และวิธีการแก้ไขปัญหา 
 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. 
 
LSM 606 วิธีวิทยาการวิจัย           3(3-0-6) 
  (Research Methodology) 
 ความหมายและความส าคัญของการวิจัย ความหมายของวิธีวิทยาการวิจัย  วิธีวิจัยแบบต่างๆ  การเลือก
รูปแบบวิธีวิจัย  ขั้นตอนของการด าเนินการวิจัย  การก าหนดแนวความคิด การสร้างแบบจ าลองและการก าหนด
สมมุติฐาน การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลวิจัย การเขียนรายงานวิจัย และการน าเสนอผลการวิจัย 
การใช้เครื่องมือทางสถิติและโปรแกรมทางสถิติเพ่ือแก้ปัญหา สัมมนาผลการฝึกปฏิบัติออกแบบการวิจัยเพ่ือพัฒนา
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. 
 
LSM 608 กระบวนการและแผนทางธุรกิจส าหรับโลจิสติกส์   3(3-0-6) 
  (Business Processes and Plan for Logistics) 
 ความรู้พ้ืนฐานในการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ หลักการใช้ทฤษฏีทางการจัดการกระบวนการทาง
ธุรกิจที่ประกอบด้วยองค์ประกอบของระบบการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ วงจรกระบวนการจัดการทางธุรกิจ 
และการยกระดับขอบข่ายงานของการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ โดยเฉพาะในส่วนของความเหมาะสมของการ
ประยุกต์ใช้แบบจ าลองของกระบวนทัศน์การทางโลจิสติกส์ในประเด็นของ การวางแผนความต้องการวัสดุ การ
ผลิตแบบทันเวลาพอดี และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแห่งข้อจ ากัด ทฤษฏี Drum-Buffer-Rope (DBR) และการ
จัดการการด าเนินการอ่ืนของห่วงโซ่อุปทาน และรูปแบบจ าลองทางการจัดการ รูปแบบจ าลองทางด้าน
กระบวนการ และรูปแบบจ าลองทางด้านขั้นตอนของการจัดการกระบวนการทางธุรกิจส าหรับโลจิสติกส์  
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 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 
requirement planning) just in time (JIT) and theory of constraints (TOC) applications in 
Production Drum-Buffer-Rope (DBR) and other Operation Management in Supply Chain. 
Management model, process model and procedure model of BPM in the field of logistics. 
 
 3.  หมวดวิชาเลือก 
  แผน ก แบบ ก2 ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาดังต่อไปนี้ จ านวน 1 วิชา  3 หน่วยกิต 
  แผน ข ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาดังต่อไปนี้ จ านวน 3 วิชา 9 หน่วยกิต  
LSM 601 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ     3(3-0-6) 
  (Production and Operations Management) 
 การวางแผนและควบคุมการปฏิบัติการขององค์กรในการผลิตและการบริการ   หลักการต่างๆ ที่ใช้ในการ
จัดการได้แก่ การเลือกท าเลที่ตั้งและการวางผังโรงงาน เทคนิคการพยากรณ์ การวางแผนและควบคุมการผลิต การ
จัดล าดับตารางการผลิต การวางแผนความต้องการวัสดุ การจัดการสินค้าคงคลัง แบบจ าลองการขนส่งและการ
มอบหมายงาน การวิเคราะห์ต้นทุนและก าไรเพ่ือการตัดสินใจ การบริหารจัดการระบบคุณภาพและการจัดการ
แบบลีน การจัดการโครงการ ทฤษฎีแถวคอย การจ าลองสถานการณ์ รวมถึงการประยุกต์หลักการวิจัยด าเนินงาน
อ่ืนๆ  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาทางโลจิสติกส์และส่วนอ่ืนๆ ที่ช่วยให้องค์กรสามารถเกิดการ
ได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน 
 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. 
 
LSM 607 การจ าลองแบบในงานโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน   3(3-0-6) 
  (Simulation in Logistics and Supply Chain) 
 บทบาทและความส าคัญของการจ าลองแบบในงานโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน  เทคนิคและหลักการ
จ าลองแบบปัญหา ขั้นตอนของการจ าลองแบบปัญหา การวิเคราะห์ผลการจ าลองเชิงสถิติ การประยุกต์การจ าลอง
กับปัญหาทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม วิธีการจ าลองแบบในงานโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่ วิธีการหา
ค าตอบที่ดีที่สุด วิธีการจ าลองแบบปัญหา ระบบแถวคอยการประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือแก้ปัญหาการ
จ าลองสถานการณ ์
 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. 
 
