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หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่ อหลักสู ตร
1.1 ระบุรหัส
: 2545010
1.2 ชื่อหลักสู ตร (ภาษาไทย) : หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน
(ภาษาอังกฤษ) : Master of Science Program in Logistics and Supply Chain Management
2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
2.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
2.2 ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)
: Master of Science (Logistics and Supply Chain Management)
: วท.ม. (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)
: M.Sc. (Logistics and Supply Chain Management)

3. วิชาเอก (ถ้ ามี)
ไม่มี
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
43 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรปริ ญญาโท
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
หลักสู ตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทย โดยใช้เอกสารและตาราเรี ยนเป็ นภาษาอังกฤษ
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5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสู ตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ สู าเร็จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรปรับปรุ ง

กาหนดเปิ ดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2559

ได้พิจารณากลัน่ กรองโดยสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 9/2558
เมื่อวันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
ได้รับอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 195
เมื่อวันที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ในปี การศึกษา 2559
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
(1) ผูป้ ระกอบการธุ รกิจ หรื อ เจ้าของกิจการ ต่างๆ ที่เป็ นผูใ้ ห้บริ การด้านโลจิสติกส์ และ
ซัพพลายเชน
(2) พนักงานองค์กรธุ รกิจ รัฐวิสาหกิจ เช่น บริ ษทั ไทยหรื อต่างประเทศ สถาบันการเงินต่าง ๆ
ในตาแหน่งผูบ้ ริ หารขั้นต้นหรื อพนักงานอาวุโส ในฝ่ ายคลังสิ นค้าและสิ นค้าคงคลัง ฝ่ ายจัดซื้ อ
ฝ่ ายผลิ ต ฝ่ ายวางแผน ฝ่ ายขนส่ ง ฝ่ ายนาเข้าและส่ งออก ฝ่ ายโลจิสติกส์ และ ฝ่ ายซัพพลายเชน
เป็ นต้น
(3) ครู อาจารย์ พนักงานของรัฐ สังกัดสถาบันการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีหน้าที่สอน วิจยั
หรื อกาหนดนโยบายทางด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
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9. ชื่ อ สกุล ตาแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตร
ชื่ อ-สกุล
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา),
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา, ประเทศทีส่ าเร็จการศึกษา
(ปี ทีส่ าเร็จการศึกษา)
1. รศ.ดร.ธนัญญา วสุ ศรี

Ph.D. (Manufacturing Engineering and Operations
Management), The University of Nottingham, U.K. (2544)
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ประเทศไทย (2536)
วท.บ. (สถิติประยุกต์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, ประเทศไทย (2533)

2. ผศ.ดร.ชุมพล มณฑาทิพย์กุล

ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,
ประเทศไทย (2549)
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ประเทศไทย (2540)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย (2538)

3. ผศ.ดร.สรวิชญ์ เยาวสุ วรรณไชย

ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,
ประเทศไทย (2549)
M.B.A. (Executive Program), Royal Melbourne Institute of
Technology, Australia. (2551)
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,
ประเทศไทย (2543)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,
ประเทศไทย (2540)

10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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11. สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ทิ ศ ทางการพัฒ นาประเทศตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสั ง คม ฉบับ ที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
มุ่งเน้นในการพัฒนาประเทศสู่ ความสมดุ ลและยัง่ ยืน โดยนาทรัพยากรของประเทศมาใช้ประโยชน์อย่าง
บูรณาการ เพื่อปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนที่ส อดคล้องกับความต้องการของตลาดภายในประเทศ
และเชื่ อมโยงกับ เศรษฐกิ จภู มิ ภาคอาเซี ย น (AEC) และเศรษฐกิ จภู มิ ภ าคอื่ น ทั่วโลก การผลิ ต ที่ เป็ นมิ ต ร
ต่อสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งการเตรี ยมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ
นอกจากนี้ แผนยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ข องไทย ฉบับ ที่ 2 (2556-2560) ยังได้
มองเห็ น ถึ ง การแข่ ง ขัน ของภาคธุ รกิ จ ในปั จ จุ บ ัน (Competition Landscape) ที่ ย กระดับ จากการแข่ ง ขัน
ที่ระดับหน่วยธุ รกิจหรื อบริ ษทั เดี่ยวไปสู่ การแข่งขันที่ระดับซัพพลายเชน ที่ผปู ้ ระกอบการที่ตอ้ งการจะสร้าง
หรื อรักษาขีดความความสามารถในการแข่งขันของตนเองนั้นต้องพิจารณาถึงปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อกิจการ
ของตนเองให้ตลอดทั้งซัพพลายเชน โดยภารกิ จหลักในแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ของ
ไทย ฉบับ ที่ 2 (2556-2560) ประกอบด้ว ย 1) การเสริ ม สร้ า งความเข้ม แข็ ง ให้ ก ับ ผู ้ป ระกอบการไทย
ในการเก็ บ เกี่ ย วมู ล ค่ าเพิ่ ม จากซั พ พลายเชน 2) การยกระดับ ประสิ ท ธิ ภ าพระบบอ านวยความสะดวก
ทางการค้า และ 3) การพัฒนาปัจจัยสนับสนุน (Capacity Building and Policy Driving Factors)
ดังนั้นการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรจึ งมุ่ งเน้น การพัฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลของประเทศด้านการบริ ห าร
จัดการโลจิส ติ กส์ ที่ค รอบคลุ มทั้งซัพพลายเชน โดยต้องมี มุมมองของด้านการเชื่ อมโยงระบบโลจิ สติ ก ส์
และซัพพลายเชนในระดับเศรษฐกิจภูมิภาคและโลกาภิวฒั น์ การบริ หารจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน
ที่ มุ่ ง เน้ น การเป็ นมิ ต รกับ สิ่ ง แวดล้อ มรวมทั้ง การบริ ห ารจัด การโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละซัพ พลายเชนที่ ร องรั บ
ความเสี่ ยงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
11.2 สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
ในการจัดทาหลักสู ตรนี้ ได้คานึ งถึ งการเปลี่ยนแปลงของรู ปแบบการบริ หารจัดการที่มุ่งเน้นการใช้
จุ ดแข็งและศัก ยภาพที่ มี อยู่ในการพัฒ นาเพื่ อสร้ างความเข้ม แข็งและรั ก ษาเสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จของ
ประเทศ โดยเน้น การเสริ ม สร้ า งความเข้ม แข็งของฐานการผลิ ต ภาคเกษตร และการประกอบการของ
วิส าหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งอุ ตสาหกรรมผลิ ตและอุ ตสาหกรรมผูใ้ ห้บริ การโลจิ สติ กส์ ที่ ตอ้ ง
ปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลก
12. ผลกระทบจากข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
มีความจาเป็ นต้องพัฒนาหลักสู ตรเชิงรุ กที่มีศกั ยภาพในการผลิตบุคลากรด้านการจัดการโลจิสติกส์
และซัพ พลายเชน เพื่ อสนองความต้องการก าลังคนที่ สอดคล้องกับ การเปลี่ ยนทางเศรษฐกิ จ สังคม และ
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ชุ มชนที่ เปลี่ ยนแปลงไป โดยจะเป็ นหลักสู ตรที่ มุ่งเน้นการพัฒนาการจัดการโลจิ สติกส์ และซัพพลายเชน
ที่ ค รอบคลุ ม องค์ ค วามรู ้ พ้ื น ฐานทางด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละซั พ พลายเชนที่ เพิ่ ม เติ ม เนื้ อ หาเพื่ อ รองรั บ
การเชื่ อ มโยงเศรษฐกิ จ ภู มิ ภ าคอาเซี ย นและเศรษฐกิ จ ภู มิ ภ าคอื่ น ๆ ทั่ว โลก และการเตรี ย มพร้ อ มกับ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จดั ตั้งบัณฑิ ตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมขึ้น
โดยมี ชื่ อ เรี ย กภาษาอัง กฤษว่า Graduate School of Management and Innovation (GMI) ท าหน้าที่ ใ นการ
จัดการเรี ยนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยมุ่งเน้นกระบวนวิชาที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ ซึ่ งเป็ น
จุดแข็งของมหาวิทยาลัย คือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและงานวิศวกรรม และศาสตร์ ทางด้ านการบริ หาร
จัดการสมัยใหม่ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเป็ นการผสมผสานระหว่างศาสตร์ ทางด้าน
การบริ ห ารจัดการและศาสตร์ ท างด้านวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ดังนั้น บัณ ฑิ ตวิท ยาลัย การจัดการ
และนวัตกรรม จึ ง ได้ป รั บ ปรุ ง หลัก สู ต รวิท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ชาการจัด การโลจิ ส ติ ก ส์ และ
ซัพพลายเชน เพื่ อเป็ นการตอบสนองพันธกิ จของมหาวิทยาลัยตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ
13. ความสั มพันธ์ (ถ้ ามี) กับหลักสู ตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่ น รายวิชา
ทีเ่ ปิ ดสอนเพื่อให้ บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรื อต้ องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรนีท้ เี่ ปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่น
ไม่มี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ ภาควิชา/หลักสู ตรอื่นต้ องมาเรียน
หมวดวิชาเลือก
13.3 การบริหารจัดการ
การบริ การการเรี ยนการสอนร่ วมกับหลักสู ตรอื่น มิได้กาหนดเฉพาะเจาะจงกับคณะใดคณะหนึ่ ง
แต่ข้ ึนอยู่กบั ความประสงค์ของหลักสู ตรอื่น และถ้ามี จะมีการเรี ยนและประเมินผลเป็ นปกติ ส่ วนการคิ ด
ภาระงานให้แก่หลักสู ตรใช้หลักเกณฑ์ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
การเรี ยนการสอนที่ ตอ้ งพึ่ งพาคณะอื่น เช่ น วิชาภาษาต่างประเทศ จะดาเนิ นการโดยให้อาจารย์
ผูร้ ั บ ผิดชอบหลักสู ตรประสานงานกับ อาจารย์ผูแ้ ทนจากภาควิชาอื่ นๆในคณะที่ เกี่ ยวข้องในการจัดการ
ด้านเนื้อหาสาระของวิชา การจัดตารางเวลาเรี ยนและสอบ การจัดกลุ่มนักศึกษาตามระดับพื้นฐานความรู ้
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หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญาของหลักสู ตร
บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย การจัด การและนวัต กรรม มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้า ธนบุ รี
ได้มีการดาเนิ นการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพ พลายเชน เพื่ อมุ่ งมั่น ในการผลิ ต มหาบัณ ฑิ ตที่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถที่ เป็ นเลิ ศ ด้านการจัดการ
โลจิ ส ติ ก ส์ และซัพ พลายเชน มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี ค วามรั บ ผิดชอบต่ อสั งคม และสามารถน าศาสตร์
ทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนมาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริ งได้อย่างเป็ นรู ปธรรม และสามารถ
นาไปสู่ การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันอย่างยัง่ ยืนของประเทศไทย
1.2 ความสาคัญของหลักสู ตร
ปั จจุ บ นั การดาเนิ นธุ รกิ จประสบกับ การแข่ งขัน ที่ รุน แรงมาก ดัง นั้น การดาเนิ น ธุ รกิ จ จึ งต้อง
แสวงหาวิ ธี ห รื อ กลยุ ท ธ์ ใ หม่ ๆ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพให้ แ ก่ อ งค์ก ร หรื อ เพื่ อ ความอยู่รอดขององค์ก ร
ทางธุ รกิจ โลจิสติกส์ เป็ นเครื่ องมือที่มีความสาคัญที่ช่วยในการวางแผน สนับสนุน การควบคุมการไหลเวียน
ของกิจกรรมต่างๆ เช่น สิ นค้าและบริ การ ซึ่ งครอบคลุมตั้งแต่การจัดซื้ อ จัดหาวัตถุดิบ การจัดการคลังสิ นค้า
การบริ หารต้นทุน การขนส่ ง ไปถึ งจุดที่ มีการใช้งานหรื อถึ งมื อผูบ้ ริ โภค แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม
แห่ งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ได้ตระหนักถึ งสถานการณ์ และความเสี่ ยงที่ เกิ ดขึ้นทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ โดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ พลังงาน และภูมิอากาศ ที่เป็ นไปอย่างรวดเร็ ว
และส่ งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อประเทศไทยทั้งเชิ งบวกและลบ ดังนั้น ทิศทางการบริ หารจัดการประเทศ
จึ ง ประกอบด้วยหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย งเพื่ อรองรั บ การเปลี่ ย นแปลงและให้ ค วามส าคัญ กับ
การพัฒนาเศรษฐกิ จภายในประเทศที่ เน้นการเสริ มสร้ างความเข้มแข็งของฐานการผลิ ตภาคเกษตร และ
การประกอบการของวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม ขณะเดี ย วกั น มี ค วามจ าเป็ นต้อ งปรั บ ตัว
ในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค ภายใต้กรอบความร่ วมมือต่างๆ ดังนั้นจึงต้องสร้างความ
พร้ อมส าหรั บ เชื่ อมโยงด้านกายภาพทั้งโครงสร้ างพื้ น ฐานและระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ควบคู่ ก ับ การยกระดับ
คุ ณ ภาพคน การเสริ ม สร้ า งองค์ค วามรู ้ การพัฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัต กรรมและความคิ ด
สร้างสรรค์ ให้เป็ นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย
ในขณะเดี ย วกัน แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ข องไทย ฉบับ ที่ 2 (2556-2560)
ได้วางแผนยุทธศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 -
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2559) โดยมีสาระสาคัญในการยกระดับความสามารถของผูป้ ระกอบการในภาคการผลิต การค้าและบริ การ
รวมทั้งผูป้ ระกอบการโลจิสติกส์ ให้สามารถมีความเข้มแข็งในซัพพลายเชนของตนเอง การเพิม่ ประสิ ทธิ ผล
และประสิ ทธิ ภาพของระบบบริ การขนส่ งและเครื อข่ายโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และอานวยความสะดวกทางการค้าให้กบั ภาคธุ รกิจไทยและในสาขาที่มีศกั ยภาพสู งสาหรับสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจให้กบั ประเทศในอนาคต และการปรับปรุ งเครื อข่ายซัพพลายเชนของธุ รกิจเพื่อลดความเสี่ ยง
จากภัยพิบตั ิที่ก่อให้เกิดการหยุดชะงักของซัพพลายเชน (Supply chain disruption) รวมทั้งแนวโน้มการปรับ
โครงสร้างซัพพลายเพื่อให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภูมิภาคอาเซี ยน (AEC) และเศรษฐกิจภูมิภาค
อื่นทัว่ โลก
ด้วยเหตุ ผ ลดัง กล่ า ว บัณ ฑิ ต วิท ยาลัย การจัด การและนวัต กรรม มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี จึงปรับ ปรุ งหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการจัดการโลจิส ติกส์ และ
ซัพพลายเชน ที่เป็ นการผสมผสานระหว่างศาสตร์ ทางด้ านการบริ หารจัดการและศาสตร์ ทางด้ านวิศวกรรม
อุตสาหการ จึงเป็ นหลักสู ตรที่มีความเป็ นสหวิทยาการให้มีทนั สมัยสอดคล้องกับบริ บททางด้านเศรษฐกิ จ
การเมือง สังคม และสภาพแวดล้อม ที่เปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ด้วยการเพิ่มบริ บทของการบริ หารจัดการ
โลจิ ส ติ ก ส์ ไ ปสู่ ก ารบริ ห ารจัดการโลจิ ส ติ ก ส์ และซัพ พลายเชน การบริ ห ารจัดการที่ เชื่ อมโยงเศรษฐกิ จ
ภายในองค์กรหรื อภายในประเทศเข้าสู่ บ ริ บ ทเศรษฐกิ จภู มิ ภาคอาเซี ยนและเศรษฐกิ จภู มิภาคอื่ นทัว่ โลก
การบริ หารจัดการความเสี่ ยงในระบบโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนเพื่อลดผลกระทบจากภัยพิบตั ิต่าง ๆ และ
การหยุดชะงักขององค์ประกอบต่างๆ ในซัพพลายเชน โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เครื่ องมือทางวิทยาศาสตร์
ในการแก้ไขปั ญหาโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันอย่างยัง่ ยืน
1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1. ผลิตมหาบัณฑิ ตที่มีความรู ้ในด้านการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการขององค์กรต่างๆ และความต้องการของประเทศไทย
2. ส่ งเสริ มการประยุกต์ใช้ความรู ้ เทคนิ ค และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการโลจิสติกส์ และ
ซัพพลายเชน ซึ่ งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร
3. ส่ งเสริ ม ให้ เกิ ดความร่ วมมื อ และประสานงานระหว่างภาคการศึ ก ษาและภาคอุ ตสาหกรรม
ในการแก้ปัญหารวมทั้งกระตุน้ ให้มีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและการจัดการซึ่ งกันและกัน
4. ให้บริ การทางวิชาการและการวิจยั แก่ภาครัฐและภาคเอกชน
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2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้

