ราง)
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
โลจิสติกส เปนสาขาวิชาที่มลี ักษณะเปนสหวิทยาการ โดยเปนการบูรณาการระหวาง
สาขาวิชาการจัดการกับบางสวนของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมขนสง
โลจิสติกสเปนศาสตรวาดวยการเคลื่อนยายพัสดุ ขอมูลขาวสาร จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึง่ โดย
มีกระบวนการที่จะทําใหมีตน ทุนต่ําสุดและตอบสนองลูกคาไดอยางทันทวงที
๔. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
๔.๑ มีคุณธรรมและจริยธรรมในตน ในวิชาชีพและในสังคมสามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นไดอยางสรางสรรค โดยเฉพาะตองมีวนิ ัยและความซือ่ สัตยสูง
๔.๒ มีความรู ความสามารถในการคิดวิเคราะหหลักการ และทฤษฎีดานโลจิสติกส
และนําไปประยุกตใชในการวางแผนและแกปญหาในกิจกรรมดานโลจิสติกสและโซอุปทาน
นอกจากนี้ยังสามารถนําศาสตรอื่นที่เกี่ยวของมาประยุกตกับโลจิสติกสได
๔.๓ มีศักยภาพในการแกไขปญหาไดอยางสรางสรรคโดยนําหลักการทีเ่ รียนมาไป
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ประยุกตในสถานการณจริงไดทุกสถานการณ และอางอิงไดอยางเหมาะสม และจะตองตระหนักใน
สิ่งแวดลอมดวย
๔.๔ มีความเปนผูนํา และมีโลกทัศนที่กวางไกล สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดี
และมีความรับผิดชอบสูง
๔.๕ มีความสามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดมากกวาหนึ่งภาษา และมีความสามารถ
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
๔.๖ สามารถนําแนวคิดเชิงโลจิสติกสไปใชในทางธุรกิจและประยุกตกับการดํารงชีพ
เพื่อประโยชนตอตนเองและสังคม
๕. มาตรฐานผลการเรียนรู
จากคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคในสาขาโลจิสติกสที่กลาวมาแลว
ขางตน ทําใหการจัดหลักสูตรและจัดการเรียนรูตลอดจนการวัดผลและประเมินผลตองจัดให
สอดคลองกันกับเนื้อหาหรือสาระการเรียนรู เพื่อใหไดผลการเรียนรูอยางนอย ๕ ดาน ดังนี้
๕.๑ คุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาตองยึดมั่นในคุณธรรม และจริยธรรม มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต ตรงตอเวลา
มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ มีจิตสํานึกที่ดแี ละมีความรับผิดชอบตอหนาที่ สามารถปรับวิถี
ชีวิตอยางสรางสรรคในสังคมที่มีความขัดแยงสูง ยึดฐานคิดทางศีลธรรมทั้งในเรื่องสวนตัว และ
สังคม
๕.๒ ความรู
(๑) รู และเขาใจหลักการและทฤษฎีพื้นฐานดานโลจิสติกส และสามารถนําไป
ประยุกตไดในการวางแผนและแกปญหาในกิจกรรมดานโลจิสติกสและโซอุปทาน
(๒) รูและเขาใจหลักการของศาสตรอื่นที่เกี่ยวของกับโลจิสติกส เชน หลัก
เศรษฐศาสตร หลักกฎหมาย หลักการจัดการ เปนตน โดยสามารถนํามาประยุกตหรือเปนพื้นฐาน
ของโลจิสติกส
(๓) ติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ อันเกิดจากการวิจยั ทั้งในศาสตรโลจิสติกส
และศาสตรที่เกี่ยวของ
๕.๓ ทักษะทางปญญา
มีความสามารถในการวิเคราะหสถานการณ และประยุกตความรู ความเขาใจใน
แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการตาง ๆ ไปใชในการแกปญหาไดอยางสรางสรรค
โดยเฉพาะสามารถแกปญหาทางโลจิสติกสไดอยางเหมาะสม
๕.๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ
มีความสามารถในการทํางานกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพมีความรับผิดชอบตอ
๒
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ตนเองและสังคม สามารถปรับตัวเขากับสถานการณ และวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดเปน
อยางดี ตลอดจนตองมีภาวะผูนํา
๕.๕ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีทักษะ และความสามารถในการใชภาษาไทยในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทั้งการพูด การเขียน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งมีความรูท างคณิตศาสตร และสถิติ ใน
อันที่จะวิเคราะหสถานการณตลอดจนการนําเสนอขอมูลโดยใชคณิตศาสตรและสถิติที่เหมาะกับ
บริบท นอกจากนี้ควรมีความรูภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่นเพียงพอที่จะสื่อสารได
๖. องคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ
ไมมี
๗. โครงสรางหลักสูตร
๗.๑ จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต ประกอบดวย
๗.๑.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอ ยกวา ๓๐ หนวยกิต
๗.๑.๒ หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา ๘๔ หนวยกิต โดยแบงเปนวิชาเฉพาะ
ดาน วิชาเอกบังคับ และวิชาเอกเลือก
๗.๑.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา ๖ หนวยกิต
๗.๒ การจัดโครงสรางหลักสูตรสวนที่เปนหมวดวิชาเฉพาะ อาจจัดเปนสายที่เนนการ
