








มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกส์ 
   
๑. ช่ือสาขา 

สาขาโลจิสติกส์ 
 

๒. ช่ือปริญญา และสาขาวชิา 
๒.๑   บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ 

บธ.บ.(การจดัการโลจิสติกส์) 
Bachelor of Business Administration 
B.B.A. (Logistics Management) 

๒.๒  วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโลจิสติกส์ 
วศ.บ. (วศิวกรรมโลจิสติกส์)  
Bachelor of Engineering,  
B.Eng. (Logistics Engineering) 

๒.๓  วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ 
วท.บ (การจดัการโลจิสติกส์)  
Bachelor of Science 
B.Sc. (Logistics Management) or B.S. (Logistics Management)   

 

๓. ลกัษณะของสาขา 
โลจิสติกส์ เป็นสาขาวชิาท่ีมีลกัษณะเป็นสหวทิยาการ โดยเป็นการบูรณาการระหวา่ง 

สาขาวชิาการจดัการกบับางส่วนของสาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ และวศิวกรรมขนส่ง 
 โลจิสติกส์เป็นศาสตร์วา่ดว้ยการเคล่ือนยา้ยพสัดุ ขอ้มูลข่าวสาร จากท่ีหน่ึงไปอีกท่ีหน่ึงโดย
มีกระบวนการท่ีจะท าใหมี้ตน้ทุนต ่าสุดและตอบสนองลูกคา้ไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

 

๔. คุณลกัษณะบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ 
๔.๑  มีคุณธรรมและจริยธรรมในตน ในวชิาชีพและในสังคมสามารถท างานร่วมกบั 

ผูอ่ื้นไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์โดยเฉพาะตอ้งมีวนิยัและความซ่ือสัตยสู์ง 
๔.๒  มีความรู้ ความสามารถในการคิดวเิคราะห์หลกัการ และทฤษฎีดา้นโลจิสติกส์  

และน าไปประยกุตใ์ชใ้นการวางแผนและแกปั้ญหาในกิจกรรมดา้นโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
นอกจากน้ียงัสามารถน าศาสตร์อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งมาประยกุตก์บัโลจิสติกส์ได ้

๔.๓  มีศกัยภาพในการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งสร้างสรรคโ์ดยน าหลกัการท่ีเรียนมาไป 



 ๒ 

ประยกุตใ์นสถานการณ์จริงไดทุ้กสถานการณ์ และอา้งอิงไดอ้ยา่งเหมาะสม และจะตอ้งตระหนกัใน
ส่ิงแวดลอ้มดว้ย 

๔.๔  มีความเป็นผูน้ า และมีโลกทศัน์ท่ีกวา้งไกล สามารถท างานกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี  
และมีความรับผดิชอบสูง 

๔.๕  มีความสามารถใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารไดม้ากกวา่หน่ึงภาษา และมีความสามารถ 
ในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยั 

๔.๖  สามารถน าแนวคิดเชิงโลจิสติกส์ไปใชใ้นทางธุรกิจและประยกุตก์บัการด ารงชีพ 
เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

 

๕. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
จากคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคใ์นสาขาโลจิสติกส์ท่ีกล่าวมาแลว้ 

ขา้งตน้ ท าใหก้ารจดัหลกัสูตรและจดัการเรียนรู้ตลอดจนการวดัผลและประเมินผลตอ้งจดัให้
สอดคลอ้งกนักบัเน้ือหาหรือสาระการเรียนรู้ เพื่อใหไ้ดผ้ลการเรียนรู้อยา่งนอ้ย ๕ ดา้น ดงัน้ี 

๕.๑ คุณธรรม จริยธรรม 
นกัศึกษาตอ้งยดึมัน่ในคุณธรรม และจริยธรรม มีวนิยั ซ่ือสัตยสุ์จริต ตรงต่อเวลา         

มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ มีจิตส านึกท่ีดีและมีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี สามารถปรับวถีิ
ชีวติอยา่งสร้างสรรคใ์นสังคมท่ีมีความขดัแยง้สูง ยดึฐานคิดทางศีลธรรมทั้งในเร่ืองส่วนตวั และ
สังคม 