LSM 611 กฎหมายที่เกี่ยวกับการขนส่ง        3(3-0-6) 
  (Legal Aspects of Transportation) 
 ภาพรวมของกฎหมายขนส่ง เงื่อนไขการรับขนและความรับผิดชอบต่อความเสียหายในการขนส่ง 
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะรับขน กฎหมายการรับขนส่งของทางบกทางน้ าและทางอากาศ กฎหมายการ
ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ กฎหมายการขนส่งวัตถุอันตราย กฎหมายพาณิชย์นาวี อนุสัญญาว่าด้วยการขนส่ง
ระหว่างประเทศ ข้อบังคับต่างๆ ที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่ง และการประยุกต์ใช้ 
 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. 
   
LSM 612 การจัดการขนส่งระหว่างประเทศ       3(3-0-6) 
  (International Transportation Management) 
 ประเภทของวิธีการขนส่งระหว่างประเทศ ลักษณะและบริการของการขนส่งวิธีต่างๆ  ท่าขนส่งและจุด
รับส่ง รูปแบบและบทบาทของตัวแทนการขนส่ง ผู้รับจัดการการขนส่งระหว่างประเทศ ตัวแทนขององค์กรและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งระหว่างประเทศ  กระบวนการและกลยุทธ์การจัดการขนส่งระหว่างประเทศ 
 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. 
 
LSM 613 การจัดการโลจิสติกส์ด้านการบิน       3(3-0-6) 
  (Aviation Logistics Management) 
 โลจิสติกส์ในธุรกิจการบิน  โซ่อุปทานในอุตสาหกรรมการบิน บทบาทและหน้าที่ของ โลจิสติกส์ในธุรกิจ
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. 
 
LSM 614 การจัดการโลจิสติกส์ทางบก        3(3-0-6) 
  (Land Logistics Management) 
 โลจิสติกส์ในธุรกิจการขนส่งทางบก โซ่อุปทานในอุตสาหกรรมการขนส่งทางบก  บทบาทและหน้าที่ของโล
จิสติกส์ในธุรกิจการขนส่งทางบก การจัดการคลังพัสดุและการควบคุมคลังพัสดุทางบก การควบคุมงบประมาณ
และการจัดซื้อจัดหาในธุรกิจขนส่งทางบก 
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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. 
 
LSM 615 การจัดการโลจิสติกส์ทางเรือ        3(3-0-6) 
  (Maritime Logistics Management) 
 โลจิสติกส์ในธุรกิจการขนส่งทางเรือ โซ่อุปทานในอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือ บทบาทและหน้าที่ของโล
จิสติกส์ในธุรกิจการขนส่งทางเรือ  การจัดการคลังพัสดุและการควบคุมคลังพัสดุทางเรือ  การควบคุมงบประมาณ
และการจัดซื้อจัดหาในธุรกิจขนส่งทางเรือ 
 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. 
 
LSM 616 การจัดการโลจิสติกส์สหขนส่ง       3(3-0-6) 
  (Multimodel Transportation Logistics Management) 
 โลจิสติกส์ในธุรกิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ โซ่อุปทานในอุตสาหกรรมการขนส่งทางสหขนส่ง 
บทบาทและหน้าที่ของโลจิสติกส์ในธุรกิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ การจัดการคลังพัสดุและการควบคุมคลัง
พัสดุทางสหขนส่ง  การควบคุมงบประมาณและการจัดซื้อจัดหาในธุรกิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 
 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. 
 
LSM 617 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบขนส่งระหว่างประเทศในอาเซียนบวกสาม   3(3-0-6) 
  (Transportation Infrastructure among Countries in ASEAN plus Three) 
 ยุทธศาสตร์การขนส่งและข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศในอาเซียนบวกสาม  โครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
ระบบขนส่งระหว่างประเทศในอาเซียนบวกสาม  อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยพิธีการศุลกากรระหว่าง
ประเทศในอาเซียนบวกสาม  ธุรกิจต่างๆที่เก่ียวข้องโลจิสติกส์ของประเทศต่างในอาเซียนบวกสาม 
 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. 
 
