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227-501  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 
 Logistics and Supply Chain Management 
 การเช่ือมโยงทั่วทั้งโลก แนวคิดโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กล
ยุทธ์โซ่อุปทาน การออกแบบโซ่อุปทาน การวางแผนโซ่อุปทาน การ
ด าเนินงานโลจิสติกส์ในโซ่อุปทาน การบูรณาการโซ่อุปทาน เครื่องมือ
วิเคราะห์ แนวทางและเทคนิคในการปรับปรุงสมรรถนะของโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน ส่วนผสมในโซ่อุปทาน สถานที่ สินค้าคงคลังและการ
ขนส่งโลจิสติกส์ 4.0 การค้าอิเล็กทรอนิกส์ โลจิสติกส์ในบริบทอื่นๆ เช่น 
โลจิสติกส์ในภัยพิบัติ โลจิสติกส์ เพื่อความยั่งยืน เป็นต้น 
 Global connectivity; concept of logistics and 
supply chain; supply chain strategies; supply chain design; 
supply chain planning; logistics operations in supply chain; 
supply chain integration; analysis tools; approaches and 
techniques for improving logistics and supply chain 
performance; supply chain mixes: location, inventory, and 
transportation; logistics 4.0; e-trading; logistics in other 
contexts such humanitarian logistics, healthcare logistics, 
sustainable logistics, etc. 
 
227-502  การวางแผนและออกแบบโครงข่ายการขนส่ง 3(3-0-6) 
 และกระจายสินค้า  

Freight Transportation and Distribution Network  
Planning and Design 

 การวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทาน แบบจ าลองการขนส่งและ
กระจายสินค้า การวิเคราะห์และออกแบบโครงข่ายการขนส่งและ
กระจายสินค้า การวางแผนและวิเคราะห์ศูนย์กระจายสินค้า การ
วิเคราะห์ระบบการกระจายสินค้า การจัดเส้นทางและตารางเวลาส าหรับ
จัดการทรัพยากรในการขนส่งสินค้า การด าเนินงานในการกระจายสินค้า 
 Demand and supply analysis; transportation and 
distribution model; transportation and distribution network 
analysis and design; distribution center planning and analysis; 
distribution system analysis; routing and scheduling for 
transportation resource management; distribution operations 
 
227-503  การวางแผนทรัพยากรทั้งองค์กร 3(3-0-6)
 Enterprise Resource Planning 
 การวางแผนเชิงกลยุทธ์  พื้นฐานของหลักการวางแผน
ทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม ความส าคัญของการรวมระบบ
สารสนเทศในองค์กร ผลกระทบของการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจของ
บริษัท ภาพรวมของโมดูลการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ เทคโนโลยี
การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจส าหรับ
แผนการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน เทคโนโลยีไอโอทีกับการ
วางแผนทรัพยากรทั้งองค์กร 
 Strategic planning; fundamentals of enterprise 
resource planning systems concepts; the importance of 

integrated information systems in an organization; effect of 
ERP on the company; overview of ERP module; ERP 
technology; ERP and logistics and supply chain planning; IOT 
technology for ERP 
 
227-504  การวิเคราะห์เชิงปริมาณในวิศวกรรมโลจิสติกส์ 3(3-0-6)
 และโซ่อุปทาน 
 Quantitative Analysis in Logistics and Supply  
             Chain Engineering 
 ทักษะการวิเคราะห์เชิงปริมาณส าหรับการออกแบบและการ
ตัดสินใจในโซ่อุปทาน วิธีการหาค่าค าตอบที่ดีที่สุด โปรแกรมเชิงเส้น การ
หาค าตอบที่ดีที่สุดของโครงข่าย แผนภาพต้นไม้เพื่อการตัดสินใจ ตัวแบบ
และเทคนิคทางการวิจัย การด าเนินงานส าหรับปญญหาทางโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทาน ปญญหาการจัดเส้นทางการเดินรถ ตัวแบบการก าหนด
ขนาดลอต สินค้าคงคลังแบบพลวัต ระบบสินค้าคงคลังหลายล าดับชั้นทั้ง
แบบสโตแคสติค และดีเทอมินนิสติค 
 Quantitative skills in supply chain design and 
decisions; optimization methodologies; linear programming; 
network optimization; decision trees; operations research 
models and techniques for problems in logistics and supply 
chain include vehicle routing problem; dynamic lot sizing  
inventory models; stochastic and deterministic multi-echelon 
inventory systems 
 
