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ปรัชญาของหลกัสูตร 
สร้างบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถทั้งดา้นวิศวกรรมและดา้นการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม มี
ความคิดเชิงระบบ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีจรรยาบรรณในสายวิชาชีพ สามารถติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี มี
ความต่ืนตวัในการติดตามความรู้และเทคโนโลยีในแขนงการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานท่ีเปล่ียนแปลงก้าวหน้าอยู่
ตลอดเวลา รวมทั้ งมีความคิดริเร่ิม คิดเป็น ท าเป็น สามารถบูรณาการความรู้ท่ีไดเ้รียนมาใชป้ระโยชน์เพ่ือตอบสนองต่อการ
พฒันาประเทศชาติตามยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO 1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีวนิยั มีความรับผิดชอบ และมีจรรยาบรรณของวชิาชีพ 
PLO 2 มีความรู้และสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ในศาสตร์ทางสาขาวชิาวศิวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
PLO 3   สามารถวเิคราะห์ สงัเคราะห์ และบูรณาการในศาสตร์ทางสาขาวชิาวศิวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เพ่ือแกปั้ญหา

ไดอ้ยา่งมีประะสิทธิผล 
PLO 4  สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดใ้นฐานะผูน้ าหรือสมาชิกท่ีดี 
PLO 5  สามารถวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม 



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  36 หน่วยกติ 

1. หมวดวชิาบังคบั  12 หน่วยกติ 

227-501   การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 
    Logistics and Supply Chain Management 
227-502   การวางแผนและออกแบบโครงข่ายการขนส่งและกระจายสินคา้ 3(3-0-6) 
    Freight Transportation and Distribution Network Planning and Design 
227-503   การวางแผนทรัพยากรทั้งองคก์ร          3(3-0-6)         
    Enterprise Resource Planning  
227-504   การวเิคราะห์เชิงปริมาณในวิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  3(3-0-6) 
    Quantitative Analysis in Logistics and Supply Chain Engineering 
227-505* วธีิวทิยาการวจิยั  1           3(3-0-6) 
    Research Methodology I 
227-506* วธีิวทิยาการวจิยั  2           3(3-0-6) 
    Research Methodology II 
 
หมายเหตุ (*) เป็นรายวชิาท่ีบงัคบัเรียนส าหรับนกัศึกษาทุกคนโดยไม่นบัหน่วยกิต 
 

2. หมวดวชิาเลือก  6 หน่วยกติ 

 
กลุ่มวชิาเลือกด้านวศิวกรรมการขนส่ง (Transport Engineering) 
227-511 การจดัการการขนส่งหลายรูปแบบ  3(3-0-6) 
 Multimodal Transport Management 
227-512 การจดัการการขนส่งสินคา้เพ่ือความยัง่ยนื  3(3-0-6) 
 Sustainable Freight Transport Management 
227-513 การวางผงัเมืองเพ่ือการขนส่งสินคา้  3(3-0-6) 
 Urban Planning for Transport 
227-514 หวัขอ้พิเศษในวศิวกรรมการขนส่ง 1  3(3-0-6) 
 Special Topic in Transport Engineering I  
 
กลุ่มวชิาเลือกด้านวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ (Computer Engineering) 
227-521 เทคโนโลยไีอโอทีส าหรับการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 
 IoT Technology for Logistics and Supply Chain Management  
227-522 การจดัการระบบสารสนเทศ  3(3-0-6) 
 Information Systems Management 
227-523 การจดัการคลงัขอ้มูล  3(3-0-6) 

  Data Warehouse Management 



227-524 การท าเหมืองขอ้มูล  3(3-0-6) 
 Data Mining 
227-525 เทคโนโลยสีารสนเทศในโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 
 Information Technology in Logistics and Supply Chain 
227-526 หวัขอ้พิเศษในวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 1  3(3-0-6) 
 Special Topic in Computer Engineering I 
 
กลุ่มวชิาเลือกด้านวศิวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering) 
227-531 การพยากรณ์และระบบสินคา้คงคลงั  3(3-0-6) 
 Forecasting and Inventory System 
227-532 ลีนโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  3(3-0-6) 
 Lean Logistics and Supply Chain 
227-533 คลงัสินคา้และระบบการขนถ่ายวสัดุ  3(3-0-6) 
 Warehouse and Material Handling System 
227-534 การจ าลองดว้ยคอมพิวเตอร์และการหาค าตอบท่ีดีท่ีสุด  3(3-0-6) 
 Computer Simulation and Optimization 
227-535 เศรษฐศาสตร์วศิวกรรมส าหรับโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  3(3-0-6) 
 Engineering Economic for Logistics and Supply Chain 
227-536 การจดัการคุณภาพโซ่อุปทาน  3(3-0-6) 
 Supply Chain Quality Management 
227-537 วทิยาการหุ่นยนตแ์ละระบบขนถ่ายอตัโนมติั  3(3-0-6) 
 Robotics and Automated Material Handling Systems 
227-538 หวัขอ้พิเศษในวศิวกรรมอุตสาหการ 1  3(3-0-6) 
 Special Topic in Industrial Engineering I 
 
กลุ่มวชิาเลือกด้านโลจสิตกิส์และโซ่อุปทานเพ่ือสุขภาพ (Healthcare Logistics and Supply Chain) 
227-541 การจดัการโลจิสติกส์ในโรงพยาบาล  3(3-0-6) 
 Hospital Logistics Management  
227-542 การจดัการโซ่อุปทานในภาคบริการดูแลสุขภาพ  3(3-0-6) 
 Supply Chain Management in Healthcare Service Sector 
227-543 โลจิสติกส์ส าหรับการดูแลสุขภาพท่ีบา้น  3(3-0-6) 
 Homecare Logistics 
227-544 หวัขอ้พิเศษในโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพ่ือสุขภาพ 1  3(3-0-6) 
 Special Topic in Healthcare Logistics and Supply Chain I 
 



