
 

 

   หมวดวิชาบังคับบัณฑิตศึกษา 

 

RAM6001 ความรู.คุ0คุณธรรมสำหรับบัณฑิตศึกษา        1 (1-1-0) 

 (Knowledge and Morality for Graduate studies)  

ศึกษาทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และแนวทางในการสร7างความรู7 และศักยภาพในการ

ดำรงชีวิตอยDางมีศักด์ิศรีของความเปIนมนุษยK มีความซ่ือสัตยKตDอตนเองมีจิตสำนึกสาธารณะ มีสำนึกนำ

ในการดูแลรับผิดชอบตDอสังคม และประเทศชาติ ให7ความเคารพตDอวิชาชีพวิชาการ ยึดหลักความ

ถูกต7อง เคารพสิทธิของผู7อ่ืน ไมDละเมิดทรัพยKสินทางปUญญาของผู7อ่ืน ตลอดจนการมองโลกในแงDดี มี

มนุษยสัมพันธK ทำงานรDวมกับผู7อ่ืน  โดยใช7หลักธรรมาภิบาล พ่ึงพาตนเอง โดยยึดหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง และการแสวงหาความรู7อยDางตDอเน่ือง 

A study of theories, principles, learning processes and approaches in creating 

knowledge and potentialities of living life with dignity, inculcating values of being 

truthful to oneself and public-mindedness towards society and the country, including 

abiding by academic and professional integrity, adhering to propriety and respecting 

others rights. An emphasis is also placed on the recognition of propriety intellectual 

property and the development of the student positive outlooks on the world, 

human relations skills and abilities to work with others, based on good governance, 

self-reliance, sufficiency economy principles and lifelong learning. 

 

          หมวดวิชาบังคับแกน 

**LOG6011 

(LOG6100) 

การจัดการและพฤติกรรมองค_การทางโลจิสติกส_และ              

โซ0อุปทาน 

3 (3-0-6) 

 (Economic for Logistics and Supply Chain 

Management) 

 

วิธีการบูรณาการแนวความคิดทางการจัดการงานองคKการ ได7แกD การวางแผน การจัดรูปงาน 

การจัดการทรัพยากรมนุษยK การอํานวยงานและการควบคุม หลักและทฤษฎีพ้ืนฐานเก่ียวกับการ

ตัดสินใจ แนวคิดของพฤติกรรมองคKการ คDานิยม ทัศนคติ โครงสร7างองคKการ การออกแบบงาน 

วัฒนธรรมองคKการ การเปล่ียนแปลงองคKการและการจัดการ และศึกษาหลักพ้ืนฐานทางการจัดการ และ

ผลกระทบของรูปแบบภาวะผู7นำ นโยบายและแนวปฏิบัติด7านการบริหารทรัพยากรมนุษยKท่ีมีผลตDอการ

ประกอบการขององคKกรในสภาพแวดล7อมการทำงานท่ีต7องมีการแขDงขันในระดับโลก และการ

ประยุกตKใช7ในการบริหารองคKการด7านโลจิสติกสKและการจัดการโซDอุปทาน 

  Methods for integrating organizational management concepts such as 

planning, organizing work, and human resource management. Administration and 



 

 

control principles and basic theory of decision making. Concepts of organizational 

behavior, values, attitudes, organizational structure, work design, organizational culture. 

Organization and management changes and study the basic principles of management 

and the impact of leadership styles Human resource management policies and 

practices that affect organizational operations in a globally competitive work 

environment and their application in logistics and supply chain management. 
 

**LOG6012 การจัดการการเงินสำหรับโลจิสติกส_และโซ0อุปทาน 3 (3-0-6) 

(LOG6013) (Economic for Logistics and Supply Chain 

Management) 

 

ศึกษาทฤษฎี นโยบาย และแนวปฏิบัติด7านการจัดการการเงิน การวิเคราะหKทางการเงิน  แหลDง

เงินทุน การลงทุน งบลงทุน และโครงสร7างเงินทุน วิเคราะหKความเส่ียง การประเมินมูลคDาสินทรัพยK ต7นทุน

ของเงินทุน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน นโยบายเงินปUนผล การเงินระหวDางประเทศ  การศึกษาเพ่ือให7ผู7

ประกอบอาชีพทางโลจิสติกสKเข7าใจภาษาทางการเงิน นำความรู7ไปพัฒนาเพ่ือแก7ปUญหาและปรับปรุงผล

ประกอบการด7านการเงินของธุรกิจในโซDอุปทาน 

Theory, policy and practice in financial management; financial analysis, sources of 

funds, investing, capital budgeting and structure, risk analysis, valuation, cost of capital, 

and working capital management, dividend policy, and international finance. This course 

provides logistics professionals an in-depth understanding of technical terms. This course 

allows participants to develop supply chain business solutions to improve the 

company’s financial performance. 
 

