
ราง) 
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 เปนสาขาวิชาท่ีมีลักษณะเปนสหวิทยาการ โดยเปนการบูรณาการระหวาง 

สาขาวิชาการจดัการกับบางสวนของสาขาวชิาวิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมขนสง 
 โลจิสติกสเปนศาสตรวาดวยการเคล่ือนยายพัสดุ ขอมูลขาวสาร จากท่ีหนึ่งไปอีกท่ีหนึง่โดย
มีกระบวนการท่ีจะทําใหมีตนทุนตํ่าสุดและตอบสนองลูกคาไดอยางทันทวงที 

 

๔. คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
๔.๑  มีคุณธรรมและจริยธรรมในตน ในวิชาชีพและในสังคมสามารถทํางานรวมกับ 

ผูอ่ืนไดอยางสรางสรรค โดยเฉพาะตองมีวนิัยและความซ่ือสัตยสูง 
๔.๒  มีความรู ความสามารถในการคิดวิเคราะหหลักการ และทฤษฎีดานโลจิสติกส  

และนําไปประยุกตใชในการวางแผนและแกปญหาในกิจกรรมดานโลจสิติกสและโซอุปทาน 
นอกจากนี้ยังสามารถนําศาสตรอ่ืนท่ีเกี่ยวของมาประยุกตกับโลจิสติกสได 

๔.๓  มีศักยภาพในการแกไขปญหาไดอยางสรางสรรคโดยนําหลักการท่ีเรียนมาไป 
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ประยุกตในสถานการณจริงไดทุกสถานการณ และอางอิงไดอยางเหมาะสม และจะตองตระหนกัใน
ส่ิงแวดลอมดวย 

๔.๔  มีความเปนผูนํา และมีโลกทัศนท่ีกวางไกล สามารถทํางานกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี  
และมีความรับผิดชอบสูง 

๔.๕  มีความสามารถใชภาษาเพ่ือการส่ือสารไดมากกวาหนึ่งภาษา และมีความสามารถ 
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 

๔.๖  สามารถนําแนวคิดเชิงโลจิสติกสไปใชในทางธุรกจิและประยุกตกับการดํารงชีพ 
เพื่อประโยชนตอตนเองและสังคม 

 

๕. มาตรฐานผลการเรียนรู 
จากคุณลักษณะบัณฑติท่ีพึงประสงคในสาขาโลจิสติกสท่ีกลาวมาแลว 

ขางตน ทําใหการจัดหลักสูตรและจัดการเรียนรูตลอดจนการวดัผลและประเมินผลตองจัดให
สอดคลองกันกับเนื้อหาหรือสาระการเรียนรู เพื่อใหไดผลการเรียนรูอยางนอย ๕ ดาน ดังนี ้

๕.๑ คุณธรรม จริยธรรม 
นักศึกษาตองยดึม่ันในคุณธรรม และจริยธรรม มีวินัย ซ่ือสัตยสุจริต ตรงตอเวลา         

มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ มีจิตสํานึกท่ีดแีละมีความรับผิดชอบตอหนาท่ี สามารถปรับวิถี
ชีวิตอยางสรางสรรคในสังคมท่ีมีความขัดแยงสูง ยดึฐานคิดทางศีลธรรมท้ังในเร่ืองสวนตัว และ
สังคม 

๕.๒ ความรู 
(๑) รู และเขาใจหลักการและทฤษฎีพื้นฐานดานโลจิสติกส และสามารถนําไป 

ประยุกตไดในการวางแผนและแกปญหาในกิจกรรมดานโลจิสติกสและโซอุปทาน 
(๒) รูและเขาใจหลักการของศาสตรอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับโลจิสติกส เชน หลัก 

เศรษฐศาสตร หลักกฎหมาย หลักการจัดการ เปนตน โดยสามารถนํามาประยุกตหรือเปนพื้นฐาน
ของโลจิสติกส 

(๓) ติดตามความเปล่ียนแปลงทางวิชาการ อันเกิดจากการวิจยัท้ังในศาสตรโลจิสติกส 
และศาสตรท่ีเกี่ยวของ 

๕.๓ ทักษะทางปญญา 
มีความสามารถในการวิเคราะหสถานการณ และประยกุตความรู ความเขาใจใน 

แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการตาง ๆ ไปใชในการแกปญหาไดอยางสรางสรรค 
โดยเฉพาะสามารถแกปญหาทางโลจิสติกสไดอยางเหมาะสม 

