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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาโลจิสติกส 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาใหสถาบันอุดมศึกษา 
ใชเปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี  สาขาโลจิสติกส  และเพื่อประโยชน
ในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาโลจิสติกส  ของสถาบันอุดมศึกษา
ทุกแหงใหมีมาตรฐานเทียบเคียงกันไดทั้งในระดับชาติและระดับสากล  และสอดคลองกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๖  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับขอ  ๕  ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เร่ือง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมคร้ังที่  ๑๐/๒๕๕๒  เมื่อวันที่  ๑  ตุลาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๒  จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

๑. ประกาศนี้  เรียกวา  “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาโลจิสติกส  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

๒. ใหใชประกาศนี้ เปนแนวทางในการพัฒนา /ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี   
สาขาโลจิสติกส  ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน  และใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

สําหรับสถาบันอุดมศึกษาใดที่เปดสอนหลักสูตรนี้อยูแลว  จะตองปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไป
ตามประกาศนี้ภายในปการศึกษา  ๒๕๕๕ 

๓. ใหมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาโลจิสติกส  พ.ศ.  ๒๕๕๒  เปนไปตามเอกสาร  
แนบทายประกาศ 

๔. ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามประกาศนี้  หรือมีความจําเปนตองปฏิบัตินอกเหนือจาก
ประกาศนี้  ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา  และใหถือคําวินิจฉัย 
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

จุรินทร  ลักษณวิศิษฏ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 



 
 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส  พ.ศ.๒๕๕๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบทาย 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส  

พ.ศ.๒๕๕๒ 
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มคอ.๑ 

 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกส 
 

๑. ชื่อสาขา 
สาขาโลจิสติกส 

๒. ชื่อปริญญา และสาขาวิชา 
๒.๑   บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส 

บธ.บ.(การจดัการโลจิสติกส) 

Bachelor of Business Administrator 

B.B.A. (Logistics Management) 

๒.๒  วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสตกิส 

วศ.บ. (วิศวกรรมโลจิสติกส)  

Bachelor of Engineering,  

B.Eng. (Logistics Engineering) 

๒.๓  วิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส 

วท.บ (การจัดการโลจิสตกิส)  

Bachelor of Science 

B.Sc. (Logistics Management) or B.S. (Logistics Management)   

๓. ลักษณะของสาขา 
 โลจิสติกส เปนสาขาวิชาท่ีมีลักษณะเปนสหวิทยาการ โดยเปนการบูรณาการระหวาง
สาขาวิชาการจัดการกับบางสวนของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมขนสง 
 โลจิสติกสเปนศาสตรวาดวยการเคล่ือนยายพัสดุ ขอมูลขาวสาร จากท่ีหนึ่งไปอีกท่ีหนึ่งโดย มีกระบวนการ

ท่ีจะทําใหมีตนทุนต่ําสุดและตอบสนองลูกคาไดอยางทันทวงที 

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



๒ 

มคอ.๑ 
 

 ๔.๓ มีศักยภาพในการแกไขปญหาไดอยางสรางสรรคโดยนําหลักการที่เรียนมาไปประยุกต

สถานการณจริงไดทุกสถานการณ และอางอิงไดอยางเหมาะสม และจะตองตระหนักในส่ิงแวดลอมดวย 

 ๔.๔ มีความเปนผูนํา และมีโลกทัศนท่ีกวางไกล สามารถทํางานกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี และ 
มีความรับผิดชอบสูง 

๔.๕ มีความสามารถใชภาษาเพื่อการส่ือสารไดมากกวาหนึ่งภาษา และมีความสามารถ 
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

๔.๖ สามารถนําแนวคิดเชิงโลจิสตกิสไปใชในทางธุรกิจและประยุกตกับการดํารงชีพเพ่ือ
ประโยชนตอตนเองและสังคม 
๕. มาตรฐานผลการเรียนรู 

 จากคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคในสาขาโลจิสติกสท่ีกลาวมาแลวขางตน ทําใหการจัด

หลักสูตรและจัดการเรียนรูตลอดจนการวัดผลและประเมินผลตองจัดใหสอดคลองกันกับเนื้อหาหรือ

สาระการเรียนรู เพ่ือใหไดผลการเรียนรูอยางนอย ๕ ดาน ดังนี้ 

๕.๑ คุณธรรม จริยธรรม 

นักศึกษาตองยึดม่ันในคุณธรรม และจริยธรรม มีวินัย ซ่ือสัตยสุจริต ตรงตอเวลา 

มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ มีจิตสํานึกท่ีดีและมีความรับผิดชอบตอหนาท่ี สามารถปรับวิถีชีวิต