- ปรับปรุ งหลักสู ตรวิทยาศาสตร
มหาบัณ ฑิ ต สาขาวิชาการจัดการ
โลจิส ติก ส์ และซัพ พลายเชนให้มี
มาตรฐานสอดคล้อ งกับ ที่ สกอ.
ก าหนดและสอดคล้อ งกับ ความ
ต้ อ งก ารข อ งภ าค ธุ รกิ จ แ ล ะ
ภาคอุตสาหกรรม

- ติ ด ตามความเปลี่ ย นแปลง และ
ความต้องการกาลังคนในภาคธุ รกิ จ
เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ใ น ก าร พั ฒ น า
หลักสู ตร
- เชิ ญ ผู ้เชี่ ย วชาญทั้ง ภาครั ฐ และ
เอกชนมามี ส่ วนร่ วมในการพัฒ นา
หลักสู ตร
- ประสานความร่ วมมื อกับ สถาน
ประกอบการในการจัด กิ จ กรรม
การเรี ยนการสอนในการฝึ กงาน
และดูงาน
- มี ก ารติ ด ตามประเมิ น หลัก สู ต ร
อย่างสม่าเสมอ

- รายงานผลการดาเนินงาน
- รายงานผลการฝึ กงานส าหรั บ
นักศึกษาที่เลือกรายวิชาฝึ กงาน
- ผูใ้ ช้มหาบัณฑิ ตมีความพึงพอใจ
มหาบัณ ฑิ ต โดยเฉลี่ ย ระดับ 3.5
จากระดับสู งสุ ด 5

- พัฒนาบุคลากรด้านการเรี ยนการ - อาจารย์ใ หม่ ต้องผ่า นการอบรม - หลัก ฐานหรื อ เอกสารแสดงผล
สอนเพื่อสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ของ ปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย
การดาเนินการ
นักศึกษา
- อาจารย์ต้ อ งเข้ า อบรมเกี่ ย วกั บ
ความรู ้ วิช าการหรื อ งานวิจยั อย่า ง
ต่อเนื่อง
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรเป็ นระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคพิเศษ
ไม่มีการจัดการศึกษาภาคพิเศษ
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1. วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ และ/หรื อ
นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ) เวลา 18.00 – 21.00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
แผน ก 2
- ต้องสาเร็ จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า หรื อมีคุณสมบัติเป็ นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- ต้องสาเร็ จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากองค์กรที่เป็ นที่ยอมรับ เช่น AACSB, EQUIS, AMBA
หรื ออื่นๆ
- เน้นการรับนักศึกษาที่จบสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการจัดการโลจิสติกส์ เป็ นต้น
- หรื อขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของคณะกรรมการประจาหลักสู ตรที่คดั เลือก
แผน ข
- ต้องสาเร็ จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า หรื อมีคุณสมบัติเป็ นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- ต้องสาเร็ จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากองค์กรที่เป็ นที่ยอมรับ เช่น AACSB, EQUIS, AMBA
หรื ออื่นๆ
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- มีประสบการณ์ในการทางานอย่างน้อย 2 ปี
- หรื อขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของคณะกรรมการประจาหลักสู ตรที่คดั เลือก
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
- ความรู ้ดา้ นภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ
- ปั ญหาการปรับตัวจากการว่างเว้นจากการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
- ปั ญหาการแบ่งเวลาการเรี ยน เนื่องด้วยผูเ้ รี ยนอาจมีภาระงานอื่นๆ นอกเหนือจาก
การเรี ยนในระดับปริ ญญาโท อาทิ ภาระงานประจา เป็ นต้น
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปัญหา / ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
- กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปั ญหาด้านภาษาอังกฤษ ผูส้ มัครต้องรับการทดสอบวิชา
ระดับความรู ้พ้นื ฐานภาษาอังกฤษ และจะต้องเรี ยนวิชาในรหัส LNG 550 และ LNG 600
เพื่อปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษตามระดับคะแนนที่สอบได้
- จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนาการวางเป้ าหมายชีวติ เทคนิคการเรี ยนในมหาวิทยาลัย
และการแบ่งเวลา
- จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษา ได้แก่วนั แรกพบระหว่าง
นักศึกษากับอาจารย์ และกิจกรรมโลจิสติกส์สัมพันธ์
1.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
นักศึกษาระดับปริญญาโท

2559

2560

2561

2562

2563

รวม 2559 -2563

20

20

20

20

20

100

แผน ข

45

45

45

45

45

225

รวมชั้นปี 1

65

65

65

65

65

325

18

20

20

20

20

98

แผน ข

36

45

45

45

45

216

รวมชั้นปี 2

54

65

65

65

65

314

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา

54

65

65

65

65

314

ชั้นปี ที่ 1 แผน ก 2

ชั้นปี ที่ 2 แผน ก 2
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2.6 งบประมาณตามแผน
หลั ก สู ตรวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจัด การโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละซั พ ลายเชน
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการ และนวัตกรรม มีการจัดทางบประมาณรายรับ – รายจ่ายประจาปี 2559 – 2563
ดังนี้
ค่าบารุ งการศึกษา แผน ก 2
25,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา
50,000 บาท/คน/ปี
ค่าลงทะเบียน แผน ก 2 ปี 1
1,500 บาท/หน่วยกิต
33,750 บาท/คน/ปี
ปี 2
34,500 บาท/คน/ปี
ค่าลงทะเบียน เฉลี่ย
33,750 บาท/คน/ปี
ค่าเล่าเรี ยนรวม
83,750 บาท/คน/ปี
ประมาณการรายรับ แผน ก 2
ค่าบารุ งการศึกษา แผน ก 2
ค่าบารุ งการศึกษา พิเศษ
ค่าลงทะเบียน แผน ก 2
เงินอุดหนุนจากรัฐ (เงินเดือน)
รวมรายรับ

ค่าบารุ งการศึกษา แผน ข
ค่าบารุ งพิเศษ (เฉพาะแผน ข)
ค่าลงทะเบียน แผน ข ปี 1
ปี 2
ค่าลงทะเบียน เฉลี่ย
ค่าเล่าเรี ยนรวม
ประมาณการรายรับ แผน ข
ค่าบารุ งการศึกษา แผน ข
ค่าบารุ งการศึกษา พิเศษ
(เฉพาะ แผน ข)
ค่าลงทะเบียน แผน ข
เงินอุดหนุนจากรัฐ (เงินเดือน)
รวมรายรับ

หน่ วยนับ
บาท/ปี
บาท/ปี
บาท/ปี
บาท/ปี
บาท/ปี

2559
1,675,000
675,000
1,200,000
3,550,000

2560
2,000,000
1,350,000
1,260,000
4,610,000

25,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา
3,750 บาท/คน/ภาคการศึกษา
3,000 บาท/หน่วยกิต

หน่ วยนับ
บาท/ปี
บาท/ปี
บาท/ปี
บาท/ปี
บาท/ปี

2559
4,050,000
607,500

2560
4,500,000
675,000

2561
2,000,000
1,350,000
1,323,000
4,673,000

50,000
7,500
66,000
63,000
64,500
122,000
2561
4,500,000
675,000

2562
2,000,000
1,350,000
1,389,150
4,739,150

2563
2,000,000
1,350,000
1,458,608
4,808,608

บาท/คน/ปี
บาท/คน/ปี
บาท/คน/ปี
บาท/คน/ปี
บาท/คน/ปี
บาท/คน/ปี
2562
4,500,000
675,000

2563
4,500,000
675,000

5,224,500 5,805,000 5,805,000 5,805,000 5,805,000
1,200,000 1,260,000 1,323,000 1,389,150 1,458,608
11,082,000 12,240,000 12,303,000 12,369,150 12,438,608
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ประมาณการรายจ่ าย
1. ค่ าใช้ จ่ายบุคลากร
- เงินเดือน
- สวัสดิการ 12%
- พัฒนาอาจารย์
- สานักงานและบริ หาร
2. ค่ าใช้ จ่ายดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
2.2 ค่าใช้สอย
2.3 ค่าวัสดุ
2.4 ค่าสาธารณู ปโภค
2.5 ทุนการศึกษา
3. รายจ่ายให้มหาวิทยาลัย
4. งบลงทุน
รวมทั้งสิ้น
ค่ าใช้ จ่ายต่ อหัวนักศึกษา
รายรับหักรายจ่ าย

2559
7,188,700
4,440,000
532,800
300,000
1,915,900
3,309,800
324,000
1,391,000
499,800
595,000
500,000
3,922,350
100,000
14,520,850
122,024

2560
7,664,168
4,706,400
564,768
300,000
2,093,000
3,647,500
344,000
1,607,500
546,000
650,000
500,000
4,291,500
100,000
15,703,168
120,794

111,150

1,146,832

ปี งบประมาณ
2561
2562
7,980,438 8,315,684
4,988,784 5,288,111
598,654
634,573
300,000
300,000
2,093,000 2,093,000
3,647,500 3,647,500
344,000
344,000
1,607,500 1,607,500
546,000
546,000
650,000
650,000
500,000
500,000
4,291,500 4,291,500
100,000
100,000
16,019,438 16,354,684
123,226
125,805
124,078
956,562
753,616

2563
8,671,045
5,605,398
672,648
300,000
2,093,000
3,647,500
344,000
1,607,500
546,000
650,000
500,000
4,291,500
100,000
16,710,045
128,539
537,170

หมายเหตุ ทั้งนี้อตั ราค่าเล่าเรี ยนให้ข้ ึนอยูก่ บั ประกาศของมหาวิทยาลัยในแต่ละปี การศึกษา

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรี ยน
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย (ถ้ ามี)
ให้เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ฉ.)
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3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร

43

หน่ วยกิต

3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
แผน ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่ วยกิต)
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
ก.หมวดวิชาบังคับ
ข.หมวดวิชาแกน
ค.หมวดวิชาเลือก
ง.วิทยานิพนธ์

(ไม่นบั หน่วยกิต)(S/U)
22
หน่วยกิต
9
หน่วยกิต
หน่วยกิต
12
หน่วยกิต

แผน ข (การค้ นคว้าอิสระ 6 หน่ วยกิต)
ก.หมวดวิชาบังคับ
ข.หมวดวิชาแกน
ค.หมวดวิชาเลือก
ง.การค้นคว้าอิสระ

22
12
3
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

แผน ข (การค้ นคว้าอิสระ 3 หน่ วยกิต)
ก.หมวดวิชาบังคับ
ข.หมวดวิชาแกน
ค.หมวดวิชาเลือก
ง.การค้นคว้าอิสระ

22
15
3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา
ความหมายของรหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขสามหลัก
รหัสตัวอักษร มีความหมายดังต่อไปนี้
BUS หมายถึง วิชาการจัดการสาหรับการเป็ นผูป้ ระกอบการ
DBM หมายถึง วิชาการจัดการธุ รกิจดิจิทลั
FIN หมายถึง วิชาวิศวกรรมการเงินและการจัดการ
GMI หมายถึง วิชาเรี ยนของบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
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LGM
OGM
PJM
REM
TIM

หมายถึง วิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หมายถึง วิชาการบริ หารจัดการองค์กร
หมายถึง วิชาการบริ หารโครงการ
หมายถึง วิชาการจัดการอสังหาริ มทรัพย์
หมายถึง วิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

รหัสตัวเลข มีความหมายดังต่อไปนี้
ตัวเลขหลักร้อย หมายถึงวิชาที่สอนในแต่ละระดับ
1 – 4 หมายถึง วิชาที่สอนในระดับปริ ญญาตรี
5
หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษา แต่นกั ศึกษาระดับปริ ญญาตรี สามารถเลือกเรี ยนได้
6 - 9 หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษา

0
1
2
3
4

ตัวเลขหลักสิ บ หมายถึง กลุ่มวิชา
หมายถึง กลุ่มหมวดวิชาอื่นๆ
หมายถึง กลุ่มวิชาด้านโลจิสติกส์ การจัดการคลังสิ นค้า สิ นค้าคงคลัง จัดซื้ อ และขนส่ ง
หมายถึง กลุ่มวิชาด้านการจัดการซัพพลายเชน
หมายถึง กลุ่มวิชาด้านเครื่ องมือ เทคนิคในการบริ หารจัดการ และงานวิจยั
หมายถึง กลุ่มวิชาด้านสัมมนา และความรู ้เฉพาะด้านของหลักสู ตร
ตัวเลขหลักหน่วย หมายถึง ลาดับที่ของวิชา

- รายวิชา
หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน สาหรับแผน ก 2 (ไม่ นับหน่ วยกิต)
LGM 630
ระเบียบวิธีวจิ ยั สาหรับการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
(Research Methodology for Logistics and Supply Chain
Management)
ก. หมวดวิชาบังคับ
LGM 610
การจัดการโลจิสติกส์สมัยใหม่
(Modern Logistics Management)
LGM 611
การจัดการคลังและการกระจายสิ นค้าขั้นสู ง
(Advance Warehouse and Distribution Management)
LGM 612
การบริ หารการจัดซื้ อจัดจ้างเชิงกลยุทธ์และการจัดหาสากล
(Strategic Procurement Management and Global Sourcing)

2 หน่ วยกิต
2(2–0–6)

22 หน่ วยกิต
3(3–0–9)
3(3–0–9)
3(3–0–9)
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LGM 613
LGM 614
LGM 620
LGM 621
LGM 640

การจัดการขนส่ งสิ นค้าสากล
(International Freight Transportation Management)
การจัดการสิ นค้าคงคลัง
(Inventory Management)
การจัดการคุณภาพและผลิตภาพในซัพพลายเชน
(Quality and Productivity Management for Supply Chains)
การจัดการซัพพลายเชน
(Supply Chain Management)
สัมมนาสาหรับการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
(Seminar in Logistics and Supply Chain Management)
ข. หมวดวิชาแกน
- สาหรับแผน ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่ วยกิต)
- สาหรับแผน ข (การค้ นคว้าอิสระ 6 หน่ วยกิต)
- สาหรับแผน ข (การค้ นคว้าอิสระ 3 หน่ วยกิต)

LGM 622
LGM 623
LGM 631
LGM 632

3(3–0–9)
3(3–0–9)
3(3–0–9)
3(3–0–9)
1(0–2–3)

9 หน่ วยกิต
12 หน่ วยกิต
15 หน่ วยกิต

การจัดการความเสี่ ยงซัพพลายเชน
(Supply Chain Risk Management)
การบริ หารความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ในซัพพลายเชน
(Strategic Relationship Management in Supply Chains)
การจาลองรู ปแบบซัพพลายเชน
(Supply Chain Simulation Modeling)