๕.๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ 
มีความสามารถในการทํางานกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพมีความรับผิดชอบตอ 
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ตนเองและสังคม สามารถปรับตัวเขากับสถานการณ และวัฒนธรรมองคกรท่ีไปปฏิบัติงานไดเปน
อยางดี ตลอดจนตองมีภาวะผูนํา 

๕.๕ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีทักษะ และความสามารถในการใชภาษาไทยในการส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ท้ังการพูด การเขียน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกท้ังมีความรูทางคณิตศาสตร และสถิติ ใน
อันท่ีจะวิเคราะหสถานการณตลอดจนการนําเสนอขอมูลโดยใชคณิตศาสตรและสถิติที่เหมาะกับ
บริบท นอกจากนี้ควรมีความรูภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอ่ืนเพยีงพอท่ีจะส่ือสารได 
 

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 โดยแบงเปนวิชาเฉพาะ 

ดาน วิชาเอกบังคับ และวิชาเอกเลือก 
๗.๑.๓  หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 

๗.๒  การจดัโครงสรางหลักสูตรสวนท่ีเปนหมวดวิชาเฉพาะ อาจจดัเปนสายท่ีเนนการ
จัดการหรือสายท่ีเนนวิศวกรรมศาสตรก็ได  โดยแตละสายตองเรียนเนื้อหาเฉพาะดานดังนี ้

๗.๒.๑  สายท่ีเนนการจดัการ  ตองเรียนเนือ้หาเฉพาะดานท่ีเนนใหผูเรียนมีพื้น
ฐานความรูทางดานบริหารธุรกิจ  คณิตศาสตรและสถิติ  อาทิ  เนื้อหาดานหลักการจดัการ บัญชี
เบ้ืองตน  กฎหมายธุรกิจ  ภาษีอากร   การเงินธุรกิจ  แคลคูลัส  สถิติ  เปนตน 

๗.๒.๒  สายท่ีเนนดานวิศวกรรมศาสตร  ตองเรียนเนื้อหาเฉพาะดานท่ีเนนใหผูเรียนมี
พื้นฐานความรูทางแคลคูลัส  ฟสิกส  และพื้นฐานทางวศิวกรรมศาสตร 
  หลักสูตรท้ังสองสายจะตองมีสหกิจศึกษาหรือฝกงาน  ดงันั้นการจดัทําหลักสูตร
จะเปนไปตามวัตถุประสงคของแตละสถาบัน  ซ่ึงสามารถจัดเพื่อใหปริญญาใน ๓ ลักษณะ ดังนี ้

(๑)  หลักสูตรท่ีเนนดานการจัดการ จะตองจัดโครงสรางเพื่อใหนกัศึกษามีความรูความ 
เขาใจเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส และการจัดการโซอุปทาน และสามารถนําความรูไปประยุกตใช
ในการวางแผน ประสานงาน และแกปญหาในกิจกรรมดานโลจิสติกสและโซอุปทานโดยให
ปริญญาทางบริหารธุรกิจ 

(๒)  หลักสูตรท่ีเนนดานวิศวกรรมศาสตร จะตองจดัโครงสรางเพื่อใหนักศึกษามี 
ความรูความเขาใจเกีย่วกับการจัดการ และการออกแบบระบบโลจิสติกส และการจดัการโซอุปทาน
เชิงวิศวกรรม และสามารถนําความรูเชิงวิศวกรรมไปประยุกตในการออกแบบ วางแผน 
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ประสานงาน และแกปญหาในกจิกรรมดานโลจิสติกส และโซอุปทาน โดยใหปริญญาทาง
วิศวกรรมศาสตร 
 (๓)  หลักสูตรท่ีผสมผสานระหวางการจดัการและวิศวกรรมศาสตร จะตองจัด
หลักสูตรดานการจัดการท่ีเนนไปทางวิศวกรรมศาสตร ตองเรียนรายวิชาท่ีเนนการแกปญหาใน
กิจกรรมดานโลจิสติกสและโซอุปทานในเชิงวิศวกรรมไวดวย ในหลักสูตรนี้จะใหปริญญาทาง
วิทยาศาสตร 
 

๘. เนื้อหาสาระสําคัญของสาขา 
เนื้อหาสาระหลักของสาขาโลจิสติกสท้ังดานการจัดการ และวิศวกรรมศาสตร จะตอง 

