
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  (LGM) 

จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

ภาคปกติ  45 หน่วยกิต (รับเฉพาะแผน ก 2) 
ภาคพิเศษ  43 หน่วยกิต 

การจัดการเรียนการสอนแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาต่อปี (หลักสูตร 2 ปี) 

วันเวลาเรียน 

      ภาคปกติ จ-ศ. เวลา 9.00 – 16.00 น. (อาจมีเรียนตอนเย็นในบางวิชา) และเสาร์วชิาภาษาองักฤษ 8.30 -12.30 น. 
(วันธรรมดาเรียนประมาณ 3-4 วัน/สัปดาห์)

      ภาคพิเศษ จ-ศ. เวลา 18.00 – 21.00 น. และเสารวิชาภาษาอังกฤษ 8.30 -12.30 น. (วันธรรมดาเรียนประมาณ 3-4 
วัน/สัปดาห)

ค่าลงทะเบียนเรียน 

รายละเอียด ภาคปกต ิ ภาคพเิศษ 
ค่าหน่วยกิตละ 1,500 บาท 3,000 บาท 
คา่บํารุงการศึกษา/ภาคการศึกษา 25,000 บาท 25,000 บาท 
ค่าบํารุงพิเศษ/ภาคการศึกษา            - 3,750 บาท 

ค่าวิชาภาษาอังกฤษหากสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ 
  LNG 550 2,000 บาท 

LNG 600  3,000 บาท 
เกณฑ์ คะแนน 1-49 เรียน 2 ตัว (LNG550 & LNG600) 

 คะแนน 50-75 เรียน 1  ตัว (LNG600) 
 คะแนน 76-100 ไม่ต้องเรียน 

โครงสร้างหลักสูตร 
  แผนการศึกษา ก 2 (ทําวิทยานิพนธ์) 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน        2       หน่วยกิต 
หมวดวิชาบังคับ 22 หน่วยกิต 
หมวดวิชาแกน  9 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก  - หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

แผน ข (การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต) 
ก.หมวดวิชาบังคับ 22 หน่วยกิต 
ข.หมวดวิชาแกน 12 หน่วยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือก 3 หน่วยกิต 
ง.การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 



แผน ข (การค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต) 
ก.หมวดวิชาบังคับ 22 หน่วยกิต 
ข.หมวดวิชาแกน 15 หน่วยกิต 
ค.หมวดวิชาเลือก 3 หน่วยกิต 
ง.การค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต 

รายวิชา 
         หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน สําหรับแผน ก2 (ไม่นับหน่วยกิต)  2 หน่วยกิต 

LGM 630 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
(Research Methodology for Logistics and Supply Chain 
Management) 

 2 หน่วยกิต 

ก.  หมวดวิชาบังคับ 
  22 หน่วยกิต 

LGM 610 การจัดการโลจิสติกส์สมัยใหม่ 
(Modern Logistics Management) 

 3 

LGM 611 การจัดการคลังและการกระจายสินค้าขั้นสูง 
(Advance Warehouse and Distribution Management) 

 3 

LGM 612 การบริหารการจัดซื้อจัดจ้างเชิงกลยุทธ์และการจัดหาสากล  
(Strategic Procurement Management and Global 
Sourcing) 

 3 

LGM 613 การจัดการขนส่งสินค้าสากล 
(International Freight Transportation Management) 

 3 

LGM 614 การจัดการสินค้าคงคลัง 
(Inventory Management) 

 3 

LGM 620 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพในซัพพลายเชน 
(Quality and Productivity Management for Supply 
Chains) 

 3 

LGM 621 การจัดการซัพพลายเชน 
(Supply Chain Management) 

 3 

LGM 640 สัมมนาสําหรับการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
(Seminar in Logistics and Supply Chain Management) 

 1 

 ข.  หมวดวิชาแกน 
             - สําหรับแผน ก2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)                9 หน่วยกิต 

 - สําหรับแผน ข (การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต)      12 หน่วยกิต 
             - สําหรับแผน ข (การค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต)      15 หน่วยกิต 



LGM 622 การจัดการความเสี่ยงซัพพลายเชน 
(Supply Chain Risk Management) 

 3 

LGM 623 การบริหารความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ในซัพพลายเชน 
(Strategic Relationship Management in Supply Chains) 

 3 

LGM 631 การจําลองรูปแบบซัพพลายเชน 
(Supply Chain Simulation Modeling) 

 3 

LGM 632 แบบจําลองการตัดสินใจด้านโลจิสติกส์ 
(Logistics Decision Modeling) 

 3 

LGM 633 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการโลจิสติกส์และ 
ซัพพลายเชน 
(Information Technology for Logistics and Supply Chain 
Management) 

 3 

LGM 641 หัวข้อพิเศษ 1  
(Special Topic I) 

 3 

LGM 642 หัวข้อพิเศษ 2  
(Special Topic II) 

 3 

LGM 643 หัวข้อพิเศษ 3  
(Special Topic III) 