๕.๒ ความรู้ 
(๑) รู้ และเขา้ใจหลกัการและทฤษฎีพื้นฐานดา้นโลจิสติกส์ และสามารถน าไป 

ประยกุตไ์ดใ้นการวางแผนและแกปั้ญหาในกิจกรรมดา้นโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
(๒) รู้และเขา้ใจหลกัการของศาสตร์อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัโลจิสติกส์ เช่น หลกั 

เศรษฐศาสตร์ หลกักฎหมาย หลกัการจดัการ เป็นตน้ โดยสามารถน ามาประยกุตห์รือเป็นพื้นฐาน
ของโลจิสติกส์ 

(๓) ติดตามความเปล่ียนแปลงทางวชิาการ อนัเกิดจากการวจิยัทั้งในศาสตร์โลจิสติกส์ 
และศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

๕.๓ ทกัษะทางปัญญา 
มีความสามารถในการวเิคราะห์สถานการณ์ และประยกุตค์วามรู้ ความเขา้ใจใน 

แนวคิด หลกัการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ ไปใชใ้นการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
โดยเฉพาะสามารถแกปั้ญหาทางโลจิสติกส์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

๕.๔ ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล และความรับผดิชอบ 
มีความสามารถในการท างานกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมีความรับผดิชอบต่อ 



 ๓ 

ตนเองและสังคม สามารถปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ และวฒันธรรมองคก์รท่ีไปปฏิบติังานไดเ้ป็น
อยา่งดี ตลอดจนตอ้งมีภาวะผูน้ า 

๕.๕ ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
มีทกัษะ และความสามารถในการใชภ้าษาไทยในการส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ทั้งการพดู การเขียน และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ อีกทั้งมีความรู้ทางคณิตศาสตร์ และสถิติ ใน
อนัท่ีจะวเิคราะห์สถานการณ์ตลอดจนการน าเสนอขอ้มูลโดยใชค้ณิตศาสตร์และสถิติท่ีเหมาะกบั
บริบท นอกจากน้ีควรมีความรู้ภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนเพียงพอท่ีจะส่ือสารได ้
 

๖. องค์กรวชิาชีพทีเ่กีย่วข้อง 
ไม่มี 
 

๗. โครงสร้างหลกัสูตร 
๗.๑  จ  านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ ๑๒๐ หน่วยกิต ประกอบดว้ย 

๗.๑.๑  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป จ านวนไม่นอ้ยกวา่ ๓๐ หน่วยกิต 
๗.๑.๒  หมวดวชิาเฉพาะ จ านวนไม่นอ้ยกวา่ ๘๔ หน่วยกิต โดยแบ่งเป็นวชิาเฉพาะ 

ดา้น วชิาเอกบงัคบั และวชิาเอกเลือก 
๗.๑.๓  หมวดวชิาเลือกเสรี จ  านวนไม่นอ้ยกวา่ ๖ หน่วยกิต 

๗.๒  การจดัโครงสร้างหลกัสูตรส่วนท่ีเป็นหมวดวชิาเฉพาะ อาจจดัเป็นสายท่ีเนน้การ
จดัการหรือสายท่ีเนน้วศิวกรรมศาสตร์ก็ได ้ โดยแต่ละสายตอ้งเรียนเน้ือหาเฉพาะดา้นดงัน้ี 

๗.๒.๑  สายท่ีเนน้การจดัการ  ตอ้งเรียนเน้ือหาเฉพาะดา้นท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนมีพื้น
ฐานความรู้ทางดา้นบริหารธุรกิจ  คณิตศาสตร์และสถิติ  อาทิ  เน้ือหาดา้นหลกัการจดัการ  บญัชี
เบ้ืองตน้  กฎหมายธุรกิจ  ภาษีอากร   การเงินธุรกิจ  แคลคูลสั  สถิติ  เป็นตน้ 

๗.๒.๒  สายท่ีเนน้ดา้นวศิวกรรมศาสตร์  ตอ้งเรียนเน้ือหาเฉพาะดา้นท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนมี
พื้นฐานความรู้ทางแคลคูลสั  ฟิสิกส์  และพื้นฐานทางวศิวกรรมศาสตร์ 
  หลกัสูตรทั้งสองสายจะตอ้งมีสหกิจศึกษาหรือฝึกงาน  ดงันั้นการจดัท าหลกัสูตร
จะเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องแต่ละสถาบนั  ซ่ึงสามารถจดัเพื่อใหป้ริญญาใน ๓ ลกัษณะ ดงัน้ี 