จัดหลักสูตรในสวนท่ีเปนวชิาเอกตามรายละเอียด ดังนี ้
๘.๑  วิชาเอกบังคับ จะตองประกอบดวยเนื้อหา ดังตอไปนี ้

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 และความ
ถนัดของตน โดยอาจมีเนื้อหาสาระดังนี ้

๘.๒.๑ ระบบสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส 
๘.๒.๒ กฎหมายเกีย่วกับการประกันภัยของการขนสง หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของ

กบัโลจิสติกส 
๘.๒.๓ การบริหารการจัดซ้ือ 
๘.๒.๔ ระบบบรรจุภณัฑ 
๘.๒.๕ การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ หรือการขนสงทางอากาศ หรือการขนสง

ทางทะเล 
๘.๒.๖ ระบบขนถายวสัดุ 
๘.๒.๗ การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ 
๘.๒.๘ การวิจยัดําเนนิการ 
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๙. กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู 
๙.๑  กลยุทธการสอน 

มีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญมีการจัดส่ือและเทคโนโลยี 
หรือนวัตกรรมในการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนอาจมีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือ
หลายรูปแบบดังนี้ การเรียนรูจากกรณีปญหา (Problem Based Learning หรือ PBL) การเรียนรูเปน
รายบุคคล การเรียนรูแบบแสวงหาความรูไดดวยตนเอง การเรียนรูจากการทํางาน 

๙.๒ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 
มีการประเมินผลการเรียนรูท่ีสอดคลองกับสภาพการเรียนรูท่ีจัดให และอาจประเมินโดย 

อิงพัฒนาการของผูเรียนดวยก็ได โดยเกณฑของการวัดและประเมินผลใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี
แตละมหาวิทยาลัยกําหนด 
 

๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู 
สถาบันการศึกษาตองมีระบบการพิสูจนเพือ่ยืนยนัวาผูจบการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู

อยางนอยตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาโลจิสติกส การทวนสอบอาจ
กระทําดังนี ้

๑๐.๑  ในระดบัภาควิชา ควรมีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบตลอดจน
การประเมินผลรายวิชาควรผานคณะกรรมการดวย และอาจพัฒนาขอสอบเพื่อจัดทําเปนคลัง
ขอสอบของภาควิชาดวยกไ็ด 

๑๐.๒  ในระดบัหลักสูตร ควรใหสถานประกอบการมีสวนในการประเมินมาตรฐานผลการ
เรียนรูของนกัศึกษาจากการฝกงาน หรือสหกิจศึกษา หรือสอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตใหม
โดยใชแบบสอบถาม หรือโดยการประชุมกลุมยอย 

นอกจากนี้สถาบันการศึกษาที่เปดสอนในสาขาวิชาเดียวกัน อาจจดัใหมีการสอบ
ประมวลผลการเรียนรูโดยรวมกอนจบการศึกษา โดยใชขอสอบของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน
กลุมเครือขายของสถาบันการศึกษา 
 

๑๑. คุณสมบัตผิูเขาศึกษา และการเทียบโอนผลการเรียนรู 
๑๑.๑ ผูท่ีเขาศึกษาในหลักสูตรนี้ ตองสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 
๑๑.๒   การเทียบโอนผลการเรียนรูเปนไปตามขอบังคับ หรือระเบียบของแตละ 

สถาบันอุดมศึกษา  
 

๑๒. คณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
อาจารยประจําตองมีคุณวุฒิเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐาน 

หลักสูตรระดบัปริญญาตรี โดยเฉพาะอยางยิ่งอาจารยประจําหลักสูตรตองสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโททางโลจิสติกสหรือสาขาท่ีเกี่ยวของอยางนอย ๓ คน 
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นอกจากนี้ ควรเชิญผูเช่ียวชาญจากภาคธุรกจิหรืออุตสาหกรรมท่ีมีประสบการณตรงใน 
แตละหวัขอมาเปนอาจารยพเิศษเพื่อถายทอดประสบการณใหแกนักศึกษา 
 สัดสวนอาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาควรเปน ๑ ตอ ๓๕ 
 ควรมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกตลอดจนสนับสนุนอาจารยในการจัดการเรียนการสอน 
 

๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอน และการจัดการ 
ในการจดัการเรียนการสอนเพื่อใหไดบัณฑิตท่ีมีลักษณะพึงประสงคควรมีทรัพยากรเพื่อ 

จัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
๑๓.๑ ดานอาคารสถานท่ี ควรจัดหองเรียนท่ีมีส่ือและอุปกรณ เชน เคร่ืองคอมพิวเตอร  

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร เคร่ืองฉายภาพขามศีรษะ เคร่ืองขยายเสียง เปนตน 
๑๓.๒ อุปกรณสงเสริมการเรียนรู ควรมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อใหนกัศึกษาได 

คนควาหาความรูผานระบบอินเตอรเน็ต ตลอดจนมีหนังสือหรือตําราท่ีเกี่ยวของในจํานวนท่ี
เหมาะสม 

๑๓.๓ มีหนังสือ ในสาขาวิชาโลจิสติกสและสาขาวิชาท่ีเกีย่วของเพียงพอกับจํานวน 
นักศึกษา ตลอดจนมีฐานขอมูลออนไลน 

๑๓.๔ ควรมีเครือขายจากภาคธุรกจิหรืออุตสาหกรรมเพ่ือใหนกัศึกษาไดไปดูงานตลอดจน
ปฏิบัติงานในรายวิชาสหกิจศึกษา 

๑๓.๕ ควรมีส่ิงอํานวยความสะดวกแกคณาจารยในการเตรียมการสอนตลอดจนเอ้ือให 
คณาจารยสามารถปฏิบัติงานสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๑๓.๖  มีการสํารวจความตองการทรัพยากรที่จําเปนตองใชในหลักสูตร ตลอดจนมีการ
จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

๑๔.  แนวทางการพัฒนาคณาจารย 
มหาวิทยาลัย/ คณะ/ ภาควิชา จะตองมีการพัฒนาคณาจารยในเร่ืองตอไปนี้เปนอยางนอย 
๑๔.๑  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
              ๑๔.๑.๑  มีการปฐมนิเทศอาจารยใหมไหรูจกัมหาวิทยาลัยและคณะ ตลอดจน 

หลักสูตรของคณะ หรือภาควิชา 
๑๔.๑.๒  ใหอาจารยใหมเขาใจการบริหารวิชาการของคณะ และเร่ืองของการ 

ประกันคุณภาพการศึกษาท่ีคณะตองดาํเนนิการ และสวนท่ีอาจารยทุกคนตองปฏิบัติ 
๑๔.๒  การพฒันาคณาจารย 

 ๑๔.๒.๑  การฝกอบรมเพื่อใหคณาจารยมีความรูความเขาใจในการใชกลยุทธตาง ๆ  
ในการสอนและกระบวนการวัดและประเมินผลนักศึกษา 

ก. กําหนดใหอาจารยใหมทุกคนตองผานการอบรมสองหลักสูตร คือ  
หลักสูตรเกี่ยวกับการสอนท่ัวไป และหลักสูตรการวัดและประเมินผลเบ้ืองตน 
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ข. จัดโครงการพฒันาอาจารยอยางตอเนื่องโดยอยางนอยอาจารยตองผาน 
การอบรมในหลักสูตรตาง ๆ ปละหนึ่งหลักสูตรในเร่ืองตอไปนี ้

(๑)  วิธีการสอนแบบตาง ๆ โดยเฉพาะการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
(๒) การสรางแบบทดสอบตาง ๆ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรูท่ี 

สอดคลองกับหลักสูตร 
(๓) การใชคอมพิวเตอรในการจัดการเรียนการสอน 
(๔) การใชและผลิตส่ือการสอน 
(๕) หลักสูตรอ่ืนท่ีเปนการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพในการจัดการเรียน 

การสอน 
              ค.  สนับสนุนใหอาจารยไดศึกษาตอเพื่อเพิ่มคุณวฒิุ 
  ๑๔.๒.๒  การพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 

ก. สนับสนุนใหอาจารยใหมไปอบรมหรือประชุมสัมมนาท้ังในวิชาชีพ 
และวิชาการอ่ืน ๆ เชน ความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร การใชสถิติในการวิจัย เปนตน 

ข. สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการ เพื่อใหมีตําแหนงทาง 
วิชาการสูงข้ึน 

ค. สงเสริมใหอาจารยทําวจิัยท้ังการวิจยัในสาขาวิชาชีพ และการวจิัยเพื่อ 
พัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนใหแรงจงูใจแกผูท่ีมีผลงานทางวิชาการอยางประจักษ 
 