LSM 618 กลยุทธ์การจัดซื้อจัดหา           3(3-0-6) 
  (Procurement and Sourcing Strategy)   
 ความส าคัญของการจัดซื้อจัดหา  การพัฒนาและการใช้กลยุทธ์การจัดหา การประเมินผลการจัดซื้อ กล
ยุทธ์การจัดหาภายนอก การประเมินและการเลือกผู้ขายปัจจัยการผลิต การจัดการความสัมพันธ์กับผู้ขายปัจจัย
การผลิตตลอดจนการพัฒนา การจัดการราคาในเชิงกลยุทธ์ การจัดหาระดับโลก การเจรจาต่อรอง การจัดการข้อ
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สัญญา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานจัดหา และจริยธรรมในการจัดซื้อ นอกจากนั้นจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ของการจัดซื้อจัดหากับห่วงโซ่อุปทาน และกรณีศึกษาท่ีเป็นแนวทางปฏิบัติจากบริษัทชั้นน า 
 Importance of procurement and sourcing, developing and implementing procurement 
strategy, purchasing evaluation, outsourcing strategy, supplier evaluation and selection 
processes, supplier relationship management and development, strategic cost management, 
global sourcing, negotiation, contract management, procurement software, and purchasing 
ethics.  The relationship between procurement and supply chain. Interesting case studies from 
reputed companies to demonstrate practical approaches. 
 
LSM 631 การสื่อสารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่และโครงข่าย    3(3-0-6) 
  (Mobile Phone Communication and Networks) 
 ภาพรวมของระบบการสื่อสารระหว่างแบบดิจิตอลและอนาล็อก  ตัวอย่างของระบบการสื่อสารไร้สาย 
เทคนิคการเข้าถึงระบบจากหลายแหล่ง การพัฒนาการของเครือข่ายเซลลูลาร์   เครือข่ายท้องถิ่นแบบไร้สาย
และบลูทูธ พ้ืนฐานของการสื่อสารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ เทคนิคการรับส่งสัญญาส าหรับวิทยุเคลื่อนที่ เทคนิคการ
เข้าถึงระบบจากหลายแหล่ง การจัดการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเครือข่ายไร้สาย  การท างานร่วมกันระหว่างระบบมี
สายและระบบไร้สาย การประยุกต์ใช้ในระบบโลจิสติกส์ 
 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. 
 
LSM 632  ดิจิทัลเทคโนโลยีส าหรับโลจิสติกส์      3(3-0-6) 
  (Degital Technology for Logistics) 
 การพัฒนากลยุทธ์และการให้บริการด้านดิจิทัลเทคโนโลยีส าหรับโลจิสติกส์   ดิจิทัลเทคโนโลยีในระบบ
ศุลกากร เช่น พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการจัดการโลจิสติกส์ ระบบการ
จัดการด้านขนส่งและคลังสินค้า ระบบ Internet of Everything (IoE) ระบบ QR Code  ระบบ Radio-
frequency identification (RFID) ระบบอัตโนมัติในโลจิสติกส์ ระบบ Omni Channel และการประยุกต์ใช้
ส าหรับธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และ ธุรกิจ Start Up 
 Strategy development and Degital Technology service for logistics; Degital 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; Omni Channel System; and its application for Large 
Enterprise, Small and Medium Enterprise, and Start Up Business. 
 
LSM 640 การจัดการโลจิสติกส์สีเขียว        3(3-0-6) 
  (Green Logistics Management) 
 ความจ าเป็นและหลักการจัดการโลจิกติกส์สีเขียว การจัดการสีเขียวตลอดโซ่อุปทาน การออกแบบ 
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ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดซื้อสีเขียว กระบวนการผลิตสีเขียว เทคโนโลยีการลดและการจัดการ
ของเสีย การจัดส่งและกระจายสินค้าสีเขียว และกรณีศึกษาการจัดการโลกติกส์สีเขียว 
  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. 
 
LSM 641 การป้องกันมลพิษและเทคโนโลยีโลจิสติกส์ย้อนกลับ   3(3-0-6)  
  (Pollution Prevention and Reverse Logistics Technology)  
 แนวคิดการจัดการปัญหามลพิษที่ต้นทาง เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน การป้องกันมลพิษ 
ณ แหล่งก าเนิด หรือเทคโนโลยีสะอาด และการน าของเสียกลับมาใช้ใหม่โดยใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์ย้อนกลับ เพ่ือ
การจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 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. 
 