(๑)  หลกัสูตรท่ีเนน้ดา้นการจดัการ จะตอ้งจดัโครงสร้างเพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความ 
เขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการโลจิสติกส์ และการจดัการโซ่อุปทาน และสามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ช้
ในการวางแผน ประสานงาน และแกปั้ญหาในกิจกรรมดา้นโลจิสติกส์และโซ่อุปทานโดยให้
ปริญญาทางบริหารธุรกิจ 

(๒)  หลกัสูตรท่ีเนน้ดา้นวศิวกรรมศาสตร์ จะตอ้งจดัโครงสร้างเพื่อใหน้กัศึกษามี 
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการ และการออกแบบระบบโลจิสติกส์  และการจดัการโซ่อุปทาน
เชิงวศิวกรรม และสามารถน าความรู้เชิงวศิวกรรมไปประยกุตใ์นการออกแบบ วางแผน 



 ๔ 

ประสานงาน และแกปั้ญหาในกิจกรรมดา้นโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน โดยใหป้ริญญาทาง
วศิวกรรมศาสตร์ 
 (๓)  หลกัสูตรท่ีผสมผสานระหวา่งการจดัการและวศิวกรรมศาสตร์ จะตอ้งจดั
หลกัสูตรดา้นการจดัการท่ีเนน้ไปทางวศิวกรรมศาสตร์ ตอ้งเรียนรายวชิาท่ีเนน้การแกปั้ญหาใน
กิจกรรมดา้นโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในเชิงวศิวกรรมไวด้ว้ย ในหลกัสูตรน้ีจะใหป้ริญญาทาง
วทิยาศาสตร์ 
 

๘. เนือ้หาสาระส าคัญของสาขา 
เน้ือหาสาระหลกัของสาขาโลจิสติกส์ทั้งดา้นการจดัการ และวศิวกรรมศาสตร์ จะตอ้ง 

จดัหลกัสูตรในส่วนท่ีเป็นวชิาเอกตามรายละเอียด ดงัน้ี 
๘.๑  วชิาเอกบงัคบั จะตอ้งประกอบดว้ยเน้ือหา ดงัต่อไปน้ี 

๘.๑.๑ การจดัการโลจิสติกส์ และ/หรือ โซ่อุปทาน 
(Logistics and/or Supply Chain Management) 

๘.๑.๒ การจดัการสินคา้คงคลงั และ/หรือ คลงัสินคา้ 
(Inventory and/or Warehouse Management) 

๘.๑.๓ การขนส่ง และ/หรือ การกระจายสินคา้ 
(Transportation and/or Distribution) 

๘.๑.๔ การฝึกงาน / สหกิจศึกษา 
(Cooperative Education) 

๘.๒ วชิาเอกเลือก แต่ละสถาบนัอุดมศึกษาอาจจดัวชิาเลือกตามความเช่ียวชาญ และความ
ถนดัของตน โดยอาจมีเน้ือหาสาระดงัน้ี 

๘.๒.๑ ระบบสารสนเทศส าหรับโลจิสติกส์ 
๘.๒.๒ กฎหมายเก่ียวกบัการประกนัภยัของการขนส่ง หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัโลจิสติกส์ 
๘.๒.๓ การบริหารการจดัซ้ือ 
๘.๒.๔ ระบบบรรจุภณัฑ ์
๘.๒.๕ การขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ หรือการขนส่งทางอากาศ หรือการขนส่ง

ทางทะเล 
๘.๒.๖ ระบบขนถ่ายวสัดุ 
๘.๒.๗ การจดัการการผลิตและปฏิบติัการ 
๘.๒.๘ การวจิยัด าเนินการ 

 
 
 
 
 



 ๕ 

 