 3 

 ค.  หมวดวิชาเลือก  3 หน่วยกิต 
LGM 624 การจัดการซัพพลายเชนอาหาร 

(Food Supply Chain Management) 
 3 

LGM 625 ระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับและซัพพลายเชนเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม 
(Reverse Logistics and Green Supply Chain) 

 3 

LGM 626 การจัดการซัพพลายเชนค้าปลีกเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Retail Supply Chain Management) 

 3 

LGM 634 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินและการตัดสินใจ               
ในซัพพลายเชน 
(Financial Feasibility and Decision Making in Supply 
Chains) 

 3 

XXX XXX วิชาเลือกที่เปิดสอนโดยบัณฑิตวิทยาลัยฯ และได้รับ 
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้สอน 
(Electives offered by the GMI and approved  
by the advisor and lecturer) 

 3 



ง. วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
    สําหรับแผน ก2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต) 

GMI 691 วิทยานิพนธ์ 
(Thesis) 

12 หน่วยกิต 

สําหรับแผน ข (การคน้คว้าอิสระ 6 หน่วยกิต) 
GMI 692 การวิจัยโครงการเฉพาะเร่ือง 

(Special Research Project) 
6 หน่วยกิต 

สําหรับแผน ข (การค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต)
GMI 693 การค้นคว้าอิสระ 

(Independent Study) 
3 หน่วยกิต 

 จ.  หมวดวิชาภาษาอังกฤษ                 ไม่นับหน่วยกิต 
LNG 550   วิชาปรับพ้ืนภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

(Remedial English Course For Post Graduate Students) 
2 

LNG 600   วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสําหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 
(Insessional  English Course for Post Graduate Students) 

3 

  หมายเหตุ นักศึกษาต้องเรียนวิชา LNG 550 และ/หรือ LNG 600 และ/หรือได้รับการยกเว้น 
ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับระดับคะแนนการทดสอบและเง่ือนไขตามท่ีคณะศิลปศาสตร์กําหนด 

คําอธบิายรายวิชา 

GMI 691     วิทยานพินธ์        12 หน่วยกิต 
       Thesis 
       วิชาบังคับก่อน : ผ่านการเรียนในหลักสูตรนี้มาแล้วไม่ตํ่ากว่า 18 หน่วยกิต หรือ ได้รับความ

เห็นชอบจากอาจารย์ทีป่รึกษา 
        ศึกษาองค์ความรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนด้วยการทํางานวิจัยภายใต้การ

ควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา  เพ่ือพัฒนาเคร่ืองมือหรือเทคนิคในการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หรือประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนกับปัญหาในโลกของความเป็นจริงหรือ
ขยายหรือปรับปรุงองค์ความรู้ทางด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เช่น การออกแบบทางด้านโลจิ
สติกส์และซัพพลายเชน การปรับปรุงงาน ทั้งน้ีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพหรือแก้ปัญหาทางด้านการจัดการโลจิ
สติกส์และซัพพลายเชนและเพ่ือนําเสนอผลการวิจัยที่สําคัญๆ ในชุมชนสาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชน 

       To explore the knowledge of logistics and supply chain management by 
conducting research studies under the supervision of supervisors, to develop better tools and 
techniques for logistics and supply chain management, or to apply logistics and supply chain 
management in the real world problems, or to improve the logistics and supply chain 



management knowledge, for example, logistics and supply chain design, logistics work 
improvement, in order to improve efficiency, to solve the logistics and supply chain 
management problems and to present the research result to the logistics and supply chain 
community. 

GMI 692     การวิจัยโครงการเฉพาะเรื่อง     6 หน่วยกิต 
  Special Research Study  
        วิชาบังคับก่อน : ผ่านการเรียนในหลักสูตรนี้มาแล้วไม่ตํ่ากว่า 18 หน่วยกิต หรือ ได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ทีป่รึกษา 
         ทําการวิจัยทางด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา  
เพ่ือพัฒนาเคร่ืองมือหรือเทคนิคในการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  หรือขยายหรือปรับปรุงองค์ความรู้ทางด้าน
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
         To conduct research study on logistics and supply chain management under the 
supervision of supervisors, to improve tools or techniques for logistics and supply chain 
management, or to expand the logistics and supply chain management knowledge.  

GMI 693     การค้นคว้าอิสระ       3 หน่วยกิต 
   Independent Study  
        วิชาบังคับก่อน : ผ่านการเรียนในหลกัสูตรน้ีมาแล้วไม่ตํ่ากว่า 18 หน่วยกิต หรือ ได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
          ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาจะทําการศึกษาผลการวิจัยต่างๆหรือนําองค์
ความรู้  เครื่องมือ  หรือเทคนิคที่มีอยู่แล้วไปประยุกต์ใช้กับการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน  ทั้งน้ี
นักศึกษาจะต้องทํารายงานสรุปผลของการศึกษาหรือการปฏิบัติงานในตอนท้ายของภาคการศึกษาด้วย     
         Under the supervision of their supervisors, students will investigate research 
studies by conducting literature reviews in the area of logistics and supply chain management 
or implementing existing logistics and supply chain management knowledge, tools or 
techniques.  A summary report is expected at the end of the semester.  