กลุ่มวชิาเลือกด้านพาณิชย์นาว ี (Maritime Business) 
227-551 ธุรกิจพาณิชยน์าว ี  3(3-0-6) 
 Shipping Business 
227-552 การจดัการการเดินเรือพาณิชย ์  3(3-0-6) 
 Commercial Marine Management 
227-553 การจดัการระวางสินคา้  3(3-0-6) 
 Cargo Management 
227-554 การจดัการท่าเรือและการด าเนินงาน  3(3-0-6) 
 Port Management and Operation 
227-555 หวัขอ้พิเศษในพาณิชยน์าว ี1  3(3-0-6) 
 Special Topic in Maritime Business I 
 
หมายเหตุ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท า
วทิยานิพนธ์ได ้โดยความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
 

3. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์  18 หน่วยกติ 

227-561 วทิยานิพนธ์  36 (0-108-0) 
                Thesis 
227-562 วทิยานิพนธ์  18 (0-54-0) 
 Thesis 
 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

แผน  ก 1 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
227-561 วทิยานิพนธ์ 9(0-108-0) 
227-505 วธีิวทิยาการวจิยั  1 3(3-0-6) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
227-561 วทิยานิพนธ์ 9(0-108-0) 
227-506 วธีิวทิยาการวจิยั  2 3(3-0-6) 
 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
227-561 วทิยานิพนธ์ 9(0-108-0) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
227-561 วทิยานิพนธ์ 9(0-108-0) 
 
 



แผน  ก 2 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
227-501   การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 
227-503   การวางแผนทรัพยากรทั้งองคก์ร           3(3-0-6)         
227-505 วธีิวทิยาการวจิยั  1 3(3-0-6) 
227-xxx วชิาเลือก 3(3-0-6) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
227-502   การวางแผนและออกแบบโครงข่ายการขนส่งและกระจายสินคา้ 3(3-0-6) 
227-504   การวเิคราะห์เชิงปริมาณในวศิวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน   3(3-0-6) 
227-506* วธีิวทิยาการวจิยั  2           3(3-0-6) 
227-562 วทิยานิพนธ์ 6(0-54-0)  

 
ปีที ่2 

ภาคการศึกษาที ่1 
227-xxx วชิาเลือก 3(3-0-6) 
227-562 วทิยานิพนธ์ 6(0-54-0) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
227-562 วทิยานิพนธ์ 6(0-54-0) 
 
 
 
 
  
 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

ระดบัปริญญาโท 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO 1 : มคุีณธรรม จริยธรรม มวีนิัย มคีวามรับผดิชอบ และมจีรรยาบรรณของวชิาชีพ 
1.1) สามารถปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ซ่ือสตัยสุ์จริต 
1.2) สามารถแสดงออกถึงความมี 
ระ เบี ยบ วินั ย  ต รงต่ อ เวล า  แล ะ
รับผิดชอบต่อตนเองและหมู่คณะ 
1.3) ตระหนักถึงความมีจรรยาบรรณ
ทางวชิาการและวชิาชีพ 

1) ปลู ก ฝั งค วาม รับ ผิ ดชอบ  ความ มี
คุณธรรม จริยธรรม และซ่ือสตัยสุ์จริต
2) ก าหนดให้เป็นค่านิยม เพ่ือให้นกัศึกษา
ยดึมัน่ความมีระเบียบวนิยั ตรงต่อเวลา
3) มอบหมายให้ท างานเป็นกลุ่ม เพ่ือฝึก
ความรับผิดชอบต่อตนเองและหมู่คณะ
4) ปลูกฝังความมีจรรยาบรรณทางวชิาการ
และวชิาชีพ

1) ประเมินจากพฤติกรรมในการสอบ
และงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
2 ) ป ระ เมิ น ก ารป ฏิ บั ติ ต น ข อ ง
นักศึกษา ท่ีเป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลยัเช่น การเขา้ชั้นเรียน การ
แต่งกาย การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลกัสูตร
3) ประเมินพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียน
การส่งงานท่ีมอบหมายตรงตามเวลาท่ี
ก าหนด
4) ประเมินความรับผิดชอบในหน้าท่ี
ท่ีไดรั้บมอบหมาย
5) การประเมินจากความซ่ือสัตย์
สุจริตในการสอบและงานท่ีได้รับ
มอบหมาย

PLO 2 : มคีวามรู้และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในศาสตร์ทางสาขาวชิาวศิวกรรมโลจสิตกิส์และโซ่อุปทานได้อย่างเหมาะสม 

2.1) สามารถอธิบายและยกตัวอย่าง
ในเน้ือหาสาระหลักและทฤษฎี ท่ี
ส าคญัในวิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน 
2.2) สามารถประยุกต์ความรู้และ
ความ เข้ าใจม าใช้แก้ ปั ญ ห าด้าน
วศิวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

1) การจดักระบวนการเรียนการสอนในชั้น
เรียนท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดป้ฏิบติัจริง เช่น
เกมส์จ าลอง
2) การมอบหมายงานตามหัวขอ้บทเรียน
กรณีศึกษา บทความวิจยัเพื่อน าเสนอและ
แลกเปล่ียนกบัผูส้อนและ  ผูร่้วมชั้นเรียน
3) การจดักระบวนการเรียนการสอนให้มี
การเรียนรู้จากปัญหาหรือสถานการณ์จริง
เช่น การดูงาน การบรรยายโดยผูเ้ช่ียวชาญ
จากอุตสาหกรรม การรับกรณีศึกษาจาก
อุตสาหกรรม
4) การจัดให้ มีการสืบค้นและรายงาน
ความกา้วหนา้ในศาสตร์ทางวศิวกรรม
โลจิสติกส์และโซ่อุปทานในรายวชิา
ท่ีศึกษา

