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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส  พ.ศ.๒๕๕๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบทาย 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส  

พ.ศ.๒๕๕๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
                                  หนา 

 ๑. ชื่อสาขา                 ๑ 
 ๒. ชื่อปริญญาและสาขาวชิา               ๑ 
  ๒.๑ บริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส        ๑ 
  ๒.๒ วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส        ๑ 
  ๒.๓ วิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส        ๑ 
 ๓. ลักษณะของสาขา               ๑ 
 ๔. คุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค             ๑ 
 ๕. มาตรฐานผลการเรียนรู               ๒ 
  ๕.๑ คุณธรรม จริยธรรม               ๒ 
  ๕.๒ ความรู                 ๒ 
  ๕.๓ ทักษะทางปญญา               ๒ 
  ๕.๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ        ๓ 
  ๕.๕ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี      ๓ 

 ๖.  องคกรวิชาชพีที่เก่ียวของ              ๓ 
 ๗.  โครงสรางหลักสูตร                ๓ 
 ๘.  เน้ือหาสาระสําคัญของสาขาโลจิสติกส            ๔ 
 ๙.  กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู          ๕ 
  ๙.๑ กลยุทธการสอน               ๕ 
  ๙.๒ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู            ๕ 
 ๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู            ๕ 
  ๑๐.๑ ในระดับภาควิชา               ๕ 
  ๑๐.๒ ในระดับหลักสูตร               ๕ 
๑๑.  คุณสมบัติผูเขาศึกษาและการเทยีบโอนผลการเรียนรู ๖ 
  ๑๑.๑ ผูทีเ่ขาศึกษา ๖ 

 ๑๑.๒ การเทยีบโอนผลการเรียนรู ๖ 



 

สารบัญ(ตอ) 
                       หนา 
๑๒. คณาจารยและบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน ๖ 
๑๓.  ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ ๖ 
๑๔.  แนวทางการพัฒนาคณาจารย ๗ 

  ๑๔.๑ การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม ๗ 

  ๑๔.๒ การพัฒนาคณาจารย ๗ 
๑๕. การประกันคณุภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ๘ 

 ๑๖.  การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกสสูการปฏิบตั ิ ๙ 
 ๑๗. การเผยแพรหลักสูตรที่มีคณุภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุฯ    ๑๑ 

 บันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR) 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑ 

มคอ.๑ 

 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกส 
 

๑. ชื่อสาขา 
สาขาโลจิสติกส 

๒. ชื่อปริญญา และสาขาวิชา 
๒.๑   บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส 

บธ.บ.(การจัดการโลจิสติกส) 

Bachelor of Business Administrator 

B.B.A. (Logistics Management) 

๒.๒  วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ 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 
 โลจิสติกส เปนสาขาวิชาที่มีลักษณะเปนสหวิทยาการ โดยเปนการบูรณาการระหวาง
สาขาวิชาการจัดการกับบางสวนของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมขนสง 
 โลจิสติกสเปนศาสตรวาดวยการเคล่ือนยายพัสดุ ขอมูลขาวสาร จากท่ีหนึ่งไปอีกท่ีหนึ่งโดย มีกระบวนการ

ท่ีจะทําใหมีตนทุนตํ่าสุดและตอบสนองลูกคาไดอยางทันทวงที 

๔. คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
 ๔.๑   มีคุณธรรมและจริยธรรมในตน ในวิชาชีพและในสังคมสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน       
ไดอยางสรางสรรค โดยเฉพาะตองมีวินัยและความซ่ือสัตยสูง 
 ๔.๒ มีความรู ความสามารถในการคิดวิเคราะหหลักการ และทฤษฎีดานโลจิสติกส และ
นําไปประยุกตใชในการวางแผนและแกปญหาในกิจกรรมดานโลจิสติกสและโซอุปทาน 
นอกจากนี้ยังสามารถนําศาสตรอ่ืนท่ีเกี่ยวของมาประยุกตกับโลจิสติกสได 