LGM 610    การจัดการโลจิสติกสส์มัยใหม่       
        Modern Logistics Management 
        วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
         บทบาทและความสําคัญของโลจิสติกส์ที่มีต่อเศรษฐกิจและธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์สมัยใหม่
และความเกี่ยวข้องกับซัพพลายเชน องค์ประกอบและกิจกรรมทางโลจิสติกส์ ความสัมพันธ์ของกิจกรรมโลจิ
สติกส์กับหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรและหน่วยงานนอกองค์กรทั้งในระดับประเทศและระดับสากล การวางแผน 
การปฏิบัติงานและการควบคุมของโลจิสติกส์  การไหลที่มีประสิทธิภาพของวัสดุและสารสนเทศทางโลจิสติกส์ 
การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ การบริการลูกค้า การประเมินผลการปฏิบัติงานของโลจิสติกส์  
         The role of logistics in economics and business. Modern logistics management in 
supply chain. The components and activities of logistics. Relationships between logistics 
activities and an organization’s departments and other firms included international firms. 



Planning implementing and controlling for logistics. Effective material flow and logistics 
information flow. Logistics cost analysis. Customer service. Logistics performance 
measurement. 

LGM 611    การจัดการคลังและการกระจายสินค้าขั้นสูง     
        Advance Warehouse and Distribution Management 
        วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
         ความสําคัญของคลังสินค้าในระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ชนิดของคลังสินค้า              
การปฏิบัติการในคลังสินค้า อุปกรณ์ขนถ่ายลําเลียงในคลังสินค้า การวางผังและการออกแบบคลังสินค้า     
การบรรจุหีบห่อสินค้า เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับระบบคลังสินค้า ระบบการวางสินค้า และการขนส่งลําเลียง
สินค้า และการกระจายสินค้า รูปแบบของการกระจายสินค้า ช่องทางการกระจายสินค้า การวิเคราะห์ต้นทุน
ของคลังสินค้า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระจายสินค้า การกําหนดตําแหน่งที่ต้ังของศูนย์กระจายสินค้า ขนาด
และจํานวนศูนย์กระจายสินค้าที่เหมาะสม  
         Importance of warehouse in logistics and supply chain. Type of warehouse. 
Warehouse operations in practice. Material handling in warehouse. Warehouse layout and 
design. Packaging. Racking. Shelving and conveying system. Computer technology and 
warehousing system. Distribution. Patterns of distribution and all parties related, Channels of 
distribution. Warehouse and distribution cost analysis. Important factors influencing the 
distribution system. Location selection for distribution center. Optimal size and number of 
distribution center.  
 
LGM 612    การบริหารการจัดซ้ือจัดจ้างเชิงกลยุทธ์และการจัดหาสากล   
        Strategic Procurement Management and Global Sourcing 
        วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
         หลักการการจัดซื้อขององค์กร การจัดหาจากแหล่งซัพพลายในต่างประเทศ การทํางานร่วมกัน
กับส่วนต่างๆ ขององค์กร กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการจัดหาสากล กระบวนการเลือกผู้ขาย และ
การจัดการกับซัพพลายเออร์ ประเด็นเชิงกลยุทธ์ต่างๆ และผลกระทบที่จะมีต่อซัพพลายเชน 
        Concepts of organizational procurement. Global sourcing and interfaces of these 
to the other areas of an organization. Organizational procurement process. Global sourcing 
process. Supplier selection process. Supplier management and other strategic issues and its 
impact to supply chain. 
 
LGM 613    การจัดการขนส่งสินค้าสากล       
        International Freight Transportation Management 
        วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
         แนวทางแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าในบทบาทหลักๆ ได้แก่ ผู้ประกอบการขนส่งสินค้า 
(เช่น สายเดินเรือ สายการบิน ผู้ให้บริการขนส่งด้วยรถบรรทุก) ผู้ผลิตสินค้า (ทั้งที่มีรถบรรทุกเป็นของตัวเอง
และเช่ารถของผู้อ่ืน) ธุรกิจหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้บริการ(ทั้งที่มีรถบรรทุกเป็นของตัวเองและเช่ารถของ



