เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๕๔ ง

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ เมษายน ๒๕๕๓

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส
พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยที่เปน การสมควรกําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาใหสถาบัน อุดมศึกษา
ใชเปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส และเพื่อประโยชน
ในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส ของสถาบันอุดมศึกษา
ทุกแหงใหมีม าตรฐานเทียบเคียงกัน ไดทั้งในระดับชาติและระดับสากล และสอดคลองกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับขอ ๕ ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้
๑. ประกาศนี้ เรียกวา “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาโลจิสติกส พ.ศ. ๒๕๕๒”
๒. ให ใ ช ป ระกาศนี้ เ ป น แนวทางในการพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี
สาขาโลจิสติกส ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
สําหรับสถาบันอุดมศึกษาใดที่เปดสอนหลักสูตรนี้อยูแลว จะตองปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไป
ตามประกาศนี้ภายในปการศึกษา ๒๕๕๕
๓. ใหมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนไปตามเอกสาร
แนบทายประกาศ
๔. ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือมีความจําเปนตองปฏิบัตินอกเหนือจาก
ประกาศนี้ ใหอยูใ นดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา 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

มคอ.๑

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
โลจิสติก ส เปนสาขาวิชาที่มีลัก ษณะเปน สหวิทยาการ โดยเปน การบูร ณาการระหวาง
สาขาวิชาการจัดการกับบางสวนของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมขนสง
โลจิสติกสเปนศาสตรวาดวยการเคลื่อนยายพัสดุ ขอมูลขาวสาร จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งโดย มีกระบวนการ
ที่จะทําใหมีตนทุนต่ําสุดและตอบสนองลูกคาไดอยางทันทวงที
๔. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
๔.๑ มีคุณธรรมและจริยธรรมในตน ในวิชาชีพและในสังคมสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
ไดอยางสรางสรรค โดยเฉพาะตองมีวินัยและความซื่อสัตยสูง
๔.๒ มีความรู ความสามารถในการคิดวิเคราะหหลักการ และทฤษฎีดานโลจิสติกส และ
นําไปประยุ ก ตใ ชใ นการวางแผนและแกปญ หาในกิจ กรรมดา นโลจิส ติก สแ ละโซอุป ทาน
นอกจากนี้ยังสามารถนําศาสตรอื่นที่เกี่ยวของมาประยุกตกับโลจิสติกสได
๑