227-505  วิธีวิทยาการวิจัย 1 3(3-0-6)
 Research Methodology I 
 นิยามและประเภทของงานวิจัย งานวิจัยและการแก้ไขปญญหา 
วิธีการนิยมปญญหา วิธีการก าหนดสมมติฐาน การวิเคราะห์สาเหตุ
รากเหง้า เทคนิคส าหรับการทดสอบสมมติฐาน การทดสอบความมี
นัยส าคัญ  การวิ เคราะห์ความแปรปรวน จริยธรรมการวิจัยทาง
วิศวกรรมศาสตร์และจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ผลการวิจัย 
การค้นคว้าจากห้องสมุดและแหล่งอื่นๆ เพื่อหาข้อมูลและความก้าวหน้า
ทางวิชาการ ในหัวข้อทางวิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทานหรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง การเข้าร่วมฟญงและอภิปรายในกิจกรรมสัมมนาของภาควิชา  
 Definition and types of research; research and 
problem solving; problem identification hypothesis 
formulation; root cause analysis; techniques for hypothesis 
testing; significant testing, analysis of variance, ethics for 
conducting and publicizing engineering research, literature 
survey in libraries and other sources to follow the progress in 
topics of interested in logistic engineering and related areas; 
participation in presentation and discussion in department 
seminar 



227-506  วิธีวิทยาการวิจัย 2 3(3-0-6)
 Research Methodology II 
 การออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์การถดถอย จริยธรรม
การวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์และจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่
ผลการวิจัย การค้นคว้าจากห้องสมุดและแหล่งอื่นๆ เพื่อหาข้อมูลและ
ความก้าวหน้าทางวิชาการในหัวข้อทางวิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่
อุปทานหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง การเข้าร่วมฟญงและอภิปรายในกิจกรรม
สัมมนาของภาควิชา 
 Design of experiment, regression analysis, ethics for 
conducting and publicizing engineering research, literature 
survey in libraries and other sources to follow the progress in 
topics of interested in logistic engineering and related areas; 
participation in presentation and discussion in department 
seminar 
 
หมวดวิชาเลือก 
กลุ่มวิชาเลือกด้านวิศวกรรมการขนส่ง (Transport  
Engineering) 

 

227-511  การจัดการการขนส่งหลายรูปแบบ 3(3-0-6)
 Multimodal Transport Management 
 ความส าคัญของการขนส่งสินค้า ลักษณะการให้บริการการ
ขนส่งรูปแบบต่างๆ การจัดการการขนส่งทางบก การจัดการการขนส่ง
ทางน้ า การจัดการการขนส่งทางอากาศ หลักการและแนวทางปฏิบตัิของ
การขนส่งที่ต่อเนื่องหลายรูปแบบ 
 Importance of freight transport; service 
characteristics of different transport modes; land transport 
management; inland water and sea transport management; 
air transport management principles and practices for 
multimodal transport 
 
227-512  การจัดการการขนส่งสินค้าเพื่อความยั่งยืน 3(3-0-6)
 Sustainable Freight Transport Management 
 การจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า การจัดการ
ด้านพลังงานกับการขนส่งสินค้า การจัดการด้านมลพิษของเสียจากการ
ขนส่งสินค้า นโยบายและแนวทางในการจัดการการขนส่งสินค้าเพื่อความ
ยั่งยืน 
 Management of safety in freight transport; 
management of energy in freight transport; management of 
pollution and waste in freight transport 
 