1) การทดสอบยอ่ย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลาย
ภาคเรียน
3) การน าเสนอหนา้ชั้นเรียน
4) การอภิปรายกลุ่ม



 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล (ต่อ) 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO 3 : สามารถวเิคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการในศาสตร์ทางสาขาวชิาวศิวกรรมโลจสิตกิส์และโซ่อุปทาน เพ่ือแก้ปัญหา
ได้อย่างมปีระะสิทธิผล 
3.1) สามารถวางแผน ก าหนดกรอบ 
แนวคิดและวิธีการด าเนินการในการ
ท าวจิยัอยา่งเป็นระบบ 
3.2) สามารถวิเคราะห์ จ าแนก และ
พิจารณาใช้ความรู้และเคร่ืองมือทาง
วิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ในการแก้ปัญหาในงานวิจัยอย่างมี
ประสิทธิผล 
3.3) สามารถเสนอแนะวิธีการแก้ไข
ปัญหาท่ีมีความซบัซ้อนในวิชาชีพได้
ดว้ยตนเอง 
3 .4 )  ส า ม า ร ถ ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ
เปล่ียนแปลงจากองค์ความรู้เดิมเป็น
องค์ความรู้ใหม่  ได้อย่างเหมาะสม
กบัปัญหา 

1) การจัดให้ มีวิชาวิ ธีวิทยาการวิจัย ท่ี
สนับสนุนให้เกิดความเขา้ใจในกระบวน 
การแกปั้ญหาในงานวจิยัอยา่งเป็น  ระบบ 
2) การจัดกระบวนการเรียนการสอนโดย
เน้นการคิด วิเคราะห์ และแก ้ปัญหาอยา่ง
เป็นระบบ ในทุกรายวชิา 
3) การก าหนดให้นักศึกษาสอบโครงร่าง
วิ ท ย า นิ พ น ธ์  ส อ บ ค ว าม ก้ า ว ห น้ า
วทิยานิพนธ์ และเขา้ร่วมรับฟังการรายงาน
ความกา้วหนา้ทุกภาคการ ศึกษา 
4) การจดักระบวนการเรียนการสอนให้มี
การเรียนรู้จากปัญหาหรือสถานการณ์จริง 
เช่น การดูงาน การบรรยายโดยผูเ้ช่ียวชาญ
จากอุตสาหกรรม การรับกรณีศึกษาจาก
อุตสาหกรรม 
5 ) ก าร จัด ให้ มี กิ จ ก ร รม ก าร สื บ ค้น 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ในการพัฒนาองค์
ความรู้และความกา้วหนา้ในสาขาวชิาชีพ 
5) การท าวิท ยานิพน ธ์ ท่ี มีการสืบค้น 
ทดลอง วิ เคราะห์  และบูรณาการเพื่ อ
แก้ปัญหาในงานวิจัย รวมทั้ งสังเคราะห์
และพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ 

1) การประเมินจากงานท่ีมอบหมาย
ในรายวชิา 
2) การประเมินจากการรายงานและ
การน าเสนองานของแต่ละรายวชิา 
3) การประเมินจากการรายงานการดู
งาน กรณีศึกษาของอุตสาหกรรม 
4) การประเมินจากการสอบโครงร่าง
วิ ท ย า นิ พ น ธ์  ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า
วิ ท ย า นิ พ น ธ์  ก ารส อบ ป้ อ งกั น
วิทยานิพนธ์และการเขียนผลงานทาง
วชิาการลงในวารสารทางวชิาการ 
 

PLO 4 : สามารถท างานร่วมกบัผู้อ่ืนได้ในฐานะผู้น าหรือสมาชิกทีด่ ี
4.1) สามารถแสดงออกถึงความ
รับผิดชอบในการด าเนินงานของ
ตนเองและร่วมมือท างานกับผู ้อ่ืน
อยา่งเตม็ท่ี 
4.2) สามารถแสดงออกถึงทกัษะการ
เป็นผูน้ าและผูต้ามไดอ้ยา่งเหมาะสม
ตามโอกาสและสถานการณ์ เพื่ อ
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างาน
ของกลุ่ม 

1) การสอดแทรกเร่ืองความรับผิดชอบ 
การมีมนุษยสัมพนัธ์ การเขา้ใจวฒันธรรม
ขององคก์ร ฯลฯ ในรายวชิาต่าง ๆ 
2) การมอบหมายงานเป็นกลุ่มและงานท่ี
ตอ้งมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
3) การสอดแทรกเร่ืองภาวะผู ้น า การ
ท างานเป็นทีม การมีมนุษยสัมพนัธ์ ฯลฯ 
ในรายวชิาต่าง ๆ 
 

1) การประเมินความสม ่าเสมอการเขา้
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
2) การประเมินความรับผิดชอบใน
งาน ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
3) การสั งเกตพฤติกรรมและการ  
แสดงออกของนัก ศึกษาขณะท า
กิจกรรมกลุ่ม 
4) การประเมินโดยเพ่ือนร่วมชั้น 
 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล (ต่อ) 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO 5 : สามารถวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