**LOG6013 การจัดการการตลาดสำหรับโลจิสติกส_และโซ0อุปทาน 3 (3-0-6) 

(LOG6102) (Marketing Management for Logistics and Supply 

Chain) 

 

ศึกษาแนวคิดทางการจัดการการตลาดสมัยใหมD การวิเคราะหKสภาพแวดล7อมและโอกาสทางการ

ตลาดในยุคดิจิทัล การเข7าใจความต7องการของผู7บริโภคในเชิงลึก การสร7างคุณคDาตราสินค7าและคุณคDา

ลูกค7า การแบDงสDวนตลาด การกำหนดกลุDมลูกค7าเป�าหมายและการวางตำแหนDงผลิตภัณฑK การพัฒนา        

กลยุทธKสDวนประสมทางการตลาดและกระบวนการในการวางแผนทางการตลาดทางด7านโลจิสติกสKและ       

โซDอุปทาน โดยผสมผสานความคิดสร7างสรรคKและเทคโนโลยีทางการตลาด 

Study of the modern marketing concept, environmental analysis and marketing 

opportunities in digital era. Understanding the customer insight through which creating 

brand equity and customer equity and identify the segmentation, target marketing and 



 

 

product positioning. Developing marketing mix strategies and the process of the 

marketing plan in logistics and supply chain which creativity and marketing technology. 

 

*LOG6015 การจัดการการดำเนินงานทางโลจิสติกส_และโซ0อุปทาน              3 (3-0-6) 

                       (Operations Management for Logistics and Supply Chain)   

           ศึกษาบทบาทของกระบวนการโลจิสติกสKในภาคธุรกิจระดับประเทศ นานาประเทศและ

ภาครัฐบาล คุณลักษณะของกิจกรรมโลจิสติกสK และความสัมพันธKระหวDางกันภายในโซDอุปทานกับ

หนDวยงานภายนอก ศึกษาระบบโลจิสติกสK การขนถDายลำเลียงในสDวนของวัตถุดิบท่ีนำมาผลิต การกระจาย

สินค7าหรือผลิตภัณฑKไปยังลูกค7า การบริการลูกค7า การจัดการสินค7าคงคลัง การคลังสินค7า  การขนถDาย

ลำเลียงวัตถุดิบและสินค7าภายใน กระบวนการส่ังซ้ือและการไหลของสารสนเทศ การบรรจุภัณฑK บทบาท

ของการขนสDงท่ีมีตDอโลจิสติกสKและการควบคุมการปฏิบัติทางด7านโลจิสติกสK กำหนดหลักเกณฑKและ

มาตรฐานการปฏิบัติงานเพ่ือปรับปรุงผลดำเนินงานเพ่ือลดต7นทุนและเพ่ิมระดับการบริการท่ีจะสร7างความ

พึงพอใจให7แกDลูกค7า และความได7เปรียบทางการแขDงขัน เน7นให7นักศึกษาพัฒนาทักษะการวิเคราะหKและ

การแก7ปUญหาทางด7านโลจิสติกสKและการจัดการโซDอุปทาน  

          A study of the roles of logistics process in national and multi-national businesses 

and government activity; the characteristics of logistics elements and their 

interrelationships within the supply chain and third-party logistics service providers. Major 

topics include the logistics system, inbound/outbound logistics, customer service, 

inventory management, warehousing, material handling, order processing and 

information flow, packaging, the role of transportation in logistics and controlling logistics 

implementation. To develop criteria and standards to achieve improved business 

performance to gain competitive advantage and customer satisfaction in the 

marketplace; the development of  analytical and problem- solving skills necessary to 

develop and analyze solutions for a variety of logical problems. 

 

**LOG6016 วิธีการวิจัยทางธุรกิจด.านโลจิสติกส_และโซ0อุปทาน 3 (3-0-6) 

(LOG7104) (Research business for Logistics and Supply Chain)  

ศึกษากรอบแนวคิดและวิธีการดำเนินการวิจัย เพ่ือนำไปใช7ในการตัดสินใจของผู7บริหารด7าน          

โลจิสติกสKและโซDอุปทาน ประกอบด7วย การกำหนดปUญหา การวางแผนการวิจัย การรวบรวมข7อมูล        

การวิเคราะหKและการประเมินผลข7อมูล การรายงานผลการวิจัย ชDวยให7ผู7บริหารด7านโลจิสติกสKและ             