LSM 642 การบริหารความเสี่ยงโลจิสติกส์       3(3-0-6) 
  (Logistic Risk Management) 
 ภาพรวมของความเสี่ยงในระบบโลจิสติกส์ การวิเคราะห์ความเสี่ยง แนวโน้มที่ส่งผลกระทบต่อระบบโลจิ
สติกส์ การประเมินความเสี่ยงโลจิสติกส์และการหาขนาดและระดับของความเสี่ยง บริบทของความเสี่ยงโลจิสติกส์
ในกรอบของERM การก าหนดกรอบกลยุทธ์ความเสี่ยงโลจิสติกส์ 
 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.     
 
LSM 651  โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานทางการเกษตร   3(3-0-6) 
    (Agricultural Logistics and Supply Chain Management) 
 บทบาทและความส าคัญของโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานทางการเกษตร กิจกรรมและกระบวนการ
ทางโลจิสติกส์ของผลิตผลเกษตร การวิเคราะห์ปัญหาโลจิสติกส์ทางการเกษตร การประยุกต์คอมพิวเตอร์ส าหรับ
การจัดการโลจิสติกส์ของผลิตผลเกษตร 
 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. 
 
LSM 652  โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานอาหาร     3(3-0-6) 
  (Food Logistics and Supply Chain Management) 
 หลักการทางด้านโลจิสติกส์และระบบโซ่อุปทานอาหาร การผลิตพืช การผลิตสัตว์ การจัดซื้อ การขนส่ง  
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การแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร การตลาด การจัดหา  การเก็บ  การบริหารวัตถุดิบและสินค้าคงคลัง ความ
ปลอดภัยของอาหารและระบบการตามสอบอาหาร พันธะสัญญา ระบบสารสนเทศ  และความส าคัญของผู้ผลิต
และผู้บริโภคในโซ่อุปทานอาหารและการเกษตร 
 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. 
  
LSM 690 การศึกษาพิเศษส าหรับการจัดการโลจิสติกส์     3(3-0-6) 
  (Special Studies in Management of Logistics) 
 การศึกษาในหัวข้อที่น่าสนใจทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้อ านวยการ
หลักสูตรหรืออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
 Special studies in management of logistics related fields by consent of director of the 
program or academic major advisor. 
 
 4.  หมวดวิทยานิพนธ์  / การศึกษาค้นคว้าอิสระ (แผน ข) 
LSM 696 การศึกษาค้นคว้าอิสระ                         6(0-18-9) 
     (Independent Studies) 
  วิชาบังคับก่อน: LSM 606 วิธีวิทยาการวิจัย 
  วิชาบังคับร่วม: LSM 605  สัมมนาด้านการจัดการโลจิสติกส์ 
  Prerequisite: LSM 606 Research Methodology  
  Co-requuisite: LSM 605 Seminar on Management of Logistics 
 ประเด็นปัญหาจากปรากฏการณ์ทางการจัดการโลจิสติกส์และกระบวนการในปัจจุบัน และท าการ
วิเคราะห์ปัญหาโดยการประยุกต์กระบวนการวิจัย และน าเสนอวิธีการเพ่ือปรับปรุงแก้ไขปัญหาภายใต้การให้
ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาแบบตัวต่อตัว 
 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. 
 
LSM 697 การสอบประมวลความรู้             0(0-0-0) 
    (Comprehensive Examinations) 
  วิชาบังคับก่อน: ศึกษาหมวดวิชาบังคับครบถ้วน หรือโดยความเห็นชอบของผู้อ านวยการ
หลักสูตร 
  Prerequisite:  Completed all required core courses or by consent of program 
director 
 สอบข้อเขียนรายวิชาในเนื้อหาวิชาบังคับหรืออาจจะสั มภาษณ์ เพ่ิมเติมให้อยู่ ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการ 
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 A written examination of major course work. An appointed examination committee may 
also require an oral examination. 
 