5.1) สามารถคัดกรองข้อมูลทาง 
คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อน ามาใช ้ใน
การศึกษาคน้ควา้ปัญหา สรุปปัญหา
และเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้าน
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทาน 
5.2)  ส า ม า ร ถ ส่ื อ ส า ร อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับ
บุ ค คลก ลุ่ มต่ างๆ  ทั้ ง ใน วงก าร
วชิาการและวชิาชีพ 
5.3)  ส า ม า ร ถ ใ ช้ เท ค โ น โ ล ยี
ส ารสน เท ศ ใน การ สื บ ค้น  เก็ บ
รวบรวมขอ้มูลและส่ือสารไดอ้ยา่งมี
ประสิท ธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ 
5.4) สามารถใชภ้าษาองักฤษเพื่อการ
ค้น คว้าและการ ส่ื อส ารได้ต าม
มาตรฐาน  ท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

1) การจัดประสบการณ์ การเรียน รู้ ท่ี
ส่งเสริมให้ผู ้เรียน เลือกใช้เทคนิคทาง
คณิตศาสตร์และสถิติ  
2) การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการฝึก
ทักษะการส่ือสารทั้ งการพูด การฟัง การ
เขียน  ในระหว่างผู ้ เรียน  ผู ้สอน  และ
ผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 
3) การจดัประสบการณ์ให้ผูเ้รียนเลือกใช้
และน าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการส่ือสารท่ีหลากหลาย
และเหมาะสม 
4) การจัดประสบการณ์ การ เรี ยน รู้ ท่ี
ส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีทักษะและความ รู้
ภาษาองักฤษ 
 
 

1) การประเมินจากความสามารถใน 
การใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และ
สถิติเพื่ออธิบาย อภิปรายผลงานได้
อยา่งเหมาะสม 
2) การประเมินจากทักษะการเขียน
รายงาน และการน าเสนอผลงาน 
3) ก ารป ร ะ เมิ น จ าก ทั ก ษ ะก าร
น า เส น อ โ ด ย ใ ช้ เท ค โ น โ ล ยี
สารสน เทศและการส่ือสาร เพื่ อ
อธิบายผลงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
4)  การประเมินจากทักษะในการ
น าเสนอผลงานโดยใชภ้าษาองักฤษ 
2 )  ก า ร ป ร ะ เมิ น จ า ก ผ ล ส อ บ
ภาษาอังกฤษ  เช่น  PSU-TEP, CU-
TEP, IELTS เป็นตน้ 

 
 



ค าอธิบายรายวชิา 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

สาขาวชิาวศิวรรมอุตสาหการและการผลติ   
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมโลจสิตกิส์และโซ่อปุทาน 

หมวดวชิาบังคบั 

227-501     การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 
 Logistics and Supply Chain Management 
   การเช่ือมโยงทัว่ทั้งโลก แนวคิดโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กลยทุธ์โซ่อุปทาน การออกแบบโซ่อุปทาน การวางแผน

โซ่อุปทาน การด าเนินงานโลจิสติกส์ในโซ่อุปทาน การบูรณาการโซ่อุปทาน เคร่ืองมือวิเคราะห์ แนวทางและเทคนิคในการ
ปรับปรุงสมรรถนะของโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ส่วนผสมในโซ่อุปทาน สถานท่ี สินคา้คงคลงัและการขนส่ง โลจิสติกส์ 4.0 
การคา้อิเลก็ทรอนิกส์ โลจิสติกส์ในบริบทอ่ืนๆ โลจิสติกส์ในภยัพิบติั โลจิสติกส์เพ่ือสุขภาพ โลจิสติกส์เพ่ือความยัง่ยนื  

  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; humanitarian logistics, healthcare logistics, sustainable logistics

227-502     การวางแผนและออกแบบโครงข่ายการขนส่งและกระจายสินคา้ 3(3-0-6) 
  Freight Transportation and Distribution Network Planning and Design 
   การวเิคราะห์อุปสงคแ์ละอุปทาน แบบจ าลองการขนส่งและกระจายสินคา้ การวเิคราะห์และออกแบบโครงข่ายการ

ขนส่งและกระจายสินคา้ การวางแผนและวิเคราะห์ศูนยก์ระจายสินคา้ การวิเคราะห์ระบบการกระจายสินคา้ การจดัเส้นทาง
และตารางเวลาส าหรับจดัการทรัพยากรในการขนส่งสินคา้ การด าเนินงานในการกระจายสินคา้ 

   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     การวางแผนทรัพยากรทั้งองคก์ร  3(3-0-6)   
  Enterprise Resource Planning 
   การวางแผนเชิงกลยทุธ์ พ้ืนฐานของหลกัการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององคก์รโดยรวม  ความส าคญัของการ

รวมระบบสารสนเทศในองคก์ร ผลกระทบของการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจของบริษทั ภาพรวมของโมดูลการวางแผน
ทรัพยากรทางธุรกิจ เทคโนโลยีการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจส าหรับแผนการจดัการโลจิ
สติกส์และห่วงโซ่อุปทาน เทคโนโลยไีอโอทีกบัการวางแผนทรัพยากรทั้งองคก์ร 

   Strategic planning; fundamentals of enterprise resource planning systems concepts; the importance of integrated 
information systems in an organization; effect of Enterprise Resource Planning (ERP)  on the company; overview of ERP 
module; ERP technology; ERP and logistics and supply chain planning; Internet of Things (IoT) technology for ERP 