๒ 

มคอ.๑ 
 

 ๔.๓ มีศักยภาพในการแกไขปญหาไดอยางสรางสรรคโดยนําหลักการท่ีเรียนมาไปประยุกต

สถานการณจริงไดทุกสถานการณ และอางอิงไดอยางเหมาะสม และจะตองตระหนกัในส่ิงแวดลอมดวย 

 ๔.๔ มีความเปนผูนาํ และมีโลกทัศนท่ีกวางไกล สามารถทํางานกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี และ 
มีความรับผิดชอบสูง 

๔.๕ มีความสามารถใชภาษาเพ่ือการส่ือสารไดมากกวาหนึ่งภาษา และมีความสามารถ 
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 

๔.๖ สามารถนําแนวคิดเชิงโลจิสติกสไปใชในทางธุรกิจและประยุกตกับการดํารงชีพเพื่อ
ประโยชนตอตนเองและสังคม 
๕. มาตรฐานผลการเรียนรู 

 จากคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคในสาขาโลจิสติกสท่ีกลาวมาแลวขางตน ทําใหการจัด

หลักสูตรและ จัดการเรียนรูตลอดจนการวัดผลและประเมินผลตองจัดใหสอดคลองกันกับเนื้อหาหรือ

สาระการเรียนรู เพื่อใหไดผลการเรียนรูอยางนอย ๕ ดาน ดังนี้ 

๕.๑ คุณธรรม จริยธรรม 

นักศึกษาตองยึดม่ันในคุณธรรม และจริยธรรม มีวินัย ซ่ือสัตยสุจริต ตรงตอเวลา 

มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ มีจิตสํานึกท่ีดแีละมีความรับผิดชอบตอหนาท่ี สามารถปรับวิถีชีวติ

อยางสรางสรรค ในสังคมท่ีมีความขัดแยงสูง ยึดฐานคิดทางศีลธรรมท้ังในเร่ืองสวนตัว และสังคม 

 ๕.๒ ความรู 
(๑)  รู และเขาใจหลักการและทฤษฎีพืน้ฐานดานโลจิสติกส และสามารถนาํไปประยุกต

ไดในการวางแผนและแกปญหาในกจิกรรมดานโลจิสติกสและโซอุปทาน 
(๒) รูและเขาใจหลักการของศาสตรอ่ืนท่ีเกีย่วของกับโลจสิติกส เชน หลัก

เศรษฐศาสตร   หลักกฎหมาย หลักการจัดการ เปนตน โดยสามารถนํามาประยุกตหรือเปนพื้นฐาน
ของโลจิสติกส 

(๓) ติดตามความเปล่ียนแปลงทางวิชาการ อันเกิดจากการวิจยัท้ังในศาสตรโลจิสติกส 
และศาสตรท่ีเกี่ยวของ 
 ๕.๓ ทักษะทางปญญา 

มีความสามารถในการวิเคราะหสถานการณ และประยุกตความรู ความเขาใจ            

ในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการตาง ๆ  ไปใชในการแกปญหาไดอยางสรางสรรค โดยเฉพาะสามารถ

แกปญหา ทาง โลจิสติกสไดอยางเหมาะสม 

 



๓ 

 

มคอ.๑ 

 

 ๕.๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ 
 มีความสามารถในการทํางานกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพมีความรับผิดชอบตอ

ตนเองและสังคม สามารถปรับตัวเขากับสถานการณ และวัฒนธรรมองคกรท่ีไปปฏิบัติงานได        
เปนอยางดี ตลอดจนตองมีภาวะผูนํา 

๕.๕ ทักษะการวเิคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  มีทักษะ และความสามารถในการใชภาษาไทยในการส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังการพูด         
การเขียน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกท้ังมีความรูทางคณิตศาสตร และสถิติ ในอันท่ีจะ
วิเคราะหสถานการณตลอดจนการนําเสนอขอมูลโดยใชคณิตศาสตรและสถิติท่ีเหมาะกับบริบท 
นอกจากนี้ควรมีความรูภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอ่ืนเพียงพอท่ีจะส่ือสารได 
๖. องคกรวิชาชีพท่ีเก่ียวของ 
 ไมมี 