๑๕.  การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
สถาบันการศึกษาท่ีจดัการเรียนการสอนสาขาวิชานี้ ตองสามารถประกันคุณภาพหลักสูตร

และการจดัการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอุดมศึกษา โดยการกาํหนดตัวบงช้ี
หลักและเปาหมายผลการดําเนินงาน ดังตอไปนี ้

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 
(๑)  อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 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 วนั หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่
เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 
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(๕)  จดัทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลัง
ส้ินสุดปการศึกษา 

(๖)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ีกําหนดในมคอ.๓ 
และมคอ.๔  อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

(๗)  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยทุธการสอน หรือ การประเมินผล
การเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนนิงานท่ีรายงานใน มคอ.๗ ปท่ีแลว   

 (๘)  อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการ
สอน 

(๙)  อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ
หนึ่งคร้ัง 

(๑๐)  จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพฒันาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ตอป 

(๑๑)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑติใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉล่ีย
ไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

(๑๒)  ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉล่ียไมนอยกวา ๓.๕ จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐ 

สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบงช้ีเพิ่มเติม ใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงค
ของสถาบันฯ หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานท่ีสูงข้ึน เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง 
โดยกําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาท่ีจะไดรับการเผยแพรหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตองมีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงช้ี
ท้ังหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง ๒ ปการศึกษาเพื่อติดตามการดําเนนิการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติตอไป ท้ังนี้เกณฑการประเมินระดับดี คือ มีการดําเนินงานตามขอ ๑–๕ 
และอยางนอยรอยละ ๘๐ ของตัวบงช้ีผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป 
 

๑๖.  การนํามาตรฐานคุณวุฒริะดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกสสูการปฏบัิต ิ
 สถาบันอุดมศึกษาท่ีประสงคจะเปดสอน/ปรับปรุงหลักสูตรสาขาโลจิสติกสควรดําเนินการ
ดังนี ้
 ๑๖.๑  ใหสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาความพรอมและศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรในหวัขอตาง ๆ ท่ีกําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกส 
 ๑๖.๒  แตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกสตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกสซ่ึงประกอบดวยกรรมการอยางนอย ๕ คน โดยมี
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ คน ผูทรงคุณวฒิุหรือผูเช่ียวชาญในสาขาโลจิสติกสซ่ึง
เปนบุคคลภายนอกอยางนอย ๒ คน เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐาน
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คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกสโดยมีหวัขอของหลักสูตรอยางนอยตามท่ีกําหนดไวในแบบ 
มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร (ภาคผนวก) 
 ๑๖.๓  การพฒันาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาโลจิกสติกส ตามขอ ๑๖.๒ นัน้ ในหัวขอ
มาตรฐานผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกสแลว สถาบันอุดมศึกษาอาจเพ่ิมเติมมาตรฐานผลการเรียนรูซ่ึง
สถาบันอุดมศึกษาตองการใหบัณฑิตระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกสของตนมีคุณลักษณะเดนหรือ
พิเศษกวาบัณฑิตในระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาเดยีวกันของสถาบันอ่ืนๆ เพื่อใหเปนไปตามปรัชญา
และปณิธานของสถาบันฯ และเปนท่ีสนใจของบุคคลท่ีจะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันฯ หรือผูท่ี
สนใจจะรับบัณฑิตเขาทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษา โดยใหแสดงแผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบ
ตอมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อใหเหน็วาแตละ
รายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองตอมาตรฐานการเรียนรูดาน
ใดบาง 
 ๑๖.๔  จดัทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม ตามท่ี
กําหนดไวในหลักสูตร โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๓ (รายละเอียดของรายวชิา) และแบบ 
มคอ.๔ (รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม) ตามลําดับ พรอมท้ังแสดงใหเห็นวา  แตละ
รายวิชาจะทําใหเกิดผลการเรียนรูท่ีคาดหวังในเรื่องใดบาง สถาบันฯตองมอบหมายใหภาควิชา/
สาขาวิชา จัดทํารายละเอียดของรายวิชาทุกรายวิชา รวมท้ังรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 
ใหเสร็จเรียบรอยกอนการเปดสอน 
 ๑๖.๕ สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอสภาสถาบันฯ อนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร ซ่ึงได
จัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน โดยสภาสถาบันฯ ควรกาํหนดระบบและกลไกของ
การจัดทําและอนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา  และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนามใหชัดเจน 
 ๑๖.๖  สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซ่ึงสภาสถาบันอุดมศึกษา 
อนุมัติใหเปดสอนแลวใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต
สภาสถาบันฯ อนุมัติ 
 ๑๖.๗  เม่ือสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติตามขอ ๑๖.๕ แลวใหมอบหมายอาจารยผูสอน    
แตละรายวิชาดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธการสอนและการประเมินผลท่ีกําหนดไว
ในรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 
ใหบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีคาดหวงัของสาขาโลจิสติกส 
 ๑๖.๘ เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรูแตละ
รายวิชาและประสบการณภาคสนาม ในแตละภาคการศึกษาแลว ใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงานผล
การดําเนนิการของรายวิชา ซ่ึงรวมถึงการประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาท่ีตน
รับผิดชอบพรอมปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะ โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๕ 



