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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส พ.ศ.๒๕๕๒

เอกสารแนบทาย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส
พ.ศ.๒๕๕๒

สารบัญ
๑. ชื่อสาขา
๒. ชือ่ ปริญญาและสาขาวิชา
๒.๑ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
๒.๒ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส
๒.๓ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
๓. ลักษณะของสาขา
๔. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
๕. มาตรฐานผลการเรียนรู
๕.๑ คุณธรรม จริยธรรม
๕.๒ ความรู
๕.๓ ทักษะทางปญญา
๕.๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๕.๕ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยี
๖. องคกรวิชาชีพทีเ่ กี่ยวของ
๗. โครงสรางหลักสูตร
๘. เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาโลจิสติกส
๙. กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู
๙.๑ กลยุทธการสอน
๙.๒ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู
๑๐.๑ ในระดับภาควิชา
๑๐.๒ ในระดับหลักสูตร
๑๑. คุณสมบัติผูเขาศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู
๑๑.๑ ผูทเี่ ขาศึกษา
๑๑.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรู
๑๒. คณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ

หนา
๔
๔
๔
๔
๔
๔
๔
๕
๕
๕
๕
๖
๖
๖
๖
๗
๘
๘
๘
๘
๘
๘
๘
๘
๘
๘
๙

สารบัญ(ตอ)
๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย
๑๔.๑ การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
๑๔.๒ การพัฒนาคณาจารย
๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกสสูการปฏิบตั ิ
๑๗. การเผยแพรหลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒฯิ
บันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพือ่ การเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR)

หนา
๙
๙
๙
๑๐
๑๑
๑๒

มคอ.๑

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกส
๑. ชื่อสาขา
สาขาโลจิสติกส
๒. ชื่อปริญญา และสาขาวิชา
๒.๑ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
บธ.บ.(การจัดการโลจิสติกส)
Bachelor of Business Administrator
B.B.A. (Logistics Management)
๒.๒ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส
วศ.บ. (วิศวกรรมโลจิสติกส)
Bachelor of Engineering,
B.Eng. (Logistics Engineering)
๒.๓ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
วท.บ (การจัดการโลจิสติกส)
Bachelor of Science
B.Sc. (Logistics Management) or B.S. (Logistics Management)
๓. ลักษณะของสาขา
โลจิ สติ ก ส เป น สาขาวิ ช าที่ มี ลั ก ษณะเป น สหวิ ท ยาการ โดยเป น การบูร ณาการระหว า งสาขาวิ ช า
การจั ด การกับบางสวนของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมขนสง
โลจิสติกสเปนศาสตรวาดวยการเคลื่อนยายพัสดุ ขอมูลขาวสาร จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งโดย มีกระบวนการทีจ่ ะทําให
มีตนทุนต่ําสุดและตอบสนองลูกคาไดอยางทันทวงที
๔. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
๔.๑ มีคุณธรรมและจริยธรรมในตน ในวิชาชีพและในสังคมสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยาง
สรางสรรค โดยเฉพาะตองมีวินัยและความซื่อสัตยสูง
๔.๒ มีความรู ความสามารถในการคิดวิเคราะหหลักการ และทฤษฎีดานโลจิ สติกส และนําไป
ประยุ ก ต ใ ช ใ นการวางแผนและแก ป ญ หาในกิ จ กรรมดา นโลจิ สติ ก สแ ละโซ อุ ป ทาน นอกจากนี้ยั ง สามารถ
นําศาสตรอื่นที่เกี่ยวของมาประยุกตกับโลจิสติกสได
๔