จัดการหรือสายที่เนนวิศวกรรมศาสตรก็ได โดยแตละสายตองเรียนเนื้อหาเฉพาะดานดังนี้
๗.๒.๑ สายทีเ่ นนการจัดการ ตองเรียนเนือ้ หาเฉพาะดานที่เนนใหผูเรียนมีพื้น
ฐานความรูทางดานบริหารธุรกิจ คณิตศาสตรและสถิติ อาทิ เนื้อหาดานหลักการจัดการ บัญชี
เบื้องตน กฎหมายธุรกิจ ภาษีอากร การเงินธุรกิจ แคลคูลัส สถิติ เปนตน
๗.๒.๒ สายที่เนนดานวิศวกรรมศาสตร ตองเรียนเนื้อหาเฉพาะดานที่เนนใหผูเรียนมี
พื้นฐานความรูทางแคลคูลัส ฟสิกส และพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร
หลักสูตรทั้งสองสายจะตองมีสหกิจศึกษาหรือฝกงาน ดังนั้นการจัดทําหลักสูตร
จะเปนไปตามวัตถุประสงคของแตละสถาบัน ซึ่งสามารถจัดเพื่อใหปริญญาใน ๓ ลักษณะ ดังนี้
(๑) หลักสูตรที่เนนดานการจัดการ จะตองจัดโครงสรางเพื่อใหนกั ศึกษามีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส และการจัดการโซอุปทาน และสามารถนําความรูไปประยุกตใช
ในการวางแผน ประสานงาน และแกปญหาในกิจกรรมดานโลจิสติกสและโซอุปทานโดยให
ปริญญาทางบริหารธุรกิจ
(๒) หลักสูตรที่เนนดานวิศวกรรมศาสตร จะตองจัดโครงสรางเพื่อใหนักศึกษามี
ความรูความเขาใจเกีย่ วกับการจัดการ และการออกแบบระบบโลจิสติกส และการจัดการโซอุปทาน
เชิงวิศวกรรม และสามารถนําความรูเชิงวิศวกรรมไปประยุกตในการออกแบบ วางแผน
๓
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ประสานงาน และแกปญหาในกิจกรรมดานโลจิสติกส และโซอุปทาน โดยใหปริญญาทาง
วิศวกรรมศาสตร
(๓) หลักสูตรที่ผสมผสานระหวางการจัดการและวิศวกรรมศาสตร จะตองจัด
หลักสูตรดานการจัดการที่เนนไปทางวิศวกรรมศาสตร ตองเรียนรายวิชาที่เนนการแกปญหาใน
กิจกรรมดานโลจิสติกสและโซอุปทานในเชิงวิศวกรรมไวดว ย ในหลักสูตรนี้จะใหปริญญาทาง
วิทยาศาสตร
๘. เนื้อหาสาระสําคัญของสาขา
เนื้อหาสาระหลักของสาขาโลจิสติกสทั้งดานการจัดการ และวิศวกรรมศาสตร จะตอง
จัดหลักสูตรในสวนที่เปนวิชาเอกตามรายละเอียด 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 และความ
ถนัดของตน โดยอาจมีเนื้อหาสาระดังนี้
๘.๒.๑ ระบบสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส
๘.๒.๒ กฎหมายเกีย่ วกับการประกันภัยของการขนสง หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับโลจิสติกส
๘.๒.๓ การบริหารการจัดซื้อ
๘.๒.๔ ระบบบรรจุภณ
ั ฑ
๘.๒.๕ การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ หรือการขนสงทางอากาศ หรือการขนสง
ทางทะเล
๘.๒.๖ ระบบขนถายวัสดุ
๘.๒.๗ การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
๘.๒.๘ การวิจยั ดําเนินการ

๔
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๙. กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู
๙.๑ กลยุทธการสอน
มีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมีการจัดสื่อและเทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมในการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนอาจมีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือ
หลายรูปแบบดังนี้ การเรียนรูจากกรณีปญหา (Problem Based Learning หรือ PBL) การเรียนรูเปน
รายบุคคล การเรียนรูแบบแสวงหาความรูไดดวยตนเอง การเรียนรูจากการทํางาน
๙.๒ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
มีการประเมินผลการเรียนรูท่สี อดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดให และอาจประเมินโดย
อิงพัฒนาการของผูเรียนดวยก็ได โดยเกณฑของการวัดและประเมินผลใหเปนไปตามหลักเกณฑที่
แตละมหาวิทยาลัยกําหนด
๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู
สถาบันการศึกษาตองมีระบบการพิสูจนเพือ่ ยืนยันวาผูจบการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู
อยางนอยตามมาตรฐานที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒสิ าขาวิชาโลจิสติกส การทวนสอบอาจ
กระทําดังนี้
๑๐.๑ ในระดับภาควิชา ควรมีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบตลอดจน
การประเมินผลรายวิชาควรผานคณะกรรมการดวย และอาจพัฒนาขอสอบเพื่อจัดทําเปนคลัง
ขอสอบของภาควิชาดวยก็ได
๑๐.๒ ในระดับหลักสูตร ควรใหสถานประกอบการมีสวนในการประเมินมาตรฐานผลการ
เรียนรูของนักศึกษาจากการฝกงาน หรือสหกิจศึกษา หรือสอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตใหม
โดยใชแบบสอบถาม หรือโดยการประชุมกลุมยอย
นอกจากนี้สถาบันการศึกษาที่เปดสอนในสาขาวิชาเดียวกัน อาจจัดใหมีการสอบ
ประมวลผลการเรียนรูโดยรวมกอนจบการศึกษา โดยใชขอสอบของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน
กลุมเครือขายของสถาบันการศึกษา
๑๑. คุณสมบัตผิ ูเขาศึกษา และการเทียบโอนผลการเรียนรู
๑๑.๑ ผูที่เขาศึกษาในหลักสูตรนี้ ตองสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา
๑๑.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรูเปนไปตามขอบังคับ หรือระเบียบของแตละ
สถาบันอุดมศึกษา
๑๒. คณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
อาจารยประจําตองมีคุณวุฒิเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะอยางยิ่งอาจารยประจําหลักสูตรตองสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโททางโลจิสติกสหรือสาขาที่เกี่ยวของอยางนอย ๓ คน
๕
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นอกจากนี้ ควรเชิญผูเชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่มีประสบการณตรงใน
แตละหัวขอมาเปนอาจารยพเิ ศษเพื่อถายทอดประสบการณใหแกนักศึกษา
สัดสวนอาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาควรเปน ๑ ตอ ๓๕
ควรมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกตลอดจนสนับสนุนอาจารยในการจัดการเรียนการสอน
๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอน และการจัดการ
ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหไดบัณฑิตที่มีลักษณะพึงประสงคควรมีทรัพยากรเพื่อ
จัดการเรียนการสอน ดังนี้
๑๓.๑ ดานอาคารสถานที่ ควรจัดหองเรียนที่มีสื่อและอุปกรณ เชน เครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร เครื่องฉายภาพขามศีรษะ เครื่องขยายเสียง เปนตน
๑๓.๒ อุปกรณสงเสริมการเรียนรู ควรมีหองปฏิบตั ิการคอมพิวเตอรเพื่อใหนกั ศึกษาได
คนควาหาความรูผานระบบอินเตอรเน็ต ตลอดจนมีหนังสือหรือตําราที่เกี่ยวของในจํานวนที่
เหมาะสม
๑๓.๓ มีหนังสือ ในสาขาวิชาโลจิสติกสและสาขาวิชาที่เกีย่ วของเพียงพอกับจํานวน
นักศึกษา ตลอดจนมีฐานขอมูลออนไลน
๑๓.๔ ควรมีเครือขายจากภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเพื่อใหนกั ศึกษาไดไปดูงานตลอดจน
ปฏิบัติงานในรายวิชาสหกิจศึกษา
๑๓.๕ ควรมีสิ่งอํานวยความสะดวกแกคณาจารยในการเตรียมการสอนตลอดจนเอื้อให
คณาจารยสามารถปฏิบัติงานสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
๑๓.๖ มีการสํารวจความตองการทรัพยากรที่จําเปนตองใชในหลักสูตร ตลอดจนมีการ
จัดการที่มีประสิทธิภาพ
๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย
มหาวิทยาลัย/ คณะ/ ภาควิชา จะตองมีการพัฒนาคณาจารยในเรื่องตอไปนี้เปนอยางนอย
๑๔.๑ การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
๑๔.๑.๑ มีการปฐมนิเทศอาจารยใหมไหรูจกั มหาวิทยาลัยและคณะ ตลอดจน
หลักสูตรของคณะ หรือภาควิชา
๑๔.๑.๒ ใหอาจารยใหมเขาใจการบริหารวิชาการของคณะ และเรื่องของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาทีค่ ณะตองดําเนินการ และสวนที่อาจารยทุกคนตองปฏิบัติ
๑๔.๒ การพัฒนาคณาจารย
๑๔.๒.๑ การฝกอบรมเพื่อใหคณาจารยมีความรูความเขาใจในการใชกลยุทธตาง ๆ
ในการสอนและกระบวนการวัดและประเมินผลนักศึกษา
ก. กําหนดใหอาจารยใหมทกุ คนตองผานการอบรมสองหลักสูตร คือ
หลักสูตรเกี่ยวกับการสอนทัว่ ไป และหลักสูตรการวัดและประเมินผลเบื้องตน
๖
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ข. จัดโครงการพัฒนาอาจารยอยางตอเนื่องโดยอยางนอยอาจารยตองผาน
การอบรมในหลักสูตรตาง ๆ ปละหนึ่งหลักสูตรในเรื่องตอไปนี้
(๑) วิธีการสอนแบบตาง ๆ โดยเฉพาะการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
(๒) การสรางแบบทดสอบตาง ๆ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรูที่
สอดคลองกับหลักสูตร
(๓) การใชคอมพิวเตอรในการจัดการเรียนการสอน
(๔) การใชและผลิตสื่อการสอน
(๕) หลักสูตรอื่นที่เปนการพัฒนาและเพิม่ ศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอน
ค. สนับสนุนใหอาจารยไดศึกษาตอเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ
๑๔.๒.๒ การพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
ก. สนับสนุนใหอาจารยใหมไปอบรมหรือประชุมสัมมนาทั้งในวิชาชีพ
และวิชาการอื่น ๆ เชน ความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร การใชสถิติในการวิจัย เปนตน
ข. สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการ เพื่อใหมตี ําแหนงทาง
วิชาการสูงขึ้น
ค. สงเสริมใหอาจารยทําวิจัยทัง้ การวิจยั ในสาขาวิชาชีพ และการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนใหแรงจูงใจแกผูที่มีผลงานทางวิชาการอยางประจักษ
๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สถาบันการศึกษาที่จดั การเรียนการสอนสาขาวิชานี้ ตองสามารถประกันคุณภาพหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยการกําหนดตัวบงชี้
หลักและเปาหมายผลการดําเนินงาน ดังตอไปนี้
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
(๑) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาโลจิสติกส
(๓) รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๓
