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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
คณะ คณะสถิติประยุกต์ 

 

หมวดที่ 1. ข้อมลูทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
  ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Logistics Management 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
  ชื่อเต็ม :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) 
   Master of Science (Logistics Management) 
  ชื่อย่อ :  วท.ม. (การจัดการโลจิสติกส์) 
   M.S. (Logistics Management) 

3. วิชาเอก 
-ไม่มี- 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 37  หน่วยกิต  แผน ก2 รายวิชา 25 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต   รวม 37 หน่วยกิต 
  แผน ข รายวิชา 34 หน่วยกิต การค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต  รวม 37 หน่วยกิต 

แผน ก2  ทำวิทยานิพนธ์ แผน ข  ไมท่ำวิทยานิพนธ์ 
 - ศึกษารายวิชา 25  หน่วยกิต  - ศึกษารายวิชา 34  หน่วยกิต 
 - วิทยานิพนธ์ 12  หน่วยกิต  - การค้นคว้าอิสระ 3  หน่วยกิต 

รวม 37  หน่วยกิต รวม 37  หน่วยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
 หลักสูตรปริญญาโท ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
 5.2 ภาษาที่ใช้ 
 ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ 
 5.3 การรับเข้าศึกษา 
 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรงแต่มีความร่วมมือทางด้านวิชาการ
กับสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  

 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 -      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ 
              จัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563      
      -       คณะกรรมการสภาวิชาการ อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่  5/2562 
            เมื่อวันที่ 28  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2562 
-   สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 9/2562 

             เมื่อวันที่  18    เดือน กันยายน   พ.ศ. 2562 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2564 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
8.1 นักวิเคราะห์และวางแผนในหน่วยงานโลจิสติกส์/โซ่อุปทาน  (Supply Chain) ในธุรกิจการผลิต 

ธุรกิจค้าปลีก และกระจายสินค้า รวมถึงธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์และท่ีปรึกษา 
8.2 ผู้บริหารและนักวิเคราะห์/วางแผนในฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายขนส่ง ฝ่ายบริการลูกค้า 

ฝ่ายวางแผนและควบคุมสินค้าคงคลัง ฝ่ายกระจายสินค้า 

9. ชื่อ เลขประจำตัวบัตรประชาชนตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เลขประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่งทางวิชาการ/ 
ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิสูงสุด/สาขาวิชา สถาบันทีส่ำเร็จการศึกษา  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx รศ.ดร.กาญจ์นภา    อมรัชกุล Ph.D. (Industrial 
Engineering) 
M.S. (Industrial 
Engineering and 
Operations  Research) 
B.A. (Mathematics) 

University of Minnesota- 
Twin Cities, U.S.A. (2007) 
University of California, 
Berkeley, U.S.A., (2003) 
 
Princeton University, 
U.S.A., (2001) 
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เลขประจำตัว
ประชาชน 

ตำแหน่งทางวิชาการ/ 
ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิสูงสุด/สาขาวิชา สถาบันทีส่ำเร็จการศึกษา 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ผศ.ดร.สราวุธ  จันทร์สุวรรณ Ph.D. (Transportation 
Engineering) 
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 
 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

Utah State University, 
U.S.A., (2013) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประเทศไทย (พ.ศ. 2545) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ประเทศไทย (พ.ศ. 2542) 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx อ.ดร.ศิวิกา  ดุษฎโีหนด Ph.D. (Engineering 
Management) 

University of Missouri-
Rolla, U.S.A., (1997) 

 

  M.S. (Industrial 
Technology) 
วท.บ. (เคมีเทคนิค) 

Eastern Michigan 
University, U.S.A., (1992) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประเทศไทย (พ.ศ.2531) 

 
 
 
 
 

  

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 ความก้าวหน้าในสารสนเทศในปัจจุบันนำพาสังคมและธุรกิจเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (ditial 
economy) ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล การประยุกต์ใช้หลักการทางสถิติ และทักษะทางระบบ
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างความสามารถทางการแข่งขัน (competittive 
advantage) ให้กับองค์กรธุรกิจ 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 หลักสูตรตระหนักถึงประเด็นดังกล่าวจึงได้ปรับปรุงหลักสูตรให้มีการสร้างองค์ความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล  ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจสถาบัน “การมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษาที่มีภาวะผู้นำ พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และให้บริการวิชาการ ด้านการบริหารการพัฒนา 
เพ่ือให้บุคลากรของประเทศมีศักยภาพเพียงพอในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน”  

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยสำนักงานอธิการบดี ได้แก่ 
 รายวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 
 สพ 4000  วิชาพ้ืนฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต 
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กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะภาษา  ได้แก่ 
 รายวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 

 ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต 
 ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3 หน่วยกิต 
 ภส 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา3 หน่วยกิต 
 ภส 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3 หน่วยกิต 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
 นักศึกษาหลักสูตรอ่ืนของสถาบัน สามารถเลือกเรียนทุกรายวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ได้ ยกเว้นวิชาการค้นคว้าอิสระ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามข้อกำหนด
ของแต่ละหลักสูตร และได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้แนะนำและอาจารย์ผู้สอน 
 13.3 การบริหารจัดการ 

 หลักสูตรได้ดำเนินการภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์ และอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยคณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดนโยบายกรอบการ
ดำเนินงานและวางระเบียบหลักเกณฑ์เพ่ือให้หลักสูตรมีคุณภาพ  ในกลุ่มวิชาเลือกของหลักสูตรนักศึกษา
สามารถเลือกวิชาเลือกในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบันที่มีเนื้อหาสอดคล้องและเหมาะสมกับหลักสูตรของ
คณะ  โดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนและนับเป็นหน่วยกิตในหลักสูตรได้ และอาจารย์ที่ปรึกษา
ของนักศึกษาแต่ละวิชาเอกให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาที่จะไปเรียนวิชาของหลักสูตรอ่ืนเป็นวิชาเลือก 
อาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นๆ เป็นผู้อนุญาต/ให้ความเห็นชอบ โดยมีนักวิชาการศึกษาของแต่ละคณะเป็นผู้
ประสานงานและตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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หมวดที่ 2. ข้อมลูเฉพาะของหลักสตูร 

1.  ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญา 

 เป็นหลักสูตรเน้นการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ด้านเทคโนโลยี 
และด้านการบริหาร เพ่ือผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพสำหรับสายงานการจัดการโลจิสติกส์  

1.2 วัตถุประสงค์  
 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความเข้าใจในธุรกิจ สามารถบูรณาการการวิเคราะห์ข้อมูลและหลักการ
สถิติกับเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์  และสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืน รวมทั้งมีคุณธรรมและ
จริยธรรม 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

-  ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ -  นักศึกษาประเมินการเรียนการ - ผลการประเมินการเรียนการ 
 มาตรฐานหลักสูตร สกอ. และ  สอนระดับรายวิชาในแต่ละ  สอนโดยนักศึกษา 
 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  ภาคการศึกษา  
 ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ - สัมมนาเพ่ือพัฒนาการเรียน - รายงานผลการสัมมนา 
  การสอนปีละ 1 ครั้ง  
 - ประเมินและปรับปรุงหลักสูตร

 ทุก 2 ปี 
- รายงานผลการประเมิน
 หลักสูตร 

   
-  ปรับปรุงหลักสูตรให้
 สอดคล้องกับความต้องการ 

-  ติดตามความต้องการของ
 ผู้ประกอบการปีละ 1 ครั้ง 

- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
 มหาบัณฑิต 

 ของผู้ใช้บัณฑิตรวมถึงการ     
 เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี   
 เศรษฐกิจ การเมืองและสังคม   
    



6 

 

หมวดที่ 3. ระบบการจดัการศึกษา การดำเนนิการ และโครงสร้างของหลักสตูร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 

เป็นการศึกษาแบบหน่วยกิตตามระบบทวิภาค โดยปีการศึกษาหนึ่ง ๆ แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษา
ปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 และอาจมีภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน) ก็ได้ 
การศึกษาในภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนการศึกษาภาคฤดูร้อนมี
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ แต่มีชั่วโมงการเรียนของแต่ละวิชาเท่ากับชั่วโมงของภาคการศึกษาปกติ 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจำหลักสูตร  
กำหนดการศึกษาภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