3(3–0–9)

แบบจาลองการตัดสิ นใจด้านโลจิสติกส์

3(3–0–9)

3(3–0–9)
3(3–0–9)

(Logistics Decision Modeling)

LGM 633

LGM 641
LGM 642

เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการจัดการโลจิสติกส์และ
ซัพพลายเชน
(Information Technology for Logistics and Supply Chain
Management)
หัวข้อพิเศษ 1
(Special Topic I)
หัวข้อพิเศษ 2
(Special Topic II)

3(3–0–9)

3(3–0–9)
3(3–0–9)
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LGM 643

LGM 624
LGM 625
LGM 626
LGM 634

XXX XXX

หัวข้อพิเศษ 3
(Special Topic III)
ค. หมวดวิชาเลือก (สาหรับแผน ข)
การจัดการซัพพลายเชนอาหาร
(Food Supply Chain Management)
ระบบโลจิสติกส์ยอ้ นกลับและซัพพลายเชนเป็ นมิตรสิ่ งแวดล้อม
(Reverse Logistics and Green Supply Chain)
การจัดการซัพพลายเชนค้าปลีกเชิงกลยุทธ์
(Strategic Retail Supply Chain Management)
การศึกษาความเป็ นไปได้ทางการเงินและการตัดสิ นใจ
ในซัพพลายเชน
(Financial Feasibility and Decision Making in Supply Chains)
วิชาเลือกที่เปิ ดสอนโดยบัณฑิตวิทยาลัยฯ และได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษาและผูส้ อน
(Electives offered by the GMI and approved
by the advisor and lecturer)

3(3–0–9)
3 หน่ วยกิต
3(3–0–9)
3(3–0–9)
3(3–0–9)
3(3–0–9)

3(3–0–9)

ง. วิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้าอิสระ
สาหรับแผน ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่ วยกิต)
GMI 691

GMI 692

GMI 693

LNG 550

วิทยานิพนธ์
(Thesis)
สาหรับแผน ข (การค้ นคว้าอิสระ 6 หน่ วยกิต)
การวิจยั โครงการเฉพาะเรื่ อง
(Special Research Project)
สาหรับแผน ข (การค้ นคว้าอิสระ 3 หน่ วยกิต)
การค้นคว้าอิสระ
(Independent Study)

12 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

หมวดวิชาภาษาอังกฤษ
ไม่ นับหน่ วยกิต
วิช าปรั บ พื้ น ภาษาอัง กฤษส าหรั บ นัก ศึ ก ษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา 2 ( 1 – 2 – 6 )
(Remedial English Course For Post Graduate Students)
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LNG 600

วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรี ยนในหลักสู ตรส าหรับ นักศึ กษา 3 ( 2 – 2 – 9 )
ระดับบัณฑิตศึกษา
(Insessional English Course for Post Graduate Students)
หมายเหตุ นักศึกษาต้องเรี ยนวิชา LNG 550 และ/หรื อ LNG 600 และ/หรื อได้รับการ
ยกเว้น ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ระดับคะแนนการทดสอบและเงื่อนไขตามที่คณะศิลปศาสตร์ กาหนด

3.1.4 แผนการศึกษา
แผนการศึกษา ก 2

(ทาวิทยานิพนธ์ 12 หน่ วยกิต)

ปี การศึกษาที่ 1
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบตั ิ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาคการศึกษาที่ 1
LGM 610
การจัดการโลจิสติกส์สมัยใหม่
3(3–0–9)
(Modern Logistics Management)
LGM 630
ระเบียบวิธีวจิ ยั สาหรับการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2 (2 – 0 – 6)
(Research Methodology for Logistics and Supply Chain
ไม่นบั หน่วยกิต (S/U)
Management)
LGM 640
สัมมนาสาหรับการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
1 (0 – 2 – 3)
(Seminar in Logistics and Supply Chain Management)
LGM XXX วิชาแกน 1
3(3–0–9)
LGM XXX

วิชาแกน 2
รวม
จานวนคาบต่ อสั ปดาห์

3(3–0–9)
10 (9 – 2 - 30)
= 41 คาบ
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบตั ิ – ศึกษาด้วยตนเอง)

ปี การศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
LGM 611
การจัดการคลังและการกระจายสิ นค้าขั้นสู ง
(Advance Warehouse and Distribution Management)
LGM 614
การจัดการสิ นค้าคงคลัง
(Inventory Management)
LGM 620
การจัดการคุณภาพและผลิตภาพในซัพพลายเชน
(Quality and Productivity Management for Supply Chains)
LGM 621
การจัดการซัพพลายเชน
(Supply Chain Management)

3(3–0–9)
3(3–0–9)
3(3–0–9)
3(3–0–9)
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รวม
จานวนคาบต่ อสั ปดาห์

12 ( 12- 0- 36 )
= 48 คาบ

ปี การศึกษาที่ 2
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบตั ิ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาคการศึกษาที่ 1
LGM 612
การบริ หารการจัดซื้ อจัดจ้างเชิงกลยุทธ์และการจัดหาสากล
3(3–0–9)
(Strategic Procurement Management and Global Sourcing)
LGM 613

การจัดการขนส่ งสิ นค้าสากล
(International Freight Transportation Management)

3(3–0–9)

LGM XXX

วิชาแกน 3

3(3–0–9)

GMI 691

วิทยานิพนธ์
(Thesis)

6 ( 0 – 12 – 24)

รวม
จานวนคาบต่ อสั ปดาห์
ปี การศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
GMI 691
วิทยานิพนธ์
(Thesis)
รวม
จานวนคาบต่ อสั ปดาห์

15 (9 - 12 - 51 )
= 72 คาบ
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบตั ิ – ศึกษาด้วยตนเอง)
6 (0 – 12 – 24)
6 (0 - 12 - 24 )
= 36 คาบ

แผนการศึกษา ข
(การค้ นคว้าอิสระ 6 หน่ วยกิต)
ปี การศึกษาที่ 1
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบตั ิ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาคการศึกษาที่ 1
LGM 610
การจัดการโลจิสติกส์สมัยใหม่
3(3–0–9)
(Modern Logistics Management)
LGM 640
สัมมนาสาหรับการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
1 (0 – 2 – 3 )
(Seminar in Logistics and Supply Chain Management)
LGM XXX วิชาแกน 1
3(3–0–9)
LGM XXX

วิชาแกน 2

3(3–0–9)
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รวม
จานวนคาบต่ อสั ปดาห์

10 (9 – 2 - 30 )
= 41 คาบ

ปี การศึกษาที่ 1
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบตั ิ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาคการศึกษาที่ 2
LGM 611
การจัดการคลังและการกระจายสิ นค้าขั้นสู ง
3(3–0–9)
(Advance Warehouse and Distribution Management)
LGM 614
การจัดการสิ นค้าคงคลัง
3(3–0–9)
(Inventory Management)
LGM 620
LGM 621

การจัดการคุณภาพและผลิตภาพในซัพพลายเชน
3(3–0–9)
(Quality and Productivity Management for Supply Chains)
การจัดการซัพพลายเชน
3(3–0–9)
(Supply Chain Management)
รวม
12 ( 12- 0- 36 )
จานวนคาบต่ อสั ปดาห์

= 48 คาบ

ปี การศึกษาที่ 2
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบตั ิ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาคการศึกษาที่ 1
LGM 612
การบริ หารการจัดซื้ อจัดจ้างเชิงกลยุทธ์และการจัดหาสากล
3(3–0–9)
(Strategic Procurement Management and Global Sourcing)
LGM 613

การจัดการขนส่ งสิ นค้าสากล

3(3–0–9)

(International Freight Transportation Management)
LGM XXX วิชาแกน 3
3(3–0–9)
เลือกวิชาเลือก 1 วิชา
XXX XXX วิ ช าเลื อ กที่ เปิ ดสอนโดยบัณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ฯ และได้ รั บ ความ 3 ( 3 – 0 – 9 )
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษาและผูส้ อน(Electives offered by the
GMI and approved by the advisor and lecturer)
GMI 692
การวิจยั โครงการเฉพาะเรื่ อง
3 ( 0 – 6 – 12)
(Special Research Project)
รวม
15 ( 12- 6- 48)
จานวนคาบต่ อสั ปดาห์
= 66 คาบ
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ปี การศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
LGM XXX วิชาแกน 4
GMI 692
การวิจยั โครงการเฉพาะเรื่ อง
(Special Research Project)
รวม
จานวนคาบต่ อสั ปดาห์

หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบตั ิ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3–0–9)
3 ( 0 – 6 – 12)
6 (3– 6– 21 )
= 30 คาบ

แผนการศึกษา ข
(การค้ นคว้าอิสระ 3 หน่ วยกิต)
ปี การศึกษาที่ 1
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบตั ิ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาคการศึกษาที่ 1
LGM 610
การจัดการโลจิสติกส์สมัยใหม่
3(3–0–9)
(Modern Logistics Management)
LGM 640
สัมมนาสาหรับการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
1 (0 – 2 – 3)
(Seminar in Logistics and Supply Chain Management)
LGM XXX วิชาแกน 1
3(3–0–9)
LGM XXX

วิชาแกน 2
รวม
จานวนคาบต่ อสั ปดาห์

3(3–0–9)
10 (9 – 2 - 30 )
= 41 คาบ
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบตั ิ – ศึกษาด้วยตนเอง)

ปี การศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
LGM 611
การจัดการคลังและการกระจายสิ นค้าขั้นสู ง
3(3–0–9)
(Advance Warehouse and Distribution Management)
LGM 614
การจัดการสิ นค้าคงคลัง
3(3–0–9)
(Inventory Management)
LGM 620
การจัดการคุณภาพและผลิตภาพในซัพพลายเชน
3(3–0–9)
(Quality and Productivity Management for Supply Chains)
LGM 621
การจัดการซัพพลายเชน
3(3–0–9)
(Supply Chain Management)
รวม
12 ( 12- 0- 36 )
จานวนคาบต่ อสั ปดาห์
= 48 คาบ
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ปี การศึกษาที่ 2
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบตั ิ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาคการศึกษาที่ 1
LGM 612
การบริ หารการจัดซื้ อจัดจ้างเชิงกลยุทธ์และการจัดหาสากล
3(3–0–9)
(Strategic Procurement Management and Global Sourcing)
LGM 613
การจัดการขนส่ งสิ นค้าสากล
3(3–0–9)
(International Freight Transportation Management)
LGM XXX วิชาแกน 3
3(3–0–9)
เลือกวิชาเลือก 1 วิชา
XXX XXX

วิช าเลื อ กอื่ น ที่ เปิ ดสอนโดยบัณ ฑิ ต วิท ยาลัย ฯ และได้รับ ความ 3 ( 3 – 0 – 9 )
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษาและผูส้ อน (Electives offered by the
GMI and approved by the advisor and lecturer)
รวม
12 ( 12- 0- 36)
จานวนคาบต่ อสั ปดาห์
= 48 คาบ

ปี การศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
GMI 693
การค้นคว้าอิสระ
(Independent Study)
LGM XXX วิชาแกน 4
LGM XXX วิชาแกน 5
รวม
จานวนคาบต่ อสั ปดาห์
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก.)

หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบตั ิ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3 ( 0 – 6 – 12 )
3(3–0–9)
3(3–0–9)
9 (6– 6– 30)
= 42 คาบ
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2559

2560

2561

2562

1.รศ.ดร.ธนัญญา วสุ ศรี

ภาระงานสอน (ชม./สั ปดาห์ )
(ปี การศึกษา)

2558

3.2 ชื่ อ สกุล ตาแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจาหลักสู ตร
ชื่ อ-สกุล
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา),
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
ประเทศทีส่ าเร็จการศึกษา
(ปี ทีส่ าเร็จการศึกษา)

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Ph.D.(Manufacturing Engineering and
Operations Management), The
University of Nottingham, U.K. (2544)
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
(2536)
วท.บ. (สถิติประยุกต์), สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
ประเทศไทย (2533)

2.ผศ.ดร.ชุมพล มณฑาทิพย์กุล

ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ),
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ประเทศไทย
(2549)
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
(2540)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
ประเทศไทย (2538)

3. ผศ.ดร.สรวิชญ์ เยาวสุ วรรณไชย

ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ),
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ประเทศไทย
(2549)
M.B.A. (Executive Program), Royal
Melbourne Institute of Technology,
Australia. (2551)
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5. ดร.กนกพร เรี ยนเขมะนิยม

Ph.D. (Dual Degree in Industrial
Engineering and Operations Research),
The Pennsylvania State University,
U.S.A. (2556)
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการและ
การจัดการ), สถาบันเทคโนโลยี
แห่งเอเชีย, ประเทศไทย (2548)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย
(2545)

2562

4. ผศ.ดร.พงษ์ชยั อธิคมรัตนกุล

2561

วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ประเทศไทย
(2543)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ประเทศไทย
(2540)
Ph.D. (Industrial Engineering), Iowa
State University, U.S.A. (2545)
M.Sc. (Industrial Engineering), Iowa
State University, U.S.A. (2541)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) เกียรติ
นิยมอันดับ 1, สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2538)

2560

3. ผศ.ดร.สรวิชญ์ เยาวสุ วรรณไชย

ภาระงานสอน (ชม./สั ปดาห์ )
(ปี การศึกษา)

2559

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา),
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
ประเทศทีส่ าเร็จการศึกษา
(ปี ทีส่ าเร็จการศึกษา)

2558

ชื่ อ-สกุล

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6
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3.2.2 อาจารย์ประจา

2561

2562

ภาระงานสอน (ชม./สั ปดาห์ )
(ปี การศึกษา)

2560

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด (สาขาวิชา)
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

2559

ชื่ อ-สกุล

2558

ที่

Ph.D. (Postharvest Biology and
Technology), Kagoshima University,
Japan. (2547).

3

3

3

3

3

2 รศ.ดร.อาพล การุ ณสุ นทวงษ์ Ph.D. (Transportation Systems), The
University of Texas at Austin, U.S.A.
(2549).

1

1

1

1

1

1 รศ.ดร.วาริ ช ศรี ละออง

3.2.3 อาจารย์พเิ ศษ
ที่

ชื่ อ-สกุล

1. อ.พจมาน ภาษวัธน์

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด (สาขาวิชา)
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
M.B.A.(Accounting), Idaho State
University, U.S.A.

ประสบการณ์ ทางาน

2. อ.กนก จุฑามณี

วท.ม. (การจัดการโลจิสติกส์ ),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, ประเทศไทย. (2549)

3. อ.ประวีน ปาติยเสวี

M.B.A.(Finance), Jacksonville State

ที่ปรึ กษาคณะอนุกรรมการซัพพลาย
เชนคลินิก, สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย
รองผูอ้ านวยการบริ หารสถาบัน
การแพทย์จกั ริ นฤบดินทร์, คณะแพทย์
ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
CEO – Eagle Logistics Ltd.