อยางสรางสรรค ในสังคมที่มีความขดัแยงสูง ยึดฐานคดิทางศีลธรรมทั้งในเรื่องสวนตวัและสังคม 

 ๕.๒ ความรู 
(๑)  รูและเขาใจหลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานดานโลจิสติกส และสามารถนําไปประยุกต

ไดในการวางแผนและแกปญหาในกิจกรรมดานโลจิสติกสและโซอุปทาน 
(๒) รูและเขาใจหลักการของศาสตรอ่ืนท่ีเกี่ยวของกบัโลจิสตกิส เชน หลักเศรษฐศาสตร   

หลักกฎหมาย หลักการจัดการ เปนตน โดยสามารถนํามาประยุกตหรือเปนพ้ืนฐานของโลจิสตกิส 
(๓) ติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ อันเกิดจากการวิจัยท้ังในศาสตรโลจิสตกิส 

และศาสตรท่ีเกี่ยวของ 
 ๕.๓ ทักษะทางปญญา 

มีความสามารถในการวิเคราะหสถานการณ และประยุกตความรู ความเขาใจ            

ในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการตาง ๆ  ไปใชในการแกปญหาไดอยางสรางสรรค โดยเฉพาะสามารถ

แกปญหา ทาง โลจิสตกิสไดอยางเหมาะสม 

 

 



๓ 
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 ๕.๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ 
 มีความสามารถในการทํางานกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพมีความรับผิดชอบตอ

ตนเองและสังคม สามารถปรับตัวเขากับสถานการณ และวัฒนธรรมองคกรท่ีไปปฏิบัติงานได        
เปนอยางดี ตลอดจนตองมีภาวะผูนํา 

๕.๕ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  มีทักษะและความสามารถในการใชภาษาไทยในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังการพูด         
การเขียน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกท้ังมีความรูทางคณิตศาสตร และสถิติ ในอันท่ีจะ
วิเคราะหสถานการณตลอดจนการนําเสนอขอมูลโดยใชคณิตศาสตรและสถิติท่ีเหมาะกับบริบท 
นอกจากนี้ควรมีความรูภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่นเพียงพอที่จะส่ือสารได 
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
วิชาเอกบังคับ และวิชาเอกเลือก 

 ๗.๑.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 
๗.๒  การจัดโครงสรางหลักสูตรสวนท่ีเปนหมวดวิชาเฉพาะ อาจจัดเปนสายท่ีเนนการจัดการ

หรือสายท่ีเนนวิศวกรรมศาสตรก็ได โดยแตละสายตองเรียนเนื้อหาเฉพาะดานดังนี้ 

 ๗.๒.๑ สายที่เนนการจัดการตองเรียนเนื้อหาเฉพาะดานที่เนนใหผูเรียนมพ้ืีนฐานความรู

ทางดานบริหารธุรกิจ  คณิตศาสตรและสถิติ อาทิ เนื้อหาดานหลักการจัดการ บัญชีเบ้ืองตน  กฎหมาย

ธุรกิจ  ภาษีอากร   การเงินธุรกิจ  แคลคูลัส  สถิติ เปนตน 

 ๗.๒.๒ สายที่เนนดานวิศวกรรมศาสตร ตองเรียนเนื้อหาเฉพาะดานที่เนนใหผูเรียน               

มีพ้ืนฐานความรูทางแคลคูลัส  ฟสิกส  และพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร 

 หลักสูตรท้ังสองสายจะตองมีสหกิจศึกษาหรือฝกงาน  ดังนั้นการจัดทําหลักสูตรจะเปนไปตาม

วัตถุประสงคของแตละสถาบัน  ซ่ึงสามารถจัดเพื่อใหปริญญาใน ๓ ลักษณะ ดังนี้ 

 

 



๔ 
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(๑)  หลักสูตรท่ีเนนดานการจัดการ จะตองจัดโครงสรางเพื่อใหนักศึกษามีความรู
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 แตละสถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาเลือกตามความเชี่ยวชาญ และความถนัด     
ของตน โดยอาจมีเนื้อหาสาระดังนี้ 

๘.๒.๑ ระบบสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส 
๘.๒.๒ กฎหมายเกีย่วกบัการประกนัภยัของการขนสง หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกบัโลจิสติกส 
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 

มีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมีการจัดส่ือและ

เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนอาจมีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 

หรือหลายรูปแบบดังนี้ การเรียนรูจากกรณีปญหา (Problem Based Learning หรือ PBL) การเรียนรู

