
 

 

ประมวลรายวชิา 

1. ช่ือหลกัสูตร  การจดัการบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการ 

วทิยาเขตกาญจนบุรี มหาวทิยาลยัมหิดล 

2. รหสัรายวชิา   KAMG 303      

3. ประเภทวชิา  การจดัการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน  

(Logistic and Supply Chain Management)  

จาํนวน 3 หน่วยกิต (3-0-6) 

4. การเปิดสอน  ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2560 

   อาคารปฏิบติัการ 2311 ทุกวนัศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น. 

5. ผูป้ระสานงานรายวชิา อาจารย ์ดร.พรปวณ์ี วรเศรษฐพ์งศา 

6. คาํอธิบายรายวชิา ความหมายและหลักการของการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน แนวความคิดท่ี

เก่ียวขอ้ง เช่น ห่วงโซ่อุปทาน การขนส่ง การจดัซ้ือ การส่งมอบ การผลิต การกระจายสินคา้ การบริการ และซอฟตแ์วร์

สาํหรับการจดัการโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทาน ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

7. วตัถุประสงคร์ายวชิา 

- เพ่ือใหเ้ขา้ใจความหมายและหลกัการของการจดัการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน และบทบาทของโลจิสติกส์ต่อ

ระบบเศรษฐกิจและองคก์ร 

- เพ่ือเขา้ใจบทบาทของการบริการลูกคา้ในงานโลจิสติกส์ขององคก์ร 

- เพ่ือเขา้ใจหลกัการทาํงานระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการโลจิสติกส์ 

- เพ่ือใหเ้ขา้ใจหลกัการและสามารถอธิบายบทบาทของการจดัการสินคา้คงคลงั การขนส่ง การจดัการวสัดุ และการ

จดัซ้ือ ต่อการบริหารการจดัการโลจิสติกส์ได ้

- สามารถเขา้ใจวา่การจดัองคก์รโลจิสติกส์ท่ีมีประสิทธิภาพมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์ร 

- สามารถอธิบายถึงบทบาทของการจดัการโซ่อุปทานและช่องทางการกระจายท่ีมีผลต่อกลยทุธ์การตลาดของกิจการ 

- เพ่ือสามารถอธิบายและเขา้ใจกลยทุธ์โลจิสติกส์ของประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 



 

8. เคา้โครงรายวชิา 

สปัดาห์ วนั/เดือน/ปี เน้ือหา หมายเหต ุ

1 24/08/18 บทท่ี 1 ปฐมนิเทศ: ช้ีแจงระเบียนการเรียนการสอน และการวดัผล 

            บทบาทและววิฒันาการโลจิสติกส์ 

อ.วมิลมาศ 

 

2 31/08/18 บทท่ี 2 แนวคิดและการจดัการโลจิสติกส์ อ.วมิลมาศ 

3 07/09/18 บทท่ี 3 การจดัการวสัดุ อ.วมิลมาศ 

4 14/09/18 บทท่ี 4 การจดัซ้ือ อ.วมิลมาศ 

5 21/09/18 บทท่ี 5 บรรจุภณัฑ ์ อ.วมิลมาศ 

6 28/09/18 บทท่ี 6 การขนส่ง อ.วมิลมาศ 

7 05/10/18 บทท่ี 7 การจดัการสินคา้คงคลงั การจดัการคลงัสินคา้ และศูนย์

กระจายสินคา้ 

อ.วมิลมาศ 

8 12/10/18 บทท่ี 8 การบริการลูกคา้ อ.วมิลมาศ 

9 16-22/10/18 ***สอบกลางภาค***  

10 26/10/18 บทท่ี 9 การจดัการตน้ทุนโลจิสติกส์ อ.พรปวณ์ี 

11 02/11/18 บทท่ี 10 การตรวจประเมินโลจิสติกส์ อ.พรปวณ์ี 

12 09/11/18 บทท่ี 11 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการโลจิสติกส์ อ.พรปวณ์ี 

13 16/11/18 บทท่ี 11 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการโลจิสติกส์ อ.พรปวณ์ี 

14 23/11/18 บทท่ี 12 เคร่ืองมือสาํหรับการออกแบบระบบโลจิสติกส์และการ

จดัการโซ่อุปทาน 

อ.พิเศษ หรือ อ.

พรปวณ์ี 

15 30/11/18 บทท่ี 13 การจดัการโซ่อุปทาน อ.พิเศษ หรือ อ.

พรปวณ์ี 

16 07/12/18 การนาํเสนอโครงงาน อ.วมิลมาศ 

17 11-21/12/18 ***สอบปลายภาค***  

 

9. อาจารยผ์ูส้อน  อาจารย ์ดร.วมิลมาศ บุญยัง่ยนื โทร. 0819066678 

Email: bwimonmas@yahoo.com และ wimonmas.boo@mahidol.ac.th 

อาจารย ์ดร.พรปวณ์ี วรเศรษฐพ์งศา 

อาจารยพิ์เศษ 

10. สดัส่วนคะแนนในการประเมินผล 

 การสอบกลางภาค      30% 

 การสอบปลายภาค   30% 

 แบบฝึกหดั ทดสอบรายยอ่ย     10% 

 รายงานกลุ่มและการนาํเสนอ   20% 

 การเขา้ชั้นเรียน   10% 

   รวม   100%  

mailto:bwimonmas@yahoo.com%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0
mailto:wimonmas.boo@mahidol.ac.th


 

11. เกณฑก์ารวดัผลและประเมินผลสมัฤทธ์ิในการศึกษา  

ให้เป็นไปตามระเบียบ และข้อบังคบัของมหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตกาญจนบุรี 

เกณฑท่ี์ใชใ้นการตดัเกรด: A (80 - 100คะแนน), B+(75 - 79 คะแนน),B (70 - 74 คะแนน),C+(65 - 69 คะแนน),C (60 - 

64 คะแนน),D+(55 - 59 คะแนน),D (50 - 54 คะแนน), F (0 - 49 คะแนน) 

 

12. เอกสารอา้งอิง 

หนังสืออ้างองิ (อ.วมิลมาศ) 

- ผศ.ดร.ประจวบ กล่อมจติ. โลจสิตกิส์-โซ่อุปทาน: การออกแบบและจดัการเบ้ือต้น. กรุงเทพมหานคร : ซีเอด็

ยูเคช่ัน, 2556. 

- ดร.มยุขพนัธ์ ไชยมัน่คง, ไชยยศ ไชยมัน่คง. กลยุทธ์โลจสิตกิส์และซัพพลายเชนเพ่ือการแข่งขันในตลาดโลก. 

นนทบุรี : บ. วช่ัิน พรีเพรส จาํกดั, 2556.  

- ดร.คาํนาย อภิปรัชญาสกลุ. ระบบบรรจุภัณฑ์ในงานโลจสิตกิส์: กรุงเทพมหานคร : โฟกสัมเีดยี แอนด์ พบัลซิซ่ิง, 

2553. 

- ดร.คาํนาย อภิปรัชญาสกลุ. คลงัสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า. กรุงเทพมหานคร : โฟกสัมเีดยี แอนด์ พบัลซิซ่ิง, 

2553. 

- ดร.คาํนาย อภิปรัชญาสกลุ. การขนส่งสินค้าในงานโลจสิตกิส์. กรุงเทพมหานคร : โฟกสัมเีดยี แอนด์ พบัลซิซ่ิง, 

2556. 

  