 ไม่มี 

2. การดำเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน–เวลาในการดำเนินการเรยีนการสอน 

 ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 
 ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 

 ภาคฤดูร้อน  เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

2.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาของ
รัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรองมาตรฐาน
การศึกษา หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา สำหรับ
ประสบการณก์ารทำงาน ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน 

2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบัน โดยการสอบข้อเขียนและ/หรือสัมภาษณ์ 
2.2.3 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงหรือมีเกณฑ์เพ่ิมเติมได้ ทั้งนี้  ให้

เป็นไปตามประกาศของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ/หรือประกาศของคณะสถิติประยุกต ์
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

ไม่มีความรู้พื้นฐานหรือมีไม่เพียงพอในการที่จะเรียนรายวิชาในหมวดวิชาหลักของหลักสูตร 
 2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

 กำหนดวิชาเสริมพ้ืนฐานและวิชาพ้ืนฐานเป็นโครงสร้างของหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาลงทะเบียน
เรียนปรับพื้นฐานของนักศึกษา 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี 
จำนวนนักศึกษา จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
 
ภาคปกติ/ภาคพิเศษ 

แผน ก2 แผน ข แผน ก2 แผน ข แผน ก2 แผน ข แผน ก2 แผน ข แผน ก2 แผน ข 
5 90 5 90 5 90 5 90 5 90 
95 คน  95 คน 95 คน 95 คน 

จำนวนนักศึกษาที่คาด
ว่าจะสำเร็จการศึกษา 

แผน ก2 แผน ข แผน ก2 แผน ข แผน ก2 แผน ข แผน ก2 แผน ข แผน ก2 แผน ข 
- - 3 89 4 

 
89 4 

 
89 4 

 
89 

- 92 คน 93 คน 93 คน 93 คน 
 

แผน ก2 
ชั้นป ี ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 
1 5 5 5 5 5 
2 - 5 7 8 9 
รวม 5 7 8 9 10 
จำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ - 3 4 4 4 

 
แผน ข 

ชั้นป ี ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 
1 90 90 90 90 90 
2 - 90 91 92 93 
รวม 90 91 92 93 94 
จำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ - 89 89 89 89 

 
 2.6 งบประมาณตามแผน  

 ค่าใช้จ่ายรายหัวต่อปีของนักศึกษา  
ประมาณการค่าใช้จ่ายรายหัวต่อปี ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

นักศึกษา 1 คน/ปีการศึกษา 43,000.00 86,000.00 
 

 
 2.7 ระบบการศึกษา 
  แบบชั้นเรียน 
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
  แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้าสถาบันอุดมศึกษา 
 หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิต ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่า
ด้วยการศึกษา และ/หรือประกาศของคณะสถิติประยุกต์ 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1  หลักสูตร 
 3.1.1 จำนวนหน่วยกิต 
 ตลอดหลักสูตร 37 หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชา แผน ก2 ทำวิทยานิพนธ์ แผน ข. ไม่ทำวิทยานิพนธ์ 
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต 
หมวดวิชาพ้ืนฐาน 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
หมวดวิชาหลัก 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก (อย่างน้อย) -- 9 หน่วยกิต 
หมวดวิชาการสัมมนานานาชาติ
 ทางการจัดการโลจิสติกส์ 

1 หน่วยกิต 1 หน่วยกิต 

หมวดวิชาค้นคว้าอิสระ -- 3 หน่วยกิต 
สอบประมวลความรู้ สอบ สอบ 
สอบปากเปล่า -- สอบ 
หมวดวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต -- 
รวมไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต 37 หน่วยกิต 
 
 3.1.3 รายวิชา 

 (1) หมวดวิชาเสริมพื้ นฐาน หมายถึงวิชาที่ มุ่ งปรับความรู้ ในระดับต่ ำกว่าขั้น
บัณฑิตศึกษาของนักศึกษาเพ่ือให้พร้อมที่จะศึกษาในชั้นปริญญาโท ประกอบด้วย 

สพ 4000  พ้ืนฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5) 
ND 4000 Foundation for Graduate Studies  
ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5) 
LC 4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies  
ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3(2-2-5) 
LC 4002 Integrated English Language Skills Development  
ภส 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5) 
LC 4011 Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies  
ภส 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3(2-2-5) 
LC 4012 Remedial Integrated English Language Skills Development  
จล 4001 
LM 4001 

คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับการจัดการโลจิสติกส์ 
Mathematics and Statistics for Logistics Management 

3(3 – 0 -6) 
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จล 4002 
LM 4002 

ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการโลจิสติกส์ 
English for Logistics Management 

3(2 – 2 -5) 

หมายเหตุ 1. ข้อกำหนดและการยกเว้นการเรียนวิชาในหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน  ให้เป็นไปตาม
ประกาศของคณะ/สถาบัน  ยกเว้นข้อกำหนดและการยกเว้นการเรียนวิชาเสริมพ้ืนฐานภาษาอังกฤษของ
คณะภาษาและการสื่อสาร ให้เป็นไปตามเง่ือนไขของหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 

 2. ในกรณีที่มีการปรับปรุงหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา  การเรียนวิชา
เสริมพ้ืนฐานภาษาอังกฤษที่กำหนดไว้ในหลักสูตรนี้จะต้องเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามหลักสูตรวิชา
ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาที่ปรับปรุงใหม่ด้วย 

 (2) หมวดวิชาพื้นฐาน หมายถึงวิชาที่มุ่งให้นักศึกษามีพ้ืนฐานสำหรับการศึกษาวิชาหลัก 
และวิชาเลือก มีจำนวนรวม 12 หน่วยกิต ได้แก่ 
จล 5001 
LM 5001 

การวิเคราะห์ข้อมูลและตัวแบบการตัดสินใจ 
Data Analysis and Decision Models 

3(3 – 0 -6) 

จล 5002 
LM 5002 

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
Logistics and Supply Chain Management 

3(3 – 0 -6) 

จล  5003 
LM 5003 

พ้ืนฐานทางการจัดการสำหรับบุคลากรในสายงานโลจิสติกส์ 
Management Fundamental for Logistics Personnel 

3(3 – 0 -6) 

จล  5004 
LM 5004 

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโซ่อุปทานดิจิทัล 
Information Technology for Digital Supply Chain 

3(3 – 0 -6) 

 (3) หมวดวิชาหลัก หมายถึงกลุ่มวิชาที่มุ่งให้นักศึกษามีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน
ประกอบดว้ยวิชาต่อไปนี้ (กำหนดให้แผน ก2  และ แผน ข. เรียนวิชาในหมวดวิชาหลัก จำนวน 12  หน่วยกิต) 
จล  6001 
LM 6001 

การจัดการสินค้าคงคลัง 
Inventory Management 

3(3 – 0 -9) 

จล  6002 
LM 6002 

สมาร์ทโลจิสติกส์  
Smart Logistics 

3(3 – 0 -9) 

จล  6003 
LM 6003 

การจัดการการขนส่งและเครือข่ายการกระจายสินค้า  
Transportation and Distribution Network Management 

3(3 – 0 -9) 

จล  6004 
LM 6004 

การหาค่าเหมาะที่สุดของโซ่อุปทาน 
Supply Chain Optimization 

3(3 – 0 -9) 

 (4) หมวดวิชาเลือก ประกอบด้วยวิชาต่อไปนี้ โดยแผน ข. กำหนดให้เลือกเรียนอย่างน้อย  
9 หน่วยกิต นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวชิาเลือกได้ตามความสนใจของนักศึกษา ทั้งนี้จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
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จล  7101 การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า 3(3 – 0 -6) 
LM  7101 Customer Relationship Management 

 

จล  7102 การบริหารความเสี่ยงในโซ่อุปทาน 3(3 – 0 -6) 
LM  7102 Supply Chain Risk Management 

 

จล  7103 การบริหารโครงการ 3(3 – 0 -6) 
LM  7103 Project Management 

 