University, U.S.A. (2528)

Director - Pat Consulting And
Services.
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4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
5. ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการทาโครงงานหรื องานวิจัย (ถ้ ามี)
ข้อกาหนดในการทาโครงงานจะอยู่ในส่ วนของการทาวิทยานิ พนธ์ หรื อ การวิจยั โครงการเฉพาะ
เรื่ องหรื อ กรณี ศึกษาการให้คาปรึ กษาแก้ไขปั ญหาธุ รกิจ หรื อการค้นคว้าอิสระ ต้องเป็ นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ
การประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ดา้ นการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน ในการแก้ไขปั ญหาด้านโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน โดยเป็ นการทาโครงงานหรื องานวิจยั รายเดี่ยว และมีรายงานที่ตอ้ งนาส่ งตามรู ปแบบ และ
ระยะเวลาที่หลักสู ตรกาหนด อย่างเคร่ งครัด รวมทั้งต้องผ่านการสอบแบบปากเปล่าจากคณะกรรมการด้วย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
โครงงานวิจยั ที่นกั ศึกษาสนใจจะต้องเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้องค์ความรู ้การจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชนในการแก้ไขปั ญหาของธุ รกิจ โดยต้องสามารถอธิ บายทฤษฎีที่นามาใช้ในการทาโครงงาน
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทาโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทาเสร็ จภายในระยะเวลาที่กาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้
นักศึกษาสามารถเชี่ยวชาญในประยุกต์องค์ความรู ้การจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน
โดยการใช้เครื่ องมือ/เทคนิค/กรอบแนวความคิดหรื อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการทาโครงงานวิจยั และ
สามารถเป็ นต้นแบบในการพัฒนาต่อยอดได้
5.3 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของปี การศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่ วยกิต
GMI 691 วิทยานิพนธ์
GMI 692 การวิจยั โครงการเฉพาะเรื่ อง
GMI 693 การค้นคว้าอิสระ
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3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

5.5 การเตรียมการ
มีการกาหนดชัว่ โมงการให้คาปรึ กษาโดยอาจารย์ที่ปรึ กษา มีตวั อย่างวิทยานิพนธ์ หรื อ การ
วิจ ัย โครงการเฉพาะเรื่ อ ง หรื อ การค้น คว้า อิ ส ระให้ ศึ ก ษาที่ ห้ อ งสมุ ด บัณ ฑิ ต วิท ยาลัย การจัด การและ
นวัตกรรม

26
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทาโครงงาน และประเมินผลจากรายงานที่ได้กาหนด
รู ปแบบการนาเสนอตามระยะเวลา ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขการประเมินผลของคณะกรรมการสอบ
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาด้ านโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน
คุณลักษณะพิเศษและผลลัพธ์ การเรี ยนรู้
กลยุทธ์ หรื อกิจกรรมของนักศึกษา
ด้ านโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน
1) มี ค วามสามารถด้า นโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละ 1) ให้นัก ศึ ก ษา ได้วิเคราะห์ ก รณี ศึ ก ษาหรื อ โครงงานเพื่ อ
ซัพพลายเชน
มองเชิงภาพรวมของการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2) ให้นกั ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาด้านโลจิสติกส์และซัพพลาย
เชนด้วยเครื่ องมือการตัดสิ นใจต่าง ๆ
3) ให้นักศึกษานาเสนอแนวทางหรื อแผนงานในการแก้ไข
ปั ญ หาหรื อ ปรั บ ปรุ งประสิ ท ธิ ภ าพการจัด การโลจิ ส ติ ก ส์
และซัพพลายเชน
2) มี ความสามารถในการท างานร่ วมกับ 1) ให้นกั ศึกษามีความร่ วมมือในการทารายงานหรื อกิจกรรม
ผูอ้ ื่นและกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ในลักษณะทุกคนมีส่วนร่ วม ประสานประโยชน์ร่วมกัน
2) ให้ นั ก ศึ ก ษาเสนอแนวคิ ด หรื อ ร่ ว มวิ เคราะห์ แ ละให้
เหตุผลต่อกรณี ศึกษาต่าง ๆ ที่วเิ คราะห์ในชั้นเรี ยน
3) มี มุ ม มองด้า นการจัด การโลจิ ส ติ ก ส์ 1) ให้นักศึ กษาได้วิเคราะห์ และตระหนัก ถึ งความสัมพันธ์
และซั พ พลายเชนที่ ต ระหนั ก ถึ ง ความ ของความรับผิดชอบสังคม สิ่ งแวดล้อม ที่ส่งผลกระทบต่อ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
การดาเนินธุ รกิจอย่างยัง่ ยืนผ่านกระบวนวิชาในหลักสู ตร
2) การศึกษาดูงานนอกสถานที่ขององค์กรที่เป็ นแบบปฏิบตั ิ
ที่ ดี ด้านการจัด การโลจิ ส ติ ก ส์ และซั พ พลายเชนที่ มุ่ ง เน้ น
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
4) มีความสามารถในการใช้ศพั ท์เทคนิ ค 1) ให้การเรี ยนการสอนในแต่ละวิชา มีการใช้ภาษาอังกฤษ
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ใ น ก า ร จั ด ก า ร ด้ า น และศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษ
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
2.1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความเข้าใจ เคารพ และปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้อบังคับของหน่ วยงาน/องค์กร กฎหมาย
รวมถึงการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
(2) มีความเข้าใจและเป็ นผูน้ าทางคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ
(3) ตระหนักถึงความต้องการและปั ญหาของสังคมส่ วนรวมในวงกว้าง และมีความพร้อมที่
จะเข้าไปมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหา
2.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กาหนดให้มีวฒั นธรรมองค์กรที่เหมาะสม โดยปลูกฝั งให้นกั ศึกษามีระเบียบวินยั เช่น การเข้า
ชั้นเรี ยนให้ตรงเวลา เคารพอาจารย์ผูส้ อน แต่งกายให้ถู กต้องและเหมาะสมกับ กาลเทศะ มี ความซื่ อสัตย์
สุ จริ ตต่อตนเองและผูอ้ ื่น เช่ น ไม่ทุจริ ตในการสอบ ไม่ลอก หรื อเลี ยนแบบ หรื อละเมิดสิ ทธิ ในข้อมูลหรื อ
ผลงานวิจยั ของผูอ้ ื่ น รวมทั้งส่ งเสริ ม ให้ อาจารย์ผูส้ อนทุ กคนสอดแทรกเรื่ องคุ ณ ธรรม จริ ยธรรมในการ
ประกอบวิช าชี พ มี การจัดกิ จกรรมในแต่ ละหลักสู ตร เพื่ อส่ งเสริ ม คุ ณธรรม จริ ยธรรมแก่ นักศึ กษา และ
ส่ งเสริ มให้มีการยกปั ญหาด้านจริ ยธรรมในองค์กร ประกอบการเรี ยนการสอน หรื อเป็ นกรณี ศึกษา
2.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
(1) ประเมินจากการเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลาของนักศึกษา การส่ งงานที่ได้รับมอบหมายตามเวลาที่
กาหนด
(2) ประเมินจากพฤติกรรมในการเข้าสอบและ/หรื อการทาโครงงาน หรื อการศึกษาค้นคว้า
อิสระหรื อวิทยานิพนธ์
(3) ประเมินจากการมีวนิ ยั และพร้อมเพรี ยงของนักศึกษาในการเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร
(4) ประเมินการวิเคราะห์กรณี ศึกษาที่มีปัญหาด้านจริ ยธรรม
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
มีความรู ้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฏีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รู ้ถึงการพัฒนา การ
ค้นพบใหม่ การเปลี่ยนแปลงของปั จจัย เงื่อนไข กฎระเบียบ และแนวทางการปฏิบตั ิท้ งั ในระดับท้องถิ่น
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ภูมิภาค และระดับสากลในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยสามารถใช้
ความรู ้ ความเข้าใจ ทักษะ เครื่ องมือที่เหมาะสมมาประยุกต์เพื่อแก้ไขปั ญหาได้
2.2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
จัดการเรี ยนการสอนที่เน้นให้นกั ศึกษาเข้าใจถึ งเนื้ อหาหลักของสาขาวิชา ทฤษฎี ที่สาคัญและ
สามารถนาหลักการทางทฤษฎี ไปประยุกต์ใช้ในสภาพแวดล้อมจริ งได้ อี กทั้งควรจัดให้มีการเรี ยนรู ้ จาก
สถานการณ์จริ งโดยการศึกษาดูงานหรื อเชิ ญวิทยากรผูเ้ ชี่ ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็ นวิทยากรพิเศษ
เฉพาะเรื่ อง รวมถึงการพัฒนาความรู ้ใหม่ๆเพื่อประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและการทาวิจยั ให้
สามารถน าความรู ้ ที่ ได้จากการวิจยั ไปปฏิ บ ตั ิ จริ งในการท างาน รวมทั้งมอบหมายงานทั้งเดี่ ย วและกลุ่ ม
เพื่อให้พฒั นาความรู ้ดว้ ยตนเอง
2.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
(1) การทดสอบย่อยการสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
(2) ประเมิ น จากความก้ า วหน้ า ของการท าโครงงาน หรื อ การศึ ก ษาค้ น คว้า อิ ส ระ หรื อ
วิทยานิพนธ์
(3) ประเมินจากการนาเสนอผลงานและการอภิปราย
2.3. ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความเข้าใจภาพรวมของระบบโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน และสามารถอธิ บายความ
เกี่ยวเนื่องของกิจกรรมที่มีผลต่อภาพรวมของระบบได้
(2) สามารถเลื อ กใช้เครื่ อ งมื อ ทางวิท ยาศาสตร์ เพื่ อ อธิ บ ายกระบวนการโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละ
ซัพพลายเชนได้อย่างเหมาะสม
(3) มีทกั ษะในการวางแผนและบริ หารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
(4) มีทกั ษะในการวิเคราะห์ สถานการณ์ ระบุประเด็นปั ญหาหลัก ปั ญหารอง และสามารถ
เลือกใช้ขอ้ มูลสาคัญจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
(5) มี ท ักษะในการแก้ไขปั ญ หาโดยใช้ข ้อมู ล วิธี การอัน นาไปสู่ เป้ าหมายที่ ต้ งั ไว้ไ ด้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ เป็ นการแก้ไขปั ญหาที่สาเหตุสาคัญของปั ญหา และตระหนักถึงผลกระทบ
ของวิธีการแก้ปัญหานั้น
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(6) สามารถสร้ างทางเลื อกและตัดสิ นใจเลื อกทางเลื อกที่เหมาะสมในการแก้ไขปั ญหา และ
นาไปสู่ การปฏิบตั ิอย่างมีประสิ ทธิ ผล สามารถสื่ อสารผลการปฏิบตั ิน้ นั ได้อย่างชัดเจน
2.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
(1) จัดให้มีการจัดทาโครงงาน หรื อ การวิเคราะห์กรณี ศึกษา หรื อ การศึกษาค้นคว้าอิสระ หรื อ
วิท ยานิ พ นธ์ เพื่ อ ให้ นัก ศึ ก ษาได้เรี ย นรู ้ ภ าพรวมและปั ญ หาของระบบโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละ
ซัพพลายเชน
(2) การคัดเลื อกเครื่ องมือและวิเคราะห์ ทางเลื อกที่ เหมาะสมในการแก้ไขปั ญหาโลจิ ส ติ ก ส์
และซัพพลายเชน
(3) การนาเสนอแนวทางในการวางแผนและการบริ หารจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนผ่าน
กรณี ศึ ก ษาหรื อ โครงงาน เพื่ อ พัฒ นาความเป็ นมื อ อาชี พ ในด้านการจัด การโลจิ ส ติ ก ส์
และซัพพลายเชน
2.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การทดสอบย่อยการสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
(2) ประเมิ นจากการนาเสนอขั้นตอนการดาเนิ นงานการท าโครงงาน หรื อการศึ ก ษาค้นคว้า
อิสระ หรื อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
(3) ประเมินจากความก้าวหน้าและการสอบขั้นสุ ดท้ายของงานการทาโครงงาน หรื อการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ หรื อวิทยานิพนธ์
2.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความผูน้ า มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจของหมู่คณะ เสนอแนวความคิดให้แก่กลุ่ม ส่ งเสริ ม
สนับสนุ นให้สมาชิ กกลุ่มแสดงออกถึ งแนวความคิด เสริ มสร้างความสามารถ สมรรถนะ
ของกลุ่ม เป็ นผูน้ าที่สร้างจิตสานึ กการเป็ นส่ วนหนึ่ งของหมู่คณะ เป็ นผูน้ าที่ยอมรับฟั งทั้ง
ความคิดเห็น คาแนะนา คาติชมจากผูอ้ ื่น และแบ่งปั นความสาเร็ จให้แก่หมู่คณะ
(2) เป็ นส่ วนหนึ่งในฐานะสมาชิกกลุ่ม รู ้บทบาท หน้าที่ของตนเองในฐานะสมาชิกของกลุ่ม
มี ส่ วนร่ ว มในงานของหมู่ ค ณะ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในงานทั้ง ส่ ว นบุ ค คลและส่ ว นรวม
สามารถปรั บ ตัว ประสานงาน และผลัก ดัน งานตามที่ ไ ด้รั บ มอบหมายให้ ส าเร็ จ ตาม
เป้ าหมายของหมู่คณะได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างสมาชิกในกลุ่ม

31
2.4.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
จัดการเรี ยนการสอนที่ มีการทางานเป็ นกลุ่ม และเป็ นการท างานที่ ตอ้ งประสานงานกับผูอ้ ื่ น
เพื่อให้นกั ศึกษาได้แสดงออกถึงภาวะความเป็ นผูน้ า ฝึ กฝนการทางานและการแก้ไขปั ญหาร่ วมกับผูอ้ ื่นใน
ทีม รวมทั้งสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรอื่น และสามารถวางแผนในการ
ปรับปรุ งตนเองให้มีประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานในระดับสู งได้
2.4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคล และความ
รับผิดชอบ
(1) ประเมินจากพฤติกรรม และการแสดงออกของนักศึกษาในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
(2) ประเมินจากผลการดาเนินงานและแนวทางในการแก้ไขปั ญหา
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทกั ษะการเป็ นนักพูดที่ดี เข้าใจอย่างลึกซึ้ งและพูดสื่ อสารประเด็นเนื้ อหาให้แก่ผฟู ้ ั งได้อย่าง
ชัดเจน ถู ก ต้อ ง สามารถจุ ด ประกายให้ แก่ ผู ฟ้ ั ง พร้ อมทั้ง ชี้ แจงตอบค าถามผู ฟ้ ั ง ได้อ ย่า ง
กระจ่าง
(2) สามารถดึ งความสนใจจากผูฟ้ ั ง มีปฏิ สัมพันธ์กบั ผูฟ้ ั ง รู ้จกั การวางท่วงท่า เลื อกใช้วจั นภาษา
และอวัจนภาษาได้อย่างเหมาะสม มีประสิ ทธิ ภาพ
(3) สามารถประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัยเข้ามาใช้ในการสื่ อสารได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิ ทธิภาพ
(4) สามารถสื่ อสารผ่านการเขียน เช่ น บทความ หรื อข้อเขี ยนอื่ นๆ เพื่อสื่ อสารให้แก่กลุ่ มคนที่
หลากหลายได้ พัฒนาและเรี ยบเรี ยงประเด็น แนวคิด เพื่อประกอบเป็ นบทความ งานเขียน
สามารถเชื่ อ มโยงวรรค ตอน และย่ อ หน้ า ได้อ ย่า งมี ต รรกะ และน าไปสู่ บ ทสรุ ป อย่ า ง
สมเหตุสมผล
(5) สามารถเลื อ กใช้ ค า ประโยคที่ ถู ก ต้ อ งและเหมาะสม ใช้ ข ้ อ มู ล สนั บ สนุ น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ สมเหตุสมผล มีการอ้างอิงเอกสาร บรรณานุกรมได้อย่างถูกต้อง
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(6) สามารถสื่ อ สารผ่า นงานเขี ย นที่ แ สดงถึ ง ความเข้า ใจอย่า งถ่ อ งแท้ต่ อ ประเด็ น ที่ น าเสนอ
เลื อกใช้ข ้อมู ล สนับ สนุ นจากแหล่ งข้อมู ล ที่ น่าเชื่ อถื อ สามารถนาเสนอประเด็ นได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
(7) มีทกั ษะในการเลื อ กเครื่ องมื อ เทคนิ คทางสถิ ติและ/หรื อคณิ ตศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในการ
แก้ไขปั ญหา จัดทาข้อเสนอแนะให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิได้
(8) สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลสารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์ และ/หรื อเครื่ องมือสถิติประกอบในการ
ตัดสิ นใจแก้ไขปั ญหาซับซ้อนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(9) สามารถเลือกใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป สาหรับงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
2.5.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะ การวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดให้มีการนาเสนอโครงงานในรายวิชาการเรี ยนการสอนในรู ปแบบวาจา (Oral presentation)
เพื่อฝึ กฝนความสามารถในการสื่ อสารการใช้ภาษาที่ถูกต้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งสามารถ
เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้น เก็บรวบรวมข้อมูล และนาเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิ ทธิภาพ
2.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะ การวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากผลงาน/รายงาน เทคนิคการนาเสนอผลงาน และการเลือกใช้เทคโนโลยี
(2) ประเมินจากความสามารถในการสื่ อสาร เช่น การนาเสนอผลงาน การตอบข้อซักถามได้อย่าง
ชัดเจน เป็ นต้น
(3) ประเมินผลจากการเขียนรายงานค้นคว้าอิสระ และวิทยานิพนธ์
(4) ประเมินผลจากการการนาเสนอการค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์ท้ งั ในด้านเทคนิ คการ
นาเสนอ การเลือกใช้เทคโนโลยี และการตอบข้อซักถาม เป็ นต้น
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3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum mapping)
3.1 แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ส่ ู รายวิชา (Curriculum Mapping) วิชาภาษาอังกฤษในระดับบัณฑิตศึกษา
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