227-513  การวางผังเมืองเพื่อการขนส่งสินค้า 3(3-0-6)
 Urban Planning for Transport 
 ทฤษีและกระบวนการวางผังเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างการ
วางแผนภูมิภาค และเมืองกับการขนส่งสินค้า การพัฒนาระบบการขนส่ง
สินค้ากับการวางแผนภาคและมือง นโยบายการวางแผนผังเมือง เพื่อการ
ขนส่งสินค้าและการน าไปสู่การปฏิบัติ 
 Principles and process for urban planning; 
relationship between regional and urban planning; policy 
and implementation of urban planning for logistics 

 
227-514  หัวข้อพิเศษในวิศวกรรมการขนส่ง 1 3(3-0-6)
 Special Topic in Transport Engineering I 
 หัวข้อที่ร่วมสมัยต่อเหตุการณ์ในวิศวกรรมการขนส่ง 
 Contemporary topics in transport engineering 

 
กลุ่มวิชาเลือกด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer 
Engineering) 
227-521  เทคโนโลยีไอโอทีส าหรับการจัดการโลจิสติกส์ 3(3-0-6) 
 และโซ่อุปทาน   
 Technology for Logistics and Supply Chain  
 Management 
 แน ะน าธุ รกิ จช าญ ฉลาด  แน ะน า เท ค โน โลยี ไอ โอ ที 
ปญญญาประดิษฐ์ อุปกรณ์ชาญฉลาด เช่น จีพีเอส อาร์เอฟไอ ดี เอ็นเอฟซี 
เซ็นเซอร์ คิวอาร์โค้ด เป็นต้น เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กลุ่มเมฆ การ
ประมวลผลแบบเรียลไทม์ส าหรับธุรกิจชาญฉลาด ระบบสิ่งแวดล้อมชาญ
ฉลาด ส าหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน พื้ นฐานการ
ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ ส าหรับระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การ
วิเคราะห์แบบแพร่หลาย การก าจัดความสูญเปล่าในโลจิสติกส์และโซ่
อุปทานด้วยเทคโนโลยีไอโอที 
 Introduction to business intelligent (BI); 
introduction to Internet of Things (IoT) technology; Artificial 
Intelligence focused in Logistics; smart devices such as GPS, 
RFID, NFC, sensor, QR-code and so on; cloud technology; 
real-time operational BI; environmental intelligence for 
logistics and supply chain management; basic big data 
analytics for logistics and supply chain system; pervasive 
analytic; waste reduction in logistics and supply chain thru 
IoT technology 
 
227-522  การจัดการระบบสารสนเทศ 3(3-0-6)
 Information Systems Management  
 ข้อดีของระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลและคลังข้อมูล การ
วิเคราะห์ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและปญญญาประดิษฐ์ การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐาน การประมวลผลแบบ
กลุ่มเมฆ ตัวชี้วัด การวางแผนธุรกิจต่อเนื่อง การสนับสนุนการขยายตัว
ขององค์กร การป้องกันคนและข้อมูล ทิศทางของเทคโนโลยีส าหรับการ
จัดการระบบสารสนเทศโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
 Advantage with IT, databases an data warehouses; 
analysis; decision support system and artificial intelligence; 
electronic commerce; systems development; infrastructure; 
cloud computing; metrics; business continuity planning; 
sustaining the dynamic enterprise; protecting people and 
information; emerging technologies trends for logistics 
management and supply chain information system 
 