มคอ.๑
๔.๓ มีศักยภาพในการแกไขปญหาไดอยางสรางสรรคโดยนําหลักการที่เรียนมาไปประยุกต
สถานการณจริงไดทุกสถานการณ และอางอิงไดอยางเหมาะสม และจะตองตระหนักในสิ่งแวดลอมดวย
๔.๔ มีความเปนผูนํา และมีโลกทัศนทกี่ วางไกล สามารถทํางานกับผูอนื่ ไดเปนอยางดี และมีความ
รับผิดชอบสูง
๔.๕ มีความสามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดมากกวาหนึ่งภาษา และมีความสามารถในการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัย
๔.๖ สามารถนําแนวคิดเชิงโลจิสติกสไปใชในทางธุรกิจและประยุกตกับการดํารงชีพเพื่อประโยชน
ตอตนเองและสังคม
๕. มาตรฐานผลการเรียนรู
จากคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคในสาขาโลจิสติกสที่กลาวมาแลวขางตน ทําใหการจัดหลักสูตรและ
จัดการเรียนรูตลอดจนการวัดผลและประเมินผลตองจัดใหสอดคลองกันกับเนื้อหาหรือสาระการเรียนรู เพื่อให
ไดผลการเรียนรูอยางนอย ๕ ดาน ดังนี้
๕.๑ คุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาตองยึดมั่นในคุณธรรม และจริยธรรม มีวินัย ซื่อสัตยสุจ ริต ตรงตอเวลา มีจรรยาบรรณ
ในการประกอบอาชีพ มีจิตสํานึกที่ดีและมีความรับผิดชอบตอหนาที่ สามารถปรับวิถีชีวิตอยางสรางสรรคใน
สังคมที่มีความขัดแยงสูง ยึดฐานคิดทางศีลธรรมทั้งในเรื่องสวนตัว และสังคม
๕.๒ ความรู
(๑) รู และเขาใจหลักการและทฤษฎีพื้นฐานดานโลจิสติกส และสามารถนําไปประยุกตไดในการ
วางแผนและแกปญหาในกิจกรรมดานโลจิสติกสและโซอุปทาน
(๒) รูและเขาใจหลักการของศาสตรอื่นที่เกี่ยวของกับโลจิสติกส เชน หลักเศรษฐศาสตร หลัก
กฎหมาย หลักการจัดการ เปนตน โดยสามารถนํามาประยุกตหรือเปนพื้นฐานของโลจิสติกส
(๓) ติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ อันเกิดจากการวิจยั ทั้งในศาสตรโลจิสติกส และศาสตร
ที่เกี่ยวของ
๕.๓ ทักษะทางปญญา
มีความสามารถในการวิเคราะหสถานการณ และประยุกตความรู ความเขาใจในแนวคิด หลักการ
ทฤษฎี และกระบวนการตาง ๆ ไปใชในการแกปญหาไดอยางสรางสรรค โดยเฉพาะสามารถแกปญหาทางโลจิสติกสไดอยาง
เหมาะสม

๕

มคอ.๑
๕.๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ
มีความสามารถในการทํางานกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
สามารถปรับตัวเขากับสถานการณ และวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี ตลอดจนตองมีภาวะผูนํา
๕.๕ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีทักษะ และความสามารถในการใชภาษาไทยในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การเขียน และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งมีความรูทางคณิตศาสตร และสถิติ ในอันที่จะวิเคราะหสถานการณตลอดจน
การนําเสนอขอมูล โดยใช คณิตศาสตรแ ละสถิติ ที่เหมาะกับบริบท นอกจากนี้ ควรมีค วามรูภ าษาอั งกฤษหรือ
ภาษาตางประเทศอื่นเพียงพอที่จะสื่อสารได
๖. องคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ
ไมมี
๗. โครงสรางหลักสูตร
๗.๑ จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต ประกอบดวย
๗.๑.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต
๗.๑.๒ หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา ๘๔ หนวยกิต โดยแบงเปนวิชาเฉพาะดาน วิชาเอก
บังคับ และวิชาเอกเลือก
๗.๑.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา ๖ หนวยกิต
๗.๒ การจัดโครงสรางหลักสูตรสวนที่เปนหมวดวิชาเฉพาะ อาจจัดเปนสายที่เนนการจัดการหรือสายที่
เนนวิศวกรรมศาสตรก็ได โดยแตละสายตองเรียนเนื้อหาเฉพาะดานดังนี้
๗.๒.๑ สายที่เนนการจัดการ ตองเรียนเนื้อหาเฉพาะดานที่เนนใหผูเรียนมีพื้นฐานความรูทางดาน
บริหารธุรกิจ คณิตศาสตรและสถิติ อาทิ เนื้อหาดานหลักการจัดการ บัญชีเบื้องตน กฎหมายธุรกิจ ภาษีอากร
การเงินธุรกิจ แคลคูลัส สถิติ เปนตน
๗.๒.๒ สายที่เนนดานวิศวกรรมศาสตร ตองเรียนเนื้อหาเฉพาะดานที่เนนใหผูเรียนมีพื้นฐานความรู
ทางแคลคูลัส ฟสิกส และพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร
หลั ก สู ต รทั้ ง สองสายจะต อ งมี ส หกิ จ ศึ ก ษาหรื อ ฝ ก งาน ดั ง นั้ น การจั ด ทํ า หลั ก สู ต รจะเป น ไปตาม
วัตถุประสงคของแตละสถาบัน ซึ่งสามารถจัดเพื่อใหปริญญาใน ๓ ลักษณะ ดังนี้
(๑) หลักสูตรที่เนนดานการจัดการ จะตองจัดโครงสรางเพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การจั ด การโลจิ ส ติ ก ส และการจั ด การโซ อุ ป ทาน และสามารถนํ า ความรู ไ ปประยุ ก ต ใ ช ใ นการวางแผน
ประสานงาน และแกปญหาในกิจกรรมดานโลจิสติกสและโซอุปทานโดยใหปริญญาทางบริหารธุรกิจ