จล  7104 การวางแผนและการจัดตารางการผลติ 3(3 – 0 -6) 
LM  7104 Production Planning and Scheduling 

 

จล  7105 การจัดการโลจิสติกส์นานาชาต ิ 3(3 – 0 -6) 
LM  7105 International Logistics Management 

 

จล  7201 การจำลองสำหรับโลจสิติกส์  3(3 – 0 -6) 
LM  7201 Logistics Simulation  

 

จล  7202 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่-เวลา 3(3 – 0 -6) 
LM  7202 Spatio-Temporal Data Analysis 

 

จล  7203 การจัดการรายได ้ 3(3 – 0 -6) 
LM  7203 Revenue Management 

 

จล  7204 การพยากรณ์เชิงธุรกิจ  3(3 – 0 -6) 
LM  7204 Business Forecasting 

 

จล  7301 การวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น 3(3 – 0 -6) 
LM  7301 Introduction to Business Analytics and Data Science 

 

จล  7302 การจัดการข้อมูลใหญ ่ 3(3 – 0 -6) 
LM  7302 Managing Big Data 

 

จล  7303 การเรียนรู้ด้วยเครื่องจักรประยกุต์ 3(3 – 0 -6) 
LM  7303 Applied Machine Learning 

 

จล  7304 การทำเหมืองข้อมูลใหญ ่ 3(3 – 0 -6) 
LM  7304 Big Data Mining 

 

จล  7401 การเจรจาต่อรองและการบริหารจัดการความขัดแย้ง 3(3 – 0 -6) 
LM  7401 Negotiation and Conflict Management 

 

จล  7402 การวิจัยเชิงคุณภาพ 3(3 – 0 -6) 
LM  7402 Qualitative Research  

 

จล  7501 เทคนิคการวิเคราะห์เชิงโอบล้อมข้อมูลในการจัดการโลจสิติกส์ 1(3-0-6) 
LM  7501 Data Envelopment Analysis in Logistics Management 
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จล  7502 บัญชีต้นทุนกิจกรรมในการจัดการโลจิสติกส ์ 1(3-0-6) 
LM  7502 Activity Based Costing in Logistics Management 

 

 (5) หมวดวิชาสัมมนาและการศึกษาตามแนวแนะ 
จล 8001 สัมมนานานาชาติทางการจัดการโลจิสติกส์ 1(3 – 3 -3) 
LM 8001 International Seminar in Logistics Management 
จล 8002 การศึกษาตามแนวแนะ  3(0 – 0 -12) 
LM 8002 Directed Studies 
จล 8003 การศึกษาตามแนวแนะ  2(0 – 0 -12) 
LM 8003 Directed Studies 

 
 (6) หมวดวิชาการศึกษาเฉพาะเรื่อง 
จล 8801-8803 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการจัดการโลจิสติกส์ 3(3 – 0 -6) 
LM 8801-8803 Selected Topics in Logistics Management 
จล 8804-8806 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการจัดการโลจิสติกส์ 2(3 – 0 -6) 
LM 8804-8806 Selected Topics in Logistics Management 
จล 8807-8809 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการจัดการโลจิสติกส์ 1(3 – 0 -6) 
LM 8807-8809 Selected Topics in Logistics Management 

หมายเหตุ - นอกเหนือจากกลุ่มวิชาเลือกดังกล่าวแล้ว นักศึกษาอาจเลือกเรียนวิชาเลือกเสรีจากหลักสูตร
อ่ืน ๆ และ/หรือของสถาบันได้อีกตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาและ/หรือ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 - การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาเลือกให้เป็นไปตามท่ีคณะกำหนด 
 (7) หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ 
จล 9000 การค้นคว้าอิสระ 3(0 – 0 -12) 
LM 9000 Independent Study  
 (8) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 
จล 9004 วิทยานิพนธ์  12 หน่วยกิต 
LM 9004 Thesis 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
 นักศึกษาสามารถเลือกทำวิทยานิพนธ์ (แผน ก2) หรือค้นคว้าอิสระ (แผน ข)โดยมีแผนการศึกษา
สำหรับแต่ละภาคการศึกษาดังนี้  

แผน ก2 (ทำวิทยานิพนธ์) 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

 สพ 4000 พ้ืนฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา  3 หน่วยกิต** 
 ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษฯ 3 หน่วยกิต* 
 จล 4001 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับการจัดการโลจิสติกส์ 3 หน่วยกิต* 
 จล 5001 การวิเคราะห์ข้อมูลและตัวแบบการตัดสินใจ 3 หน่วยกิต 
 จล 5002 การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3 หน่วยกิต 
 รวม 6 หน่วยกิต  

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3 หน่วยกิต* 
จล 5003 พ้ืนฐานทางการจัดการสำหรับบุคลากรในสายงานโลจิสติกส์  3 หน่วยกิต 
จล 6001 การจัดการสินค้าคงคลัง 3 หน่วยกิต 
จล 6002 สมาร์ทโลจิสติกส์  3 หน่วยกิต 
รวม  9 หน่วยกิต  
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

 จล 5004 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโซ่อุปทานดิจิทัล 3 หน่วยกิต 
 จล 6003 การจัดการการขนส่งและเครือข่ายการกระจายสินค้า 3 หน่วยกิต 
 จล 6004 การหาค่าเหมาะที่สุดของโซ่อุปทาน 3 หน่วยกิต 
 รวม 9 หน่วยกิต  

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
จล 8001 สัมมนานานาชาติทางการจัดการโลจิสติกส์ 1 หน่วยกิต 
จล 9004 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
รวม 13 หน่วยกิต  
** กำหนดให้เรียนก่อนเปิดภาคการศึกษาแรกและไม่นับหน่วยกิต 
* ไม่นับหน่วยกิต 

หมายเหตุ จะต้องเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้ผ่านภายในสองภาคการศึกษาหลังจากลงทะเบียนรายวิชา
ครบถ้วนตามหลักสูตรแผน ก2 (ทำวิทยานิพนธ์) 
 วิชา จล 4002 ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการโลจิสติกส์ เป็นวิชาเสริมพ้ืนฐานที่กำหนดให้
นักศึกษาภาคพิเศษเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร 
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แผน ข. (ไม่ทำวิทยานิพนธ์) 
สำหรับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนในภาค 1 ของปีการศึกษา 

 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

 สพ 4000 พ้ืนฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา  3 หน่วยกิต** 
 ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษฯ 3 หน่วยกิต* 
 จล 4001 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับการจัดการโลจิสติกส์ 3 หน่วยกิต* 
 จล 5001 การวิเคราะห์ข้อมูลและตัวแบบการตัดสินใจ 3 หน่วยกิต 
 จล 5002 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3 หน่วยกิต 
 รวม 6 หน่วยกิต  

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3 หน่วยกิต* 
จล 5004 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโซ่อุปทานดิจิทัล 3 หน่วยกิต 

 จล 6003 การจัดการการขนส่งและเครือข่ายการกระจายสินค้า 3 หน่วยกิต 
 จล 6004 การหาค่าเหมาะที่สุดของโซ่อุปทาน 3 หน่วยกิต 

รวม  9 หน่วยกิต  
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
จล 5003 พ้ืนฐานทางการจัดการสำหรับบุคลากรในสายงานโลจิสติกส์  3 หน่วยกิต 
จล 6001 การจัดการสินค้าคงคลัง 3 หน่วยกิต 
จล 6002 สมาร์ทโลจิสติกส์  3 หน่วยกิต 

 จล 8001 สัมมนานานาชาติทางการจัดการโลจิสติกส์ 1 หน่วยกิต 
 วิชาเลือก  3 หน่วยกิต 
 รวม 13 หน่วยกิต  

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
จล 9000 การค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต 
วิชาเลือก   2 วิชา 6 หน่วยกิต 
รวม 9 หน่วยกิต  
** กำหนดให้เรียนก่อนเปิดภาคการศึกษาแรกและไม่นับหน่วยกิต 
* ไม่นับหน่วยกิต 