๗. โครงสรางหลักสูตร 
๗.๑ จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต ประกอบดวย 

 ๗.๑.๑ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวนไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 

       ๗.๑.๒  หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา ๘๔ หนวยกิต โดยแบงเปนวิชาเฉพาะดาน
วิชาเอกบังคับ และวิชาเอกเลือก 

 ๗.๑.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 
๗.๒  การจัดโครงสรางหลักสูตรสวนท่ีเปนหมวดวิชาเฉพาะ อาจจัดเปนสายท่ีเนนการจัดการ

หรือ สายท่ีเนนวิศวกรรมศาสตรก็ได โดยแตละสายตองเรียนเนื้อหาเฉพาะดานดังนี้ 

 ๗.๒.๑ สายท่ีเนนการจัดการตองเรียนเนื้อหาเฉพาะดานท่ีเนนใหผูเรียนมีพื้นฐานความรู

ทางดานบริหารธุรกิจ  คณิตศาสตรและสถิติ อาทิ เนื้อหาดานหลักการจัดการ บัญชีเบ้ืองตน  กฎหมาย

ธุรกิจ  ภาษีอากร   การเงินธุรกิจ  แคลคูลัส  สถิติ เปนตน 

 ๗.๒.๒ สายท่ีเนนดานวิศวกรรมศาสตร ตองเรียนเนื้อหาเฉพาะดานท่ีเนนใหผูเรียน               

มีพื้นฐานความรูทางแคลคูลัส  ฟสิกส  และพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร 

 หลักสูตรท้ังสองสายจะตองมีสหกิจศึกษาหรือฝกงาน  ดังนั้นการจัดทําหลักสูตรจะเปนไปตาม

วัตถุประสงคของแตละสถาบัน  ซ่ึงสามารถจัดเพื่อใหปริญญาใน ๓ ลักษณะ ดังนี้ 
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(๑)  หลักสูตรท่ีเนนดานการจัดการ จะตองจัดโครงสรางเพ่ือใหนักศึกษามีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส และการจัดการโซอุปทาน และสามารถนําความรู              
ไปประยุกตใชในการวางแผน ประสานงาน และแกปญหาในกิจกรรมดานโลจิสติกสและโซอุปทาน
โดยใหปริญญาทางบริหารธุรกิจ 

 (๒)  หลักสูตรท่ีเนนดานวิศวกรรมศาสตร จะตองจัดโครงสรางเพื่อใหนักศึกษา        
มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการ และการออกแบบระบบโลจิสติกส และการจัดการโซอุปทาน
เชิงวิศวกรรม และสามารถนําความรูเชิงวิศวกรรมไปประยุกตในการออกแบบ วางแผน ประสานงาน 
และแกปญหาในกิจกรรมดานโลจิสติกส และโซอุปทาน โดยใหปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร 
 (๓)  หลักสูตรท่ีผสมผสานระหวางการจัดการและวิศวกรรมศาสตร  จะตอง              

จัดหลักสูตรดานการจัดการที่เนนไปทางวิศวกรรมศาสตร ตองเรียนรายวิชาที่เนนการแกปญหา

ในกิจกรรมดานโลจิสติกสและโซอุปทานในเชิงวิศวกรรมไวดวย ในหลักสูตรนี้จะใหปริญญา    

ทางวิทยาศาสตร 

๘. เนื้อหาสาระสําคัญของสาขา 
เนื้อหาสาระหลักของสาขาโลจิสติกสท้ังดานการจัดการ และวิศวกรรมศาสตร จะตอง      

จัดหลักสูตรในสวนท่ีเปนวิชาเอกตามรายละเอียด 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 แตละสถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาเลือกตามความเช่ียวชาญ และความถนดั     
ของตน โดยอาจมีเนื้อหาสาระดังนี้ 