โซDอุปทานตระหนักถึงการเก็บรวบรวมสารสนเทศอยDางมีระบบ ด7วยการระบุสารสนเทศท่ีจำเปIนต7องใช7   

การเลือกแหลDงข7อมูล การประยุกตKใช7เคร่ืองมือและตัวแบบทางสถิติวิเคราะหKข7อมูลเพ่ือชDวยปรับปรุง       

การตัดสินใจ การวางแผน และการควบคุมด7านโลจิสติกสKและการจัดการโซDอุปทาน 



 

 

This course provides a rigorous experience in conceptual framework and  

logistics and supply chain management research methodology for logistics and supply 

chain managers in decision-making. Techniques of problem formulation, research plan, 

data collection, methods of analyzing and evaluating data, and presenting the results 

are covered. The course should help logistics and supply chain  managers recognize the 

role of systematic information gathering and how to define information needs, 

evaluation of alternative sources of information and application of tools and statistical 

models to improve logistics and supply chain decisions, planning, and controlling. 

 

**LOG6017 การบัญชีสำหรับการบริหารทางด.านโลจิสติกส_และโซ0อุปทาน    3 (3-0-6) 

(LOG6011) (Executive Accounting for Logistics and Supply Chain)  

ศึกษากระบวนการทางการบัญชี การวิเคราะหKผลกระทบของรายการค7า งบการเงินประเภท

ตDางๆ การวิเคราะหKงบการเงิน แนวคิดเก่ียวกับต7นทุน การนำข7อมูลทางบัญชีไปใช7ในฐานะนักบริหาร

ด7านโลจิสติกสKและโซDอุปทาน สำหรับการวางแผนทางธุรกิจ การตัดสินใจดำเนินงาน และการควบคุม 

A study of the accounting cycle and analyzing business transactions, financial 

statements and financial statements analysis, cost concepts. It is designed to provide 

for the prospective logistics and supply chain manager how to use accounting 

information for business planning, decision making and controlling. 

 

**LOG7017 การจัดการเชิงกลยุทธ_ทางโลจิสติกส_และโซ0อุปทาน 3 (3-0-6) 

 (LOG7105) (Logistics and Supply Chain Strategic Management) 

ศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธKแบบบูรณาการ เน7นการกำหนดกลยุทธK นำไปปฏิบัติ ประเมินผล

และควบคุมกิจการระดับประเทศและระดับโลก การวิเคราะหKอุตสาหกรรมและคูDแขDงขันโซDคุณคDาของ

ธุรกิจและอุตสาหกรรม ภาวะผู7นำ การกำหนดเป�าหมาย โครงสร7างและวัฒนธรรมองคKกร โดยใช7

กรณีศึกษาสำหรับผู7บริหารด7านโลจิสติกสKและโซDอุปทาน 

Integrative strategic management focusing on strategy formulation, 

implementation, evaluation and control in domestic and global settings. Industry and 

competitors analysis, industry and firm value chain, leadership, goal setting, 

organizational structure and culture, using the case study approach for logistics and 

supply chain manager. 

 

 



 

 

         หมวดวิชาเลือก 

**LOG7011 การจัดการการขนส0ง 3 (3-0-6) 

(LOG6212) (Transportation Management)  

ศึกษาบทบาทของการขนสDงท่ีมีตDอเศรษฐกิจ องคKประกอบของระบบการขนสDง รูปแบบ      

การขนสDง และประเภทของผู7ประกอบการขนสDง การขนสDงมวลชน ข7อพิจารณาทางเศรษฐกิจและ  การ

บริการของรูปแบบการขนสDงแบบตDาง ๆ การเลือกผู7ประกอบการขนสDง การเลือกเส7นทางและตารางการ

ขนสDง การวางแผนด7านเวลาท่ีใช7ในการขนสDง การเลือกเคร่ืองมือหรืออุปกรณKท่ีใช7สำหรับการขนสDง 

จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารการขนสDงให7เหมาะกับการใช7งาน การพิจารณาความเหมาะสมระหวDาง

ต7นทุนคDาขนสDงและต7นทุนสินค7าคงคลัง กระบวนการเจรจาตDอรองอัตราคDาระวางการขนสDงและ

คDาบริการอ่ืน ติดตามอัตราคDาระวางการขนสDงสินค7า กระบวนการร7องเรียนเม่ือเกิดความเสียหายและ

การควบคุมการปฏิบัติงานด7านการขนสDง การประยุกตKใช7เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอรKเน็ตมา

พัฒนาระบบฐานข7อมูลภายในหน7าท่ีโลจิสติกสK และบทบาทของผู7ให7บริการโลจิสติกสKตามสัญญา 