เปนรายบุคคล การเรียนรูแบบแสวงหาความรูไดดวยตนเอง การเรียนรูจากการทํางาน 

๙.๒ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 
 มีการประเมินผลการเรียนรูท่ีสอดคลองกับสภาพการเรียนรูท่ีจัดให และอาจประเมิน

โดยอิงพัฒนาการของผู เร ียนดวยก ็ได  โดยเกณฑของการว ัดและประเมินผลใหเปนไปตาม

หลักเกณฑท่ีแตละมหาวิทยาลัยกําหนด 

๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู 
สถาบันการศึกษาตองมีระบบการพิสูจนเพ่ือยืนยันวาผูจบการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู

อยางนอยตามมาตรฐานที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาโลจิสติกส การทวนสอบอาจกระทํา

ดังนี้ 

๑๐.๑  ในระดับภาควิชา ควรมีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบตลอดจน            

การประเมินผลรายวิชาควรผานคณะกรรมการดวย และอาจพัฒนาขอสอบเพื่อจัดทําเปนคลังขอสอบ          

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 เรื่อง เกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะอยางยิ่งอาจารยประจําหลักสูตรตองสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโททางโลจิสติกสหรือสาขาที่เกี่ยวของอยางนอย ๓ คน 

นอกจากนี้ ควรเชิญผูเช่ียวชาญจากภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่มีประสบการณตรงในแตละ

หัวขอมาเปนอาจารยพิเศษเพื่อถายทอดประสบการณใหแกนักศึกษา 

  สัดสวนอาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาควรเปน ๑ ตอ ๓๕ 

  ควรมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกตลอดจนสนับสนุนอาจารยในการจัดการเรียนการสอน 

๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอน และการจัดการ 
ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหไดบัณฑิตท่ีมีลักษณะพึงประสงคควรมีทรัพยากร      

เพ่ือจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

๑๓.๑ ดานอาคารสถานที่ ควรจัดหองเรียนท่ีมีส่ือและอุปกรณ เชน เครื่องคอมพิวเตอร 
เครื่องมัลติมีเดยีโปรเจคเตอร เครื่องฉายภาพขามศีรษะ เครื่องขยายเสียง เปนตน 

๑๓.๒ อุปกรณสงเสริมการเรียนรู ควรมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพ่ือใหนักศึกษา            
ไดคนควาหาความรูผานระบบอินเตอรเน็ต ตลอดจนมีหนังสือหรือตําราที่ เกี่ยวของในจํานวน            
ท่ีเหมาะสม 

๑๓.๓ มีหนังสือในสาขาวิชาโลจิสติกสและสาขาวิชาที่เกี่ยวของเพียงพอกับจํานวน
นักศึกษา ตลอดจนมีฐานขอมูลออนไลน 

๑๓.๔ ควรมีเครือขายจากภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเพื่อใหนักศึกษาไดไปดูงานตลอดจน
ปฏิบัติงานในรายวิชาสหกิจศึกษา 

๑๓.๕ ควรมีส่ิงอํานวยความสะดวกแกคณาจารยในการเตรียมการสอนตลอดจนเอื้อให
คณาจารยสามารถปฏิบัติงานสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๑๓.๖  มีการสํารวจความตองการทรัพยากรท่ีจําเปนตองใชในหลักสูตร ตลอดจน              

มีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
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๑๔.  แนวทางการพัฒนาคณาจารย 
มหาวิทยาลัย/ คณะ/ ภาควิชา จะตองมีการพัฒนาคณาจารยในเรื่องตอไปนี้เปนอยางนอย 

๑๔.๑   การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

               ๑๔.๑.๑ มีการปฐมนิเทศอาจารยใหมใหรูจักมหาวิทยาลัยและคณะ ตลอดจน

หลักสูตรของคณะ หรือภาควิชา 

๑๔.๑.๒  ใหอาจารยใหมเขาใจการบริหารวิชาการของคณะ และเรื่องของการประกัน

คณุภาพการศึกษาที่คณะตองดําเนินการ และสวนท่ีอาจารยทุกคนตองปฏิบัติ 

๑๔.๒   การพัฒนาคณาจารย 

  ๑๔.๒.๑  การฝกอบรมเพื่อใหคณาจารยมีความรูความเขาใจในการใชกลยุทธตาง ๆ          

ในการสอนและกระบวนการวัดและประเมินผลนักศึกษา 

ก. กําหนดใหอาจารยใหมทุกคนตองผานการอบรมสองหลักสูตร คือ 
หลักสูตรเกี่ยวกับการสอนท่ัวไป และหลักสูตรการวัดและประเมินผลเบื้องตน 