๘.๒.๑ ระบบสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส 
๘.๒.๒ กฎหมายเก่ียวกบัการประกันภัยของการขนสง หรือกฎหมายท่ีเกีย่วของกับโลจิสติกส 
๘.๒.๓ การบริหารการจัดซ้ือ 
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๘.๒.๔ ระบบบรรจุภัณฑ 
๘.๒.๕ การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ หรือการขนสงทางอากาศ หรือการขนสงทางทะเล 
๘.๒.๖ ระบบขนถายวัสดุ 
๘.๒.๗ การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ 
๘.๒.๘ การวิจัยดําเนินการ 

๙. กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู 
๙.๑ กลยุทธการสอน 

มีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญมีการจัดส่ือและ

เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนอาจมีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 

หรือหลายรูปแบบดังนี้ การเรียนรูจากกรณีปญหา (Problem Based Learning หรือ PBL) การเรียนรู

เปนรายบุคคล การเรียนรูแบบแสวงหาความรูไดดวยตนเอง การเรียนรูจากการทํางาน 

๙.๒ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 
 มีการประเมินผลการเรียนรูท่ีสอดคลองกับสภาพการเรียนรูท่ีจัดให และอาจประเมิน

โดยอิงพัฒนาการของผูเร ียนดวยก็ได โดยเกณฑของการวัดและประเมินผลใหเปนไปตาม

หลักเกณฑท่ีแตละมหาวิทยาลัยกําหนด 

๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู 
สถาบันการศึกษาตองมีระบบการพิสูจนเพื่อยืนยันวาผูจบการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู

อยางนอยตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาโลจิสติกส การทวนสอบอาจกระทํา

ดังนี้ 

๑๐.๑  ในระดับภาควิชา ควรมีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบตลอดจน            

การประเมินผลรายวิชาควรผานคณะกรรมการดวย และอาจพัฒนาขอสอบเพ่ือจัดทําเปนคลังขอสอบ          

ของภาควิชาดวยก็ได 

๑๐.๒  ในระดับหลักสูตร ควรใหสถานประกอบการมีสวนในการประเมินมาตรฐานผล

การเรียนรูของนักศึกษาจากการฝกงาน หรือสหกิจศึกษา หรือสอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตใหม

โดยใชแบบสอบถาม หรือโดยการประชุมกลุมยอย 

นอกจากนี้สถาบันการศึกษาที่ เปดสอนในสาขาวิชาเดียวกัน  อาจจัดใหมีการสอบ

ประมวลผลการเรียนรูโดยรวมกอนจบการศึกษา โดยใชขอสอบของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ      

ในกลุมเครือขายของสถาบันการศึกษา 
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๑๑. คุณสมบัติผูเขาศึกษา และการเทียบโอนผลการเรียนรู 
๑๑.๑ ผูท่ีเขาศึกษาในหลักสูตรนี้ ตองสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 
๑๑.๒   การเทียบโอนผลการเรียนรูเปนไปตามขอบังคับ หรือระเบียบของแตละสถาบันอุดมศึกษา  

๑๒. คณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
อาจารยประจําตองมีคุณวุฒิเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะอยางยิ่งอาจารยประจําหลักสูตรตองสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโททางโลจิสติกสหรือสาขาท่ีเกี่ยวของอยางนอย ๓ คน 

นอกจากนี้ ควรเชิญผูเช่ียวชาญจากภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมท่ีมีประสบการณตรงในแตละ

หัวขอมาเปนอาจารยพิเศษเพื่อถายทอดประสบการณใหแกนักศึกษา 

  สัดสวนอาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาควรเปน ๑ ตอ ๓๕ 

  ควรมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกตลอดจนสนับสนุนอาจารยในการจัดการเรียนการสอน 

๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอน และการจัดการ 
ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหไดบัณฑิตท่ีมีลักษณะพึงประสงคควรมีทรัพยากร      

เพื่อจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

๑๓.๑ ดานอาคารสถานท่ี ควรจัดหองเรียนท่ีมีส่ือและอุปกรณ เชน เคร่ืองคอมพิวเตอร 
เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร เคร่ืองฉายภาพขามศีรษะ เคร่ืองขยายเสียง เปนตน 

๑๓.๒ อุปกรณสงเสริมการเรียนรู ควรมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อใหนักศึกษา            
ไดคนควาหาความรูผานระบบอินเตอรเน็ต ตลอดจนมีหนังสือหรือตําราท่ีเกี่ยวของในจํานวน            
ท่ีเหมาะสม 