ผู้อ่ืน) ผู้ประกอบการจุดเช่ือมโยงการขนส่งสินค้า (เช่น ท่าเรือ สนามบิน สถานีรถบรรทุก ท่าเรือในแม่นํ้า)       
ผู้กระจายสินค้าหรือผู้ค้าปลีก การเลือกพาหนะ (รถ เรือ เครื่องบิน) ที่เหมาะสมและการวิเคราะห์วงจรชีวิตของ
พาหนะ การเลือกรูปแบบการขนส่งสินค้าที่เหมาะสม (ถนน ราง ทะเล อากาศ แม่นํ้า ท่อ)และการวางแผน
เส้นทางขนส่ง การกําหนดตําแหน่งที่ต้ังจุดกระจายสินค้าและการออกแบบโครงข่ายการกระจายสินค้า ปัญหา
การกําหนดเส้นทางเดินรถบรรทุกที่เหมาะสมท้ังในกรณีมีรถเพียงคันเดียว และมีรถหลายคัน การจัดการโลจิ
สติกส์ภายในพ้ืนที่ของโรงงานหรือคลังสินค้า การจัดแผนผังภายในโรงงานหรือคลังสินค้า การดําเนินงาน
ภายในจุดเช่ือมโยงการขนส่งสินค้า ความไม่สมดุลในความต้องการของการขนส่งสินค้า การบริหารบุคคลากร
ในการขนส่งสินค้า การรับจ้างช่วงในงานขนส่ง การสร้างพันธมิตรในอุตสาหกรรมขนส่ง กฏหมายที่เก่ียวข้อง
กับการขนส่งสินค้า แนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมขนส่งของประเทศ 
         Solutions for critical problems faced by major roles in freight transportation 
industry: transport operators (e.g. liner, airline, trucker), manufacturer(both own-fleet and 
outsourced-fleet), service provider (both own-fleet and outsourced-fleet), terminal operators 
(e.g. seaport, airport, truck terminal, inland port), distributor and retailer. Vehicle selection and 
life cycle analysis. Mode analysis and route planning. Facility location and design of distribution 
network. Traveling salesman problem (TSP) and vehicle routing problem (VRP). Internal 
logistics, facility layout, and terminal operations. Imbalance in freight demand. Managing 
human resource in freight transport.  Outsourcing in transport. Alliance in transportation 
industry. Law and regulation related to freight transport. National policy in developing 
transport industry. 
 
LGM 614    การจัดการสินค้าคงคลัง       
         Inventory Management 
        วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
         การจัดการสินค้าคงคลังในซัพพลายเชน การพยากรณ์ความต้องการ การแบ่งปันข้อมูล สินค้าคง
คลังในระบบการผลิต  การวางแผนความต้องการพนักงานรวม การวางแผนการผลิตและแผนการต้องการ
วัตถุดิบ การหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมและการควบคุมสินค้าคงคลังสําหรับสินค้าที่มีลักษณะดังน้ี สินค้า
ที่สั่งซื้อปีละไม่เกิน 1-2 ครั้ง สินค้าที่สั่งซื้อสม่ําเสมอทุกช่วงเวลาตลอดปี สินค้าที่มีความต้องการของลูกค้าคงที่
ตลอดปี และสินค้าที่มีความต้องการของลูกค้าไม่คงที่ กลยุทธ์การรวบรวมความเสี่ยงเพ่ือลดและป้องกันความ
ไม่แน่นอน 
         Inventory management in supply chains. Demand forecasting. Information sharing. 
Inventory in production systems, aggregate planning of workforce requirement. Material 
requirement planning (MRP). Inventory management and identification of appropriate order 
quantity of different types of products: products that are ordered 1-2 times a year 
(Newsvendor Model and Quick Response Model), products that are ordered constantly 
throughout a year (the Order-up-to Model), products whose its demand from customers are 
constant throughout a year (EOQ model), products whose its demand are time-varying, and 
the risk pooling techniques for decreasing and eliminating unpredictability. 
 



LGM 620    การจัดการคณุภาพและผลติภาพในซัพพลายเชน    
        Quality and Productivity Management for Supply Chains  
        วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
         หลักการพ้ืนฐานของการจัดการคุณภาพในโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิวัฒนาการของการ
จัดการคุณภาพ คํานิยามคุณภาพและการสร้างจิตสํานึกคุณภาพ ระบบบริหารงานคุณภาพพ้ืนฐาน ระบบ
ประกันคุณภาพ ระบบการบริหารงานคุณภาพระดับสากล การประยุกต์ใช้เครื่องมือในการบริหารงานคุณภาพ
ที่สําคัญรวมถึงเคร่ืองมือทางสถิติ  
  หลักการพ้ืนฐานของการจัดการผลิตภาพในโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การวัดอัตราผลิตภาพใน
ภาคอุตสาหกรรม การออกแบบและจัดทํากระบวนการดําเนินงานเชิงประสิทธิผล การจัดการพ้ืนที่เชิง
ประสิทธิภาพ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การพัฒนาการทํางานและอุปกรณ์ช่วย ระบบการพัฒนาอัตรา
ผลิตภาพระดับสากล 
  Basic concepts of quality management (QM) in logistics and supply chains. Quality 
management evolution. Quality definition and quality awareness building. Basic quality 
management system. Quality assurance. International quality management system. 
Applications of quality management tools including statistical quality management tools.  

  Basic concepts of productivity management in logistics and supply chains. 
Productivity measurement. Design of effective processes and/or operations. Efficient area 
management. Development of human resources. Work methods and equipment.  
International productivity management system. 
 