1

2

1. LNG 550 : Remedial English Course for Post
Graduate Students
2 (1-2-6)
 
วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
2. LNG 600 : In-sessional English Course for
Post Graduate Students
3 (2-2-9)
 
วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรี ยนในหลักสูตร
สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

หมายเหตุ

3

2. ความรู้

4

1

2

3

3. ทักษะทางปัญญา

4

1

2

3

4

4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

1

2

3

4

5

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3



 



 









   



 







ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กาหนดให้นกั ศึกษาต้องเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็ นวิชาบังคับพื้นฐาน จึงทา
ให้ผลการเรี ยนรู ้ของรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน จะต้องได้ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้เหมือนกันทุกหลักสูตร
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ผลการเรียนรู้ ในตารางมีความหมายดังนี้
1.ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของ
ระบบคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื่อสัตย์สุจริ ต
(2) มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเคารพ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
(3) มีภาวะความเป็ นผูน้ าและผูต้ าม สามารถทางานเป็ นหมู่คณะ
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลาดับความสาคัญ เคารพสิ ทธิและ
รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็ นมนุษย์
(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู ้ทาง
วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ต่อบุคคล องค์กร สังคมและ
เหมาะสมสิ่ งแวดล้อม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบใน
ฐานะผูป้ ระกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริ บททางสังคมของ
วิชาชีพวิทยาศาสตร์ในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั

2.ด้ านความรู้
(1) มีความรู ้และความเข้าใจทางคณิ ตศาสตร์พ้นื ฐาน
วิทยาศาสตร์พ้นื ฐาน เพื่อการประยุกต์ใช้กบั งาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ
วิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(2) มีความรู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ
ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบตั ิ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิทยาศาสตร์และ
คณิ ตศาสตร์
(3) สามารถบูรณาการความรู ้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับ
ความรู ้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่
เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่ องมือที่เหมาะสม
(5) สามารถใช้ความรู ้และทักษะในสาขาวิชาของตน
ในการประยุกต์แก้ไขปั ญหาในงานจริ งได้

3.ด้ านทักษะทางปัญญา
(1) มีความคิดอย่างมีวจิ ารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ
สรุ ปประเด็นปั ญหาและความต้องการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปั ญหา
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ได้
อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ขอ้ มูล
ประกอบการตัดสิ นใจในการทางานได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุน่ ในการ
ปรับใช้องค์ความรู ้ที่เกี่ยวข้องอย่าง
(5) สามารถสื บค้นข้อมูลและแสวงหา
ความรู ้เพิ่มเติมได้ดว้ ยตนเอง เพื่อการ
เรี ยนรู ้ตลอดชีวติ และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู ้และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ
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4. ด้ านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่ อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและ/หรื อภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถใช้ความรู ้ในวิชาที่ศึกษามาสื่ อสารต่อสังคมได้ใน
ประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผูน้ า หรื อ
ในบทบาทของผูร้ ่ วมทีมทางาน
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของ
ตนเอง
(4) รู ้จกั บทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่
มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและ
ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นทั้งในฐานะผูน้ าและผูต้ ามได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางาน

5.ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทกั ษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็ นอย่างดี
(2) มีทกั ษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลสารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์หรื อการแสดงสถิติประยุกต์
ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ที่ทนั สมัยได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิ ทธิภาพ
(4) มีทกั ษะในการสื่ อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่ อความหมายโดยใช้
สัญลักษณ์
(5) สามารถใช้เครื่ องมือทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาที่
เกี่ยวข้องได้

1.2 แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ส่ ู รายวิชา (Curriculum Mapping) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน
รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2.
ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

GMI 691 วิทยานิพนธ์

1.1


1.2


1.3


2


3.1


3.2


3.3


GMI 692 การวิจยั โครงการเฉพาะเรื่ อง















GMI 693 การค้นคว้าอิสระ















LGM 610 การจัดการโลจิสติกส์สมัยใหม่



























LGM 611 การจัดการคลังและการกระจาย
สิ นค้าขั้นสู ง
LGM 612 การบริ หารการจัดซื้ อจัดจ้าง
เชิงกลยุทธ์และการจัดหาสากล
LGM 613 การจัดการขนส่ งสิ นค้าสากล




LGM 614 การจัดการสิ นค้าคงคลัง
LGM 620 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพใน
ซัพพลายเชน






3.4

4. ด้านทักษะ
ความสั มพัน
ธ์ ระหว่ าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ
3.5

3.6





4.1


5.1


5.2


5.3


5.4


5.5


5.6


5.7


5.8


5.9


































































































4.2









5. ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และ การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
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รายวิชา

LGM 621 การจัดการซัพพลายเชน

1. คุณธรรม
จริยธรรม

1.1


LGM 625 ระบบโลจิสติกส์ยอ้ นกลับและ
ซัพพลายเชนเป็ นมิตรสิ่ งแวดล้อม
LGM 626 การจัดการซัพพลายเชนค้าปลีก
เชิงกลยุทธ์
LGM 630 ระเบียบวิธีวิจยั สาหรับการ
จัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
LGM 631 การจาลองรู ปแบบซัพพลายเชน
LGM 632 แบบจาลองการตัดสิ นใจด้าน
โลจิสติกส์

1.3



LGM 622 การจัดการความเสี่ ยงซัพพลายเชน
LGM 623 การบริ หารความสัมพันธ์
เชิงกลยุทธ์ในซัพพลายเชน
LGM 624 การจัดการซัพพลายเชนอาหาร

1.2

2.
ความรู้









3. ทักษะทางปัญญา

2


3.1


3.2


3.3

































































3.4

4. ด้านทักษะ
ความสั มพัน
ธ์ ระหว่ าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ



3.5

3.6

4.1











4.2


5. ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และ การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1


5.2

5.3

5.4


5.5


5.6


5.7

5.8

5.9
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รายวิชา

LGM 633 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการ
จัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
LGM 634 การศึกษาความเป็ นไปได้ทาง
การเงินและการตัดสิ นใจในซัพพลายเชน
LGM 640 สัมมนาสาหรับการจัดการ
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน
LGM 641 หัวข้อพิเศษ 1

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2.
ความรู้

1.1

1.2

1.3

2











3. ทักษะทางปัญญา

3.1

3.2

3.3

3.4

4. ด้านทักษะ
ความสั มพัน
ธ์ ระหว่ าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ
3.5

3.6

4.1



4.2

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และ การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1





















LGM 642 หัวข้อพิเศษ 2











LGM 643 หัวข้อพิเศษ 3















5.3

5.4

5.5

5.6

5.8







5.9






5.7







5.2
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ผลการเรียนรู้ ในตารางมีความหมายดังนี้
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
ด้ านความรู้
(1) มี ค วามเข้ า ใจ เคารพ และปฏิ บั ติ ตามระเบี ยบ (1) มี ความรู ้ ความเข้าใจในแนวคิ ด หลักการ ทฤษฏี ใน
ข้อบังคับของหน่วยงาน/องค์กร กฎหมาย รวมถึงการ
สาขาวิชาที่ เกี่ ยวข้อง รู ้ถึงการพัฒนา การค้นพบใหม่
ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
การเปลี่ ยนแปลงของปั จจัย เงื่ อนไข กฎระเบี ยบ และ
(2) มี ค วามเข้าใจและเป็ นผูน้ าทางคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม
แนวทางการปฏิ บตั ิ ท้ งั ในระดับ ท้องถิ่ น ภู มิภาค และ
และจรรยาบรรณทางวิชาการ
ระดับสากลในสาขาวิชาที่ เกี่ ยวข้อง และตระหนักถึ ง
(3) ตระหนั ก ถึ ง ความต้อ งการและปั ญ หาของสั ง คม
ผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ นได้ โดยสามารถใช้ค วามรู ้
ส่ วนรวมในวงกว้าง และมี ความพร้ อมที่ จะเข้าไปมี
ความเข้าใจ ทักษะ เครื่ องมื อที่ เหมาะสมมาประยุกต์
ส่ วนร่ วมในการแก้ไขปัญหา
เพื่อแก้ไขปัญหาได้

3. ด้ านทักษะทางปัญญา
(1) มี ค วามเข้า ใจภาพรวมของระบบโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละ
ซัพพลายเชน และสามารถอธิ บายความเกี่ ยวเนื่ องของ
กิจกรรมที่มีผลต่อภาพรวมของระบบได้
(2) สามารถเลือกใช้เครื่ องมือทางวิทยาศาสตร์ เพื่ออธิ บาย
กระบวนการโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละซั พ พลายเชนได้อ ย่ า ง
เหมาะสม
(3) มี ทกั ษะในการวางแผนและบริ หารจัดการโลจิ สติ กส์
และซัพพลายเชน
(4) มี ทักษะในการวิ เคราะห์ ส ถานการณ์ ระบุ ป ระเด็ น
ปั ญ หาหลัก ปั ญ หารอง และสามารถเลื อ กใช้ข ้อ มู ล
สาคัญจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
(5) มี ทกั ษะในการแก้ไขปั ญหาโดยใช้ขอ้ มู ล วิธีการอัน
นาไปสู่ เป้ าหมายที่ ต้ งั ไว้ได้อย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพ เป็ น
การแก้ ไ ขปั ญหาที่ ส าเหตุ ส าคั ญ ของปั ญหา และ
ตระหนักถึงผลกระทบของวิธีการแก้ปัญหานั้น
(6) สามารถสร้างทางเลื อกและตัดสิ นใจเลื อกทางเลือกที่
เหมาะสมในการแก้ไขปั ญหา และนาไปสู่ การปฏิ บตั ิ
อย่างมีประสิ ทธิ ผล สามารถสื่ อสารผลการปฏิ บตั ิ น้ นั
ได้อย่างชัดเจน
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4. ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ
(1) มี ความผูน้ า มี ส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจของหมู่คณะ เสนอแนวความคิ ด
ให้แก่กลุ่ม ส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้สมาชิ กกลุ่มแสดงออกถึงแนวความคิ ด
เสริ มสร้างความสามารถ สมรรถนะของกลุ่ม เป็ นผูน้ าที่สร้างจิตสานึ กการ
เป็ นส่ วนหนึ่ งของหมู่ ค ณะ เป็ นผู ้น าที่ ย อมรั บ ฟั งทั้ งความคิ ด เห็ น
คาแนะนา คาติชมจากผูอ้ ื่น และแบ่งปันความสาเร็ จให้แก่หมู่คณะ
(2) เป็ นส่ วนหนึ่ งในฐานะสมาชิ กกลุ่ม รู ้บทบาท หน้าที่ ของตนเองในฐานะ
สมาชิ กของกลุ่ม มีส่วนร่ วมในงานของหมู่คณะ มีความรับผิดชอบในงาน
ทั้งส่ วนบุ คคลและส่ วนรวม สามารถปรับตัว ประสานงาน และผลักดัน
งานตามที่ ได้รับมอบหมายให้สาเร็ จตามเป้ าหมายของหมู่คณะได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ มีความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างสมาชิกในกลุ่ม

5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และ การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทกั ษะการเป็ นนักพูดที่ ดี เข้าใจอย่างลึกซึ้ งและพูดสื่ อสารประเด็นเนื้ อหาให้แก่ผฟู ้ ั งได้อย่าง
ชัดเจน ถูกต้อง สามารถจุดประกายให้แก่ผฟู ้ ัง พร้อมทั้งชี้แจงตอบคาถามผูฟ้ ังได้อย่างกระจ่าง
(2) สามารถดึ งความสนใจจากผูฟ้ ั ง มีปฏิ สัมพันธ์กบั ผูฟ้ ั ง รู ้จกั การวางท่ วงท่ า เลือกใช้วจั นภาษา
และอวัจนภาษาได้อย่างเหมาะสม มีประสิ ทธิ ภาพ
(3) สามารถประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัยเข้ามาใช้ในการสื่ อสารได้อย่างเหมาะสมและ
มีประสิ ทธิ ภาพ
(4) สามารถสื่ อสารผ่านการเขี ยน เช่ น บทความ หรื อข้อเขี ยนอื่นๆ เพื่ อสื่ อสารให้แก่ กลุ่มคนที่
หลากหลายได้ พัฒนาและเรี ยบเรี ยงประเด็น แนวคิ ด เพื่ อประกอบเป็ นบทความ งานเขี ยน
สามารถเชื่ อ มโยงวรรค ตอน และย่ อ หน้ า ได้อ ย่ า งมี ต รรกะ และน าไปสู่ บ ทสรุ ป อย่ า ง
สมเหตุสมผล
(5) สามารถเลือกใช้คา ประโยคที่ถูกต้องและเหมาะสม ใช้ขอ้ มูลสนับสนุนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สมเหตุสมผล มีการอ้างอิงเอกสาร บรรณานุกรมได้อย่างถูกต้อง
(6) สามารถสื่ อสารผ่านงานเขียนที่แสดงถึงความเข้าใจอย่างถ่องแท้ต่อประเด็นที่นาเสนอ เลือกใช้
ข้อมูลสนับสนุนจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ สามารถนาเสนอประเด็นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(7) มี ทกั ษะในการเลื อกเครื่ องมื อ เทคนิ ค ทางสถิ ติและ/หรื อคณิ ตศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในการ
แก้ไขปัญหา จัดทาข้อเสนอแนะให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิได้
(8) สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลสารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์ และ/หรื อเครื่ องมือสถิติประกอบในการ
ตัดสิ นใจแก้ไขปัญหาซับซ้อนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(9) สามารถเลือกใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป สาหรับงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ภาคผนวก ฉ.)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สาเร็จการศึกษา
(1) มีการทวนสอบมาตรฐานข้อสอบและ/หรื อการวัดผลการสอบ
(2) อาจารย์ประจาหลักสู ตร ติดตามผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
(1) ภาวะการได้งานทา และ/หรื อ ความก้าวหน้าในสายงานของผูส้ าเร็ จการศึกษา
(2) การประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตต่อผูส้ าเร็ จการศึกษา
(3) การประเมินจากผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ไปประกอบอาชีพในแง่ของความพร้อม และความรู ้จาก
สาขาวิชา รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุ งหลักสู ตร
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
แผน ก 2 ผลงานวิทยานิ พนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรื ออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรื อส่ วนหนึ่ ง
ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรื อเสนอต่อที่
ประชุ มวิชาการที่มีรายงานการประชุ ม (Proceeding) และเป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.)
แผน ข เป็ นไปตามระเบี ย บมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้าธนบุ รี ว่าด้วยการศึ ก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1. มี ก ารปฐมนิ เทศแนะแนวการเป็ นครู ส าหรั บ อาจารย์ใ หม่ ให้ มี ค วามรู ้ แ ละเข้า ใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสู ตรที่สอน
2. ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู ้ สร้ างเสริ มประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มการสอนและการวิจยั
อย่างต่อเนื่ องโดยผ่านการฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชี พในองค์กรต่าง ๆ การประชุ มทางวิชาการ
ทั้งในประเทศและ/หรื อต่างประเทศ หรื อการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
3. มีระบบพี่เลี้ยงอาจารย์ใหม่ ที่มอบหมายให้แก่อาจารย์รุ่นพี่ทาหน้าที่เป็ นพี่เลี้ยงแก่อาจารย์ใหม่ ทั้งใน
ด้านการเรี ยนการสอน การวิจยั และการประกันคุณภาพ
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู ้ สร้างเสริ มประสบการณ์เพื่อส่ งเสริ มการสอนและ
การวิจยั อย่างต่อเนื่ องโดยการสนับสนุนด้านการฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชี พในองค์กรต่าง ๆ การ
ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรื อต่างประเทศ หรื อการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2.1.2 การเพิม่ พูนทักษะการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลให้ทนั สมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอื่นๆ
2.2.1 การมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมบริ การวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาความรู ้ และ
คุณธรรม
2.2.2 มีการกระตุน้ อาจารย์ให้ทาผลงานทางวิชาการ
2.2.3 ส่ งเสริ มการทาวิจยั สร้างองค์ความรู ้ใหม่เป็ นหลักและเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน และมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็ นรอง
2.2.4 จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจยั
2.2.5 คณะจัดให้มีเงินรางวัลสนับสนุนผลงานวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริ หารหลักสู ตร
เป้ าหมาย