๙. กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ 
๙.๑  กลยทุธ์การสอน 

มีการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัมีการจดัส่ือและเทคโนโลยี 
หรือนวตักรรมในการเรียนการสอน การจดัการเรียนการสอนอาจมีรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง หรือ
หลายรูปแบบดงัน้ี การเรียนรู้จากกรณีปัญหา ( Problem Based Learning หรือ PBL) การเรียนรู้เป็น
รายบุคคล การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง การเรียนรู้จากการท างาน 

๙.๒ กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
มีการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพการเรียนรู้ท่ีจดัให ้และอาจประเมินโดย 

อิงพฒันาการของผูเ้รียนดว้ยก็ได ้โดยเกณฑข์องการวดัและประเมินผลใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ท่ีแต่ละมหาวทิยาลยัก าหนด 
 

๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สถาบนัการศึกษาตอ้งมีระบบการพิสูจน์เพื่อยนืยนัวา่ผูจ้บการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู้

อยา่งนอ้ยตามมาตรฐานท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานคุณวฒิุสาขาวชิาโลจิสติกส์ การทวนสอบอาจ
กระท าดงัน้ี 

๑๐.๑  ในระดบัภาควชิา ควรมีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอ้สอบตลอดจน
การประเมินผลรายวชิาควรผา่นคณะกรรมการดว้ย และอาจพฒันาขอ้สอบเพื่อจดัท าเป็นคลงั
ขอ้สอบของภาควชิาดว้ยก็ได ้

๑๐.๒  ในระดบัหลกัสูตร ควรใหส้ถานประกอบการมีส่วนในการประเมินมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของนกัศึกษาจากการฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา หรือสอบถามความคิดเห็นของบณัฑิตใหม่
โดยใชแ้บบสอบถาม หรือโดยการประชุมกลุ่มยอ่ย 

นอกจากน้ีสถาบนัการศึกษาท่ีเปิดสอนในสาขาวชิาเดียวกนั อาจจดัใหมี้การสอบ
ประมวลผลการเรียนรู้โดยรวมก่อนจบการศึกษา โดยใชข้อ้สอบของคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุใน
กลุ่มเครือข่ายของสถาบนัการศึกษา 
 

๑๑. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา และการเทยีบโอนผลการเรียนรู้ 
๑๑.๑ ผูท่ี้เขา้ศึกษาในหลกัสูตรน้ี ตอ้งส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
๑๑.๒   การเทียบโอนผลการเรียนรู้เป็นไปตามขอ้บงัคบั หรือระเบียบของแต่ละสถาบนัอุดมศึกษา  

 

๑๒. คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
อาจารยป์ระจ าตอ้งมีคุณวฒิุเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑม์าตรฐาน 

หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี โดยเฉพาะอยา่งยิง่อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรตอ้งส าเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาโททางโลจิสติกส์หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งนอ้ย ๓ คน 



 ๖ 

นอกจากน้ี ควรเชิญผูเ้ช่ียวชาญจากภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมท่ีมีประสบการณ์ตรง
ในแต่ละหวัขอ้มาเป็น อาจารยพ์ิเศษเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ใหแ้ก่นกัศึกษา 
 สัดส่วนอาจารยต่์อนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าควรเป็น ๑ ต่อ ๓๕  
 ควรมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกตลอดจนสนบัสนุนอาจารยใ์นการจดัการเรียนการสอน  
 

๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอน และการจัดการ 
ในการจดัการเรียนการสอนเพื่อใหไ้ดบ้ณัฑิตท่ีมีลกัษณะพึงประสงคค์วรมีทรัพยากรเพื่อ 

จดัการเรียนการสอน ดงัน้ี 
๑๓.๑ ดา้นอาคารสถานท่ี ควรจดัหอ้งเรียนท่ีมีส่ือและอุปกรณ์ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์  

เคร่ืองมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ เคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ เคร่ืองขยายเสียง เป็นตน้ 
๑๓.๒ อุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ ควรมีหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์เพื่อใหน้กัศึกษาได ้

คน้ควา้หาความรู้ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต ตลอดจนมีหนงัสือหรือต าราท่ีเก่ียวขอ้งในจ านวนท่ี
เหมาะสม 