227-523  การจัดการคลังข้อมูล 3(3-0-6)
 Data Warehouse Management 
 แนะน าระบบคลังข้อมูลขององค์กร สภาพแวดล้อมของ
คลังข้อมูล คลังข้อมูลและการออกแบบ คลังข้อมูลและโมเดล เทคโนโลยี
ส าหรับคลังข้อมูลในระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การกระจาย
คลังข้อมูล คลังข้อมูลและเว็บ การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจและ
คลังข้อมูล งานประยุกต์ส าหรับคลังข้อมูลในการจัดระบบโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทาน 
 Introduction to data warehouses system and the 
value to the organization; data warehouse environment; data 
warehouse and design; data warehouse and model; 
technology for data warehouse in logistics and supply chain; 
distributed data warehouse; data warehouse and web; ERP 



and data warehouse; application of data warehouse in 
logistics and supply chain management 
 
227-524  การท าเหมืองข้อมูล 3(3-0-6)
 Data Mining  
 แนะน าการท าเหมืองข้อมูล กระบวนการท าเหมืองข้อมูล 
วิธีการท าเหมืองข้อมูล  การเตรียมข้อมูลส าหรับการท าเหมือง 
คณิตศาสตร์ของการท าเหมืองข้อมูล เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล การ
สืบค้นข้อมูล โมเดลการท านาย การจัดการโปรเจ็ค การท าเหมืองข้อมูล
ในระบบขนส่งและโลจิสติกส์ 
 Introduction to data mining; data mining process; 
data mining method; preparing data for mining; mathematics 
of data mining; data mining techniques; knowledge 
discovery; predictive model; project management; data 
mining in transportation and logistics 

 
227-525  เทคโนโลยีสารสนเทศในโลจิสติกส์และ  3(3-0-6) 
 และโซ่อุปทาน 
 Information Technology in Logistics and Supply 
 Chain 
 แนะน าเทคโนโลยีส าหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
แนะน าอาร์เอฟไอดี การออกแบบระบบอาร์เอฟไอดี ความปลอดภัยและ
ความเป็นส่วนตัวของอาร์เอฟไอดี กรณี ศึกษาอาร์เอฟไอดีส าหรับ          
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การติดตามงานและการส่งคืน แนะน าเครือข่าย
เซนเซอร์ไร้สายส าหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน แนะน า
เทคโนโลยีจีพีเอสส าหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน แนะน า
อุปกรณ์พกพาและโปรแกรมประยกุต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ส าหรับการ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน งานประยุกต์ส าหรับระบบการขนส่ง 
คลังสินค้า เส้นทางรถไฟ และระบบติดตามรถ 
 Introduction to technologies for  logistics and 
supply chain management; introduction to RFID; RFID system 
design; RFID security and privacy; case studies of RFID in 
logistics and supply chain; work-in-progress tracking; and 
returnable assest tracking; introduce wireless sensor 
networks (WSNs) for logistics and supply chain management; 
introduce GPS technology for logistics and supply chain 
management; introduce portable device and mobile 
applications for logistics and supply chain management; 
applications: transportation system, warehousing, railroad car 
tracking 
 
227-526  หัวข้อพิเศษในวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 3(3-0-6)
 Special Topic in Computer Engineering I  
 หัวข้อที่ร่วมสมัยต่อเหตุการณ์ในวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 Contemporary topics in computer engineering 
 
กลุ่มวิชาเลือกด้านวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial  
Engineering) 
227-531  การพยากรณ์และระบบสินค้าคงคลัง 3(3-0-6)
 Forecasting and Inventory System  
 พื้นฐานทางสถิติส าหรบการพยากรณ์ เทคนิคการพยากรณ์
อุปสงค์ การวิเคราะห์การถดถอย วิธีการปรับเรียบเอกซ์โปเนนเซียล ตัว
แบบสินค้าคงคลังแบบดีเทอมินนิสติค ตัวแบบสินค้าคงคลังแบบสโต   
แคสติค ตัวแบบส าหรับการจัดซ้ือและจัดหา 