มคอ.๑ 

๑๐ 

(รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ.๖ (รายงานผลการดําเนนิการของ
ประสบการณภาคสนาม)  ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะหประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการดําเนินการ  และจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําป
การศึกษาเม่ือส้ินปการศึกษา  โดยมีหวัขออยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการ
ของหลักสูตร) เพื่อใชในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากลยุทธการสอน  กลยุทธการประเมินผล
และแกไขปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน  และหากจําเปนจะตองปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียน
การสอนก็สามารถกระทําได 
 ๑๖.๙  เม่ือครบรอบหลักสูตร  ใหจัดทํารายงานผลการดาํเนินการของหลักสูตร  โดยมี
หัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เชนเดยีวกบัการรายงาน
ผลการดําเนินการของหลักสูตรในแตละปการศึกษา  และวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมวาบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่คาดหวังไว
หรือไม  รวมทั้งใหนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการดําเนินการของ
หลักสูตรตอไป 
 

๑๗. การเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซ่ึงบันทึกใน
ฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications Register : TQR) 

 เพื่อประโยชนตอการกํากับดแูลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การรับรองคุณวุฒิเพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนในการเขารับราชการของคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน (ก.พ.) การรับรองคุณวุฒิเพื่อการศึกษาตอหรือทํางานในตางประเทศ  และเปนขอมูล
สําหรับผูประกอบการ สังคม และผูมีสวนไดสวนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ
และมาตรฐาน  ไดโดยสะดวกใหสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรท่ีมี
คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซ่ึงบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพ่ือการ
เผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR) เม่ือสถาบันฯ ไดเปดสอนไปแลวอยางนอยคร่ึง
ระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑตอไปนี ้
 ๑๗.๑ เปนหลักสูตรท่ีไดรับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษากอนเปดสอนและไดแจง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแตสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ
หลักสูตรนั้น 
 ๑๗.๒  ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงช้ีท่ีกําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร
ซ่ึงสอดคลองกับการประกันคุณภาพภายในจะตองมีคะแนนเฉล่ียระดบัดีข้ึนไปตอเนื่องกัน ๒ ป 
นับต้ังแตเปดสอนหลักสูตรท่ีไดพัฒนาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกส 
 ๑๗.๓  หลักสูตรใดท่ีไมไดรับการเผยแพร  ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุงตาม
เง่ือนไขท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกาํหนดจากผลการประเมินตอไป 



มคอ.๑ 

๑๑ 

 ๑๗.๔  กรณีหลักสูตรใดไดรับการเผยแพรแลว สถาบันอุดมศึกษาจะตองกํากับดแูลใหมี
การรักษาคุณภาพใหมีมาตรฐานอยูเสมอ  โดยผลการประเมินคุณภาพภายในตองมีคะแนนเฉล่ียอยู
ในระดบัดีข้ึนไป  หรือเปนไปตามท่ีมาตรฐานคุณวฒิุสาขา/สาขาวิชานัน้กําหนดทุกปหลังจากไดรับ
การเผยแพร  หากตอมาปรากฏวาผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไม
เปนไปตามท่ีกาํหนด  ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพื่อพิจารณาถอนการเผยแพรหลักสูตรนั้น  จนกวาสถาบันอุดมศึกษานัน้จะไดมีการปรับปรุงตาม
เง่ือนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 