LGM 621    การจัดการซัพพลายเชน       
        Supply Chain Management 
        วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  องค์ประกอบของซัพพลายเชน บทบาทของโลจิสติกส์ในซัพพลายเชน กลยุทธ์การผลิตใน        
ซัพพลายเชน ความร่วมมือในซัพพลายเชน เทคโนโลยีสารสนเทศในซัพพลายเชน การวางแผนการขายและ
ปฏิบัติการ การวางแผนร่วมกันในซัพพลายเชน การจัดการสินค้าคงคลังโดยผู้ขาย (VMI) การวางแผนผลิต
อย่างสอดคล้อง การจัดการสินค้าคงคลังโดยซัพพลายเออร์ การวางแผนการเติมเต็มอย่างต่อเน่ือง การประเมิน
ประสิทธิภาพของซัพพลายเชน ซัพพลายเชนเพ่ือความย่ังยืน ซัพพลายเชนในยุคเศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียนและ
โลกาภิวัตน์ 
  The components of supply chain. The roles of logistics in supply chains. 
Manufacturing strategies in supply chains. Collaboration in supply chains. Information 
technology in supply chains.  Sales and Operations planning. Collaborative planning in supply 
chains.  Vendor managed inventory (VMI). Synchronized productions. Supplier managed 
inventory (SMI). Continuous replenishment planning (CRP). Supply chain performance 
measurement. Sustainable supply chains. Supply chains in the ASEAN Economic Community 
and globalization..    
 



LGM 622    การจัดการความเส่ียงซัพพลายเชน      
        Supply Chain Risk Management 
        วิชาบังคับก่อน :  LGM 621 หรือได้รับความเหน็ชอบจากอาจารย์ผูส้อน 
         บทนําของความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน การให้คําจํากัดความของความเสี่ยง สรุปแนวความคิด
ของการจัดการซัพพลายเชน แนวโน้มที่ส่งผลกระทบต่อซัพพลายเชน แนวทางในการจัดการความเสี่ยง การ
ระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การสนองตอบต่อความเสี่ยง เครือข่ายของความเสี่ยง การสร้าง       
ซัพพลายเชน ที่สามารถปรับเปลี่ยนต่อความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว  การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง 
         Introduction of risk in practice. Defining risk. A brief of supply chain management 
concept. Trends affecting the supply chain. Approaches to risk management. Identifying risks. 
Analyzing risks. Responding to risks. A network view of risk. Creating resilient supply chains. 
Decision making under risk. 
 
LGM 623    การบริหารความสัมพนัธเ์ชิงกลยุทธ์ในซัพพลายเชน    
        Strategic Relationship Management in Supply Chains 
        วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความสําคัญในการบริหารความสัมพันธ์ในซัพพลายเชน มุมมองของความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ใน
ซัพพลายเชน การบริหารวัฒนธรรมที่แตกต่าง ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในซัพพลายเชน ความสัมพันธ์ทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร การบูรณาการกระบวนการต่างๆ การบริหารความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์  และการ
บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการซัพพลายเชน โดยมุ่งเน้นการบริหารการไหล
ของข้อมูลตลอดทั้งซัพพลายเชน 
  The importance of relationship management in supply chain. The perspective on 
supply chain strategic relationships. Managing cultural mismatches and conflict within the 
supply chain. Internal and external relationship and process integration. Supplier Relationship 
Management (SRM). Customer Relationship Management (CRM) to improve supply chain 
through managing information flow. 

LGM 624    การจัดการซัพพลายเชนอาหาร      
        Food Supply Chain Management 
        วิชาบังคับก่อน :  LGM 621 หรือได้รับความเหน็ชอบจากอาจารย์ผูส้อน 
         องค์ประกอบของซัพพลายเชนสําหรับอาหาร  คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร              
โลจิสติกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ความร่วมมือในซัพพลายเชน   บรรจุภัณฑ์อาหาร  กระบวนการจัดเก็บและ
ขนส่ง เพ่ือควบคุมอุณหภูมิ การตรวจสอบย้อนกลับ หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร ระบบวิเคราะห์
อันตรายและควบคุมจุดวิกฤต มาตรฐานอาหารฮาลาล กรณีศึกษาการจัดการซัพพลายเชนอาหาร 

      The components of food supply chains.  Quality and food safety. Logistics.  
Information technology. Collaboration in supply chains.  Food packaging.  Temperature 
controlled for warehouse and transportation.  Traceability.  Good Manufacturing Practice 
(GMP). Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP). Halal standard. Food supply chain 
case studies. 



LGM 625    ระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับและซัพพลายเชนเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม   
        Reverse Logistics and Green Supply Chain 
        วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
         การประยุกต์การจัดการโลจิสติกส์ย้อนกลับและระบบซัพพลายเชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ทฤษฎี ปัญหาที่พบเห็นปัจจัยและตัวอย่างที่ประสบความสําเร็จในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม หลักการพ้ืนฐาน
ที่สําคัญที่เป็นแนวทางปฏิบัติสําหรับระบบย้อนกลับและระบบที่ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมของงาน โลจิสติกส์
และซัพพลายเชน บทบาท กฎเกณฑ์และนโยบายต่างๆท่ีเก่ียวข้อง การตรวจประเมิน ผลกระทบที่ส่งผลต่อ
นโยบายและองค์กรในด้านซัพพลายเชนและโครงข่ายโลจิสติกส์ การรีไซเคิลและการบริหารจัดการระบบ     
ซัพพลายเชนแบบวงจรปิด ผลกระทบต่างๆต่อสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่นํามาใช้ในธุรกิจ ดัชนีช้ีวัดขององค์กร 
วิธีการเคร่ืองมือและมาตรฐานสิ่งแวดล้อมสากลต่างๆท่ีนํามาใช้ 