LSM 699 วิทยานิพนธ์                  12(0-36-18) 
    (Thesis) 
  วิชาบังคับก่อน: LSM 606 วิธีวิทยาการวิจัย 
  วิชาบังคับร่วม: LSM 605  สัมมนาด้านการจัดการโลจิสติกส์ 
  Prerequisite: LSM 606 Research Methodology  
  Co-requuisite: LSM 605 Seminar on Management of Logistics 
 การน าเสนอโครงสร้างการวิจัยที่นักศึกษาสนใจ ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาแบบตัวต่อตัว 
โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาวิเคราะห์ปัญหาทางการจัดการโลจิสติกส์และวิธีการแก้ปัญหาโดยกระบวนการวิจัย 
และน าเสนอโครงร่างและแบบของการวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาตลอดจนการศึกษาภาคสนาม โดยการเก็บข้อมูล
จากองค์กรที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย น ามาวิเคราะห์และท าการประมวลผล และน าเสนอผลงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
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 
collection and analysis base on the research design proposed to the committee. The final 
research results will be reported and presented to the committee. 
 
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
 1.  ค าอธิบายโดยย่อ 
  การศึกษาค้นคว้าอิสระ : ท าการศึกษาในประเด็นหรือปัญหาทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ ภ า ย ใต้
การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 
  วิทยานิพนธ์ : ท าวิจัยและน าเสนอผลการวิจัยในเนื้อหาสาระ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการการ
 จัดการโลจิสติกส์ตามระเบียบขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด ภายใต้การให้ค าปรึกษาของ อ า จ า ร ย์ ที่
ปรึกษา 
 2.  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  เป็นงานวิจัยหรือการศึกษาค้นคว้าอิสระใหม่ที่สร้างสรรค์ มีองค์ความรู้จากการวิจัย สามารถวิเคราะห์
ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือ และ/หรืออุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาโดยวิธี
วิจัย สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์สถิติข้อมูลและ
อภิปรายผล สามารถปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และสามารถน าเสนอผลงานวิชาการหรืองานวิจัยโดยใช้
ภาษาพูด และเขียนที่ถูกต้องสามารถสื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้โดยง่าย 
 3.  ช่วงเวลา 
  3.1 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2) ภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 2 
  3.2 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (แผน ข) ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีที่ 2 
 4.  จ านวนหน่วยกิต 
  4.1 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2)  12 หน่วยกิต 
  4.2 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (แผน ข)  6 หน่วยกิต 
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 5. การเตรียมการ 
  หลักสูตรมีการเตรียมความพร้อมด้านการท าวิจัยแก่นักศึกษาโดยมีการจัดให้นักศึกษาต้องศึกษาและ
เรียนรู้ในวิชาวิธีวิทยาการวิจัย และวิชาสัมมนาวิชาการในการจัดการโลจิสติกส์ รวมทั้งวิชาบังคับทีเ่กี่ยวข้อง แล้วจึง
ให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกหัวข้อที่สนใจที่จะศึกษาและเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์โดยได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้อ านวยการหลักสูตร อาจารย์ ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาให้ค าปรึกษาและติดตามการท างานของนักศึกษาหลักสูตร
จัดเตรียม วัสดุอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานวิจัยให้แก่นักศึกษา เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ห้อง
ท างาน ค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบสืบค้นออนไลน์ เป็นต้น   
 6.  กระบวนการประเมินผล 
  6.1 ประเมินคุณภาพงานวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระโดยอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
  6.2 ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการท าวิจัยโดยอาจารย์ที่ปรึกษาฯ จากการรายงานด้วยวาจา

และเอกสารของนักศึกษา 
  6.3 ประเมินผลการท างานของนักศึกษาโดยรวม จากการติดตามการท างาน ผลงานที่เกิดขึ้น ในแต่ละ

ขั้นตอน และรายงานในรูปแบบการสัมมนาและ/หรือรายงานฉบับสมบูรณ์4.6.4 การวัดผลการ
สอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธ์เป็นหน้าที่และความ
รับผิดชอบของผู้อ านวยการหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา โดยจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิตว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 1.  ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโลจิสติกส์ 
 2. เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการจัดการโลจิสติกส์ 
 3. ผู้บริหารงานฝ่ายวางแผนงานการจัดการโลจิสติกส์  
 4. นักวิจัยและวิเคราะห์งานด้านโลจิสติกส์ 
 5. อาจารย์ในสายงานโลจิสติกส์ 
 6. นักออกแบบระบบการจัดการโลจิสติกส์ 
 
สถานที่ติดต่อ 
บัณฑิตวิทยาลัย     ชั้น 3  อาคารรัตนคุณากร(ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก 
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