๖

มคอ.๑
(๒) หลักสูตรที่เนนดานวิศวกรรมศาสตร จะตองจัดโครงสรางเพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการจัดการ และการออกแบบระบบโลจิสติกส และการจัดการโซอุปทานเชิงวิศวกรรม และสามารถนํา
ความรูเชิงวิศวกรรมไปประยุกตในการออกแบบ วางแผน ประสานงาน และแกปญหาในกิจกรรมดานโลจิสติกส
และโซอุปทาน โดยใหปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร
(๓) หลักสูตรที่ผสมผสานระหวางการจัดการและวิศวกรรมศาสตร จะตองจัดหลักสูตรดานการ
จัด การที่เ นน ไปทางวิศ วกรรมศาสตร ตองเรีย นรายวิช าที่เ นน การแกปญ หาในกิจ กรรมดา นโลจิสติก สแ ละ
โซอุปทานในเชิงวิศวกรรมไวดวย ในหลักสูตรนี้จะใหปริญญาทางวิทยาศาสตร
๘. เนื้อหาสาระสําคัญของสาขา
เนื้อหาสาระหลักของสาขาโลจิสติกสทั้งดานการจัดการ และวิศวกรรมศาสตร จะตองจัดหลักสูตรในสวน
ที่เปนวิชาเอกตามรายละเอียด ดังนี้
๘.๑ วิชาเอกบังคับ จะตองประกอบดวยเนื้อหา ดังตอไปนี้
๘.๑.๑ การจัดการโลจิสติกส และ/หรือ โซอุปทาน
(Logistics and/or Supply Chain Management)
๘.๑.๒ การจัดการสินคาคงคลัง และ/หรือ คลังสินคา
(Inventory and/or Warehouse Management)
๘.๑.๓ การขนสง และ/หรือ การกระจายสินคา
(Transportation and/or Distribution)
๘.๑.๔ การฝกงาน / สหกิจศึกษา
(Cooperative Education)
๘.๒ วิชาเอกเลือก แตละสถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาเลือกตามความเชี่ยวชาญ และความถนัดของตน
โดยอาจมีเนื้อหาสาระดังนี้
๘.๒.๑ ระบบสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส
๘.๒.๒ กฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัยของการขนสง หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับโลจิสติกส
๘.๒.๓ การบริหารการจัดซื้อ
๘.๒.๔ ระบบบรรจุภัณฑ
๘.๒.๕ การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ หรือการขนสงทางอากาศ หรือการขนสงทางทะเล
๘.๒.๖ ระบบขนถายวัสดุ
๘.๒.๗ การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
๘.๒.๘ การวิจัยดําเนินการ
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๙. กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู
๙.๑ กลยุทธการสอน
มีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมีการจัดสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
ในการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนอาจมีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือหลายรูปแบบดังนี้ การเรียนรูจาก
กรณีปญหา (Problem Based Learning หรือ PBL) การเรียนรูเปนรายบุคคล การเรียนรูแบบแสวงหาความรูไดดวย
ตนเอง การเรียนรูจากการทํางาน
๙.๒ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
มีการประเมินผลการเรียนรูที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดให และอาจประเมินโดยอิงพัฒนาการ
ของผูเรียนดวยก็ได โดยเกณฑของการวัดและประเมินผลใหเปนไปตามหลักเกณฑที่แตละมหาวิทยาลัยกําหนด
๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู
สถาบันการศึกษาตองมีระบบการพิสูจนเพื่อยืนยันวาผูจบการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรูอยางนอยตาม
มาตรฐานที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาโลจิสติกส การทวนสอบอาจกระทําดังนี้
๑๐.๑ ในระดับภาควิชา ควรมีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบตลอดจนการประเมินผล
รายวิชาควรผานคณะกรรมการดวย และอาจพัฒนาขอสอบเพื่อจัดทําเปนคลังขอสอบของภาควิชาดวยก็ได
๑๐.๒ ในระดับหลักสูตร ควรใหสถานประกอบการมีสวนในการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรูของ
นักศึกษาจากการฝกงาน หรือสหกิจศึกษา หรือสอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตใหมโดยใชแบบสอบถาม หรือ
โดยการประชุมกลุมยอย
นอกจากนี้สถาบันการศึกษาที่เปดสอนในสาขาวิชาเดียวกัน อาจจัดใหมีการสอบประมวลผลการเรียนรู
โดยรวมกอนจบการศึกษา โดยใชขอสอบของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในกลุมเครือขายของสถาบันการศึกษา
๑๑. คุณสมบัติผูเขาศึกษา และการเทียบโอนผลการเรียนรู