  Applications of reverse logistics and green supply chain.  Principles, problems, 
issues, and the best practices in business and industry. Fundamental concepts of reverse and 
green logistics and supply chain practices. Role of regulations concerning product take back 
policies. Life cycle assessment. Impact of legislations and policies on green supply chain 
practices and reverse logistics network design.  Concept and principles of reverse logistics and 
green supply chain management of recycling and closed loop systems. Operational impact on 
environment. Strategic perspective of the business, corporate 
performance measurement. Environmental assessment methods and tool of international 
environmental standards and practices. 

LGM 626    การจัดการซัพพลายเชนค้าปลีกเชิงกลยุทธ ์     
        Strategic Retail Supply Chain Management 

       วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
        การค้าปลีกและซัพพลายเชนค้าปลีก โดยครอบคลุมธุรกิจต้ังแต่ธนาคาร บริษัทที่ปรึกษา และ
การจัดการสารสนเทศที่ให้บริการกับธุรกิจค้าปลีก ตลอดจนโรงงานท่ีขายสินค้าให้กับร้านค้าปลีก การให้ผู้ค้า
ปลีกเข้าใจความต้องการของผู้บริโภค เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคผ่านการจัดการซัพพลาย
เชนที่มีประสิทธิภาพ การจัดการซัพพลายเชนมีส่วนสําคัญต่อความสําเร็จของร้านค้าปลีก การค้าปลีกออนไลน์
ซึ่งมักจะประสบปัญหาเรื่องการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า 

       Retailing and retail supply chains including businesses like banking, consulting, 
information technology, that provides services to retail firms and manufacturing companies 
that sell their products through retail firms which is a part of supply chain. How retailers 
understand their customers' preferences and respond with appropriate products through 
effective supply chain management. Supply chain as the source of success for many retailers 
and as an inhibitor of success for e-tailers as they struggle with delivery reliability. 

 
LGM 630    ระเบยีบวิธีวิจัยสําหรับการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  2 (2-0-6) 
        Research Methodology for Logistics and Supply Chain Management 
        วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 



         แนวความคิดของการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณที่นิยมใช้ในการ
จัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพที่นิยมใช้ในการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลาย
เชน ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม กระบวนการทบทวนวรรณกรรม การวิเคราะห์และวิพากษ์วิจารณ์ผลงานวิจัยที่มี
ตีพิมพ์ในวารสารเกี่ยวกับโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
         Research concepts. Ethics and integrity for researchers. Quantitative research 
methods frequently used in logistics and supply chain management. Qualitative research 
methods frequently used in logistics and supply chain management. Mixed-method research. 
Literature review process. Critical analysis of published research in logistics and supply chains 
 
LGM 631    การจําลองรูปแบบซัพพลายเชน      
        Supply Chain Simulation Modeling 
        วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 บทบาทของเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการออกแบบ หรือปรับปรุงกิจกรรมโลจิสติกส์ และ   
ซัพพลายเชนการสร้างสถานการณ์จําลองแบบมอนติคาร์โล การจําลองสถานการณ์แบบดีสครีตอีเว้นท์         
การสร้างทางเลือกในการตัดสินใจ  การตัดสินใจเลือกที่เหมาะสมท่ีสุด  การประยุกต์ใช้การจําลองสถานการณ์
ในการแก้ไขปัญหาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
 The role of scientific tools for designing and improving logistics and supply chain 
activities, Monte-Carlo simulation modeling. Discrete event simulation modeling. Alternatives 
for decision making.  Selecting the optimal solution. Applications of simulation modeling on 
logistics and supply chain problem solving. 
 
LGM 632    แบบจําลองการตัดสินใจด้านโลจิสติกส์     
        Logistics Decision Modeling 
        วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  แบบจําลองเชิงคณิตศาสตร์ในการตัดสินใจ พ้ืนฐานการตัดสินใจเชิงคณิตศาสตร์ ตัวแบบดีเทอร์
มินิสติกส์และสโตคาสติก การพัฒนาแบบจําลองคณิตศาสตร์ แบบจําลองคณิตศาสตร์แบบเส้นตรง แบบจําลอง
คณิตศาสตร์แบบเลขจํานวนเต็มและเลขฐานสอง แบบจําลองคณิตศาสตร์แบบไม่เป็นเส้นตรง การหาผลลัพธ์
แบบดีที่สุด รูปแบบปัญหาแบบเอ็นพีฮาร์ด ฮิวริสติกและอัลกอริทึม การประยุกต์แบบจําลองเพ่ือการตัดสินใจ
ในปัญหาด้านการจัดการโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 
  Mathematical models for decision making. Mathematics based decision making. 
Deterministic and stochastic model. Mathematical model formulation. Linear programming. 
Integer and binary linear programming. Non-linear programming. Optimization. NP-hard 
problems. Heuristics and algorithms. Applications of mathematical models in logistics and 
supply chains. 
 