๑๓.๓ มีหนงัสือ ในสาขาวชิาโลจิสติกส์และสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้งเพียงพอกบัจ านวน 
นกัศึกษา ตลอดจนมีฐานขอ้มูลออนไลน์ 

๑๓.๔ ควรมีเครือข่ายจากภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเพื่อใหน้กัศึกษาไดไ้ปดูงานตลอดจน
ปฏิบติังานในรายวชิาสหกิจศึกษา 

๑๓.๕ ควรมีส่ิงอ านวยความสะดวกแก่คณาจารยใ์นการเตรียมการสอนตลอดจนเอ้ือให ้
คณาจารยส์ามารถปฏิบติังานสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

๑๓.๖  มีการส ารวจความตอ้งการทรัพยากรท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นหลกัสูตร ตลอดจนมีการ
จดัการท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

๑๔.  แนวทางการพฒันาคณาจารย์ 
มหาวทิยาลยั/ คณะ/ ภาควชิา จะตอ้งมีการพฒันาคณาจารยใ์นเร่ืองต่อไปน้ีเป็นอยา่งนอ้ย 
๑๔.๑  การเตรียมการส าหรับอาจารยใ์หม่ 
              ๑๔.๑.๑  มีการปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่ไหรู้้จกัมหาวทิยาลยัและคณะ ตลอดจน 

หลกัสูตรของคณะ หรือภาควชิา 
๑๔.๑.๒  ใหอ้าจารยใ์หม่เขา้ใจการบริหารวชิาการของคณะ และเร่ืองของการ 

ประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีคณะตอ้งด าเนินการ และส่วนท่ีอาจารยทุ์กคนตอ้งปฏิบติั 
๑๔.๒  การพฒันาคณาจารย ์

 ๑๔.๒.๑  การฝึกอบรมเพื่อใหค้ณาจารยมี์ความรู้ความเขา้ใจในการใชก้ลยทุธ์ต่าง ๆ  
ในการสอนและกระบวนการวดัและประเมินผลนกัศึกษา 

ก. ก าหนดใหอ้าจารยใ์หม่ทุกคนตอ้งผา่นการอบรมสองหลกัสูตร คือ  



 ๗ 

หลกัสูตรเก่ียวกบัการสอนทัว่ไป และหลกัสูตรการวดัและประเมินผลเบ้ืองตน้ 
ข. จดัโครงการพฒันาอาจารยอ์ยา่งต่อเน่ืองโดยอยา่งนอ้ยอาจารยต์อ้งผา่น  

การอบรมในหลกัสูตรต่าง ๆ ปีละหน่ึงหลกัสูตรในเร่ืองต่อไปน้ี 
(๑)  วธีิการสอนแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

  (๒) การสร้างแบบทดสอบต่าง ๆ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู้
ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร 

(๓) การใชค้อมพิวเตอร์ในการจดัการเรียนการสอน  
(๔) การใชแ้ละผลิตส่ือการสอน 
(๕) หลกัสูตรอ่ืนท่ีเป็นการพฒันาและเพิ่มศกัยภาพในการจดัการเรียน 

การสอน 
              ค.  สนบัสนุนใหอ้าจารยไ์ดศึ้กษาต่อเพื่อเพิ่มคุณวฒิุ  
  ๑๔.๒.๒  การพฒันาทางวชิาการและวชิาชีพดา้นอ่ืน ๆ  

ก. สนบัสนุนใหอ้าจารยใ์หม่ไปอบรมหรือประชุมสัมมนาทั้งในวชิาชีพ 
และวชิาการอ่ืน ๆ เช่น ความรู้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ การใชส้ถิติในการวจิยั เป็นตน้  

ข. สนบัสนุนใหอ้าจารยจ์ดัท าผลงานทางวชิาการ เพื่อใหมี้ต าแหน่ง  
ทางวชิาการสูงข้ึน  

ค. ส่งเสริมใหอ้าจารยท์  าวจิยัทั้งการวจิยัในสาขาวชิาชีพ และการวจิยัเพื่อพฒันา 
การเรียนการสอน ตลอดจนใหแ้รงจูงใจแก่ผูท่ี้มีผลงานทางวชิาการอยา่งประจกัษ์ 
 