การดาเนินการ

การประเมินผล

- ปรับปรุ งหลักสู ตรวิทยาศาสตร
ม ห า บั ณ ฑิ ต ส า ข า วิ ช า ก า ร
จัด การโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละซัพ พลาย
เชนให้ มี ม าตรฐานไม่ ต่ า กว่ า ที่
สกอ. ก าหนดและสอดคล้อ งกับ
ความต้องการของภาคธุ รกิ จและ
ภาคอุตสาหกรรม

- ติดตามความเปลี่ยนแปลง และความต้องการ
ก าลั ง คนในภาคธุ ร กิ จ เพื่ อ เป็ นข้ อ มู ล ในการ
พัฒนาหลักสู ตร
- เชิ ญ ผู ้ เ ชี่ ยวชาญ ทั้ งภาครั ฐ แล ะเอกชน
มามีส่วนร่ วมในการพัฒนาหลักสู ตร
- ป ร ะ ส า น ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ ส ถ า น
ประกอบการในการจัด กิ จกรรม การเรี ย นการ
สอนในการฝึ กงาน และดูงาน
- มี ก ารติ ด ต าม ป ระ เมิ น ห ลั ก สู ต รอ ย่ า ง
สม่าเสมอ
- อาจารย์ใหม่ ตอ้ งผ่านการอบรม ปฐมนิ เทศ
ของมหาวิทยาลัย
- อาจารย์ ต้ อ งเข้ า อบ รม เกี่ ยวกั บ ค วาม รู ้
วิชาการหรื องานวิจยั อย่างต่อเนื่อง
- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรี ยนการสอนให้
ทางานบริ การวิชาการแก่องค์กรภายนอก

- รายงานผลการดาเนินงาน
- รายงานผลการฝึ กงานส าหรั บ
นักศึกษาที่เลือกรายวิชาฝึ กงาน
- ผู ้ ใ ช้ ม ห า บั ณ ฑิ ต มี ค ว า ม
พึ ง พอใจมหาบัณ ฑิ ต โดยเฉลี่ ย
ระดับ 3.5 จากระดับสู งสุ ด 5

- พัฒนาบุคลากรด้านการเรี ยนการ
สอน เพื่ อ สนั บ สนุ น การเรี ย นรู ้
ของนักศึกษา
- พัฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการเรี ยน
การสอนและบริ การวิชาการ ให้
มีประสบการณ์จาก
ก) การน าความรู ้ ท างการ
จัด การโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละซัพ พลาย
เชนไปปฏิบตั ิงานจริ ง
ข) การทางานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

- หลัก ฐานหรื อเอกสารแสดง
ผลการดาเนินการ

- ปริ มาณบทความวิจยั /วิชาการ
ต่ออาจารย์ในหลักสู ตร (1:1)
- ปริ ม าณงานวิจยั ต่ออาจารย์ใน
หลักสู ตร
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดิ นและเงิ นรายได้เพื่อจัดซื้ อตารา สื่ อการ
เรี ยนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุ นการเรี ยนการสอน
ในชั้นเรี ยน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ ีอยู่เดิม
หลักสู ตรมีความพร้อมด้านทรัพยากรในการเรี ยนการสอน โดยนักศึกษาสามารถใช้บริ การห้องอ่าน
หนังสื อของบัณฑิ ตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ซึ่ งมีตาราเรี ยนที่เกี่ ยวข้องกับวิชาการด้านการจัดการ
โลจิสติกส์ ตลอดจนวารสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีบริ การของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่ งมีหนังสื อทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีท้ งั หมดประมาณ 124,404 เล่ม
และมี วารสารทางวิช าการประมาณ 2,500 รายการ รวมทั้ง บริ ก ารด้านบรรณสารสนเทศ และบริ ก ารยืม
หนั ง สื อจากห้ อ งสมุ ด ของมหาวิ ท ยาลัย อื่ น ซึ่ งนั ก ศึ ก ษาที่ มี ค วามสนใจสามารถเข้า ไปใช้ บ ริ ก ารได้
เช่นเดียวกัน นอกจากนี้คณะมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนอย่างพอเพียง
ลาดับ

ชื่ ออุปกรณ์

1
2
3
4
5
6

เครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล
เครื่ องคอมพิวเตอร์ แบบพกพา (Notebook)
เครื่ องพิมพ์แบบเลเซอร์
เครื่ องพิมพ์สาเนาดิจิทลั
เครื่ องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
เครื่ องจับภาพสามมิติ (Visualizer)
เครื่ องสแกนเนอร์

7
8

บริหารจัดการ
งานสานักงาน
7
2
3
1
2
1

บริหารจัดการด้ าน
หน่ วยนับ
การเรียนการสอน
43
เครื่ อง
1
เครื่ อง
8
เครื่ อง
เครื่ อง
6
เครื่ อง
3
เครื่ อง
เครื่ อง

กระดานอิเล็กทรอนิกส์

1

-

เครื่ อง

9

กล้องดิจิทลั

1

-

เครื่ อง

10

กล้องวีดิทศั น์

1

-

เครื่ อง

11

เครื่ องขยายสัญญาณ (Amplifier)

-

7

ตัว

12

ไมล์โครโฟนไร้สาย (Wireless Microphone)

-

7

ชุด

13

เก้าอี้ (ห้องเรี ยน) (40 ตัว*8ห้อง)

-

320

ตัว
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ลาดับ

ชื่ ออุปกรณ์

14

ระบบกล้องวงจรปิ ด

15

เครื่ องคอมพิวเตอร์ Sever
อุปกรณ์เชื่อมโยงเครื อข่ายแบบไร้สาย
โทรทัศน์สี
เครื่ องเล่น VDO
ห้องสาหรับบริ การนักศึกษา