LGM 633    เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
        Information Technology for Logistics and Supply Chains Management 
        วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 



  ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับระบบข้อมูล องค์ประกอบของการไหลของข้อมูลในงานโลจิสติกส์และ   
ซัพพลายเชน ซอฟต์แวร์ด้านอีอาร์พี และระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในกิจกรรมหลักของโลจิสติกส์ เช่น 
การวางแผนความต้องการ การจัดซื้อ การบริหารสินค้าคงคลัง และการขนส่งสินค้า ที่มีใช้ในโรงงาน คลังสินค้า 
ศูนย์กระจายสินค้า ร้านค้าปลีก ท่าเรือ และสนามบิน เป็นต้น ระบบบริหารคลังสินค้า เทคโนโลยี RFID 
โครงสร้างพ้ืนฐานระบบสื่อสารข้อมูล เช่น ระบบอีดีไอ และ คลาวด์ คอมพิวต้ิง ระบบข้อมูลทางภูมิศาสตร์
สําหรับงานโลจิสติกส์ เทคโนโลยีในการส่งข้อมูลทางไกลในงานขนส่งสินค้า ระบบการบริหารงานขนส่งสินค้า 
ระบบอัตโมมัติในคลังสินค้าและการขนส่งสินค้า การใช้เครื่องมือสื่อสารแบบเคลื่อนที่ไร้สายในงานโลจิสติกส์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางทะเล เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการศุลกากร 
เทคโนโลยีสารสนเทศในการขนส่งสินค้าทางอากาศ  การบริหารเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ การออกแบบและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ 
  Fundamentals in information system. Composition of information flow in logistics 
and supply chains. Enterprise resource planning (ERP) software and decision support systems 
(DSS) in major logistics operations (demand planning, procurement, inventory, transport) being 
used in factories, warehouses, distribution centers, retail stores, seaports, airports, etc. 
Warehouse Management System (WMS). RFID (Radio Frequency Identification). 
Telecommunication infrastructure such as electronics data interchanges (EDI) and Cloud 
computing. Geographical Information System (GIS) for logistics operations. Telematics in freight 
transport. Transportation Management System (TMS). Automation in warehouse and freight 
transport. Application of mobile devices in logistics. Information Technology in maritime 
industry. Information Technology in customs clearance procedures. Information Technology 
in air freight transportation. Event management and disruption management. B2 B e-
Commerce. System design and analysis of IT system       
 
LGM 634    การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงนิและการตัดสนิใจในซัพพลายเชน  
        Financial Feasibility and Decision Making in Supply Chains  

       วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
        มูลค่าของเงินและการแลกเปลี่ยน มูลค่าของเงินตามกาลเวลา อัตราส่วนลด อัตราดอกเบ้ีย 
อัตราเงินเฟ้อ แหล่งของเงินทุน ต้นทุนเงินทุน กระแสเงินสด การวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบัน การวิเคราะห์มูลค่า
อนาคต การวิเคราะห์มูลค่าประจําปี การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนภายในการวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน               
การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การวิเคราะห์โครงการสาธารณะประโยชน์หรือโครงการของภาครัฐ การวิเคราะห์อายุ
การใช้งานทรัพย์สินเชิงเศรษฐศาสตร์และการวิเคราะห์การเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สิน 
        ปัญหาการเลือกแบบหลายวัตถุประสงค์ การตัดสินใจด้วยการวิเคราะห์เชิงลําดับขั้น เทคนิคการ
ตัดสินใจโดยเรียงความสําคัญจากหลายปัจจัยเพ่ือทางเลือกที่มีระยะใกล้ค่าอุดมคติ การวิเคราะห์แบบ
ก่ิงก้านสาขา โปรแกรมคณิตศาสตร์ที่มีหลายวัตถุประสงค์ ตัวแบบและการแก้ปัญหาโปรแกรมเชิงเป้าหมาย 

       Monetary value and exchanging. Time value of money. Discount rate. Interest 
rate. Inflation. Source of investment fund. Cost of capital fund. Cash flow. Net present value 
analysis. Net future Value analysis. Net annual value analysis. Internal rate of return analysis. 



Payback period calculation. Breakeven point analysis. Public or government project analysis. 
Economic lifetime analysis of assets. Asset replacement analysis. 

       Multi criteria selection problem. Analytic Hierarchy Process (AHP). Technique for 
Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). Decision tree analysis. Multi criteria 
mathematical programming. Goal Programming models and method. 