 Statistics background for forecasting; demand 
forecasting techniques; regression analysis; exponential 
smoothing methods; autoregressive integrated moving 
(ARIMA) models; transfer functions and intervention models; 
inventory theory and control; deterministic inventory model; 
stochastic inventory model; modes of sourcing and 
procurement 
 
227-532  ลีนโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6)
 Lean Logistics and Supply Chain  
 แนะน าความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลีนส าหรับโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน ความหมายของความสูญเปล่าในโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทาน 
เครื่องมือพื้นฐานของลีน เครื่องมือชั้นสูงของลีน ระบบทันเวลา (JIT) 
ในโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คลังสินค้าแบบลีน การกระจายสินค้าแบบ
ลีน ลีนส าหรับโซ่อุปทานทั่วโลก ตัวชี้วัดและการวัด นวัตกรรมในลีน     
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
 Introduction to Lean for logistics and supply chain; 
meaning of wastes in logistics and supply chain; basic lean 
tools; advanced lean tools, just-in-time system (JIT) in 
logistics and supply chain; lean warehouse; lean distribution; 
lean for global supply chain; metrics and measurements; 
innovation in lean logistics and supply chain 

  
 

227-533  คลังสินค้าและระบบการขนถ่าย 3(3-0-6)
 Warehouse and Material Handling System 
 ความส า คัญ ของคลั งสิ น ค้ าใน โซ่อุ ปทาน  การจั ดท า
รายละเอียดของกิจกรรมในคลังสินค้า การด าเนินงานในคลังสินค้า การ
วิเคราะห์สมรรถนะคลังสินค้า ระบบคอมพิวเตอร์ในการด าเนินงาน
คลังสินค้า ระบบอัตโนมัติในการด าเนินงานคลังสินค้า ระบบการขนถ่าย
วัสดุในคลังสินค้า การวางผังคลังสินค้า 
 Importance of warehouse in supply chain; 
warehouse activity profiling; warehouse operations; 
warehouse performance analysis; computerizing warehouse 
operations; mechanizing warehouse operations; material 
handling system in warehouse; warehouse layout 
 
227-534  การจ าลองด้วยคอมพิวเตอร์และการหา 3(3-0-6) 
 ค าตอบที่ดีที่สุด   
 Computer Simulation and Optimization 
 ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน พลวัตของระบบ ชนิดของการ
จ าลอง การจ าลองเหตุการณ์ไม่ต่อเนื่อง การรวมรวมข้อมูลและการ
วิ เคราะห์  การสร้างตัวแบบ การทวนสอบและการยืนยันความ
สมเหตุสมผลของตัวแบบ การวิเคราะห์ผลลัพธ์จากการจ าลอง การ
จ าลองและการหาค าตอบที่ดีที่สุด กรณีศึกษาของการจ าลองและการหา
ค าตอบที่ดีที่สุดในปญญหาโลจิสติกส์โซ่อุปทาน 
 Logistics and supply chain system; system 
dynamics; types of simulation; discrete-event simulation; 
data collection and analysis; model building; model 
verification and validation; simulation output analysis; 
simulation optimization; case studies of simulation and 
optimization in real world logistics and supply chain 
problems 
 
 
 



227-535  เศรษศาสตร์วิศวกรรมส าหรับโลจิสติกส์และ 3(3-0-6) 
 โซ่อุปทาน   
 Engineering Economic for Logistics and Supply  
 Chain 
 ระบบฐานข้อมูลด้านบัญชีและวิศวกรรม การประยุกต์ใช้
วิธีการหาค่าที่เหมาะสมและวิธีทางคณิตศาสตร์ชั้นสูงเพื่อการวิเคราะห์
แบบจ าลองด้านเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อ
การตัดสินใจภายใต้ความแน่นอนและความไม่แน่นอน แนวคิดด้านต้นทุน
ส าหรับการตัดสินใจ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนและก าไร 
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
 Accounting and engineering information system; 
applications of optimization techniques and advanced 
mathematical methods for analyzing engineering economic 
models; applied quantitative procedures for decision making 
under certainty and uncertainty; cost concepts for decision 
making; cost and profit relationship analysis; project 
feasibility analysis 
 