227-504     การวเิคราะห์เชิงปริมาณในวศิวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน             3(3-0-6) 
     Quantitative Analysis in Logistics and Supply Chain Engineering 
     ทกัษะการวิเคราะห์เชิงปริมาณส าหรับการออกแบบและการตดัสินใจในโซ่อุปทาน วิธีการหาค่าค าตอบท่ีดีท่ีสุด 
โปรแกรมเชิงเส้น การหาค าตอบท่ีดีท่ีสุดของโครงข่าย แผนภาพตน้ไมเ้พ่ือการตดัสินใจ ตวัแบบและเทคนิคทางการวิจยัการ
ด าเนินงานส าหรับปัญหาทางโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปัญหาการจดัเส้นทางการเดินรถ ตวัแบบการก าหนดขนาดลอตสินคา้
คงคลงัแบบพลวตั ระบบสินคา้คงคลงัหลายล าดบัชั้นทั้งแบบสโตแคสติคและดีเทอมินนิสติค 
 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     วธีิวทิยาการวจิยั  1         3(3-0-6) 
    Research Methodology I 
    นิยามและประเภทของงานวิจยั งานวิจยัและการแกไ้ขปัญหา วิธีการนิยามปัญหา วิธีการก าหนดสมมติฐาน การ
วิเคราะห์สาเหตุรากเหงา้ เทคนิคส าหรับการทดสอบสมมติฐาน การทดสอบความมีนัยส าคญั การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
จริยธรรมการวิจยัทางวศิวกรรมศาสตร์และจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเผยแพร่ผลการวิจยั การคน้ควา้จากหอ้งสมุดและแหล่ง
อ่ืนๆ เพ่ือหาขอ้มูลและความกา้วหนา้ทางวิชาการ ในหัวขอ้ทางวิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทานหรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง การ
เขา้ร่วมฟังและอภิปรายในกิจกรรมสมัมนาของภาควชิา 
    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     วธีิวทิยาการวจิยั  2         3(3-0-6) 
    Research Methodology II 
    การออกแบบการทดลอง การวเิคราะห์การถดถอย จริยธรรมการวจิยัทางวศิวกรรมศาสตร์และจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการเผยแพร่ผลการวิจยั การคน้ควา้จากหอ้งสมุดและแหล่งอ่ืนๆ เพ่ือหาขอ้มูลและความกา้วหนา้ทางวิชาการ ในหัวขอ้ทาง
วศิวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทานหรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง การเขา้ร่วมฟังและอภิปรายในกิจกรรมสมัมนาของภาควชิา 
    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 
 
หมวดวชิาเลือก 
กลุ่มวชิาเลือกด้านวศิวกรรมการขนส่ง (Transport Engineering) 

227-511      การจดัการการขนส่งหลายรูปแบบ       3(3-0-6) 
     Multimodal Transport Management 



     ความส าคญัของการขนส่งสินคา้ ลกัษณะการให้บริการการขนส่งรูปแบบต่างๆ การจดัการการขนส่งทางบก การ
จดัการการขนส่งทางน ้ า การจดัการการขนส่งทางอากาศ หลกัการและแนวทางปฏิบติัของการขนส่งท่ีต่อเน่ืองหลายรูปแบบ 
     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      การจดัการการขนส่งสินคา้เพ่ือความยัง่ยนื              3(3-0-6) 
     Sustainable Freight Transport Management 
     การจดัการดา้นความปลอดภยัในการขนส่งสินคา้ การจดัการดา้นพลงังานกบัการขนส่งสินคา้ การจดัการดา้น
มลพิษและของเสียจากการขนส่งสินคา้ นโยบายและแนวทางในการจดัการการขนส่งสินคา้เพ่ือความยัง่ยนื 
     Management of safety in freight transport; management of energy in freight transport; management of pollution 
and waste in freight transport 
 
227-513      การวางผงัเมืองเพื่อการขนส่งสินคา้                3(3-0-6) 
     Urban Planning for Transport 
     ทฤษฎีและกระบวนการวางผงัเมือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งการวางแผนภูมิภาคและเมืองกบัการขนส่งสินคา้ การ
พฒันาระบบการขนส่งสินคา้กบัการวางแผนภาคและเมือง นโยบายการวางแผนผงัเมืองเพ่ือการขนส่งสินคา้และการน าไปสู่
การปฏิบติั 
     Principles and process for urban planning; relationship between regional and urban planning and logistics; 
development of transport system with regional and urban planning; policy and implementation of urban planning for 
logistics 
 
227-514    หวัขอ้พิเศษในวศิวกรรมการขนส่ง 1               3(3-0-6) 
   Special Topic in Transport Engineering I 

  หวัขอ้ท่ีร่วมสมยัต่อเหตุการณ์ในวศิวกรรมการขนส่ง 
                  Contemporary topics in transport engineering 
 
กลุ่มวชิาเลือกด้านวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ (Computer Engineering) 