มคอ.๑
๔.๓ มีศักยภาพในการแกไขปญหาไดอยางสรางสรรคโดยนําหลักการที่เรียนมาไปประยุก ต
สถานการณจริงไดทุกสถานการณ และอางอิงไดอยางเหมาะสม และจะตองตระหนักในสิ่งแวดลอมดวย
๔.๔ มีความเปนผูนํา และมีโลกทัศนที่กวางไกล สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดี และ
มีความรับผิดชอบสูง
๔.๕ มีความสามารถใชภ าษาเพื่อการสื่อสารไดมากกวาหนึ่งภาษา และมีค วามสามารถ
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
๔.๖ สามารถนําแนวคิดเชิงโลจิสติกสไปใชในทางธุรกิจและประยุกตกับการดํารงชีพเพื่อ
ประโยชนตอตนเองและสังคม
๕. มาตรฐานผลการเรียนรู
จากคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคในสาขาโลจิสติกสที่กลาวมาแลวขางตน ทําใหการจัด
หลักสูตรและจัดการเรียนรูตลอดจนการวัดผลและประเมินผลตองจัดใหสอดคลองกันกับเนื้อหาหรือ
สาระการเรียนรู เพื่อใหไดผลการเรียนรูอยางนอย ๕ ดาน ดังนี้
๕.๑ คุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาตองยึดมั่นในคุณธรรม และจริยธรรม มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต ตรงตอเวลา
มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ มีจิตสํานึกที่ดีและมีความรับผิดชอบตอหนาที่ สามารถปรับวิถีชีวิต
อยางสรางสรรค ในสังคมที่มีความขัดแยงสูง ยึดฐานคิดทางศีลธรรมทั้งในเรื่องสวนตัวและสังคม
๕.๒ ความรู
(๑) รูและเขาใจหลักการและทฤษฎีพื้นฐานดานโลจิสติกส และสามารถนําไปประยุกต
ไดในการวางแผนและแกปญหาในกิจกรรมดานโลจิสติกสและโซอุปทาน
(๒) รูและเขาใจหลักการของศาสตรอื่นที่เกี่ยวของกับโลจิสติกส เชน หลักเศรษฐศาสตร
หลักกฎหมาย หลักการจัดการ เปนตน โดยสามารถนํามาประยุกตหรือเปนพืน้ ฐานของโลจิสติกส
(๓) ติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ อันเกิดจากการวิจัยทั้งในศาสตรโลจิสติกส
และศาสตรที่เกี่ยวของ
๕.๓ ทักษะทางปญญา
มี ค วามสามารถในการวิ เ คราะห ส ถานการณ และประยุ ก ต ค วามรู ความเข า ใจ
ในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการตาง ๆ ไปใชในการแกปญหาไดอยางสรางสรรค โดยเฉพาะสามารถ
แกปญหา ทาง โลจิสติกสไดอยางเหมาะสม
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๕.๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ
มีความสามารถในการทํางานกับผูอื่น ไดอยางมีประสิทธิภาพมีความรับผิดชอบตอ
ตนเองและสังคม สามารถปรับตั ว เขา กับสถานการณ และวั ฒ นธรรมองคก รที่ไปปฏิบัติง านได
เปนอยางดี ตลอดจนตองมีภาวะผูนํา
๕.๕ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีทักษะและความสามารถในการใชภาษาไทยในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด
การเขียน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งมีความรูทางคณิต ศาสตร และสถิติ ในอัน ที่จ ะ
วิเคราะหสถานการณต ลอดจนการนําเสนอขอมูลโดยใชค ณิตศาสตรและสถิติที่เหมาะกับบริบท
นอกจากนี้ควรมีความรูภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่นเพียงพอที่จะสื่อสารได
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 การจัดโครงสรางหลักสูตรสวนที่เปนหมวดวิชาเฉพาะ อาจจัดเปนสายที่เนนการจัดการ
หรือสายที่เนนวิศวกรรมศาสตรก็ได โดยแตละสายตองเรียนเนื้อหาเฉพาะดานดังนี้
๗.๒.๑ สายที่เนนการจัดการตองเรียนเนื้อหาเฉพาะดานที่เนนใหผูเรียนมีพื้นฐานความรู
ทางดานบริหารธุรกิจ คณิตศาสตรและสถิติ อาทิ เนื้อหาดานหลักการจัดการ บัญชีเบื้องตน กฎหมาย
ธุรกิจ ภาษีอากร การเงินธุรกิจ แคลคูลัส สถิติ เปนตน
๗.๒.๒ สายที่เนนดานวิศวกรรมศาสตร ตองเรียนเนื้อหาเฉพาะดานที่เนนใหผูเรียน
มีพื้นฐานความรูทางแคลคูลัส ฟสิกส และพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร
หลักสูตรทั้งสองสายจะตองมีสหกิจศึกษาหรือฝกงาน ดังนั้นการจัดทําหลักสูตรจะเปนไปตาม
วัตถุประสงคของแตละสถาบัน ซึ่งสามารถจัดเพื่อใหปริญญาใน ๓ ลักษณะ ดังนี้
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(๑) หลัก สูต รที่เนนดานการจัดการ จะตองจัด โครงสรางเพื่อใหนักศึกษามีความรู
ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ การจั ด การโลจิ ส ติ ก ส และการจั ด การโซอุ ป ทาน และสามารถนํ า ความรู
ไปประยุกตใชในการวางแผน ประสานงาน และแกปญหาในกิจกรรมดานโลจิสติกสและโซอุปทาน
โดยใหปริญญาทางบริหารธุรกิจ
(๒) หลัก สูต รที่เนน ดา นวิ ศวกรรมศาสตร จะตองจัด โครงสรางเพื่อใหนัก ศึก ษา
มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการ และการออกแบบระบบโลจิสติกส และการจัดการโซอุปทาน
เชิงวิศวกรรม และสามารถนําความรูเชิงวิศวกรรมไปประยุกตในการออกแบบ วางแผน ประสานงาน
และแกปญหาในกิจกรรมดานโลจิสติกส และโซอุปทาน โดยใหปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร
(๓) หลั ก สู ต รที่ ผ สมผสานระหว า งการจั ด การและวิ ศ วกรรมศาสตร จะต อ ง
จัดหลักสูตรดานการจัด การที่เนนไปทางวิศวกรรมศาสตร ตองเรีย นรายวิชาที่เ นน การแกปญ หา