๑๑.๑ ผูที่เขาศึกษาในหลักสูตรนี้ ตองสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา
๑๑.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรูเ ปนไปตามขอบังคับ หรือระเบียบของแตละสถาบันอุดมศึกษา
๑๒. คณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
อาจารยประจําตองมีคุณวุฒิเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี โดยเฉพาะอยางยิ่งอาจารยประจําหลักสูตรตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางโลจิสติกสหรือ
สาขาที่เกี่ยวของอยางนอย ๓ คน
นอกจากนี้ ควรเชิญผูเชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่มีประสบการณตรงในแตละหัวขอมาเป น
อาจารยพิเศษเพื่อถายทอดประสบการณใหแกนักศึกษา
๘
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สัดสวนอาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาควรเปน ๑ ตอ ๓๕
ควรมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกตลอดจนสนับสนุนอาจารยในการจัดการเรียนการสอน
๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอน และการจัดการ
ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหไดบัณฑิตที่มีลักษณะพึงประสงคควรมีทรัพยากรเพื่อจัดการเรียนการ
สอน ดังนี้
๑๓.๑ ดานอาคารสถานที่ ควรจัดหองเรียนที่มีสื่อและอุปกรณ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร เครื่องฉายภาพขามศีรษะ เครื่องขยายเสียง เปนตน
๑๓.๒ อุปกรณสงเสริมการเรียนรู ควรมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อใหนักศึกษาไดคนควาหาความรู
ผานระบบอินเตอรเน็ต ตลอดจนมีหนังสือหรือตําราที่เกี่ยวของในจํานวนที่เหมาะสม
๑๓.๓ มีหนังสือ ในสาขาวิชาโลจิสติกสและสาขาวิชาที่เกี่ยวของเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา ตลอดจน
มีฐานขอมูลออนไลน
๑๓.๔ ควรมีเครือขายจากภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเพื่อใหนักศึกษาไดไปดูงานตลอดจนปฏิบัติงานใน
รายวิชาสหกิจศึกษา
๑๓.๕ ควรมีสิ่งอํานวยความสะดวกแกคณาจารยในการเตรียมการสอนตลอดจนเอื้อใหคณาจารยสามารถ
ปฏิบัติงานสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
๑๓.๖ มี ก ารสํ า รวจความต อ งการทรั พ ยากรที่ จํ าเป น ต อ งใช ใ นหลั ก สู ต ร ตลอดจนมี ก ารจั ดการที่ มี
ประสิทธิภาพ
๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย
มหาวิทยาลัย/ คณะ/ ภาควิชา จะตองมีการพัฒนาคณาจารยในเรื่องตอไปนี้เปนอยางนอย
๑๔.๑ การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
๑๔.๑.๑ มีการปฐมนิเทศอาจารยใหมไหรูจักมหาวิทยาลัยและคณะ ตลอดจนหลักสูตรของคณะ
หรือภาควิชา
๑๔.๑.๒ ใหอาจารยใหมเขาใจการบริหารวิชาการของคณะ และเรื่องของการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่คณะตองดําเนินการ และสวนที่อาจารยทุกคนตองปฏิบัติ
๑๔.๒ การพัฒนาคณาจารย
๑๔.๒.๑ การฝกอบรมเพื่อใหคณาจารยมีความรูความเขาใจในการใชกลยุทธตาง ๆ ในการสอน
และกระบวนการวัดและประเมินผลนักศึกษา
ก. กําหนดใหอาจารยใหมทุกคนตองผานการอบรมสองหลักสูตร คือ หลักสูตรเกีย่ วกับ
การสอนทัว่ ไป และหลักสูตรการวัดและประเมินผลเบื้องตน
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ข. จัดโครงการพัฒนาอาจารยอยางตอเนื่องโดยอยางนอยอาจารยตองผานการอบรมใน
หลักสูตรตาง ๆ ปละหนึ่งหลักสูตรในเรื่องตอไปนี้
(๑) วิธกี ารสอนแบบตาง ๆ โดยเฉพาะการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
(๒) การสรางแบบทดสอบตาง ๆ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรูที่สอดคลอง
กับหลักสูตร
(๓) การใชคอมพิวเตอรในการจัดการเรียนการสอน
(๔) การใชและผลิตสื่อการสอน
(๕) หลักสูตรอื่นที่เปนการพัฒนาและเพิม่ ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ค. สนั บ สนุ น ให อ าจารย ไ ด ศึ ก ษาต อ เพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ วุ ฒิ
๑๔.๒.๒ การพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
ก. สนับสนุนใหอาจารยใหมไปอบรมหรือประชุมสัมมนาทั้งในวิชาชีพ
และวิชาการอื่น ๆ เชน ความรูเกีย่ วกับคอมพิวเตอร การใชสถิติในการวิจัย เปนตน
ข.

สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการ เพื่อใหมีตําแหนงทางวิชาการ

สูงขึ้น
ค. สงเสริมใหอาจารยทําวิจัยทั้งการวิจัยในสาขาวิชาชีพ และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรีย น
การสอน ตลอดจนใหแรงจูงใจแกผูท่มี ีผลงานทางวิชาการอยางประจักษ
๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสาขาวิชานี้ ตองสามารถประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยการกําหนดตัวบงชี้หลักและเปาหมายผลการ
ดําเนินงาน ดังตอไปนี้
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
(๑) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
(๒) มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.๒ ที่ ส อดคล อ งกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ส าขา
โลจิสติกส
(๓) รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔
อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
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(๔) จั ด ทํ า รายงานผลการดํ าเนิ น การของรายวิ ช า และรายงานผลการดํ าเนิน การของประสบการณ
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
(๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดในมคอ.๓ และ มคอ.๔
อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู
จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปที่แลว
(๘) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
(๙) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(๑๐) จํา นวนบุค ลากรสนั บ สนุ น การเรีย นการสอน (ถา มี) ได รั บ การพัฒ นาวิ ช าการ และ/หรื อ
วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ตอป
(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอ ยกวา ๓.๕
จากคะแนนเต็ม ๕.๐
(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ ม ๕.๐
สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติม ใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงคของสถาบันฯ
หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกําหนดไวในรายละเอียด
ของหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาที่จะไดรับการเผยแพรหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ ตองมีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง ๒ ปการศึกษาเพื่อ
ติดตามการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินระดับดี
คือ มีการดําเนินงานตามขอ ๑–๕ และอยางนอยรอยละ ๘๐ ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกสสูการปฏิบัติ
สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงคจะเปดสอน/ปรับปรุงหลักสูตรสาขาโลจิสติกสควรดําเนินการดังนี้
๑๖.๑ ใหสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาความพรอมและศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักสูตร
ในหัวขอตาง ๆ ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกส
๑๖.๒ แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกสตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกสซึ่งประกอบดวยกรรมการอยางนอย ๕ คน โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
อย า งนอ ย ๒ คน ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ห รื อ ผู เ ชี่ ย วชาญในสาขาโลจิ ส ติ ก สซึ่ ง เป น บุ ค คลภายนอกอย า งน อ ย ๒ คน
๑๑
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เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกสโดยมีหัวขอของ
หลักสูตรอยางนอยตามที่กําหนดไวในแบบ มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร (ภาคผนวก)
๑๖.๓ การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาโลจิกสติกส ตามขอ ๑๖.๒ นั้น ในหัวขอมาตรฐานผล
การเรียนรูที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส
แลว สถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานผลการเรียนรูซึ่งสถาบันอุดมศึกษาตองการใหบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีสาขาโลจิสติกสของตนมีคุณลักษณะเดนหรือพิเศษกวาบัณฑิตในระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาเดียวกันของ
สถาบันอื่นๆ เพื่อใหเปนไปตามปรัชญาและปณิธานของสถาบันฯ และเปนที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียน
หลักสูตรของสถาบันฯ หรือผูที่สนใจจะรับบัณฑิตเขาทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา โดยใหแสดงแผนที่การกระจาย
ความรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อใหเห็นวาแตละ
รายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองตอมาตรฐานการเรียนรูดานใดบาง
๑๖.๔ จัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม ตามที่กําหนดไวใน
หลักสูตร โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และแบบ มคอ.๔ (รายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม) ตามลําดับ พรอมทั้งแสดงใหเห็นวา แตละรายวิชาจะทําใหเกิดผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ในเรื่องใดบาง สถาบันฯตองมอบหมายใหภาควิชา/สาขาวิชา จัดทํารายละเอียดของรายวิชาทุกรายวิชา รวมทั้ง
รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม ใหเสร็จเรียบรอยกอนการเปดสอน