227-521     เทคโนโลยไีอโอทีส าหรับการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน           3(3-0-6) 
     IoT Technology for Logistics and Supply Chain Management  
     ธุรกิจชาญฉลาด เทคโนโลยีไอโอที ปัญญาประดิษฐ ์อุปกรณ์ชาญฉลาด จีพีเอส อาร์เอฟไอดี เอ็นเอฟซี เซ็นเซอร์ 
คิวอาร์โคด้ เป็นตน้ เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์กลุ่มเมฆ การประมวลผลแบบเรียลไทมส์ าหรับธุรกิจชาญฉลาด ระบบส่ิงแวดลอ้ม
ชาญฉลาดส าหรับการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน พ้ืนฐานการประมวลผลขอ้มูลขนาดใหญ่ส าหรับระบบโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทาน การวเิคราะห์แบบแพร่หลาย การก าจดัความสูญเปล่าในโลจิสติกส์และโซ่อุปทานดว้ยเทคโนโลยไีอโอที 
     Business intelligent (BI); Internet of Things (IoT) technology; Artificial Intelligence focused in Logistics; smart 
devices, 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     การจดัการระบบสารสนเทศ       3(3-0-6) 
     Information Systems Management 
     ข้อดีของระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลและคลังข้อมูล การวิเคราะห์ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและ
ปัญญาประดิษฐ์ การพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ การพฒันาระบบ โครงสร้างพ้ืนฐาน การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ  ตวัช้ีวดั การ
วางแผนธุรกิจต่อเน่ือง การสนับสนุนการขยายตวัขององคก์ร การป้องกนัคนและขอ้มูล ทิศทางของเทคโนโลยีส าหรับการ
จดัการระบบสารสนเทศโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
    Advantage with IT; databases and 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      การจดัการคลงัขอ้มูล        3(3-0-6) 
     Data Warehouse Management 
     ระบบคลงัขอ้มูลและมูลค่าขององคก์ร สภาพแวดลอ้มของคลงัขอ้มูล คลงัขอ้มูลและการออกแบบ คลงัขอ้มูลและ
โมเดล เทคโนโลยสี าหรับคลงัขอ้มูลในระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การกระจายคลงัขอ้มูล คลงัขอ้มูลและเวบ็ การวางแผน
ทรัพยากรทางธุรกิจและคลงัขอ้มูล งานประยกุตส์ าหรับคลงัขอ้มูลในการจดัการระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
     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 าเหมืองขอ้มูล        3(3-0-6) 
     Data Mining 
     การท าเหมืองขอ้มูล กระบวนการท าเหมืองขอ้มูล  วิธีการการท าเหมืองขอ้มูล การเตรียมขอ้มูลส าหรับการท า
เหมือง คณิตศาสตร์ของการท าเหมืองขอ้มูล เทคนิคการท าเหมืองขอ้มูล การสืบคน้ขอ้มูล โมเดลการท านาย การจดัการโปรเจ็ค 
การท าเหมืองขอ้มูลในระบบขนส่งและโลจิสติกส์ 
     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      เทคโนโลยสีารสนเทศในโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 
     Information Technology in Logistics and Supply Chain 
     เทคโนโลยีส าหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  อาร์เอฟไอดี การออกแบบระบบอาร์เอฟไอดี ความ
ปลอดภยัและความเป็นส่วนตวัของอาร์เอฟไอดี กรณีศึกษาอาร์เอฟไอดีส าหรับโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การติดตามงานและ
การส่งคืน เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายส าหรับการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เทคโนโลยีจีพีเอสส าหรับการจดัการโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทาน อุปกรณ์พกพาและโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ีส าหรับการจดัการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน งานประยกุตส์ าหรับระบบการขนส่ง คลงัสินคา้ เสน้ทางรถไฟ และระบบติดตามรถ  



 Technologies for logistics and supply chain management; RFID; RFID system design; RFID security and 
privacy; case studies of RFID in logistics and supply chain; work-in-progress tracking; and returnable asset tracking; 
wireless sensor networks (WSNs)  for logistics and supply chain management; GPS technology for logistics and supply 
chain management; portable device and mobile applications for logistics and supply chain management; applications: 
transportation system, warehousing, railroad car tracking 
 
227-526    หวัขอ้พิเศษในวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 1                                        3(3-0-6) 
                 Special Topic in Computer Engineering I 
                 หวัขอ้ท่ีร่วมสมยัต่อเหตุการณ์ในวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 
                 Contemporary topics in computer engineering   
 
กลุ่มวชิาเลือกด้านวศิวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering) 

227-531     การพยากรณ์และระบบสินคา้คงคลงั         3(3-0-6) 
     Forecasting and Inventory System 
     สถิติส าหรับการพยากรณ์ เทคนิคการพยากรณ์อุปสงค ์การวเิคราะห์การถดถอย วธีิการปรับเรียบเอกซ์โปเนนเชียล 
ตวัแบบอาริมา ตวัแบบทรานส์เฟอร์ฟังกช์นัและอินเทอร์วนีชนั ทฤษฎีสินคา้คงคลงัและการควบคุม ตวัแบบสินคา้คงคลงัแบบ
ดีเทอมินนิสติค ตวัแบบสินคา้คงคลงัแบบสโตแคสติค ตวัแบบส าหรับการจดัซ้ือและจดัหา  
     Statistics background for forecasting; demand forecasting techniques, regression analysis; exponential 
smoothing methods; autoregressive integrated moving average ( ARIMA)  models; transfer functions and intervention 
models; inventory theory and control; deterministic inventory model; stochastic inventory model; models of sourcing and 
procurement 
 
227-532     ลีนโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน         3(3-0-6) 
     Lean Logistics and Supply Chain 
     ลีนส าหรับโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ความหมายของความสูญเปล่าในโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน เคร่ืองมือ
พ้ืนฐานของลีน เคร่ืองมือขั้นสูงของลีน ระบบทนัเวลา (JIT) ในโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คลงัสินคา้แบบลีน การกระจาย
สินคา้แบบลีน ลีนส าหรับโซ่อุปทานทัว่โลก ตวัช้ีวดัและการวดั นวตักรรมในลีนโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
     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      คลงัสินคา้และระบบการขนถ่ายวสัดุ          3(3-0-6) 
 Warehouse and Material Handling System 
     ความส าคญัของคลงัสินค้าในโซ่อุปทาน การจดัท ารายละเอียดของกิจกรรมในคลงัสินคา้ การด าเนินงานใน
คลังสินค้า การวิเคราะห์สมรรถนะคลังสินค้า ระบบคอมพิวเตอร์ในการด าเนินงานคลังสินค้า ระบบอัตโนมัติในการ
ด าเนินงานคลงัสินคา้ ระบบการขนถ่ายวสัดุในคลงัสินคา้ การวางผงัคลงัสินคา้  