๑๓.๓ มีหนังสือในสาขาวิชาโลจิสติกสและสาขาวิชาที่เกี ่ยวของเพียงพอกับจํานวน
นักศึกษา ตลอดจนมีฐานขอมูลออนไลน 

๑๓.๔ ควรมีเครือขายจากภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเพ่ือใหนักศึกษาไดไปดูงานตลอดจน
ปฏิบัติงานในรายวิชาสหกิจศึกษา 

๑๓.๕ ควรมีส่ิงอํานวยความสะดวกแกคณาจารยในการเตรียมการสอนตลอดจนเอ้ือให
คณาจารยสามารถปฏิบัติงานสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๑๓.๖  มีการสํารวจความตองการทรัพยากรท่ีจําเปนตองใชในหลักสูตร ตลอดจน              

มีการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
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๑๔.  แนวทางการพัฒนาคณาจารย 
มหาวิทยาลัย/ คณะ/ ภาควิชา จะตองมีการพัฒนาคณาจารยในเร่ืองตอไปนี้เปนอยางนอย 

๑๔.๑   การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

               ๑๔.๑.๑ มีการปฐมนิเทศอาจารยใหมใหรูจักมหาวิทยาลัยและคณะ ตลอดจน

หลักสูตรของคณะ หรือภาควิชา 

๑๔.๑.๒  ใหอาจารยใหมเขาใจการบริหารวิชาการของคณะ และเร่ืองของ การประกนั

คุณภาพการศึกษาท่ีคณะตองดําเนินการ และสวนท่ีอาจารยทุกคนตองปฏิบัติ 

๑๔.๒   การพัฒนาคณาจารย 

  ๑๔.๒.๑  การฝกอบรมเพื่อใหคณาจารยมีความรูความเขาใจในการใชกลยุทธตาง ๆ          

ในการสอนและกระบวนการวัดและประเมินผลนักศึกษา 

ก. กําหนดใหอาจารยใหมทุกคนตองผานการอบรมสองหลักสูตร คือ 
หลักสูตรเก่ียวกับการสอนท่ัวไป และหลักสูตรการวดัและประเมินผลเบ้ืองตน 

 ข. จัดโครงการพฒันาอาจารยอยางตอเนือ่งโดยอยางนอยอาจารยตองผาน
การอบรมในหลักสูตรตาง ๆ ปละหนึ่งหลักสูตรในเร่ืองตอไปนี ้

(๑)   วิธีการสอนแบบตาง ๆ โดยเฉพาะการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ 

(๒) การสรางแบบทดสอบตาง ๆ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู

ท่ีสอดคลองกบัหลักสูตร 

(๓)  การใชคอมพิวเตอรในการจดัการเรียนการสอน 

(๔)  การใชและผลิตส่ือการสอน 

(๕)  หลักสูตรอ่ืนท่ีเปนการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 

 ค. สนับสนุนใหอาจารยไดศึกษาตอเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ  
 ๑๔.๒.๒ การพัฒนาทางวิชาการและวชิาชีพดานอ่ืน ๆ 

ก. สนับสนุนใหอาจารยใหมไปอบรมหรือประชุมสัมมนาท้ังในวิชาชีพ 
และวิชาการอ่ืน ๆ เชน ความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร การใชสถิติในการวิจัย เปนตน 

ข. สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการ เพื่อใหมีตําแหนง            
ทางวิชาการสูงข้ึน 

ค. สงเสริมใหอาจารยทําวิจัยท้ังการวิจัยในสาขาวิชาชีพ และการวิจัยเพื่อพัฒนา          
การเรียนการสอน ตลอดจนใหแรงจูงใจแกผูท่ีมีผลงานทางวิชาการอยางประจักษ 
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๑๕.  การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

สถาบันการศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนสาขาวิชานี้ ตองสามารถประกันคุณภาพหลักสูตร

และการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยการกําหนดตัวบงช้ีหลัก