  - วิชา จล 4002 ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการโลจิสติกส์ เป็นวิชาเสริมพ้ืนฐานที่
กำหนดให้นักศึกษาภาคพิเศษเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร 
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แผน ข. (ไม่ทำวิทยานิพนธ์) 
สำหรับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนในภาค 2 ของปีการศึกษา 
 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

 สพ 4000 พ้ืนฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา  3 หน่วยกิต** 
 ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษฯ 3 หน่วยกิต* 
 จล 4001 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับการจัดการโลจิสติกส์ 3 หน่วยกิต* 
 จล 5001 การวิเคราะห์ข้อมูลและตัวแบบการตัดสินใจ 3 หน่วยกิต 
 จล 5002 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3 หน่วยกิต 
 รวม 6 หน่วยกิต  

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3 หน่วยกิต* 
จล 5003 พ้ืนฐานทางการจัดการสำหรับบุคลากรในสายงานโลจิสติกส์  3 หน่วยกิต 
จล 6001 การจัดการสินค้าคงคลัง 3 หน่วยกิต 
จล 6002 สมาร์ทโลจิสติกส์  3 หน่วยกิต 
รวม  9 หน่วยกิต  
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
จล 5004 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโซ่อุปทานดิจิทัล 3 หน่วยกิต 

 จล 6003 การจัดการการขนส่งและเครือข่ายการกระจายสินค้า 3 หน่วยกิต 
 จล 6004 การหาค่าเหมาะที่สุดของโซ่อุปทาน 3 หน่วยกิต 
 วิชาเลือก  3 หน่วยกิต 
 รวม 12 หน่วยกิต  

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
จล 8001 สัมมนานานาชาติทางการจัดการโลจิสติกส์ 1 หน่วยกิต 
จล 9000 การค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต 
วิชาเลือก   2 วิชา 6 หน่วยกิต 
รวม 10 หน่วยกิต  
** กำหนดให้เรียนก่อนเปิดภาคการศึกษาแรกและไม่นับหน่วยกิต 
* ไม่นับหน่วยกิต 

  - วิชา จล 4002 ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการโลจิสติกส์ เป็นวิชาเสริมพ้ืนฐานที่
กำหนดให้นักศึกษาภาคพิเศษเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร 
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3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 
สพ 4000 พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา 3(2 – 2 – 5) 
ND 4000 Foundation for Graduate Studies 
 การเมืองและการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหาร 
จริยธรรมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร การเขียนรายงานทางวิชาการ และเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา 
 An overview of Thai government, Thai economy, Thai business, Thai society; codes of 
ethics for executives and academics; personality development; physical and mental health; the 
Constitution of the Kingdom of Thailand; Thai for communication; academic report writing; and 
sufficiency economy and development. 
 
ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 3(2 – 2 – 5) 
LC 4001  Reading Skills Development in English for Graduate Studies  
 สร้างเสริมความรู้พ้ืนฐานด้านไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาทักษะการอ่าน เช่น การศึกษา
ประเภทของประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยค เพ่ือนำไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาทักษะการอ่าน
งานเขียนทางวิชาการ เช่น ตำรา บทความวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาทักษะการอ่านเพ่ือจับใจความสำคัญ เพ่ือ
หาข้อสรุป การตีความประโยค การเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท การอ่านแบบข้ามเพ่ือหาข้อมูลเฉพาะ 
การหาความสัมพันธ์ของประโยคและย่อหน้าในงานเขียนและการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
 This course is aimed at enhancing students’ understanding of English structure such 
as sentence types, core parts, headwords and modifiers. This will enable students to develop 
their English reading skills necessary for academic texts and research papers. Emphasis is placed 
on developing students’ skills in reading for main ideas, drawing conclusions and making 
inferences, using context clues to arrive at the meanings of unknown words, skimming and 
scanning, and developing their discourse competence, including critical reading skills. 
 
ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3(2 – 2 – 5) 
LC 4002  Integrated English Language Skills Development 
  เนื้อหาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่านและการ
เขียนเชิงวิชาการเบื้องต้น 
 Course contents and teaching activities focus on the integrated skills of listening, 
speaking, reading and writing with a particular emphasis on academic writing at the introductory 
level. 
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ภส 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 3(2 – 2 – 5) 
 สำหรับบัณฑิตศึกษา 
LC 4011 Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies 
 ฝึกทักษะและกลยุทธ์การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่นักศึกษาได้ศึกษามาก่อนแล้วในวิชา 
ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาเพ่ิมเติม ทั้งนี้ นักศึกษาจะได้รับการ
ฝึกฝนในลักษณะเฉพาะบุคคลมากขึ้น 
  The course is intended to provide additional practices in the reading skills and 
strategies covered in LC 4001 Students receive individualized attention to enhance their reading 
skills for academic purposes. 
 
ภส 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3(2 – 2 – 5) 
LC 4012 Remedial Integrated English Language Skills Development 

ฝึกทักษะการฟัง การพูด  การอ่าน และการเขียนเพ่ิมเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าว สำหรับ
นักศึกษาที่ยังบกพร่องในการเรียนวิชา ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ เพ่ือ
ปรับปรุงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบุคคล 
 This course is intended to provide additional practice in the four skills—listening, 
speaking, reading and writing strategies covered in LC 4002.  Students receive individualized 
attention to enhance their communication skills in English. 
 

จล 4001 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับการจัดการโลจิสติกส์   3(3 – 0 – 6) 

LM 4001 Mathematics and Statistics for Logistics Management 
เนื้อหาวิชานี้ประกอบด้วย อนุพันธ์และการประยุกต์  อินทีเกรชันและการประยุกต์  ความ

น่าจะเป็น ฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มทั้งต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง ค่าคาดหมาย การ
สุ่มตัวอย่างและการประมาณค่า  การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย 

Topics of this course are as follows: Differentiation and its applications. Integration 
and its applications. Probability. Distribution functions of continuous and discrete random 
variables. Expectation. Sampling and estimation. Hypothesis testing. Simple linear regression.  
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จล 4002 ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการโลจิสติกส์ 3(2 – 2 – 5) 
LM 4002 English for Logistics Management 

เนื้อหาวิชานี้ประกอบด้วย ฝึกทักษะและกลวิธีการอ่านตำราภาษาอังกฤษที่ เกี่ยวข้องทาง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิเคราะห์คำศัพท์เพ่ือหาความหมาย  ศึกษาโครงสร้างของประโยค
เพ่ือให้เข้าใจความหมายของประโยคในโครงสร้างรูปแบบต่าง ๆ  ฝึกการอ่านบทความงานวิจัยและตำราทางการ
จัดการโลจิสติกส์  ศึกษาและฝึกการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น เน้นการเขียนประโยค การรวมและลดรูป
ประโยค และการเขียนข้อความในรูปแบบย่อหน้า  การพูดและการฟังภาษาอังกฤษในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการโลจิสติกส์ 

Improve skills and provide strategies in reading textbooks in the fields of 
computer, technology and information system. Use context clues to arrive at the meanings 
of unknown words. Study structures of sentences. Practice reading passages from 
textbooks in logistics management. Introduction to writing. Practice listening and speaking 
on topics related to logistics management.   

 

จล 5001 การวิเคราะห์ข้อมูลและตัวแบบการตัดสินใจ    3(3 – 0 – 6) 

LM 5001 Data Analysis and Decision Models 
เนื้อหาวิชานี้ประกอบด้วย การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  การนำเสนอข้อมูล  การสร้างตัวแบบ

การตัดสินใจที่เป็นการหาค่าที่ดีที่สุดและการประยุกต์ การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน  การวิเคราะห์
การตัดสินใจ  การจำลองแบบมอนติคาร์โลเบื้องต้น  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์
ปัญหาและหาคำตอบ 

Topics of this course are as follows: Introduction to data analysis. Data 
presentation. Decision/optimization models and their applications. Decision making under 
uncertainty.  Decision analysis. Introduction to Monte Carlo simulation. Computer packages 
to analyze the problem and find a solution. 