      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 าลองดว้ยคอมพิวเตอร์และการหาค าตอบท่ีดีท่ีสุด              3(3-0-6) 
               Computer Simulation and Optimization 
 ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน พลวตัของระบบ ชนิดของการจ าลอง การจ าลองเหตุการณ์ไม่ต่อเน่ือง การ
รวบรวมขอ้มูลและการวิเคราะห์ การสร้างตวัแบบ การทวนสอบและการยืนยนัความสมเหตุสมผลของตวัแบบ การวิเคราะห์
ผลลพัธ์จากการจ าลอง การจ าลองและการหาค าตอบท่ีดีท่ีสุด กรณีศึกษาของการจ าลองและการหาค าตอบท่ีดีท่ีสุดในปัญหาโล
จิสติกส์โซ่อุปทาน  
 Logistics and supply chain systems; 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    เศรษฐศาสตร์วศิวกรรมส าหรับโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน    3(3-0-6) 
 Engineering Economic for Logistics and Supply Chain 

    ระบบฐานขอ้มูลดา้นบญัชีและวิศวกรรม การประยกุตใ์ชว้ธีิการหาค่าท่ีเหมาะสมและวิธีทางคณิตศาสตร์ชั้นสูง
เพ่ือการวิเคราะห์แบบจ าลองดา้นเศรษฐศาสตร์วศิวกรรม การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการตดัสินใจภายใตค้วามแน่นอนและ
ความไม่แน่นอน แนวคิดดา้นตน้ทุนส าหรับการตดัสินใจ การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งตน้ทุนและก าไร การศึกษาความ
เป็นไปไดข้องโครงการ 

 Accounting and engineering information systems; 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   การจดัการคุณภาพโซ่อุปทาน       3(3-0-6) 
    Supply Chain Quality Management 
    วิวฒันาการของคุณภาพ ทฤษฎีคุณภาพ แนวความคิดการประกันคุณภาพ การบริหารคุณภาพกับการประกัน
คุณภาพ การจดัการโซ่อุปทานกบัการประกนัคุณภาพ แนวความคิดเก่ียวกบัลูกคา้และเสียงของลูกคา้ การท าความเขา้ใจกบั
เสียงของลูกคา้ การประกนัคุณภาพกิจกรรมโลจิสติกส์ในงานโซ่อุปทาน เทคนิคทางสถิติส าหรับการประกนัคุณภาพในงานโซ่
อุปทาน 
  Evolution of quality; 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 of customer; 
quality assurance for logistics activities in supply chain; statistical techniques for quality assurance in supply chain 
 
227-537   วทิยาการหุ่นยนตแ์ละระบบขนถ่ายอตัโนมติั 3(3-0-6) 
    Robotics and Automated Material Handling Systems 



    หลกัการออกแบบระบบการขนถ่ายอตัโนมติั ระบบควบคุมอตัโนมติั ระบบเซนเซอร์และภาพ ระบบขนถ่าย
อตัโนมติั เช่น พาหนะเคล่ือนท่ีอตัโนมติั พาหนะคดัแยกและขนยา้ย เป็นตน้ เทคโนโลยีระบบหุ่นยนต์อตัโนมติัส าหรับ
ปฏิบติัการดา้นโลจิสติกส์ เช่น ระบบหุ่นยนตจ์ดัเรียง หยบิสินคา้ และบรรจุสินคา้ ระบบหุ่นยนตท์างการแพทย ์ระบบจดัเก็บ
อตัโนมติั ระบบสายพานล าเลียงอตัโนมติั 
    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  หวัขอ้พิเศษในวศิวกรรมอุตสาหการ 1                                            3(3-0-6) 
   Special Topic in Industrial Engineering I 
               หวัขอ้ท่ีร่วมสมยัต่อเหตุการณ์ในวศิวกรรมอุตสาหการ 
                Contemporary topics in industrial engineering 
 