๑๕.  การประกนัคุณภาพหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
สถาบนัการศึกษาท่ีจดัการเรียนการสอนสาขาวชิาน้ี ตอ้งสามารถประกนัคุณภาพหลกัสูตร

และการจดัการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา โดยการก าหนดตวับ่งช้ี
หลกัและเป้าหมายผลการด าเนินงาน ดงัต่อไปน้ี 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
(๑)  อาจารยป์ระจ า หลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ ประชุมเพื่อ วางแผน 

ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตร 
(๒)  มีรายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ท่ีสอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวฒิุ

สาขาโลจิสติกส์ 
(๓)  รายละเอียดของรายวชิา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๓ 

และ มคอ.๔ อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวชิา 



 ๘ 

(๔)   จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษา
ท่ีเปิดสอนใหค้รบทุกรายวชิา 

(๕)  จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วนั หลงัส้ินสุด
ปีการศึกษา 

(๖)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีก าหนดในมคอ.๓ 
และมคอ.๔  อยา่งนอ้ยร้อยละ ๒๕ ของรายวชิาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา  

(๗)  มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน หรือ การประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.๗ ปีท่ีแลว้   

 (๘)  อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคน ไดรั้บการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้นการจดัการเรียน
การสอน  

(๙)  อาจารยป์ระจ าทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวชิาการ และ/หรือวชิาชีพ อยา่งนอ้ยปีละ
หน่ึงคร้ัง 

(๑๐)  จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ไดรั้บการพฒันาวชิาการ 
และ/หรือ วชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๕๐ ต่อปี 

(๑๑)   ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพ
หลกัสูตร  เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ ๓.๕ จากคะแนนเตม็ ๕.๐ 

(๑๒)  ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่ เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ ๓.๕ 
จากคะแนนเตม็ ๕.๐  

สถาบนัอุดมศึกษาอาจก าหนดตวับ่งช้ีเพิ่มเติม ใหส้อดคลอ้งกบัพนัธกิจและวตัถุประสงค์
ของสถาบนัฯ หรือก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานท่ีสูงข้ึน เพื่อการยกระดบัมาตรฐานของตนเอง 
โดยก าหนดไวใ้นรายละเอียดของหลกัสูตร สถาบนัอุดมศึกษาท่ีจะไดรั้บการ เผยแพร่หลกัสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ตอ้งมีผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตวับ่งช้ี
ทั้งหมดอยูใ่นเกณฑดี์ต่อเน่ือง ๒ ปีการศึกษาเพื่อติดตามการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติต่อไป ทั้งน้ีเกณฑก์ารประเมินระดบัดี คือ มีการด าเนินงานตามขอ้ ๑ –๕ 
และอยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ ของตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไวใ้นแต่ละปี 
 

๑๖.  การน ามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกส์สู่การปฏิบัติ 
 สถาบนัอุดมศึกษาท่ีประสงคจ์ะเปิดสอน/ปรับปรุงหลกัสูตรสาขาโลจิสติกส์ควรด าเนินการ
ดงัน้ี 
 ๑๖.๑  ใหส้ถาบนัอุดมศึกษาพิจารณาความพร้อมและศกัยภาพในการบริหารจดัการศึกษา
ตามหลกัสูตรในหวัขอ้ต่าง ๆ ท่ีก าหนดในมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรีสาขาโลจิสติกส์ 



 ๙ 

 ๑๖.๒  แต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีสาขาโลจิสติกส์ตาม
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรีสาขาโลจิสติกส์ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย ๕ คน โดยมี
อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย ๒ คน ผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขาโลจิสติกส์
ซ่ึง เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย ๒ คน เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัปริญญาตรีสาขาโลจิสติกส์โดยมีหวัขอ้ของหลกัสูตรอยา่งนอ้ยตามท่ีก าหนดไวใ้นแบบ 
มคอ.๒ รายละเอียดของหลกัสูตร (ภาคผนวก) 
 ๑๖.๓  การพฒันาหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีสาขาโลจิกสติกส์ ตามขอ้ ๑๖.๒ นั้น ในหวัขอ้
มาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานคุณวฒิุ
ระดบัปริญญาตรีสาขาโลจิสติกส์แลว้ สถาบนัอุดมศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานผลการเรียนรู้ซ่ึงสถาบนัอุดมศึกษา
ตอ้งการใหบ้ณัฑิตระดบัปริญญาตรีสาขาโลจิสติกส์ของตนมีคุณลกัษณะเด่นหรือพิเศษกวา่บณัฑิต
ในระดบัคุณวฒิุและสาขาวชิาเดียวกนัของสถาบนัอ่ืนๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามปรัชญาและปณิธานของ
สถาบนัฯ และเป็นท่ีสนใจของบุคคลท่ีจะเลือกเรียนหลกัสูตรของสถาบนัฯ หรือผูท่ี้สนใจจะรับ
บณัฑิตเขา้ท างานเม่ือส าเร็จการศึกษา โดยใหแ้สดงแผนท่ีการกระจายความรับผดิชอบต่อมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) เพื่อใหเ้ห็นวา่แต่ละรายวชิาในหลกัสูตร
มีความรับผดิชอบหลกัหรือความรับผดิชอบรองต่อมาตรฐานการเรียนรู้ดา้นใดบา้ง 
 ๑๖.๔  จดัท ารายละเอียดของรายวชิา รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามท่ี
ก าหนดไวใ้นหลกัสูตร โดยมีหวัขอ้อยา่งนอ้ยตามแบบ มคอ.๓ (รายละเอียดของรายวชิา) และแบบ 
มคอ.๔ (รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม) ตามล าดบั พร้อมทั้งแสดงใหเ้ห็นวา่  แต่ละ
รายวชิาจะท าใหเ้กิดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัในเร่ืองใดบา้ง สถาบนัฯตอ้งมอบหมายใหภ้าควชิา/
สาขาวชิา จดัท ารายละเอียดของรายวชิาทุกรายวชิา รวมทั้งรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
ใหเ้สร็จเรียบร้อยก่อนการเปิดสอน 
 ๑๖.๕ สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งเสนอสภาสถาบนัฯ อนุมติัรายละเอียดของหลกัสูตร ซ่ึงได้
จดัท าอยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์แลว้ก่อนเปิดสอน โดยสภาสถาบนัฯ ควรก าหนดระบบและกลไกของ
การจดัท าและอนุมติัรายละเอียดของหลกัสูตร รายละเอียดของรายวชิา  และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนามใหช้ดัเจน 
 ๑๖.๖  สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งเสนอรายละเอียดของหลกัสูตร ซ่ึงสภาสถาบนัอุดมศึกษา 
อนุมติัใหเ้ปิดสอนแลว้ใหส้ านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วนั นบัแต่
สภาสถาบนัฯ อนุมติั 
 ๑๖.๗  เม่ือสภาสถาบนัอุดมศึกษาอนุมติัตามขอ้ ๑๖.๕ แลว้ใหม้อบหมายอาจารยผ์ูส้อน    
แต่ละรายวชิาด าเนินการจดัการเรียนการสอนตามกลยทุธ์การสอนและการประเมินผลท่ีก าหนดไว้
ในรายละเอียดของหลกัสูตร รายละเอียดของรายวชิา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
ใหบ้รรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของสาขาโลจิสติกส์ 



 ๑๐ 

 ๑๖.๘ เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรู้แต่ละ
รายวชิาและประสบการณ์ภาคสนาม ในแต่ละภาคการศึกษาแลว้ ใหอ้าจารยผ์ูส้อนจดัท ารายงานผล
การด าเนินการของรายวชิา ซ่ึงรวมถึงการประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนในรายวชิาท่ีตน
รับผดิชอบพร้อมปัญหา/อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ โดยมีหวัขอ้อยา่งนอ้ยตามแบบ มคอ.๕ 
(รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา) และแบบ มคอ.๖ (รายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม)  ใหอ้าจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรประมวล/วเิคราะห์ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการด าเนินการ  และจดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตรในภาพรวมประจ าปี
การศึกษาเม่ือส้ินปีการศึกษา  โดยมีหวัขอ้อยา่งนอ้ยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการด าเนินการ
ของหลกัสูตร) เพื่อใชใ้นการพิจารณาปรับปรุงและพฒันากลยทุธ์การสอน  กลยทุธ์การประเมินผล
และแกไ้ขปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน  และหากจ าเป็นจะตอ้งปรับปรุงหลกัสูตรหรือการจดัการเรียน
การสอนก็สามารถกระท าได ้
 ๑๖.๙  เม่ือครบรอบหลกัสูตร  ใหจ้ดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร  โดยมี
หวัขอ้อยา่งนอ้ยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร) เช่นเดียวกบัการรายงาน
ผลการด าเนินการของหลกัสูตรในแต่ละปีการศึกษา  และวเิคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการบริหารจดัการหลกัสูตรในภาพรวมวา่บณัฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ีคาดหวงัไว้
หรือไม่  รวมทั้งใหน้ าผลการวเิคราะห์มาปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรและ/หรือการด าเนินการของ
หลกัสูตรต่อไป 
 