ในกิจ กรรมดา นโลจิส ติก สแ ละโซอุปทานในเชิงวิศวกรรมไวดว ย ในหลักสูตรนี้จ ะใหปริญ ญา
ทางวิทยาศาสตร
๘. เนื้อหาสาระสําคัญของสาขา
เนื้อหาสาระหลักของสาขาโลจิสติก สทั้งดานการจัด การ 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 และความถนัด
ของตน โดยอาจมีเนื้อหาสาระดังนี้
๘.๒.๑ ระบบสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส
๘.๒.๒ กฎหมายเกีย่ วกับการประกันภัยของการขนสง หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับโลจิสติกส
๘.๒.๓ การบริหารการจัดซื้อ
๔
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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
มีก ารพัฒ นารู ปแบบการเรี ย นการสอนที่เ นน ผูเ รี ยนเป น สํ า คัญ มีก ารจั ด สื่ อและ
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนอาจมีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
หรือหลายรูปแบบดังนี้ การเรียนรูจากกรณีปญหา (Problem Based Learning หรือ PBL) การเรียนรู
เปนรายบุคคล การเรียนรูแบบแสวงหาความรูไดดวยตนเอง การเรียนรูจากการทํางาน
๙.๒ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
มีการประเมินผลการเรียนรูที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดให และอาจประเมิน
โดยอิง พัฒ นาการของผู เ รีย นดว ยก็ไ ด โดยเกณฑข องการวัด และประเมิน ผลใหเ ปน ไปตาม
หลักเกณฑที่แตละมหาวิทยาลัยกําหนด
๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู
สถาบันการศึกษาตองมีระบบการพิสูจนเพื่อยืนยันวาผูจบการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู
อยางนอยตามมาตรฐานที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาโลจิสติกส การทวนสอบอาจกระทํา
ดังนี้
๑๐.๑ ในระดับภาควิชา ควรมีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบตลอดจน
การประเมินผลรายวิชาควรผานคณะกรรมการดวย และอาจพัฒนาขอสอบเพื่อจัดทําเปนคลังขอสอบ
ของภาควิชาดวยก็ได
๑๐.๒ ในระดับหลักสูตร ควรใหสถานประกอบการมีสวนในการประเมินมาตรฐานผล
การเรียนรูของนักศึกษาจากการฝกงาน หรือสหกิจศึกษา หรือสอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตใหม
โดยใชแบบสอบถาม หรือโดยการประชุมกลุมยอย
นอกจากนี้ ส ถาบั น การศึ ก ษาที่ เ ป ด สอนในสาขาวิ ช าเดี ย วกั น อาจจั ด ให มี ก ารสอบ
ประมวลผลการเรียนรูโ ดยรวมกอนจบการศึกษา โดยใชขอสอบของคณะกรรมการผูทรงคุณ วุฒิ
ในกลุมเครือขายของสถาบันการศึกษา
๕
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๑๑. คุณสมบัติผูเขาศึกษา และการเทียบโอนผลการเรียนรู
๑๑.๑ ผูที่เขาศึกษาในหลักสูตรนี้ ตองสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา
๑๑.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรูเปนไปตามขอบังคับ หรือระเบียบของแตละสถาบันอุดมศึกษา
๑๒. คณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
อาจารยประจําตองมีคุณวุฒิเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูต รระดับปริญ ญาตรี โดยเฉพาะอยางยิ่งอาจารยประจําหลัก สูตรตองสําเร็จ การศึกษาระดับ
ปริญญาโททางโลจิสติกสหรือสาขาที่เกี่ยวของอยางนอย ๓ คน
นอกจากนี้ ควรเชิญผูเชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่มีประสบการณตรงในแตละ
หัวขอมาเปน อาจารยพิเศษเพื่อถายทอดประสบการณใหแกนักศึกษา
สัดสวนอาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาควรเปน ๑ ตอ ๓๕
ควรมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกตลอดจนสนับสนุนอาจารยในการจัดการเรียนการสอน
๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอน และการจัดการ
ในการจั ด การเรี ยนการสอนเพื่อ ใหไดบั ณ ฑิต ที่มีลั ก ษณะพึง ประสงคค วรมีท รัพยากร
เพื่อจัดการเรียนการสอน ดังนี้
๑๓.๑ ดานอาคารสถานที่ ควรจัด หองเรียนที่มีสื่อและอุปกรณ เชน เครื่องคอมพิว เตอร
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร เครื่องฉายภาพขามศีรษะ เครื่องขยายเสียง เปนตน
๑๓.๒ อุปกรณสงเสริมการเรีย นรู ควรมีหองปฏิบัติก ารคอมพิว เตอรเพื่อใหนัก ศึก ษา
ไดค น คว าหาความรู ผานระบบอิน เตอรเ น็ต ตลอดจนมีห นังสื อหรื อตํา ราที่ เกี่ ย วข องในจํา นวน
ที่เหมาะสม
๑๓.๓ มีหนังสือในสาขาวิช าโลจิส ติก สแ ละสาขาวิชาที่เ กี่ย วขอ งเพีย งพอกับ จํา นวน
นักศึกษา ตลอดจนมีฐานขอมูลออนไลน
๑๓.๔ ควรมีเครือขายจากภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเพื่อใหนักศึกษาไดไปดูงานตลอดจน
ปฏิบัติงานในรายวิชาสหกิจศึกษา
๑๓.๕ ควรมีสิ่งอํานวยความสะดวกแกคณาจารยในการเตรียมการสอนตลอดจนเอื้อให
คณาจารยสามารถปฏิบัติงานสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
๑๓.๖ มี ก ารสํ า รวจความต อ งการทรั พ ยากรที่ จํ า เป น ต อ งใช ใ นหลั ก สู ต ร ตลอดจน
มีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