227-536  การจัดการคุณภาพโซ่อุปทาน 3(3-0-6)
 Supply Chain Quality Management 
 วิวัฒนาการของคุณภาพ ทฤษฎีคุณภาพ แนวความคิดการ
ประกันคุณภาพ การบริหารคุณภาพกับการประกันคุณภาพ การจัดการ
โซ่อุปทานกับการประกันคุณภาพ แนวความคิดเกี่ยวกับลูกค้าและเสียง
ของลูกค้า การท าความเข้าใจกับเสียงของลูกค้า การประกันคุณภาพ
กิจกรรมโลจิสติกส์ในงานโซ่อุปทาน เทคนิคทางสถิติส าหรับการประกัน
คุณภาพในงานโซ่อุปทาน 
 Evolution of quality; theory; concept of quality 
assurance; quality management and quality assurance; 
supply chain management and quality assurance; customer 
concept and voice of customer; understanding voice 
customer; quality assurance for logistics activities in supply 
chain; statistical techniques for quality for quality assurance 
in supply chain 
 
227-537  วิทยาการหุ่นยนต์และระบบขนถ่ายอัตโนมัติ 3(3-0-6) 
 Robotics and Automated Material Handling  
 System   
 หลักการออกแบบระบบการขนถ่ายอัตโนมัติ ระบบควบคุม
อัตโนมัติ ระบบเซนเซอร์และคุณภาพ ระบบขนถ่ายอัตโนมัติ เช่น 
พาหนะเคลื่อนที่อัตโนมัติ พาหนะคัดแยกและขนย้าย เป็นต้น เทคโนโลยี
ระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติส าหรับปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ เช่น ระบบ
หุ่นยนต์จัดเรียง หยิบสินค้า และบรรจุสินค้า ระบบหุ่นยนต์ทาง
การแพทย์ ระบบจัดเก็บอัตโนมัติ ระบบสายพานล าเลียงอัตโนมัติ 
 Principles of automated material handling systems 
design; automatic control system; sensor and vision systems; 
automated material handling systems; such as automated 
guided vehicle (AGV), sorting transfer vehicle (STV), etc.; 
robotics systems technology for logistics operations such 
packaging, picking and palletizing robotic system; medical 
robotic system; automated storage and retrieval system 
(AS/RS); automatic conveyor system 
 
 
 
 

227-538  หัวข้อพิเศษในวิศวกรรมอุตสาหการ 1 3(3-0-6) 
 Special Topic in Industrial Engineering I  
 หัวข้อที่ร่วมสมัยต่อเหตุการณ์ในวิศวกรรมอุตสาหการ 
 Contemporary topics in industrial engineering 
 
กลุ่มวิชาเลือกด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพ่ือสุขภาพ 
227-541  การจัดการโลจิสติกส์ในโรงพยาบาล 3(3-0-6)
 Hospital Logistics Management 
 การเปลี่ยนแปลงของภาคบริการดูแลสุขภาพ คุณภาพ ต้นทุน 
และประสิทธิภาพในการจัดการในโรงพยาบาล ระบบโรงพยาบาล 
ระบบโลจิสติกส์ การบูรณาการระบบโรงพยาบาลและระบบโลจิสติกส์ 
การจัดการโลจิสติกส์ในโรงพยาบาล ประกอบด้วย การวางแผน          
โลจิสติกส์  การควบคุมโลจิสติกส์ และการปรับปรุงโลจิสติกส์ 
 Changes in healthcare service sector; quality, cost, 
and efficiency in hospital management; hospital system; 
logistics system; integration of hospital system and logistics 
system; hospital logistics management including logistic 
planning, logistics control and logistics improvement 
 