๑๗. การเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซ่ึงบันทกึใน
ฐานข้อมูลหลกัสูตรเพือ่การเผยแพร่ (Thai Qualifications Register : TQR) 

 เพื่อประโยชน์ต่อการก ากบัดูแลคุณภาพการจดัการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การรับรองคุณวฒิุเพื่อก าหนดอตัราเงินเดือนในการเขา้รับราชการของคณะกรรมการขา้ราชการพล
เรือน (ก.พ.) การรับรองคุณวฒิุเพื่อการศึกษาต่อหรือท างานในต่างประเทศ  และเป็นขอ้มูลส าหรับ
ผูป้ระกอบการ สังคม และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจะสามารถตรวจสอบหลกัสูตรท่ีมีคุณภาพและ
มาตรฐาน  ไดโ้ดยสะดวกใหส้ านกังานคณะกรรมการการอุดมศึก ษาเผยแพร่หลกัสูตรท่ีมีคุณภาพ
และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุฯ  ซ่ึงบนัทึกในฐานขอ้มูลหลกัสูตรเพื่อการเผยแพร่  (Thai 
Qualifications Register: TQR) เม่ือสถาบนัฯ ไดเ้ปิดสอนไปแลว้อยา่งนอ้ยคร่ึงระยะเวลาของ
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑต่์อไปน้ี 
 ๑๗.๑ เป็นหลกัสูตรท่ีไดรั้บอนุมติัจากสภาสถาบนัอุดมศึกษาก่อนเปิดสอนและไดแ้จง้
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วนันบัแต่สภาสถาบนัอุดมศึกษาอนุมติั
หลกัสูตรนั้น 



 ๑๑ 

 ๑๗.๒  ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตวับ่งช้ีท่ีก าหนดไวใ้นรายละเอียดของหลกัสูตร
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายในจะตอ้งมีคะแนนเฉล่ียระดบัดีข้ึนไปต่อเน่ืองกนั ๒ ปี 
นบัตั้งแต่เปิดสอนหลกัสูตรท่ีไดพ้ฒันาตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรีสาขาโลจิสติกส์ 
 ๑๗.๓  หลกัสูตรใดท่ีไม่ไดรั้บการเผยแพร่  ใหส้ถาบนัอุดมศึกษาด าเนินการปรับปรุงตาม
เง่ือนไขท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะก าหนดจากผลการประเมินต่อไป 
 ๑๗.๔  กรณีหลกัสูตรใดไดรั้บการเผยแพร่แลว้ สถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้งก ากบัดูแลใหมี้ การ
รักษาคุณภาพใหมี้มาตรฐานอยูเ่สมอ  โดยผลการประเมินคุณภาพภายในตอ้งมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัดี
ข้ึนไป  หรือเป็นไปตามท่ีมาตรฐานคุณวฒิุสาขา/สาขาวชิานั้นก าหนดทุกปีหลงัจากไดรั้บการ
เผยแพร่  หากต่อมาปรากฏวา่ผลการประเมินคุณภาพหลกัสูตรของสถาบนัอุดมศึกษาใดไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด  ใหส้ านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณา
ถอนการเผยแพร่หลกัสูตรนั้น  จนกวา่สถาบนัอุดมศึกษานั้นจะไดมี้การปรับปรุงตามเง่ือนไขของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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