๖
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๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย
มหาวิทยาลัย/ คณะ/ ภาควิชา จะตองมีการพัฒนาคณาจารยในเรื่องตอไปนี้เปนอยางนอย
๑๔.๑ การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
๑๔.๑.๑ มีก ารปฐมนิ เทศอาจารยใ หม ใ ห รู จัก มหาวิ ทยาลั ย และคณะ ตลอดจน
หลักสูตรของคณะ หรือภาควิชา
๑๔.๑.๒ ใหอาจารยใหมเขาใจการบริหารวิชาการของคณะ และเรื่องของการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่คณะตองดําเนินการ และสวนที่อาจารยทุกคนตองปฏิบัติ
๑๔.๒ การพัฒนาคณาจารย
๑๔.๒.๑ การฝกอบรมเพื่อใหคณาจารยมีความรูความเขาใจในการใชกลยุทธตาง ๆ
ในการสอนและกระบวนการวัดและประเมินผลนักศึกษา
ก. กําหนดใหอาจารยใหมทุกคนตองผานการอบรมสองหลักสูตร คือ
หลักสูตรเกี่ยวกับการสอนทั่วไป และหลักสูตรการวัดและประเมินผลเบื้องตน
ข. จัดโครงการพัฒนาอาจารยอยางตอเนื่องโดยอยางนอยอาจารยตองผาน
การอบรมในหลักสูตรตาง ๆ ปละหนึ่งหลักสูตรในเรื่องตอไปนี้
(๑) วิธีการสอนแบบตาง ๆ โดยเฉพาะการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
(๒) การสรางแบบทดสอบตาง ๆ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู
ที่สอดคลองกับหลักสูตร
(๓) การใชคอมพิวเตอรในการจัดการเรียนการสอน
(๔) การใชและผลิตสื่อการสอน
(๕) หลักสูตรอื่นที่เปนการพัฒนาและเพิม่ ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ค. สนั บ สนุ น ให อ าจารย ไ ด ศึ ก ษาต อ เพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ วุ ฒิ
๑๔.๒.๒ การพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
ก. สนับสนุนใหอาจารยใหมไปอบรมหรือประชุมสัมมนาทั้งในวิชาชีพ
และวิชาการอื่น ๆ เชน ความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร การใชสถิติในการวิจัย เปนตน
ข. สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการ เพื่อใหมีตําแหนง
ทางวิชาการสูงขึ้น
ค. สงเสริมใหอาจารยทําวิจัยทั้งการวิจัยในสาขาวิชาชีพ และการวิจัยเพื่อพัฒนา
การเรียนการสอน ตลอดจนใหแรงจูงใจแกผูที่มีผลงานทางวิชาการอยางประจักษ
๗
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๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสาขาวิชานี้ ตองสามารถประกันคุณภาพหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยการกําหนดตัวบงชีห้ ลัก
และเปาหมายผลการดําเนินงาน ดังตอไปนี้
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
(๑) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาโลจิสติกส
(๓) รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๓
และ มคอ.๔ อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
(๔) จัด ทํ ารายงานผลการดํา เนิ น การของรายวิช า และรายงานผลการดํ าเนิน การของ
ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้น สุด ภาคการศึก ษา
ที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
(๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุด
ปการศึกษา
(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.๓
และ มคอ.๔ อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรูจากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปที่แลว
(๘) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัด การเรีย น
การสอน
(๙) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(๑๐) จํา นวนบุค ลากรสนับ สนุน การเรีย นการสอน (ถา มี) ไดร ับ การพัฒ นาวิช าการ
และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ตอป
(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย
ไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
๘