227-542  การจัดการโซ่อุปทานในภาคบริการดูแลสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Supply Chain Management in Healthcare Service  
 Sector 
 ความพึงพอใจของลูกค้า คุณภาพ ต้นทุน และก าหนดส่งมอบ 
ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ ระบบโซ่อุปทานในภาคบริการ
ดูแลสุขภาพ ประกอบด้วย ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ผู้ผลิตเครื่องมือ
และผลิตภัณฑ์ ทางการแพทย์  ผู้ ผลิตยา เป็ นต้น  การปรับปรุง
ประสิทธิภาพกระบวนการทางธุรกิจ ต้นทุนฐานกิจกรรมตามเวลา การ
ออกแบบและระบบบูรณาการโซ่อุปทาน ประกอบด้วย การก าหนดสถาน
ที่ตั้ง สินค้าคงคลังและคลังสินค้า การขนส่ง การสร้างความร่วมมือในโซ่
อุปทาน การจัดจ้างภายนอก ความต่อเนื่องทางบริการด้านสุขภาพ
ภายใต้ภาวะการหยุดชะงัก วิกฤติ และความเสี่ยง เทคโนโลยีดิจิตอลใน
การดูแลสุขภาพ 
 Customer satisfaction; quality, cost, and delivery, 
business competitiveness; supply chain system in healthcare 
service sector including logistics service providers, medical 
equipment and product manufacturers, pharmaceutical 
manufacturers, etc.; business process efficiency 
improvement; time driven activity based costing; integrated 
supply chain system design including location selection, 
inventory and warehouse, transportation; supply chain 
cooperation; outsourcing healthcare service continuity under 
disruption, crisis, and risk; digital technology in healthcare 
 
227-543  โลจสิติกส์ส าหรับการดูแลสุขภาพที่บ้าน 3(3-0-6)
 Homecare Logistics 
 การเปลี่ยนแปลงของภาคบริการดูแลสุขภาพ แนวโน้มของ
ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ ความจ าเป็นของการดูแลสุขภาพที่บ้าน ความ
ต้องการของผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ การพัฒนาแนวคิดโลจิสติกส์และ
รูปแบบของความร่วมมือระหว่างบริการของการพยาบาล บริการของผู้
จัดหาด้านโลจิสติกส์ บริการของผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีก การออกแบบและ
ระบบโลจิสติกส์การดูแลสุขภาพที่บ้าน 
 Changes in healthcare service sector; trend of 
chronic patients and senior citizens; needs of homecare 
logistics; requirements of chronic patients and senior citizens; 
developing of logistics concepts and models of cooperation 



between nursing service, logistics provider, wholesaler, and 
retailer; homecare logistics system design 
 
227-544  หัวข้อพิเศษในโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 
 เพื่อสุขภาพ 1   
 Special Topic in Healthcare Logistics and Supply  
 Chain I 
 หัวข้อที่ร่วมสมัยต่อเหตุการณ์ในโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อ
สุขภาพ 
 Contemporary topics in healthcare logistics and 
supply chain 
 
กลุ่มวิชาเลือกด้านพาณิชย์นาวี (Maritime Business) 
227-551  ธุรกิจพาณิชย์นาวี 3(3-0-6) 
 Shipping Business  
 ประวัติศาสตร์การเดินเรือ อุปสงค์และอุปทานของการบริการ
ขนส่งทางเรือ บทบาทของรัฐบาล โครงสร้างธุรกิจและสถาบันที่ส าคัญ 
การตัดสินใจลงทุน บทบาทและผลกระทบขององค์การธุรกิจนานาชาติ
ต่อการขนส่งทางเรือ ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว
ทางทะเลเพื่อการอ านวยความสะดวกทางการค้า 
 History of navigation; demand and supply of 
shipping business; roles of government; the structure of 
shipping company and concerned institute; investment 
aspects of shipping management; the roles of international 
organization and factors influencing of shipping business; 
maritime national single window for trade facilitation 
 