 
จล 5002 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(3 – 0 – 6) 
LM 5002 Logistics and Supply Chain Management 

เนื้อหาวิชานี้ประกอบด้วย ความสำคัญของปฏิบัติการโลจิสติกส์ต่อองค์การธุรกิจ  ปฏิบัติการโล
จิสติกส์ในองค์การธุรกิจ  ธุรกิจการให้บริการโลจิสติกส์  โลจิสติกส์ย้อนกลับ  โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ  
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมโลจิสติกส์เพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ  การวัดผลปฏิบัติการโลจิสติกส์ใน
องค์การธุรกิจ  การจัดโครงสร้างองค์การเพื่อการจัดการโลจิสติกส์  การจัดการโซ่อุปทาน  กรณีศึกษา 

Topics of this course are as follows: Impacts of logistics operations to business. 
Logistics operations in business organizations. Logistics service provider. Reverse logistics. 
International logistics. Logistics costs analysis for business decision making. Measuring 
logistics performance. Organizing for effective logistics. Supply chain management. Case 
studies. 
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จล 5003 พื้นฐานทางการจัดการสำหรับบุคลากรในสายงานโลจิสติกส์ 3(3 – 0 – 6) 
LM 5003 Management Fundamental for Logistics Personnel 

เนื้อหาวิชานี้ประกอบด้วย พ้ืนฐานทางการบัญชีบริหาร  การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน  
การวิเคราะห์การลงทุน  การจัดการองค์การ  การใช้บาลานส์สกอร์การ์ดในการบริหารงาน  ประเด็นทาง
จริยธรรมของการจัดการ  ทัศนคติและพฤติกรรมในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน  ทักษะการสื่อสารระหว่าง
บุคคล  ความเป็นผู้นำ  กรณีศึกษา 

Topics of this course are as follows: Managerial accounting fundamental. 
Financial reports analysis. Investment analysis. Organization management. Balanced 
Scorecard. Ethical issues in business. Perceptions and behaviors in workplace.  Intra-
personal communication skill. Leadership. Case studies. 

จล 5004 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโซ่อุปทานดิจิทัล 3(3 – 0 – 6) 
LM 5004 Information Technology for Digital Supply Chain 
 เนื้อหาวิชานี้ประกอบด้วย  ข้อมูลสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล  ข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มี
โครงสร้าง  การจัดการปฏิบัติการด้วยระบบการวางแผนทรัพยากรองค์การ  การฝึกใช้โปรแกรมประยุกต์
ทางการวางแผนทรัพยากรองค์การ  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารระหว่างองค์การ  เทคโนโลยีการ
ติดตามและระบุตัวตน  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติการโลจิสติกส์ เช่น อินเตอร์เน็ทของสรรพสิ่ง 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี หุ่นยนต์มือถืออัตโนมัติ  รถลำเลียงสินค้าอัตโนมัติ 
ระบบจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติ ตู้จัดเก็บสินค้าและเอเฟรม กรณีศึกษาสำหรับระบบการจัดการคลังสินค้า และ
ระบบการจัดการการขนส่ง 
 Topics of this course are as follows: Data in digital economy. Structured vs 
unstructured data. Operations management using Enterprise Resource Planning (ERP).  
Training applications program: ERP. Information Technology for Communication among 
the Organizations. Information technology for logistics operations, e.g., Internet of Things 
(IoTs), Graphical Information System (GIS), Radio Frequency Identification (RFID), 
Autonomous Mobile Robot (AMR), Automated Guided Vehicle (AGV), Automated Storage 
and Retrieval System (AS/RS). Carousels and A-frames. Case studies in warehouse 
management system (WMS) and transport management system (TMS). 
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จล 6001 การจัดการสินค้าคงคลัง 3(3 – 0 – 6) 
LM 6001 Inventory Management 

เนื้อหาวิชานี้ประกอบด้วย การแบ่งกลุ่มสินค้าคงคลัง  ตัวแบบสินค้าคงคลังแบบพารามิเตอร์ที่
ทราบค่า เมื่ออุปสงค์มีค่าคงที่ และมีค่าเปลี่ยนไปตามเวลา  ตัวแบบสินค้าคงคลังแบบสโทแคสติกในกรณี
คาบเดียวและหลายคาบ  ตัวแบบสินค้าคงคลังซึ่งมีเวลานำเป็นแบบสโทแคสติก ระบบสินค้าคงคลังแบบ
ลำดับ ตัวแบบสินค้าคงคลังแบบหลายชั้น การวิเคราะห์ความเสี่ยงรวม  ความออกแบบพ้ืนที่สินค้าความ
เคลื่อนไหวสูง  กรณีศึกษา 
 Topics of this course are as follows: Inventory classification. Deterministic inventory 
models with constant and time-varying demands. Stochastic inventory models, single-
period and finite-horizon models. Stochastic lead-time models. Serial systems. Multi-
echelon inventory systems. Risk pooling analysis. Reserved area and fast-pick area (FPA). 
Case studies.  
บุพวิชา :  จล 5001 การวิเคราะห์ข้อมูลและตัวแบบการตัดสินใจ หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน 
Prerequisite : LM 5001 Data Analysis and Decision Models or Instructor Consent 
 
จล 6002 สมาร์ทโลจิสติกส์ 3(3 – 0 – 9) 
LM 6002 Smart Logistics 
 เนื้อหาวิชานี้ประกอบด้วย โลจิสติกส์อัตโนมัติ  ซอฟต์แวร์สำหรับระบบอัตโนมัติและส่วนประกอบ 
ปัญญาประดิษฐ์ในระบบโลจิสติกส์ สัญญาชาญฉลาดและบล็อคเชนในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน การ
วิเคราะห์ข้อมูลใหญ่ การวิเคราะห์เชิงพยากรณ์ การตรวจจับอุปสงค์ 
 Topics of this course are as follows: Logistics automation. Automation software and 
components. Artificial intelligence and machine learning in logistic systems. Smart 
contract and blockchain in supply chain management. Big data analytics. Predictive 
analytics. Demand sensing. 
บุพวิชา :  จล 5001 การวิเคราะห์ข้อมูลและตัวแบบการตัดสินใจ และ จล 5004 เทคโนโลยี
สารสนเทศสำหรับโซ่อุปทานดิจิทัล หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน 
Prerequisite : LM 5001 Data Analysis and Decision Models ad LM 5004 Information 
Technology for Digital Supply Chain or Instructor Consent 

จล 6003 
LM 6003 

การจัดการการขนส่งและเครือข่ายการกระจายสินค้า  
Transportation and Distribution Network Management 

3(3 – 0 -9) 

เนื้อหาวิชานี้ประกอบด้วย การจัดการการขนส่ง รูปแบบการขนส่งและค่าใช้จ่าย  การวิเคราะห์
ต้นทุนการขนส่ง ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่ง    การคัดเลือกผู้ให้บริการการขนส่ง ตัวแบบสำหรับ
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เครือข่ายการขนส่ง  ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่ง  ตัวแบบการกำหนดตำแหน่งสิ่งอำนวยความ
สะดวก  การแก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ช่องทางการกระจายสินค้า  การจัดเส้นทางสำหรับการ
หยิบสินค้าในคลังสินค้า  การจัดคลังสินค้าแบบรวมศูนย์ข้ามท่าหรือศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้า กรณีศึกษา  

Topics of this course are as follows: Transportation management. Transportation 
modes and transportation cost. Transportation cost analysis. Key performance. Carrier 
selection. Mathematical models for transportation network. Vehicle routing problem. 
Facility location model. Solving problem by using computer program. Distribution 
channels. Routing for picking in warehouse. Cross docking. Case studies.    
บุพวิชา :  จล 5001 การวิเคราะห์ข้อมูลและตัวแบบการตัดสินใจ หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน 

Prerequisite : LM 5001 Data Analysis and Decision Models or Instructor Consent 
 
จล 6004 การหาค่าเหมาะที่สุดของโซ่อุปทาน 3(3 – 0 – 9) 
LM 6004 Supply Chain Optimization 