กลุ่มวชิาเลือกด้านโลจสิตกิส์และโซ่อุปทานเพ่ือสุขภาพ 

227-541   การจดัการโลจิสติกส์ในโรงพยาบาล              3(3-0-6) 
   Hospital Logistics Management 
   การเปล่ียนแปลงของภาคบริการดูแลสุขภาพ คุณภาพ ตน้ทุน และประสิทธิภาพในการจดัการโรงพยาบาล ระบบ
โรงพยาบาล ระบบโลจิสติกส์ การบูรณาการระบบโรงพยาบาลและระบบโลจิสติกส์ การจดัการโลจิสติกส์ในโรงพยาบาล 
ประกอบดว้ย การวางแผนโลจิสติกส์ 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    การจดัการโซ่อุปทานในภาคบริการดูแลสุขภาพ                      3(3-0-6) 
   Supply Chain Management in Healthcare Service Sector 
   ความพึงพอใจของลูกคา้ คุณภาพ ตน้ทุน และก าหนดส่งมอบ ความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจ ระบบโซ่
อุปทานในภาคบริการดูแลสุขภาพ ประกอบดว้ย ผูใ้ห้บริการดา้นโลจิสติกส์ ผูผ้ลิตเคร่ืองมือและผลิตภณัฑ์ทางการแพทย ์
ผูผ้ลิตยา เป็นตน้ การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการทางธุรกิจ ตน้ทุนฐานกิจกรรมตามเวลา การออกแบบระบบบูรณาการ
โซ่อุปทาน ประกอบดว้ย การก าหนดสถานท่ีตั้ง สินคา้คงคลงัและคลงัสินคา้ การขนส่ง การสร้างความร่วมมือในโซ่อุปทาน 
การจดัจา้งภายนอก ความต่อเน่ืองทางบริการดา้นสุขภาพภายใตภ้าวะการหยดุชะงกั วิกฤติ และความเส่ียง เทคโนโลยีดิจิตอล
ในการดูแลสุขภาพ 
   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    โลจิสติกส์ส าหรับการดูแลสุขภาพท่ีบา้น               3(3-0-6) 
   Homecare Logistics 
   การเปล่ียนแปลงของภาคบริการดูแลสุขภาพ แนวโน้มของผูป่้วยเร้ือรังและผูสู้งอายุ ความจ าเป็นของการดูแล
สุขภาพท่ีบา้น ความตอ้งการของผูป่้วยเร้ือรังและผูสู้งอาย ุการพฒันาแนวคิดโลจิสติกส์และรูปแบบของความร่วมมือระหวา่ง
บริการของการพยาบาล บริการของผูจ้ดัหาดา้นโลจิสติกส์ บริการของผูค้า้ส่งและผูค้า้ปลีก การออกแบบระบบ  โลจิสติกส์การ
ดูแลสุขภาพท่ีบา้น   
   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   หวัขอ้พิเศษในโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพ่ือสุขภาพ 1                                   3(3-0-6) 
  Special Topic in Healthcare Logistics and Supply Chain I 
                หวัขอ้ท่ีร่วมสมยัต่อเหตุการณ์ในโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพ่ือสุขภาพ 
               Contemporary topics in healthcare logistics and supply chain 
 
กลุ่มวชิาเลือกด้านพาณิชย์นาว ี(Maritime Business) 

227-551   ธุรกิจพาณิชยน์าว ี            3(3-0-6) 
  Shipping Business 
               ประวติัศาสตร์การเดินเรือ อุปสงค์และอุปทานของการบริการขนส่งทางเรือ บทบาทของรัฐบาล โครงสร้างธุรกิจ
และสถาบนัท่ีส าคญั การตดัสินใจลงทุน บทบาทและผลกระทบขององคก์ารธุรกิจนานาชาติต่อการขนส่งทางเรือ ระบบการ
เช่ือมโยงขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ ณ จุดเดียวทางทะเลเพื่อการอ านวยความสะดวกทางการคา้  
    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     การจดัการการเดินเรือพาณิชย ์         3(3-0-6) 
    Commercial Marine Management 
               ภาพรวมธุรกิจขนส่งทางทะเล การจัดองค์กรกิจการขนส่งทางทะเล การบริหารค่าใช้จ่ายทางเรือ กลยุทธ์การ
บริหารธุรกิจเรือประจ าเส้นทาง การก าหนดเส้นทางการเดินเรือ เทคโนโลยีส าหรับอุตสาหกรรมเดินเรือ การตลาดและ
นโยบายการคา้ระหวา่งประเทศ หน่วยงานในประเทศและระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพาณิชยน์าว ี
  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   การจดัการระวางสินคา้                  3(3-0-6) 
                Cargo Management 



                การขนส่งกับกิจกรรมโลจิสติกส์ ลกัษณะทั่วไปของการขนส่ง หลกัการเก่ียวกับสินคา้ ประเภทสินคา้ การบรรจุ
ภณัฑ ์ระบบการขนส่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารระวางสินคา้ ตน้ทุนและการตั้งราคางานขนส่ง กฎระเบียบการบริหารระวาง
สินคา้ในระบบคอนเทนเนอร์ การปฏิบติังานภายในคลงัสินคา้ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ภายในคลงัสินคา้ กรณีศึกษาของบริษทั
และโลจิสติกส์กบัส่ิงแวดลอ้ม 
 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; tools and equipment  in warehouse; case studies; logistics and environments 
 
227-554    การจดัการท่าเรือและการด าเนินงาน                            3(3-0-6) 
    Port Management and Operation  
                  ความส าคัญและวตัถุประสงค์ของท่าเรือ ประเภทท่าเรือ การบริหารท่าเรือ การวางแผน การจัดองค์กร การ
ด าเนินการจดัการท่ีเก่ียวกบัสินคา้ คลงัสินคา้ อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกิจการของท่าเรือ ค่าธรรมเนียม รายรับต่าง ๆ จากการ
ด าเนินการท่าเรือ การตลาดท่าเรือ การพัฒนาท่าเรือ เทคโนโลยีท่ีใช้ในท่าเรือ ระบบสารสนเทศของท่าเรือ การรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม มาตรการป้องกนัมลภาวะเป็นพิษจากการด าเนินกิจการท่าเรือ 
  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   หวัขอ้พิเศษในพาณิชยน์าว ี1                                               3(3-0-6) 
  Special Topic in Maritime Business I 
                 หวัขอ้ท่ีร่วมสมยัต่อเหตุการณ์ในพาณิชยน์าว ี
                Contemporary topics in maritime business 
 
หมวดวชิาวทิยานิพนธ์  

227-561   วทิยานิพนธ์          36(0-108-0) 
                 Thesis 
   การศึกษาวิจยัของนกัศึกษาในเน้ือหาวิชาทางวิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ภายใตก้ารดูแลและการแนะน า
ของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
   Research study on the topic of logistics and supply chain engineering under supervision of a thesis advisory 
committee 
 
227-562   วทิยานิพนธ์          18(0-54-0) 
                Thesis 
   การศึกษาวิจยัของนกัศึกษาในเน้ือหาวิชาทางวิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ภายใตก้ารดูแลและการแนะน า
ของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
   Research study on the topic of logistics and supply chain engineering under supervision of a thesis advisory 
committee 
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