227-552  การจัดการการเดินเรือพาณิชย์ 3(3-0-6) 
 Commercial Marine Management  
 ภาพรวมธุรกิจขนส่งทางทะเล การจัดองค์กรกิจการขนส่งทาง
ทะเล การบริหารค่าใช้จ่ายทางเรือ กลยุทธ์การบริหารธุรกิจเรือประจ า
เส้นทาง การก าหนดเส้นทางการเดินเรือ เทคโนโลยีส าหรับอุตสาหกรรม
เดินเรือ การตลาดและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ หน่วยงานใน
ประเทศและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์นาวี 
 Overview of merchant marine business; 
organization of merchant marine business; cost of shipping 
management; liner business strategic management; shipping 
route planning; technology for shipping industries; marketing 
and international policies; domestic and international 
organization related shipping business 
 
227-553  การจัดการระวางสินค้า 3(3-0-6) 
 Cargo Management 

การขนส่งกับกิจกรรมโลจิสติกส์ ลักษณะทั่วไปของการขนส่ง 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้า ประเภทสินค้า การบรรจุภัณฑ์ ระบบการ
ขนส่งที่เกี่ยวข้องกับการบริหารระวางสินค้า ต้นทุนและการตั้งราคางาน
ขนส่ง กฎระเบียบการบริหารระวางสินค้าในระบบคอนเทนเนอร์ การ
ปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า เครื่องมือและอุปกรณ์ภายในคลังสินค้า 
กรณีศึกษาของบริษัทและโลจิสติกส์กับสิ่งแวดล้อม 
 Transportation and logistics activities; general 
features of transportation; principles of cargoes; cargo 
categories; packaging; transportation modes related to cargo 
management; costs and transport pricing; regulations in 
container cargo management; operation in warehouse; topics 

and equipment in warehouse; case studies; logistics and 
environments 
 
227-554  การจัดการท่าเรือและการด าเนินงาน 3(3-0-6) 
 Port Management and Operation 
 ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของท่าเรือ ประเภทท่าเรือ การ
บริหารท่าเรือ การวางแผน การจัดองค์กร การด าเนินการจัดการที่
เกี่ยวกับสินค้า   คลังสินค้า   อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในกิจกรรมของท่าเรือ  
ค่าธรรมเนียม รายรับต่างๆ จากการด าเนินการท่าเรือ การตลาดท่าเรือ 
การพัฒนาท่าเรือ เทคโนโลยีที่ใช้ในท่าเรือ ระบบสารสนเทศของท่าเรือ 
การักษาสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันมลภาวะเป็นพิษจากการด าเนิน
กิจการท่าเรือ 
 Importance and objectives of port; types of port, 
port management, planning, organization management, cargo 
operation; warehouse; facilities; port charge, port revenue, 
port development, port marketing; technology in port; 
management information system for port; environment 
protection; port pollution management from operational port 
 
227-555  หัวข้อพิเศษในพาณิชย์นาวี 1 3(3-0-6)
 Special Topic in Maritime Business I 
 หัวข้อที่ร่วมสมัยต่อเหตุการณ์ในพาณิชย์นาวี  
 Contemporary topics in maritime business 
 
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 
227-561  วิทยานิพนธ์                                       36(0-108-0) 
 Thesis   
 การศึกษาวิจัยของนักศึกษาในเนื้อหาวิชาทางวิศวกรรม      
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ภายใต้การดูแลและการแนะน าของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 Research study on the topic of logistics and supply 
chain engineering under supervision of a thesis advisory 
committee 
 
227-562  วิทยานิพนธ์                                       18(0-54-0) 
 Thesis   
 การศึกษาวิจัยของนักศึกษาในเนื้อหาวิชาทางวิศวกรรม      
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ภายใต้การดูแลและการแนะน าของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 Research study on the topic of logistics and supply 
chain engineering under supervision of a thesis advisory 
committee 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