เนื้อหาวิชานี้ประกอบด้วย โซ่อุปทาน  การจัดการโซ่อุปทานและการเข้ากันได้เชิงกลยุทธของ
รูปแบบของการจัดการโซ่อุปทานกับธุรกิจ  การพยากรณ์ความต้องการสินค้า  การวางแผนการผลิตรวม  
ความไม่แน่นอนในโซ่อุปทานและผลกระทบต่อต้นทุนธุรกิจ  การลดต้นทุนโซ่อุปทานภายใต้ความไม่แน่นอน  
การจัดการโซ่อุปทานแบบดันและแบบดึง  ตัวแบบเพ่ือการตั้งราคาและสัญญา  ผลกระทบแซ่วัว  การจัดการ
ความสัมพันธ์กับผู้ขาย  กรณีศึกษา 

Topics of this course are as follows: Supply chain. Supply chain management and 
strategic fit to business. Demand forecast. Aggregate plan. Supply chain uncertainty and its 
impact to business costs. Supply chain cost reduction under unceratainty. Push- and pull-
supply chain management. Models for pricing and contracts. Bullwhip effect. Supplier 
relationship management. Case studies. 
บุพวิชา :  จล 5001 การวิเคราะห์ข้อมลูและตัวแบบการตัดสินใจ หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน 

Prerequisite : LM 5001 Data Analysis and Decision Models or Instructor Consent 
 
จล 7101 การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า 3(3 – 0 – 9) 
LM 7101 Customer Relationship Management 

เนื้อหาวิชานี้ประกอบด้วย แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า  พัฒนาการของ
การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า  ขั้นตอนของการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า  เทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า  การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าเชิงวิเคราะห์และการนำไป
ประยุกต์ใช้  การประเมินผลการดำเนินงานที่เน้นลูกค้าเป็นหลัก  การวิเคราะห์คุณค่าของลูกค้า  กลยุทธ์การ
สร้างความจงรักภักดี  การสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศขององค์การที่มุ่งลูกค้าเป็นสำคัญ 
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Topics of this course are as follows: Concepts of CRM. CRM development. CRM 
processes. IT in CRM. Analytical CRM and applications. Customer-focused performance 
measurement. Customer value analysis. Customer loyalty. Culture and environment of 
customer-focused organization. 

 
จล 7102 การบริหารความเสี่ยงในโซ่อุปทาน 3(3 – 0 – 6) 
LM 7102  Supply Chain Risk Management 
 เนื้อหาวิชานี้ประกอบด้วย ลักษณะสำคัญของความเสี่ยง แนวโน้มผลกระทบของความเสี่ยงที่มี
ต่อโซ่อุปทาน  เป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงในโซ่อุปทาน  วิธีการบริหารความเสี่ยง  การระบุความ
เสี่ยง  การวิเคราะห์ความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง มุมมองเครือข่ายของความเสี่ยง  การสร้าง
มาตรการบรรเทาโซ่อุปทาน  การจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
 Topics of this course are as follows: Key aspects of risk. Trends of risks affecting 
the supply chain. Goal of risk management in supply chain. Approaches to risk 
management and Identify risks. Risk analysis. Response to risk. Network view of risk. 
Creating resilient supply chains. Business continuity management.  
 
จล  7103 การบริหารโครงการ 3(3 – 0 – 6) 
LM 7103 Project Management 
 เนื้อหาวิชานี้ประกอบด้วย นิยามของโครงการ  วงจรชีวิตของโครงการ   โครงสร้างเชิง
องค์การ  วิธีการเลือกและการประเมินโครงการ  การสื่อสารในการบริหารโครงการ  การวางแผนโครงการ
และการประมาณต้นทุนค่าใช้จ่าย  โครงสร้างการจัดแบ่งงาน  เทคนิคในการจัดตารางงาน เช่น PERT และ 
CPM  การบริหารความเสี่ยงและคุณภาพ 
 Topics of this course are as follows: Definition of a project. Project life cycle. 
Organizational structures. Project selection and evaluation approaches. Project 
communications. Project planning and cost estimating. Work breakdown structure.  
Scheduling techniques, e.g., PERT and CPM. Quality and risk management.  
 
จล 7104    การวางแผนและการจัดตารางการผลิต 3(3 – 0 – 6) 
LM 7104   Production Planning and Scheduling 
 เนื้อหาวิชานี้ประกอบด้วย กระบวนการ  กรอบงานวางแผนการผลิต  การวางแผนการผลิต
รวม  การวางแผนแม่บทการผลิตและการวางแผนความต้องการทรัพยากร  การวางแผนการผลิตตาม
แนวคิดทันเวลาพอดี  การวางแผนการผลิตตามแนวคิดทฤษฎีข้อจำกัด  การกำหนดขนาดผลิต  การ
จัดลำดับการผลิต  การหาคำตอบที่ดีที่สุด  เมตาฮิวริสติก  การควบคุมคุณภาพ 
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 Topics of this course are as follows: Production planning scheduling and control 
process. Production planning framework. Aggregate planning. Master production 
scheduling and material requirement planning. Just in time. Theory of constraints. Lot 
sizing. Scheduling problems. Optimizations. Meta heuristics. Quality control. 
 

จล 7105  การจัดการโลจิสติกส์นานาชาติ 3(3 – 0 – 6) 
LM 7105  International Logistics Management 

เนื้อหาวิชานี้ประกอบด้วย การค้าระหว่างประเทศ  การทำสัญญาซื้อ-ขายระหว่างประเทศ  
พิธีการศุลกากรในการนำเข้า-ส่งออก  การชำระเงินระหว่างประเทศ  สิทธิประโยชน์ กฎหมาย และ
กฎระเบียบทางการค้าระหว่างประเทศ  การขนส่งหลายรูปแบบ  เครือข่ายการขนส่งในภูมิภาค   การ
ประกันภัยการขนส่งระหว่างประเทศ  ความม่ันคง/ปลอดภัยของโซ่อุปทาน     

Topics of this course are as follows: Internation trade.  International business 
contracts.  Custom processes for import-export.  International financial settlements.  Privilege, 
laws and regulations for international trade.  Multimodal Transportation.  Regional 
Transportation network.  International transport insurance.  Supply chain security. 
 
จล 7201 การจำลองสำหรับโลจิสติกส์ 3(3 – 0 – 6) 
LM 7201 Logistics Simulation 

เนื้อหาวิชานี้ประกอบด้วย การจำลองเชิงสถิตย์  การจำลองเหตุการณ์แบบไม่ต่อเนื่อง 
กระบวนการจำลองปัญหา การประยุกต์การจำลองกับปัญหาทางโลจิสติกส์ ธุรกิจ และการผลิต การ
วิเคราะห์ข้อมูลจากผลการจำลอง  การทวนสอบและความแม่นของตัวแบบการจำลอง  การออกแบบการ
ทดลองสำหรับการจำลอง ตัวแบบการจำลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 Topics of this course are as follows: Static simulation.  Discrete event simulation. 
Applications of simulation in logistics, business and production problems. Data analysis for 
simulation outputs. Verification and validation of situation models. Design of experiment 
for simulation. Simulation models by using computer program.  
บุพวิชา :  จล 5001 การวิเคราะห์ข้อมูลและตัวแบบการตัดสินใจ หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน 

Prerequisite : LM 5001 Data Analysis and Decision Models or Instructor Consent 
 
จล 7202 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่-เวลา 3(3 – 0 – 6) 
LM 7202  Spatio-Temporal Data Analysis 
 เนื้อหาวิชานี้ประกอบด้วย พ้ืนฐานของการวิเคราะห์ข้อมูลมิติสัมพันธ์-เวลา ระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์กับการวิเคราะห์ธุรกิจการสุ่มตัวอย่างข้อมูลมิติสัมพันธ์ การวิเคราะห์รูปแบบที่ตั้ง การ
วิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรต่อเนื่องเชิงมิติสัมพันธ์ การวิเคราะห์ถดถอยเชิงมิติสัมพันธ์  แผนที่และการสร้างภาพ
นิทัศน์สำหรับข้อมูลมิติสัมพันธ์-เวลา  
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 Topics of this course are as follows: Introduction to spatio-temporal data 
analysis. Geographical information system and business analytics. Sampling spatial data. 
Point pattern analysis. Spatially continuous data analysis. Spatial regression. Map and 
spatio-temporal data visualization.  
บุพวิชา :  จล 5001 การวิเคราะห์ข้อมูลและตัวแบบการตัดสินใจ หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน 
Prerequisite : LM 5001 Data Analysis and Decision Models or Instructor Consent 
 