Major topics covered in this course are the roles of transportation in the 

economy, components of the transportation system, various modes of transportation 

and types of carriers, mass transportation, economic and service characteristics of  

different modes of transportation, carrier selection, transportation routes and 

scheduling selection, time planning, and material handling for transportation; 

preparation and checking of shipping documents, their purpose and use, consideration 

of the trade-off between transportation and inventory cost, the process for rate 

negotiation; follow-up of freight rate, compliance requirements, and controlling 

transportation operations. Application of IT tools and the Internet within a logistics 

functional setting, including the emerging role of third-party logistics service providers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

**LOG7012 การจัดการคลังสินค.าและการกระจายสินค.า 3 (3-0-6) 

(LOG6213) (Warehouse and Distribution Management) 

ศึกษาบทบาทและความสำคัญของคลังสินค7าในระบบเศรษฐกิจ ความสัมพันธKของคลังสินค7าท่ีมี

ตDอกระบวนการโลจิสติกสKและโซDอุปทาน ประเภทของคลังสินค7า การเลือกสถานท่ีต้ัง การวางผัง  และ

การออกแบบภายใน การจัดการคลังสินค7า ประกอบด7วย การพยากรณKความต7องการสินค7า            

การบริหารสินค7าคงคลัง ระบบการเก็บรักษา การรับคำส่ังซ้ือ การสDงของ วิเคราะหKความเหมาะสม

ระหวDางระดับสินค7าคงคลังกับการเลือกใช7วิธีการขนสDงและการบริการลูกค7า การเลือกเส7นทางและจัด

ตารางเวลาการขนสDงด7วยการพิจารณาสินค7าคงคลัง การออกแบบเครือขDายการกระจายสินค7า          

การคัดเลือกผู7ประกอบการขนถDายสินค7า การขนสDงผDานชานชาลา การขนสDงสินค7าขากลับ ระบบถDาย

โอนสารสนเทศ การใช7อุปกรณK ขนถDายและลำเลียงวัสดุ/สินค7า ระบบซอฟแวรKจัดการข7อมูล การใช7รหัส

แทDง ระบบความปลอดภัย การบรรจุภัณฑK และการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุประสิทธิผล

สูงสุดทางด7านต7นทุนและการบริการลูกค7า การศึกษารวมถึงการจัดการศูนยKกระจายสินค7าด7วย 

This course is designed to familiarize the student with the roles and significance 

of the warehousing function in the economy and its relationship in the logistics and 

supply chain process. Details are provided on types of warehouses, location selection, 

warehouse layout and internal design, warehousing operations,  such as demand 

forecasting, inventory management, storage systems, order-picking, shipping, the trade-

off between inventory levels and mode of transportation used and customer service, 

routing and scheduling with inventory considerations, distribution networks design 

carrier selection, cross-docking, backhauling, information transfer, materials handling 

equipment, software, bar-coding, security system, packaging, and warehouse 

performance evaluation in order to achieve maximum effectiveness in customer 

service and cost. This course also covers distribution center management. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

**LOG7013 ระบบสารสนเทศโลจิสติกส_และโซ0อุปทาน 3 (3-0-6) 

(LOG7214) (Logistics and Supply Chain information Systems) 

ศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีมีตDอระบบการจัดการโลจิสติกสKและ   

โซDอุปทาน ระบบซอฟแวรKจัดการข7อมูลท่ีใช7ในการออกแบบเครือขDายโลจิสติกสKและการกระจายสินค7า  

ได7แกD ซอฟแวรKระบบการจัดการขององคKกร (ERP) ระบบการบริหารจัดการด7านการกระจายสินค7า 

(DIMS) ระบบ Routing Software ระบบการจัดการโซDอุปทาน (SCS) ระบบแลกเปล่ียนข7อมูลทาง

อิเล็กทรอนิกสK (EDI) ระบบการแลกเปล่ียนข7อมูลทางอินเตอรKเน็ต ระบบรหัสแทDง ระบบอุปกรณK

ตรวจสอบและติดตามสินค7าด7วยคล่ืนความถ่ีวิทยุแบบไร7สาย (RFID) และระบบการบริหารคลังสินค7า 

(WMS) เน7นโครงสร7างและการเช่ือมโยงฐานข7อมูลของการไหลของกิจกรรมโลจิสติกสKและโซDอุปทานท้ัง

ระบบ การแบDงปUนข7อมูล ณ จุดขายรDวมกันกับธุรกิจท้ังหมดในโซDอุปทาน การสร7างระบบการจัดการทาง

เทคโนโลยีเก่ียวกับโลจิสติกสKและโซDอุปทานข้ึนมาใช7เอง 

A study of the roles of information and communications technology in logistics 

and supply chain management. Software packages used in the design of logistics and 

distribution networks, Enterprise Resource Planning (ERP), Distribution Information 

Management System (DIMS), Routing Software, Supply Chain Suits (SCS), Electronics Data 

Interchange (EDI), Web-base data interchange, Bar-coding systems, Radio Frequency 

Identification (RFID), and Warehouse Management System (WMS). Emphasis is on 

information technology structure and all supply chain participants share a common 

portal view linked to a single shared database. Hands-on learning experience with 

commercial portals and applications. 