16
17
18
19

บริหารจัดการ
งานสานักงาน
2
1
1
-

บริหารจัดการด้ าน
หน่ วยนับ
การเรียนการสอน
ตัว
2
1
1
2

เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
ห้อง

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
ทรัพยากรขั้นต่าเพื่อจัดการเรี ยนการสอน มีดงั นี้
(1) ประสานงานกับ ส านัก หอสมุ ด ในการจัดซื้ อ หนัง สื อ และต าราที่ เกี่ ย วข้อง เพื่ อบริ ก ารให้
อาจารย์และนักศึกษาได้คน้ คว้า และใช้ประกอบการเรี ยนการสอน ในการประสานการจัดซื้ อหนังสื อนั้น
อาจารย์ผูส้ อนแต่ ล ะรายวิช าจะมี ส่ วนร่ วมในการเสนอแนะรายชื่ อหนัง สื อ ตลอดจนสื่ ออื่ น ๆ ที่ จาเป็ น
นอกจากนี้ อาจารย์พิเศษที่เชิ ญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่ อหนังสื อ
สาหรับให้สานักหอสมุดจัดซื้ อหนังสื อด้วย
(2) ในส่ วนของคณะจะมีห้องอ่านหนังสื อ โดยคณะมีงบประมาณสนับสนุ นในการจัดซื้ อหนังสื อ
หรื อตารา หรื อวารสารเฉพาะทางที่เกี่ ยวข้อง และคณะจะต้องจัดสื่ อการสอนอื่นเพื่อใช้ประกอบการสอน
ของอาจารย์ เช่น เครื่ องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่ องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ เครื่ องฉายสไลด์ เป็ น
ต้น
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมิ น ความประเมิ น ความเพี ย งพอของทรั พ ยากร คณะฯ มี เจ้าหน้ า ที่ ข องคณะ ซึ่ งจะ
ประสานงานการจัดซื้ อจัดหาหนังสื อเพื่อเข้าสานักหอสมุด และทาหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสื อ
ตารา นอกจากนี้ มีเจ้าหน้าที่ ด้านโสตทัศนอุปกรณ์ ซึ่ งจะอานวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้วยัง
ต้องประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ดว้ ย
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
3.1.1 อาจารย์ประจาต้องมีคุณวุฒิเป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่ อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา
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3.1.2 มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสู ตร
3.1.3 มีความรู ้ มีทกั ษะในการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา และ
มีประสบการณ์ทาวิจยั หรื อประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
3.1.4 ผ่านการคัดเลื อกและสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการของคณะ และผูบ้ ริ หารของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสู ตรตลอดจนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
คณาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร และผูส้ อน จะต้องประชุ มร่ วมกันในการวางแผนจัดการเรี ยนการ
สอน ประเมินผลและให้ความเห็ นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรี ยมไว้สาหรับ
การปรับปรุ งหลักสู ตร ตลอดจนปรึ กษาหารื อแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้ าหมายตามหลักสู ตร และได้บณั ฑิต
ที่เป็ นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 การแต่ งตั้งคณาจารย์พเิ ศษ
สัดส่ วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ให้เป็ นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาของ สกอ.
สาหรั บ อาจารย์พิ เศษถื อว่ามี ค วามส าคัญมาก เพราะจะเป็ นผูถ้ ่ ายทอดประสบการณ์ ตรงจากการ
ปฏิบตั ิมาให้กบั นักศึกษา ดังนั้นคณะกาหนดนโยบายว่ากึ่ งหนึ่ งของรายวิชาบังคับจะต้องมีการเชิ ญอาจารย์
พิเศษหรื อวิทยากร มาบรรยายอย่างน้อยวิชาละ 3 ชัว่ โมง และอาจารย์พิเศษนั้น ไม่วา่ จะสอนทั้งรายวิชาหรื อ
บางชัว่ โมงจะต้องเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ตรง หรื อมีวฒ
ุ ิการศึกษาอย่างต่าปริ ญญาโท
4. การบริ หารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวฒ
ุ ิปริ ญญาตรี ที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ
4.2 การเพิม่ ทักษะความรู้ เพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสู ตร และจะต้องสามารถบริ การให้อาจารย์
สามารถใช้ สื่ อการสอนได้ อ ย่ า งสะดวก ซึ่ งจ าเป็ นต้อ งให้ มี ก ารฝึ กอบรมเฉพาะทาง เช่ น การเตรี ย ม
ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ในวิชาที่มีการฝึ กปฏิบตั ิ
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5. การสนับสนุนและการให้ คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้ คาปรึกษาด้ านวิชาการ และอื่นๆ แก่ นักศึกษา
คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการให้แก่นกั ศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการ
เรี ยนสามารถปรึ กษากับอาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องทาหน้าที่อาจารย์
ที่ ป รึ กษาทางวิช าการให้แก่ นักศึ ก ษา และทุ กคนต้องก าหนดชั่วโมงว่าง (Office Hours) เพื่ อให้นักศึ ก ษา
เข้าปรึ กษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึ กษากิจกรรมเพื่อให้คาปรึ กษาแนะนาในการจัดทากิจกรรมแก่นกั ศึกษา
5.2 การอุทธรณ์ ของนักศึกษา
เป็ นไปตามข้อ บัง คับ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ รี ว่ า ด้ ว ยวิ นั ย นั ก ศึ ก ษา
(ภาคผนวก จ.)
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และ/หรื อความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
จากแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ข องไทย ฉบับ ที่ 2 (2556-2560) ได้ร ะบุ ว่ า
“ขาดแคลนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ ที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของภาคธุ รกิจ โดยเฉพาะกาลังคน
ที่มีความรู ้ทกั ษะ มีคุณภาพและมีความสามารถในการเป็ นหัวหน้างาน และวางแผนอย่างเป็ นระบบและอย่าง
มื อ อาชี พ ” นอกจากนี้ ยัง ได้มี ก ารส ารวจความต้อ งการของผู ้ใ ช้ บ ัณ ฑิ ต รวมทั้ง ศิ ษ ย์เก่ า เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
กระบวนการจัด การเรี ย นการสอน ทั้ง ทางด้า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ความรู ้ ทัก ษะทางปั ญ ญา ทัก ษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะในการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยสรุ ปพบว่าการนาเอากรณี ศึกษาหรื อการเพิ่มการไปดูงานนอกสถานที่มากขึ้นจะ
ท าให้ ก ระบวนการจัดการเรี ยนการสอนมี ป ระสิ ท ธิ ภาพมากขึ้ น ความสามารถในการสื่ อสารในหลาย
รู ปแบบ ความซื่ อสัตย์สุจริ ต การทางานเป็ นทีม ความมีระเบียบวินยั ต่อตนเองและส่ วนรวม เป็ นสิ่ งสาคัญที่
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ตต้องการในด้านวิชาการนั้น ความเข้าใจในภาพรวมของโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน การจัดการ
สิ น ค้า คงคลัง การจัด การคลัง สิ น ค้า การจัด การขนส่ ง การจัด ซื้ อ การจัด การซัพ พลายเชนระดับ โลก
ความสามารถในการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคนิ คต่าง ๆ ด้าน เช่น สถิติ การจาลองสถานการณ์ และการ
วิจยั ดาเนินการในแก้ไขปั ญหาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
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7. ตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
2559
(1) อาจารย์ประจาหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วม
X
ในการประชุ ม เพื่ อ วางแผน ติ ด ตาม และทบทวนการดาเนิ น งาน
หลักสู ตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
X
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ หรื อ มาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ X
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่ อนการ
เปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงาน
X
ผลการด าเนิ น การของประสบการณ์ ภ าคสนาม (ถ้า มี ) ตามแบบ
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้ นสุ ดภาคการศึ กษาที่ เปิ ด
สอนให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสู ตร ตามแบบ
X
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้ นสุ ดปี การศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
X
ผลการเรี ยนรู ้ ที่กาหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรื อ การประเมินผลการเรี ยนรู ้ จากผลการประเมิ นการ
ดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี ที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่(ถ้ามี)ทุกคนได้รับการปฐมนิ เทศ หรื อคาแนะนา X
ด้านการจัดการเรี ยนการสอน
(9) อาจารย์ป ระจาหลัก สู ตรทุ ก คนได้รับ การพัฒ นาทางวิชาการ X
และ/หรื อวิชาชีพ อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุ นการเรี ยนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ X
พัฒนาวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย/มหาบัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภาพหลักสู ตร เฉลี่ยมากว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
2559
(12) ระดับ ความพึ งพอใจของผูใ้ ช้ม หาบัณ ฑิ ตที่ มี ต่อมหาบัณ ฑิ ต
ใหม่ เฉลี่ยมากว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(13) มหาบัณฑิตมีงานทาภายใน 1 ปี หลังจากสาเร็ จการศึกษา
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
(14) มหาบัณฑิ ตที่ได้งานทาได้รับเงินเดื อนเริ่ มต้นไม่ต่ ากว่าเกณฑ์
ก.พ. กาหนด
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
– การประชุ ม ร่ วมของอาจารย์ในหลัก สู ตรเพื่ อแลกเปลี่ ย นความคิดเห็ นและขอค าแนะนาหรื อ
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู ้ในการใช้กลยุทธ์การสอน
– การสอบถามความเห็ น จากนัก ศึ ก ษา ถึ งประสิ ท ธิ ผ ลของการเรี ย นรู ้ จากวิธี ก ารที่ ใช้ โดยใช้
แบบสอบถามหรื อการสนทนากับกลุ่มนักศึกษา ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผสู ้ อน
1.2. การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
– การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยกองบริ การการศึกษา
– ทบทวนผลประเมินการสอนโดยอาจารย์ประจาหลักสู ตรทุกปลายภาคการศึกษา
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทาโดยการ
– ประเมินหลักสู ตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปี สุ ดท้าย
– ประเมินโดยผูใ้ ช้บณั ฑิตหรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
ประเมินคุ ณภาพการศึกษาประจาปี ตามตัวบ่งชี้ ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิ น
คุณภาพภายในที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ ง
มีการนาข้อมูลจากรายงานผลการดาเนิ นการรายวิชาเสนอประธานหลักสู ตรให้ทราบปั ญหาของ
การบริ ห ารหลัก สู ต รทั้ ง ในภาพรวม และในแต่ ล ะรายวิ ช า กรณี ที่ พ บปั ญ หาของรายวิ ช าก็ ส ามารถ
ที่จะดาเนินการปรับปรุ งรายวิชานั้น ๆ ได้ทนั ที ซึ่ งก็จะเป็ นการปรับปรุ งย่อย ในการปรับปรุ งย่อยนั้น ควรทา
ได้ต ลอดเวลาที่ พ บปั ญ หา ส าหรั บ การปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตรทั้งฉบับ นั้น จะกระท าทุ ก 5 ปี โดยจัดประชุ ม
อาจารย์ประจาหลักสู ตร และอาจารย์ผูส้ อน เพื่อพิจารณาทบทวนผลการดาเนิ นการหลักสู ตร ทั้งนี้ เพื่อให้
หลักสู ตร มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้มหาบัณฑิต
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เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก. คาอธิบายรายวิชา
ภาคผนวก ข. ตารางเปรี ยบเทียบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างหลักสู ตรเดิมและหลักสู ตรปรับปรุ ง
ภาคผนวก ค. ประวัติอาจารย์ประจาหลักสู ตร
ภาคผนวก ง. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุ งหลักสู ตร
ภาคผนวก จ. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยวินยั นักศึกษา
ภาคผนวก ฉ. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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ภาคผนวก ก. คาอธิบายรายวิชา
LNG 550 วิชาปรับพืน้ ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2 (1-2-6)
Remedial English Course for Post Graduate Students
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
รายวิชานี้มุ่งเน้นปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษและทักษะที่จาเป็ นของนักศึกษาเพื่อให้อยูใ่ นระดับที่
สามารถเข้าเรี ยน วิชา LNG 600 ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจนส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาเกิดความมัน่ ใจในการ
ใช้ภ าษาอังกฤษ ในด้านเนื้ อหาวิช า ไม่ ไ ด้กาหนดเนื้ อหาที่ แน่ นอน แต่ มุ่ งเน้น การแก้ไ ขปั ญ หาการเรี ย น
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยเฉพาะประเด็นที่นกั ศึกษามีปัญหามากที่สุด นอกจากนี้ยงั ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษา
เรี ย นรู ้ ก ารจัด การการเรี ย นด้วยตนเอง อัน เป็ นการพัฒ นาทัก ษะการเรี ย นรู ้ ภ าษาอัง กฤษ โดยไม่ ต้องพึ่ ง
ครู ผสู ้ อน
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 วิชาภาษาอังกฤษระหว่ างการเรียนในหลักสู ตรสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3 (2-2-9)
In-sessional English Course for Post Graduate Students
วิชาบังคับก่อน : LNG 550 วิชาปรับพืน้ ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(Remedial English Course for Post Graduate Students) หรื อผ่ านการสอบ placement test
ได้ คะแนนตามเกณฑ์ ทภี่ าควิชากาหนด
รายวิชานี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ เกี่ ยวขัองกับการเรี ยนของนักศึกษา
ระดับบัณฑิ ตศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยเน้นทักษะการฝึ กปฏิ บตั ิ แต่ไม่
เน้นหนักที่เนื้ อหาไวยากรณ์ โดยตรง รายวิชานี้ มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่ตรงกับความต้องการในการใช้
ภาษาของนักศึกษา โดยเฉพาะด้านการอ่านและการเขียนซึ่ งนักศึกษาต้องใช้ในการทาโครงงาน ในรายวิชา
นัก ศึ ก ษาจะได้ฝึกปฏิ บ ัติข้ นั ตอนการท าโครงงานตั้งแต่ ก ารหาข้อมู ล อ้างอิ ง จนถึ งการเขี ยนรอบสุ ดท้าย
นอกจากนี้ นัก ศึ ก ษาจะได้เรี ย นรู ้ ก ลยุท ธ์ ก ารเรี ย นเพื่ อ ฝึ กทัก ษะการเรี ย นรู ้ ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เพื่ อ
นาไปใช้ในการสื่ อสารที่แท้จริ งนอกห้องเรี ยนต่อไป
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
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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.
GMI 691 วิทยานิพนธ์
12 หน่ วยกิต
Thesis
วิชาบังคับก่อน : ผ่ านการเรี ยนในหลักสู ตรนีม้ าแล้ วไม่ ต่ากว่ า 18 หน่ วยกิต หรื อ ได้ รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ศึกษาองค์ความรู ้ด้านการจัดการโลจิส ติกส์ และซัพพลายเชนด้วยการทางานวิจยั ภายใต้การ
ควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อพัฒนาเครื่ องมือหรื อเทคนิคในการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หรื อประยุกต์องค์ความรู ้ทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนกับปั ญหาในโลกของความเป็ นจริ ง
หรื อขยายหรื อปรั บ ปรุ งองค์ค วามรู ้ ท างด้านการจัดการโลจิ ส ติ ก ส์ และซัพ พลายเชน เช่ น การออกแบบ
ทางด้านโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน การปรับปรุ งงาน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพหรื อแก้ปัญหาทางด้านการ
จัดการโลจิสติกส์ และซัพ พลายเชนและเพื่ อนาเสนอผลการวิจยั ที่ สาคัญๆ ในชุ มชนสาขาการจัดการโลจิ
สติกส์และซัพพลายเชน
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 การวิจัยโครงการเฉพาะเรื่ อง
6 หน่ วยกิต
Special Research Project
วิชาบังคับก่อน : ผ่ านการเรี ยนในหลักสู ตรนีม้ าแล้วไม่ ต่ากว่า 18 หน่ วยกิต หรื อ ได้ รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ทาการวิจยั ทางด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึ กษา
เพื่อพัฒนาเครื่ องมือหรื อเทคนิ คในการโลจิสติกส์ และซัพ พลายเชน หรื อขยายหรื อปรับปรุ งองค์ความรู ้
ทางด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
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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 การค้ นคว้าอิสระ
3 หน่ วยกิต
Independent Study
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการเรี ยนในหลักสู ตรนี้มาแล้วไม่ต่ากว่า 18 หน่วยกิต หรื อ ได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษา
ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึ กษา นักศึกษาจะทาการศึกษาผลการวิจยั ต่างๆหรื อนาองค์
ความรู ้ เครื่ องมือ หรื อเทคนิ คที่มีอยูแ่ ล้วไปประยุกต์ใช้กบั การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทั้งนี้
นักศึกษาจะต้องทารายงานสรุ ปผลของการศึกษาหรื อการปฏิบตั ิงานในตอนท้ายของภาคการศึกษาด้วย
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 การจัดการโลจิสติกส์ สมัยใหม่
3 (3-0-9)
Modern Logistics Management
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
บทบาทและความส าคัญ ของโลจิ ส ติ ก ส์ ที่ มี ต่ อ เศรษฐกิ จและธุ ร กิ จ การจัด การโลจิ ส ติ ก ส์
สมัยใหม่และความเกี่ ยวข้องกับซัพพลายเชน องค์ประกอบและกิ จกรรมทางโลจิสติกส์ ความสัมพันธ์ของ
กิจกรรมโลจิสติกส์ กบั หน่วยงานต่างๆ ในองค์กรและหน่วยงานนอกองค์กรทั้งในระดับประเทศและระดับ
สากล การวางแผน การปฏิบตั ิงานและการควบคุมของโลจิสติกส์ การไหลที่ มีประสิ ทธิ ภาพของวัสดุและ
สารสนเทศทางโลจิสติกส์ การวิเคราะห์ตน้ ทุนโลจิสติกส์ การบริ การลูกค้า การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของโลจิสติกส์
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
controling for logistics. Effective material flow and logistics information flow. Logistics cost analysis.
Customer service. Logistics performance measurement.