 ข. จัดโครงการพัฒนาอาจารยอยางตอเนื่องโดยอยางนอยอาจารยตองผาน
การอบรมในหลักสูตรตาง ๆ ปละหนึ่งหลักสูตรในเรื่องตอไปนี้ 

(๑)   วิธีการสอนแบบตาง ๆ โดยเฉพาะการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

(๒) การสรางแบบทดสอบตาง ๆ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู

ท่ีสอดคลองกับหลักสูตร 

(๓)  การใชคอมพิวเตอรในการจดัการเรยีนการสอน 

(๔)  การใชและผลิตส่ือการสอน 

(๕)  หลักสูตรอ่ืนท่ีเปนการพฒันาและเพิม่ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 

 ค. สนับสนุนใหอาจารยได ศึกษาตอเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิ 
 ๑๔.๒.๒ การพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 

ก. สนับสนุนใหอาจารยใหมไปอบรมหรือประชุมสัมมนาทั้งในวิชาชีพ 
และวิชาการอ่ืน ๆ เชน ความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร การใชสถิติในการวิจัย เปนตน 

ข. สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการ เพ่ือใหมีตําแหนง            
ทางวิชาการสูงขึ้น 

ค. สงเสริมใหอาจารยทําวิจัยท้ังการวิจัยในสาขาวิชาชีพ และการวิจัยเพ่ือพัฒนา          
การเรียนการสอน ตลอดจนใหแรงจูงใจแกผูท่ีมีผลงานทางวิชาการอยางประจักษ 
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๑๕.  การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสาขาวิชานี้ 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 ท่ีกําหนดใน มคอ.๓ 

และ   มคอ.๔  อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผล          

การเรียนรูจากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปท่ีแลว   

(๘) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียน  

การสอน 

(๙) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

(๑๐) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  (ถามี)  ไดรับการพัฒนาวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ตอป 

(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉล่ีย       

ไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 
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(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉล่ียไมนอยกวา ๓.๕ จาก

คะแนนเต็ม ๕.๐   

 สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบง ช้ี เ พ่ิมเติม ใหสอดคลองกับพันธกิจและ

วัตถุประสงคของสถาบันฯ หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น เพ่ือการยกระดับมาตรฐาน

ของตนเอง โดยกําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาที่จะไดรับการเผยแพร

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตองมีผลการดําเนินการบรรลุตาม

เปาหมายตัวบงช้ีท้ังหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง ๒ ปการศึกษาเพื่อติดตามการดําเนินการตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติตอไป ท้ังนี้เกณฑการประเมินระดับดี คือ มีการดําเนินงาน

ตามขอ ๑–๕ และอยางนอยรอยละ ๘๐ ของตัวบงช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป 

๑๖.  การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกสสูการปฏิบัติ 

 สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงคจะเปดสอน/ปรับปรุงหลักสูตรสาขาโลจสิติกสควรดําเนินการดังนี้ 

 ๑๖.๑  ใหสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาความพรอมและศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษา

ตามหลักสูตรในหัวขอตาง ๆ  ท่ีกําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกส 

 ๑๖.๒  แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกสตามมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกสซ่ึงประกอบดวยกรรมการอยางนอย ๕ คน โดยมีอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ คน ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาโลจิสติกสซึ่งเปน

บุคคลภายนอกอยางนอย ๒ คน เพ่ือดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกสโดยมีหัวขอของหลักสูตรอยางนอยตามที่กําหนดไวในแบบ มคอ.๒ 

รายละเอียดของหลักสูตร (ภาคผนวก) 

๑๖.๓  การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาโลจิกสติกส ตามขอ ๑๖.๒ นั้น ในหัวขอ

มาตรฐานผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี  สาขาโลจิสติกสแลว สถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานผลการเรียนรู                   

ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาตองการใหบัณฑิตระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกสของตนมีคุณลักษณะเดน

หรือพิเศษกวาบัณฑิตในระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาเดียวกันของสถาบันอ่ืนๆ เพ่ือใหเปนไปตาม

ปรัชญาและปณิธานของสถาบันฯ  และเปนท่ีสนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันฯ 

 



๑๐ 

มคอ.๑ 

 

หรือผูท่ีสนใจจะรับบัณฑิตเขาทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา โดยใหแสดงแผนที่การกระจายความ