และ มคอ.๔ อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
(๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
๗
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(๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลัง
สิ้นสุดปการศึกษา
(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดในมคอ.๓
และมคอ.๔ อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผล
การเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปที่แลว
(๘) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการ
สอน
(๙) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง
(๑๐) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ตอป
(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย
ไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐
สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติม ใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงค
ของสถาบันฯ หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่สูงขึน้ เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง
โดยกําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาที่จะไดรับการเผยแพรหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตองมีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้
ทั้งหมดอยูใ นเกณฑดีตอเนื่อง ๒ ปการศึกษาเพื่อติดตามการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินระดับดี คือ มีการดําเนินงานตามขอ ๑–๕
และอยางนอยรอยละ ๘๐ ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกสสูการปฏิบัติ
สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงคจะเปดสอน/ปรับปรุงหลักสูตรสาขาโลจิสติกสควรดําเนินการ
ดังนี้
๑๖.๑ ใหสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาความพรอมและศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรในหัวขอตาง ๆ ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกส
๑๖.๒ แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกสตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกสซึ่งประกอบดวยกรรมการอยางนอย ๕ คน โดยมี
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ คน ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาโลจิสติกสซึ่ง
เปนบุคคลภายนอกอยางนอย ๒ คน เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐาน
๘

มคอ.๑

คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกสโดยมีหวั ขอของหลักสูตรอยางนอยตามที่กําหนดไวในแบบ
มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร (ภาคผนวก)
๑๖.๓ การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาโลจิกสติกส ตามขอ ๑๖.๒ นัน้ ในหัวขอ
มาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกสแลว สถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานผลการเรียนรูซึ่ง
สถาบันอุดมศึกษาตองการใหบัณฑิตระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกสของตนมีคุณลักษณะเดนหรือ
พิเศษกวาบัณฑิตในระดับคุณวุฒแิ ละสาขาวิชาเดียวกันของสถาบันอื่นๆ เพื่อใหเปนไปตามปรัชญา
และปณิธานของสถาบันฯ และเปนที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันฯ หรือผูที่
สนใจจะรับบัณฑิตเขาทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา โดยใหแสดงแผนทีก่ ารกระจายความรับผิดชอบ
ตอมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อใหเห็นวาแตละ
รายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองตอมาตรฐานการเรียนรูดาน
ใดบาง
๑๖.๔ จัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม ตามที่
กําหนดไวในหลักสูตร โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และแบบ
มคอ.๔ (รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม) ตามลําดับ พรอมทั้งแสดงใหเห็นวา แตละ
รายวิชาจะทําใหเกิดผลการเรียนรูที่คาดหวังในเรื่องใดบาง สถาบันฯตองมอบหมายใหภาควิชา/
สาขาวิชา จัดทํารายละเอียดของรายวิชาทุกรายวิชา รวมทัง้ รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
ใหเสร็จเรียบรอยกอนการเปดสอน
๑๖.๕ สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอสภาสถาบันฯ อนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งได
จัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน โดยสภาสถาบันฯ ควรกําหนดระบบและกลไกของ
การจัดทําและอนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนามใหชัดเจน
๑๖.๖ สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษา
อนุมัติใหเปดสอนแลวใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต
สภาสถาบันฯ อนุมัติ
๑๖.๗ เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติตามขอ ๑๖.๕ แลวใหมอบหมายอาจารยผูสอน
แตละรายวิชาดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธการสอนและการประเมินผลที่กําหนดไว
ในรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
ใหบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังของสาขาโลจิสติกส
๑๖.๘ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรูแตละ
รายวิชาและประสบการณภาคสนาม ในแตละภาคการศึกษาแลว ใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงานผล
การดําเนินการของรายวิชา ซึ่งรวมถึงการประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตน
รับผิดชอบพรอมปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะ โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๕
๙
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(รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ.๖ (รายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม) ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะหประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการดําเนินการ และจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําป
การศึกษาเมื่อสิ้นปการศึกษา โดยมีหวั ขออยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการ
ของหลักสูตร) เพื่อใชในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล
และแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และหากจําเปนจะตองปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียน
การสอนก็สามารถกระทําได
๑๖.๙ เมื่อครบรอบหลักสูตร ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมี
หัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เชนเดียวกับการรายงาน
ผลการดําเนินการของหลักสูตรในแตละปการศึกษา และวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมวาบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่คาดหวังไว
หรือไม รวมทั้งใหนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการดําเนินการของ
หลักสูตรตอไป
๑๗. การเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึ่งบันทึกใน
ฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications Register : TQR)
เพื่อประโยชนตอการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การรับรองคุณวุฒิเพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนในการเขารับราชการของคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน (ก.พ.) การรับรองคุณวุฒเิ พื่อการศึกษาตอหรือทํางานในตางประเทศ และเปนขอมูล
สําหรับผูประกอบการ สังคม และผูมีสวนไดสวนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน ไดโดยสะดวกใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒฯิ ซึ่งบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการ
เผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR) เมื่อสถาบันฯ ไดเปดสอนไปแลวอยางนอยครึ่ง
ระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑตอไปนี้
๑๗.๑ เปนหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษากอนเปดสอนและไดแจง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแตสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมตั ิ
หลักสูตรนั้น
๑๗.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี้ที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร
ซึ่งสอดคลองกับการประกันคุณภาพภายในจะตองมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปตอเนื่องกัน ๒ ป
นับตั้งแตเปดสอนหลักสูตรที่ไดพัฒนาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกส
๑๗.๓ หลักสูตรใดที่ไมไดรับการเผยแพร ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุงตาม
เงื่อนไขที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอไป
๑๐

มคอ.๑

๑๗.๔ กรณีหลักสูตรใดไดรบั การเผยแพรแลว สถาบันอุดมศึกษาจะตองกํากับดูแลใหมี
การรักษาคุณภาพใหมีมาตรฐานอยูเสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในตองมีคะแนนเฉลี่ยอยู
ในระดับดีขึ้นไป หรือเปนไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานัน้ กําหนดทุกปหลังจากไดรับ
การเผยแพร หากตอมาปรากฏวาผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไม
เปนไปตามที่กาํ หนด ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพื่อพิจารณาถอนการเผยแพรหลักสูตรนั้น จนกวาสถาบันอุดมศึกษานัน้ จะไดมีการปรับปรุงตาม
เงื่อนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๑๑