และเปาหมายผลการดําเนินงาน ดังตอไปนี้ 

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 

(๑)   อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน 

ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

(๒)  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

สาขาโลจิสติกส 

(๓)  รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๓ 

และ มคอ.๔ อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

(๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ

ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  

ท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

(๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังส้ินสุด              

ปการศึกษา 

(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ีกําหนดในมคอ.๓ 

และ   มคอ.๔  อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผล          

การเรียนรูจากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.๗ ปท่ีแลว   

(๘) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียน  

การสอน 

(๙) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 

(๑๐) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ตอป 

(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉล่ีย       

ไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 



๙ 

มคอ.๑ 

 

(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉล่ียไมนอยกวา ๓.๕ จาก

คะแนนเต็ม ๕.๐   

 สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบง ช้ี เพิ่มเติม  ใหสอดคลองกับพันธกิจและ

วัตถุประสงคของสถาบันฯ หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานท่ีสูงข้ึน เพื่อการยกระดับมาตรฐาน

ของตนเอง โดยกําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาท่ีจะไดรับการเผยแพร

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตองมีผลการดําเนินการบรรลุตาม

เปาหมายตัวบงช้ีท้ังหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง ๒ ปการศึกษาเพื่อติดตามการดําเนินการตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติตอไป ท้ังนี้เกณฑการประเมินระดับดี คือ มีการดําเนินงาน

ตามขอ ๑–๕ และอยางนอยรอยละ ๘๐ ของตัวบงช้ีผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป 

๑๖.  การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกสสูการปฏิบัติ 

 สถาบันอุดมศึกษาท่ีประสงคจะเปดสอน/ปรับปรุงหลักสูตรสาขาโลจิสติกสควรดาํเนนิการดงันี ้

 ๑๖.๑  ใหสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาความพรอมและศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษา

ตามหลักสูตรในหัวขอตาง ๆ  ท่ีกําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกส 

 ๑๖.๒  แตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกสตามมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกสซ่ึงประกอบดวยกรรมการอยางนอย ๕ คน โดยมีอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ คน ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาโลจิสติกสซึ่งเปน

บุคคลภายนอกอยางนอย ๒ คน เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกสโดยมีหัวขอของหลักสูตรอยางนอยตามที่กําหนดไวในแบบ มคอ.๒ 

รายละเอียดของหลักสูตร (ภาคผนวก) 

๑๖.๓  การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาโลจิกสติกส ตามขอ ๑๖.๒ นั้น ในหัวขอ

มาตรฐานผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี  สาขาโลจิสติกสแลว  สถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่มเ ติมมาตรฐานผลการเรียนรู                   

ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาตองการใหบัณฑิตระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกสของตนมีคุณลักษณะเดน

หรือพิเศษกวาบัณฑิตในระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาเดียวกันของสถาบันอ่ืนๆ เพื่อใหเปนไปตาม

ปรัชญาและปณิธานของสถาบันฯ  และเปนท่ีสนใจของบุคคลท่ีจะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันฯ 

 



๑๐ 

มคอ.๑ 

 

หรือผูที่สนใจจะรับบัณฑิตเขาทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา โดยใหแสดงแผนที่การกระจายความ

รับผิดชอบ ตอมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อใหเห็นวา 

แตละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองตอมาตรฐานการเรียนรู 

ดานใดบาง 

๑๖.๔  จัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม ตามท่ีกําหนด

ไวในหลักสูตร โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และแบบ มคอ.๔ 

(รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม) ตามลําดับ พรอมท้ังแสดงใหเห็นวา  แตละรายวิชาจะทําให

เกิดผลการเรียนรูท่ีคาดหวังในเร่ืองใดบาง สถาบันฯตองมอบหมายใหภาควิชา/สาขาวิชา จัดทํา

รายละเอียดของรายวิชาทุกรายวิชา รวมทั้งรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม ใหเสร็จเรียบรอย

กอนการเปดสอน 

 ๑๖.๕ สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอสภาสถาบันฯ อนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร ซ่ึงไดจัดทํา

อยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน โดยสภาสถาบันฯ ควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทํา

และอนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนามใหชัดเจน 

 ๑๖.๖  สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซ่ึงสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ

ใหเปดสอนแลวใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบันฯ 

อนุมัติ 

 ๑๖.๗  เม่ือสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติตามขอ ๑๖.๕ แลวใหมอบหมายอาจารยผูสอน      

แตละรายวิชาดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธการสอนและการประเมินผลท่ีกําหนดไวใน

รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม        

ใหบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของสาขาโลจิสติกส 

๑๖.๘  เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนการประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรูแตละ

รายวิชาและประสบการณภาคสนามในแตละภาคการศึกษาแลวใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงานผล       

การดําเนนิการของรายวิชา ซ่ึงรวมถึงการประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาท่ีตน

รับผิดชอบพรอมปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะโดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๕ (รายงาน

ผลการดําเนินการของรายวชิา)และแบบมคอ.๖ (รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ 



๑๑ 

มคอ.๑ 

 

ภาคสนาม)ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ

ดําเนินการและจัดทํารายงานผลการดําเนนิการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปการศึกษาเม่ือส้ินป

การศึกษาโดยมีหัวขออยางนอยตามแบบมคอ.๗(รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร)เพื่อใชใน

การพิจารณาปรับปรุงและพฒันากลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคท่ี

เกิดข้ึนและหากจําเปนจะตองปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได 

๑๖.๙  เม่ือครบรอบหลักสูตร  ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวขอ

อยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เชนเดียวกับการรายงานผล    

การดําเนินการของหลักสูตรในแตละปการศึกษา และวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ  

การบริหารจัดการหลักสูตร ในภาพรวมวาบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามท่ีคาดหวังไว

หรือไม รวมท้ังใหนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการดําเนินการของ

หลักสูตรตอไป 

๑๗. การเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซ่ึงบันทึก             
ในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications Register : TQR) 

เพื่อประโยชนตอการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา           

การรับรองคุณวุฒิเพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนในการเขารับราชการของคณะกรรมการขาราชการ

พลเรือน (ก.พ.) การรับรองคุณวุฒิเพื่อการศึกษาตอหรือทํางานในตางประเทศ  และเปนขอมูลสําหรับ

ผูประกอบการ สังคม และผูมีสวนไดสวนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  

ไดโดยสะดวกใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซ่ึงบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร (Thai Qualifications 

Register: TQR) เม่ือสถาบันฯ ไดเปดสอนไปแลวอยางนอยคร่ึงระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑ

ตอไปนี้ 

 ๑๗.๑  เปนหลักสูตรท่ีไดรับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษากอนเปดสอนและไดแจง

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแตสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ

หลักสูตรนั้น 

๑๗.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงช้ีท่ีกําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร                           

ซ่ึงสอดคลองกับการประกันคุณภาพภายในจะตองมีคะแนนเฉล่ียระดับดีข้ึนไปตอเนื่องกัน ๒ ป 

นับต้ังแต   เปดสอนหลักสูตรท่ีไดพัฒนาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกส 



๑๒ 

มคอ.๑ 

 

๑๗.๓   หลักสูตรใดท่ีไมไดรับการเผยแพร ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุง     

ตามเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอไป 

๑๗.๔   กรณีหลักสูตรใดไดรับการเผยแพรแลว สถาบันอุดมศึกษาจะตองกํากับดูแลใหมี 

การรักษาคุณภาพใหมีมาตรฐานอยูเสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในตองมีคะแนนเฉล่ียอยูในระดับดี

ข้ึนไปหรือเปนไปตามท่ีมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นกําหนดทุกปหลังจากไดรับการเผยแพร 

หากตอมาปรากฏวาผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไมเปนไปตามท่ีกําหนด 

ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาถอนการเผยแพร

หลักสูตรนั้น จนกวาสถาบันอุดมศึกษานั้นจะไดมีการปรับปรุงตามเง่ือนไขของคณะกรรมการ       

การอุดมศึกษา 
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