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LGM 611 การจัดการคลังและการกระจายสิ นค้ าขั้นสู ง
3 (3-0-9)
Advance Warehouse and Distribution Management
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ความส าคัญ ของคลัง สิ นค้ า ในระบบโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละซั พ พลายเชน ชนิ ด ของคลัง สิ นค้า
การปฏิ บตั ิ การในคลังสิ นค้า อุปกรณ์ ขนถ่ ายลาเลี ยงในคลังสิ นค้า การวางผังและการออกแบบคลังสิ นค้า
การบรรจุ หีบห่ อสิ นค้า เทคโนโลยีคอมพิ วเตอร์ กบั ระบบคลังสิ นค้า ระบบการวางสิ นค้า และการขนส่ ง
ลาเลียงสิ นค้า และการกระจายสิ นค้า รู ปแบบของการกระจายสิ นค้า ช่องทางการกระจายสิ นค้า การวิเคราะห์
ต้นทุ นของคลังสิ นค้า ปั จจัยที่ มีอิทธิ พ ลต่อการกระจายสิ นค้า การกาหนดตาแหน่ งที่ ต้ งั ของศู นย์กระจาย
สิ นค้า ขนาดและจานวนศูนย์กระจายสิ นค้าที่เหมาะสม
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 การบริ หารการจัดซื้อจัดจ้ างเชิ งกลยุทธ์ และการจัดหาสากล
3 (3-0-9)
Strategic Procurement Management and Global Sourcing
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
หลักการการจัดซื้ อขององค์กร การจัดหาจากแหล่งซัพพลายในต่างประเทศ การทางานร่ วมกัน
กับส่ วนต่างๆ ขององค์กร กระบวนการจัดซื้ อจัดจ้าง กระบวนการจัดหาสากล กระบวนการเลื อกผูข้ าย 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 การจัดการขนส่ งสิ นค้ าสากล
3 (3-0-9)
International Freight Transportation Management
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
แนวทางแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมขนส่ งสิ นค้าในบทบาทหลักๆ ได้แก่ ผูป้ ระกอบการขนส่ ง
สิ นค้า (เช่ น สายเดิ นเรื อ สายการบิน ผูใ้ ห้บริ การขนส่ งด้วยรถบรรทุ ก) ผูผ้ ลิตสิ นค้า (ทั้งที่ มีรถบรรทุกเป็ น
ของตัวเองและเช่ารถของผูอ้ ื่น) ธุ รกิจหรื อหน่วยงานของรัฐที่ให้บริ การ(ทั้งที่มีรถบรรทุกเป็ นของตัวเองและ
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เช่ารถของผูอ้ ื่น) ผูป้ ระกอบการจุดเชื่ อมโยงการขนส่ งสิ นค้า (เช่น ท่าเรื อ สนามบิน สถานี รถบรรทุก ท่าเรื อ
ในแม่น้ า) ผูก้ ระจายสิ นค้าหรื อผูค้ า้ ปลีก การเลื อกพาหนะ (รถ เรื อ เครื่ องบิน) ที่เหมาะสมและ
การ
วิเคราะห์วงจรชี วิตของพาหนะ การเลือกรู ปแบบการขนส่ งสิ นค้าที่เหมาะสม (ถนน ราง ทะเล อากาศ แม่น้ า
ท่อ)และการวางแผนเส้นทางขนส่ ง การกาหนดตาแหน่ งที่ ต้ งั จุดกระจายสิ นค้าและการออกแบบโครงข่าย
การกระจายสิ นค้า ปั ญหาการกาหนดเส้นทางเดิ นรถบรรทุกที่เหมาะสมทั้งในกรณี มีรถเพียงคันเดี ยว และมี
รถหลายคัน การจัดการโลจิสติกส์ภายในพื้นที่ของโรงงานหรื อคลังสิ นค้า การจัดแผนผังภายในโรงงานหรื อ
คลังสิ นค้า การดาเนินงานภายในจุดเชื่ อมโยงการขนส่ งสิ นค้า ความไม่สมดุลในความต้องการของการขนส่ ง
สิ น ค้า การบริ ห ารบุ ค คลากรในการขนส่ ง สิ น ค้า การรั บ จ้า งช่ ว งในงานขนส่ ง การสร้ า งพัน ธมิ ต รใน
อุตสาหกรรมขนส่ ง กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ งสิ นค้า แนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมขนส่ งของประเทศ
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 การจัดการสิ นค้ าคงคลัง
3 (3-0-9)
Inventory Management
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
การจัดการสิ นค้าคงคลังในซัพพลายเชน การพยากรณ์ ความต้องการ การแบ่งปั นข้อมูล สิ นค้า
คงคลังในระบบการผลิต การวางแผนความต้องการพนักงานรวม การวางแผนการผลิตและแผนการต้องการ
วัตถุดิบ การหาปริ มาณการสั่งซื้ อที่ เหมาะสมและการควบคุ มสิ นค้าคงคลังสาหรับสิ นค้าที่ มีลกั ษณะดังนี้
สิ นค้าที่สั่งซื้ อปี ละไม่เกิน 1-2 ครั้ง สิ นค้าที่สั่งซื้ อสม่าเสมอทุกช่วงเวลาตลอดปี สิ นค้าที่มีความต้องการของ
ลูกค้าคงที่ตลอดปี และสิ นค้าที่มีความต้องการของลู กค้าไม่คงที่ กลยุทธ์การรวบรวมความเสี่ ยงเพื่อลดและ
ป้ องกันความไม่แน่นอน
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),
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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 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพในซัพพลายเชน
3 (3-0-9)
Quality and Productivity Management for Supply Chains
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
หลักการพื้นฐานของการจัดการคุ ณภาพในโลจิสติ กส์ และซัพพลายเชน วิวฒั นาการของการ
จัดการคุ ณภาพ คานิ ยามคุ ณภาพและการสร้ างจิ ตสานึ กคุ ณภาพ ระบบบริ หารงานคุ ณภาพพื้นฐาน ระบบ
ประกันคุ ณ ภาพ ระบบการบริ ห ารงานคุ ณ ภาพระดับ สากล การประยุก ต์ใช้เครื่ องมื อในการบริ หารงาน
คุณภาพที่สาคัญรวมถึงเครื่ องมือทางสถิติ
หลักการพื้นฐานของการจัดการผลิตภาพในโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การวัดอัตราผลิตภาพ
ในภาคอุตสาหกรรม การออกแบบและจัดทากระบวนการดาเนิ นงานเชิ งประสิ ทธิ ผล การจัดการพื้นที่เชิ ง
ประสิ ทธิ ภาพ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การพัฒนาการทางานและอุปกรณ์ช่วย 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
3 (3-0-9)
Supply Chain Management
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
องค์ประกอบของซัพพลายเชน บทบาทของโลจิสติกส์ในซัพพลายเชน กลยุทธ์ การผลิตในซัพ
พลายเชน ความร่ วมมื อในซัพพลายเชน เทคโนโลยีสารสนเทศในซัพพลายเชน การวางแผนการขายและ
ปฏิ บตั ิการ การวางแผนร่ วมกันในซัพพลายเชน การจัดการสิ นค้าคงคลังโดยผูข้ าย (VMI) การวางแผนผลิต
อย่างสอดคล้อง การจัด การสิ น ค้าคงคลังโดยซัพ พลายเออร์ การวางแผนการเติ ม เต็ม อย่างต่ อ เนื่ อง การ
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ประเมินประสิ ทธิ ภาพของซัพพลายเชน ซัพพลายเชนเพื่อความยัง่ ยืน ซัพพลายเชนในยุคเศรษฐกิจภูมิภาค
อาเซียนและโลกาภิวตั น์
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 การจัดการความเสี่ ยงซัพพลายเชน
3 (3-0-9)
Supply Chain Risk Management
วิชาบังคับก่อน : LGM 621 การจัดการซัพพลายเชน หรื อได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ผู้สอน
บทนาของความเสี่ ยงในการปฏิบตั ิงาน การให้คาจากัดความของความเสี่ ยง สรุ ปแนวความคิด
ของการจัดการซัพพลายเชน แนวโน้มที่ส่งผลกระทบต่อซัพพลายเชน แนวทางในการจัดการความเสี่ ยง การ
ระบุความเสี่ ยง การวิเคราะห์ความเสี่ ยง การสนองตอบต่อความเสี่ ยง เครื อข่ายของความเสี่ ยง การสร้ างซัพ
พลายเชน ที่สามารถปรับเปลี่ยนต่อความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ ว การตัดสิ นใจภายใต้ความเสี่ ยง
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 การบริหารความสั มพันธ์ เชิ งกลยุทธ์ ในซัพพลายเชน
3 (3-0-9)
Strategic Relationship Management in Supply Chains
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ความสาคัญในการบริ หารความสัมพันธ์ในซัพพลายเชน มุมมองของความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์
ในซัพพลายเชน การบริ หารวัฒนธรรมที่ แตกต่าง ความขัดแย้งที่ เกิ ดขึ้นในซัพพลายเชน ความสัมพันธ์ท้ งั
ภายในและภายนอกองค์กร การบู รณาการกระบวนการต่างๆ การบริ หารความสัมพันธ์ กบั ซัพพลายเออร์
และการบริ หารความสัมพันธ์กบั ลู กค้า เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการจัดการซัพพลายเชน โดยมุ่งเน้นการ
บริ หารการไหลของข้อมูลตลอดทั้งซัพพลายเชน
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
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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
3 (3-0-9)
Food Supply Chain Management
วิชาบังคับก่อน : LGM 621 การจัดการซัพพลายเชน หรื อได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ผู้สอน
องค์ป ระกอบของซั พ พลายเชนส าหรั บ อาหาร คุ ณ ภาพและความปลอดภัย ของอาหาร
โลจิสติกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ความร่ วมมือในซัพพลายเชน บรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร กระบวนการจัดเก็บ
และขนส่ ง เพื่อควบคุ มอุ ณหภู มิ การตรวจสอบย้อนกลับ หลักเกณฑ์วิธีการที่ ดีในการผลิ ตอาหาร ระบบ
วิเคราะห์อนั ตรายและควบคุมจุดวิกฤต มาตรฐานอาหารฮาลาล กรณี ศึกษาการจัดการซัพพลายเชนอาหาร
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 ระบบโลจิสติกส์ ย้อนกลับและซัพพลายเชนเป็ นมิตรสิ่ งแวดล้อม
3 (3-0-9)
Reverse Logistics and Green Supply Chain
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
การประยุกต์การจัดการโลจิสติกส์ ยอ้ นกลับและระบบซัพพลายเชนที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
ทฤษฎี ปั ญหาที่ พ บเห็ นปั จจัยและตัวอย่างที่ ประสบความสาเร็ จในภาคธุ รกิ จและอุ ตสาหกรรม หลักการ
พื้นฐานที่ ส าคัญ ที่ เป็ นแนวทางปฏิ บ ตั ิ ส าหรั บระบบย้อนกลับ และระบบที่ ไม่ท าลายสิ่ งแวดล้อมของงาน
โลจิสติกส์ และซัพพลายเชน บทบาท กฎเกณฑ์และนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง การตรวจประเมิน ผลกระทบ
ที่ส่งผลต่อนโยบายและองค์กรในด้านซัพพลายเชนและโครงข่ายโลจิ สติ กส์ การรี ไซเคิลและการบริ หาร
จัดการระบบซัพพลายเชนแบบวงจรปิ ด ผลกระทบต่างๆต่อสิ่ งแวดล้อม กลยุทธ์ที่นามาใช้ในธุ รกิจ ดัชนีช้ ีวดั
ขององค์กร วิธีการเครื่ องมือและมาตรฐานสิ่ งแวดล้อมสากลต่างๆที่นามาใช้
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
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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 การจัดการซัพพลายเชนค้ าปลีกเชิ งกลยุทธ์
3 (3-0-9)
Strategic Retail Supply Chain Management
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
การค้าปลี กและซัพพลายเชนค้าปลีก โดยครอบคลุ มธุ รกิจตั้งแต่ธนาคาร บริ ษทั ที่ปรึ กษา และ
การจัดการสารสนเทศที่ให้บริ การกับธุ รกิ จค้าปลีก ตลอดจนโรงงานที่ขายสิ นค้าให้กบั ร้านค้าปลี ก การให้
ผูค้ า้ ปลีกเข้าใจความต้องการของผูบ้ ริ โภค เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคผ่านการจัดการซัพ
พลายเชนที่มีประสิ ทธิ ภาพ การจัดการซัพพลายเชนมีส่วนสาคัญต่อความสาเร็ จของร้านค้าปลีก การค้าปลีก
ออนไลน์ซ่ ึ งมักจะประสบปั ญหาเรื่ องการส่ งมอบสิ นค้าให้กบั ลูกค้า
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 ระเบียบวิธีวจิ ัยสาหรับการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน
2 (2-0-6)
Research Methodology for Logistics and Supply Chain Management
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
แนวความคิดของการวิจยั จรรยาบรรณของนักวิจยั ระเบียบวิธีวิจยั เชิงปริ มาณที่นิยมใช้ในการ
จัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน ระเบียบวิธีวิจยั เชิ งคุ ณภาพที่นิยมใช้ในการจัดการโลจิสติกส์ และซัพ
พลายเชน ระเบี ยบวิธี วิจยั แบบผสม กระบวนการทบทวนวรรณกรรม การวิเคราะห์ และวิพ ากษ์วิจารณ์
ผลงานวิจยั ที่มีตีพิมพ์ในวารสารเกี่ยวกับโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
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
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LGM 631 การจาลองรู ปแบบซัพพลายเชน
3 (3-0-9)
Supply Chain Simulation Modeling
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
บทบาทของเครื่ องมื อทางวิท ยาศาสตร์ ในการออกแบบ หรื อปรั บ ปรุ งกิ จกรรมโลจิ ส ติ ก ส์
และซัพพลายเชนการสร้างสถานการณ์จาลองแบบมอนติคาร์โล การจาลองสถานการณ์แบบดีสครี ตอีเว้นท์
การสร้ า งทางเลื อ กในการตัด สิ น ใจ การตัด สิ น ใจเลื อ กที่ เหมาะสมที่ สุ ด การประยุ ก ต์ใ ช้ก ารจ าลอง
สถานการณ์ในการแก้ไขปั ญหาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
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 แบบจาลองการตัดสิ นใจด้ านโลจิสติกส์
3 (3-0-9)
Logistics Decision Modeling
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
แบบจาลองเชิ งคณิ ตศาสตร์ ในการตัดสิ นใจ พื้ นฐานการตัดสิ นใจเชิ งคณิ ตศาสตร์ ตัวแบบดี
เทอร์ มินิสติกส์ และสโตคาสติก การพัฒนาแบบจาลองคณิ ตศาสตร์ แบบจาลองคณิ ตศาสตร์ แบบเส้นตรง
แบบจาลองคณิ ตศาสตร์ แบบเลขจานวนเต็มและเลขฐานสอง แบบจาลองคณิ ตศาสตร์ แบบไม่เป็ นเส้นตรง
การหาผลลัพธ์แบบดีที่สุด รู ปแบบปั ญหาแบบเอ็นพีฮาร์ด ฮิวริ สติกและอัลกอริ ทึม การประยุกต์แบบจาลอง
เพื่อการตัดสิ นใจในปัญหาด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
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 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน 3 (3-0-9)
Information Technology for Logistics and Supply Chain Management
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ความรู ้ พ้ื นฐานเกี่ ยวกับระบบข้อมู ล องค์ประกอบของการไหลของข้อมู ลในงานโลจิ สติ กส์
และซัพ พลายเชน ซอฟต์แ วร์ ด้า นอี อาร์ พี และระบบช่ วยสนับ สนุ น การตัด สิ น ใจในกิ จกรรมหลัก ของ
โลจิสติกส์ เช่น การวางแผนความต้องการ การจัดซื้ อ การบริ หารสิ นค้าคงคลัง และการขนส่ งสิ นค้า ที่มีใช้ใน
โรงงาน คลังสิ นค้า ศูนย์กระจายสิ นค้า ร้านค้าปลี ก ท่าเรื อ และสนามบิน เป็ นต้น ระบบบริ หารคลังสิ นค้า
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เทคโนโลยี RFID โครงสร้ างพื้นฐานระบบสื่ อสารข้อมู ล เช่ น ระบบอีดีไอ และ คลาวด์ คอมพิวติ้ง ระบบ
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ สาหรับงานโลจิสติกส์ เทคโนโลยีในการส่ งข้อมูลทางไกลในงานขนส่ งสิ นค้า ระบบ
การบริ หารงานขนส่ งสิ นค้า ระบบอัตโมมัติในคลังสิ นค้าและการขนส่ งสิ นค้า การใช้เครื่ องมือสื่ อสารแบบ
เคลื่ อ นที่ ไ ร้ ส ายในงานโลจิ ส ติ ก ส์ เทคโนโลยี ส ารสนเทศในอุ ต สาหกรรมการขนส่ ง สิ น ค้า ทางทะเล
เทคโนโลยีส ารสนเทศในกระบวนการศุ ล กากร เทคโนโลยีส ารสนเทศในการขนส่ ง สิ น ค้าทางอากาศ
การบริ ห ารเหตุ ก ารณ์ ที่ ค าดไม่ ถึ ง การพาณิ ช ย์อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ ระหว่างธุ รกิ จกับ ธุ รกิ จ การออกแบบและ
วิเคราะห์ระบบสารสนเทศ
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 การศึกษาความเป็ นไปได้ ทางการเงินและการตัดสิ นใจในซัพพลายเชน 3 (3-0-9)
Financial Feasibility and Decision Making in Supply Chains
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
มูลค่าของเงินและการแลกเปลี่ยน มูลค่าของเงินตามกาลเวลา อัตราส่ วนลด อัตราดอกเบี้ย อัตรา
เงิ นเฟ้ อ แหล่ งของเงิ นทุ น ต้นทุ นเงิ น ทุ น กระแสเงิ นสด การวิเคราะห์ มู ล ค่าปั จจุ บ ัน การวิเคราะห์ มู ล ค่ า
อนาคต การวิเคราะห์ มูลค่าประจาปี การวิเคราะห์ อตั ราผลตอบแทนภายในการวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน
การวิเคราะห์จุดคุม้ ทุน การวิเคราะห์โครงการสาธารณะประโยชน์หรื อโครงการของภาครัฐ การวิเคราะห์
อายุการใช้งานทรัพย์สินเชิงเศรษฐศาสตร์และการวิเคราะห์การเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สิน
ปัญหาการเลือกแบบหลายวัตถุประสงค์ การตัดสิ นใจด้วยการวิเคราะห์เชิ งลาดับขั้น เทคนิ คการ
ตัด สิ น ใจโดยเรี ย งความส าคัญ จากหลายปั จจัย เพื่ อทางเลื อกที่ มี ระยะใกล้ค่ าอุ ด มคติ การวิเคราะห์ แบบ
กิ่งก้านสาขา โปรแกรมคณิ ตศาสตร์ ที่มีหลายวัตถุประสงค์ ตัวแบบและการแก้ปัญหาโปรแกรมเชิงเป้ าหมาย
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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 สั มมนาสาหรับการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน
1 (0-2-3)
Seminar in Logistics and Supply Chain Management
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
สถานการณ์ ปั จจุบนั ทางด้านการจัดการโลจิสติก ส์ และซัพ พลายเชน การประยุก ต์เครื่ องมื อ
วิเคราะห์เชิ งปริ มาณและสถิ ติสาหรับการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนกับปั ญหาจริ งในสถานการณ์
ปั จ จุ บ ัน โดยวิ ท ยากรผู ้ท รงวุ ฒิ ห ลากหลาย พลวัต รการเปลี่ ย นแปลงของการเกิ ด และการพัฒ นาของ
องค์ความรู ้ทางด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนกับสภาพสังคมและอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไป
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 หัวข้ อพิเศษ 1
3 (3-0-9)
Special Topic I
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
หัวข้อที่น่าสนใจต่างๆในการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนในปั จจุบนั ซึ่ งเปิ ดโอกาสให้
ผูส้ อนน าความรู ้ และประสบการณ์ ตรงในการจัดการโลจิ ส ติ ก ส์ และซัพ พลายเชนน ามาเสนอเพื่ อให้
สอดคล้องกับการทาธุ รกิจในปั จจุบนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
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.
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LGM 642 หัวข้ อพิเศษ 2
3 (3-0-9)
Special Topic II
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
หัวข้อที่น่าสนใจต่างๆในการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนในปั จจุบนั ซึ่ งเปิ ดโอกาสให้
ผูส้ อนน าความรู ้ และประสบการณ์ ตรงในการจัดการโลจิ ส ติ ก ส์ และซัพ พลายเชนน ามาเสนอเพื่ อให้
สอดคล้องกับการทาธุ รกิจในปั จจุบนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
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 หัวข้ อพิเศษ 3
3 (3-0-9)
Special Topic III
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
หัวข้อที่น่าสนใจต่างๆในการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนในปั จจุบนั ซึ่ งเปิ ดโอกาสให้
ผูส้ อนน าความรู ้ และประสบการณ์ ตรงในการจัดการโลจิ ส ติ ก ส์ และซัพ พลายเชนน ามาเสนอเพื่ อให้
สอดคล้องกับการทาธุ รกิจในปั จจุบนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
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.