รับผิดชอบ ตอมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เพ่ือใหเห็นวา 

แตละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองตอมาตรฐานการเรียนรู 

ดานใดบาง 

๑๖.๔  จัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม ตามที่กําหนด

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

(รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม) ตามลําดับ พรอมท้ังแสดงใหเห็นวา  แตละรายวิชาจะทําให

เกิดผลการเรียนรูท่ีคาดหวังในเรื่องใดบาง สถาบันฯ ตองมอบหมายใหภาควิชา/สาขาวิชา จัดทํา

รายละเอียดของรายวิชาทุกรายวิชา รวมทั้งรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม ใหเสร็จเรียบรอย

กอนการเปดสอน 

 ๑๖.๕ สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอสภาสถาบันฯ อนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร ซ่ึงไดจัดทํา

อยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน โดยสภาสถาบันฯ ควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทํา

และอนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนามใหชัดเจน 

 ๑๖.๖  สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซ่ึงสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ

ใหเปดสอนแลวใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วนั นบัแตสภาสถาบนัฯ 

อนุมัติ 

 ๑๖.๗  เม่ือสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติตามขอ ๑๖.๕ แลวใหมอบหมายอาจารยผูสอน      

แตละรายวิชาดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธการสอนและการประเมินผลท่ีกําหนดไวใน

รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม        

ใหบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของสาขาโลจิสติกส 

๑๖.๘  เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนการประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรูแตละ

รายวิชาและประสบการณภาคสนามในแตละภาคการศกึษาแลวใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงานผล       

การดําเนนิการของรายวิชา ซ่ึงรวมถึงการประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาท่ีตน

รับผิดชอบพรอมปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะโดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๕ (รายงาน

ผลการดําเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ.๖ (รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ 



๑๑ 

มคอ.๑ 

 

ภาคสนาม)ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ

ดําเนินการและจัดทํารายงานผลการดาํเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปการศึกษาเมื่อส้ินป

การศึกษาโดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เพ่ือใชใน

การพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคที่

เกิดขึน้และหากจําเปนจะตองปรับปรุงหลักสูตรหรือการจดัการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได 

๑๖.๙  เม่ือครบรอบหลักสูตร  ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวขอ

อยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เชนเดียวกับการรายงานผล    

การดําเนินการของหลักสูตรในแตละปการศึกษา และวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ  

การบริหารจัดการหลักสูตร ในภาพรวมวาบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่คาดหวังไว

หรือไม รวมทั้งใหนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการดําเนินการของ

หลักสูตรตอไป 

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

เพ่ือประโยชนตอการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา           

การรับรองคุณวุฒิเพ่ือกําหนดอัตราเงินเดือนในการเขารับราชการของคณะกรรมการขาราชการ 

พลเรือน (ก.พ.) การรับรองคุณวุฒิเพ่ือการศึกษาตอหรือทํางานในตางประเทศ  และเปนขอมูลสําหรับ

ผูประกอบการ สังคม และผูมีสวนไดสวนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  

ไดโดยสะดวกใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซ่ึงบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications 

Register: TQR) เม่ือสถาบันฯ ไดเปดสอนไปแลวอยางนอยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑ

ตอไปนี้ 

 ๑๗.๑  เปนหลักสูตรท่ีไดรับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษากอนเปดสอนและไดแจง

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแตสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ

หลักสูตรนั้น 

๑๗.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงช้ีท่ีกําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร                           

ซ่ึงสอดคลองกับการประกันคุณภาพภายในจะตองมีคะแนนเฉล่ียระดับดีขึ้นไปตอเนื่องกัน ๒ ป 

นับตั้งแตเปดสอนหลักสูตรท่ีไดพัฒนาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกส 



๑๒ 

มคอ.๑ 

 

๑๗.๓   หลักสูตรใดที่ไมไดรับการเผยแพร ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุง     

ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอไป 

๑๗.๔   กรณีหลักสูตรใดไดรับการเผยแพรแลว สถาบันอุดมศึกษาจะตองกํากับดูแลใหมี 

การรักษาคุณภาพใหมีมาตรฐานอยูเสมอ โดยผลการประเมินคณุภาพภายในตองมีคะแนนเฉล่ียอยูในระดับดี

ขึ้นไปหรือเปนไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นกําหนดทุกปหลังจากไดรับการเผยแพร 

หากตอมาปรากฏวาผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไมเปนไปตามที่กําหนด 

ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาถอนการเผยแพร

หลักสูตรนั้น จนกวาสถาบันอุดมศึกษานั้นจะไดมีการปรับปรุงตามเงื่อนไขของคณะกรรมการ       

การอุดมศึกษา 
 

 