มคอ.๑
(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผูใ ชบัณ ฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ย ไมนอยกวา ๓.๕ จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอาจกํ า หนดตั ว บ ง ชี้ เ พิ่ ม เติ ม ให ส อดคล อ งกั บ พั น ธกิ จ และ
วัตถุประสงคของสถาบันฯ หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐาน
ของตนเอง โดยกํา หนดไวในรายละเอีย ดของหลัก สูตร สถาบันอุด มศึกษาที่จ ะไดรับการเผยแพร
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับอุด มศึกษาแหงชาติ ตองมีผลการดําเนินการบรรลุต าม
เปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง ๒ ปการศึกษาเพื่อติดตามการดําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินระดับดี คือ มีการดําเนินงาน
ตามขอ ๑–๕ และอยางนอยรอยละ ๘๐ ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกสสูการปฏิบัติ
สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงคจะเปดสอน/ปรับปรุงหลักสูตรสาขาโลจิสติกสควรดําเนินการดังนี้
๑๖.๑ ใหสถาบัน อุดมศึกษาพิจารณาความพรอมและศักยภาพในการบริหารจัด การศึกษา
ตามหลักสูตรในหัวขอตาง ๆ ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกส
๑๖.๒ แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกสตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญ ญาตรีสาขาโลจิสติก สซึ่งประกอบดวยกรรมการอยางนอย ๕ คน โดยมีอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ คน ผูทรงคุณ วุฒิห รือ ผูเ ชี่ย วชาญในสาขาโลจิส ติก สซึ่ง เปน
บุค คลภายนอกอยางนอย ๒ คน เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกสโดยมีหัวขอของหลักสูตรอยางนอยตามที่กําหนดไวในแบบ มคอ.๒
รายละเอียดของหลักสูตร (ภาคผนวก)
๑๖.๓ การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาโลจิกสติกส ตามขอ ๑๖.๒ นั้น ในหัวขอ
มาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดั บปริ ญญาตรี สาขาโลจิ ส ติ ก ส แ ล ว สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอาจเพิ่ ม เติ ม มาตรฐานผลการเรี ย นรู
ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาตองการใหบัณ ฑิตระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกสของตนมีคุณ ลักษณะเดน
หรือพิเศษกวาบัณ ฑิต ในระดับคุณ วุฒิและสาขาวิชาเดียวกัน ของสถาบัน อื่น ๆ เพื่อใหเปน ไปตาม
ปรัชญาและปณิธานของสถาบันฯ และเปนที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันฯ

๙

มคอ.๑
หรือผูที่สนใจจะรับบัณ ฑิต เขาทํางานเมื่อสําเร็จ การศึก ษา โดยใหแสดงแผนที่ก ารกระจายความ
รับผิด ชอบ ตอมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อใหเห็นวา
แตละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองตอมาตรฐานการเรียนรู
ดานใดบาง
๑๖.๔ จัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม ตามที่กําหนด
ไวในหลักสูตร โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และแบบ มคอ.๔
(รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม) ตามลําดับ พรอมทั้งแสดงใหเห็นวา แตละรายวิชาจะทําให
เกิด ผลการเรียนรูที่คาดหวังในเรื่องใดบาง สถาบันฯ ตองมอบหมายใหภ าควิชา/สาขาวิชา จัด ทํา
รายละเอียดของรายวิชาทุกรายวิชา รวมทั้งรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม ใหเสร็จเรียบรอย
กอนการเปดสอน
๑๖.๕ สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอสภาสถาบันฯ อนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งไดจัดทํา
อยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน โดยสภาสถาบันฯ ควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทํา
และอนุมัติรายละเอีย ดของหลัก สูต ร รายละเอีย ดของรายวิชา และรายละเอีย ดของประสบการณ
ภาคสนามใหชัดเจน
๑๖.๖ สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ
ใหเปดสอนแลวใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบันฯ
อนุมัติ
๑๖.๗ เมื่อสภาสถาบัน อุดมศึก ษาอนุมัติตามขอ ๑๖.๕ แลวใหมอบหมายอาจารยผูสอน
แตละรายวิชาดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธการสอนและการประเมินผลที่กําหนดไวใน
รายละเอียดของหลัก สูต ร รายละเอีย ดของรายวิชา และรายละเอีย ดของประสบการณภ าคสนาม
ใหบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังของสาขาโลจิสติกส
๑๖.๘ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนการประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรูแตละ
รายวิชาและประสบการณภาคสนามในแตละภาคการศึกษาแลวใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงานผล
การดําเนินการของรายวิชา ซึ่งรวมถึงการประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตน
รับผิดชอบพรอมปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะโดยมีหวั ขออยางนอยตามแบบ มคอ.๕ (รายงาน
ผลการดําเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ.๖ (รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
๑๐

มคอ.๑
ภาคสนาม)ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ดําเนินการและจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปการศึกษาเมื่อสิ้นป
การศึกษาโดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เพื่อใชใน
การพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคที่
เกิดขึน้ และหากจําเปนจะตองปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได
๑๖.๙ เมื่อครบรอบหลักสูตร ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวขอ
อยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนิน การของหลักสูตร) เชน เดียวกับการรายงานผล
การดําเนินการของหลักสูตรในแตละปการศึกษา และวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การบริหารจัด การหลัก สูตร ในภาพรวมวาบัณฑิต บรรลุมาตรฐานผลการเรีย นรูตามที่คาดหวังไว
หรือไม รวมทั้งใหนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการดําเนินการของ
หลักสูตรตอไป
๑๗. การเผยแพร ห ลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ฯ ซึ่ ง บั น ทึ ก
ในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications Register : TQR)
เพื่อประโยชนตอการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การรับรองคุณ วุฒิเพื่อกําหนดอัต ราเงิน เดือนในการเขารับราชการของคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน (ก.พ.) การรับรองคุณวุฒิเพื่อการศึกษาตอหรือทํางานในตางประเทศ และเปนขอมูลสําหรับ
ผูประกอบการ สังคม และผูมีสวนไดสวนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ไดโดยสะดวกใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึ่งบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications
Register: TQR) เมื่อสถาบันฯ ไดเปดสอนไปแลวอยางนอยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑ
ตอไปนี้
๑๗.๑ เปน หลักสูต รที่ไดรับอนุมัติจ ากสภาสถาบัน อุด มศึก ษากอนเปดสอนและไดแจง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแตสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ
หลักสูตรนั้น
๑๗.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี้ที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร
ซึ่งสอดคลองกับการประกันคุณ ภาพภายในจะตองมีค ะแนนเฉลี่ย ระดับดีขึ้น ไปตอเนื่องกัน ๒ ป
นับตั้งแตเปดสอนหลักสูตรที่ไดพัฒนาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกส
๑๑
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๑๗.๓ หลัก สูต รใดที่ ไมไ ดรับ การเผยแพร ใหสถาบัน อุด มศึก ษาดํา เนิน การปรับ ปรุ ง
ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอไป
๑๗.๔ กรณีหลักสูตรใดไดรับการเผยแพรแลว สถาบันอุดมศึกษาจะตองกํากับดูแลใหมี
การรักษาคุณภาพใหมีมาตรฐานอยูเสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในตองมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับดี
ขึ้นไปหรือเปนไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นกําหนดทุกปหลังจากไดรับการเผยแพร
หากตอมาปรากฏวาผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไมเปนไปตามที่กําหนด
ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาถอนการเผยแพร
หลัก สูต รนั้ น จนกวา สถาบัน อุด มศึก ษานั้น จะไดมีก ารปรับปรุ ง ตามเงื่อนไขของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

๑๒