จล 7203 การจัดการรายได ้ 3(3 – 0 – 6) 
LM 7203 Revenue Management 

เนื้อหาวิชานี้ประกอบด้วย ตัวแบบเชิงปริมาณสำหรับการจัดการรายได้ การควบคุมทรัพยากร
เชิงเดี่ยวและเชิงเครือข่าย ตัวแบบการจองเกิน การหาราคาเหมาะที่สุด การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการจัดการ
รายได้ในธุรกิจการบิน โรงแรม รถเช่า และอุตสาหกรรมเชิงบริการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษา 

Topics of this course are as follows: Quantitative models for revenue 
management (RM). Single-resource and network capacity controls. Overbooking models. 
Price optimization. RM practices in airlines, hotels, automobile rental companies and other 
related service industries. Case studies.   
บุพวิชา :  จล 5001 การวิเคราะห์ข้อมูลและตัวแบบการตัดสินใจ หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน 

Prerequisite : LM 5001 Data Analysis and Decision Models or Instructor Consent 
 
จล 7204 การพยากรณ์เชิงธุรกิจ 3(3 – 0 – 6) 
LM 7204  Business Forecasting 
 เนื้อหาวิชานี้ประกอบด้วย การพยากรณ์เชิงธุรกิจ หลักการพยากรณ์อุปสงค์และการวางแผน
อุปทาน การจัดการข้อมูลเพ่ือการพยากรณ์ การพยากรณ์เชิงคุณภาพ ตัวแบบการถดถอย ตัวแบบอนุกรม
เวลา ตัวแบบ ARIMA ตัวแบบ state space สำหรับการปรับเรียบแบบ exponential  การวิเคราะห์เชิง
พยากรณ์เบื้องต้น การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน การรายงานและการนำเสนอค่าพยากรณ์ ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการพยากรณ์เชิงธุรกิจ กรณีศึกษา  

Topics of this course are as follows: Business forecasting. Fundamentals of 
demand forecasting and supply planning. Data requirement for preparing forecasts. 
Qualitative forecasting. Regression models. Time series models. ARIMA models. State space 
models for exponential smoothing. Introduction to predictive analytics. Analysis of 
forecasting errors. Reporting and presenting forecasts. Business forecasting information 
systems. Case studies. 
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จล 7301 การวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น 3(3 – 0 – 6) 
LM 7301 Introduction to Business Analytics and Data Science 
 เนื้อหาวิชานี้ประกอบด้วย ภาพรวมของการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล การวิเคราะห์
ธุรกิจและวิทยาการข้อมูลในฐานะของการจัดการเชิงกลยุทธ์  ความเข้าใจในกระบวนการและฟังก์ชันทาง
ธุรกิจสำหรับการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล คลังข้อมูล และทะเลสาปข้อมูล
สำหรับวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล คุณภาพข้อมูลและการปรับปรุงคุณภาพข้อมูล โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการทำความสะอาดข้อมูลและการแทนค่าข้อมูลสูญหาย การนำสารสนเทศและการวิเคราะห์เพ่ือนำไป
ร่างกลยุทธ์ แนวโน้มปัจจุบันของการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล 
 Topics of this course are as follows: Overview of business analytics and data 
science. Business Analytics and Data Science (BADS) as strategic management. 
Understanding business process and function for BADS. Data collection. Datawarehousing 
and data lake for BADS. Data quality and data quality improvement especially data 
cleansing and imputation. Deployment of information and analytics for strategy 
formulation. Current trend in BADS. 
 
จล 7302 การจัดการข้อมูลใหญ่ 3(3 – 0 – 6) 
LM 7302 Managing Big Data 
 เนื้อหาวิชานี้ประกอบด้วย ความหมายและคุณลักษณะของข้อมูลใหญ่ แพล็ตฟอร์มพ้ืนฐาน 

เช่น Hadoop; Spark และเครื่องมืออ่ืนๆ วิธีการจัดเก็บข้อมูล การอัพโหลด แจกจ่าย และการประมวลผล

ข้อมูลใหญ่ HDFS; HBase; KV stores ฐานข้อมูลเอกสาร ฐานข้อมูลกราฟ อัลกอริธึมในการวิเคราะห์ข้อมูล

บนแพล็ตฟอร์มต่างๆ การนำเสนอข้อมูลใหญ่ด้วยภาพ 
 Topics of this course are as follows: Overview applications of Big Data. 
Fundamental platforms such as Hadoop, Spark and other tools such as IBM System G for 
Linked Big Data. Data storage methods and how to upload, distribute and process Big 
Data. HDFS. HBase. KV stores. Document database and graph database. Handling analytics 
algorithms on different platforms. Visualization issues on Big Data analytics. 

 
จล 7303 การเรียนรู้ด้วยเครื่องจักรประยุกต์ 3(3 – 0 – 6) 
LM 7303 Applied Machine Learning 

เนื้อหาวิชานี้ประกอบด้วย ประเภทของการเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร ข้อมูลและการเตรียมข้อมูล การ
สำรวจข้อมูล ต้นไม้การตัดสินใจ ตัวแบบจำแนกแบบเบย์ส ตัวแบบจำแนกโดยใช้เพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุด K ตัว  
ซัพพอร์ตเวคเตอร์ ตัวแบบความถดถอยโลจิสติก การลดจำนวนตัวแปร การจับกลุ่มข้อมูล การหากฎ
ความสัมพันธ์ เน้นการประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล 
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 Topics of this course are as follows: Machine Learning Classification. Data and Data 
Preprocessing. Data Exploration. Decision Trees. Bayes Classifiers. K-Nearest Neighbor 
Classifiers. Neural Networks. Support Vector Machines. Logistic Regression. Dimension 
Reduction. Clustering Algorithms. Association Rule Analysis. Emphasis on business 
analytics and data science applications. 
 
จล 7304 การทำเหมืองข้อมูลใหญ่ 3(3 – 0 – 6) 
LM 7304 Big Data Mining 
 เนื้อหาวิชานี้ประกอบด้วย วิธีการเรียนรู้ด้วยเครื่องจักรสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่ การวิเคราะห์
เชิงทำนายสำหรับข้อมูลใหญ่ เทคนิคการจำแนกประเภท การประเมินผลตัวแบบ การจัดกลุ่มและการ
วิเคราะห์การเชื่อมโยง การวิเคราะห์เครือข่ายสังคม การค้นหาคำแนะนำจากข้อมูลธุรกรรมและกฎ
ความสัมพันธ์   หัวข้อขั้นสูงเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลใหญ่ เช่น ข้อมูลกราฟ ตัวแบบทางกราฟิกส์ การ
วิเคราะห์เชิงปริภูมิ-เวลา และการวิเคราะห์เชิงการคิด เป็นต้น 
 Topics of this course are as follows: Large-scale machine learning methods. 
Predictive Analytics with Big Data. Categorizing Data with Classification Techniques. 
Assessing model performance. Detecting Patterns in Complex Data with Clustering and 
Link Analysis. Discovering connections with Link Analysis. Capturing important connections 
with Social Network Analysis. Leveraging transaction data to yield recommendations and 
association rules.  Challenges of Big Data especially on the ongoing Linked Big Data issues 
which involves graphs, graphical models, spatio-temporal analysis, cognitive analytics, etc. 
 