 

**LOG7014 การจัดการการนำเข.าและส0งออก 3 (3-0-6) 

(LOG7328) (Management of Import and Export) 

ศึกษารูปแบบและโครงสร7างของการดำเนินธุรกิจนำเข7าและสDงออก การทำข7อตกลงหรือสัญญา

ทางการค7าระหวDางประเทศ การจัดเตรียมเอกสารการนำเข7าและสDงออก วิธีการนำเข7าและสDงออก 

เง่ือนไขทางด7านราคาและการสDงมอบสินค7า รวมถึงการชำระเงินคDาสินค7าระหวDางประเทศ 

Study of forms and structures of the import and export, international trade 

agreements, preparation of import and export documents, import and export 

procedures, price and delivery conditions, including international payment. 

 

 

 

 



 

 

**LOG7015 สัมมนาเชิงปฏิบัติการด.านโลจิสติกส_และการจัดการโซ0อุปทาน 3 (3-0-6) 

(LOG7321) (Workshop Seminar in Logistics and Supply Chain Management) 

ศึกษาการบูรณาการการจัดการโลจิสติกสKและโซDอุปทานในประเด็นท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เพ่ือ

เพิ่มพูนประสบการณKของนักศึกษาให7สามารถนำไปประยุกตKใช7ในวงกว7าง ครอบคลุมกิจกรรมเพื่อชDวย

ในการขยายวิสาหกิจ การศึกษาจะใช7วิธีการบรรยาย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรระดับ

ผู 7บริหารจากภายนอก และใช7กรณีศึกษาที ่เกี ่ยวกับกลยุทธKการจัดการและการดำเนินงานด7าน           

โลจิสติกสKและการจัดการโซDอุปทาน นักศึกษารDวมกันทำงานเปIนทีมเพื ่อทำโครงการออกแบบ

กระบวนการโลจิสติกสKและการจัดการโซDอุปทานให7กับบริษัทท่ีให7การสนับสนุน 

 The students are provided with experience with advanced topics in integrated 

logistics and supply chain management application is extended and broadened to 

include a range of additional activities across the firm’s extended enterprise. This 

course is conducted in a lecture-discussion format, with participation of corporate 

executives as guest lecturers and cases covering the strategic management and 

operating issues in logistics and supply chain management. Participants work in teams 

to complete a logistics and supply chain process design project from one of their 

sponsoring companies. 

 

 

                     หมวดวิชาการศึกษาค.นคว.าอิสระ 

LOG7096 การค.นคว.าอิสระ 3 (0-0-18) 

 (Independent Study) 

นักศึกษาท่ีศึกษาแผน ข วิชาน้ีกำหนดให7นักศึกษาค7นคว7าและนำเสนอในรูปแบบรายงาน ใน

หัวข7อท่ีเก่ียวกับโลจิสติกสKและการจัดการโซDอุปทานท่ีนักศึกษาสนใจเปIนพิเศษ ภายใต7ความเห็นชอบ

และการกำกับดูแลของอาจารยKท่ีปรึกษา 

Student are required to study and research a selected  project in the form of 

personal report in consultation with the assigned instructor and approved by the 

program advisor, the purpose of which is to enhance the ability of  the students in  

surveying the literature and conducting research in various areas of logistics and 

supply chain management. 

 

 

 

 



 

 

LOG7097 การสอบประมวลความรู. 0 (0-0-0) 

 (Comprehensive Examination) 

นักศึกษาท่ีศึกษาแผน ข ท่ีผDานการศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรแล7ว ต7องสอบประมวล

ความรู7 ซ่ึงอาจเปIนแบบข7อเขียนหรือปากเปลDา หรือท้ังสองแบบตามท่ีสาขาวิชากำหนด 

Students are required to take a comprehensive examination after completing 

coursework according to the curriculum. 

 

 

หมายเหตุ    *   กระบวนวิชาใหม0 

                ** กระบวนวิชาปรับปรุง 

 