๑๖.๕ สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอสภาสถาบันฯ อนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งไดจัดทําอยาง
ถู ก ต องสมบู ร ณ แ ล ว ก อนเป ด สอน โดยสภาสถาบั นฯ ควรกํ าหนดระบบและกลไกของการจั ดทํ า และอนุ มั ติ
รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนามใหชัดเจน
๑๖.๖ สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษา อนุมัติใหเปด
สอนแลวใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบันฯ อนุมัติ
๑๖.๗ เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติตามขอ ๑๖.๕ แลวใหมอบหมายอาจารยผูสอน แตละรายวิชา
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธการสอนและการประเมินผลที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร
รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม ใหบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ของสาขาโลจิสติกส
๑๖.๘ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรูแตละรายวิชาและ
ประสบการณภาคสนาม ในแตละภาคการศึกษาแลว ใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ซึ่งรวมถึงการประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพรอมปญหา/อุปสรรคและ
ขอเสนอแนะ โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๕ (รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ.๖
๑๒
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(รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม) ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะห
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินการ และจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวม
ประจําปการศึกษาเมื่อสิ้นปการศึกษา โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร) เพื่อใชในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลและแกไขปญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้น และหากจําเปนจะตองปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได
๑๖.๙ เมื่อครบรอบหลักสูตร ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวขออยางนอย
ตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เชนเดียวกับการรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
ในแตละปการศึกษา และวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมวา
บัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่คาดหวังไวหรือไม รวมทั้งใหนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรและ/หรือการดําเนินการของหลักสูตรตอไป
๑๗. การเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึ่งบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตร
เพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications Register : TQR)
เพื่อประโยชนตอการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษาการรับรอง
คุณวุฒิเพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนในการเขารับราชการของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) การรับรอง
คุณวุฒิเพื่อการศึกษาตอหรือทํางานในตางประเทศ และเปนขอมูลสําหรับผูประกอบการ สังคม และผูมีสวนได
สวนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ไดโดยสะดวกใหสํานักงานคณะกรรมการการ
อุ ด มศึก ษาเผยแพร หลั ก สูต รที่ มี คุณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิฯ ซึ่ง บัน ทึ ก ในฐานข อมู ล
หลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR) เมื่อสถาบันฯ ไดเปดสอนไปแลวอยางนอยครึ่ง
ระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑตอไปนี้
๑๗.๑ เป น หลั ก สู ต รที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ จ ากสภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาก อ นเป ด สอนและได แ จ ง สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแตสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตรนั้น
๑๗.๒ ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในตามตั ว บ ง ชี้ ที่ กํ า หนดไว ใ นรายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร
ซึ่งสอดคลองกับการประกันคุณภาพภายในจะตองมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปตอเนื่องกัน ๒ ป นับตั้งแตเปดสอน
หลักสูตรที่ไดพัฒนาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกส
๑๗.๓ หลั ก สู ต รใดที่ ไ ม ได รับ การเผยแพร ใหส ถาบั นอุ ด มศึ ก ษาดํ า เนิ น การปรั บ ปรุง ตามเงื่ อ นไข
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอไป
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๑๗.๔ กรณีหลักสูตรใดไดรับการเผยแพรแลว สถาบันอุดมศึกษาจะตองกํากับดูแลใหมีการรักษาคุณภาพ
ใหมีมาตรฐานอยูเสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในตองมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับดีขึ้นไปหรือเปนไปตามที่
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นกําหนดทุกปหลังจากไดรับการเผยแพร หากตอมาปรากฏวาผลการประเมิน
คุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไมเปนไปตามที่กําหนด ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาถอนการเผยแพรหลักสูตรนั้น จนกวาสถาบันอุดมศึกษานั้นจะไดมีการ
ปรับปรุงตามเงื่อนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๑๔