จล 7401 การเจรจาต่อรองและการบริหารจัดการความขัดแย้ง 3(3 – 0 – 6) 
LM 7401 Negotiation and Conflict Management 
  เนื้อหาวิชานี้ประกอบด้วย แนวคิดทฤษฎีเชิงประยุกต์ว่าด้วยการเจรจาต่อรองและการบริหาร
จัดการความขัดแย้งจากมุมมองสหวิทยาการทั้งทางด้านการสื่อสาร เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา  จิตวิทยาสังคม
และพฤติกรรมในองค์การบนแนววิถีเชิงอธิบายและการวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไข  ทั้งนี้
รวมถึงการศึกษามิติว่าด้วยจริยธรรมในการเจรจาและการบริหารจัดการความขัดแย้งในหลากบริบท 

Topics of this course are as follows: Study various concepts and practical theories on 
negotiation and conflict management from the interdisciplinary perspectives drawn from 
the academic fields of communication, conomics, psychology, social psychology, and 
organizational behaviors. Both descriptive and prescriptive approaches to negotiation and 
remedies involving conflict management and resolution would be utilized with major 
emphasis put upon the notions of ethics and the practice of good fiath in negotiation and 
conflict management. 
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จล 7402 การวิจัยเชิงคุณภาพ 3(3 – 0 – 6) 
LM 7402 Qualitative Research  
 เนื้อหาวิชานี้ประกอบด้วย พ้ืนฐานปรัชญาและการประยุกต์ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การ
สัมภาษณ์ การสังเกต การบันทึกเทปและ  วีดีทัศน์ การลงภาคสนาม วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
รวมถึง เทคนิค Critical Incident ปรากฏการณ์นิยม ทฤษฎีฐานราก การวิเคราะห์วาทกรรม บรรยาย
วิทยา กรณีศึกษา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ชาติพันธุ์วิทยา สตรีนิยม และวิธีวิจัยแบบผสม การ
เขียนและการนำรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ จริยธรรมของการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 Topics of this course are as follows: The philosophical foundations and the 
applications of qualitative research methods Interview. Observations. Video and tape 
recording and fieldwork. Qualitative data analysis including critical incident technique. 
Phenomenology. Grounded theory. Discourse analysis. Narratology. Case study. 
Participative action research. Ethnography. Feminism. Mixed methods. Qualitative research 
writing and presentation. Ethics for qualitative research. 
 
จล 7501 เทคนิคการวิเคราะห์เชิงโอบล้อมข้อมูลในการจัดการโลจิสติกส์ 1(3 – 0 – 6) 
LM 7501 Data Envelopment Analysis in Logistics Management 

เนื้อหาวิชานี้ประกอบด้วย ความหมายของประสิทธิภาพและมาตราวัดต่าง ๆ   ตัวแบบดีอีเอ
พ้ืนฐาน  ตัวแบบซีซีอาร์  ตัวแบบบีซีซี  การประยุกต์เทคนิคการวิเคราะห์เชิงโอบล้อมข้อมูลในการเลือกผู้ให้
บริการและผู้จัดหาวัตถุดิบ  กรณีศึกษา  

Topics of this course are as follows: Meaning of efficiecy and how it is measured. 
Basic Data Envelopment Analaysis model, CCR model, BCC model, DEA applications in 
service providers and suppliers selection. Case studies.  
บุพวิชา :  จล 5001 การวิเคราะห์ข้อมูลและตัวแบบการตัดสินใจ หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน 

Prerequisite : LM 5001 Data Analysis and Decision Models or Instructor Consent 
 

จล 7502 บัญชีต้นทุนกิจกรรมในการจัดการโลจิสติกส์ 1(3 – 0 – 6) 
LM 7502 Activity Based Costing in Logistics Management 

เนื้อหาวิชานี้ประกอบด้วย โครงสร้างของต้นทุน  การวิเคราะห์ต้นทุน  การบัญชีต้นทุน  
แนวคิดบัญชีต้นทุนกิจกรรม  คุณค่าเชิงกลยุทธของบัญชีต้นทุนกิจกรรม  การใช้ระบบบัญชีต้นทุนกิจกรรมใน
องค์กร  กรณีศึกษา 
 Topics of this course are as follows: Cost structure. Cost analysis. Cost accounting. 
Activity Based Costing. Strategic Value of ABC. Using ABC in business. Case studies. 
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จล 8001 สัมมนานานาชาติทางการจัดการโลจิสติกส์ 1(3 – 3 – 3) 
LM 8001 International Seminar in Logistics Management 
 เนื้อหาวิชานี้ประกอบด้วย การเพ่ิมพูนวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ในระดับสากล  การ
อบรมระยะสั้นในหัวข้อทางการจัดการโลจิสติกส์ที่เป็นที่สนใจในปัจจุบันโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทย
หรือชาวต่างประเทศ  และ เข้าชมหน่วยปฏิบัติการทางโลจิสติกส์ที่มีกิจกรรมการปฏิบัติงานในระดับสากลไม่
น้อยกว่า 2 แห่ง 

This course focuses on increasing knowledge and vision in logistics management. 
Attending seminar on current topics in logistics management. Visiting at least two world-
class business companies to see how those businesses manage their logistics operations.  

 
จล 8002 การศึกษาตามแนวแนะ 3(0 – 0 – 12) 
LM 8002 Directed Studies 

เนื้อหาวิชานี้ประกอบด้วย การศึกษาในหัวข้อเฉพาะทางทางการจัดการโลจิสติกส์ที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการวิจัยของนักศึกษา  นักศึกษาจะต้องทำรายงานสรุปการเรียนรู้ต่ออาจารย์ผู้สอน 

This course focuses on some logistics management topics related to a 
student’s research project. A student is required to provide a summary report. 
 
จล 8003 การศึกษาตามแนวแนะ 2(0 – 0 – 12) 
LM 8003 Directed Studies 
 เนื้อหาวิชานี้ประกอบด้วย การศึกษาในหัวข้อเฉพาะทางทางการจัดการโลจิสติกส์ที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการวิจัยของนักศึกษา นักศึกษาจะต้องทำรายงานสรุปการเรียนรู้ต่ออาจารย์ผู้สอน 

This course focuses on some logistics management topics related to a student’s 
research project. A student is required to provide a summary report. 
 

จล 8801-8803 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการจัดการโลจิสติกส์ 3(3 – 0 – 6) 
LM 8801-8803 Selected Topics in Logistics Management 

เนื้อหาวิชานี้ประกอบด้วย การศึกษาในหัวข้อที่แตกต่างไปจากวิชาที่เปิดสอนตามปกติ ซึ่ง
คณะฯ กำหนดขึ้นตามความเหมาะสม 

This course focuses on topics not covered in courses regularly offered by the 
school.    
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จล 8804-8806 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการจัดการโลจิสติกส์ 2(3 – 0 – 6) 
LM 8804-8806 Selected Topics in Logistics Management 

เนื้อหาวิชานี้ประกอบด้วย การศึกษาในหัวข้อที่แตกต่างไปจากวิชาที่เปิดสอนตามปกติ ซึ่ง
คณะฯ กำหนดขึ้นตามความเหมาะสม 

This course focuses on topics not covered in courses regularly offered by the 
school.    

 
จล 8807-8809 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการจัดการโลจิสติกส์ 1(3 – 0 – 6) 
LM 8807-8809 Selected Topics in Logistics Management 

เนื้อหาวิชานี้ประกอบด้วย การศึกษาในหัวข้อที่แตกต่างไปจากวิชาที่เปิดสอนตามปกติ ซึ่ง
คณะฯ กำหนดขึ้นตามความเหมาะสม 

This course focuses on topics not covered in courses regularly offered by the 
school.    

 
จล 9000 การค้นคว้าอิสระ 3(0 – 0 – 12) 
LM 9000 Independent Study 

นักศึกษาเลือกหัวข้อที่จะศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามความสนใจ  โดยได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา และนักศึกษาต้องทำรายงาน/หรือบทนิพนธ์ 

The students choose their own interesting topics to study by themselves, the 
topics must be approved by a faculty member who is responsible for the course, the 
students are required to write the reports.  

จล 9004 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
LM 9004 Thesis 12 Credits 
 นักศึกษาต้องทำการค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจภายใต้คำปรึกษาของอาจารย์  
ที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด อาจรวมถึงการศึกษารายวิชาภาคทฤษฎีตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควร ทั้งนี้ 
จะต้องมีการนำเสนอหัวข้อ รายงานความก้าวหน้า และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์   

 A student-initiated research report on a particular topic under consultation of an 
advisor, together with an oral examination. The study must be extensive and of 
acceptable research standards. 
 