 
LGM 640     สัมมนาสําหรบัการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   1 (0-2-3) 
        Seminar in Logistics and Supply Chain Management 
        วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
         สถานการณ์ปัจจุบันทางด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การประยุกต์เครื่องมือ
วิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติสําหรับการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนกับปัญหาจริงในสถานการณ์
ปัจจุบัน โดยวิทยากรผู้ทรงวุฒิหลากหลาย พลวัตรการเปลี่ยนแปลงของการเกิดและการพัฒนาของ           
องค์ความรู้ทางด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนกับสภาพสังคมและอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไป 
  The current situations of logistics and supply chain management and the 
application of logistics and supply chain management and quantitative and statistical 
techniques in the real world situations by many experts in the fields, the development of the 
knowledge in the logistics and supply chain management field in correspondence with the 
change of society and industry. 

 
LGM 641    หัวข้อพิเศษ 1        
        Special Topic I 
        วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
         หัวข้อที่น่าสนใจต่างๆในการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในปัจจุบัน ซึ่งเปิดโอกาสให้
ผู้สอนนําความรู้   และประสบการณ์ตรงในการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนนํามาเสนอเพ่ือให้สอดคล้อง
กับการทําธุรกิจในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว   
         Special topic of interests in the area of logistics and supply chain management, 
knowledge and direct experiences of instructors to meet the challenges of the dynamic global 
business. 
 
LGM 642    หัวข้อพิเศษ 2          
        Special Topic II 
        วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
         หัวข้อที่น่าสนใจต่างๆในการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในปัจจุบัน ซึ่งเปิดโอกาสให้
ผู้สอนนําความรู้   และประสบการณ์ตรงในการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนนํามาเสนอเพ่ือให้สอดคล้อง
กับการทําธุรกิจในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว   
         Special topic of interests in the area of logistics and supply chain management, 
knowledge and direct experiences of instructors to meet the challenges of the dynamic global 
business. 



LGM 643    หัวข้อพิเศษ 3        
        Special Topic III 
        วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
         หัวข้อที่น่าสนใจต่างๆในการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในปัจจุบัน ซึ่งเปิดโอกาสให้
ผู้สอนนําความรู้   และประสบการณ์ตรงในการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนนํามาเสนอเพ่ือให้สอดคล้อง
กับการทําธุรกิจในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว   
         Special topic of interests in the area of logistics and supply chain management, 
knowledge and direct experiences of instructors to meet the challenges of the dynamic global 
business. 
 
LNG  550    วิชาปรบัพืน้ภาษาอังกฤษสาํหรับนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 2 (1-2-3) 
 Remedial English Course for Post Graduate Students 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 รายวิชาน้ีมุ่งเน้นปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษและทักษะที่จําเป็นของนักศึกษาเพ่ือให้อยู่ในระดับที่
สามารถเข้าเรียน วิชา LNG 600 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความม่ันใจในการ
ใช้ภาษาอังกฤษ   ในด้านเน้ือหาวิชา ไม่ได้กําหนดเน้ือหาที่แน่นอน แต่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยเฉพาะประเด็นที่นักศึกษามีปัญหามากที่สุด   นอกจากน้ียังส่งเสริมให้นักศึกษา
เรียนรู้การจัดการการเรียนด้วยตนเอง อันเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องพ่ึงครูผู้สอน 
 This course aims to instill the background language and skills necessary for 
undertaking LNG 600 and to raise the students’ confidence in using English.  There will be no 
predetermined focus of the course, but instead it will concentrate on those areas where the 
students are weakest and need most improvement. The classroom teaching and learning will 
be supported by self-directed learning to allow the students to improve their language and 
skills autonomously. 
 
LNG 600   วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสาํหรบันกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3 (2-2-9) 
 Insessional English Course for Post Graduate Students 
 วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสาํหรบันกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

วิชาบังคับก่อน :  LNG 550 Remedial English Course for Post Graduate Students 
or Pass grade from placement procedure 

 รายวิชาน้ีจัดสอนเพ่ือพัฒนาให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเรียน
ในระดับของตนได้อย่างเหมาะสม โดยเน้นทักษะการฝึกปฏิบัติ แม้ไม่เน้นหนักที่เน้ือหาไวยากรณ์โดยตรง แต่
วิชาน้ีมุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่ตรงกับความต้องการ โดยเฉพาะด้านการอ่านและการเขียนซึ่งนักศึกษาต้อง
ใช้ในการทําโครงงาน ในรายวิชานักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติขั้นตอนการทําโครงงานต้ังแต่การหาข้อมูลอ้างอิง 
จนถึงการเขียนรอบสุดท้าย  นอกจากน้ี นักศึกษาจะได้เรียนรู้กลยุทธ์การเรียนเพ่ือฝึกทักษะการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เพ่ือนําไปใช้ในการสื่อสารที่แท้จริงนอกห้องเรียนต่อไป 

This course aims to develop English language skills relevant to mature students in 
Graduate Degree Programs in Engineering, Science and Technology. It will be based on practical 



skills, but will not be yet another grammar course. Rather its focus will be on the real language 
demands, particularly in reading and writing, faced by students in the course of their studies. 
It is project-focused and simulates the stages in preparing and presenting research, from finding 
references to writing a final draft. The course will equip students with language learning 
strategies to facilitate ongoing autonomous learning and will emphasize language use not 
usage, real communication not classroom practice. 
 
 




